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Sancaktaki tethiş siyaseti~~ J~ 
Medeniyet ve hül'ı iyet namına ' 1 ~,.b.~ ~ 

Protesto edildi · · 
Hükômetimizin 

yeni notası 
Paris elçimize gönderildi 

Fransız hükumetinin evvelce ya
pılmış olan tekliflerin bir muhtırası 
nı.ahiyetinde olan notasına karşılık o
larak hazırlanan cevabi notamız 
Fransa hükumetine tevdi edilmek Ü· 

2:ere dün Ankaradan Paris büyük el· 
çirniz Suat Davaza gönderilmiştir . 
Notada hükumet namına hariciye ve
kili tarafından Kamutayda verilen 
beyanat esas tutulmuştur. 

Antakyahlar1n protestosu 

intihabat rezaleti münasebetiyle 
Kont dö Martele bir protesto telgrafı 
gönderilmiştir. Sancak halk mümeq. 
sillerinin imzaladığı telgraf şudur: 

"Sancak halkının iradei umumi
:Vcai aleyhine gayrimeşru vasıtalara• 

istinaden hükumetin yapmak istediği 
mebus intihabatmı defaatla protesto 
ettiğimiz halde nazarı dikkate alın
madı. 

intihabata iştirak etmiyen köyle: 
namına intihap sandıklarına sahte 
puslalar atıldı. Birer ikişer reyle h;j. 
kumetin müntehibi sani tayin ettiği 
eşhas, isteklerine ve istifalarına rağ
men müsellah jandarma, milis kuv
vetleriyle cebren intihap merkezler; · 
ne sevkedildi. 

Vicdan hiirriyeti namına yüz kı
zartacak şiddet ve suiistimallerini bi
taraflığına itimat edeceğiniz tahkik 
heyetleriyle ispat edeceğiz. 

Bu suretle seçilen mebusların bizi 
(Devamı 6 ıncıda) 

Fransız Hariciye Nazın diyor ki: ( 

lngiltereye taarruz 
Fransanın da müdahale ini 

icap ettirecektir 
~·-...,..,,,..,..,,.,_,..,.....,.,....,.,.- Fransız mebusan meclisinde bekle-

nen giin nihayet gelmiş ve. dün Fran
sanın harici siy~tinin müzakeresine 
başlanmıştır. 

Dünkü celsede evvela komünist me
buslardan Peri söz alarak hükfımetin 
İspanyaya karşı hattı hareketini şid
detle tenkit etmiştir. 

Bu arada birçok hatipler ezcümle 
hariciye nazın Delbos da söz almıştır. 

Harıcive nazın bu nutkunda ezcümle 
f(iemiştır ki : 

"- Fransa, lngılterenin sebebiyet 
vermediği bir harp zuhurunda hava-
dan, karadan ve denizden lngilterenin 
yardımına koşmağa hazırdır. 

Fransanın harici siyasetinin mihveri 

Donanmamız 
Izmirde 

Bu akşam denizcile· 
rimiz şerefine bir 

balo veriliyor 
Malta ve Pireyi ziyaret eden do· 

nanmamız dün izmire vasıl olmuş ve: 
İzmirlileri sonsuz sevince garketmİş· 

lspanyamn dahil'ı harp yüzünden nı ahvolan tarihi abidelerinden ikisi tir. 
Donanmamız, Adalar denizinde Madrit Hükômctioe yardım için 

Hamidiye kruvazörünün de iştirakiy s f l 
le kadrosunu genişletmiş olarak saat f • 
on ikide İzmir limanına girmiştir. Li- 0 vy e l 0 SU 
mana evvela denizaltı anagemisiyle 

~~::~zg;~~z~:::;s~~~t;::ş~ 1spanyaya mı gı· Jıy·or 
dort muhrıbımız gırmışlerdır. ı ~ u~ 

Limanda filonun demirlemesini 

müteakip Amira~~~i::~ı~~~~,:;:,~i. Boğazlardan geçebilmesi için 
Cihangir 

soyguncuları 
Çaldıkları parayı 

IHl a ~ n s lhl aı n <e <dl e 
Yemeğe ka~ar 

v rm· le 

Yakalanan s01Jguncul.ar 

bizden müsaade istenmiş 
Madı··it kuvvetleı'i asilerin 

hükumet merkeziııe yaklaştı 
-Sof ya, (Hususi) - Utro gazetesi, ı 

Sovyet Rusyanm donanmasını Çanak-ı 
kale boğazından geçirerek İspanyaya 
göndermek' ~ .Montrö mukavelesi 
mucibince hükumetimizin müsaadesi .. 
ni istediğini yazmaktadır. 

HABER: Cumartesi olması dolayı
siyle bu haberi şehrimiz Sovyet maha.
filinden tahkik etmek mümkün olama
mıştır. 

HUkOmetçller ı ıerllyor 

Madrid, 5 - 30 kadar tayyare dün. 
saat 14 de, Madridin Bosales ve D'ıs-

rguelles mahallelerini bombardıman e
derek birçok insanın ölümüne ve ba.zı 
binaların harap olmasına sebebiyet 
vermişlerdir. 

Madrid cephesinde dün hiçbir hare
kat yapılmamışbr. Bask cephesinde l\
siler Vidoria şehrini kısmen tahliye 
etmişlerdir. 

Hükumet kuvvetleri Burgos vilaye -
tinde ilerlemektedirler. !'Ialihazırda bu 
şehirden 55 kilometro mcsaf edc bulun
makta.dırlar. 

(Devamı 6 ıncırJa) 

. ....................................................................................................... ·-·--·· 

HABER 
Memleketin kültürüne hizmet 

etmek maksadile 
· ı ikinci kanun 1937 tarihinden itibaren 

(Yazısı 2 incide) 
sulhtür. Sovyetler birliğiyle yaptığı - ------------ Lisan dersleri 

---!:ransız Hariciye Nazırı De'lbo 

nıız pakt sulhu istihdaf etmeh'i:edir. 
Bu sebeple bu pakta sadık bulunuyo

( Devamı 6 ıncıda > 

Mahmut Soydanın 
cenaze merasimi 

~ugün yüzlerce kişinin iştirakile 
hazin bir şekilde yapıldı 

~il.~--·, rr'j. ~ 

Mah~tt Soydanın cenaze ·merasimi 
• (Yazısı 6 ıncıda). 

~ 

Gürbüz ve Güzel 
eç;©CIYI~ 

M lYı sa [Q)aı ~al m o~ 

Miisabakamıza 11 numara ile iştiral; 
edmı Bay Orhan oğlıı dört yaşında 

IHSAN 

ı baknmıza iştirak edebilmeleri için 
Kupon: 25 Çocuklnnnızm mUsal 

ı bu k\Jponlnrm toplanması Uıznndır. 

l 
Ç<icuklıı.nruzı mUsnb:ı.kamıza lştlrnk ettin. 
nız. Kazannnlam Ziraat ve Adapazarı ban. 
katarı da k\Jmbaralo.İ- vereceklerdir. 

Vermeğe başlıyor 
1 000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ

renmek metotlarının en mük~mmeli olan bu takrirleri, dilimize, 
memleketimizin tanınmış lisan hocalan tntbik etmişlerdir. 

K~lfl\<910 k®lr'\)(dJ D Oeırn lfll® 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
Öğrenmek isti yenler bu dersleri takip etmelidir. 

Her lisan 90 dersten fazla ıünniyecektir. 
"'f1. 

Memurlar ve askerler 
Üç aylık abone fiyatı olan 400 kuruş üzerinden % 1 O iskonto 

görecekler ve bu miktarı aylık müsav\ taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 
Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

1 
r HABER gazete 

ISTANBUL 
-"' 1 

Gazetenizin lisan dersle rlne devam için ayhk 
abone oluyorum. Blrfr.cl taksit olan kuruş 

ile gönderilmiştir •. 

Adres : 

imza 

lsim ve adresler okunaklı olmalıdır. . ...................................................................................... -..................... _ 



Türkiye haksız istekte bulunmaz 
Birçok adamlar ve f&baiyetler vardar ki, auml bir otorite lçlnde bilı imana 

prip bir ldıne ~d"ynüf gibi gfSrllnOrler. Bakanına &tlf plllldlrGrler. Fa· 
Jııat bunun ciddiyetini biltUn hareketlerldılrtl•n lktlsa11drr. Ne de olta k6tll blr ,.,...... 

INsylelerlnla rahat koltuldarmdaıı, mlntıttı yuıhanelerl bapıdan Ttrdlkl• 
rl ate"fll emirler, al&kadarlan O.erinde bir eofuk au baııyon teati yapar. Bmlr
lsl y9rlne ıetlrecekler rnıeder, 1rendllerln1 •fır bir rebutt bamnr. Bunun 
beyte olu~ da tabltdlr. Çtmkl ba at a&tterdiit tebenlldtri olur olmu •
...nıara. labar etmif, brpmdaktlm bıulrutııuıtır. Artık bu otorite ~ln it 
,apmü. it ytlrlltmelr lhtlmall yoktur. 

Dnietıer de bay1ed1t. Haklı habta tfklyetlerde bulunmayı. atıp tutmayı. 

tebcBt etmeyi kendilctbıe ldtt edinen deTletler otoritelerinin lflh ttmlf o14u
lu!I iıÇdııça ilin edebilirler. Devletleri fertlerin biltlln Nllhiyetleriııi lberlerin· 
dı toplatmt blrer •Oeut telllrJd ederaek onlann diler dttletlere kal'fl c:lıt haklml 
yetıetllafn Nnılmauna mey4an •erecelc hareketlerde bulunmaktan çekinme
leri llmncellr. 

HABER - Aqam paatall 

lneiıteredeki kanunu esa•i bu ıttını 
Londı-a 4 (A.A.) - Kralın ıece file koyabWr. Bu UsUnltt ~ 

valide Kraliçe ile yaptılı &örilşmclerden lt hükQmct bilmecburiyew'9t~ ..., 
aonra. bir tara hal pyluı yeniden d~ cektir. 
lqmal• baıtamqtır. SaWıiyettar ma- BugUnkl lelgr•l••rın hulA•••I 
hamde toplanan malQmat, bu faraziye- lngilteredekl kanunu esasi buhranı 
ye istinat cdilemiyeceiini teyit eder etrafında Anadolu aj&n•mm bugün ~ 
mahiyettedJr. at onJkiye kadar fransızca olarak ver-

Parlamento mahfillerlle iyi maldmat dlği telgraflann hulasuı şudur: 
alan muhitler, vaziyetin diln aqamdan Bqvekil Baldvin dlln akgam Kral
beri deliwmedifi kanaatindedirler. Tek la 28 dakika görllftUkten sonra Lon· 
nik bakımdan, Kral hattı hareketlni pa- draya dönmüştür. Şimdiki vaziyet 
zartesi gününe kadar defi§tirebilecek kralla başvekil arasında sık sık te
mevkide bulunmakta iH do filiyat iti- mular yapılmumı icap ettirmektedir. 
barile bu müddet içinde, eVTellri kadar Kabine bugün sa.at onda toplanarak 
bedbin görünen vuiyette hiçbir delftik vaziyeti görüşecektir. :Müzakere mev -, 
lik olmıyacaft anlıplmalrtadır. zuu tonlardır: 

Londra 4 (A.A.) - Anglikan Jd11se- ı - Pazartesi parlamentoda yapı • 
ıinin resmt ıazetnl otan Şurf Ttmes, 1acak beyanat. 
"Kilise ve saltanat,, ba§lıklı neıretlği 2 - Dominyonlar mümessillerinin 
blr makalede escUmle diyor 1ri: mUtalealarmı tetkik. 

" E&er kral Bayan Simpeonla evlenir Öğrenildiğine göre kablneniıı dUnkU 
se, Jıi1li1e ile dnltt arasmdald mOnase- toplantıama, evveikl rece kra1, York 
bet bundan çok kuvvetli ıurette mütces dUklsı, v&lde kraliçe ve başvekil ara
sir olacaktır. Hattı morganatik bir iz- smda yapılan bir görüşme üzerine ka
divac; takdirinde d"hi kilisenin hattı ha· rar1aşmıştır. Bu toplantıda kral "Mor 
relceti değiımlyecektlr. ganatik,. bir izdivaç im.klnları fıkrim 

Dleppe 4 (A.A.) - Madam Simpeon ileri sUrmllştUr. Böyle bir fikre şahsan 
Ncvhaven vapuru ile gece mUtenekki- muhalif bulunan b&f\'ckil domınyonla-

IS Blrlnclklınm - 1938 
E 

Doğı·u 11111 

fi.eğil m :. a4 
Me "'tepMer deki 

bakkaoıar 
GlJrayoru.ı ve lfitlyonız Td, mekt.

ler"ki bakkallarda il&tik4r denı~• 
kadar pahal.ı.k wr. Bw dilim e~ıır. 
bet kwnıf. Bw lokma peymr, ~ ,_. 
ve btına benzer daha nr fiatlar ne /t. 
atlar .• 

Bunun aebebi ba.kloo1larda mı 1 il a
yır. ÇiinkU gene işitfyonu 1", bıtrala
"" bak1Mllığınt elde edebilmek iri" 
bunlar, avuç cloltıau para &lem.ek 1ni'.O- '

buriyetınMdir: 1.800, fOOO lira. 

Maarifin açtığ1 müztıyedelerdt sentJ- ~ 
lik ioar içi" bu kadar bir ytJktJnu li<1'J- ht., 
rMk mecbvriyetlnde bu?utlan bokkol .. ltt 
lar bu JKl1'01/I, bOyle Jwtreket etmesi• 
'Zer de, naaıl çıl«ıraınlar. ı.z, 

Mekteplerdeki bakkallık i§ini hallet- ' 
mck ldamdır. Acaba bu i~ mektep ko
operatiflerine btral:ılmnaz m.ı 1 

Her halde, '°""k babalannı korumll 

ÇOlt ttlkllr ld bb b8yleyis. tç blkimlyetlmlıde1d canbhk dıfta da nr. Diln 
r ~,. ki. TUrldytnln prlatanlıkla bir niıbetl yoktur. o bakus hiçbir lltek 
te, ~harekette bulunmaııqtır. Yeni ve hakild rejlıniıni.se lravuttufumıu

~ budutlarmm ipıde eliler dnletler cibi yalnıs kendi eımıiyetlmb· 
._Lbetb Mr tltclimls olmadı. Zaman aman ıuthO korumak yo1unda. en bOyllk 
~rda bDe bulunmak1an çeldnmedlk. Fakat bunun Tilrldyenin aalne 
,...._.. l&sllD ıeldlil ele onadadır. Blltiln bir mlltetln, bOtOn bir nrhğm 
,_,.. bir Jı:apdan farbıs oluıu bunun nmanıc:br. 

ren burayı 1elmi1tir. kendisinin vapur- nn milt&le&l&mu almayı lüzumlu gör- Ralkm Dostu 
da balunduiundan yalnıs kaptanhrla mU.ştUr. Kralm fikrine taraf .. ar olar. -------------
komiser haberdar bulunuyordu. Zanne- nazırlar Sir Cin Simon ile Kuperdlr. I 

Zı!f"'. 

-r.tıtye butd polltilmmnda kendi hudutları yakm ve uufmdaki bUtlln dev 
Jed9rte daet teçimnGten bqka bir ter dfitUnmedi. Bu dostluk çerçeftli içinde 
..nae korumak ,oDanm da unutmadı. 

dfldifine ıöre, Madam Slmpeon IUt 2, Madam Slmpson'un Fransaya b&r'('-
50 de otomobille Kotdadlre gitmittfr. keti umumiyetle, kralı bareketınl de 
Saat 4 te Ruenden ıeçmittir. ğiftirmekte tamamiyle serbest bırak · 

Londra 4 (A.A.) - Röyter •Jamm- malt arzuau tızertne olduğu eeklinde 
4an: tefsir edlllyor ve buhranın bttmesln-

OtudtMlni anacak hiçbir istekte bulmunadı. Mllal ortadadır. Genel emni 
,edaf .. llUIÜ için T&rldyenln bpmmı sillhlaınak Jhmıdı: fakat bunu bDe hod 
t.Md ,apamdı. Yoluyla l9tedi. Haklıydı. Devletler hakkını tanıdılar. O kadar 

Jd buDJar u.ada TGrldye tesin1 Ttlrldyeden fasla müdafaa edenler bulundu. 
..... a. Aittak,amn illdkWe kaftttUnllmamı burada reva g8rlllen sulml niba· 
J'llt ftd1mtelni lıltiJWU. Habis hiçbir iltekte bulunmayan Türkiye, bunda da 
....-. deflldir. Bu bakkm ftrilmemea dıt blldmiyeti eamr. Sanılmamamu te
mla etmek 1c;in ele - Dl blıhıama oluna ollUll - gidilecek yol. icabında politika 

Mil1t hüJrOmet taraftan olan psete- den evvel Londraya avdeti de muhte
lerin ekserisi, Krılm taç n tabtmdan mel •&rtllmUyor. 
feraıati lbtlmall dolayııile fevkallde Liberaller lideri Slr Anlbald Slnk-
mUteeulr bulunmaktadırlar. ler bir nutukta töYle 16ylem1ştir: 

Deyli Ebprn, diyor 1ıd: - Madam Simpeon u!1 olmadıfl ve 
.. Kralımın kayıp mı edecefh, yoku Amerikalı bulunduğu için kralm bdl

mubafaza mı edeceliz? Kral. milletin nema kal'IJ kuvvetli bir muhalefet 
itftmek ltteditl cevabı biliyor, fakat bu mevcut oldulu lddiuJ doğru defildlr. 
cevap, "elveda,, olmamalrdır, çilnkil fn. Halledilmek icap eden yegine sual tu· JOlu delfl sillh )'Olu da olabilir. Hamun Rad. TANAY 
gillz vatandaflan baylı bir tadl ancak dur: 

Cihangir 
soyguncuları 
Çaldıkları parayı 
Hapishanede 

Yemete karar 
,.xer~lşler 
~ ıı,.. ~ ....... -..n od1ID tlccan B&cl ııu.taf anm 

erim PiP 8C50 Ül'UIDI ... ıa-p dllte
ıtm alaa qguncularm yahlındıklt.-
.,.. 4'11 ranJIUk. Son111wıular cll
IGmleriDI ltlnt edlrlll'km içllriDdell 
lllrl par&1I •klad•klan ,.-1 ı&lterec»
llDI ~ bmum bmine ahit& 
~ 80JIUMU1ar G&latada 
1* Ud ,..ı U'UDlllanb. Ba aruum 
~ puwSan __. bulunamam11 -
tır, 

Zbrta MliJliHM'ıa.lan ylımi 4&t aat.. 
ta !ula mevkuf tutamıyamğmduı 
nÇlul&r dlbı akp.m SultamJımet tıçlln
• ..a caa m•hlremeetne çıbnlımt
ıanw. Bl.ldm S-Jthaddtn Demirelll, 
d&i ....,.. h•kkmda tınkif karan 
vermlltb'. Soclu1ar hlkhnfn &ılnıde de 
clı6Dleiı trd oldukları lfbl itiraf etaıı. 
Jer, ancak 6C50 lirayı aJmadıkJarmı .ısy 

~-
,....,. lmıvmdaıı IOlll'& 80)'PCU-

lw tanı- eamı:,.t mtld11rınttıne pti
rllmJlleriUr. 
a.a...,.ı.rm paralan Wrtdm ettlk 

Jlrl, bap. ~ akıllan ada • 
me)t!t; keetlfl lıçln may4ana çıkarma.
,., Onda yemeye kan.r ft'l'dlklerl an
Jaidma)ııtadır. Zabıta tahkikatı devam 
~· Paral..-m yaknta meydana ÇI· 

~ kuvvetle muhtemel g&ill -
-'itedir, 

Amerikan 

Almanyada milli 
seferberlik 

kalpleri kederle dolu •e bq1amu 3nDne Knlm evlenmek latedifi bayana k:ra 
efmJı olduğlan halde 16yliyecekler- llçellk haklanndan bafka bir kanuni 
clir." nztyet vermek lmklnı mevcut mud -

Londra 3 (A.A'.) - JCn!m bdlnç dur! 
On J•fınd•n Jukarı projelerinden babaeden Tlmes gamnf GueteJer bu buhran hakkında mil-

80 O 1 diyor ki: ta1ealar yazmakta devam ediyorlar. 
t O genç er Sekizinci Ednrd, herhangi bir BU- Monılnc Poet töJle yazıyor: 

hlkGmet emrinde yGk Britanya ntandaıı c™. ~endi•ine .ı.:!:~an vazgeçmekle kral ıaha1 
'&mdan Uç 'gttn mel huauıd haberle- lttedlll bir ba,at arkadqı ~blllr. Pa- 'ftNla ~ ~t!dt!r, Mat 

rimis arumda AJmanyada biltUn ~ kat fn~ilterc kratr ve Büyilk Brftanya bundaıı V&QÇmeınekle de tebaumm 
llitn milU 808}'lıllat fUdrleriyle yet1f- 11'lputtonı o1ma1i ııfıtbe, her Jatedltl- mUstakbel rahatlığmı ve impaz:atorlu· 
tirilmelli hususunda bir kanun çıkarıl· nı mnkll me koyamu. iun istikrarını tehlikeye koymuı oı. 

Momlnc Poet psetesl, blltOn tmı-- cakttr." 
dJpu yunuftık. ratorlulu allb4ar eden bucGnkG buh· HABER: llorganatlk lzdivac:, her • 

Bu 1&bahkl poetayla gelen lnıillz ran lcln ancak Oç hıl çarell ıermeJrte. hangi astı aileye mensup erkeğin lc;tl
guet.elerinden M.orn1ng Post, bl1t0n dlr: mat sınıf itibariyle daha dun tellkkı 
Alman gençlerinin ve 9(>CUklannm l - Kral, evlenme projelerinden nz edilen bir kadınla evlenmesidir. Bu ı~ 
"Bitler gmçUtl,, tepilltma glrm.eeini ıeçebillr. clivaçlarda af el yerine aol el verilir. 
mecbmt kılan bu kanun lıa.kkmda ma- 2 - Kral, pralamentonun dGk 48 hdlvaçtan Mml olan çocuklar meşru 
llm&t vererek ezcUmle diyor ki: YorJr lehlnı kendhlnln tahttan ferap· tanınmakla beraber kral ailesi taba.k&-

"Bunda.n aoııra bQttın Alman genç· tini talep etmek baklmu taıınnalr sure- IDldan aayılmadıfı gtbt erkeğin J:Delf

llrl, "Bitler gençliği,, teşldlltma da,. tile nlenme projesinde mu edebilir. lefine de tevarUa edemez. lngil~ 
hB olacak: bu suretle bu gençleri ~ • - Kral, parlamentoman munfalra kral aileelnde müteaddit MorganatTk 
dmen, ruhan ve ahllken - Alma.n mu. _tinf_·_a_1ma~dan __ n_ıenm~-'-::pro-j_eslnl __ m_mdl __ lzd_i_vaç_:_lar_.;gö:_ril_l_m_•ış...:.tür_ .. _ . ==~-----

letine himıet yolunda - nasyon&l 908- M 1 • 800 b. = ::s~~ek lmklnı a 1 ye' 1 n 
"HWıer auçliil,, lideri gene enelki 1. ı k b • d t 

gibi Nazi bestek!rlarmdan 29 yaşında- 1 r a 1 1 r av 8 8 ç 1 
~ı:=::.:~dot- Alpullu Şeker şirketi inhisar 
ku~=~~=-~= resmini ödemem~ş mi ? 
yml kanunla bu yekfına bir milyan da- T ufiye halinde bulunan T rak ·ı Buna ait tal 1-.ikat evrakı, det· 
ha fllve edilecektir. Erkekler ve kızlar ya teker fabrikaları tirketi aleyhine terdarbk hazine vekillerine tevdi e 
da ihıifonna giymekte, ythily{lş, egzer- Maliye Veklleti tarafından 800 bin dilmiıtir. Şirket, hukukan taafi>~ 
stz yapmakta ve vatanperverane nu -
tuklar, konferaular dinlemek, muhte-
lif el aanayil t&tbikab yapmak btte, 
ilk sık toplanmaktadır. 

Yeni kanun, bllUln A.Jmanyadaki 
milli 98f erberlifiıı dl~ bir Derleme 
safhasmı g6stemıektedir. 

Şimdi Alnwıyada 10 yatmdall yu. 
ka.n olup da hUkQmetJn emrine amade 

liralılc bir dava açılmJttır. Bir iki IÜ· edilmiş tirketler meyanında olduiju 
ne kadar Ticaret mahkemesinde mu· için, dava tasfiye memurlad aley. 
halr.emeeine ba,lanacak olan bu da· hine açılmıştır. Hazine davayı kazan-
vanm eebebi tudur: dıiı takdirde bu para şirketin hi•e 

Trakya teker fabn1calan tirket: d8r1anndan tahsil erlilrcektir. 
fethedilmeden evvel, hazineye in· ------------
hiar kanunu mucibince. beher kile; B: r m ah k me 
da 8 kuru, inhiaar remüni nolcea"'ola kaA 

1
.
1 
b•ı 

rak tediye etmitt:ir. Vakıa Maliye 

• Uc aıtık m&&flarm tenüne l:mWl bd 
kuı Ye lılaUyede devam edilmektedir. DUll 
Eml&k baııkumda Lldlhamd&D bul ba)'lld 
h&dlaelerl otmuıtur. 

• Şehrlmlzdek1 lnönU mektebl çocuklalt 
tamam• trabomlu oJduklarmdU ~ 
vek&letlne devir ve mektep hm1n D&klecl 
lecektlJ' • 

• Bufday lhracatmus flmdl 
Almaayaya J&Pdmaktadır. JloJandıııdım da 
bu~ talepler Y&l'dlr. 

• Ç4culrlan kurtarma 7W"du 11 GOCulll 
rıu .... kunduncı " lıuircı oJarü JetlfUt 
1D1f n keDU11erlM anabtılW ~ 
ıı bUlmUftUJ'. 

• ŞlrktUhayrlyentn 7enl lal tutt.ı 119 
ababtu ltlb9ND taUılka betlM'"qtır. A. 
kay ve B&Uo cıe kıt tartt.ıer1n1 buırıamall 
tadrlar. 

• ~ ltaj ser- lbnGa&t ıu....a 
memurlan llt&jlarmı lkmal t~ dlll S..,."'I 
ala fbıııldr ........... 1m'ell.t etndflerdbW 

• Belcdlyelerlll 1111, elektrlk, ,oı t1ı-... 
merkadell 80f\llmadan mUhendlalen 
..tıımemelll tebUf edllmlftir. 

• Zabıta ...,. llaaUIWlla mulla1lf tüUd9 
ben. takb " prtp lıqlddu' Ilı- 11 11111 
yl dalla ....... ..,.. ftl'IDlftlr. 

• Kandmla talebe blrUtı bustm ..at • 
bette IDmtnllnO ba1km ..ac.unda ..... 
lumcNllD1 J&PU&kta'. 

• ..,.,., dlla9 .. kOrt.rl ~· CUD1)i9tl 
tantmdu Ankara _,..o.ıdlrıJe ~ ...... 
smda • nuzv-u biMd& .... ..,, -ıw .
~ 10ID W J\ll't ft mektep ~· 

-1Ci.ylt ~ monout mtlddeU • bet ıta 
dtlr. 

• Tn.bollllu talebeJt t.blt etmek ltlD 
talebi ile muaJHmt• n tdan lmJrterlDt9 
umumi ,e. m~ baıtJ•nmıftlr. 

• Mualllmlerlll m-'81 blrl tedrla cQ'9ll 
taW devrMl olmak GMre Ud Jmma &Jrd 
DUftır. 

• .A.hırkapı dokuma tabrUcumada ~ 

Safer' imi Adalet ~ IDaldMJ'e -
tırllUI " sa..uı kadmm b9fmlD deıu& ,. 
z1llmU,tOr. 

• nıorJUUD arlrM"'d•Jd topnll Jllmlad 
kaldlnl&rak buJUI tana .. taulm edlı.oel' 
tir. 

• bmlrde buJ YabUdl &adıtertD muv.ıcıcal 
ithalden lltııade edenk çuval namı altmd9 
seUrttiklerl kanaviçeleri barice attılclali 
anlafllm11tır. Bu il 400.000 Urabıc bir ~ 
ıruztWı t.eekll etmektedir. 

• Fethiye kömQr maden erinde bir 1'6kOJI 
tü olmuı ve dört amele toprak alımda .kal• 
ra1r c~ı tekilde ölmO,tOr. 

• lnşaat işlerinde çalışan dUlger ve k.U-

lanrı bir lmtlhaııa t&bt tutwaıası ıaıcan* 

• AnkM'a tt,atro mektcbbe )'enl ..:a ,O 

talebe alınacaktır. 

Dı,ar a 
• llakl YUD&D llarloi1't DUlrl lıL Jıma&lall' 

puıo, •ki umt&rdu Karıcu n mugldll& diplomatları 
Een~bl kadınlarla 
evlenemlyecek ler 
Daily Eçreu gazet.eeinde okundu-

olmıyan ve tahsili Nui bocalar tara
tmd&n idare edilmiyen bir gence na
dir raalamr." 

Ve1cAleti yekt\nu yüz binlere varan 
bu parayı birlcac defa eeker tirketin· 
den iıtemiştir. Şeker ~rketi cevabın· 
da, inhiear refm';n.,. ,.;, kanunun 

ı\rk ad tları nan := ;:: .::..,":""""'" :: 
mıiaılle blrllkte da·ıc::::. .. =:...:-=..,.-

Kay oldu kert pqaıwı mık .. ~. 11 ~ 
fıdi& t&'e. yabancı memleketlerdekı 
Ariierikan "dlplomatlan Amerikalıdan 

gaJ.rl bir kadınla evlenmekten kat'ty
yen ~edilmieJerdir. Gazetenin Nev
yortl n'luhablri dıy:>r ki : 

1 

·~Is cijJr. ur Roosevelt, sefirden cı' I 
kil~ kAtibe kadar ~ 
~-aileden heriıa1J8- f>Iri ~bancı 
)lr kadınla evlendiği takdirde işim 

bybedecektir. nerde de, yabancı biri 
bdmJa evlenmiş bulunan hiçbir ııam-

ne,rinden evvel iatiheal edilen şeker· 
r.et eefaret vazifelerine salih aayılmı - lerden de inhiear reami iıtendiiini id
yacaktır. Diplomatlara ve konsolosla- dia etmi,tir. 
ra gönderilen bir tamimde §6yle dem- Maliye VekAletinin alakadar me· 

yar: murlan, bu iddia etrafında tetkikat 
- Diplomatik hizmet, fedaklrlık yapmqlar, neticede Alpullu §ek~r 

yapmağı mUmklln kılacak derecede fabrikaarnm inhiaaı resmine ait ka· 
istifadeler temin etmektedir. nunun nqrinden aonra da. inhiur 

W.!ltt:atikler Amerikanın yaban<'ı .resmini tamamiyle tediye etmedifin; 
memleketlerdeki mümessillerinden yüz öğrenmi"Jerdir. Y aptlan tetkikat ne
de 18 inin doğuş itibariyle Amerikalı! tic-esi~de._ Alpullu şek~r fabrikaamı" 
olmıyan kadınlarla evli bulunduğunu 800 bın lıra kadar hazıneye borcu o1· 
g&rtermektedir.,, dutu anl8§ılmqtır. 

lrl ofhı K&,)'8, ~ lellr p1mel .. 
Kartal ıulh mahkemeli kltipl~ ecta.nk bir ıarbb otomobil• lılndlrl1JDJI 

rinden Sadi bet aün evvel arkadql& llMC'bftJ blr Nmt. J«QrQJmot~~ _ --~ 
• ~tanda mltlq,..,.. ~

nnm maatlaruu almak üzere lıtanbu • Çlnde Palblqmlao mmtalcamada iıPI 
la ıeçmİf, bir daha Kartala dönme· ,.nldeD ._._.. .
rnittir. Sadinin 110 lira tutan pt..'&VI • Almaayada lluSoe aal llaoau ..,e JıJ 
adliye vezneeinclen aldıiı teebit edil- =~-= ~"' 
mittir. Sadfnin parayı düt~iliil tü mtam e -• carpl!uütlr. ,,,,. 
ve utancmrlan meydaıt• _, •Y • Bullar ıwt.eıerlDID ,. ,...,_. 

tahmin edilmektedir ı TUDaD dolwamıunnm main • ~ 
K~"',.fiqj ~vin~~ d~ nmmıpa cm Yunftn hllkbMIU acumda bir aaıeaına ~ 

orada da bulunamamqtır. Dllftlr. 



r, ~tnim flödiŞiim~-
'--=- - - -- --. ~ -9 SeırvetDınD neıre0 

C1e n kazandan? 
Söy lle l oo r~ f . k ı· l u A •• f tt• 1 . Şöyle bir yurdrlaş tasavvur edin: Cle on şır e ı- mu mı mu e ış erın 

Ana.dan babadan yetim ola.ra.k mek- n •. n u n ut k a n l ı g"' 1 ı ı 
• ft~ gırmış. Orada mecca.nl okıı.muş. ı A h • t • • t • • 

1tt ~n:e::;~~~km::~ın!~::c:8!~~ Alacağına şahin olan Sa a 1 ye 1 geDJŞ e 1 ) yor 
~.~eıı:~·;:~::~.~.=~:: ~0 şır::~ı!':.'°şç:arıoa Dahiliye vek81etindede bazı deği-
haıtkaktır. Uerbı yahut ~,lbı:&şı ikra- Tasfiye halinde bulunan İstanbul te- • k ı• k 1 1 d •• • • • • ı • • yo f 

, ?ııiyesi de vurmamış. Esasen memuri- l~o~ şirketi~den devralın~ hesaplar şı 1 er yapı ma~ı uşu~u u 
71 ~et verdiği işle bt!raber ticaret etmesi- Uzerınde tasf ıye yapan ~ı.~: .. heyetı Bugün Ankarada, umumi müfettiş-- hıyetler hakkında mutalealar serdede-
~ nizami manil~r vardır. Fakat, bu ve İstanbul telefon direktörlugu sabık ler toplantısı Dahiliye vekili Şükrü Ka- cektir. 
tatıŞerifin işi bal tutana parmak yala- şirkette muh~if tarihlerde ~bone ol- yanın başkanlığı altında başlamaktadır. Umumi müfettişlikler teşkilatında 
taca_k şekildedır. Elinden hükômetin muş 71 abonenm alacaklı vazıyette ol- içtimada bulunmak üzere birinci u- lazımgelen ıslahat yapıldıktan sonra 
birÇok servetleri gelip geçmiş. Niha- duğunu tesbit e~işlerdir. B~ abone: mumi müfettiş Abidin özmen de bu sa- çok eski olan Dahiliye vekaleti teşkila-

- ~et, hazret, istifa ediyor. Yahut teka- ler meyanında şırkette alacag~ 100 lı: bah Ankaraya vasıl olmuştur. tının tamamile değiştirilerek bugünün 
6UUğünıi alıyor ... Birçok parası oldu- raya kadar çıkanlar vardır. Şırket, bı Umumi müfettişler toplantısında ev- ihtiyaçlanna uygun bir hale konulaca· 
ğunu görüyoruz: Apartımanlar. han - linmez ne sebeplerden dolayı, abonele- velce müstacelen yapılan umumi mü- d ·· ı. ğı haber verilmektedir. Bu meyan a u-
"U', ticarethane firmalarında isimleri.. ri bu alacaklarından haberdar etme • fettişliklere ait talimatname yeni baştan 

mum mahalli vilayet ve nüfus umum 
müdürlüklerinin mülhak bütçe ile idare 
edilir umumi müdürlükler şekline so-

?il asıl olur bu? miş ve kendilerine paralarını verme - tetkik edilerek elde edilen tecrübelere 
Şayet maaşlarından bir kuruş bile miştir. Hatta alacaklı olan bazı abone- ve bu günün ihtiyaçlarına göre değişti

harcamayıp hepsim toplasaydı gene bu lerden tekrar tekrar para almış ve ah rilecektir. Mevcut talimatname umumi 
~ar bir servet biriktiremezdi. Kaldı cak hesaptan he.saba devrolunmuştur. müfettişlere esaslı salahiyet vermemek kulması ve şimdi, merkezde bulunan 
kı, vaktiyle hıç de pintiliğiyle meşhur Şimdi telefon şirketi alacaklı vazi- t edir. Salahiyetler genişletilecektir. bazı salahiyetlerin umumi müfettişlik-

.. Olmamıştır; bilakıs memurken de karı- yette olan müesscsat ve şahısları ara- Toplantıda her umumi müfettiş ken- ler uhdesinde toplanması ve bazı yeni 
lrru ahbap çaUatan tarzda kukla gibi mağa başlamıştır. Bunlar bulundukça di mıntakasrmn ihtiyaçlarını bildirerek umumi müfettişlikler kurulması mevzu 
tiydırmıştir! alacaklı olduklan paralar şirket tasfi- müfettişlere verilmesi icap eden sala- ubahstir. 

~~~.~hld~~b~~~ ~hcy~~rdmdMv~il~~t~ ---~---------------------------
Bu takdirde bile, öyle bir makam o!- Bulunamıyan abonelere ait para.la - Balkan basm blrroı Demir ve çelik 

"'alıdır ki, ona şöyle demelidir: • • • ,.. rın ne ob"P;;.l ~·r .. •rıı tp • ..;" f'l~ilecektir. Tu·· rk m·ı ııAı 

- Bay! Gel bakalım buraya! .•• De- fı 1 r CI na sanayumız 
tıne buıan adam. yüzde şu kadarmı kom·ıtes·ı OUnde en az 600 ton 
hükümete verir... Kanun böyledir. Karadenl zde şiddetle 
~n. vermemişe benziyorsun! Hesap An karada istihsal yapacak 
-.er: de Va Dl ed i Y 0 r Karabükte kurulmaınna yakında baş 

Birkaç gün iyi gittikten sonra hava f eşek k Ü ( e f l ( !ancak olan ve birinci beş senelik pl!ı-lialbuki, • şayet bu gibi yurtta.şiar 
\>arsa - kendilerine (müstesna ahval 
hariç) sual sor~ası adetlerimiz ara-
8tnda değildir. 

Evet, doğru: Şahsi mülkiyet ser
besttir. Kimse kimseye hesap vermez. 
lstediğimiz kadar paramız olabilir. 
lakin, bu, tticcar icindir, serbest mes
lek erbabı içindir. Onlar bile bazı şe
rait altında cemiyete cevap vermeye 
mecburdurlar. 

bevletin pınarları aeref ve namu~ 
laı-.k b" . ~l ,emniyet edilenlerse, ınnazan-
~·c, daha sıkı mecburiyetlerde olmalı
tltiin. Yukarda tasvir ettiğim mev
hum şahsın memuriyetten a.ynlır ay
l'ılrnaz zengin bir tüccar olarak haya
la atılması, bütiln yurttaşların gözüne 
batar, zihinleri tırmalar, gençler için 
teıı:ı misaller teşkil eder. 

. Eazı memleketlerde "miri maldan 
Çl.Jtileruııcı.r .. mubah gibidir. Şair Şeyh 

Galip de "Çalllun veli ınali miri çal· 
~ıın ! ., demiş. Bir garip ala da "Devle
lıı malı deniz, onu yemiyen domuz!,, 
··::unu yumurtlamış. Bizse, cümhuri-
~etçi ve halkçı zihniyetimizle. cemiye
~:n m:ı.lı üzerine şahsi mallardan fazla 
ıtreriz. Onu çalan olursa iki misli hır
~1~ ~IAkki ederiz. Binaenaleyh, istik· 

gene bozdu. Dün fasılalı bir surette Ankarada "Balkan basın birliği TUrk rumıza dahil bulunan demir ve çelik 
yağmur yağdığı gibi hararet derecesi y · ku fabrı"kaları manzumesı· c::u şekı"lde ola-milli komitesi., kurulmuştur. enı ru "' 
de düşmüştür. Yağmur yediden sonra caktır·. 

mun merkezi Ankarada Yenişehirde 
şiddetli bir surette iki saat kadar yağ· d" Üçer ua .. tonluk iki izabe fırmı, kok 

b h Balkan birliği merkezinde ır. J ~ 
mıştrr. Dün sabah yediden bu sa a ye- fırrnlan, dört tane yevmi ellişer ton 
diye kadar kırk milimetre yağmur yağ· Komite başkanlığına her sene mev-

. d bi · · istihsal kabiliyetli çelik fırını, yılda 
mıştır. Hararet bu sabah dört dereceye cut gazeteler başmuharrirlcrın en rısı 

180.000 ton imalat kabiliyetinde bUyük 
kadar düşmüştü. seçilecektir. idare heyetine şu zevat se- bir haddehane, memleketin boru ihti· 

Sabaha karşı fırtına çıkmıştır. RUz- (çilmişlerdir : yacını geniş mikyasta karşıhyacak o-
gann sUrati sanivede 14 metreyi bul- Birinci başkan Cumhuriyet başmuhar lan bir boru fabrikası, büyük bir elek· 
muştur. Poyrazdan esmekt edir. Kara- riri Yunus Nadi, ikinci başkan Ulus trik santralı ev bunlardan başka kok 
denizde fırtına şiddetle devam etmekte- başmuharriri Falih Rıfkı Atay, umumi 

fırınlarında i§lenecek fırının müştak -
dir. katip fransızca Ankara direktörü Reşat katını istihsal edecek tali maddeler 

Nuri,. azalar Kurun batmııhariri Aum fabrikaları. 

Sanayı birliği 
Teşki l Atlnı yeni bir 

şekle sokuyor 
Sanayi birliği idare heyeti, birliğin 

şimdiye kadarki mesai §eklini değiş
tiren mUhim bir proje hazırlamıştır. 
Bırliğin çalışmasını, bu devrede büyüii 
millet meclisinden çıkması mukarrer 
yeni sanayi teşkilatı kanununa uygun 
bir şekle koyan bu proje önümüzdeki 
ay başında umumi bir toplantı yapa -
cak olan bütün İstanbul sanayicileri
nin tetkikine an.olunacaktır. 

Öğrendiğimize göre yeni şekilde şeh 
rimizde her nevi sanayii temsilen bir
liğe bağlı ayrı birer komite seçilecek· 
tir. Bu komiteler o şubede bulunanlar 

Us, Tan başmuharriri Ahmet Emin ve BütUn inşaat gelecek sene nihayetin-
Son Posta muharrirlerinden Ercüment de tamam olacaktır. 

Ekrem. Karabükte işçi ve memurin evlert, 

Kadı köyünde bir kaza 
Haydarpaşa lisesi müdür muavini ih

san, zevcesi Merzuka, baldızı Ulviye, 
çocuğu Nedim diln Haydarpaşa.dan bir 
arabaya binerek Ycldeğirmenine gitmiş 
lerdir. Araba Yeldeğirmeni karakolu 

önünde durmuı1. içindekiler inerlerken 
202 numaralı tramvay arabaya arka ta
raftan çarpmıştır. 
Arabanın tekerlekleri parçalanmış, 

Ulviye ile Nedim yaralanmışlardır. Ya
raları ağır değildir. Vatman yakalan
mıştır. 

buna göre lokanta, gazino, telef on, tel
graf ve posta merkezleri bakkallar ve 
saire kurulması işi başlamıştır. Bu ye 
ni şehir ve fabrikalar içinde demiryolu 
bulunacaktır. 

lmalat programına gelince, günde 
asgari 600 ton istihsal edileceğine gö
re fabrikaların bir senelik asgari ta
kati 180.000 ton olacaktır. Fakat tesi
sat icabında 210.000 ton istihsal ya
pabilecek bir vaziyettedir. Teknik pro
jelerde azami mikyasta otomatik iş
letme prensiplerine istinat edilmiştir. 
Bu suretle şayanı dikkat bir tasarruf 
temin olunacaktır. 

Ga~etecnoere 
~oDayDa lk 

"Cumhuriyet,, de Abidin Dau"er ya
zıyor: 

"Birkaç gün evvel gazetelerde şöy
le bir haber okumuştum: 

"Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
meşhud cilrilmler kanununun tatbikın
da matbuatın adliyeye çok hizmet et
tiğini görmüş ve bundan sonra, Adli
yede gazetecilere eskisinden daha faz
la kolaylık ~österilmesini emretmiş

tir.,, 
Adliye Vekilimiz gibi zekJ ve yük

sek kültür sahibi bir zatın gösterdiği 
bu kadirşnashğa memnun ve müte§ek· 
kir olduğumuzu söylemeğe lüzum var 
mı? Esasen. her aklı başında ve haki· 
ki demokrat devlet adamı, hilldirnet re 
cUlU, gazetelere ehemmiyet verir; çün
kü bilir ki kendisi ile halk arasında 
irtibat vazif esinl gören tek vasıta ga
zetedir. Yaptığı işleri halka, efkan 
umum.iyeye gösteren, arzeden guete
ler, gazetecilerdir. O halde, gazete ve 
ga.zeteci dilşmanlığt, manasız bf r §eY· 
dir ve bir halk idaresinde, kuvvetini 
halkta.o alan hük\imet adam.lan için, 
gazete ve gar.eteciye husumet göster
mek bindiği dalı kesmek kabilindec 
bir harekettir.,, 

"Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu da, 
son emrile gazete ve gazeteciyi sevmi
yenlere, onlara havadis kapılannı ka
pryanlara iyi bir ders vermiştir. Akıllı 
adamlar, gazetecilerle iyi geçinirler ve 
bundan hfçblr zarar görmezler .. ,, 

E kme k meselası 
Bugünl..."'il "Ak§am,, da "Ak:!'Omcı,, 

yazıyor: 

"Ekmek bakımından lstanbulun 
muhtelif mıntakalan arasmd;ı baz.an 
büyük farklara şahid oluyoruz. İstan
bul belediyesi hududu içindeki bütün 
fırınlar ayni nizamnameye tabidir, her 
fırın ayni çeşnide, ayni sıklette ve ay
ni nefasette ekmek yapmak ve halka 
satmak mecburiyetindedir. Bu, işin na 
zariyat tardı. Fakat belediyenin bir
çok nizamname, Wimatname ve emir
nameleri kabilinden bı'ı da hazan naza
riyatta kalıyor, da.ima ve yilr.de yüz 
tatbik edilemiyor. Her vesileden istifa. 
de ederek tekrarladığımız gibi iş iyi 
talimatnameler yapmak, isabetli emir
ler vermekle bitse, İstanbul halkının 
en medeni, en temiz, en sıhht ve en r a
hat bir şehirde }'8.Jiıyan dilnyanm en 
bahtiyar insanları olması icap ederdi. 
!şin ruhu verJlen emirleri hakkile ve 
müstemirren tatbik ettirmektedir. 

Ekmek işinde !stanbulun muhtelif 
semtleri arasındaki ayrılık bunun iyi 
bir nümunesidir. Biltiln !stanbulda ay
ni cins ekmek bulunması Ja.zım olduğu 
halde nasıl oluyor da şehrin bUtün bir 
kısmı günlerdenberi ekmeklerden şlkl 
yetçidir ?,, 

i\l ıçin. herhnn~i fenalığın önüne geç 
llıek ve sapasağlam ürfler, adetler ya 
~~ltnak o gevşek P..naneli memleketlere 
h 0nrnemek U?.Cre: ''Nereden kazandın? 
Csabını ver!,, sualini ferdlerc kolay. 
~soracak kanunlar yapsak ve bilhas
~ devletin gelirli mevkilerini işgal e
~J'l de Ponrndan tüccar olanlara bun. 
~ rı sorsak ... Çok isabetli bir iş yap-

arasından seçilecektir. Her kısmı sa - --------------
nayil alakadar eder bir mesele, o ko
mitelerde görüşüldükten sonra bir· 
lik idııre heyetine anedilecektir. 

MUtenassıs ger. çler K .- v t •ht•k .-
Sümer bank bu fabrikaalrda çalışa- a g 1 1 1 arı 

ış oluruz. 

"-----~~~~~'_v_a_._N_o_'~ 

K uru mahsul 
ihracatımız 

t' nu sene kuru mahsul ihracatımız 
~ltıdıye kadar hiçbir sene görülmemiş 
ıı dar mükemmel olmaktadır. Son se
.. ~lerde ihraç edemediğimiz fasulyel(>
<1ın· 
~ ıze bu sene yeni bir mahreç çık -
~~tır. lskenderiyeye gönderilen Uç 
to "ilk tonluk nümune fasulyele:-imizin 

tı lt beğenildiği bildirilmiştir. Şimdi 
~at lizerinde müzakereler olmaktadır. 
C\ılsulyelerimiz:n harcı imkanları mev
bi t bulunmaktadır. Yalnız fiatlarlli 
~:.: daha inerek dünya pazarların.\ 

ası lUzumJu görülmektedir. 

~~ohut piyasasında fevkalade hara -
~tr 1 muameleler ve ihracat olmak~ 
1taİ ~ohut1anmızm alıcılan başında ..;a. gelmektedir. 

'\lşyemı ihracatımız bu sene belkı 
~t ~' ihraç plyasaı.xnda bir rekor kır
~~~.ı~·<>?O·OOO kiloluk kuşyemi re
~ ilk ay :ıarfmda yarısından 
~t' satıtmı~tır. Bu yıl başına ka •

1 lııt kuşyemlerimizın tamamen satıl ·ı 
e olacağı umulmaktadır. 

Birlik i d a r e h e y e t i he!" 
şubeyi temsil eden bir azadaT, 
mürekkep olacaktır. Bu suretle sanayi 
birliği bir federasyon mahiyeti arze -
decektir. Esasen yeni kanun projesı 
de bn "'Plrilrlpifir. 

ŞarK o~ınıryouarı 
murahhasları geldl 

Pazartesi günU Ankarada pazarlık 

CUMARTESİ 
BlrinclkAnUD - 1936 

Hicri: 13M- Ramazan: 20 
Kuzev r{lzP'ı\rın"'\ P.smesi 

r..:. ..... n~ 
7,10 

Uünıoın B..ı ~· 
16,U 

,.=., 5,41 12,04 l t,28 16.fl 18,19 5,23 
cıo 1 Ol 7,24 9,47 12,00 1,38 12,43 

t ....... 

milzakereleri başlayacak olan Şark de· 
miryolları murahhasları bu sabah şehri
mize gelmi~lerdir. Murahhaslardan yal
nız biri Pariste kalmıştır. O da ağlebi 
ihtimal yarın gelecektir. GEÇEN SENE BUGUN N t: ULUU'f 

Şark Demiryolları murahhasları ya- Zonguldakta Sömikok !abrlkllSI açılacak 

rın akşam Ankaraya gideceklerdir. 

cak mütehassısları yetiştlrmek üzere • • ı 
şimdiden tedbirler almaktadır. Avrupa on eniyor 
ya 20 mühendis \'C 60 ŞI mütecaviz US· 

ta nam:redi gönderilecektir. Bu nam - Somer Bank hariçten 
zetıer ayrııacakıan ihtisas ;ubeıerıne k Ağıt ge t f rlece k 
göre vasati birer sene Ingilterede sta l 
görecekler, montaja başlandığı sırada lktısat vekaleti ~ikayeUer ve tetkik-
mem lnl{n~P ,ıı.:.,....,ı;c: "1,,,...,ırırırdır. !er neticesinde kağıt fabrikasının ih

Posta şolöru~rı me
murluk da yapacak 

Posta başmüdürlüğU bundan sonra 
posta kamyon ve kamyonetlerile sair 
nakil vasıtalarında çalışanların hcnı 

şoförlük, hem de nakliye memurluğu 
yapabilecek evsafta olmalarını muva -
fık görmüştür. Münhal bulunan yedi 
şöförlliğe bu evsafta olunanlar alına
caktır. 

tiyacı korumaması dolayısiyle pıyasa
da kağıt ihtikan mevcut olduğunu ttt11 
bit etmiştir. Bunun için piyasanın ih
tiyacı olan kağıdı hariçten ithal ede
rek ucuz fiatıa satı~a çıkarması ilji Stl 
mcrbanka verilm:ştir. Kağ;t fabrika • 
mız gelecek seneden itibaren memlPke 
tin kağıt ihtiyacını tamamen koruya
cak bir hale gelecektir. 

«;anukkaaede 
lngillz ve Tilrk 
kumandanları 

Yakınşuk İngiliz mezarlıkları mület 
tişliğine tayin edilen Sir Herbert Hart 
Mısırdan Çanakkaleye gelerek tngilUı 

mezarlıklarını teftiş etmiştir. 

Fena bir başlangıç Sir Herbert Hart Çanakkalede bul~ 
nan orgeneral Fahreddini ziyaret etınit
tir. Bundan 21 yıl evvel Çanakkalede:" 

(Bir biçare) imzası ile aldığımz mektupta deniyor ki: 
(Perestiş ettiğ!m ni~anhm , izd!vac tarihimizden biraz 

evvel beni terketti ve birkaç aydanberi beni aldattığı kadın 
la b~raber gitti. Onsuz hayat benim için bir işkence olu
yor. Bütün benliğ"m onu çağırıyor. Onu affa hazırım, 
acaba b:ına tekrar gelmesi için ilk adımı yapmam doyu o-

lur mu?) ilk ihraç günü kar§ı karşıya çarpıp.n 

, 

CEVABIMIZ: Fena başlangıç. Mademki sizi evlenme bu iki kumandan hatıralarını ve o gUne 
den aldattı ondan sonr:ık: zamanlar vaziyet ne olabilir? Her ait ihtisaslarını yekdiğerine anlatmıılar 
zaman bedbaht olmanızdan korkuyoruz. Kendinizi topar· dır. 

lamamz daha doğru olur. Bu kedere galebe çalmalısınız: Cien~ral Fahre.ddin general Harta 
İstikbal size gülümsemekte gecikmez. 1 "Çanakkale savap,. adlı eseri verıniıtk. 
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Büyük eaip Vaıro şaka 
~d ze llfk Dokto 

• 
verıvor.ı tl 

BAVA N LA R Gazet.cmlze, "GUzclllk doktoru" &dreai 

Tomas Man 
Alman tabliyetinden 

çıkarıldı 

Alman hükmeti 39 Almanın ''vatan 

Karı koea beraber 
mi yatmalı? 

ne baklld veya mU11tear adlarmızla aora 
c Smız ııuallerln ccvaplarmı bu sütunda bulursunuz. Bu cevapl~ Parl.ste anlıı.§llUf bulun 
luğUmuz güzcllfk mUesııeseııl vermektedir. GUzelllginfzt noksan bırakan kusurlarınızı bize 

menfaatlerine uygun olmayan hareket

lerinden dolayı,. Alman milliyetinden 

çıkarılmalanna karar vermiştir: 

''Müşterek yatak,, facialarının 
~ınrz. 

Emlakleri tamamen müsadere edilen 
bir kaç türlüsü vardır 

kadınlar vardtr. Esasen uyansalar bÜ1 

mıknatısla çekilen bir demir parça!l 
gibi, derhal kocalanna yapışırlar. aa 
buki, o anda kocanın hiç de mıknatısı" 
yet vaziyetine girmek arzusu yoktur· 

-25-
Taksimden l\"E fmuısile yazılıyor: 

la bu.mumun u...""ıtnluğunu kı.9a'ltmağa 
imkdn ııar mıdır1 bunlar arasında Sar ayrılık hareketinin 

Cevap: elebaşılanndan Mathias Braun ve Hert 

Şüphesiz yüzünüz için bir §eyler viz Maths, muharrir Tomas Man, netril 
yapmak imkanı vardır. Mesela, yü- yatçı Rodcl Oden, eski Rayştağm ko

zünüz için kullandığınız besleyici kre mlinist mebuslanndan Vilhlem Könen 

mi sabahleyin bir çeyrek kadar yüzü- ve eski sosyalist ,bakan Vilhelm Sorman 

Kocaların çoğu, müşterek yatakta 
uyumanın pek güç bir sanat olduğunu 
geç farkederler. Filhakika, bu sanati 
elde edebilmek için, insanın uzun bir 
çıraklık ve tecrübe devresi geçirmesi 
lazımdr. Çünkü müşterek yatakta yat· 
mak, bir koca için, karısına karşı müte
maddi bir müdafaa halinde bulunması 

Her ne olursa olsun, vaziyetlerini• 
daima rahatsız olduğunu iddia eden lC 
dınlar da vardır. Bunlar, rahat durın6f 

"Gayet iyi piyano ~ıyorum. Natıı.
ram 9-0k Bağ7am. BoıJUm 155 santim 
olduğu. halde kiwm 58 dir. Bunun /az-
1.a okluğunu biliyonım. Çok yemek ye,. 
rim, eğer kendimi rejime tabi tutar
sam,, zayıflamaktan ve piyanoya mu
kavcmetimi kaybetmekten korkuyo • 
rum. Biraz oorin olmayı isterdim. Fa
kat bu vaziyetime mani olmamalıdır. 
19 yaşındayım. Kollarım çok kuvvetli. 
halbuki ellerim çok kilçiik. Pazula.rıM 
9-0k kalın. Midemin 'iUltiind.e bir yağ 
tabakası var. 1935 senesi te§Tinicvelin 
elen itibaren jimnastik yapıyorum ve 
kendimde epey fark görd1'lm. DU§ünü~ 
nü.: ki, geçen sene ayni ayda kilom 61 
idi. 

nüzde kalmnsma ihtimam ediniz. Yü bulunmaktadır. 

zünüzü lanın devranmı daha mun· Bunların ailcleriden bazı kimseler 
tazam ve hareketli hale getirmek ü· ue ayni suretle Alman milliyetini kay

demektir ki, bu, onun rahat uyumasına h1r, sağa, sola dönerler, tepinirler, sif 

Cevap: 
Gıdanızı, kuvvetinizi asgariye in· 

direcek. kadar azaltmak doğru değil · 
dir. Yalnız gıda alış tarzınızı değiş
tirebilirsiniz. 155 santim boya mu· 
kabil kilonuz 52,5 olmalıdır. lnce ve 

biraz narin olmak hakkındaki fikrini· 
ze ben de iştirak ederim. Bir sanatka· 
rın iri yapılı olması her halde hoş de· 
gildir. YB§mız çok müsait olduğu 
için iki sene zarfında güzel ve mun
tazam bir vücuda sahip olabilirsini l!. 

Sonra sizin kilonuz boyunuza çok 
aykın değildir. Yalnız gıdanıza gös· 
terdiğiniz alaka çok makul bir hadde 
olmalıdır, bilhassa kt7.artılınıt et, bol 
tereyağı ile pişirilmiş sebze yemekleri 
yemelisiniz. Az ekmek yeyiniz. Bil 

hassa pastalardan, hamur tatlıların· 
dan sakınmalısınız. Tatlı yerine mey 
veyi ikame etmek daha iyi netire ve
r"'~ilir. 

-26 -
.Kadıköyünden Fikret imz.a.siyle soru 

luyor: 
"Cildim çok nazi1..-tir. Ku:rudur. Ycıı. 

nı.: buru§uklarl fa.::1.adır. Hangi pudra
yı 'ku!1.annuilıyım1 Bana tavsiye edile
'bileoek J.-rcm hangisidir' Bir anıeli'ljat 

zere sabahlan ovmahsm:z. Sonra dn betmişlerdir. 

yüzünüzdeki kremi almak için h\.r HABER - Tomas Man 1875 de doğ 
kurutma kağıdı kullanmulısmız. Bun mU§tUr. Yazdrğr eserler herkesin gözü 
dan sonra markası ne olursa olsun önlln<le naziler tarafından yakılmıştı. 
içine biraz da kafuru karıştırılmış bir ----------------
losyonla yüzünüzü bir ikinci defa o· ::::::::-.. -r.::::::::::•·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
vabilirsiniz. istediğiniz krem ve los· H Semt:: 2ri uzak ~a 
yon1an aımak üzere gazetderde bir- H o ı an ı ar i~ 
çok ilanlara rastlıyacaksınız. Bunlar H Herkesin ağzında dolaşan :: 

dan lalettayin birine müracaat ede bi- H 2 5 Ar 8 n ~ ')SS y H aj k o 1 
lirsiniz. Ovmalarımzı, hatta pudra g n 
yı da kremin üstüne yapmanız daha iiÇocuk orkestrası g 
şayanı tavsiyedir. Bundan başku. H ve La Kukaraçça filminin baş artisti ~~ 
pudrayı yüzünüzde durdurabilme\~ i! LU PERK!NS tekmil numaralarile Ei 
için bir makyaj kremi sürünüz, ve n GD g 
pudrayı kreme içirmek üzere de yüzi: H ISl lYI ~ tb6 l1"il ve 'il# a ır o liıl il 
nüze masaj yapmağı unutmayınız ji Saat 17 da Tepebaşı ~i 

Sonra. bunu }emizleyiniz,. yanak.la~~· H GAR o EN' de H 
nızı bıraz yaglı olmak şartiyle ru1 su- :: ;: 

·· ·· da d l ı: Yapılacak mntine!erde bol bol .: runuz, sonra pu ra ayınız. :: :: 
Burnunuzun küçük görünme.sini İi alkışlıyacaksmız g 

temin etmeniz için e.meliyata lüzum ii Fiyatlarda zam yoktur. g 
k Sa l h f'f f k . . ı: Geceleri s~~t 10 da :: 

yo tur. ç annız a ı , a at ıtın~ ·! S O V R E :: 
ile düzeltilmiş olmalıdır. Saç - IL ............ ·--·········-~--:ı:··-···-e larmm ortadan ayırmayınız; bu .................................. - ....... _ ...... -D 

mani olur. 
Bu itibarla, kocayı uykusuzluktan, 

karıyı bu uykusuzluğun verdiği asabi
yet neticelerinden kurtarmak için biran 
evvel, müşterek ratakta yatmak husu
sunda bir "sevkulceyş.. tatbik edilmesı 

münasip olur. 
Huysuzlukların nevi eri 

Uyku bozan kadınların bir çok nevile 
ri vardır ki, şunlardır: Yorgam çekip 
kocalarını rçıkta bırakanlar; horlayan· 
lar: uykulannda yPksek sesle konu
şanlar; geceyarısı yataktan kalkanlar: 
yatmadan evvel yemiş yiyenler; ilaçla
rını yatakta içmek adetleri olanlar ve-
saire ... 

Biz burada bunlardan birkaç nevini 
mevzuubahsedeceğiz. 

Kadın, kollarını uzatır ve yatağın 

kendine tahsis edilmiş olan yarı ksımı· 
nın hududunu aşarak kocasının bulun
duğu tarafa geçer. Saçları, kocasının ya 
ensesin=, ya bumuna dokunur, gıcıklar. 
Yorganı üzerine çeker, kocasının ayak· 
lan drşanda kalır, üşür. Koca uyanır, 

güçlükle vaziyeti düzeltir, karısını itip 
kakt~tınr, uyur. Fakat biraz sonra gene 
eski vaziyet tahaddüs eder. 

Hem öyle kolay kolay uyanmayan 

, • 1 • • .. • ... ; 

türlü ayın§ yüzünüzün hatlarını dn- 11••••• 
ha fazla bozabilir. Saçlannızm bir kıs- Günün çılgınları ... Ba§ döndürücü film .•• 
mıru alnınıza dömeniz, ve yanlarda•ı Herkesi tagnnni ve dans ettiren musiki. .. 

da bukleler sallamanız münasiptir. 
Alından zevkle yapdmış olan sarkırı 
malar burnunuzun uzun görüniişünii 
giderecektir. Bunun için saçlannrzll 

her zaman permanant yapdmnalı, ve 
tabii halinde bırakmamağa gayret et
melisiniz. 

TOP -HAT 
filmidir. Dans kralları Karyoka ve Kontinantal yıldızlan 

GINGER ROGERS ve FRED AST AlRE'in 
Biiyük bir muvaffakıyetle yarattıkları ve bütün lstanbul halkının 

" c· - "' : . ... . ..... -~" . . - ·... ,_ ... 
ziyaretini bütün tafsilatiyle gösteren 300 metrelik film ve 

rarlar. Ne kadar sakin dumak için ke1" 
dilcrinl zorlasalar, o nisbette asabivet 
ri artar. Yastığı değiştirmeğe ka!kar 
lar, gürUltUlü şekilde esnerler .•. 

Hor ı11mak blı- s nfo ıfd.r 1 
Horlamak, beşer;yet için bir feUikt1 

tir. Cinsleri çoktur. Horlayış, bitmeın1f 
bir senfoniye benzer, şu kadar ki, bil 
senfoni, ancak güneş kalkınca bittf 
fakat siz de uykusuz kalmışsınızdır. 

Nadir bir cins kadınlar da, gece 1cC' 
calan uyurken, onu seyrederler. GOY" 
bu bir nevi aşk tezahürüdür. Fakat tıe 
bakışlar, en inatçı uyku ile uyuyanı bV1 

uyandırmakta gecikmez. Eğer söyJeııt' 
cek olursanız: Kadın: 

- A •.. der, sen ne anlarsın lci ! .. saıtl 
olan aşkımdan gözüme uyku girmiyaf 
seni ııeyrediyorum 1 

Bazı kadınlar da, yatağa yatmak iç~ 
bir takım merasim yaparlar, ertesi giit\1 

hazırlık olarak, makyajlarını silerlef 
bir takım ilaçlar siirerler. Ekseriya kof 
kunç maskeler takınırlar. Saçlarına fıt' 
keteler koyarlar. Kokudan uyuyaınar 
smız, fiıketeler pijamanızm, ensesind~ 
kaçar, vilcudunuza batar. Bundan baf 
ka bu hazırlıklar uzun müddet sürdOğı' 
için, lamba açık kalır ve gözünlize bJ' 
tar. 

Uyumadan evvel gazete, kitap ok1" 
mak adeti olan kadınlar da vardır. :SıJ. 
masum bir hareket telakki edilebilİf 
Fakat tam dalacağınız sırada çevrilef. 
bir gazetenin hı§ırtısı sinirlerinizi tıf' 

malar. Hele lamba .. Onu bırakın .. Ust 
lik, kitap okurken sigara da içiliyor.' 
odanın havası zehir gibi olur. 

Lakin en müthiş şey, tam yatağa )4 

tıp uyunacağı sırada, günün badisele~ 
den, komşunun ço::uğundan, hizmet~· 
nin terbiyesizliğinden, bakklın hırs'"'~· 
ğından kasabın eksik tar:t,- ıttan ba 
seden kadınlardır: D ll raporu veren 1"' Bu~!}n D P IE K sinemasında 

MUAZZAM PROGRAM HAFTASI 

a~ı~::n ~ .. ~r.~v~o ~rk ~!~n~a~~~!n';~! I 
FOX JURNAL. Buat.in mntineler ~mat 1 den itibarendir. dın ara e..-d: 

MEÇHUL ASKER 
. ·.· . " "'' . •, :.. . .o. /l>o!J •• •••• - Dinliyor musun? 

Diye, kocasını tekdir eder ve zavaıt: 

Türkçe sözlü büyük harp filmi 

LOREL HARDi KAN KARDEŞLERi 
Türkçe sözlü büyük komedi 

Aynca: 1 -Ankarada Büyük Millet Meclisi açılma töreni ve 
ULU ÖNDER ATATÜRK'ün irad buyurduklan nu 

tuk. 

ALKAZAR sineması 
lstanbutda Uk defa olnrak göstcrdlDI 

BiZ DE iNSANIZ 
Heyecanlı bUyUk gangster lllml lle 
bUyUk muvalfak yetıer k"'zanıyor 

~ koccı, tam dalacağı sırada sorulan J:ı" 
; suale: 
J - Dinliyorum canrm. 
ı Dive mukabele mecbur:yctindedir 

Maa~allah, eğer bir kızacak olursa, ıır 
tık sabaha kadar uyku yok demekti': 
O zaman kansı, hayatım ona vakfettlt

1 

ni onun ylizünden nelere katlandı~ 
' . ~·· fedakarlığını anlamadığını sıralaın8 1 2 -- Ankarada Çubuk parajmm açılma töreni. 

•••••3•mıT•ü;1no.1n1anm.1as1m•m•Y1un.a1n1is1t1an.ı 1z1iy1ar1e1tı1".•••••il • , • .. • 1 ... ·-· :', ~ .... ,., 

başlar... , 

.... m11 .......... ll!m!lllll!l~lllllllmlllllllllml~ll ............... 11111 ...... 1111111~ .......... 1111.... 1
, • 

6ugu·· n • ME' 'E' I'/ ve s~ AKAR}' A. Sinemalarında senenin 
• .l...J ~ rl - en güzel illmi 

MARİE ROSE 
Raş rollerde:J EANETTE M A C D O N A L il - N EL S O N EOOV 

' "·.;.r· . • . ·- . .,. . . ... • .. .. • . - • . ~> ..... -... • ~ . 

Bütiln bu facialar karşısında bilinıt1e;ı 
neden, h§Ui kan koca ayni yatakta. ıt1!if 
terek yatakta yatmcıkta ısrar ederler 
Eğer rahat ve iyi uyumak istiyorsaıtl~ 
ayn yatınız. Zira, bir k:şiye, bir yat• 
gerektir. . ,,. 
---------~~--------------:-~-U' ZA. yt - lstanb:.:l deniz ticaret J1l 

1 dürlUğUnden aldığım 55 sicil nwn~ 
vasat motör çarkçılık şehadetnaJJl ~ 
ve liman cilzdanım zayi olmuştur.~:. 
nilerini alncağnndan evvelkilerin bU 
mü yoktur. ~ 
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9ürnüş ayna 145 sene evvel bugün 

Dftbi musikişinas Mozart öldü Yazan: Canan Doyle 
~ Kcimı.nu aani 1 

Bu hesap i§i, çok uğraşmamı icar 
ettiriyor. Yirmi kocaman dosyayı tet
kik ederek çalışıyorum.. Hiç kimseyi 
ınuavin olarak kullanmama imk!n 
Yok. Bana ilk defadır ki bu derece e -
hemmiyetli bir iş tevdi ediyorlar. Ne ya
pıp yapıp ehil olduğumu isbat etmeli
yim. Elimden gelen hiç bir şeyi derig 
etmemeli, hukukçulara, davalardan 
evvel raporumu vermiş bulunmalıyım. 

Amirim, bu sabah, ayın yirmisin
de son ve kat'i rakanu kendisine bildir
mem icap ettiğini söylüyordu. Eğer 

işler bir insanm beynini ve sinirlerini 
ısyan ettirecek dereceyi bulmazsa bu 
meselenin üstesinden geleceğim. iki nö
bet çalışmağt tasarlıyorum. Biri, saba
hın onundan akşamın beşine, öteki de 
sekizden gece bire kadar .. 

Bir usulü defteri mütehassısırun da 
hayatında facialar vardır. Rakamlar a
rasmda, bir yüksclc mevki sahibi zatın 
Adi bir dolandırıcı haline geldiğine dair 
delili ararken, benimkinden çok daha 
kolay ve basit meslekler olduğunu dü
§ünüyonım. .. 

ilk teahrifatın izine pızartesi günü 
rastladım. Eminim ki, biç bir avcz, bir 
şik~nn izini keşfettiği vakit bu derece 
mütehassis olmamıştır. Bu yirmi dos -
ya, şimdi, nazarımda, av hayvanları 
ile dolu bir orman gibidir. Güç iş bt> 
nimkisi, fakat nadir bulunur sporlar • 
danı 

Hakkında tahkilGatta bulunduğum 
zatı muhteremi, bir kere, şehrin büyük 
lokantalanndan birinde yemek yerken 
g5rdüm. Şi§man ve kırmızı surateı ko
lalı bir havlunun beyazlğiyle tezat t~ 
kil ediyordu. Masanın ateki ucunda 
oturan soluk adama bakıyordu. Eğer 

bana tevdi edilen işin onu nerelere sU
:rUkliyebileceğindcn haberdar olsaydı, 

tınhesiz, o da benim gibi sapsan kesi-
lirdi. 

6 KanunuaAnt: 

Şu doktorlar da olur şey değil .. İs
tirahat tavsiye ediyorlar.. Halbuki bu
nun imkanı yok .. Ah, aptallar l .. Bir sU
rQ kurtun saldırdığı sırada, bir adama 
istirahat tavsiye olunabilir mi? ya ra • 
kamların neticesini tam zamanında bu· 

U4 ve haber veririm, yahut da mes
leğimde yuknlmck hususundaki biircik 
imkanı kaybederim .. Dinlenmek mi?. 
liaydi, haydi! Asla olanlaz .. Hele ııu 
işi bitireyim, sonunda, kendime bir hafta 
tatil veririm .. 

Doğrusu, doktora gitmekle de ava -
naklık ettim. Lakin geceleyin yalnız 
başıma çahşrrken, bütün sinirlerimin 
gerildiğini hissediyorum .. Bu, bana bir 
tttlrap vermiyor, hayrr ... Sadece beyni. 
nün altmda bir taşkınlık hissediyorum 
ve gözlerimin önünden arasıra sisler ge
çiyor .. Biraz bromür yahut kloralla, 
veya huna benzer itaçlarla derdimin 
bir çaresi bulunur sannuştım. Halbuki 
doktor, işime devam etmememi tavsiye 
etti. Saçma teklif 1 Bir yanşın sonuna 
erişildiği zaman duyulan hisleri duyu -
:Yorum: Şöyle bir hoşluk; Sonra kalp, 
hızlı hızlı çarpıyor; ciğerler şiddetle so
lumağa başlıyor. işime devam ediyo
rum.. Bu hallerin üzerimden zail ol
masına çahşıyonım. Bir değişiklik ol -
rnaısa inat ediyorum .. 

İki dosya tamamlandı. üçüncüye 
başladım. 

Kurnaz herifi hırsızlıklarını ustalık
la saklaıruş. Fakat ben gene buluyo
tunı. 

9 Kanunusa..nı : 

Doktora tekrar gideceğimi ummaz
drnı. Halbuki gitmem lazım geldL 

Dedi ki : 
. ''-Fazla çalışıyorsunuz .. Sinirleri

?ltzi fena halde bozmak ve sihatinizi ih
lıil etmek tehlikesine maruzsunuz.,, 

İşte doktorun yumurtladığı yumur
ta! .. 

Fakat ehemmiyeti yok 1 ben ısrar 
;diyorum... Tehlikeyi göze alıyorum. 
skemlenin üzerinde oturabilmek ve 
l>aıınaklanmdan kalemi düşürmemek 
kıı.vetini gözümde hissettikçe, hileba-, 
tnı takibinden geri dumuyacağım 
be Beni doktora gönderen hadisenin se
ı· bini de burada anlatmam l!znn ge-
ıro:r. Doktor buna: 'Garip bir ruhi fiz

)olojik hadise!,, dedi. Bitmez tüken -

mez rakamlar arasında biraz oyalanma Tabutunun yanında mezarcıdan başka ktmse yoktu. Sürüklenerek 
01sun diye bunu sıcağı sıcağına not edi- bir çukurun i11loe fırlatıldı \1e artık Mozartın mezarı 
yorum: ~ 

Odamda, glimüt çerçeveli eski bir ebediyen meçhul ka)dt 
:r:~C:~cia!u·ı!~~~ a~~!:e::;::s: Mozartın eserleri - Haydn ve Mozart .. 
o da, aynayı, .asıl sahibini bilmeden, 
bir mezaddan düşürmüş .. 

Epeyce büyük bir ayna bu .. 
Yazı yazdığım sırada, onu bir ko -

modün üzerinde, eğilmiş vaziyette gö
rüyorum.. Çerçevesi yassr .. üç parmak 
genişliğinde .. iş çok eski bir iş .. O dere
ce ki, yapıldığı vakti tayin ettirecek 
bir emare yok f 

Çerçevenin içinde, ayna, bütün mü
kemmeliyeti ile duruyor: Kenar lan çok 
mahirane kesilıniş, ve parlaklığı, an -
cak çok eski aynalarda görülen bir 
nefasette 1 Hiç bir modern .ayna, böyle 
bir menazır kaidesiyle sizi tecessüm 
ettire~z ... 

Ayna, odama o suretle konmuştur 
ki, masamın başında oturduğum sırada, 
ancak perdelerin kırmızı akislerini göre
biliyordum .• 

Lakin bu gece bana garip bir bal o-
1 uyor. Büyük bir azim ve irade kuvcti 
sarfederek, çalıştım, çalıştım.. Gözle
rimde beliren sise rağmen mesaime 
nihayet vermedim. Arada sırada duru -
ıyor, gözlerimi uğuşturuyordum. Bu 
vakfelerden biri esnasında, aynaya ba
kacak oldum. 

Pek garip bir hali vardı. Krrmızı 

perdeler ona aksetıniyordu. Ayna, bir 
bulutla örtülmUşe benziyordu. Çelik gi
bi parlıyordu. Ll.kin satıh değil, de
rinlik halindeydi. Bu gayri şeffaf hal, 
ben baktıkça, yavaş yavaı silindi. Son
ra, beyaz bir buhar peydalandı; aıir 
helezonlarla tütmeğe başladı. 

Bu manzara o kadar hakild, o ka
dar barizdi ki, ve §UUrum o derece. ye -
rindeydi ki, perdelerimin tutuştuğuna, 
g8rdilklcrimin duman olduğuna kaDM-t 
getirdim. Bir yangınla karşılaşacağrma 
emin olarak başımı çevirdim. 

Llikin, odamın içinde, tam bir 
sükun hüküm sürüyordu. Hiç bir gü
rültii işitilmiyordu •. Yalnız saateimin 
muttarit tik taklan... Odada hiç bir 
hareket yoktu. Aynanın içindeki o bu
har hareketi müstesna ... 

Bu duman, bu sis, bu buhar- adı

na ne derseniz deyiniz - çok geçmeden, 
aynanın biribirine yakın iki noktasında 
toplandı. 

Dehşetle gördüm: 
İki göz, odanın içine bakıyordu. 

Bir kadm batına ait oldukları, mUp 
hem surette beliren saçlarının şeklin -
den belli ... Yalnız gözler, pek vazih .. Si
yah, ışıklı, heyecanlı, ihtiraslı gözler. 
Korku .• yahut dehşet dolu gözler .. Bun
lar, odaya bakıyor, benim üzerime di
kiliyordu ... 

Ayağa kalktnn. Elimi alnımın üze
rinde gezdirdim.. Kendime gelmek için 
çok gayret sarfetim.. 

Kadın aynada silindi. Gayri şeffaf
lık zail oldu. Kızıl perdelerin aksi ye
niden belirdi .. 

Şüphesiz ki, bu gibi ıeylerin ola
bileceğine inanmayan bir adam, benim 
hesap defterleri üzerinde uyuyarak 
rliya gördüğüme kail olur. Evet, ben de 
asabi bir Mdise geçirdiğime emindim. 
Lakin bu bariz kadın şekli kime aitti 
de sinirlerimde in'ik5s ediyordu? Ben, 
bu gözlerin sahibesi üzerinde nasıl bir 
heyecan uyandınyordum ki, bana bu 
derece korkuyla bakıyordular? O gece
lik, her halde, pek de gayri tabii his· 
lere kapılmadım .. Yann, gene dik-ı 
kat edeceğim .. 

l 1 KanunwıAnl: 

Her iş mükemmel.. Mesaim ilerli -
yor .• izleri takip ediyorum ve sahtekar 
centilmen'in esrarını keşfediyorum .. La
kin eğer sinirlerim bu işe mukavemet e
demezse, neticede, ben onu değil, o 
beni mağlup etmiş olacak ... 

Ayna, dimağımdaki gerginliği ~ös

teren bir barometre vazifesini görüyor. 
Üzerime aldığım işin o geceye mahsus 
programını bitireceğim sırada, ayni ha
dise tekerrür ediyor. 

Bütün bu hadiseleri kendisine an -
latığım doktor Şinclair, asabiye müte
hassısı olmamakla beraber, hikayemle 

Aşkı - Seyahatleri ve havatı 
1791 yılı 5 ilkkam n günü, gece 

yarısını saat elli beş dakika geçe, bü
yiik musiki üstadı, dahi Mozart, göc 
)erini ebediyen hayaca kapadı. Bu
gün tam 145 inci öhim yılıdır. 

"' * • 
Musiki tarihinde Mozart, Hayd~ 

ve Bethoven ··viyana klasikleri., a
dını alırlar. 

Haydn, Mozart'.n muasırı ve at• 
kadaşı idi. Birgün, Mozart'ın ba
basına ~öyle dedi: 

" 'Allahın huzuru•1da namusum Ü· 

zerine yemin ederek aize söylerim, ki 
oğlunuz , benim nawrımda, şimdiye 
kadar gelmiş, geçmi~ musikişinasla· 
nn en büyüğüdür.,. 

" . . 
\Volfgang Amadeııs Mozart, 1756 

yılı ikincikanunun ~ ;ımi yedisind~ 
Salzburg'da doğdu. Rabası, ilk öne~ 
saray bestekarı idi. 5onra, SalzburJ 
Prens kilisesinde baş muganni mua -
vini olmuştu. 

Mozart, küçük yaştan itibare:ı 
musikideki istidadını göstermişti. 
Daha üç yaşında iken piyano üzerin
de nağmeler tertip ediyordu. Dört 
yaşında henüz notaları tanımadığı 

.,. ,;:..i r';i~ 
.D!ozart'ın resmi (Langenin eserinden) 
- Bu resim Mozart mUzeainden almrnıııtır-

halde bir konserto yazmağa uğraşı. 
yordu. 

Babası ile, sonra kardeşi ile muh 
telif memleketlere yaptığı seyahatler
de Mozart büyük muvaffakıyet -
ler ve takdirler kazandı. Na· 
polide Papa altın madalye verdi. Bu
rada konser verirken halk, parma· 
ğmdaki yüzüğün sihirli olduğunu 
ileri sürecek kadar eanatmm hay -
ranlığım gösterdi, Mozart, yüzüğü 
cıkardıktan sonra da ayni eserleri 

alakadar oldu ve gelerek aynaya bir na
zar attı. 

Böylelikle, beraberce, çerçevenin 
arkasında, silinmiş, az okunan eski bir 
hat ile Sanc. X. Pal ibaresinin yazılı bu
lunduğunu okuduk. Bunu okumak da 
güç oldu. Pertevsizle bakarak, uzun u
zadıya tetkik edere:: bunda muvaffak 
olduk. 

Doktor, bana, ayn:lyı başka eda
ya götürmemi tavsiye etti. Bu görünü~ 
lcrin hayra alamet olmadığım, me
selenin aynada değil, bende olduğunu, 
ayn:ıyı kendimden uzaklaştıracak yerde, 
yirmi dosyayı uzaklaştırsam daha iyi 
edeceğimi söyledi •. 

Fakat, ben, sekizinci dosyadayım .• 
İlerliyorum .... 

Mütercimi: (Hatice·Süreyya) 
(Arkası yann) 

M ozart'ın <loğdıığu Salzbıırgıın umumi manzarası 

muvaffakıyetle çalarak sihirin yü • ı piyano veya org ıçm bestelenmtJ 
zükte değil, kendi ruhunda olduğu. oda musikisi, 29 u piyano konserto
nu ispat etti. Ponto kralı Mitridat = su, 13 ü keman konsertosu, 117 si 
Mitridat il re di Pont:> adlı operasını de yalnız piyano edebiyatıdır. 
yazdığı vakit on dört yaşında idi. ~ ~ :ıt-
Bu opera üst üste yirmi defa oynan
dı .. 

Dahi musikişinasın eserleri hissin 
derinliklerinde çalkanan bornlan tı:: 

Mozart Manhaym'da bir mugan • rennüm eder. El~.nli, neşeli gün-
niyeye aşık oldu. Onunla evlenmek lerin kalplerde yanıp tutuşması onun 
istedi. Babası, bu haberi aldıktan eserlerinde dile gelir. 
sonra yazdığı mektupta diyordu ki: M d'W ·k· ·· l 

"H h t wl d ·· l ozart , ıger musı ı ustat an ey a og mn, nere e o guze .1 k 1 1 k .. 1 d . 
günl ki k·--1 bn dan ı e arşı aştrrı ır en şov e enır: 

er , a ~an ya a ev "M d B h' -d. ,. . . 
ı lir diz. ık kıl ·· ozart a a ın mı azametım, 

ve ge , ıme ç ar, tar ar soy- d . ı·w· . b l H d ı•· 
ı rdin V be · ku ki erın ıgını u amayız. en e ın 
e •• e o zaman m ca ar, h .. d bb"b 'f d 1 "ihti. ld w • mu teşem, mu e ı ı a e er orta· sever, yar o ugun zaman senı .. . . b 

bir kutuya koyUp yammda saklıyft- amda yukselen me],v;:}ılerı de u 9"'11" 

cağnn; toz gelmesin diye üzerine bit natta yoktur. 
fanus geçireceşim,. d~rdin. Şimdi ar· Hayden ise, Mozart gibi her su 
bk dünyada iptidai bir musİkİ§İnas bede musikinin her sahasına yükse
olarak kalmak veyahut saantm mün- lememişti . Mozart, ancak kenrli 
tehasma kadar gidip ismini tarihe ve şahsı ile kaimdir. Opera, senfo11i ve 
ahfada mal ebnek senin elindedir. sonatlardan, mini mini dans musik,
Acele bir izdivaç seni sefalete atar.,, lerine kadar yazardı. Her eserde wni 

Mozart, babasın:\ itaat etti ve ev- kudreti gösterdi. "Saraydan kız k ı 
lenmedi. Annesinin ölümünden bi. 
müddet sonra eski sevgilisinin hem
şiresi ile evlenen Mozart, sefalete 
düştü ve ölünceye kadar bu sefaleti 
sürdü, O, karısını çok sever, onu 
mesut edebilmek için bin bir müşkü
lat içinde para kazan~dı. Fakat kii· 
çük yaşında her yerd~ takdir gören 
1\fozart, yaşlandıkça unutuluyordu, 
ikinci ve üçüncü dertce musikişi 
naslar kendisine terr.ih ediliyord• ı. 
Haydn i~e onun için şöyle diyor · 
du: 

- Bir tanecik Mozart'm hala 
bir imparator veya b1 sarayına bes· 
tekar olamamasına çok kızıyorum. A. 
sabiyetimi affediniz, Ç\inkü ben "in
san,, ı çok severim. 

* • * 
Birgün, Mozart'a küçük bir ço· 

cuk gelmiş ve: 
- Ben musikiyi çnk seviyorum .. 

Bana anlıyamadığnn Lıau kısmılan 
1 ? D .. an attr mısınz. .• emıştı. 

Mozart, çocuğu baştan aşağı ka -
dar sü7dükten sonra~ 

- Fakat çocuğum, demİftİ. Se· 
nin yatın daha küçüle. 

Çocuk derhal: 

M ozcırt'ın doğduğu odadan 
bakt§ 

- Bu resim 'Mozart m Uzeslnden alınmı tır-
-Ya siz. daha küçük yaşta bes

teler yapmağa başlamı§sımz} Ce· 
çırmak,, operasında • ı, hasının zirve • 

vabmı vermiş. Dahi musikişinas gü · 
sini buldu, falan senfonide lrlyemut 

lümsiyerek ve çocuğun yüzi.inii ok kaldı, ilah ... derseler de, onun cser
şıyarak: 

leri üzerinde kıymet forkları tesisınr. 
- Ben demi§, Kiiçük yaşımd3. çalışmak, temel atmadan bina kuı-

başladım ama kimseye sormadan öğ· mağa benzemez mi?. Eserlerinde de 
rendim.. ha farkı yok, belki tekamül farkı 

:1(. =<- :1(. 

Mozart'ın bütün e~erleri 754 ta-
vardır. Çalıştıkça ve yaşlandıkça 

( Deva mı 13 incide) 
nedir. Bunların 621 si bitirilmi,. - --------------
132 si yarım kalmıştır. Her biri bir 
§aheser olan eserlerin 66 sı dini eser, 
96 sı sahne eseri, 7 4 ü şarkılı eser -
ler, 49 u senfoni, 362 si orkestra il~ 
çalınan mütenevvi musikiler, 164 il 
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Başvekıtin mülkiveıııere hitabı 

Ahl3kı ve anlayışı 
iyi idare kadrosu 

Fenahklara uzun müddet 
mukavemet edebilmek 

için bir teminattır 
MUllrlye mektebinin kuruluşunun 60) kiye bu varlığı kuran birlikler içinde bil 

mcı yıldonümü rliln büyük merasim· hassa parlıyan yan bir yıldız olsun. 
le \cs'it edılmiştir. Bu mektebe girenler, ilk sınıftan iti· 

Ankaradaki butün Mülkiyeliler dür. haren kendisıni büyük bir ideale vakfet 
sa.~t 15 de mektepte toplanmışlar ve miş bir adam zihniyetile çalışmağa baş 
m~ktep müdürü Mehmet Emin toplan· lamalıdır. Bu mektebe idare ve siyaset 
tıyr açmıştır. Mehmet Eminin söylediği kademelerinin en ufağından başlamak 
ınllka mektep mezunları namına ordu arzusile girecek olanlar memleketi imaı 
mebusu Ahmet ihsan Tokgöz ve talebe etmek, memlekete hizmet etmek için 
namına Adil cevap vermişlerdir: her Sc"':.,,:ia bütün menfi unsurlara karş 

/\dil sözlerinin sonunda talebeyi §U memleketi müdafaa etmek için hakiki 

Mahmut soyda
cenaze nın 

merasimi 
Vefatını teessürle haber verdiği 

miz Siirt saylavı, iş bankası idar~ 
meclisi reisi ve gazeteci Mahmut 
Soydamn cenaze merasimi bugün 
yapılınıştu. 

Mahmut Soydanm büyük bir te 
essürle karşılanan ölümü şehir için 
bir hadise teşkil ediyordu. Saat 1 1 de 
Mahmudun cenazesi vefat ettiği 
Fransız hastahanesinden kaldırıl
dıktan sonra en başta Türkiye Bü . 
yük Millet Meclisi re~sliği tarafındarı 
.;önderilen <:elenk olmak üzere bü
tün Vekiller, Matbuat Cemiyeti . 
Vali Muhiddin Üstündağ, Belediye. 
Is Bankası. Milli ve yabancı bütüı , 
Bankalar. Sigorta şirketleri VC!Jaİr 
teşekküller tarRfmdan gönderilm:, 
yüze yakm celer.k ve bir Tiiri< 

§~Hde ant içmeğe davet etmiştir: 
bir kararla, vicdan kararile mücehhez bayrağına sarılmış tabutu arkasmd:l 
olurlarsa memleekti edeceği istifadenin onun en vakm arkada~n lktısat veki
hududu yoktur, li Celal Bayar, Vali, bütün Banka· 

15 EirlncikA:mn - 1936 

caktaki tetbiş 
siYaseti 

, (BG§ tarafı 1 incide) 1 
temsil edemiyeccl\.11::ru11 beyan ede•, 
memleket halkının milli iradesin::, 
vicdan hürriyetıne yapıian bu tCCG· 

vüzleri protesto ettiğimizden Millet 
ler Cemiyetiyle Fransa Hariciye N~-

zaretine ve Türkiye Hariciye Veku· 
!etine tebliğini rica ~deriz.,, 

lskenderun hafü mümessilleri de 
seçimi şu şekilde bir telgrafla prot~ 
to etmişlerdir: 

.. 30 sonteştinde yapılacak olan 
mebus intihabatına biz Türkler işti 

rak etmiyoruz. Otcdenberi mede,1· 

memleketlerde hür ve serbest olan iıı
tihaba t, 20 inci asırda medeni Fran 
·ız hükumetinin idaresi altındaki l,iı 

iilkcde siddet ve tazyikle yapılryo• 
Bu İntihabatı med,.nivet ve hürriyı:r 
nl'l.mma prot~sto ederiz . ., 

Bilandan da Fransız komiserine 
şu telgraf çekilmiştir: 

"Ayın otuzunua seçilecek mebus, 
esasen intihnbata iştirak etmiyen hiı 
Türklerin reyi ile olmadığından nahi· 
yemizi temsil hakkına malik olmıya• 
cağını arzederiz.,. 

Yeni b r hftdlse 
Adana, 4 - Sancaktan gelcr hı:ı

bcrler, tnzyikın gittikçe arttığını, ted· 
hiş siyasetinin hüküm sürdüğünü bil-

vor . 
Bir asker evvelki gece İskenderun 

da Türk mahalleleri arasın~ geçer
ken evlere ateş etmiye başlam•şt1r. 
Silah sesleri üzerine herkes penrcre· 
lerden içeri kaçtığından ki.,....,seye kur· 
cııın is~lıet ,.tm,.micıt:r. Hadise mrl--·.l· 
line gel•n devrive miltccavizi vaknfn 
mrssa da bu adam biraz sonra bırakıl 
,......c:ıtır. 

'Yurt ve ulus Beverlikten ayrılmaya
cağımıza namus ve fazilctimizden en kü 
çiık bir fedakfırlıkta bulunmıyacağımı· 

za, bizden istenilen ve beklenilen vazi· 
feleri, istenilen ve beklenilenden daha 
falla yapacağımıza, bize cnmanet edilen 
fokılap umdclerinı, bizden sonrakilere: 
aynen dcvredeceğimize bütün varlığı· 

nu'ila and içiyoruz. Biz bütün hayatımız 
ca yoktan var etmeyi bilt'n önderimizin j 
söz ve eserlerini rn yüksek bir örnek 
bileceğiz ve bundan ku rvet alacağız., 

Büyük me~e~er~ğ~mananeyeb· ~~ ~gortaşi~etleri ~kanı, Mat.~~~~-~~~--~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~ 

tinat ederek gelişirler. Biz bu ananeyi '••1:ıt müntesipleri, yüzlerce ki~: Is p a n y a ı· s ya n ı 

"Muvaffak olacaeımıza inancımız 

~ Çünkü muvaffakiyetin parolasını 

aldık: yı·ksel Tilrk senin için yüksekli 
ğin hududu yoktur.,, 

Bafvck.llmhln mlltklyelllare 
hitabı 

.;Bundan sonra Başv;kilim.iz şu nutku 
söylemiştir: 

.. _ Arkada~lar, 

Mulkiyeyi 60 ıncı senesinde Cumhu· 
riy,ct merkezinde selamlıyoruz. M tilkiye 
nin Cumhuriyet merkezine gelmesini 
ıenelerdenberi hasretle bekliyorduk 
BJnu, ynlm:ı: istikhalimizi idare edecek 
ol~n arkadaşlnn:nızın iyi şartlarda. 
rdat ve bol malzeme ile çalışmalarını 

temin için değil, ayni zamanda Cumhu· 
riJ!et merkezinin zihniyetini, anlayışını 

otµann genç ve yc::i~mc hayatında zihir 
lc:ıine yerleştirmeleri için de istiyorduk 

Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet 
hükumeti Mü kiye mektebine ilk gün· 
denberi sevgi ile ehemmiyet ve kıymet 
vefen hususi bir nazarla bı:ıkmrştrr. E· 
ğet' bu sene sizi rahat çalıştıracak bir· 
b"naya malik edebildiysek,emini olun ki 
ynkın bir zamanda, gene sizin sahanız 
da olmak üzere bunun gibi daha birkaç 
bfo;ı vücude getireceğiz. 

MUlkiyelileri, idare, maliye ve siya
ıe~ sahasında memleketi idare edecek o· 
la~ başlıca bir unsur olarak sayıyoruz 
Burun lçlndir ki, arzumuz, yarın mem· 
ld:eti id:ırt" ede::ck olanları bir zabit gi· 
bi en küçük seviyesinden Mülkiye mezu 
nu olarok ba~latıp en yüksek derecesine 
ka'aar yetiştirmektir. Memleketin iyi 
id re olunması, muktedir ve faziletli 
memurlar elinde bulunması o memleke· 
tin hayatı için en büyük ve en milhim 
teminattır. 

Arkadaşlar, eğt"r Osmanllr tarihinin 
soq asırlanru dikkatle okursanız en az 
SOJ'\ iki yüz: senedcnberi merkezde dev· 
let idaresinin kudretsiz, liyakatsiz vt' 
batta memleketi tahrip etmek için se· 
çilmiş tanılan adamlardan mürekker 
kaldığını görür ve bu impa ratorluğur 
nasıl yaşadığına hayret edersiniz. Akı' 
ve ~ikmet icabı odur ki. Osmanlı impa· 
ratorluğundan 1700 den &onra en geç 
elli sene zarfında eser kalmamalıydı 

Bu ktdar cürümilş ve merkezde anla· 
yrc;ı bu kadar bozulmuş bir imparator· 
lu eğer c1aha iki yüz sene yaşıyabilmi~ 
se bu, vilfıyetlerinde, hudutlarında bu 
lu~n ndnmları ve hudut kumandanlar 
say, c;inde miimkiin ol:ıb:lmiştir.,. 

hlfikı, anlayışı ve iktidarı yerinde 
iyi bir idıre kadrosu, bir çok fenalıkla· 
ra ıtun müdde mukavemet edebilmel
içiry bir temin:ıttır ve eğer memleketin 
bil iinünfi ld .. re eden merkezi sivasetk 
ida e makinesi iyilikte hemahenk olnı· 
sa, o meml .. ketin az bir zaman içinde er 
Defi memleketler ve milletler arasına 

geçmesi için bütün unsurlar ve şartlar 
mevcuttur. 
~undan yüz sene sonra veni T~rki· 

yenin mııazzam ve beyn,.l'Tli'cl sah?d?l:: 
§a"lr \'Üksek varlr~ını vü,.1ıda r>etire
uneurlar m0t'llea ve tet~ik ediJ,1jı7i '?1'· 

man ümit ve temenni ediyoruz ki, Mül· 

bilerektir iti, Mülkiyelilerin hiç olmaz· takip ediyordu .• 
sa 20-25 senede bu memleketin büttin Mahmut Soydanm tabutu eller Ü 

memur kadrosunu kaplıyacak kada. zerinde önde matem havası çalan 
zengin bir kiltle haline gelmeleri için bando, arkaıımda vö:rleri yaşlı arka· 
geni~ mikyasta M ülkiyeU yetiştirmek daşlan olduğu halde T ak!İme kadı-u 
hevesine düşmü~üzdür. Az bir zamand<ı getirildi. Orada bekliven cenaze oto 
Mülkiyelıleri çok arttırmayı dü;üntiyo- mobiline konulan tabut gene öndr 
ruz. O suretle ki buradan çıkanlar ya · bando oldıı~u holde lstikl:,ı caddesine 
vaş yavaş devletin bütün kadrolarınd;ı doğru ilerledi. Cenazeyi buradan iti 
geniş mikyasta çalışınak i1;in saha bul· baren bazı kimseler otomobillerle bl'· 
sunlar. zı kimseler de vava ol<lrak tRkip edi. 

Siı·in anlayısınız, inkılabı muhafaza yorlardı. Caddelerin iki tarafına biri· 
etmek, korum:ık ve memleketi yüksek ken halk büyük bir teessür içinde idi 
seviyeye çıkarmak için, başlıca bir te· T rarııvaylar if'lemiy•ndu . 
mel olacaktır. Bocalannız sizi ona göre Bu şekilde cenaze merasimi Ye 
hazırlamaya çalışacaklar, siz bütün ha nicamie kadar devam etti. Burada ce· 
yatınızda çok ehemmiyetli sahalarda hi?. nnze r,,.,.....~zı krlm'1·l·t<ırı q"nNI l"'° ... "'· 

metler göreceksiniz. ze şel 1itliğe götürüldü. Şu dakik:<\ 
Mülkiyeliler, kurulmakta olan yeni da ~.1q.hmut Soydan ehitlikt,.ki ebedi 

Türkiyenin ikbali, ~evketi sizin aşkla ilstirnhrıt ... ~1. • .,ı:ı tf"Y 'i ediJm,.l<te:!ir. 
idealle, vücud~nuzu memlekete vakfet· iş Bankası k apa'ı 
menize bı:ığhdır. Mülkiyeliler, çalışmak Meclis idare reislerinin vefatı do 
için yann çok geniş saha bulacaklar· layısiyle iş bankı:ı ı merkez ve §Ube· 

dır. Kendileri memuriyet hayatında bel· leri bugi.in knpnlrdır. 
ki yüksC'k refahı. zenginliği hiçbir za· 

1 
•1 t man görmiyeccklerdir. Fakat büyük dev n g 1 ere ye 

let hizmetlcnııde yararlık göstermekle.- d 
1
. 

mamur bir vatan vücuda getirmekle ere taarruz e i ırse 
edeleri şerefler ve edinecekleri zevk1er 

1 
• cid 

· · hl · 1 • 1 b"l 1 (llG§ tarafı ın e) ve ınşır? ar ınsan ara nasıp o a · en e 
• b"" ··kı · tl 1 1 kt nız ve bundan sonra da sadık !.alaca nn en uyu en en ta ı an o aca ır.. _ 

A~karadaki M iılkiyeliler dün akşam gız. 
hep bir arada yemek yemişler ve yük· Almanya ile mUnasebat1m11.8 gelin 
sek makamlara tazim telgrafları çekmir ce, Avrupa sulhü için Almanya İl<;! 
ıerdir. Fransa arasında mukarenet büyük b:r 

Şehrimizdeki Mülkiyeliler de dün al: 
şam Parkotelde toplanarak beraber ye· 
mek yemişlerrlir. 

Donanmamız 
lzmirde 

(Bay tarafı 1 incide) 
yetiyle beraber knraya çıkarak mev· 
ki müstahkem kumandanını, Valiyı. 
ve belediye reisini ziyaret etmiştir j 
Bir müddet sonra Ynvuzda bu ziya· 
retler iade olunmu~tur. 

Filomuzun Amiral ve subayları 
şerefine bu ak1'nm lzmir belediyeCJı 
tarafından yiiz kişiJik bir ziyafet ve· 
rilecektir. Yarm nkc;am için de Kül
türpm kta büyük bir balo hazırlan
mıştır. 

Yun-n"standa teslr'er 

Atina 4 (A. A.) -Atina Ajan
sı bilJiryor: 

Averof kruvazörü, diin sabah 
lzmire harel:et etmiş olan Türk do· 
nanmnsına Flevese kndnr refakat et· 
miştir. 

Gazeteler, Atina halkmm Tür}; 
filosunun zabitlerin~ ve miirettcbatı 
na krmıı r,österdin.i hiisnü kabuHln 
samimi v,. irten 0Ht1;:;1nu kayde"1i 
yorl.,r. R·ı hüsniikahul. YıınanHa
mı Türk t nus11 ir;n besle·1:1.Jeri ha· 
ka.-ı t~rnayül ve hisleri meydana koy
mustnr. 

r.a7"'teler, ~ vk ve heVP'"andnr 

ihtiyaçtır. Fransa, Almanyanın meşru 

metalibatma hiçbir zaman mümanaat 
etmemiştir. Bu yüzden müşkül vaziye• 
ler doğurmamak ~artile bundan sonrn 
mümanaat etmiyeceğiz.,, 

MUzakerelere bugUn de devam edi 
lccck ve nihayet başvekil Lcon Blum 
vaziyeti izah eder bir nutuk söyliyc
cektir. 

fı et'Juat k1t .. u11u.,un k-b'.JIU 
Frnnsız meclisi yabancı memleket • 

lerde çıkan Fransız gazeteleri müstes· 
na gazeteler e ve gazetecilere gizli pa· 
ra verilmesini meneden matbuat kanu· 
nunun maddesini 2 reye karşı 578 rey
le kabul etmiştir. 

Yeni tekaüt 
kanunu 

Büyük Millet Meclisi dün Tevfik Fil: 
ret Sılayın başkanl:ğı altında toplanmı~ 
tır. İlk olarak Denizli mebusu Haydar 

Rüştü ile Konya mebı1su Cemalin teşrii 
masuniyetlerinin kaldırılması hakkında-, 
ki tezkerelerin dev:-e sonuna bırakılma· 
sına karar verilmiştir. 

Mühend"s mektebi mezunlanna "cnje 
niyör,.ve Nafia mektebi mezunlanna dn 

''mühendis .. denilmesi hakkındaki ka· 

nun birincilere yüksek mühendis.diğerle 
rine de sadece mühendis denilmesi şek· 
!inde t<ıdil edilerek kabul olunmuştur. 

Subay ve asl:eri mcmurlann tekaüt.il 
lüklerini rütbe ve sınıflarına r;öre 

t~yin eden kanun aynen kabul edilerek 
celseye nihayet verilmiştir. 

l.ak;ld b:r stuP•te rncı,....,tt'? <"'1"'" mu· ----------------
hari-J ... ,.:.., J..-.•tr ı..,,r .. l: .. t;...... ~:ıı. .. ., .. ,,. tam değeriyle gönneğe imk:ln ~erdi 
; .. ~r,.t ,..;ı,.-.. ı.. b11 t ... - .. ı.::-.... ., ;1.~ ğini bildirmektedirler. 
T""' ___ ,_,_"" .. : 

ren dostluk ve tesanüd bablarmı 
Türk filosunun 7.iyareti vesi?e • 

siyle vukubulan teuiliürat ayni za -

H 5 A 

ispanyada hftlcfünetin ve <ı$İlcrin elı erinde bulundurdukla.n yerleri gös
teren harita. (Şa.Jmli ç"zgilcrle işara t edilen yerler ~in ellerinde, be
yaz kısımlar ise hiU:ıimcttedir.) 
Mcmlc7;ctin cem'an 1.534.000 nüfus. u ue t~G.362 k"ilomP*rV murabbaı 
m&1ahasmda 15 viltiycti 1-.illcıi"Uıt el indedir. 6.707 IVIU nll/uslu ve 158266 
kilomctro mttrabhaı mesahasınd.a 17 vilciyn.t 1Se asiler 6line dü.şw-Qştür. 

(Baş tarafı 1 incide) 
tspnnyol • Fransız hududunda bir A. 

man tayyaresi düşmüştür. Bu ta:vvn· 
rede yapılan araşt.nnn netıeesinde İs
panyolca yazılmış birtakım beyanna 
meler bulunmuştur. 

HU! Ometçlıerln bfr taarruzu 

111 adri<ldeıı Daily 11 crald gazct esin(! 
bildiriliyor: 

Gencrnl Franko, yeni gelen Alman 
takv:ye efradındnn yardım almad:uı 

önce O!llara lmt'i bir darbe vl.ırabi1· 
mck için hükumet kuvvetleri Madrı· 

din içinde ve civo.rmda şiddetli bir hU· 
cum yapmışlardır. 

HUkQmctin bu teca\1iz hareketi o 
kadar kuvvetli olmuştur ki, eğı:r nsf· 

ler takviye edilmeden evvel bu harck"!'
tin neticelerinden tam manasile isti -
fade edilebilirse, t>u:;ilnkü muharebe 
1spanya dahili harbinin bir döni.iın nok 
tası olacaktır. 

Hükumet kuvvetler'nin ynpmı~ ol • 
duğu bu son mukabil hücum, tam on 
iki snnt çetin bir muharc'...eyi mucip 
olmuştur. 

As 

gençlerden mu .. 
yetiştirilecekler 

er · (lerini 2 sene yapacaklar 
l\!ektepslz ve muallims:z bulu:uın :;5 

bin kuyümüzü bir .ın evvel maarıfe ka· 

vuşturmalc için pratik bir yol bulun • 

muştur. Her köyden askere alınarı 

gençlerden köyün büyüklüğün.c; göre 
bir \'eyn üç kişi ayırarak bunlan husu

si bir terbiye ve tahsil devresine Utb 

kflleti emrine verilerek dört ay stJl.j 
göreceklerdir. Bu stajdan sonra da 4 
ay ziraat vekaleti kurslannda staj gö-

rülecek \"e mUtenldbcn iktısat ve dört 
ay da sıhhat vekaleti emrinde kurs gö 
rüldültten sonra muallimlik devrcSl 
ba~ hyncah tır. 

tutmak ve sonra köy muallimi yap · _.... 
ıııtıunınrıınrntnııa""'""""'"mıııın111111ımnııtn111tııı11ıl""" 

mak esası muvafık görülmUştilr. 

l\öy muallimi olacak gençlerin a.cı-

kerlik müddeti iki sene olacak. Bu ik: 

senen:n sekiz ayı milli müdafaa emrin· 

de geçecek, bundan sonra maarıf ve · 

manda iki memleket arasındaki İtti 

1 



ıe 
nkara stadyomu 

::~ (stanbul, Ankara, Izmir şam
~: Oiyon kliipLeı i ve çeki Kaı'lin 
~~kımının istirakile bayramda açtlıyor 

,in 

r· 
ır. 

~-

.d.nkura stadyomunun açılma tneraat mine iştirak e<UJcek olan /stanbul 
takımı Fm-ı.er'baJı.9e 

Ankı!rada yeni yapılan stadyomun 

l~tlma merasimi şeker bayramının birin 

ti günO başlayacak ve üç eiln devam 

edecektir. Merasimde htanbuldan Fener 
bahçe, lzmirden Altmordu, Ankaradan 

da Ankaragücil ile şehrimizde bulunan 

tckodovak Ceki Karlin bulunacaklar-
drr. • 

Maçlar: Uç giln zarfında yapılacak ve 
~rnun şeklinde olacaktır. Birinciliği 

IBOIKS: 

Mac Avoy 
llo laodalı hasmını 
koloyhkla mağlôp 

etti 

Yeni şoförlük öğrenen talebe: 
~ "':-- Olur ey değil yahuf Uç pe· 
~ bırden yapmışlar, halbuki benim

topu topu iki aynğım var. 

katanan takıma .500 ikinci olana 350, 
iiçiincüye de 2.50 Ura verilecektir. 

Berlin olimpiyatlarından evvel şehri
mizde yaprlmı' olan ve çok enteresan 
lcrile Viyana takınu arasındaki maçlara 

benzlyecek otan bu defaki karşılaşmala 
nn da büyük bir alika uyandıracağı mu 
hakk<tktrr. 

Kır koşusu 
Varın yapılıyor 

lstanbul a.tletizm ajanlığındnn: 
l - 6-12-936 pazar günü saat 10 da 

Şişlide yapılacak olan birinci kır ko
şusu hakemleri: 

2 - Ha.reket lıniri: Enis Hultlsi. 
3 - Kronometrör: Adil Giray, Cez 

mi Şahingiray, Melih, Ahmet Sald. 

Rağbi 
Romenler Fransaya 

gidiyor 
Romanya Rağbi takımı 27 birincı 

kA.nunda Fransada bir müsabaka ya-
1 pacaktll'. 

7 

•• -10lmüş 
~-ıg~~uke 

Kış 

e,,. 
hını 

"' TahafstzJzkfarz OkO lkaı\toır yDy<en a<dl 
iğren e his 

L 

'Senin bu aylarında vukubulan ufak 
tefek rahatsızlıklar arasında en üzilcü
leri tit ve yaralardır. Bunlar kan ce
reyanındaki aksaklıklard:ın ileri gelir 
ve kendilerini kan damarlarının tutul
masiyle gösterır. Bôylece rahatsız olan 
kısımda kan cereyanı muv.akkaten ke 
silir. 

En ço~c ve en sık müteessir olan 
yerler: Kulaklar, parmaklar, topuklar 
ve ayak parmaklarıdır. Çünkü bu kı
sımlarda kan cereyanı az ve zayıftır. 
Kan cereyanında böyle bir aksaklığın 
sebebi henüz kat'i bir aurette keşfedi
lememiştir. Sihhat bozukluğunun bun
da ba11ıca amil olduğunda hiç şüphe 
yoktur. Fc.kat iyi sihhatli olan bir~')\,. 

kimselerin de bet kış böyle .ahatsızlık
lar geçirdikleri vardır. 

Soğuktan olan şişler evvela beyaz 
oLrak peydalanırlar; ~onra da mor. ır 

ve kızarırlar. Bunlar çok rahtsızlık 
verir . 

.imkan olduğu takdirde şişler k:ı
tiyen kaşınmamalıdır. Çünkü şişlerin 

çatlıyarak yara halini _Jması::-..ııı ba,lıca 
sebep kaşımaktır. Deriniıı çatlaması 

mikropların girmesine rnilsaade ..:der; 
Böylece zehirli 'lir bulaıma imk&nı o-

Bir Amerikan garetcsı resmini gör
düğünliz Matınazel Vera Ma~ı keşfet
mJştir. Gözleri kömUrden dahıı. siyah, 
saçları kar kadnr beyaz olan bu krzınj 
dtlnyada. bir e.şi daha yokmuş! 

silip süpü nıüş ! 
Çay ısmarladım, geldi.. Barda1<-

tan çıkan dumanlard:ltı çaym kaynd Ve 
dığı anlaşılıyordu. Kadehi dışından 

Konıı$an 
ta agmp o-a 

şöyle bir yoklayıp bıraktım. Biraz so
ğuması lazımdı. Beıaber girdiğimiz 
arkadaşımla konuşm1ya daldım. Uç 
dört dakika geçmişti. Yan taraftaki 
mermer masanın üz~'inde duran ka
dehi kavrıyarak ağzıma götürüyor 

dum. Gözüme çayın fü:erinde çır
pınan bir küçük mahluk ilişti: SineK. 

Buraya ynzdAn ~ı(';man Su mtth· 
luk sobanın yanması \izerine ısmnr 

::ı 
çarpıyordu. Zeytırı dt. .. :ırim 
kırarak buyük bir ak~ yaktık. 1 .cr~es 
hissesıne düşen p:ırçnyı kızarttı. B~n 
de kuyruğu ot~e g0stcrdim. Etler 
kuruyup büzüldü. 6ıraz dahn pim-
sem etler kemikler ara.!.mda kaybolup 
gidecekti. İyice pişir•r.eden di~lerim
le kemikleri teker, teker sıyırdnn. 
Sonra kemikleri irtib"t noktalannd~n 
ayırdım. Buraları da yoklad:m, ~ir 
şey bulurum ümidiyle.. Doymamış· 

Hissi balladlar yaparak bunlarda 
şarkı söyliycrck biltün Avrupada şöh
ret kazanan İsveçli matmazel Hildeg
rade, taç giyme törenlerinde kral 00$ 

kizinci Edvardın huır.unında şarkı söy
lemek üzere fn~iltereye davet olun • 
muştur. Ml~ Hildcgr:ıde ayrı ayrı dört 
dilde p.rkı söylemektedir. 1 
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Hatıralannı anlatan: Alman korsan gemısi '"Denız kartalı" nın süvarısı 

liont Felik8 fon Lukner 

Macera ve aşk romanı -24- Yazan : (VA-Nü) 

Altı mUsellah 

-54- Eski asırlarda kına, şimdiki pedil<ür, manikür 
Alman neferi gemiye kedi gibi maharetle SÜrÜIÜrdü Ve Cidden zarif bir 

gibi tırmandı. Fransız gemisi artık şeydi. Akik ve yakut gibi idi 
A 1 mao lora geçmişti ~ t.efrtkalarm blllAauı: mer, İncebel'in ince beline tıpatıp ge- muhafaza ederdi. Rengi de bozu~ .J 

Tamam bu sıralarda bir sabah ufuk- adası görünmüş. Bu adada bir müddet Ea1r taciri merhum Hacı Bllilln oğlu lirdi. paskalya yumurtası arzetınezdi. ıv• 
ta bir Fransız yelkenlisi belirmişti. durarak gemiyi tamir etmek ve taze Hacı ı.ıusta!anm yedi gemiden mürek. İhtiyar esir taciri 0 zaman: gibi, yakut gibi kırmızı olurdu. ~ 
l'rans.ı% yelkenlisinin stivarisi kayalık- suyla erzak almak icap etmiş. Lakin kep husua1 filosu, Kızıl denizde ueru. - Sen bin altın edersin! - diye co- nm en güzel kına yakanları esir ta 
lar Uzerinde " Den.iz Kartalı,, n.m en- sahile yaklaşırken Furtuna haritalar yor. Bunun bir gemisi, lebalep, yeni ı · · kt · 1 · ~ 

hadım cdJlmio Habeş çocuklarUc dolu. şardı. - Fakat seni satmıyacağnn ... Sen crının eme ar carıye erı arası 
kazını görünce ikinci kaptanı çağırmış UT.erinde gösterilmiyen bir kayalığa dur. Fakat ltlerlnde (SUnbUl isminde) benim olacaksın, kız!... r bulunurdu. Kmayr en fazla İnccbC 
ve mağruk gemiyi göstererek sormuş- bindirerek batmış ve bir defa daha ge- bir tanesi, blnblr macera ııe, bu tel&.. Ve göğsünü örten torba sakalı he-1 yakıştırırlardı. Çünkü, onun beli gı 
tu: milerinden mahrum kalmış olan efra- ketten kurtuımu~tur. Onun bu sırrını yecanla titrerdi: 1 parmakları da, tırnakları da ince ve 

- Şu görülen şey kazazede bir gemi drm kendilerine yeni bir va.tan hazır- yalnız Hacı ı.ıustafanm mutalllkaar d v ak ed k bel' . ııı 
Ü H d. r 0 K , K b zun u. e r s er en, ının yı 

~1 mf 9 ) k t d k 1 l biliyor. Havva ismindeki bu kadın, k - - ay ı yna. ıvır. ıvır c-
~... • ama ıs ırarın a a mış ar. lı'ni. Y"llah..... · ·· ' kavi hareketleri gibi, kollarından. 

Ev k çUk hı\atalann ıııhhatlle aıakadar olma_ .... 
- et aptan. (Pak) adalan ahalisi neşeli, mtite- ga memur edilmiştir. Maiyetinden lkl parmaklarından da ra'şeler geçcrJdı 
- Bundan altı ay evvel buradan vazı ve çok merd insanlardır. Şili hü- kadını SUnt:uıun bulunduğu kovuota Haremsaray gemisinin geniş sofa- Hacı Bilal, onu seyreder, eder: 

geçtiğimiz zaman bu tekne burada de- kfuneti her sene kepdilerine bir mik- tetkike yolluyor. sında nazenin bir saz başlardı. Ve ln- Ah k d 1 d rdi - , ne a ın .... - e . 
iildi Demek ki adada kazazedeler var. tar kullanılmış elbise gönderir. Batan • • • cebel, garp ressamlarının yaptıkları l İncebel, en gürel ri.kıslan öy 
Bu adaya uğrayalım • gemideki kadın tuvaletleri bu sade ve lncebcl, ince belini yılan gibi kıvıra- şark tablolarında görüldüğü gibi be?i mişti. Onun için, ihtiyar esir taciı 

- Uğrayalım kaptan. sal adamların çok havlanna gitmiş ol- rak salladı: çıplak, ortaya çıkarak, kıvrılır, bükü- muteber misafirleri olduğu vakit, ) 
Bizim çocuklar yelkenlinin yaklaştı- duğundan kaza.zedele.re ellerinden gel· !Ur, Hint denizlerindeki tayfun hor • büyük ölçüde bir satış yapmak istcô 

iuıı görünce sevinçlerinden deli gibi diği kadar ikramda kwrur etmezler, a-' Bu ~l~:~e:a~u söylediği sırada, tumları gibi döner, döner, kıvrılır ve ği zaman, ziyafetleri esnasında, b 
olmuşlar: dadaki Şili hUkUmetinin valisi kaza - lıJtiyakma, belinin kıvrılışı da tempo ihtiyar tacirin başını döndürürdü... sürpriz yapardı. Yemekler yenir, içı 

- Artık filikaya lüzum kalmadı. zedelere hüsnükabul gösterir. Zabitana tutuyordu. Ba§ında tülil, alnında altınları, çıplak ler içilir ... Ve saz başlardı. Derken, o. 
ıJla,kikJ bir gemi ele geçirebileceğiz! bir k~ .. k tahs1s eder, efrad da yerlile- göğsUnde memelikleri, ve kalçalarının taya büyük, pek büyu"k bir altın salt 

Filik d · · direrek f ~ Kafkasın en asil kabilelerinden biri-ayı enıze m altı ne er rin kulübelerine yerleşirler. Bizim ço - en geniş yerinden aşağı doğru bol kıv gelirdi. 
"-U' rmal&rmı JAb· ..:1: .. 1 · ne m.sntuptu. Bu kabilenin hususiyeti, ~o n. ıs ve '419 erme varın- cuklar adadaki yüzlerce beygirlerden rımlarla inen ipek şalvarı, çıplak ayak Misafirler: 
caya kadar mUsellAh olarak dibe uzan- birer tanesini intihap ederler ve her mevzun endamlı, ince belli kadınlar ye lariyle cidden görülecek bir manzara- - Artık doyduk ... Bir şey isteJ 
.nnalar .a•rt kı'aı· de küregye geçmia ve ticotirmek olduguy için, onu vaktiyle sa- sı vard 
r-- ' uv "' "' gün dağ, tepe dolaşır, dururlar. "' 1• yiz! - derlerdi. 
Xransız yelkenlisine doğru çala kürek Adada balık, ıstakoz ve hayvanat tınalıp haremsarayma kapa.tan Hacı Ellerinin ve ayaklarının tırnakları Hacı Bilal bir kahkaha atardı: 
yollanmışlar. ehliye boldur, Buna mukabil taze Bilal, kendisine bu ismi koymuştu. daima kınalıydı. Fakat bu km~ son - Doydunuz mu? .. Bu yemeği i 

Fransız gemisinden filikanın geldiği selnevat ise hemen hemen yok denile- Niyeti, tncebeli yetiştirip İstanbul ko- asırda tereddi etmi~ şekilde, sıva.~ık, miyorsunuz demek? •. Fakat, buna d 
görillünce: cek derecede azdır. Her altı ayda bir naklarından birine, hatta belki de sa- bulaşık, musibet bir manzara değildi. yum olmaz ... Buna, dalına insanın ~ 

- İşte kaz.a:redeler geliyorlar! ses- Şili gemisi adaya konserve ve sebze ge raya satmaktı. Ona, Mısırda da ne alı- On dokuzuncu asnn şark kadınlan, tihası açıktır .. Zira, bu öyle bir ) 
Jeri yükselmlş ve Fransız gemisi ıssız tirir. Adada ekmek de tamamiyle meç cılar bulunmazdı. Hacı Bilal, iki baş maalesef, kına sürmeyi rezil etmişler- mektir ki... 
bir adada kalmış olan biçare kazar.ede- hul bir şeydir. Bizimkiler unları kur- parmağını ucuca değdirirdi. Sonra, a- dir. Halbuki daha eski asırlarda, bu Emrederdi: 
ıleri kurtarm&ktan mUtevellit bir gu- tarabildikleri için ekmek sıkıntısı çek l vuçlan içine genç Kafkas kadınmm boya, şimdiki zarif pedikür ve mani- - Açın apağı .• 
ı.nırla Fransız bandırasını çekmiş. Bi- memlgler. belini alırdı. Orta parmaklan biribiri- kUrler gibi, büyük bir itina ile sürü- Uşaklar, kapağı açarlardı. 
ziınkilerin çala kürek ilerlemekte de- (Deoomı var) 'le kavuşurdu. Elden yapılma bu ke- lürdU. Ta.~az. muntazam bir şekil Ve o zaman herkesin gözleri, haY 
vam ettiklerini gören Fransız süvari retle, heyecanla yuvalarından dı§J 
ıseslenmiş: uğrardı ... 

- Çocuklar neden yonıluyonnınuz? Zira, altın sahanın içinde, yuk 
l§te ya.klaşıyorus. anlattığımız kılıkta, yan çıplak, ln 

Bu sırada filika gemiye yan&§DU§, bel doğrulurdu ... 
ve altı müselllh nefer Fransız gemisi- Musikinin ahengine, hareketıerl 
n1n gUvertesine kediler gibi tırman- uydurarak yavaş yavaş kalkardı .. :O 
mışlar. Fransız gemisinde: lini oynata oynata .. kıvıra kıvıra .. 

- Almanlar, Alınanlar!.. feryadı Hacı Bilal, gür kahkahalariyle, ~ 
y{ikselmie; eller ha vaya kalkmıı. Sü- p r e n 5 h a Z ret 1 er İ n 1 n Ç 0 r 8 p J 8 r1 m 1 n a S I ) r·y;~~:~·;········· .. ······-··· .. ····-···· .. ·-! kalını dalgalandıra dalgalandıra, t;· 

ari afallamış. Çlkardlğlnl görmek mi İStİyOrSUnUZ? i lskendor F. Serteltl i beğini oynata, oynata, ellerini ve d% 
Artık rolleri değiştirmek icap edi- : 

2 
: ni şaklata şaklata, göz]erini f•1

..1u 

ordu. Şimdi gemi Almanlara geç~ Mü.ıik biterken Semra birdenbire ye· Demek ister gibi, yüzünü buruştura- S - 1 - i dır misafirlerine döw.ub""t! döndüre 
\'e I88rz adada kazazede rolü oynamak re serildi •. Sesinin bütün sıcaklığile bu rak geriye çekildi. 

1 

........................................................ : lerdi: " 
,._ Fransızlara düı:nnU~tu··. parçayı da şu sözlerle tamamladı: Prens Vilhelm: w k _ ırassıl... tştihanız bitmiş mi· - ,..~. ~ çagırmasını ne adar arzu ederim bil- 1 

En büyÜk doat inaanm bizzat ken- - Odama ıampanya çıkannızl diye Yer misiniz? .. İstemezseniz geri gı 
Bizim çocuklar mülizim Klingin diıidir. Ben kimi anyonım?. Bir arka • bağırıyordu. sen!.. · K 1 bel k 1 

kumandasında olarak "Lütes,, ismin· da Fakat kada bana L _ d d bi - Emredersiniz, Vilhelm ı Fakat, bu- sın... ıvır nce • ıv:r ··· k 
1 

" 
a . . . . f-· , o ar '' 11en en Saray upklann an risi eline bir Ve Çerkes kızı, bildigi ra s arın 
ekı gcmıye geçmışler ve bu gemıye ba-"- ki 1 b'I' ?f . 1 k d k k nun için beni tekdir etmiyecektiiniz, de- .. d ,,.. 
~ • • • .,....a m o a ı ır. ,, tepsı a ara ıpnya çı ar en, prens de ğil mi? güzellerini, bu altın sahanı ıçın e "ı• 

ortüna,, ısmmi koyarak yola çık-" Ben Pre s·ı değ"ıl Semrarun koluna girmişti. pardı .... Ayaklarının kınalı parmak• ınışlar. n ı - Ben böyle ıstıyorum.. Odamızı .f 

P b . - Bizde gidelim artık, olmaz: mı gU- çekildiğimiz zaman aramızda· resmiyet rını zengin ihtiyarların hayretten ~ 
Siz tesadUflerin garibine bakmız ki ren 5 en 1 zelim? nm açılan aihzlanna kadar uzat 

ı>u yelkenli sabık bir Alman gemisi ve te§rifat kalmayacak ve başını elleri- ~ 
SOY a C ak - Nasıl isterseniz .. Kolkola girdiler. uzatır çekerdı' 

imiş, Fransızlar ha.rbm zuhuru üzerine · • " nin içine alarak kendi kendine söylen- · 
bunu zaptetmişler, böylece büyük bir Gece yansından sonra saat üçte, Yavaı yavaı yürüyerek salondan çıktı· di: Onlar, keseye davranırlardı: der 
tiılile gemi tekrar hakild sahiplerine salonu ttrketmeğe baıtayan misafirler- lar. - Usandım artık bu manasız sere- - Sat bize bunu Hacı Bilal! • 
kavuşmuş bulunuyordu. Gemliıin ha- den biraz sonra hiç kimse kalınamı§tı. monilerden.. Bu sonsuz riyakSrlıklar· !erdi. fi' 
mulesi beş yüz çift f pek çorap, ipekh En arkadan giden Prenses Falkenş- Prensin yatak odası.. dan.. Esir taciri, şeytannt.kfırane, gözle 

k P V 'lh 1m d' · h Beyaz aarlı bir upk, tepsi iı-inde bir s k d hl · · k d' ni kırpardı· çamaşırlar, beyaz keten elbiseler, şem- tayn te rar rens ı e e vaa ını a- li 'S emra ıampanya a e ennı en ı · 
alyeler, kadm iskarpinleri, şapkalar, tır1attı: JCU11panya şişesi ile iki kadeh tutuyor.. elile doldurdu: - Kaça? 
korsalar, lavantalar, ve buna mümasil - Yarın gece sizi bekliyoruz .. Ve Asık suratlı milrebbiye kapırun iç tara- - Haydi içelim öyleeyse.. - Yüz altın ..• 
tuvalet eşyası imi§. Bu eşya arasında Semraya: fında duruyordu. Prensin kadehini ağzına götürdü. - Kapan da kaçan mı?. 

Semra yavac.ça mürebbiyenin kulagvı- u k ld' k ? Beş yüz' nefis konserveler, et, bisküvit, çikola- - Prens hazretlerine - unutmama· :ı - Y unuz mu ge ı yo sa .. - · 
na eğildi: y ğm k' ta, konserve süt, kuru meyveler, pata- sı için - siz de hatırlatırsınız değil mi? - Hayır .. Hayır .. Ben çok sevdiğim - a a yo · 

tes gibi bizim çocukların pek ziyade Dedi. Semra vaadetti. - Prens hazretlerinin benim çorap- kadınla konuşurken uykuya hasret çe· - Bin altın! 
caıı1arı çektiği şeyler de bulunmuş. Ef- Şimdi koskoca salonda Prensle: Şem- lanmı nasıl çıkardığını gönnek mi is- ken budalalardan değilim. Senin güzel- - Aah! 
rat arkalarında lime lime olmuş elbise- ra yalnız kalmı~lardı. tiyorsunuz? liğin benim gözlerimi kama!tırdı .. Beni - İki bin benden... ıı6 
leri degwiştirerek kadın rnn-uurırlan giy- da Mürebbiye gözlerini açtı .• Bu hakare ak..ıamdanberi afyon it-mi..ı bir Çinliye - Sana da vermem.. Hiçbirin . 

~·~ Bu !ırada salonun kapısın beliren :ı :ı :r rıl5' 
mialer. te belki de sarayda ilk defa tahammül revirdin. Biraz: da ayılmak için it-eJim.. vermem .. O, benim! .. Benim hare. d r "' mürebbiye kılıklı kadın - akşamdan :ı :ı yfiJ1l 

Adadan hareketten evvel muı.a_:_ ediyordu. Ağzını açamadı.. Kendimizi bulmak irin it-elim. rayırnın neşesidir o .. Beniın ke il4Wı olduğu gibi - gene Scmranm yanına :ı :ı ~ 
Kling kararımız veçhHe bana hitaben sokularak: Vilhelm bir koltuğa oturmuıtu. Göz- Kadehleri boşalttılar.. Prens esnedi.. o .. Şayet böyle güzel kızlarım olıll ııeJl 
bir mektup yazarak bunu bir şişeye _ Prens hazretlerini gece yatarken ]eri yan açık bir halde mürebbiyeye eli· - Yatağı mı açmışlar mı? şayet cariyelerin en güzelleriyle tıf 
aokmuş ve mukarrer ağacın altına elinizle soymayı ve yatağa çağırmadıkça le ipret etti: - Evet, açık .. Ve hazır. kcyfetmescm ne yapayım ucııre rı' 
ıömmUş. Mumaileyh bu mektubunda ginnem~yi unutmayınız:! - Haydi hepiniz dışarıya çıkıruzl - Haydi, öyleyse soyunalım. Biraz Ne yapayım altınları? Ne yapayılll 
Bntavyaye. müteveccihen yola çıkaca- ihtarını tekrarlamııtı. Mürebbiye eğilerek prensi selamladı da yatak da konuşuruz olmaz mı? yatı? .. Hepsine yuf olsun... tJıl 
fından bahsediyormuş. Iıakin gemisini Semra da prens gibi sarhoJ olmuştu. ve birkaç adım geriye doğru yürüyerek Semra itiraz etmedi: Misafirler anlarlardı ki, nafilC·· ıc.-
bir kere daha gözden geçirdikten sonra Mürebbiyenin bu sözlerinden fena hal· çıktı. Şampanya tepsisini elinde tutan - Nasıl isterseniz.. Mademki beni kadın kendilerine nasip olmıyııc;e. 
Horn burnunu dolaşıp Almanyaya av- de sinirlendi. Kadının kulağına eğildi: ihtiyar uşak tepsiyi masanın üstüne hı· sevdiğinizi itiraf ettiniz 1 Onun raksını seyretmekle iktif~ c rc!C• 
det etmeyi daha muvafık bulmuş. Ba- - Ben prensin hizmetçisi veya odalı rakarak çıkıp gitti. - Yatalım, Semra Beni mağlUp etti- cekler ... Hasretle içlerini gcçırc 
~vyaya yola çıktığı takdirde Japon ve ğı değilim, dedit>ı, Semra kapıyı iyice kapadıktan sonra niz. Alman imparat.orunun yeğenini hepsi birden: 
Amerikan kruvazörlerine tesadüf et- Şarkta erkekler zevcelerini soyup ya- prensin yanına oturdu: yendiniz .• Ben şimdi size tabiim 1 - Ah! kadın! - derlerdi... .tı'dl 
mek ihtimalini nazarı dikkate almllj. tınrlar. Prens benim elbisemi kendi eli- - Şampanya emretmiştiniz.. Getir· - O halde beni soyunuz l Garp adet- Hey gidi devran hey... ~c . !'~~ 

"FortUna,, eylUIUn beşinci günü ak- le soymaz ve çoraplarımı kendi elile çı· diler .. Arzu eder misiniz? !erini bilmem. Fakat, şarkta adet böyle- ayni 1ncebel metruk, münzevi, bıt 
pmın saat sekizinde demir kaldırmış karmazsa, ben onun odasına bile gir- Prens gözlerini açtı: dir .. Erkek kansını soyar.. Geceliğini tane köşesinde: 
Ye Mopclyadan açılmış. Kling adada mem .. Anlıyor musun? - Elbette içeceğiz .. Henüz sabah ol- kendi elile giydirir .. Yatağa kendi elite - Ah, erkek! - diyordu-.. } 
:kalmış oinn dllşmanımızm gözlerini Alman milrebbiyesinin gözleri fal ta· madr, değil mi? yatırır. (Dcv,m~ 
boyamak için evveli ga.rbe doğru dil- şı gibi açıldı. O böyle sert konuşan bir - Hayır asaletmaap ! Saat henüz üç - Peka15.. Ah, bu ne güzel adet. ·ği' 
men kırmış sonra cenuba dönerek Pas kadınla ilk defa karıılaşıyordu. buçuktur. - :ilk önce iskarpinlerimi, çoraplan-ı dim .. Mademki mağliibum .. Her dedı 
ıifik okyanusunu geçmcğe başlamış. - Eyvah, prensin ba~ına i!elenlere - Bana neden ismimle hitap emiyor rru çıkannız lUtf en 1.. ni yapacağım bu gece! .. 

Te§Iinievvelin dördüncü günü Pak bakınr sun? Sevdiğim bir kadının beni adımla - Pekala .. PekSla .. Mademki yenil- (Devamı tJar) 
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HolİYµtta film çeviren Viyanah 
artiat Luiz Rayner 

Janet Makdonald ile Nelson Eddi 

·Sinemada 
öpüşmek 

yasak değil ! 
Şikagonun bi!.yük sinemalarmdan 

birinde mevzuu acıklı ve çok heyecanlı 
bir film gösterilmekte iken seyirciler. 
den genç bir çiftin perdede gösteri
lenlerle ala.kadar olacak yerde hararet
li hararetli öpüştükleri birçok seyir
cilerin dikkatini çekmi~tir. Genç ~şık
lar ise etraftan bakışlara hiç aldır

mamışlar, sevgilerini :izhara devam et
mişlerdir. 

Işıklar yandığı zaman seyirciler
den birkaç kişi sinema direktörünü 
çağırarak bu hale tah~ül edile
miyeceğini söylemişler, direktör de on
lara hak vererek aşıkları salondan çı
kartmıştır. 

Fakat mesele böylece k:ıpanmış de
ğildir. Hemen ertesi 6finü ismi Coe 
Smit olan bu aşık delik:ınlı mahkemeye 
müracaat ederek sinema direktörün -
den bin dolar tazminat istemiştir. 

Bu genç, mahkemede ~?~ : .:: söylemiş -
tir: 

- O gün sinemada yanımda bulu
nan kadın, karımdı, Yeni evlendik. 
Am~rikada evlileri öpüşmekten men
edecek bir kanun yokken bu sinema 
direktörüne de ne oluyor? 

İşin garibi, bakim bu iddiayı hak
lı gBrmüş ve öpüşmek i~in sinema salo
nundan başka bir yer bulamıyan bu a
şıklar lehinde karar vermiştir. Sinema 
direktörü bin dolar tazminattan baş
ka mahkeme masrafım da ödemeğe mah
kum olmuştur. 
~ Sessiz sinema devrinin en bü 

yük rejisörlerinden İsveçli Viktor Şiş 
trom sesli film çıktıktan sonra sinema 
dan çekilmişti. Son zamanlarda tekrar 
bu işe dönmüştür. Şimdi Londurada, 
baş rolini Konrad Vaytm oynadığı bir 
filmi çevinnekt.cdir. 

i:;j.. ''Kont Monte Kristo" Filminin 
rnuvaffakiyet kazanması ü?.erine Ame 
rikada ''Kont Monte Kristonun oğlu" 
filıni çe\Tilmektedir. Baş rol gene 
Rober Dona.dadır. 

Şarlo Rusyada 
film çeviı1ecek 

AmeırDkarrD 
sa ifil s lYı ıF lYı ifil @! ce lfll 
şDlkc!ıyeit e@!Dy©>1r 

Amerikan gazetelerinin birinci 
sayıfalarmda heyecanlı başlıklarla 
verdikleri haberlere göre Çarl Çaplen 
gelecek filmini Sovyet Rusya stüdyo
larında çevirecektir. 

Büyük artistin bu kararma sebep. 
Amerikada filmler üzerine amansız 

bir sansür koyan Heys. teşkilatmda.n 
kurtulmak istemesidir. Bu teşkilat 
hususidir; fakat o kadar kuvvetlidir 
ki onun vizesini taşnnıyan hiç bir 
filmin Amerika sinemalarında göste· 
rilmesine imkan yoktur. 

Çaplen son filmi olan .. asri za 
manlar,, için bu teşkilattan müsaacle 
koparmc:rya kadar akla karayı çek 
miş, şaheserinin birçok yerlerini kes
meğe mecbur kalmıştı. 

Şarlonun yeni yapacağı film sos
yalist bir düşünce mahsulü olacağı 

cihetle teşkilatın buna müsaade etınE' 
si imkansızdır. Bu sebeple filmil'i 
Rusyada çerimeği münasip bulmuş .. 
tur. 
~ Gari Kuperin Holivddaki evine 

hırsız girmiş, artistin birçok kıymetli 
eşyasını, mücevherlerini ve elbiselerini 
çalmıştır. Çalman şeylerin değeri 20 
bin dolardır. 

Moren O'Sallivan yeai bir "T arzan,, filminde 

Fransız y])dızı Josölin Gael 

O< <c lb!J K 

O=IlA~lE~lb~~ 
~ Tarzan filmlerinin sevimli yıl

dızı İrlandalı Moren O'Sallivan geçen 
hafta meşhur senaryo muharriri Con 
Farrov ile evlenmiştir. 

~ Karol Lombard'm hakikt adı 
Karol Pan Peters Poveldir. Amerikalı 
Yıldız, Karol Lombard adını tescil et
tirerek sinema haricinde hayatta da 
kullanmak üzere resmi makamlara baş 
vurmuştur. 

~ Fransız tiyatro ve sinema ar
tisti Andre Berley geçen hafta ölmüş
tür. 

~ Son zamanlarda film rejisörlü
ğüne başlıyan meşhur Fransız aktörü 
Sa.şa Gitri "General Kambronun sözü,, 
isimli filme başlamıştır. Baş aktör biz 
zat kendisi ve Margrit Morenodur. 

~ Bu sene Nobel edebiyat müka

fatını kazanan Amerikalı Öjen Oneyl Moren O'Sallivan senaryo muharriri 
sinemanın yabane1sı değildir; şimdiye Con Villiye ile evlendi 
kadar üç eseri filme alınmıştır. Bun-
lardan en mühimmi, Greta Garbonun 
ilk sesli filmi olan "Anna Kristi,, dir. 

~ Villi Friç ile Lilyan Harveyin 
çevirmeğe başladıkları son filmin adı 
"Yedi tokat,, tır. 

~ Anni Ondra tamamlanmak üze
re olan son filminin adı "Gülen ve ağ
lıyan Berlin., ken değiştirilmiş ve 
"baledeki genç kız,, ismi konulmuştur. 

~ Sessiz sinemanın meşhur yıldız
larından Doroti Makayı İngilterede ta
til müddetini geçirdikten sonra Ame
rikaya dönmek üzere vapura bindiği 

~ ~ırada bir İngiliz sinema şirketinin mü 
messili taraf mdan çağrılmış ve bir mu 
kavele teklifi karşısında kalmıştır. 

Yıldız bu teklifi derhal kabul ederek,. 
mukaveleyi hemen oracıkta, rıhtımda 
bnz ... Jrunış ve İngilterede kalmıştır. 

Fakat vapur bu esnada hareket etti
ğinden eşyaları Amerikaya gitmiştir. 
Oradan geri gönderilecektir. Yıldız 

tngilteredc temsil edeceği bir tek film 
için 125.000 dolar ücret alacaktır. 

Büyük fngiliz aktörü Çarls Logton j 
"Rambran~ rolünde 



Biiyük harp gemile
rinin ömrü bitti 

B~ft zr.iıltlamı yerine timdi küçük harp gemileri daha gözdedir. itte 
1011 sistem bir İngiliz denizaltı gemisi 

!3uyilk zırhl !ardan mürekkep filo
~r af; r masraflar neticesinde eHe edil-

kt :r. Fakat bu Aristokratik do
na:lmalar, pek demokratik olan tay -
y;u-e f ı olannın tehdidi altında bulun
ırtıl:tad rlar Bunun en aon misali, 1-
t l anın Habe1istanı istil!aı il.zerine 
1ı: d" i Akdenizde ın.termiftiı. ln
tıJtere bu tecavüzü menetmete çahftI. 
t lya ir.c derhal Britanyayı dU.man i-
1.ln ttti. Brit.nya aleyhine mUthit pro

-ı a mllcadelesi açtt. 
'1?i: Htete ceval> olarak donanmam

, be ıni Akdenizde topladı. On 
:iyUk zırhlı ile bunlann peyki 

an hafi. l:rcvaz8r, torpito ve mayin 
IC! temiler btr araya ceiclL BU

i. r hep asri remilerdL lçle
i i d · nyanm en kunetll zırh
ı ~1lvan donanması ise aynı sı
d ;ı u İngiliz donanmuma 
h ç b"r •ehlike teıkil edemezdi. 

. ı lta niz Unü İtalyanların 
·ı) a ada rnıLki tayyare kararglhla 

ı dan anca': 120 kilometre uuktı. Bu
r.un için Britanyanrn ana rilotu İskcn
d rlyeye nakledildi. Malta artık donan
m'1ann gayelerine uygun bir yer de
~·ldı. Hattl İıkenderiye bile İtalyan
ı nn 600 kilometre uzalı:ta Libyadaki 
tayyarelerinin tehdidi altında ldL Ger
ıinJi ğin batlangıcmda İngilizlerin Mı
sırdaki tayyare kuvvetleri niabeten za
yıftı. Avrupa payltahtlannda tnrlil tilr · 
1:1 fAyialar yayılmafa baıtamııtı. 

İtalyanların han tehdidi İngiliz 
b:ıbriye SCTkulcenme tesir etmişti. 
:;3u, Brltanyanm • yOkıek ıiyuetine de 
tesir ettL Ayni amanda Cemiyeti Ak
nm hılamıdan bulunan Pranaa. la -
panya, Türkiye, Yunanistan •e Yugos
lavya gibi Akdenis devletlerinin !tal • 
yaya kup lncütereye muavenet hu -
ıuıunda fildrlerl IOnlldu. 

Mnele ~donanmayla halledi
lecelı: gibi bulun.aydı Silveyt kanalı 
bir ıece içinde ltaır,a kapanabilirdi. 
Gerçi İtalya han fnıvvetlerl blltiln ln
ıtJb hava lnı'Yfttlerinden daha Ei!clü 

değildir. Fakat, Akdeniz harekitı için 
daha iyi ve müsait ahşid edilmit bu -
lunmaktadrr. Hattl uzun mesafeler 
katedebilen İtalyan bomba tayyareleri
nin Torino'dan uçarak Londrayı bom -
bardıman edebilecekleri sliylendi. itte 
bUtUn bu halter İngiliz kabinesinin iti 
pek ileriye nrdırmallt\I engel oldu. 

Ancak Fransa secrf tedbirler meeele
ılnde İngiltereye miizaheret edecefin! 
18yledikten sonradır ki lngilU kabinesi 
ile İngiliz deniz erklruharbiyesi ıeni• 
1>1r:netp ~m 

Bu hal nisbeten zayıf ve en mühim 
kıamı Habeşistanda meşgul olan İtalyan 
hava kuvveti dolayısiyle 1935 de vuku· 

bulabiliyorsa 1938 senesinde İtalyan 

tayyare adedi 1600 yerine, tasarland ğı 
gibi 1000 sayr•ına çıkana ne olacak? ve 
İngilizlerin kocaman, çok bahalı gemile
ri Akdenize hikim olamularaa bunla 
nn yapmasına ne lüzum vardır? • 

Belli batlı devletlerin Amirallrkla
riyle, bahriye daireleri muhafazakir -
dırlar. Bunlar eski bahriye kuvvetleri
nin sembollerine yapışıp kalmaktadır. 

Böylece Amerikalıların, İngilizlerin 

Franaulann, Japonlann ve Almanlartn 
hil~ bUyük gemi tipleri intaaına devam 

ettiklerini görüyoruz. Hatti Ruslar bi
le bu bpyük gemiler de dahil olduğu 
halde, cfeniz donanmalanru ihya etme
ği düıünmektedirler. Avrupa Şövalyıe-

liğinin aanmeğe yil.z tuttuğu çağlarda, 
arkebuz tüfeklerinin harp 1ahalanna 
girdikten çok sonraya kadar derebeylerJ 
de ağır zırhlar giyen ıövalyeyelimi böy 
le muhafaza etmiflerdi. 

Büyük Pasifik okyanusunda dret 
notlar daha birkaç ıenc fçin ite yanya
bllirler; Fakat dar Avrupa sularmda 
bunlann artık günleri bitmittlr. Biltil.k 
nr~ iıtikblllerl maliyeye, yani 
paraya baflrdrr. 

Allkadar hUkmetler ayni masrafla 
hava kuvvetlerinden daha iyi kıymetler 
alabileceklerini takdir eder etmez bil -
yilk gemi in"1atı duracaktır. 

Tanare, bOyUlr harp gemilennm de ıilitııarı anama girmiştir. Bir har.- J 
pmleinin tayyaresi açık cleni:rde havalanırken 

çocuk 
Maaaile plaja gitmişti. Bir aralık 

uzandığı kumda doğrularak baktı. 

Karısı denize girmişti, fakat küçük 
çocufu ortada yoktu. Bağırdı : , 

- Çocuk nerede? 
Karısı cevap nrdl: 
- Yanımda! 

Adamcafız tell§landr: 
- Deme! Ayol sen omuzlarına ka

dar suya girmişsin. Çocuk ne olur? 
- Merak etme! Çocuğu elinden tu

tuyorum! 

U{lur 
- Jtfttim ld at nalını öpms uğut" 

getirirmit! 

- Atrn ayağına mıhlı oldufu za
man mı? 

Bekllvor 
- Otomobilini çalmışlar öyle mi? 
- Evet. Çalanı da biliyorum. 
- O halde ne diye polise haber ve-

rip yakalatmıyorsunT 
- Otomobil tamire muhtaç; hırsı

zın tamir etffrme.<i!fnf bek1fvorum! 

Clgara 
- Bana bir cıgara versene .• 
- Maalesef yok! 
- Vah vah! O halde kendi cıgara-

larımdan birini f(eyim bari 1 

vankesacı 

- byw.lı,I Cebimde Mr çotopcat /i
teği ~ Mtttıhnuft1'm. 

Sondan birinci 
KUçflk çocuk karn..ınt alarak en 

dönünce sevinçle an11e9ine kotta: 
- Anne aana iyi blr haberim nr. 
- Sımfı reçtln defli mi yavrum? 
- Hayır! Geçmedim ama dönenle 

rln birincisi benim 1 

... ·~ ~:.. wwr - ..... .an 
amp üaNne ot1'r<M,agmıl 

Iskonto 
Garson sordu: 
- Yemetfn UstUM ne emredfyonu

nuT 
- Evet. lsk,,nto 1 

şıka yet 
- Karımın yonttuta kar111n kal•nı 

le yazı yazmaktan daha f ed olarak 
dllnyada ancak bir şey olabillr! 

- Nedir o? 
- Kalemi yontmak için kullandıl 

uatura ile traş olmak! 

Tramvayda kadınlara yer ~k sat~...,.,.,., 

Tanısa ... 
- Ba müeaaeeede bir veuedarlık 

balmak bereyim. 
- Mtldtlrlal tanıyonnın demek? 

- Bllüls. M8dflr bent tanımıyor 
da ondan it Tert1orl. 

Çalı.kan çocuk 
- Oltam ba l•Ulwada da seu 

ota beflttel •f oldanT 
- Hayır baba. aınıfa bir talebe 

daha reldl, otu altına oldaml 

Bilmece 
Bir yerinden rtrlllp iç yerinden 

~ıkıldıfı halde ıene içinde kalınan fe)' 
nedir? 

.- •••• T 
- Glmlekl 

Dmlt kesme 
Yeni bir tiir )'BmUftı; arkadqma 

okudu Sonra heyecanla IÖyledi: 
- Şaheserim, azizim, bu benina 

pheaerim 1 Hayabmm en güzel tiiri 
bu olarak. Ben bundan daha iyisini 
vazamam. 

Arkaclaıı töyle dedi: 
- Üzülme, ceearetin kmlmaam 

'<imbilir, belki sünün birinde ..• 

- '1ımılcWdcan .-kıntı '"' ~ktfnkt 
2"Clbffl Bır aoottır bvralarda dola.,ıyo-
"'"'· lnr tane bUe meyhane göreme 
dımı 

- Almu Jrartbtlı1l -

.'-
- r.tboı ,..,., bfr .,. ... , 
- Boknft ~ oı.,. apoırJ 

MQtec•• •I• 
kadın 

Gelen mektubu açmak için zarb 
beceribizl:e yattL Ayni zamandl 
mektup da Jlrb)mca linirlenc:li ve oı
kadqma: 

- Ne fena, dedi. mektup açacd 
bıç.9k kaybolmUf. Sen de mektup • 
çacak bıçak kullanmm delil mi) 

Arkadqı gilrümaiyerek ceveP 
verdi: 

- Benim ihtiyacım yok; e~de 
kamn var! 

Aşk uırunda 
Diıçinin kızı sevgilisine 10rdu: 
- Hani gidip beni babamdan ... 

tiyecektin) HAJl sitmedin galiba? 
- Nasıl gitmedim sevgilim, ~~ 

defadn muayenesine aittim am&·• 

-Amaaı ne) 
- Her defumcla onu o kadar ~ 

rath buluyorum ki bir fe1 IÖyleınei' 
cesaret edeır.edea Wtemleye otuı"· 
yor v bir d.ifimi ~tiriyorum. ~İl~ 
diye kadar üç elitim qk uiruna eıttl 
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Türklerin mukavemeti mükemmeldi . 
Galip mağlup yoktu. Şurada biz kazandık, 

orada ise Türklerden mükenınıel 
bir dayak yedik 

O manzara, mal olduğu bfitlln zah
ltıet, güçlük ve ıstıraplara değerdi. Gör 
dUğümüz yer ruhlarımızı yerinden oy
llattı: Fon Falkenhayn bunu biliyordu. 
Ncbı Samüelde bizi bırakmağa hiç de 
lliyeti yoktu. Bütün büyük toplannı 
tepeye çevirdi. Bize bir mukabil taarruz 
~lgası gönderdi. Bunu bir ikincisi ta· 
~ip etti; arkasından üçüncü bir taarru· 

ket edebileceği yeg!ne yerler derelerin) 

vadileri idi ve tepelerin üst ündeki ateş 
de onları yere seriyordu. Bu süvariler 

çapraz ateşe maruzdular. 

ra Hencı'anhlan mağlüp etmişti. 
Türkhn sol cenahını bir türlü ezeme

Jik. T.~m or gün orada oyalandık, dur-

d!.ik B1.1 müddet zarfında ise alelade bir 
şeh:r tekrar tekrar zaptedilebifadi. 

~i kc.hıyca halledebilirdi. Fakat insan 
Kudüsü hombardıman edemez ki 1 

(Devamı mır) İyi ~·eı 'eştirilmiş birkaç mermi bu i 

görüşünıüze göre Bizinı 

Filistin muharebeleri 
15 -

tun gelmesi gecikmedi. Fakat üç 
defa da muvaffak olamadı. 

Maklinin çocuklan mükemmel in· 
'anlardı. Türklerin taarruzunu geri çe
•irdıter; biz de Nebi Samüel dağını eli

b\ızden kaçırmadık. Fakat bundan son
rı olan bitenler kalp kıncı, çıldırtıcı 
ltylerdL 

Eğer neferlerden birisi kendisile kar 

şısındaki piyadenin tüfeği arasında en

gel olarak bir kaya parçası bulabildiy

se muhakkak başka yerden bir tüfek 
onu yakalıyordu. Atlı kıtalar en acı mu 

harebelc• ini Beyt Harun civarında yap

tılar; bcrada Yusuf peygamber çok u
~ s_ürt-n bir günlük muharebeden son 

Kilisenin anahtarı evıatta~ı etikida 
hıtikal etmek üzere bir müslüman mil
tevelliye verilmi§ti. Başında sanğı, a
yağında şalı•an ve sırtında klasik cüb-

besi olan bu mütevellinin sabahleyin 
gelip, belindeki Trablıt3 kt"§ağı ara
sından kocaman anahtan çıkardıktan 

so>ıra besmele çekerek kapıyı açm<JS1 

görülecek bir manzaraydı. 

AIU.Slünıan mütevem, hıristiyatt d'itto 
darların içeriye girip dua etmeleri ve 
geceleyin içerde kalmış olanlann dt§G
nya çıkmalan için bö!, 'l' oe her ~ 
gelerek, hıristiyanların an mukaddt» 
kilisesini açardı. 

Bunlardan kaçınmanm im.kanı yok
tu Çünkü Allenby Kudlls şehrini ku· 
l<ttarak mukaddes yerleri bombardıman 
ttrneksizin teslim olmağa mecbur et -

~ck istiyordu. Falkenhayn bu dUşün
Ccyi biliyordu ve bundan istifade etme
lc koyuldu. Bütün ordusunu bizim sol 
Cenahımıza tahşit etti. 

Türklerin mukavemeti şaşılacak bir 
derecede mükemmeldi. Hele on ikiden 
fazıa dağ ile yirmi kadar geçitte hep 
birden yapılan harp tarif edilemiyecek 
tadar şiddetli oldu. 

Bu harplerde galip mağJQp yoktu. 
Şurada biz kazandık. orada is e TUrkler 
dcrı milkemmel bir dayak yedik. Biz 
ltu""etli bir noktayı ele geçirir geçir· 
~i~ Türk de ikinci noktada kar§ımıza 
\ılJtfü~r ve bizi pUo:ldirtüyordu. 

.. 
' . Kanıame kilisesi, ayni zamanda diba 

yanın en zikıymet e§Yasiyle dolu ço1i 
zengin bir mabettir. Burada hmıgi h!i&
.kün-..darın göndermediği kıymetli M • 
diyel.cr yoktur ki! Hepsi alhttlı, mi&
cevherli, ve murassa.. Bunlar adu9' 
başındadır. Dilnyanın mı 1-."ibar adamt 
ol.an Tü,,.k, Kudil:ril tahliye ederken kf,. 

lisenin zenginliklerinden en kilçük bir. 
çöpU bile beraberinde götürmeyi ak
lından geçirmemi!}, her !}eyi yerli ye • 
rinde bırakmıştır. Böy'le bir cit>a1tmert 
Ziği, hatta dUııyanın en medeni sayıl.aft 
orduları bile yapmaz. 

Kamame kilisesinden başka bir tlt1 
!sa peygamberin doğduğu yere bir ma 
bet vapılmı§tır 'J.:i, buna da Kuilil.!tn 
beş kilometro kadar cenupta olan Bey
tillldhim köuü dolayı~yle ay,~ i.!mi 
vermcldetJirler. 

~al hafif süvarileri cehennemin Sina cephesi ilerisinde bir ıuvari ketff kolu 

Boytiillahim kilisesinde de hıristiyn 
kırın "Bura.'M benimdi, şuraaı &eHindt., 
diue biribirkrini öldi2rmem6leri '9ita .. 
celi gflndilzla iki ndl3lilman jandarma-

ta kendic;ine yak alandtlar. Atlann hare-
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gene karısı da buraya getirilsin,. Ayni 
zamanda bir de araba hazırlansın. 

Dük Jorj ile Vera biribirlerine bakış· 
tılar. Kralın ne yapmak istediğini bil
miyorlardı. 

Birkaç dı:kika aonramüşavir Zello ve 
arkasından da iki zabitin arasında ihti
yar Sosel içeri girdiler. 

Vera., bir kedi gibi kocasına sokul
muştu. O anda onun himayesine muhtaç 
olduğunu hissediyordu. 

Kral Kristiyan, ayağa kalktı.Derin 

bir heyecan içinde bulunduğu anlaşılı · 

yordu. Vakur bir sesle şunlan söyledi: 
- Mösyö Zello sizi buraya çağır-

maktan maksadım şu kadın ile oğlu hak 
kındaki meseleye bir nihayet vermek i
çindir. 

Zello, bu sözler üzerine hayretle hü
kilmdann yüzüne baktı. Fakat bu i§ 
ic;in dinlenmeleri lazımgelen bir çok a
damlann ifadeleri alınmadan meseleye 
nihavet verilemiyeceğini söylemeğe bir 
türlü ceS<\ret edemedi. Sadece: 

- Ben. dedi, Zingara işile meşgul 
oldum. Mühim bir şahadet sayesinde 
mesele oldukça meydana çıkmıştır. Fil
hakika Zingara karakalede bir zindana 
hapsedilmiştir .• 

Kral müşavirin sözünü kesti: 
- Bu adamın şahsını hereks unutma 

lı. tsmi ebediyyen ortadan kaybolma
lıdır. 

Kralın bu sözlerini işiten Sosel dehşet 
1i bir feryat kopararak iki zabitin ara
sından fırlıyarak Veraya hücum etti: 

- Ah mel'un karı- Biliyorum sen 
:buraya bu iş için geldin. Hükümdarın 

huzurunda kim bilir nasıl yemin ederek 1 
phitlikte bulundun. Senin gibi yalan 
yere yemin eden alçak bir kadına bir 
kere Hinet olsun. Elbet senin de bir gün 
son saatin gelecek. O zaman biçare oğ-

lumla masum Anna gözlerinin önime 
dikilerek senden hesap soracaklar. Ba· 
kıruz, muhterem hükümdarım. Şu kadı 
nın yüzüne bakınız. Nasıl sapsarı oldu, 
Şahadetile hüküm verdiğiniz mahluk 
işte bu. O halde size de .•. 

ihtiyar kadın cümlesini tamamlaya
madı Göğsüne inen §iddetJi bir darbe
nin tesirile yere yuvarlandı. 

Vera, kocasının kulağına birkaç söz: 
söylemiş, esasen itidalini zor zapteden 
Dük Jorj hiddetle kılıcını çekerek ihti
yar l<adının üzerine yürümüştü. Maksa· 
dı, onu susturmak olduğu için kılıcın 

kapzasile göğsüne vurarak onu yere yu 
varlaıruştı. Çünkü çingene karısı yal
nız Verayı değil, hükümdarı da tahkir 
etmişti. 

So:;el, yere yuvarlandıktan sonra inli
yerck mırıldandı: 

- Unet, hepinize lanet olsun ı. 
Dük Jorjun elinden kılıç düşmüş, 

dehşetle yerde ölü gibi yatan kadına 

bakmağa başlamıştı. Falcı kadının öl

müş olmasından korkuyordu. Yaptığı 

har ~~etten büyük bir utanç ve azap duy 
muştu. Şimdi bu düşüncelerin tesiri al
tında renkten renge giriyordu. 

Kralın bu hadiselerden çok cam sı· 
kılmıştı. Damadına doğru ilerleyip hid
detle çıkıştı: 

- Bedbaht. ne yaptınız? Siz kendini 
ze sahip değil misiniz:? Fakat buna Ve
ra sebep oldu. Sizin kulağınıza fısılda

dığı birkaç söz sizi bu harekete sevket
ti. Eğer bu kadın burada ölecek olursa 
doğrusu pek çirkin bir şey olacak •. 

Bu sırada Soseıın uzerıne egilip mu
ayene eden Zello lafa karıştı: 

- Haşmetmaab. Bu kadın henüz öl-
memiş. Ölmez zannederim. Müsaade 
ederseniz doktora tedavi ettirelim. 

sı nöbet be'k1err1l. ( nr.·rnmt ''"" , 
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- Durunuz, babacığım. Size masum 
olduğuma dair yemin ettim. Aynı zaman 
da o ihtiyar kadının doğru söylediğini 

de itiraf etmeliyim. 
Kral, kızının bu sözlerinden yıldırım

la vurulmuşa dondü. Dük Jorjun yüzü
ne baktı, o da hayret ve dehşetle kan
ama bakıyordu. 

V cra, sözlerine devam etti: 

Matemini tuttuğum bir biçareden, 
kard-:~in Annadan mı bahsetmek isti-
yorsun? 

Kral böyle söyliyerek ağlamağa baş
ladı. Kızı Annayı hatırlamıştı. 

Vera, babasınm yanına yaklaşarak: 
- Babacığım, dedi. Ağlamayınız. 

Müteessir olduğunuzu istemem. Onu 
hatırlayınca ben de ağladım. Bu dök
tüğüm yaşlar onun içindir. Onun için
dir ki şu dakikaya kadar herkesin önün
de şüph~li bir vaziyette görünmeğe 

katlandım. Yoksa bütün hakikati söyli
yerek o mel'un kocakarının sözlerini 
suratına çarpabilirdim. 

Kral, yaşlı gözlerile biraz düşündü. 
Sonra: 

- Kızım, dedi. Sözlerinden kardeşin 
Annanın günahkar olduğu anlaşılıyor. 

Fakat henüz anlaşılmayan noktalar var. 
Hem1Iren Anna ile bu kocakarının itti
hamlan arasında ne münasebet var? 
Sonra bar.a damat olduğu gündenberi 
Dük Jorj da senin gibi evladımdır. On
dan saklayacak bir şeyim yoktur. Hatta 
mşvair Mösyö Zellonun da hazrr bulun
ması muvafık olacak. Çünkü o da mese
lenin bir kısmına vakıftır. Annayı ne 
kadar sevdiğimi ve onun nasıl bir kız 
olduğunu pek iyi bilir. 

Vera, hafifçe titriyerek telaşla cevap 
verdi: 

- Babacığım. Bu yabancıdan nıçın 

bah11cdiyorsunuz. Siz bu adamı az za-

manda büyük bir mevkie çıkardınız. Hal 
buki evvelce adi bir avukattan başka 

bir şey değildi. Çok sevimsiz bir adam 
Ondan nefret ediyorum. Zannedersem 
o da benden hoşlanmaz. Bunun için o 
adamı çağırmamanızr rica edeceğim: 
Bize ait bir işe bir yabancıyı kan§tır• 

mamış oluruz. Size ve zevcime izahat 
vermekliğim kafidir, sanırım. 

- Peki evladım, çağırmayız. Anlat 
bakalım. 

- Bi'iyorsunuz ki Anna benim mai
yetimde bulunuyordu. Bana hem hiz· 
metçi hem de bir arkadaştı. Kendisine 
çok itinıat ve muhabbetim vardı. Melek 
gibi bir kızdı. Fakat dısarıdan görünil
şe aldanm&malı derler. işte Anna da 
bunlard:ındı. Göründüğü gibi değildi. 

Bunu da size isbat edeceğim. 

Kral, can sılontlsile kızının sözünü 
kesti: 

- Sözlerine d ikkat et kızım. Onun a
leyhinde .. öylediğin şeyler bana çok do
kunuyor. 

- O halde susayım babacığrm. Zaten 
ben sövlemek istemiyordum. 

- Hayır. söyle. Bunlar ne kadar acı 
da olsa tahammül edeceğim. Her ıeyi 

öğrenmek istiyorum. 

- O halde dinleyiniz babacığım . An
nanın fazileti meğer ne sahte imiş. Bir 
gün kendisine görünmeden sarayd!lki 
odasına girmiştim. içinde bir takım mck 
tupla.r bulunan hir kutu gözüme ilişti. 

Bunlar arasmda bir mektup buldum. 
Bu mektubun zarfı Dz:erinde benim is
mim yazılıydı. Annanın bu mektubu ha 
na nicin vermedie ini dfüıünerek zarlı 

açıp ok•ımağa başladım. Bilmezsiniz. ne 
hale reldim. Btı rnektunta ZinP-ara ben
den bir randevu istivordu. Böyle bir 
mliHik"ltın havatı r.ın en kıymetli hatırası 
olacağını, yalnız beni seveceğini ve 
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Yazan: Mütekait Amerikan Amiralı 

Riçart Evelyıı Byrd - 7 -

c ... nup Kutbuna seyahat 
Şubatta cenuba doğı u yeni bir sefer yapmağa 

kar&. veıdik. Bu sefeı' bizim meşhuı 
KIZAKLAR iSTiKŞAF HEYETiNiN MAUYF.SlNE Y ~iM EnJ 

OLAN 120.000 MEKTUBU GETlRlYOR. 

''ayı . '' Açık suya varıp tekrar havalan· 

ile sef eı~e çıkacaktık 
nun önünde yol almağa koyulduk. Kanunusaninin ilk günlerinde Et. 
Bereket versin ki rüzgarla akıntı].,,r ls :\'ort gorünmezde müthiş bir fırtmA 
kümenin bir çoğunu geçeceğimil: yo· tayyaresini kullam1amıyacak kadar 
lun üstünden alıp götfamüştü. Ce- zarara uğrattığı için Birleşmiş Ame
nuba doğru 7 4 inci den 69 uncu arz rikaya dönmekte olduğunu bildirdi. 
dairesi geçilince gemi gene bilin.nez Bu gerçekten acınacak bir haldi. Rı: 
sulara daldı. ı~ndar znhmet, vakit ve masraftan 

Birleşmİ§ Amerika poata idaresi Byrd'm cenup kutbu ~yahati ha 
olarak üç santimlik hususi bir pul butırmqb. Bu pul ile pullanan 
küçüle Amerika adresine gönderilen zarflar, cenup kutbuna götürüle 
buzlar üstünde Amerika posta idart:si tarafından mühürlendikten sonra 
vazım ge:nisiyle Yeni Zelandaya gönderilmit, oradan muntazam posta P 

lariyle mürsillerine iade edilmittir. 

9.30 da hedefimiz olan Balina körfe- mileriyle yaptığımız bu zahmetli i: 
zine vardık. tikşaflarm hedefi §Uydu: Pasifik O 

mak için bu noktadan takriben altı 
mil kadar geriledik. ve 3 kfuıunusa
ni 1934 te ikinci uçuşumuru yapak. 
Bu sefer cenup 7 2 derece 30 saniye 
tul ve garp, 116 derece 35 snniyc arz 
dairesine gittik. Bu tul dairesi için 
en cenuba varmak rekorunu kırdık. 

$s her yanımızı kapladı ve geri
ye dönerken yolun bir kısmını hiç bir 
§ey görmiyerek körü körüne katettik 

Sürati işaret eden alet dondu. 

1 O kanunusaQide tekrar uçuşlM sonra eli boş dönmek hepimizi fen.-. 
yapmak için durduk; şimdi 69 Jere· halde üzdü. Evvelce benimle bul:k
ce 50 saniye arz ve 1 SO derece 21 sa· te bulunmuş olan pilot Bachen ile n•:ı 
niye tul dairesine varmış bulunuyor· kinist Braathen bu sefer onunla g;•. 
duk. Burada maçhule doğru üçün i: mişlerdi. 

Küçük Amerikayı tekrar keşfi- yanusunun henüz bilinmiyen geJll 
mizdcn ve Ruppert gemisinin müla- bir sahasını hüviyetlenclirmek ve 14( 
zrm Engliş kumandasında yükünü derece garp tul dairesinin garb 
boşaltmasından sonra istikşafımız doğru uzanmakta olan takım ada 
için · 'Okland ayısı., gemisine bindik nazariyesine nihayet vermekti. 
Görmüş olduğu en müthiş deniz bu
zu bizim emektar gemiyi durdurma
darı evvel şarka doğru olan yolumuz
da 7 j derece 6 saniye ~ark arz ve 148 
derece 8 saniye garp tul dairesine vat 
mıştık; Edsel F ord dağ silsilesine 
100 mil mesafede idik. Buradan 2i · 
ınale çevrilerek 73 derece 22 saniye 
arz ve 149 derece 34 saniye garb tul 
dairesine yol aldık. Buradan da gar· 
ba doğru 1 59 uncu nısfınnehar daire· 

YüK BOŞALTMANIN 
TEHUKELERI 

Az kalsın tayyare de buz tutmak üze
re idi. T akribcn 23 mil imtidadmda 
bir buz dağının yamacı boyunca uç
tuk. Bir tipiye tutulduk ve gemiye 
varamamak tehlikesini atlattık. R11 

uçuşumuz şimdiye kadar atılmış ol
duğumuz tehlikelerin en korkun::u 
idi. 

Ooğudaki bu harekatımız için 
tesbit edilmiş vakitten çok daha fa7)a 
kalmış olduğumuzdan ve küçük t"\
merika için bir kI§lık merkez tesısi 
Ribi gayet güç bir vazife bizi bekled:. 
i':-inden batıya doğru uzun avdet yo!
culuğ-.ına başladık. 

, ... ,J 'ln~h·mı~uz yerl .. k;irük A
..... ar~ .. -... ~n en n7.ı 3~00 mil U• 

' ~ ... ..ı.., ı.,:r rırsafe vardı. BuT. 
' ~- ı;,...,j.,.i "Ck<"rck hu · 

s::::sc 

uçuşumuzu yaptık ve 71 derece 4 > Tam da küçük Amerikaya gide· 
saniye arz dairesinde 142 inci nısfın· cek zamandı. Bunun için Ruppert 
nehar dairesini boyunca uçtuk. bumunu Balina körfezine çevirdi. 

Şimdi 150 inci ve 152 inci nısfm- An'ane ve tecrübe veçhile Ross deni 
nchar daireleri civarını istikşaf et· zine en emniyetli ve en çabuk geçit 
miş ve seleflerimizin herhangi birisi- 178 inci şark nısfınnehar dairesi ci
nin vardığı yerlerden 500 mil daha vnn idi. Ellswort daha geçenlerde 
öteye gitmiş bulunuyorduk. Bu da bi buz kütlesinin bu istikametinde gün· 
linmcz sa.hada şimdilik kafi bir mu lerce miiddetle kasırgalara tutulmuş· 
vaffakıyetti. Bununla beraber istt!· tu, dayanıksız gemimizle bumdan 
diğimiz derecede tam bir tetkik yap'\· geçmeğe knlkrşmak korkunç olurdu 
mamıştık. 1leriye bakarak, şubat a· 1 78 derece şark tul dairesi civarın· 
ymda gemileri boımlttıktan sonra ce- da başka bir yerden gel"meğe kal· 
nuba tekrar hem de başka bir silahl~ kışmak çılgınlık sayıldı. Fakat biz is
akm yapmağı ümit ediyorduk. Bu sc- tikşaf yapmağa karar verdik. 
fer arka kapıdan girmek için bizi'Tı 
meşhur ••Ayı .. yı kullanacaktık. BUZSUZ BlR GEÇlT BULUNDU! 

Şaşılacak bir taliimiz. varmış; 16° 
uncu pam msf n~lıan hnvunca bi· 
fetha bulduk ve bumda huzla hir 

Biz şarka doğru istikşaflar yapm 
ken Uknln Ells '-"ort de ta{'Ynresivl,. 
birl"kte Balina Jimanmm yumn Rkl 
buzları üstiinde \VeddelJ denİ?.İne uç-
mak irin ivi hP· <' 1:-ır hrl-ti,·ordu. kflr~•ltıoı:.,,;ı..:hl~. 17 kfmunusani $8"\~ 

sine gittik. 
Nihayet her yanımızı tamamen 

buz sardı ve bizim ••Ayı .. 62 senelik 
hizmet hayatında buradan çıkmnk 
için anasından emdiw süt burnundan 
gelinciye kadar zahmet çekti. Ben 
bundan daha berbat buz görmemi -
tim. Hatta bundan daha kötüsü ofa· 
bileceğine de kani değilim 1 

Bu yolculu~umuzda yanımızd~ki 
mük~mmel sondaj makinesiyle Ed· 
vard Ro"" den"zi11in biitün derinlikb 1 
rini ııonde ,.derek haritnya yazdık. 

Gerel< RttnT)ert. t!erekse AYT ~e-

Kışı geçirecek bir heyeti karşı 
yan en acı iş bir kışlık kamp kurm~ 
tır. Önce de söylemiş olduğum gı~ 
bir kaçının tavanları kardan çökıtlıı; 
olmasına rağmen eski binala 
mevcuttu. Fakat beraberimizde 
tirdiğimiz heyetin daha büyük ve 
labalık olması, yüzünden yeni bi 
lar yapmak mecburiyetinde idik. 
milerden de muazzam miktarlara ' 
ran malzemeyi boşaltıp küçük Artı 
rikaya taşımak müşkülatı vardı. 

(Devamı ııar) 

!SARIYORUM 

Orta olCul mezunuyum. AslCcrlifı 
mi yaptım. Az bir ücretle yazıcılık 
her iş yaparım, daktiloda bilirim,. 

Galata Güzel Bandrrma oteli No 
Sa it 

4 

206 GÜZEL PRENSES 207 

mes'ut edcccğıni söylüyordu. Mektubu 
okuyunca donup kaldım. içime müthiş 
bir şiiphe girdi. Meseleyi tetkik ctmeğc 
karar verdim. Annayı şüphelendirme· 

mek için mektubu gene yerine koyup 
daireme döndüm. iki giln sonra Annaya 
izin verdim. Erken yatacağımI söyliye· 
rek odama çekildim. Böylece serbest 

olduğuna onu inandırmıştım. Biraz son 
ra yatağımdan kalkarak onun odasına 

bitişik bir odaya girdim. Ya pencere
den onun her hareketini görebiliyor· 
dum. Birden Annarun benim mantola· 

rımdan birini giydiğini ve ppkalanm· 
dan birini de başına yerleştirdiğini gör· 
diım. Hazırlandıktan sonra gizlice sa
raydan çıktı. Ancak ertesi gilnü sabah· 
leyin döndü. 

Kral, dayanamadı: 

- Şayanı nefret bir hal! dedi. Vera 
kalbimi yaralıyorsun. ölülere hürme
tim bulunduğu için hakkında bir ıey 
derneğe dilim vcırmıyor. Fakat sözlerini 
nihayete kadar dinliycceğim. 

Vera, uydurduğu hikayenin babası ve 
kocası üzerınde istediğinden mükemmel 
bır tesir yaptığını görerek sevindi ve 
bu sevinçle daha fazla hararetle sözle· 
rine devam etti: 

Nihayet Anna bu hareketini benden 
gizliyemedi. Ayaklarıma kapanarak ha· 
mile olduğunu söyledi. Onu kovmak is· 
tedim. Falrat sonra sevgim galebe çal· 
dı. Meğer bunun sebebi varımı. Bu kız 

benim kard~irn imiş .. Hülasa Anna bil
tün hakikati itiraf etti. Canbaz Zingara 
onu iğfal etmiş. Fakat Anna da kendini 
bu adama benim adımla tanıtmış. Can· 

bazı, canbazhancde görerek sevmiş. 
Kendisini prenses Vera diye ona tanıt
tırmış, bu nam ile ona mektup yazmış .. 
Hülba işi ilerletmişler. 

Kral, tce!silr içinde idi : 

- Y etşir kızım, dedi. Buradan ötesi
ni biliyorum. Mesele tamar.:ile anlaşıldı. 
O talisiz kız sevdası uğruntla adını kir· 
letrriş .. Nihayet hayatı da üs~c gitti. 
Evla<lı:ıı olduı<Jii, iclanıa mahkQm oldu. 
Ona n;:t"llaktan başka bir şey yok. 

- Ben de daima acıyorum, babacı· 

ğım. Cocuk doğuracağı zaman kendisi
ni babasının evine gönderirsem intihar 
edeceğini söylemişti. O. a acımaktan 

ve elimden gelen yardımı ynpmakt:ın 

başka çare yoktu. Onu kandıran adamı 
çağırttım. Annayı almasını söyledim. 
Vaadetti. Bununla beraber bu memle

kette adi bir canbaz olarak tanındığı 

için kendisine kimsenin kızını vermek 
istemiycceğini söyledi. Bu iş için her 
fedakarlığı yaparak onları evlendirme
ğe çalışacağımı ve böylece huzur ve sa
adete kavuşturacağımı vaadcttim. Ayak 
lıırıma kapanarak teşekkUr etti. Bilmem 

hatınruzda mı babacığım? Size Zingara 
run bana jimnastik ve at binme dersi 
vermesi için yalvarışım da bunun için
di. tki bedbahta iyillk etmek istiyordum. 

- Evet, kızım hatırlıyorum. 

- Babacığım, meğer dünyada ne ka-
d.u fena adamlar varmış. Birkaç gün 
sonra Anna doğurdu. Çocuğunu kuca· 
ğına ıtlarak Zingaraya gitti. Fakat o An 

nayr şiddetle reddetti. Sebebi de onu 
prenses Vera zannediyormuş. Halbuki 
prenses olmadığını anlayınca onunla ev 

lenemiyeceğini söylemiş. Annayı bu mu 
amelenin verdiği teessürle çocuğunu 

boğar, bundan sonra kendisini de nehi
re atarak intihar etmek ister. Fakat gö
rülerek kurtanlır ve hapishaneye, sonra 
da idam sehpasına gider. 

Bir gün b:ına jimnastik dersi veren 
Zingara ile bir ormandan bulunuyor
duk. Çok şiddetli bir yağmur ve fırtına 
başladı. Bir mağaraya iltica ettik Bu 

adam mağarada bana ilanı aşk etmeğe 
cesaret etmedi mi? Şaşatım, kaldım. Da 
hası var: Beni zorla kolları arasına alıp 
sıkıştırdı. Dudaklarile dudaklarımı araş j 
tırırken ... 

Hikayenin burasında Dük J orj elini~ 
kılıcının kabzasına götürerek lafa ka· 
nştı: 

- Ah, sefil.. Onu görecek olursam •. 
Bu tecavüzün acısını çıkaracağım! 

Vera sözlerine devam etti: 

- Milsterib olun sevgili zevcim. Kat 
iyyen endişeye mahal yok. Ben o zaman 
bile şerefimi şiddetle müdafaaya muk
tedirdim. Onunla mücadeleye başladım. 
E•imdeki kırbaçla iki defa yüzüne vur
dum. Yüzü kanadı. O can acısile yüzil· 
nü kapattığı sırada ben de mağaradan 
dışarı fırladım. Hemen atıma binerek 
ormanda koşturmağa başladım. Müthiş 
yağmura rağmen nihayet o alçağın elin
den kurtuldum. Bunu size söyliyecek
tim. Fakat hiddetle Zingarayı mahkeme 
yl: verecektiniz. Adım mahkemelerde 
mevzuu bahsolacaktı. Şerefim lekelene· 
cekti. Bunun için bir sabah siz uyurken 
yazıhanenizin başına oturarak tarafınız 
dan !:ıir mektup yazdım. O mel'un heri· 
Iin ismini yazarken ve sizin mührünü· 
zil kullanırken bir cinayet irtikap ediyor 
muşum gibi titriyordum. Fakat mazur 
idim. Babacığım beni affediniz. Başka 

türlü hareket edemezdim. O canavar 
heriften hem Annanın hem de V cranın 
intikamını almak istiyordum. 

Kral, hiddetle söylendi: 

- Ne yaptın Vera? Demek sahtek!r 
lıkla bir adamı ha psettirdin öyle mi? 
Emniyet ve itimadımı suiistimal ettin 
demek' 

- Baııka tilrlil hareket edemezdim 
1.ıa.bac1ğım Yeni evlenmiş olduğum için 
!ilcme rezil olmak istemezdim. Beni 

mazur görünüz. Eğer sizce müstahak 
isem beni cezalandırabilirsiniz. Şunu 

da söyliyeyim ki o mel'un için dilnyayı 
feda etmek lazımgclse tereddüt etmiye· 
cektim. Bu sebepledir ki sizden onun 

bulunduğu yerde kalmasını rica edi· 
yorum. Kızınızın birini iğfal diğerine de 
taarruz eylemi§ olan bu adam merhame 
tc layık değildir. Ona da Anasına da 

merhamet etmeyin babacığım. Hele bu· 
raya girerek şerefimizi lekelemeğe çalı· 
şan o sihirbaz anasını bir timarhaneye 
attırmalısınız. Eğer Zingarayı mahpus 
bulunduğu yerden çıkarttıracak olursa· 
nız hayat benim için tahammül edilmez 
bir hale gelecektir babacığım. 

Vera, böyle söyliyerek hüngür hün-
gür ağlamağa baıladı. Bunun üzerine 
Dük Jorj, krala doğru ilerliyerek: 

- Babacığım, benim ne kadar muti 
bir evlat olduğumu bilirsiniz. Bu zama· 
na kadar bir ricada bulunmadım. Fakat 
bugiln gerek benim ve gerek zevcemin 
şerefinin muhafazasını rica ediyorum. 

Zingarayı bırakınız da bulunduğu yer· 
de kalsın. Onu serbest bırakacak olur· 
sanız yemin ediyorum ki kılıcımla 

kalbimi parçaların. 

Kral, biraz düıündilkten aonra ağır 
ağır dedi ki: 

- Bu at canbazı senelerce zindanda 
kalmağa layıktır. Fakat bu hareketi ka· 
nuna uydurmak llzımdır. Kanunsuz hiç 
bir muamele olamaz:. Bu kocakan hak• 

kında da bir karar vermek lazım. Benim 
niyetim onu mahkemeye vermek .. Fa• 
kat kızım, sen benim haberim olmadan 
mührümü kullanmıyacaktın 

Kral, bunları söyledikten sonra zili 
çaldı. İçeri giren uıağa: 

- Mösyö Zelloyu çağırınız, dedi. Son 
ra iki zabit muhafazasınc1a ihtiyar çin-
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fından Tlırlc mwılklst ve halk oarkılan, 21 de§lerl (TUrkçc sözlü) 
Orkestra, 22 pltuda aololar, 22,30 Ajanı ve SAKABYA 1 R08e Jııtarie 
borsa haberleri, 23 ııon. YJLDIZ 1 Erkek bala 

DA.hi musikişinas 

Mozart öldü 
(BU§ tarafı 5 incide) 

yükseldi. En azamett( eserlerini öm 
rünün sonunda yazdı.,, 

Saraydan kız kaçırmak - Die 
Entfhrung aus dem Sarail operası 
1 7 81-82 de Viyanadn, Figaronun iz· 
divacı - No:zzedi Figaro da 1785 · 
86 gene Viyanada, büyi.ilü flüt -
Die Zauberflöte de 1 i91 de Viyana
da oynandı. 

• • • 

•• • 
MUNIR 
NURETTiN 

llk defa 

No. 
Odeon plaklannda 

270900 
Uşak Şarkı - Delisin Deli Gönlüm 
Uşak Şarkı - O benim son eşimdi 

\ h'ANA: 8UllılEB 1 Stenka Raz1n M h 1 k 
17 ... o gramofon. 18,'"'0 edebi -ym. "·"· ozart son senelerinde asta ı • 

.. " .1- .,...... &.LB.AZAB ı Donanmada bir ctnayet ve i!~~~~~~~~~~~!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!~~~!!~!! §arkılan, lUO btr aylık haberler, ııaa.t, ha Biz de 1n5anız lı bir adam olmu§tu. Almanya v~ -= 
Satışa çıkarılmıştır 

\a, haberler, program haberleri, çor, 20,20 rAN ı Juanfta ve yataklı va Proga yaptığı seyahatte aldığı para· ı t b ı 
op ret: Bir vals rüyaaı, sonra gramofonla canlar kontrolört1 lan yolda sarf etmişti. Ailesine ha- s an u 
dans musikisi, 22,50 tllmlere dalr, b&va, ha 

7 inci icra memurluğundan: 
rlPr, 23.25 piyano kon.sert, 24,05 eğlenceli ŞIK • Kahraman Haydut ve kamamak ona sonsuz bir azap olu • Ay§e Fethiye, Mehmet Arif, Hürmüz ve Dervitin Emniyet sandığına birinci 
n kJnsert. (gramofon> 24,35 haberler. Karnaval çocuğu yordu. Onun için evinden dışa -ı derecede ipotek bulunan ve tamanıma 6870 lira kıymet takdir edilen 

ŞARK ı Vah§Ueten lnlaıılar ve Ka kı d b d l l ı.. •• m lN: dmlar glSIU çı yor u, azı ost arının ısmar a· İstanbulda Binbirdirek mahallesinin Terzihane sokağında eski 16 yeni 22 17 
<>

5 karışık yayın, 19
•
05 ııpor, 19

•
20 

gra ASRI Ninon ve ölümden kork dıklan eserleri hazrrlıyarak satıyor halen Terzihane sokagmv da 22 Klotfarer caddesinde Numarataı' 35, 20/l 
•,ıa kabare numıı.ralarr, 20,05 eski ve 

• ı l vec musikisi, 20,50 gUnUn a.ldslerl mayan adam du. No. lı bir tarafı Klotfarer caddesi bir tarafı Terzihane sokağı ve iki tarafı • • • yııhııt, 28,05 hııva, haberler, ııpor, ASTORVA ı Şlrley ve Kangesterıer ve 6 ve 4 parsel ile mahdut evsafı apğıd& yazılı bahçeli bir evin satılmı.ama ka 
• ..., , parar gUnUne hazır.tık, 1,05 bir balo vahşilere hücum 1791 yılı temmu'Zunda hiç tanı- rar verilmiRtir. 

n :m n klen cıans mueik1s1, CUMURIYET Kadın polla olunca, Mah mndığı bir müşteri kapısını çald:. :ı-
ı. .l u·ı..;ş1E: ııer ve Fantoma geliyor U bo l f ed Bina kargirdir zemin ve bodrum kat pencereleri demir parmaklıklı olUP, zun y u, zayı , gümüş r ingot h_ 

li,20 konfcranlar, 18,35 gramofonla dans ( S T A N B U L sokak kapısı demir ve camlıdır. Klotfarer caddesindedir. ıKİnci katta §ahmtı giymiş bir adnmdı b11 .. Elinde imza· 
~J ~~ :: ;~:: ::~~2.4:~~~.t:::1::. FERAH HUiya pC§lnde ve Hayat sız bir mektup vardı ve mektupta hr ve terzihane sokağmd3 aynca kapısı vardır. Bahçe kapısı Klotfarer cacl-
23,ıo op "n orkcstrtt11ı, bizimdir. ristiyanlıkta ölülerin ruhu için oku - desindedir. Dahili kısmın ahşap akunu ve kapı ve pencereler yağb boyah. 
nurum. :1 · AZAK 

1 
Asri zamanlar <Şarla) ve nan ilahilerden bir tane yazması ric:ı dır. Elektrik, terkos, ve havağazı tesisatı vardır. 

ıs.o3 113kerl bando, aaat, hava, havadis, Sokak ctçeğl d'I' f' ı d B 35 numarataı· No. it kısımda: Menner merdivenle ~Llan aokalC ı:.-19,20 konser, konferans, 20,35 Rumen halk l\ltLU ı Asri zamanlar (Şarla) ve e ı ıyor mtı soru uyoı u. u esra· ~ ~ 
§8.rkıtnn, 20,65 mektup kutusu, 21,20 caz ı<:mk rUya rengiz adam, bütün ısrarlara rağmen ve ufak bir sofa iki oda kapı ile girilc:likte bir koridor üzerine yüklü do1lıp1ı 
band takımı. 22,35 saat, tıava, spor haberler HiLAL 1 Progrnmmı blldlrmemıııur kimin tarafından geldiğini söylemi - bir oda bir abdeshane camlı kapı ile bölünmÜ§ sofadan aşafpya ve yuJmn. 
22

·50 gramofonla dans mwılklsl, 23
.M frnn ALEJ\IDAR HaşıneUQ vals ve Korsan yordu. Mozart , bu ziyaretçiden ya merdiven vardır. Merdivenle çıkıldıkta camekan ile böfünmÜ! bir *" 

ıızca ve almanca luıbcrlcr, 24,05 gece konsc ı defin ı k · 
rt. ar es ür tU: üç oda bir abdeshane tekrar merdivenle çıkıldıkta bir tavan aran odua; 
.... 1 KEllALBEV ölüm ka1Irg&11 ve 1kı - Evet, anladım. O adam ahrec b lk "ki dık -~'-- dır Z · kahnda ' · • nto •--cAr. s (P,T,T,J: yüzlü katil a on ve ı san ouaaı var • emın zemını çıme ...... ,,._,.,. 

18,05 şarkılar, gramofon, 18,50 Nisten na K A D l K O y ten geliyor. istediği e~er benim mer- ve sabit ocak ve mermer teknesi ve sokağa 20/ 1 No. b( kapısı olan bir mat-
ku, 20,50 havadis, 21,35 ha\'n, konuşma, 22,35 siyem olacakbr. Diye düşündü ve hlı fak ikı" oda bı"r aralık ve musluk ve b'ır sofa olup buradan bah,,.,.ye -ı.::.1-orkes:ra koascrl, lsllrnhaUerdc kıraat, ha llALE ı Pomplyenin son g1lnlerl k ki d k d ::r- ~ 
berlrr, 24,35 ha\adis, bıı\'a 24,50 dans hava 80REYYA ı Programını blldlrmemi§Ur artı a ın an çı ma •. Bahçede aynca mutfak mahalli olup üstü tarasbT. Üst taraf ta bahçedir. 
Jarı, "' O S K lJ DAR Güzel bir sonbahaı günü karısı Tarasa ve tarastan alt bahçeye demir merdivenle inilir. Bodrum katmda1 
no:'lt ': RALID ı programını blldlrmcmtııtır ile gezmeğe çıktılar. Tenha bir yerde Kömürlük ve çamatırhk olup buradan da bahçeye çıkılır. Hanenin pencent-

20.20 prunofon, espcranto dlllnde turizm B A L A T oturmuşlardı. Moza!1:, günlerden -
Prop:ıgandn.sı, 21,15 saat. bnbcrlcr, hava, b · · · · k 1 .. h · · k lerinde kısmen kafes ._•ardır. Üstü alaturka kiremitlidir. Tamire muhtaçtm. 
tu MII.1.J ı Pı·ogrammı blldlrmemtııllr erı ıçmı urca ıyan ~up esını ·arı· 

rizm propagnnc!ası. 21
·50 ltıırışık mustkı, Umum mesahası 155 roetre murabbaı olup 137,50 metre murabbaı ım. 22,50 cpera yayım, ValkUrl, istlrahaUerde 7· ı y A T R O (,, A. R sına da açtı: 

itonu:mn ve ktt,np bahsi, en nihayet dans -------- -Ben artık öleceğim, dedi. O ıs· zemini kalanı bahçe .>lcın evin tamamı açık arttırmaya vazediJmiftir. 
rnustk!st. ,SrhirTı'yafroSD r E P E B AŞ 1 marlanan eseri kendi mersiycm ola· Arttrrma pefindir. Arttırmaya ittirak edecek müşterilerin kıymeti 

AÇIK ARTTIRMA 1LE 111111111111111 dram kısmında rak besteliyorum, dedi. muhammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanm te • 
SATIŞ O günden sonra da yatağmcl::ı:1 r.ıinat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakip vergi tanzifat, ten-

936 ilkkanunun 6 mcı Pazar gUnU sa 111111 ~ BOYOK HALA ' çıkamadı. Bitişik odadaki kanaryeyi viriye, vakıf borçlan borçluya aittir. Artbrma p.rtnamesi 22 - 12 
b h t 10 d bamn odasına getirtiyor, sonra da 'h' d'f 1 D ~--.ı hali' h t l"k _.J!I_ a san a, 

111

,
1
,
1
,llH 

1 

Fransn TlyatroMında -936 tarı ıne müsa ı sa ı günü aıreae ma ı ma SUIUlla a ı eoım • 
lfaçkada Nnrmanlı Harun karşısın- Operet kısmı geri götürtüyordu. cektir. Birinci arttırması 1-2-937 tarihine müsadif pazartesi günü dai • 

~- RAl l artı 7 aral Flüt An!Clantesi mütemadiyen oy· 
""' " ap nıanmın num 

1 
MASKARA :ı- ıemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, d:ıı .. n.-.znd m v t .. Bay İhsan Alı' natıyordu. DostlarJ. sevınsın diuc ll.ll"'ıe:ıı c c cu .c · ·----~--------- ' ..__eti muharnmenenin aı;. 75 fni bulc:futu takdirde üstte bırakılıt. ElVRENOS Oğluya ait ve §Chrimizde DALK oP&IUl'I"t eaerin gördüğü büyük rağbeti anla - ... ,.... · r<, 

ilk defa görülen bir miktarda emsal- M&kstm tiyatrosunda tıyorlardı. Öleceği gün, yanında bu- takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on be, gün 
siz ve nnclide biblolar, Türk ve Fransız Zozo Dalmas ve Fono· lunanlara: daha temdit edilerek 16--2-937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 
giimU~lerl, ve gayet zarif halılar ve eş koıun iştirakile - Bu eserimi bir kerecik olsun 16 ya kadar Dairede yapılacak içinci arttırma neticesinde en çok arttıra • 
Y"!:ır açık arttırma suretile satılacak- ENAYiLER dinlemek isterim .. D~i. Sonra zayıi nm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 m-
t•r. bllyUk operet. Yenl kadro bir sesle bir fıkrasını mmldanmağa cı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan İpotekli alacak-

f '1rimizin en meşhur fabrika1arm- Yeni naıe başladı. Ve yavaş ya\a§ kendini kay· kkı h' 1 • · b h ki h c -ı birinin mamulatı olan kllbik em. -------~~:--:::-:'.'"""-""."""--- lılarla diğer alakadaranm ve irtifak ha sa ıp enmn u a annı ve u • 
uuyuk ıııuzyonbt ve betti. Biraz önce yanında bulunan l 'I"' rih" d • 'bar 20 ·· 

f ı.',,'z b·.·r büf' e·, gene aynı' fabr1'kanın F S . susile faiz ve masarife dair olan iddia annı ı an ta ın en ılı en aun manyetizmacı rans usmaya, mersıyenin sonunun 
~:lmul:itı olarak pistolc yeşil renkli Pr. Zati Sungur nasıl biteceğini vasiyet etmişti. zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Abi 
r"y t zarif nsri bir genç kız odası; yi- 1 Her ak§&ID • • • takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar sah§ bedelinin paylqma· 
r. .. ayni fabrikanın mamulatından ve w~~ Şehzadebatında Mozart'ın cenazesi öbür gün kal· smdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve deDa-
bir büyük kan:ıpc: 2 bllylik koltuk ve .,~ ~-.. dırldı. Fakat onun n1ümünün acısı- liyeden ibaret o!an Belediye rüsumu ve Vakıf icareıi bedeli bedeli müza-
lı r masadan lft.me kumaşla kaplı em- ~ FERAH sinemada nı sam:miyetle duyan hi~bir sanatkar yededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müıteriye ait 
saısiz bir kübik salon takımı; Fransız k d Ç" k" k·ı· d d tır" • Dah'"' f .... Ja malum"' at almak ı"s tı"yenlerın' 934 / 1620 numaralı t.1:ımulatı 3G parça gümllş çatal, bıçak Tamamen yem yo tu eniyor. un u ·ı ıse e ua .. ..... 
takımı; gene Fransız mamulatı 24 p::ır- numaralarla ü _ bittikten sonra herke!!! dağıldı. Hava dosyad:t mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu ıö 
en gümiiş çatal bıçak yemiş için; biri çüncü program soğuktu. Kar, yağmur insana göz rüp anlayacakları ilan olunur. (3419) 
lı.rı..nnstır işi (filigrane) ve diğeri Pa- -------------- açtırmıyordu. Şehirden bir çeyrek · 
l'"is işi iki adet emsalsiz gümUş çay ta- ış ARIYORUM mesafede bulunan mezarlıkta dahi· Na•ı· a 
kımlan; gümUş büyük şamdan; on beş 23 ya§ındaynn. Ortamektep mezunu- nin tabutu başında mezarcıdan baş- .1 vek8letinden: 
J>ar,.adan ibaret gu··mu"..,tuvalet taknnı·, yum. Eskı' türkçe ve fransızca daktilo ka kimse yoktu. Mezarcı, souktan tit I ı I d A k da N ~~ 

'V ~ 16 kinci kanun ! 93 7 cumartesi günü saat 11 e n ara ana Limoj tabak takımı; on iki kişilik Ro- bilirim. Az bir ücretle katiplik bir iş riyerek tabutu sürükledi ve bir çu-
SenUın.I cny takımı; pek asri iki adet anyorum. kurun içine fırlattı. Vekaleti malzeme ek..~iltme komisyonu odasında 55640 lira muhammen 
etajer - kütUphane; iiç parçadan mü - Adres: Galata Agopyan ban No. 10 Mezarlığın neresine, hangi yere bedeli 30 parça atelye tezgahının kapalı zarf usulü ile eksilt:ııesi yapılacak· 
l'ekkep bir Hindin salonu; tekmil fildi Robert Behar gömüldü?.. Meçhul. Ye dahi musi - tır. 
Bi gayet zarif bir baston; Istıl Ampır kişinasın mezarı ebediyen meçhui Muvakkat teminat 4032 liradır. 
\>e Lcroy mnrkn.lı altın yn.ldızlı büyük yepyeni şilte ve yorganları; Ferrand kalacak. Fakat onun mezarı hütü11 Eksiltme şartnaH.e- ve teferruatı Ankara Vekalet ma1:leme miidürlü-
btr bronz saat; meşhur ressamlardan imzalı Uç adet güzel heykeller; port - kalplerde gömiilüdi.ir. 
~ ı O b gvünden 278 kuruş mukabilinde venlir. a mikofın ve sair ressamların imza- manto: mavi haylı ıstorlar; perdeler, nun evi bugiin ir müze halin-
sını havi yağlı boya tablolar; Hakiki mutfak takımları ve saire ev eşyaları. dedir. Hatırasına ait en kiiçük vesi· isteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7 /5/1936 tarih ve 
ltristnı bakara hayli va7.olar kompos- 30 adet Anadolu ve Acem halıları. ka büyük bir itina ile saklanmakt::ı· 3297 sayılı nüshasınch çıkan talimatnameye göre Nafia Vekaletinden alın· 
~uklar; tabaklar ve saire; kristal Bir elektrik buz dolabı. Otomatik bir dır. mı§ malzeme mütcahh;tliği vcsikasile birlikte 16 lkincikanun 1937 cuma"· 

hem kaseler, domino kutusu, hayli Singer makinesi. Na.gel mnrkalı çap - tesi günü saat 10 a k'ldar Ankarada Vekôlet malzeme müd~rlüğüne ver· 
~iktarda sırmalı ve ipekli i§lenmiş an- rast telli bir Almnn piyanosu. Beyoğlu dördüncU sulh hukuk mah- meleri lazımdır. ( 1923) (3276) 
t;n ve yeni ~k kumaşları; Voltaire, NİHAYET EMSALSİZ BlR SATI.<) kemesinden: ------------.-------....---
h bum ve saire rn~hur Fransız mu - Konturatı feshetmek lAzımgeldiği !- Beyoğlunda Bekar sokağında 10 nu· 

llrrirlerin hayli kitapları; yepyeni be çin apartıman dahi elverişli şerait ile k .k ,, maralr evde oturma ta ı en ölen Mu ... 
.raz gaz or.ağı; yün veyahut pamuk kiraya verilecektir. tafa Re§idin tefe kesine mahkemece el· 

.. , . 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü · , ilanıan· · 
• :'. •. '" . ·. r• . ~ 

Mütevelli ve müteve Jihleyetlerine: 
Mütevelli veya mütevalli heyetlerinin idare ettikleri vakıflann geçmiş 
~ ait gelir ve masraf mikdarlarmı bildirir cetvellerle vesaiki vermeleri için 

~ ltrıen tayin edilmit olan müddet T. Sani 936 sonunda bitmiş olduğun -
~ İatanbul, Beyoğlu ve Kadıköy mmtakalan dahilindeki vakıflar Mü

~llilerinden veya mütevelli heyetlerinden henüz bu cetvelleri vermiyen· 

' on be§ gün içinde bağlı oldukları Valoflar idarelerine vermeleri lüzu· 
'Vakıflar nizamnamesinin 56 - a maddesi uyarınca tebliğ olunur. 

(3412),. 

konulmuştur. İlan gününden başlamak 
üzere alacak ve verecek vesair suretle 
alSkadarlann bir ay mirasçdann Uç 
ay !çinde Beyoğlu dördüncü sul hukuk 
mahkemesine başvurmaları müddetin
d~ b:ışvumıayanlar hakkında kanunu me 
deninin 561, 569 uncu maddeleri hü
kümleri tatbik edileceği ilan olunur. 

ZA Yt - Seyrüseferden aldığım 3176 
numaralı plakayı zayi ettim. Bulanlann 
adresime getirdikleri takdirde memnun 
edileceklerini ilan ederim. 

Eyüp Gilmüşsuyu Türbe sokağı No. 
8 Kenan 

• . ·ı, r • - . , •• , .. •· , 

Istanbul .. ·Bele.diyesi"".·~ .:Daril8ri 
"' ~ • ' I İ' ~ • ' ' .f .; 

Atfttürk köprüsü kuruluncaya kadar yiık ve binek arabalarının Ya· 
nicami kemerinin ka11ısma rastlıyan Evkafa ait dükkanlar önünden g9D 

yoldan geçmeleri ve kemerin albndan geçen yolun da yalnız motörlü ve • 
&ıtalara tahsisi Daimi encümenin 21-11-936 T. li içtimamda karar .ı
bna alındığı ilin olunur. <B.) <3440) 

Dk okullar için lüzumu oız.n den ileti kapalı zarfla eksiltmeye konul

muıtur. Bu aletin hepsine 5433 lira hedel tahmin olunmuıtur. Ders ale
tinin listesiyle §Brlnamesini istiyenler parasız olarak levazım müdürlüğiin· 
den alabilirler. Eksiltme 11 - 12 - 936 cuma günü saat 15 te damii encii· 
mende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı v<:sika ve 407 lira 
48 kuruttuk ilk temina• makbuz veya mektubiyle beraber 1eklif mektupla. 

mu havi zarflamu yukanda yazılı Künde saat 14 e kadar daimi encüme-
ne vermelidirler. (l). (3211 ). 
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ık Bayanlaıa M .. •A f f f U/ue ... 
Mevsimin en yeni urijinal 

Wiyana modelleri gelmiştir. 
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i 

MODELILA Şa(p>ka 
MOD~LlL.A Çamaşoır 

@~eooa Keo>stlYım "'e ceu~nseosırn 
Rağbet ve AAKARA Eli~leri sergısinde 

1 
MÜKAFAT kazandı. 

MODELLA 
t Bevo~lu lııtiklal cı.ı rldesı 3 l 8 Yerli mnllar oaz;.u- vanmda 
c: 

. • . . • ' . : . ! •' . 

Stnirli ve 
cl~erleri zayıf 

olanlar ÇAM Hulaaa•ile 
banyo 

yapınız. 

Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdiı:. Çam b:ınyosu teneffilsfi 
kotayla§tmr. Sinl:leri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokuları izale eder. 

Şişe'i 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. Deposu 

1 
1 

?lfeşenizi arttırır. 

1:'1tkslm Eczanesi Ç A M isim ve markasına ve etiket ilzerınde 1 
Taks'm eczanesi firmasına dikkat ediniz. 

• ' , . t:ı' • • ! . . . ... ..... \, .. ..... ~ . 8: •, .. ı- " -

Bir mütehassıs diyor ki: 
""' ,., 

Fazla Makiyaj 
Cilt ff!in zarariıdıı. 

YapılmasL laıımgelen 

Fen. senelerle ıı1r ttk yapı· 
.an makiyaJdan yüzde yaşın 

ilerlediği izlerı belim Bu is' 
bit genç kız teninin güzelliği 
çın tehlikelidır. Fakaı bu gi· 
oi hallerdt cilt Biocel tabir 
dılen gençleıttirici "' ihya 

ı:dici unsurlarla beslendiği 

takdirde derhal tazeliği. 1:6-
ıFelliği ve yumuşaklığı iktisap 
ı:d.er. 

Bu krymetli cevher. Viyan• O • 
:Uversiteıi profesörü doktoı K. Ste 
ıskaı tarafından hususi bil usul da . 
resin.de genç hayvanlardan iıtihsa

e m~vaffak olunmuştur. Bu cevher, 
?embe rengindekı Tokalon kremi 
erkifinde mevcuttur. Ak~mlan 

yatıjazdan evvel kullanılmakla. 

ıiz uyurlttn endin rayına 

mıt ve solmuş adalelerin 
aıklaşuru V'e beş1:reyi beı 

ler •e gençleştirir. Sabahleyin be 

yaz rengindeki (yağsız) Tokalot 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz 
lattcı ve mukavvidir. tşte bu ıuret 

le makiyajlı ve solmuş bir ten ye 
ni ve cazip bir güzellik tabakasil• 
kuşanır. 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
Sirarpinin Emniyet Sandığına bL-inci derecede ipotek buıunan ve la· 

:namına 1804 lira kıymet takdir edil~n Cibılide muka..:dema Seferikoz 
slyevm Haraççı Kara Mehmet mahalbslnde Fener caddesinde eski 189 ve ı 

,eniJ99, 201 numardarla murakkam bir tarafı Kostantinm dükkanı ve bir 
carafl Nikolanm odalara ve bir tarafı kale duvan ve bir tarafı yol ile mah· 
:Jut Jlulunan ve zemin katında ve zemini çimento cephesi ist..-ıır kepenkli 199 
~o. li mağaza ile zemici renkli çini ufak bir antre vardır. Ve ahşap mer· 
1ivenle birinci kata Ç'kdI'I'. Birinci katında: Ze."llini renkli çini bir sofa 
2 oda bir mutfak bir hala, içinci katmda: Kırmızı çini bir .sofa iki oda bir 
ı:ıla mevcut olup tavanrar potrel ve cephesi tuğla ile yaptlmışbr. İçinde 
>İr şılmrç vardır. Umum mesahası 91 metre murabbaı oluo bunun 80 met 
-e murabbaı bina zemini kalam araltk mah:ali olan mağazayı müştcmil ba 
•iv°' tamamı açık arttırmaya vaı;edil niştir. 

lt A KY.R - Alt~am fUtı•tıu•t lS nirinciltAnun - 1936 

BA~.~~~YDG~ete~~c!;,~IZ ,_ .. 
115.nlannm bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayı fada santimi 40, ic; sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 226;3 
Ankara Caddesinde Vakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi Teldon: 24370 

... ~ o( • "~ .... -~,· .... il. • • • ' • •' .... 

HAVACiAII ~CF·BEN 
İLE BİR DU~ SİZE 
2 KURUŞA MAL OLUR 

-II SDF·BErt 
• • A • 

~01 iSTiKLAL CAD. iZAHAT 
...,...." ~V t •\~ ;~ '• ." ~ ' • • ,' • 'J •' . . • ".:·~~ · ·,,. •. . ;• . · ,• , _:; .-.. · ı• ... ':'.'.~· 

Bütün Türkiyede tarıınmış BEY
KO Ticarethanesi KORK MAN· 
TOLARINl 10 seneye garanti ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 

satmaktadır 

Anadoludan ayni şer:ıitle 

kabul etmektedir. 
sipariş 

Mahmutpaşa Kürkçü ban ir,erlsin
de BEYKO TEL: 21685 

SATILIK AP ARTIMAN 
Aksar~yda Atatürk caddesi civa 

rmth 13nebey mahallesi Tiryaki Ha· 
sanp:ış:ı solcağında 26 numartılı iiç 
daireli npartunnn 6500 liraya acele 
s~tıhktır. f r:inde'cilere J"lliiracaat. 

.. pe!:let ;~. D~miryoll~ı · ~ı: Lif!1~1arı ? 
, işletme ·- Umum ·idaresi Danları l 

Bir sene zarfmda Hayclarpafa limanma ve deposuna vurut eden ve 
muhtelif ameliyelet neticesinde 146384, 026 maden ve 11551, 170 
tona baliğ olan kok kömürünün ton tah.nin edilen Haydarpafa limaru ve 
deposu kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye iti 17113 lira 51 'kurut 
muhammen bedelle .,~ apğıda gösterilen qka.I dahilindekl ameliyeler bir 
sene için kapah zarf usuliyle eksiltnıeye konmu!}tur. Eksilbne 10-12-36 
perşembe günü saat 15 te Heydarpaşada gar binası dahilindeki birinci 
i:;:1etme komisyonunda yapılacaktır. Bu İ§e eimıek istiyenlerin 1284 liralık 
muvakkat teminat, ehliyet ve kanunun •ayin ettiği diğer vesaik, teklifi 

muhtevi mazruflan eksiltnu.<len bir aaat evvel komisyon -eWiğine teslim 

ebneleri lazandır. Teklif mektuplannda aşa~daki müfredatın her birine 
ton ve cins itibariy'e ayn ayn fiat d~rcedil~ktir. Ve bu fiatlar esas itti· 
haz edilecek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine dair met
ruhat verilecektir. fiatlann halasa ve silintisiz rakam ve yazı ile yazılnuf 
)iması lô..-ı:mıdır. Şartnameler ıe mu~cavele projeleri komisyondan paraaıs 
olarak dağıtılmaktadır. 

Ameliye: 
A - Vapur anb:ınn.J ... ., !upalan yap:nak yani açık vagon üzerine ve)"& 

vapurun güvertesine veya nhlıma getirmek. 

B - Va3on üzerinden supalandan .--·'c vagona bo,albnak. 
C - S · -ı.Iand:uı arka ile vagona veya y!rden veya anbardan çuvıillı ola

ra!c a '"1> vaeona boşaltmak. 

D - Gemilerin içinden veya yerden ark~ İJe depoya veya vagona taşımak 
E - Her nevi va3ondan arka ile elli metre mesafe dahilinde depoya tahli· 

y~ veya ichre vinci ile gemilerde:ı ahp açık vagonlara bofaitmalc. 
F - ıJepo slokumbn makinelere veya va~cnlara yüklctmc!t. (3129). 

Attırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu-
1a?ntninenin o/o 7,5 nısbetinde pey altçesi veya milli bir bankanm teminac 
,ektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim ver'Tİ. tanzifat. tenvirive 
·e val;ıf bordan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 22 - 12 - 933 ta
'hir,,e müsadif Sah gün;; dairerf'! mah'\lli mahsusuna talik edi!ece1ctir. Birin 
: aritmnası 1 - 2 - 937 tarihine m:isadif paz:ırtcsi günü dairemizdr. 1\ im y 8 ger 

·"\ 'lt l 4 ten 16 ya kadl\r icra edilecek birinci arttırrııvJa b-.dcl. kıV"""'e i mu. 

HU .. sam eda· •. n Derince limanına bir sene z;,rf•ı;da vürut edecek şartnAme ve r.ı11'•ıs'" la'.'lltnencnin 01n 75 in1 buldu[!u takdirde üste hrrakrhr. Aksi t;ı'·dirr?e snn 
ır trrnnm tanhl~Hdü h"''·i kat ....... k üz~rc l'\r hnna on be<1 ni:n chl-A temd:t vele projelerinde yazılı 12 türHi anıdiye ıle tahminerı 228,227,040 tc 1n 

1 Tam idrar tahlilı 100 kuruştur. Bil· d 5941 281 t k l k"" ·· ·· 31871 35? } rl1 -..1:!orc1< 1 'i - 2 - · 937 tarihine miisnd:f S-ı.h 'l'Ünü S"':lt 14 ten 16 ya kı\. mn en • on ·o~ omuru v~ • - ton ma zeme ve eşy ·~ 
ımum tahlilat. Eminönü Emlfik ve _1 .. ''-!' chire·fo ynp hcnk i?rinci arttrrma'l'leticAsi"lde en cok artt"'~"'" üstünd... tahmil ve tahliye işi 21 - 12 - 936 pı'lzartesi günü sant 15 teHaydarpaşac-Eywm Bankası karşısında izzet 

"ltr.'.kıbc:ık+TT. 2004 numar~J, lcnı ve fn .. c; 1cnnımunun l ?ı; mcı mnd 'I ~ .. v Fıını. 1 gar binası dahilindek: birinci işletme komisyonu tarnfmdan ve 2291 O liJ11 
l"'ıine tedikan haklan ta""u s;ril'e~yle st\b1 nl-ııv'\n i""'otekli nl.,cnklnrl.I\ iilllı _________ ,_____ 25 kuruş tahmirı bedeli üzerinden k· palı zarfla eksiltmeye konmuştur. B" 
fner nlakad!lr.ınm ve irtifo'c h<>kkı sa'·inlerin;n b•ı ha'·larmı ve hususiyae işe girmek istiyenlcrin 1718 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile k.·muno0 

'aiz ve mas~fe d"'ir olan idrli"'l'"nnı i15n tarihin.:ı"'n itibaren 20 "Ün Zı\r tayin ettiği vesikaları ve resmi gazet~nin 7 . 5 - 936 T. ve 3297 No. lu nür 
~,.,,. e •nt .. b

0

t 1 • 1 h' l'kt d . • b'I..]· 1 
• 1.. d Ak . ·••••••••••••••••••·••··•••••••••••••·•••••••••••••••••••••• k .., :ı" v .. 0 mus 1 c etı•ı e •r ı ,. a•"P.mıze 1 ·.rırn~ e., "' "':mı ır. 51 g .................. Öoi<"t'o·r ................ :i ho.smda inti~ar etmiş olan ıal;mat-:-«·,me dairesinde alınmış v~ika v~ te • 

,:akf.rde hııkl"'n t:'\""U s;,.:n .. r1 ... 1 .. vbit olI?UVanhr s:\b~ h'!.Jt"l: ... :n nayl:--:.,....ıı . •· •• e 
;;{) Rl er/\ hd Ur ra hm 8 n ~~ liflerini ayni eün sant 14 e kadar H.ı ıdarpaşada komisyon reisliğine verııı 

!in:~?: ha.-i~ ltal·l'lM. Mü• ...... ı,..;""' ve:-.;, tenYİriye ve tanzifive ve detlS. feri la7ıı Jır. Teklif mektubur.da 1 ! ameliyenin her birine ton ve cin' 
iy'! '1""'S~inderı iJ..ı'\ret cJ .. n be c.l:ue r:l.,iimu ve vabt İc'lresi bedeli miiz:\ ~--~ D E R M A N i.~. 

• .• :. :.:. itibariyle ayn ayrı fiat göster;lec ~k V'! şartname ile muka,·ele pro iesioitı r,ıırede·l~n tenrl olun•n-. 20 •en ... l:k v~·~ icnres1 tnviz fvvfoli müş'~rive ait Mııayenehanesi _ Eminönünde it 
:ir. O-.hs f .. .,.la m"ıl~--~ ,.ı-. .. ı{ 15 f1 ."'_,.,..:.,.. "~"- 'ı=i'17!l nn...,.,r-'· ~"'svnd;, ii VAT~DE HANT ir.!nde No. 21 i~ tamamen okt:nup kabul edildi7ine d.ıir meşruhat verilecektir. Bu işe " 
DeV!M•• e~'t v .. ,...,.l.allen h:- ... :"I' ... ~ tcl<diri kıymet reporunu görüp anlı· ~~.ı:mım~:::ı:;::::.:.aM:.ı=ı:::u::::ı::mm:::ia şartnameler F:.:,sız olarak Haydarp LŞada komisj·oıı kaleminden veı:l· 
yacakbn ilan olunur. (34:0). i mekt:Jir. (3204) . 
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Ton amca bu~ de .aıze da.. 
yaklardan •Ç(lktiklerlnt .lllllattyor. 
Ton amca btJlyorsunuz ki beceriksiz 
değildir. Elinden her l,ş gelir ama 
efl azıcık sakardır. Tuttuğunu kırar 
ve bozar. KeudiBJne taşıması itin 
tabaklo.r vermlş)erdl. Ayıığt hııl1ya 
takıldı. oo~io . BlltUn tabaklar kL 
rtldı Yalnız bir taneıd ıı&Rlam kal. 
dı. F'lne nldı. Bakarken avnıtı kııv. 

tı - d\ yf;. ~ni!a tsoniıa aa ~ıı..."lrul-1. 
4Jatuntı7:tl )'ftptı. 

HABER - ÇOCUK HAFTASI 

/ .biJıyoı musunuz f l { Eğlenceli hesap r -Elfole-;i- ~ 

!~lır eom .a@J~ını 

l9> a ır t~~lldl ~ 
Val~Ufll 

Yııanıarın 

yat<. Garı 
v..-.r mı? 

Ard!o.! a yıı .. n ayaidı,, diye 
arkadaşımızla ş:okalaştığımız o • 
lur, çunkü !leı kt:s yılanın ayak-
5,z ol .tuğunu billl. Halbuki. her 
kes bunu böyle· &aılL~lda yanıl 
maktadır.. Y.ılaillann.ayakJan ol
r. · _ ı ,, , 'ı-.nı.n yerinı tutacak 
~ ... -. wruvları vnrdır. 

Bazı yrhn'b ı, ft 'bilhaasa 
E~~ok ve E-:ıv:ı ı~ibi yılanlar ij. 

:zcritülc. liunlan., yerde süriincn 
kr...ımlan :ır:esilCr.e:ıı . ·yapılan . tet.

kikdr. y,ılanlarm ·dUieli'i :altın

da r,izl~en ayPJdara malik ol -
dıiklarmı ,g~. Tabit 
liu ayaklar Jriiçük; pek işe ya
ramıyac;ak bır .. \O.eriir. Biıçok 

canlı :ıı*nıardot · ·cönnek müm
kW. d~1dir, zira iyice gwen
OÜŞ• haldedfr. But ilimler;. yr
Janlamı lfü, vakitler ayaklara··a

füp olüuJdannı;J:ı 1iiat uzun .zaman 
yerde Süriinmeğ~ mecbur cilmll'" 
.lan yüzünden bunlan yavaş ya· 
.aı kaybetnriJ olduklannı iddia 
etmclrtedirlero tnsanlann· da .o
tonıofilJde geze gf'ze birgün gelin 
,ayakiamıı· kaybt-tmeleri ihtimali 
·~rdır; 

~ * ~ 

Sık bir ormanda kaybolur. -
sanız yolunuzu naaıl bulacağını
zı .biliyor musunU%.? 

Ağaçların ,l(Övdderine ba• -
km ; bir:· tarafm ~ 1aha. yeşil .e· cJa. 
M yosunlu olduğunu ,görecetdi· 
Diz~ Bu-tanf lcuzey c.ımaı)~~ 

nünde· ıolandlr ~ gUnqle. dana 
n"SICM!ılc almaktadrr. Bir defa 
ıkuzey .istı1clrnetini buldunuz- rma 

artrlc öteki istikametleri anla -
ınak ko1ay olur. 

~ ~ ~ 
Bir solicanı ilç dört parçaya 

kestiğiniz halde .gene yaşar; ni
çin biliyormusunuz? Çünkü 
bel kemiği olmıyan hayvanlarda 
·sinir cihan, bclkemikll hayvan
larla insanlarda olduğu gibi bl.r 
merkezde yani başın içindeki 
lieynfnde 'toplanmrı değildir; Fa
Dt tiiltnn cövdeye mUsavi bir 
surette. ıdağitılmrt · b .. ı .. -ı.o-

dır~ 

'}·· )f.. )$.. 

Şimdi Japonyada dünyanın 

en uzun tünelini kurmak için u
zun uzadıyd hesaplar ve pl:lnlar 
yapılma~tadır. 60 kilometre U• 

zunluğuna varacak olan bu tUnel 
Oya"lhrozu bölgesinde Hukuriku 
yolu üstlinde bUyUk hizmetler 
görecektir. ÇUnkU bu hatta her 
ide:Jbi?ço'ıl ~ıl\irjofü · i:lı.ı~ 
'Vmaktadır. 

~ltill1rDC 
ım (b!J U"' ~ [Q)@ al 

lô2 1 351 

1'79' I·· 168 

' 81 

81 .l 
'--· ~~~~~--~ 

'iurada görrti\ğiınüz gibi bir 

dört k{)Je· sjzimz. Ustalığınızı 

,göstermek :iatedi~iniz arkadaşla• 

muza; bu dört köşer.in içinde 

olan rakamlarddn her iki hanenin 

yckünu 82' tutacail: veçhile on 

rakam çıkarmala• mı s6yleyiniz. 

' • • 
Evctdilç de· ymüt. ama~,.. 

dmız. Başlığı dba· doğru oku 'u

n~ Bu· dCfaWr: olsun tavuk 

bir yum.r.tadan değil takat bir ·':l-
Rakamlar çıkulttan sonra ha- madan çıkacak.. Tabiata aylc:n 

nelerde ~riye kalmış olanları ~ 

ter yukarıdan aşa~ıya isterse sol

dan sağa topladığımız zaman ye;. 

kOn ıhep 82 ç-kacalrnr 

Arliadajlarıruz .birçok uğraf:

tiktan;sonra yap&madıkalrmı eöy

:Jeyince .siz elinize şeffaf bir 'kağit 

parçası alırsmız; dött köşenin 

'.kopyeSini çi:kanr. ~·· birind ha

nedeki 2 y.i. 'ikin:ideki 3· ?e S i, 

Uçüncüdcki '7 ve 9 u .e dardUn

,cüdcki 6 yı sildiktr·n S<A11'3~ :kftğı

dı aşağısı yukarıya; yukarısı •· 

şağıya ge~ek üzere çeviriniz. 

Rakamlan top1ananız ycldlnu 82 

·olur. 

olan bu iti yapabilmek için :ıp

ğıdaki elmaya gözlerinizi dön a
çarak dikkatlice bakınız; S'JD• 

ra bir parça kağıt alınız. Resmin 

kopyesini çıkarın: ne eksik ve 

ne de artık .~'d8rt· makas vufU

ıiyle küçücllk .,uz.eı. end,.:m 

biçimli bir· piliç yapanınız; Peki 

amma makas vuraıtannr nereye 

yapacağız? parçalan nail topı1-

yacağız? 

Bunu size gelecek hafta' sö·•-

liyeceğiL 

Meyvedeki iki beyaz çizgi 

ne :JCuyruğun ild1 noktalı yeri 

nutku. vur:uJ.lamU· pterir. 

o,ak'Jkas :ında (.ltQ 

"'\ 

:ı 

HABER - ÇOCUK .NAPTAST • 

Küçül< karikatürıe 
~ 

Y<ışlandll"{a miyopluk d<.ı ne kadar .ilerli)or! 

Cenıı.ctıe: 

- Bıı bir delimi kur.um? 

- il ayır .. Ôıeki dü1&yada ilren tayyarede okropasi yapar-
dı. 

- Barometre M 

İIÜ§tüt• 

kJar ~. ·""""' .. 
-Yalmı iki metre.. Fo-

1'aı kınldJlt. u"" ... ~ agaçtf!!ı • ~ . , 
ıisin? yokla ben ml .~ 

- Oğlum elini doktorun ağzına .ı;okmağa uuuı11.ıyor 

mu.mn? 

- f'akoı onner.iğim, d-0/ı:tora dilirıi çıkar diyen sen de
ğilmiydin ? .. 

1 Şen Fıkralar j 

Kaç pasta 
yemiş? 

Misafir: 
-Bayancığım, :pastalannız o 

kadar le.zzetli ki, hiç durmadan 
yedim; İpin ucu.1u kaçırmış oldu
ğum için kaç tane yediğimin ıliç 
de farkında deği1i'l'. 

Küçük Doğu : 

Tam dokuz tane yediniz. 

lf. lf. * 
Köpegin adı 

ne .imiş? 

Küçük bir çocuk ırmağın ke
nannda oturmuş, elinde kamıı· 
tan uzun bir ol:asiyle balık tutu
yordu. Yanlil._aşmda kocaman bir 
çoban köpeği vardı. 

Orada gezenlerden birisi sor
du: 

- Bu güzel köpek senin mi? 
- Evet. 
- Adı ne? 

- Balık! 

- Köpek için ama da tuhaf 
ad 1 ona ne diye bu adı taktın? 

- Hiç mrmaz da ondan 1 

{l )f.. '} 

Milyonerle 
yoksul 

- Bir yokıulla, çok zengin 
bir milyoner arasında ne farac 
var? 

- . Yoksul gelecek yemeğini 
nerede bulacağım diye tasalanır 

milyoner ise yediği yemeği nasıl 

hazmedccel~ ıc!il• Uzilntil içln
dedir, 

Silinir 
mürekkep 

Suya biraz nişaşta kanşfır
dıktan sonra birkaç ·damla tentür
dıyot ııave eu1111z. :Doylccc yoiıu 
ni::a dedikleri mahlUlu elde eder
siniz. Eğer bu mahllilu mürek
kep gibi kullanarak yazı yazo:rsa
mz koyu esmer bir yazı ol:.ır. 

A ncak yu.ı: kuruduktan sonra ü
zerinden elinizi veya mendilinizi 
geçirirseniz yazı kara tahtadan 
tebeşir yazısının silindiği gibi si
linir. Silinir milrekkeple bir takım 
yazılar yazarak sonradan silmek 
ve arkadaşlar arasında eğlenceler 
tf"rth ctmnk miimldindür. 

BU ,LMACA 
Ben on bu fli bir çiçek is. 

miyim: 8, 9, 10, 4, 7, 6 ve 
8 inci harflcnm 'münakasala
ra girilmezdım önce verilir. 
1, 2, 3. 6, 6 ve 8 inci harfl~ 
rim ilkmekteplerde okunan 
derslerden biri; S, 6 ve 1 O 
uncu harflerim de memuri-

yette taltif ve " ,eklemek .. tir. 
Ben hanqi çiçeğim} Doğ

ru bulanlardan birinciye, ikin· 
ciye ve t::Unciive birer lüks 
csan' aynca iki yüz kişiye 
muhteH f hdiveler verilecek· 
tir. 

HA B E-R 
ÇOCUK SAYFASJ 

Bilmece .kupona 

5 Birinclkllnun - 1936 ... . -
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u~un lb>YırYını cdlüınycaınıolfi1 <elfi1 ku"ve'ltDD aı<dlamolfilo s~yır<edDy@ır 

Hırsızlarla eşek 
Çorak kum ~öllerinin orU -

anıda yem yeşil bir bahçeye ben
siyen Şam ,ehrini elbette i
titmişinizdir. Biz Türkler bile bir 
vakitler "evveli dt Şam ahın da 
Şam,. derdik. İşte- fırından daha 
aıcak olan Arabıstan çöllerinin, 
cennetten daha serin Şam şeh
rinde, eski günlerde Mesut adlı 
bir halı tüccarı vardı. Şehrin ete
ğinde küçücük bir evde oturur -
du. Mesudun bu evden ba;ka 
iki hazinesi daha vardı. Biri sak
aagan kadar neşeli, şeytan ka -
dar kurnaz olan kansı Fatma 
ve .. eşeği.. . 

Mesut her gün önüne eşeğini 
katarak çarşıya halı satmağa 
ğ-iderdi. Sırtı İzmir ve Şiraz ha
iı 'denkleriyle yüklü olan eşeği 
llğır adımlarla yürür, akşamlan 

~a gene öylece sahibiyle birlikte 
dönerdi. 

Birgün ak~am üstü Mesut 
arkasından eşeği de takip ederek 
evine dönerken Uç hırsız onun 
halılarını çalmağa karar verdiler. 

Mesut elinde eşeğin yular!, 
derin düşüncelere dalmış bir hal
de yorgun arğın yürüyordu. 
J:Iırsızlar bu dalgınlığı fırsat 

bildiler. İçlerinde en•pek gö"?:lü 
olan Osman yavctş yavaş yal(la
prak eşeğin başlığrru çıkardı. 

ve hiç belli ekmeksizin bunu ken 
di boynuna taktı. Ortaktan da 
Bırtındaki halı denkleriyle birlık
te eşeği aldıkları gibi kaçtılar. 

Mesut hiç bir şey duymamış , 

olan bitenin farkına varmamı~ 
tı. Osmana gelince, suç ortak
brına kaçmak için vakit bırak
·~ diye boynundaki yularla halı 

tüccarının arkasından yürümı-ğe 

koyulmuştu •• 
Şehrin kapısına vardıkla

rı zaman Osman birdenbi• e 
durdu. Yular gerildi; Mesut Ja 
dalgınlığından ayıldı. Başını çe· 
virince eşeği yerine hiç tanımadı
ğı bir adamla burun buruna gel
di. 

Zavallı balı tüccannın ağzı 

şaşkınlıktan bir karış açık kaldı, 
tek bir söz söyliyemedi. Öyle 
ya; az evvel eşek iken ~imdi in'ian 
olan bir hayvan, çok kurnaz bir 
halı tüccarını bile şaşırtır. 

Ancak Osman, onun kendini 
derleyip toplamasına vakit bırak
madan söze başladı 

- Allah büyüktür. Beni 
böyle birdenbire değişmiş gör -
mekle hiç şaşma 1 Tanrı ne ister
de yapmaz ki 1 bil ki bir vakitler 
ben de senin gibi bir insandım. 
Anneme elimi kaldırmak küstah
lığında bulunmuştum. O da al -
!ahtan bana layik olduğum ceza· 
yı vermesini dilemişti. Duası 

kabul oldu ve 1ıüyük tann beni 
eşek yaptı. Çarşıda satı lığa çıka 

nldım, Sen beni aldın. Her gün 
halı denklerini t.ıazan yorgun ol· 
duğun zaman kendini de sırtımda 
taşıyarak sana sadakatla hizmet 
ettim. Galiba annem cezll!lllrİ 

artık kafi geldiğine hükmede
rek gene tanrıya yalvarmış ola
cak ki, işte eski şc;klimi aldım 1. 

Mesut bu sözlere can ve ·gö..: 
nülden inanarak 

- Allah büyük! 
Dedi ve Osmanr salı\'ermeğe 

hazırlandı. 

Bütün hikayeyi · dinlemiş olan 

kurnaz Fatma tam bu sırada t:v· 
den dışarıya çıktı ve işin içinde 
bir dalavera olduğundan şüp'ıe
lenerek kocasına : 

- Mesut - dedi - ben lıu t'1e
ği çarşıda satın almıştın. İster 

eşek isterse insan olsun, tıkır 

tıkır para saym!Ş olduğun için o 
senin kölendir. Bundan başka, iş
te mahkemenin kadısı da gelivor. 
Meseleyi ona anlatahm..:.Bu bilgin 
adam herhalde bizden daha iyi 
bir hüküm verir. 

Olup biteni dinltyen kadı 

bu işi ancak Vezirin halledebile
ceğini söyleyince, önde kadı, 
Mesut, Fatma ve Osman ark~da 
da toplanmış olan büyük bir kala
balık şehirde vezirin konağına 

gittiler. 

Kadı meseleyi anlattı; sorgu
ya çekilen Osman, tanrının bir 
mucizesi ile kendini böyle insn 
yapıverdiğini tekrar rtti. Bunun 
üzerine vezir dedi ki: 

- Peki mademki iş böyledir; 
Mesudun kapısı önünde durdu
ğun zaman sırtında taşıdığın ha· 
hlara ne oldu? 

Bu sorguya Osmamn vedi
ği: 

- Halılar yoiı: olmuştu 1 
Karşılığı üzerine vezir: 

Harflerle resim yapıyorum 
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Bunları allahm <ı.:ıı H•Ş 

'llduğunu sannuyorum. Allah ~ir 
lursız mıdır ki bir zavallının halı
la nnı çalsın ? 

Dedi. Vezir daha sözlerini 
bitirmemişti ki, konağın hemen 
arkasında çarşıdan bir eşek anır
ması işitildi. 

Bunu işiten ve seı;i tanıyan 

Fatına kendini tutamıyarak : 
- lşte bizim eşeğin sesini ışi

tiyoriim 1 
Diye bağırdı. Vezir orada di

van durmakta olan uşaklara : 
- Haydi; koşun 1 Anırmakta 

olan eşekle yanında kim varsa 
buraya getirin 1.. Emrini verdi. 

Eşekle hırsızlar vezirin buzu 
runa getirildi. Mesut atıl;ırak: 

- İşte benim eşeğim. Onu 
bin eşek arasında bile olsa hemen 
tanının. Kendine mahı;us bir de 
sesi vardır. 

Dedi. 
Osman için suçunu itiraf et

mekten başka yapılacak bir iş kal
mamıştı. Suç ortakları haldan 
henüz satamamışlardı. Her üçü 
de hak etmiş oldukları 'cezalacınr 
buldular ve Mesut yanına iki •a~ 
%inesi olan Fatm.ısiyle eıeğini a;
larak vezirin huzurundan çıktı: 

evinin yolunu tuttu. Hikayeci 
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