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aşveki 1 Fransız ıspanva toprakıarında 
lçisiyle görüştü H A R P 

Sancakta şimdi de Türklerin Sovyetler.le Almanlar 
ahd0tini bozmağa yeltenildi arasında f~len ba~lamış 

t llqvek!l~miz ismet lnönü dün gelmiıtir. Onlar useyriveup\:· Almanlar ası/ere yenıden 50 
~ız sefin Ponsoyu kabul ede· h.ırıdır. • 
~ h.~r .. saat kadar görü§mü§tür. Şimdi lskenderunda Frans.ız tayyare z/e 30 tank gönderdi/eJ1 

Q\ı mulakatta Antakya • isken - murahhası tarafından neşredi • 
derun ve havalisine ait son vazi- len ~ııiva gazetc_si ~asıtasiy - F r an k o 22 S 00 ki ş iyi 
tt ·· ·· ··1d·· w • • h kk k ·· le hır oyalama ~nyasetı tutturul· I 

goruşu ugu mu a a go • B k • • • tiilınektedir. muştur. ~ suretle ~ncak halkım u rş u na d 1 z d 1 rd 1 
kandırmak ıstemektedırler. Sancak 

Şafktnllk 
Sancakta intihabın verdiği 

~tice bu Türk toprağını Suriyenin 
parçası sayın~: istiyenleri bü~ 

~k bir pgkınlığa uğratmı§tır. 
~lar bu intihapla noktai nazar
~ı teyit etmek istiyorlardı. 

40.000 nüfuslu Antakyada an
~ 7 rnüntchipsani sandık ba§ın3 

halkının vahdetini bozmak için bit 
sürü yalanı ihtiva eden ilaveler ne'
redilmektedir. 

Afrin kaz~sında seçim kasabanın 
hükumet kuvvetleri tarafından mu -
hasara altına almmasmdan sonra~~ 

Sancakta silngü, tattyik -ve Mle so- lamış ve sandık ba§mda Suriyeli 
nu.tıda meb'us addolunan1ardan: Yatanı rüesası müsellah kuvvetlerin 

Kuseyıi 
00 

Adalı Mehmet himayesi altında durmuşlardır. Ma· 
halli hiikumetin namzedi Hüseyin 

171 reye karşı 350 reyle Avni elli rey almış ve meb'us addo
lunmustur. 

ransız kabinesi mecliste lnglltered::~r::.nunu••••• 
·ı · t k d Londrada ı ıma azan ı .. . 1 

lum, ispanyada asiler kazan- '"!!~!r.~l!! .. ~!ın 
lg,,. 1 takdı·rde SUihu·· n tehl.ıkeye mUsebblbl olarak Ha1.:ıımet merkezini müdafaa için ate§ 11attına giden milisleri teşyi 00cn glJS ter 111 y O r M adritli kıadınZar (}' azııı 6 ıncıda) 

düşeceğini Parla s (A.A.) - Figaro gazetesinin Fransanın müdafaa plAnlarını çalan 
Londra muhabiri ~o : ~ ::::.A-..: ~ 

••-ı~~-~~~,...,.-.0,Tle"QI "1ngı ereae iki parti tC§ekküı eder LJIC ~illi CaSUSU 
J 1 gibi &örlinmektedir. Bunlardan biri kra 

Paris, 6 - Fransarun dış siyasetine 
ait mll.zakerelere dün de mebuslar mecli 
sinde devam edilmiştir. Dün saat dokuz 
dan itibaren sual takrirlerine ait müza
kerelere başlanmııtır. 

Hatiplerden Grat İspanyada fazlala
§ln kan dökülmesine mani olmak için 
hükfunetin müdahalesini istemiştir. 

Muhalif sağ cenah mebuslarından 

~nm komünist /ır"kt:ı8ı umumi 

Kerilis Alman kuvvetlerinin yüzde sek 
seninin Fransaya doğru yığılı olduğuna 
jşaret ederek Fransanm harp tehlikesi 
karşısında olduğunu söylemiş ve demiş 

Kcitibi Torez tir ki: (Devamı 6 ıncıda> _____ , _______ , ____________ ,_, ___ : 
HABER 

Memleketin kültürüne hizmet 
t etmek maksadile 

ikinci kAouo 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vermeğe başlıyor 

: 
: 

t 1000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ
~l\tnck n:ıet.o~lannm en mük~eli olan bu takrirleri, dilimize, • 
ernleketımızın tanınmı§ lisan hocaları tatbik etmi§lerdir. 

f:' Kendi kendllerıne 
ransızca, Almanca, lngilizce 
Ö~ek iatiyenler bu dersleri takip ebnelidir. 
Her haan 90 derıten fazla ıürmiyecektir. 

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

~~~:~~::..ve bu miktan aylık müsavi taksitlerle de ödiyebilcccklerdir. 
·············································-··············· ······-··························· 

abası ile annesini 
ldüren bir canavar 

(Yamı 6 ıncıda) 

ar:::::;:d•) Pariste mahkôm oldu 
Faşist liderine . Evrakı arasında r 
Suikast bırtayyare topu

Leon Degrel 

nun planları çıktı 
Kendisini Alman imparatorluğu 

ordusu sabık zabitlerinden diye tak
dim eden ve göğsünde Demirsalip 
nişanını ta§ıyan Herbcrt Ranft P a
riste yalnız casusluk davalarını gör
mek üzere yeni teşkil olunan mahke
mede muhakeme cdilmi§tir. 

Bu adam, sulh zamanında casus
lara verilen en ağır cezaya mahkum 
cdilmiıtir. On sene hapis yatacaktır. 

Ranft'm, Almanya hesabına Fran
sız ve lngiliz müdafaa planlarını 

( Devanu 6 ıncıda) 

ilk denizaltı gemisi 
(Ya.."181 6 tncıda) Kızıl katil Zaharof tarafıntlan 

Gürbüz ve Güzel Aba··ıh . 
Müs~~~~~mız u amıde satılmıştı 

Miı8abakamıza 102 numara ile iştirak 
eden Sadettin Tangül oğlu f3 aylık 

YÜCEL TANGüL 

Kupon: 28 Çocuklarmızm mııaa 

bakamıza toUrnk edebllmelerf lçbı 

bu kuponlıırrn top'anmMı ıtızımdı:r. 

· Zabarof bu satışta lblfsaoe bir maharet 
göstererek hem liızıl sultanı, henı de o za
manki Yunan hUkQmellnl kafese koymuştu . 
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1 inhisar memurları için 
Ankarada apartımanlar 

0 
E M i R yaptırılması l_ .. ararlaştı 

8.
-- clemlr ve çelik !abrihlan-\ tinin it layıneti ile müstakil makine ~nkaraya gidecek memurlar 

lnfatr için lngilis Brassert prketi mfaemrkıle0 .• kdeetmleerlngweinhaistret~eti arasındaki aileleriyle beraber 2500 
mOmeuilleri ile cereyan eden müzake- .... 
reler nihayet bulmuttur: Mukavele çar- Bu devir, ebed1 olarak nihayet bul- kişiyi buluyor 
pmba geceıi Ekonomi Bakanımı.z Ce- muştur. Endilstri plAıılarnmz ba!lıca 
111 Bayarla §irketin umum müdliril yoğaltım lhtiyaçlanmizı temin eder ve İnhisarlar umum müdürlüğünüP} hususi bir kanun çıkması lazım ge1-
Mösy15 M.akenzi araamda imA edilmiş- istlbaal maddelerimlai değerlendirirken, Ankaraya nakledilmeıi karan üzeri- mektedir. 
tir. İngiliz tekniğinin mükemmel bir hiç §Uphesiz, iki eksiğimizi derinden ne, idare Ankaradaki Vekaletler ma· Taşınma itinin ilkbaharda da ya· 
eseri olacağına şüphe olmıyan fabrika- hiııediyorduk: Makinele§me ve elektrik hallcsinde memurlarma mahsus apar- pılamıyacağı, hatta yaz sonlarına te
lar, 11Jda 180 ile 200 bin ton arasında leımel Bunlar endüstri araamda ya§t· tunanlar yaptırmağa karar vermiıtir. hir edileceği soylenmektedir. Ank....ı.· 
demir n çelik istihsal ve memleketin yan bir memleketin be.§lıca alSmetleri- Bu it için memurin tekaüt aandığın- radaki binanın açılıı reami de gelecek 
baıhca ilıtiyaçlanndan mühim bir kıs· dir. Makineleırne tabiri ise, şüphesiz, en da birikmiş olan bir buçuk milyon li· sene 29 ilkteşrinde yapılacaktır. 
mmı temin edeceklerdir. ba ta a · ı·x.· h .... tirir idarenin Ankaraya gidecek ola·ı 

ş em.ır ve çe ı&ı au ... ge . raya yakın bir para harcanacaktır. memurları 600 kı"•ı" olup bunlar aı·· 
1934 de ilan ettiğimiz endüstri prog- Brassert şirketi umum müdilrü Mös- Ancak k · d daki b :s-

rammm en milhim laımı, bu idi. İsmet te aut ıan rğm . u para· leleri'-•le birlikte va"""ti olarak zcorı 
y5 Makenzi, bu mukavelenin, İngiltere- J "° .J 

b~Qh~~~~n~~~~~M ~T·~~~~~u~~h~~-n_m __ ~_r_~_&_._k_b_~_~_i_i_~_n __ m_e_c_ll_~_~_n_k_ı~~-i_k_~_a_r_~_t_m_a_k_t_a_~_. ____ _ 
kadar memnun olaa ve biz Batbakanı- - ~ 
lmızla bu lı:t için çalıtan arkadaıııu ne nfn eseri olduğunu bir daha tekrar et- B • b • ı ti B '-' d 
lbdat tebrik eüek yeri vardır. mit. cumhuriy~t ~~kQmetinln Clty'~e 1 r 1 e e oga z a o 
\ kuanımı oldu~ ıtibann dereceaıne 

TUrk eli demire en eski zamanlardan 

beri alJ1tktrr. On dokuzuncu aarrda :~wyu~:ı~:.gw~~ı~yl=. n~~~ey~ Adalara gı·dı·ıeeek 
memlt-keti makinele,mekten meneden ':6 

eebepler, iç •e dıt 1ebepler, ona bu ah- cumhurlyetı. Osmanlı imparatorluğu-
f!ldığm ha•retini çektirmiıtir. Kabiliyet Şirketi Hayriye Bog~ aziçind~ 
lerlni yarattıfı medeniyetlerle iabat e-
den bu millet, her tUrlU kabiliyetleri o- ev yaptırıp karsız satacak 
lan topraklan Uattlnde bGtOn on doku· Öğrendiğimize göre, Şirketi Hay 
%Uncu nırla Jirmfnci aann cwnhurlye-
le kadar ıtıren devrini hıraçglbarlar riye Boğazı yeni baştan c.an • 
ufmda reçirdL Cihanı en bllyük saadet )andırmak gayesiyle öntimüzdeki ya.! 

içinde birçok yenilikler yapmıya ka
rar vermittir. Şirketin mütehaal11loıı 
esaslı projeler hazırlamaktadırlar. 

rtıyalannc!an birini veren makine, onu 
aadece a&ntırdll. Tezglhlan durdu; 
yalnıs rGndeh"k dyinl defil, 1UU11 bir 
mulde biriken bl\tUn kuancım, ekono
*11 lltikllll olmıyan bir ziraat memleke-

ilk denizaltı gemisi 
Kızıl katil Zaharof tarafından 
A bdülhamide satılmıştı 

Senesini tesbit edemiyeceğim, fa. olmıyordu. Zaharof b~ı yolunu bula
liat hürriyetin ilanı aıralannda veya rak Kml sultanla temasa girdi. Ona 
~ JOPra. küçükken, yandan çark- düı:tmanlan olan ''Jön Twk .. lerin 
lı ve hem ileri hem geri işliyen Eyüp bir denizaltı gemisi tcd4.ı.ik etmek 
vapurlan zamanmcb, Eyüp sult.aıua üzere olduklarını, bu gemi ile lstan· 
rıiderk.en. tersane önlerinde karaya bula gelip Beşiktaş önünden yıldızı 
~kilmiı muazzam bir Yunu. balığı bombardıman edeceklerini söyletb. 
görürdüm. Bu, Yunus balığı, bir Abdülhamit "Fenni terekkiyata,, 
tahtelbahirdi. inandığı ve Jules Veme'in eserlerini 

O zamanlar henüz Julea Veme'in okuduğu için, ürktü. Bu neticeyi alan 
··oeniz altmda 20,000 fenah seya· Zaharof, o zaman, bu müthit silah1, 
hat., aibi eserleri okuma çağında ol- kendisine satabileceğini bildirdi. Ab
madıiun için, bunun bir tahtelbahir dülhamit memnuniyetle razı oldu, 
:olduğunu babamdan öğrenmiıtim. tahtelbahir geldi. MerMimle tecrÜ• 
Babam, bana tahtelbahirin ne demek beler yapıldı, alındı. Simdi Abdülha
olduğunu anlatmaama rağmen ben mit memnundu. Dünyada mevcut 
tereddüt etmekte, Yunuaun, Yunus iki tahtelbahir de elinde idi. 
aleyhiaelAmı yutan balığın leıi oldu- "" • .Y. 

ğuna inanmakta ısrar ediyordum. Zaharof siii h i§inden ilk komisyo-
Aradan seneler geçti, tahtelbah:- nunu bu suretle elde edince, Yuna

rin ne olduğunu, ne iıe yaradığım nistana gitti. O egn:ıda Osmanlı • 
anladnn. Bundan ba71ca daha birçok Yunan gerginliği son rndde!ini bul
§eyler ve Haaköyde, teraane yanın- mu§tu. Zaharof Osmanhlarm iki tah 
da lqi yatan tahtelbuhirin de geçen- telbahir aldıklannı, Yunan donan· 
lerde ölen Zahatof tarafından Ab. mastnr bununla m~hvedecekletini 
dülhamide aatılm11 olduğunu öğren- anl2lttr, onları ikna etci ve Yunanista· 
dim. na da iki tahtelbahir satmağa muvaf· 

• • • fak oldu. ' 
Dünyada, donanmaıma ilk tahtel

bahiri alan devlet Osmanlı impar.ı· 
torluğu olıııuştur. Yalnız, bu tahtel
bahir, "Satveti bahri,, yi temin için 
değildi. Sadece, Ahdülhamidin bir 
evhamını ortadan kaldırmak içindi. 

O zamanlar, Zaharof, henüz can!
yane .faaliyetine başlamamıştı. F ran · 
sacla, bit mühendis, bir tahtelbahir 
yapmqtt. Fakat alıcı bularpıyordn. 

ZaharoE bu adamla tanıştı, ona müş
teri bulacağını vaadetti. Lakin hiçbir 
devlet, böyle bir icadm silah olarak 
faydah olacağını ttlf'\mıyor, mÜfte.i 

.,. 

Böylece "tavşana kAç, tazıya tut,1 

diye, ve hakikaten iblisane bir zek~ 
v~ meharctle çalışan kızıl katil Zaha
rof garip bir tesadüf t-ıeri 0121.rak ilk 
işini Kızıl sultan AMülı.mitle gö:
müş oluyordu. 

• * • 
Tersane önünde yatan ilk tahtel

bahir acaba şimdi lle oldu~ O da ta· 
mamen ahrete göc .. tmiş olmasın? 
Bundan korkarım. Cünkii Zaharof 
onu muhakkak öt•ki dünyada d'l 
ıatmağa kalkışır. 

Fikret Adil 

General l!ranko in8ani hareket efow k kaıJIJUSile Madridin zaptı için ace~ 
~ - Fransız ca ·~endredi,, den -

Plana göre, bilet ücretleri üzerinde 
yeniden tenzilat yapılacaktır. Bun. 
dan batka aileye mahsus abonman 
l:arneleri ihdas olunacaktır. 

Şirket tarafından Kar:.dillide arsa
lar satın alınmıştır. Buralarda sekiz 

• Belediye ur! bir balıkhane lnf'WD• ka modem ev yapılaca.'< sonra bunlar 
rar ftrllllft!r. Bu buu.Ra mtltehaaıııa Proe 
tun mütaıeam a.lmınlfbr. hiç bir kar aranmaksızın satılacaktır. 

• vaıım Blnıt kGytıDde muhafız kuveUerl Kandillide on beş bin lira sarfiyle bir 
ue 28 kaçakçı arumda bir mllaademe olmUJ ilk mektep binası y3pıJacaktır. 
ve blr 'kaga)lçı &ldUkten llOlll'a dlterlerl gece Yeni köy ile Beykozun Hünkar 
karanlıpdan letlfade ederek clvardald dağ'A I 
k•,.mı·'ardır. Takfrı a.v .... .w-kk.ılr. isk~ esi nr:.tıımcla araba vapuru iıleti· 

..... 9" lecektir. 
• Urfıumı AAdca k6ytlııde asılı llll.lı ka 

ça.kçısı ve caıı1 EyUp öldUrlllmU,ttır. Boğazda yeniden ev yapanların 
* Bir husull muhaaebeler bankam ku inEJaat malzemeleri bedava ta~ınru-

ruımuı 1ç1n telkiltler yapılmaktadır. ğı şibi birer seney~ mahAn- .. ~o.:'-A:luı 
"' Muharrtf H~ OabWılli v• -.Sd pasolar veriliyordu. Önümü:Zdelü yaz 

din üıtllDd&I aleyhine açtı.it ve :tzmıte gön 
derilen hakaret davam evrakı nokaa.n oldu dan itibaren inpat Sahiplerine üç se· 
tundan ,ebrlmts adllyeldııe geı1 'fer1lm1Jtlr. nelik paso verilecektir. 

• Ruha&tm Uırae&ta alt kararname tu Yaz mevsiminde mehtap i.lem~ 

dl~ ;•~ ıtııaı&tmııl 1 ,eu,ı57 " ri yapılacak, cumarteai aünlcri öğle
ıthalAtımm ı2,S8',S91 Hra. tutmuttur. den sonra yemekli gezintiler tertip o

• HllkQmtt Hopad&D tatanbula kadar btı lunacak, Şirketi Hayriye seferleri A· 
tiln Karadeniz ııa.hlllnl takip edecek olan kay seferleriyle birleştirilecek, hatta 
bir §OM yapllmuma karar Termift!r. bir biletle Adalardan Boğaziçine, Bo. 

* Ermcıil mekteplerlııe alt taıimat:ı:ıame ğaziçinden Adalara mdip gelme te-
Jılaa.rif nk&lttlııce tudik edllm1fUr. e· 

min edilecektir. 
• Orta tedrlaat muaWm mua'riıd oluak --------------

ıar lçiD bt.r t&Umatname h&arl&DmJftir. Hayatta • tzmırd• bul Kuant ft.rmalarmm sam 
rtıkten çuftl geçtrlp kanaviçe olarak a&tma 

ıan tıHrlnl pbrlmtsde de bu ,olda bul IÜP ucuzluk 
heler uyanm11 .,, t&JıkSk&t J&PılmllCa bafl8D 

;tır~h1U1kıer1 ımar cemiyeti f81dtuıdeı1D Benzin fiyatları sekiz 
iman lçlln beledl)'9 ile mtıtterek ....... k kuruş in d 1 rll i yor 
tır. 

• Po.t&, teıırat .,. telefOD ldarelerlnbl Hükumetimizin bazı ittihlik mad-
vutfelerlne alt tetldl&t kanunu :mecUa rua delerini ucuzlatmalc i~n yaptığı tet· 
nam..me aınaınqtıt. kikler ilerlemektedir. 
•Yarın mecllatl 9o.,.t R..,a ile U'UDJll 

d&1d budud ıtnt.rmm wsab'Jmyma alt DOta B~nzin fiyatlannm 8 kurut bir-
anlll&kere edilecektir. den tenziliyle 1 7 kuruta indirilece~ 

• Ziraat bankaal ııe,ıt.ı> MJUree4 pçtrm ·e petrolün d~ daha f...zl.ı ucuzlatıla 
ve mab8ultl kwnen baraP olu Tire .,. Tor balıya yardlma blL§tamıııtır. cağı şeklinde bazı neşriyat yapılmak-

• Beyoğtund& Ahmet oflu Mehmet llmlD tadn . Bu mey.ında lı:mir ticaret ods
de bh1.ıı1 kendlalne memur 80ıı11 vererek ımdan ş«!ker laakkmda ıorulan Wı 
Uç wııumh&neyt kap&tmıl. dördUncUytı de aual!~rden şeker :iyatbrmm da ucuz-
kapatırken yakalanın'!§ ve etırmllmefhut T~.;' manası rıkanlmaktachr. 
malıkemMiııde Uı; ay hapse ma!ıkam ecUJm1f 

Şimdilik biline.1 çey bu husus~ 
tir. 

• K&radenızıt taıebe blrııttıdn ııenellk kon henüz hiç bir kati k~rar verilrnediii· 
rrest d1lD yapdmq ve 1eınt ldan beyet1 ile dir. 
Cilmlgtır.y ------...-------h--1-• Karam ana yatana ıcawttuıu sGD bQ)'Gk a" a 1 ana o 81! r oş 8 r 
merulml• teait edflmlttlr. Dün akşam Beyof lunda ortalığı b-

• Çeko.lovakyadan portakal.,. madallna rqtıran iki kabadayı yakalanrruıtır. U11· 
ıarmwı Jotn talepler vardlr. kapanında oturan Mhmet ile arkada!• 

• 'eh1Wkl~ı1 ımar cemiyeti 1Coqrtlll bil Hasan bir yerde iyice içrnitler ve ondan 
gllD toplamn&Jctadır. f • BUyllkdere tıdanlıfmdan bU 14 eo bin ıonra caddeye çıkmışlar, akat içtikleri 
meyve tld&Dı tev.s edllecekUr. rakının tcıirile kendilerini bir başkaca 

• Belıdiyı yeni flhlt pl&DI )'&pllmoa7& cötmefe ba§llyan bu iki delikanlı reza
k&dar bet kattan' talla ev 7apdmıwm1 men let- çıkanrlarken poliı kendJlerlnl yakalı 
etmiıtlr. yarak müddeiumumiliğe göndermiştir. 

• IOn bir batta da ılfıat eın olsnk ıa ================= 
l<SCakçt ve 2299 kilo ~ k&qalt ;yaka 
lanmıştır. 

• Pıırtl vtllyet kotıgrt'!!l &ıltlnı~kl pa 
zartetd güıin s&at 14 ı:!a toplanaı:aktır. Bu 
hususta. nl!l.kc.darlara davetiyeler gönderli 
ınlştlr. 

Dı••rda: 

• Pap& bastalanml§br. Her neorf kabul 
merulınl reı1 bırakılDUftir. 

• Balkan &"(lzel aaııatıar ıerglal kurulma 

111 t~ın Bulgartstanm yaptığı teklif yunanla 
tan taratmdan da kabul edilmlştir. 

* trak, Suudi hUkQmetlle bir anlaşma 

ynpmıftır. $imdi Surl)'e ile mUzakere baltn 
dedir. 

• Yunım hU~metl jandarma mevcuduna 
1000. polll!!e de 2000 nefer na.veye karar 
vermı,ttr. 

• lsvt~e yeni asker! teoeJck11Der .Ucude 

pUrllmekıedlr. 

Doğı\u m 

BDDe'lt:Deır 
pahalıdır 

"Bel«lıyeler fmar keyett, nU/UllU 
binden fazla olan §ehir"lerde 
gstirll«:elc apo1' .a1w.ılan '9'n <nw:ım'llll. 

haarlıyaca.k ve mWı.telif tipü:rde 
meydanl.arı planları yaptıracak.,, 

Bu Mber diln Ankaradan gelen 
vadis1-r araaından alındı. G6ı'f1r 

ki ~kst gençli~nin spora k 
olan altika.sı artık inkar edilemiy 
bir dereceye gelmiştir. Bu münas 

U1 pnu hatırlatmak iateriz lvi, t 

ket gençliğf, spora kar~ 07.an atak 

nı, bugünkü §erdit fçinde, yüzde 
nispet'nde btle gt;ıteremeJMktMir. 

nun sebepleri ara81nd.a meydan 
bulunmamaıı da utır. Fakat en m41h

0 

sebeb-l, bW ~ ae'l)retmek i!U'r~ 
m.ek meoburtyetinde bıılmulukları 
sek ücrettir. 

Girrek husuai organizattirlerin, g 
federall']/<mun tertip ettikZeri lik 
l.arında asgari iıcret 50 ku"'§tur. 

Her şeyden """6l, miJ9l.an kim t 
tip ederse etsin, biletlere fiat kn 

ğı zaman tefti§ten geçirecek bir 
kam Wcuda getirmeliyiz. 

Bugün hiçbir mektep talebesi, ye ç 
talıklarından arttıracağı en az elli bu m 
~74 stadyomun gübreliğinde maç aatiye 
retmeıJe mahkum bırakılmamalıdır. lar ... 

Halkın Dôıtu k Cec;ip 

lzmlrliler şerefine ~nn: 
Yavuzda h. çat 

bır m 

balo veriliyor rdUn? 

Diln beledi ye 
bir ziyafet verdi 
Jzmirde bulun<ın donan 

amirali ve maiyeti şerefine dün 
tam Kültür parkta büyük bir zi. 
verilmittir. 

7• , _____ ta.&•&&• - .. •• • • 

geldiniz yollu bir nutuk .cjyl~fi. 
na 8'-niral Şükrü Okan bir nutu 
mukabele etmiftlr. 

Amiral bu ekpm lzmirliler 
fine Yavuzda bir ziyafet ve balo 
recektir. 

Donanma ea1ı aünü lzmirdeD 
reket edecek ve çarpmba ,unu 
nımıza vuıl olacaktır. 

lngllter• v• Yunanı ... na 
••••kkUrterlmlz 

Malta aeyahatinden anavatan 
larma unutulmaz bir hama ve 
luk hisleriyle dönen filomm.a MAlll'lm. 

da ıöıterilen hüanü kabulden do11 ~~l~a: 
çok mütehaasiı olan Cumhuriyet h bo; ı 
kumetinin te§ekkürlerini Londra ~~li rıı 
yük elçimiz Fethi Okyar lngiltere . be ' 
riciye namına bilditmit ve a n 
bu husuaun, bahriye nam"lıiı ile ~ 
ta bahriye ve mülkiyesine de ib """ 
rica etmittir. 

Atina elçimiz Ruşen Eşref Oo' 
dm Yunan sulannı :dyareti esnsP" 
da donann'lamıza dost ve miitte 
Yunan milleti ve Yunan hükull' r 
tatafmdan göıterilen candan tezah 
rat ve samimi mihmannuvazbktan 
Majeste Kralın izhar buyurduk1' 
yilkaek iltifattan dolayı Majeete 1't"' 
la ve gösterdiği kıymetli dostluk ~ 
nndan dolayı Bqv~kil Cenenıl " 
tııkeasla Yunan hükQmetine ve JıJ' 
nan bahriyesine hükumeti Cu dl' 
riyemizi11 ve Türk bah_-iy,·sinin Jil• 
rin teşekkürlerini iblağa memur ~-
miştir. ....--/ 

ı• adamı 

RiketlstanbuldB 
Buradan Ankar• 
yolu ile Bağdadll 

Mldecek , ~~ 
Mefhur lngilis i9 adamı RiJıet t#' chı 

şehrimise gelmiıtir. Riket bu ıif'~ef' !l 
bu ıene içinde tehrimi%e diSrdGncU -lıtt 
Ôlarak gelrnit bulunuyor. ,ıt". \' ~ 

Kendisile konupn gazetecilere 
1
_, ~~ 

hatlnln aebeblae dair bir teY t81 'f6' ~d 
mittir. Zannec!tldlflne g~ Anklf' 
luyla Baidada gidecektirs 



.. .. .. 
CJO.!!UŞ. !Lfff,: 

-., .._ 

& 0 o 'f lYJ ffi tYJ tr1Ca D 

· ~vaı !hl ve ~ırll ~aı 
ı ıçınden geçıyorum. Bir ecne
Puru gelmiş. Seyyahlar dola.şı-
lağaznlara girip alışveriş yapı
Ben de orada biriken halka ka· 

dılde fiatla.n bilen bir tczgft.h· 
1hanıki bir papağan gibi: 

Stnk livr ! Fiyf paund. FUnf 
~ rınko lire, piat lir ..• - diye sıra-

' 
hlar, mala sade bakmak değil, 

ıınu koklamak istiyorlarmış gl-
1Yorlar. Sonra. biribirlerine mü-
ii.r nazarlnr atarak: 
e mükemmel §ey! - diye mınlda-
ar ..• 

l, mfikemmel şark işleri. .. Buna 
kız.tan göz nuru dökmilş, el e
!arfetm 'ş. .• Değil beş lira, hatta 

beş lira ederler ... Fakat, bunla
kız.lar tarafından piyasaya kırk 
a &ıtıldığını biliyorum... Yerli 
t lse de almak istese, yanm lira· 
~ iıla dUşUrür... Düşürür ama. 

ecnebi olduğu için kazıklama
hnıyct bu ... 

Sızın güzel hatınruz için senk 
usu. 

111 ~ızı saçlı, uzun boylu, havuç kı
bır tercümnnlan var. Bu sözleri 

~ye çevıriyor. Adamlar, lstan
bu mısafırperverliğinden mem-

8afiyetle cüzdana davranıyor, 
tlar ... 

1 

· geçip gidiyorlar. Kalabalık da-
<tan sonra ben yaklruııyorum: 
lıu nedir böylt: çelebi? - diyE: dük
~a çatıyorum .• Bu o kadar kıy

Yağmurlar 
Toros hattını 

bozdu 
Bu yüzden umumt 
müfett işler lcllmaı 

yarına kaldı 
Dün Ankarada umumi müfettişlerin 

toplantısı yapılacaktı. Fakat Fevzipa· 
şa - Adana hattında Bahçe - Mahmure 
istasyonalrı arasında o havalıde ya
ğan yağmurlar hattı kısmen tahrip et
tiğinden Toros ekspresi 6 saat tcah -
hurla Ankaraya gelebilmiş, bunun neti 
cesi olarak da ekspreste bulunan bi
rinci umumi müfettiş Abidin Özmen ve 
dördüncü umumi ır.üfcttiş general Ab· 
dullah da geciktiğinden içtima yarına 
tehir edilmiştir. 

Dün dahiliye vekili ŞUkrü Kaya u
mumi müfettişlerle kısa bir istişarede 
bulunmuştur. 

Yannki toplantıda jandarma umum 
kumandam ve emniyet direktörü de 
buluna"..aktır 

Karadeniz 
postaları 

Haftada dört sefere 
çıb arıldı 

Dün Denizyollan postalan tarifele· 
rinde mühim değişiklikler yapılacağını 

yazmışuk. Bu değişikliklerin Karade-

blr mal mı kı seyyaha beş Iirn· niz hattına ait olan ilk ksınu tesbit edil 
tdUn? 

af, ne demek lstediğimJ anlryor. 
~ biriymiş mE'ğer ... (Çarşıda.. ko-

~ ~ ve kendilerine göre nükteper
ar <:ok olur. l Diyor· ki: 

miştir. Bu yeni tarifenin tatbikine ya
rından sonra başlanacaktır. 

Yeni tarifeye göre Karadenize hafta
da dört posta gidecek ve dört. posta ge-
Jecektir. Postaların fstanbuldan hareket 

~~.a Cerçi mal kıymetli değil .. Fakn.t gUnlerl, pazar.-Sah. pcı§embe ve cumu 
·ıev· b~ 1rcle seyynh kıymetli de onun tesidir. Pa:r:ar. s;ılı ve: çumartesi posta-

i 0Yle pahalı s::ıttım... lan saat ız de perşembe postalan da 
~nra :5e' gU1Um11n .. ..-· uat 16 da Galata nhtınundan kalkacak 
·l'. nı tanıdım. bay .. GazetttJsfn, tır. 

ı. e.ler yazarısın. değil ml .,, .• , Oy. ~ dl Cumar.tea>--p-•ı .... UA-.... pvwla 1 ııa• 
' nle bak. anlatayım: Krnlm bi- !indedir ve muvakkattir. İdare ileride 
r hana uğramış. Yumurta !steyip bu postaJann daimi olup olmaması hak
t Sonra, "füıç parn ?,, öiye sor- kında bir karar verecektir. 

~ancı: •'Bir lira!., deyince: "Ay Yeni tarifede büyük iskelelere hafta-
Urada yumurta bu kadar nadir da dört posta birden uğrayacak. en kü· 
? d" " ıye şaşmış. "Hayır, haşmet- çük iskeleler bile vapursuz kalmıyacak-
nadir olan krallardır!., demiş tır. Bu tarifenin şikayetlerin önüne geç 
~işte. bayım, bizimki de 0 he- melYi t,. ... ;., .,..:ı ...... ıır.; ,, ...... 1 .... :ıkradır. 

yYahlar seyrek de, bu ender • 
ll~:an, her gel'p geçişlerinde birer Şenır tıyatrosunda 
t Un yolalım diyoruz. Maksat iL e v o ca ve M e c ınl lUJ n 
eseıe bundan ibarettir ... 

~l'aftnkller bu sözU pek do~ bul-
•uıu t••ı n Do ~ş u er. Fakat ben, dedim ki: 

'ıı. tiru, "ender,, ... Lakin enderden 
4!ri vardır. Mademki fıkra an. 
: ben de aşağı kalmıyayun. Bir 

(~ okudum. Vaktiyle müb:ı.rek 
1 
varmış. Sık sık gelir, Istanbul 

:ın damrna konar, silkinir. tüy
\ Oker, esnafa bet bereket geti-

\. r;-akat, "Ne mükemmel tUyle
~ Şunıan koparahm !., demişler. 

' ~llkalayıp C"ascavlak etmişler. 
ta ayvanın da gözU yılmış, bir dn 

~bul çarşısının UstUne konmaz 
ılı- 8~? esnafımızın hali, o gün bu 
, böyleymiş... Kitap, bu kuşun 
'A. ar nka., diye yazıyor ... Ey dUk-

1'! ~ ! Bugün hakiknten ender olan 
.da, ya bu yolma zihniyetiyl" 

ltıbi is . . , • mı var cısmi yok blr kuş ... 
~la ıı soymak, kırk haramilerin 

Şehir tiyatrosu operet kısmı ça.rşam 
ba akşamından itibaren 1. Galip Arca
nın yazdığı "Leyla ve Mecnun,, isimli 
operetini oynamıya ba.5lıyacaktır. Bıı 

eser Mes'ut Cemil tarafından bt.-stelen
miştir. 

Bu eserin mevzuu tamamen yerli ol
duğu gibi mtiziğl de tamamen yerli 
dir. 

Mes'ut Cemil bu operete birçok halk 
türkillcr i koymuştur. Bundan bruıka 

Vasfi Rıza Zobu üçüncü perdede "Has
ret,, Melek "Saman yolu,, isimli birer 
tUrkU söyliyeceklerdir. 

Bu eserde Vas!'i Rıza, her operet~ 
görülen aptal çocuk rolünde değil, zc. 
kt ve şen bir genç rolUnde görüle<'.ck
tir. Şarkıları da alaturka olacaktır. 

İkinci perdesinin sonunda "IA!yla ve 
Mecnun,, tablosunda Vasfi Rıza "Mec· 
nun,, rolünde, Hazım Mecnunu teselli 
edici "Aslan,, roJUnde, Melek "LeyJa., 
rolünde görülecektir. t. Galip Arcanın 
bu yerli operetinin muvaffakıyet kaza
nacağı umulmaktadır. 

Hesapl arı nı 

blldlrml yen 

Mütevelliler 

Hastalanan 
talebe ve 
muall ~mler E vkaf t arafından 

Evlerinde maarif dok· mahkemeye verilecek 
torları tarafı odan 
tedavi edilecek 

Maarif idaresi muallim ve talebele
rin sıhhatleriyle yakından alakadar o
labilmek için ~chrin muhtelif yerlerin-1 
de sağlık odaları kurulmasına ve bu
ralarda muallim ve talebelerin sağlık 
müfettişleri taraf mdan daimi bir kon
trol altında tutulmasına karar vermiş· 
ti. 

Milfcttişlerdcn doktor Bürhanettin, 
Eminönü mmtakasına memur edilmiş· 
tir . Pazartesi ve cuma günleri İstanbul 
birinci mektepte, salı günleri de Sa
matya beşinci mektepte açılmış bulu
nan sıhhat odasında saat 9 dan 11 e ka 
dar bulunacaktır. 

Dr. Hulilsi, pazartesi ve cumartesi 
Fatih on Uçüncü mektepte salı günle
ri Cibali otuz birinci mektepte, perşem 
be ı:Unleri Eyüp otuz nltıncı mektepte
ki sıhha.t odalarında saat 9 dan 11 t! 

kadar hazır bulunacaktn:. 
Doktor Halil, pazartesi, perşembe ve 

salı günleri Beşiktruı UçUncU mektep
teki sıhhat odasında 9 dan 11 e kadar 
bu 1 unacaktır. 

Doktor Ragıp, cuma günleri, Azap. 
kapı 11 inci mektepte, perşembe gün
leri, Fındıklı 13 üncü mektepteki sıh
hat odalarında bulunacaktır. 

Doktor Kasım, salı ve perşembe gün 
teri Üsküdar 20 nci. pazartesi, cuma 
gilnleri de Kadıköy 35 inci mektepte 
bulunacaktır. 

Bundan ba.5kn hasta olan talebe ve 
mu~imJ,.rln Pv]Prine maarif doktorla
n gldN'PlrHr . 

Her Halke vlne bir 
radyo a'ı acıı k 

Cumhuriyet Halk partisi n~d-y_o_yu_ 
memleketin her tarafında tamim yolun
da ilk adrmı atmak için her halkevi.İıe 

birer rııdyo alınmasına karar vermiştir 
Elektriğı olmayan şehir ve kasabalarda 
ki halkevlerine dahi akümUlatörlU rad
yolar alınacaktır. 

Sıvas • 11. rzuruliı 
tahvilleri 

Maliye vcldUctindcn: 
4,5 milyonluk üçUncil tertip Sıvas -

Erzurum istikrazının suskripsiyonu 

bugün halkın bu defa da göstermiş ol
duğu büyük rağbet ve fazlasiyle talep 
neticesinde muvaff akıyeUe kapatılmı~ 
tır. 

PAZAR 
BlrinclkAnun - 1936 

Hlcrf 1355 - Ramazan 21 

Ciü,,.,,,, Oo""'" 
7,11 

,,~ 5,42 12,05 14,28 16,41 18,19 6.24 
olo l,02 7,24 9,47 12,00 l,38 12,44 

tu•ko 

GEÇEN SENE BUGUN N.t. U L UU f 

Şehrimizde b1r tt.ıı.lynn \'apunında isyan 
çıktı. 

Yeni vakıflar kanunu mucibince mü
tevellilerle mütevelli heyetlerinin ida
re ettikleri vakıfların son yılına ait 
hesaplarını, gelir ve masraf miktarla
rını birer cetvelle evkafa bildirmeleri 
lflzımdır. Bu cetvellerin verilmesi için 
mütevelliler ve mUtevelli heyetlerine 
verilen mühlet bu ay bruıında bitmiş
tir. Fakat bu milddet zarfında birçok 
mütevelli ve mütevelli heyetleri de, heı 
nedense, hesaplarını evkafa bildirme
mişlerdir. Bu meyanda bilhassa akal
liyet vakıflarını ıdare eden heyetlerle 
mütevelliler bulunmaktadır. 

Vakıflar idaresi bu gibiler için niha
yet bu ayın on beşine kadar son bir 
mUhlet vermeye karar vermiştir. Bu 
müddetin hitamında vakıflarına ait he 
saplarını vakıflar idaresine bildinni
yenler hakkında kanuni takibata gi· 
rişllccek ve kendileri mahkemeye veri
lecektir. 

lstanbııl, Beyoğlu ve Kadıköy mın
takaları dahilindeki vakıflar mUtcvel
U ve mütevelli heyetlerine bu vaziyet 
dUn bn,.:ı;,.n,....; .... ı.,. 

Atalilrk Un mülkiyell· 
lere hitabı 

Siyasal bilgiler okulunun 60 ncı yıl
dönUmü mUnnscbctile Ankarapalastı> 
verilen ziyaf ctte bulunan okul mezun
ları namına İç İşleri Bakanı ve C. H 
P. Genel Sekreteri Şükrü I<aya, Ata
tUrke, hazırunun derin bağlılık ve ta-

7.lmlcrini arr.ctmlştlr. AtatürkUn Şük
rU Kayaya hitaben okul mezunların 
verdikleri cevap, Kültür Bakanı Saffet 
Ankan tarafından okunmuş ve ayakta 
sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Hususile Siyasal Bilgiler okulunun 
rJh~l hrı'kmndakf !noo ~ derin Jr... 

şat ile okulun cumhuriyet devrine in
tikaline dair olan kısım, büyük bir dik 
kat ve alaka ile diıilcnmiştir. 

Siyasal Bilgiler okulu mezunları, ee· 
vapta Harbiye mektebinin, asırlık ta
rihçesile onun ye~ştirdiği gUziae za -
bitl~in memleketin selametini nasıl 

bir emniyetle müdafaa. ettiklerinden 
bahsettikten sonra doktorlarla kendi
lerine temas edilmiş olmasını, min
netle telakki etmişlerdir. 

Cevabın sonunda, geçen sen<:ki di· 
rektifi tekrar cd~n "Yüksek Türk! 
Yüksel: Senln yükselmenin hududu 
yoktur,, hitabı, hazır bulunanların bağ 
lılık ve ebedi min."let hislerini coştur 
muş, uzun nlkt!':larla karsılanmıştır. 

Tahsiline imknn gö
rülemiyen ''ergller 
Başvekalet BUyük Millet Meclisine 

bir tezkere göndermiştir. Bu tezkerede 
muhtelif şehirlere ait 3,952,5~2 liralık 
verginin tahsiline imkan olmadığından 
bu devlet alacağının silinmesi ısten . 
mektcdir. 

Radyoloji ~nstilüsün
de Atatürk büs tü 
Cumhuriyet hükOmetinin en modern 

kurumlanndan birini teşkil eden yeni 

radyoloji enstitüsünde bir "Atatürk kö 

şesi,, vücuda getirilmesi takarrUr et· 
miştir. Bunun için bir Atatürk büstü 
ve kaide de yaptırılacaktır. 

'\ ~kr~r ... Bizse harami '.:leğil'z.. 
1 iz.elen umduklnrş misafirper . 
a ~östenneliyfz ki misafirimiz ol· -=_.._------------------------~~------------~~----~~~~~~ 

evam etsinler ... 

~ Yl-NO ' ------
l~ lUrt< il n doğ rluğu 

zi yaret ~vi 

•c::::~mırm Yunanistanı ziyareti 
~ n~!e .. bu dost memlekete gitmiş 
,, uyuk Millet Meclisi Reia Ve-
"t' 
~ Conker ve diğer saylavlanmrz, 
~ ~nan hilkfuneti tarafından bir 

'log tne konulmuş bulunan Atatür
t d~ğu evi ziyaret i~in Selaniğe 
ldır. i 

Maddeten cezaıandıranıazsınız 
Galata Yağkapanı 2 numar<ılı Şakirin kahvesinde ş. 

T. T. vasıtasile bize mektup yoll.:ı.yan Baya:1 Fatmaya ceva 
brnuz: 

' 'Mektubunuzu güçlükle okuyup derdinizi anlayabil
dik. Vaziyetiniz bizi de müteessir etti. Fakat Kocanızın 
size karşı yaptığı vicdansız ve nankörce hareket' öyle bir 
suıstur ki bunun maddeten cezalandırılması hemen de im-

kansızdır. Ve bu kere yapacağınız hareket nafaka da-.·ası 
açmaktır ki onu da esasen yapmış bulunuyorsunuz. 

Yapılan fenalıklar dünyada kimsenin yanma kalmamı§ 
tır. Onun için kocanızın size yaptıklarının acısrnı da ergeç 

ve kimbilir nasıl bir bahane ile ondan çık~cağına emin o

lun. Ve kötü taliinize rağmen tam bir sabır göstermeğe 
çalı§.nır 
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~ını ~©>~ B<oş; liı«l 
~~m~1n1 sgJ<eumnş~D 

"Cumhuriyet,, tc M. Ttırhan Tan'ın 

ya..."1Sında11 : 

''Cenabi diye anılan müverrih Mus
ta:f a, seksen iki hanedan tarihini ihti
va eden eserinde 739 yılı kışının pek 
yaman geçtiğini ve Sarayburnile Üs-

küdar arasının buz kesildiğini yazar. 
Onun ifadesine göre !{efeden gelan ta-

cirler, Üsküdardan araba ile !stanbuln 
geçmişlerdir. 739 da Biznns tahtını 

Üçüncü Leon i.sgal ediyordu ve bütütı 
İstanbul puta tapmak ve put kırmak 
mücadelesile vakit geçiriyordu. Bu ya
man kışın 755 tc, 934 tc, 1222 de birer 
eşi daha görilldü. Türkler devrinde Bo 
ğnziçi ile Halicin baştanbaşa buz tu-

tuşu ilkin 1620 de vukua geldi. Naima. 
bir haile demek olan bu hrıdiscyı şöyle 
anlatır: 

"Rcbiülevvelfn başından on altıncı 

gününe kadar fasılasız kar yağdı, so-

ğuğun şiddetinden derya seraser mün
ccmld olup ancak akmtı ortasında kü
çük bir dere genişliğinde yer açık kal· 
dı. Şubatın onunda Sarayburnile Üs
küdar arası tamamilc buz kesildiğin
den Galatadan Istanbula ve Hasbahçe-

den Kireçkapısına piyade adam geçer 
oldu. Ifayıklar işliyemediğinden. gemi
ler gelmed'ğindcn zahire kıtlığı yü~ 

gösterdi. Yetmiş dirhem ekmek bir 
akçeye, etin okkası da on bPŞ ;ı.kçeye 
çıktı.,, 

O gilniln lstnnbuJJulan UşUye dur
sun, şairler kaleme sarılıyorlar, badi· 
seyi tesbit etmeğe koyuluyorlar. Ha
şimi Çelebi, bu yolda mcslckda§lann
dnn üstün çıkıyor ve bize 1620 yılının 

kışını ~ mrsrala tanıtıyor: "Yol oldu 

ÜskUdara bin otuula Akdeniz dondu.,, 

Söylemeğe lüzum yoktur ki Haşiminin 
1030 demesi hic.rl tarih kullanmasın
dandır. 

1669 ve 1755 yıllarının soğuklan 
korkuncsa da Halicin tamamile don-

ması 1823 \'e 1892 de birer kere daha 
vukua gelmiştir. Son doruna U<: gün 

sUrdil ve Galatadan !stanbula, yahut 

İst.anbuldan Galatuya geçmek i~in köp 
rüyU bırakıp buzu tercih edeıilerin sa
yısı yüzleri buldu. 

İnşallah b·z, böyle kışlarla karşılaş
mayız. Çünkü - odun ve kömür pahalı
lığından dolayı - işimiz duman olur:. 

~alfi1<a1ır@f nnsa ırıın
y e1Çe IFi1 n cg rr;1;H®~ m n 

e~mnş? 
"Kurun,, ela llasaıı l\ıımçayı ya::ı

yor: 
Yunanlı milyarder (Basil Znharof) 

un ölUmünden bahseden Fransız gaze

teleri ikiye ayrıldılar: Bu gazetelerin 
bir takımı (Esrarengiz adam) lf•kabi-

lc 5öhrct alan bu tırsıulusal silıih tüc
canrun karmakarışık mazisini hatır -
tattılar. Gençliğinde lstnnbulda dayı

sının paralarını çalarak Londraya kaç 
tıktan sonra güzel kadınlardan gördü
ğü himaye sayesinde nasıl A vrapamn 
sermayedarları fi.lemine karı§tığını, bU 

yük sil:ih fabrikalarının mümessili sı
falile nasıl muhtelif memleketlerin 

devlet adamlarına hullıl etliğini, harp 
ticaretile nasıl mılyarder olduğunu an· 
!attılar. (Excelsior) gibi bazı gaz.ete

ler de (Basil Zaharof) un insaniyete 
yaptığı hizmetleri ( ! ) ballandıra bal

landıra yazdılar; bu hizmetlerine de
lil olmak üzere Paris, Londra, Peters

burg üniversitelerinde hususi kürsü-
ler açtığını, bu kursülerde verilecek 

dersler için sarf ec1i:mek üzere milyon· 

larla frank tebcrrüde bulunduğunu 
gösterdiler. 

Anlaşılıyor ki Bnsil Zaharof bir ta
raftan insanları bir:birine öldürtmek 

için sattığı sfüıhlarla milyonlar. mii
yarlar kazanırken bir taraftan da bu 

günahlarının ce7.nsını affettirmek kin 
kazancından bir miktar nyırarak ken
di lehinde yalancı şahitler hnzrrlamn-

y:ı dn unutmamış. Hiç süphe yok ki ge. 
ne bu suretle kazandığı p:ıralnrla pa· 
pasları da memnu-ı etmf~. ölümiinden 
evvel (Cennetin analıta.rlarmı) da sa
trnalmıştır ! 
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Kanarya yerine 

Kuı·bağa 8d ze ll!k Dokto 

J --EGER ATALARIN 
ASILMIŞ İSE ••• 1 • 

verıvor.ı J) besleyiniz! 
BAVA N LA R Gazetemize, .. GUzelllk doktoru., adresi 

ne hakild veya mllstear adlarmızla sora 
ca~rz suallerin cevaplarını bu sütunda bulursunuz. Bu cevaplarr- Parlste anl&§mıı bulun 
duğwnuz güzcıllilı: mUessescsi vermektedir. GUzelliğinizi nokaan bırakan kuaurlarmızı bize 
y:ızmız. 

Bunların ölenleri 950 
lira değerinde! Hiç de utannıayın 

-27-
Ankaradan (Safdil) imza.sile yazılı

yor: 
"Ben ideal bir ağırlığı olmıyanZar

danım ama, boyumwı serpilmiş ince 
ve ad,al,eli olmasını da istiyorum. Bu
günden itibaren jimnastik ya.pmıya 
başladım. Ve buna her gün yarım sa
at kadar 1STarla devam etmeye de ka
rar verdim. Hava güzel olursa, her 
gün bir buçuk 8<14t yürüyorum, fazla,.. 
sını 1ıapamıyorum. Çünkü, bir taro.f
tan hayatımı da lrozanmaya mecbu
rum. Binaena'feyh vaktim azdır. On 
dpkuz yaşındayım. Ve 'boyum 1,11 dtr. 
Ağırlığ'm olbi.'Je ve ayakka.'bılarla 1,f 
kilodur. Bu ki'lonu11 fazla olduğunu bi.
liyorum. Bu, kiloya göre olmam lazım
gcl<Fği kadar iri değilim. Kuvvetliyim, 
vo -vücudum da mütenasiptir. Çok gü
~ez o1duğumu söylüyorlar. Yü...""ilm '/ı.a.

fif çe uzıun, rengim esmer, saçlanm sa
~n, tabii bir 8Urette ondüle, göz!eı im 
kestane rengine ya.kın. Çok yem.ek ye. 

bu takip etmekte olduğunuz rejimde 
ekmekleri katiyen k.aldmnalwmz. 
Ak§Cllll yemeklerinde sadece sebze ve 
meyve ile iktifa ediniz. Bunun güç ol 
duğunu kabul ediyorum; mademki 
bu söylenilenler faydalı olsun diye
dir, o halde bunu yapmak için eliniz· 
den gelen her şeyi denemelisiniz. 
Uburluk veya çapkmlık ve güzellik 
iddialarından birini tercih etmek la· 
zımdır. 

Siitlü kahve çok içildiği takdirde 
insanı Şİ§manlatabilir. Akşam üstleTİ 
sabah yapılan kadar olmamak şartiv
le, jimnastik yapmak çok iyi bir neti 
ce verir. Çünkü, adaleler hararetli o· 
lacağt için insana o kadar zahme• 
vermez. 1, 71 boy için kilonuz azami 
66 olabilir. Jimnastik'yaparak kolay
ca zayıflarsınız, bu, isteklerinize ye
gane deva• r' olacaktır. Cesur olunu7.. 
elde edeceğiniz netice sizi memnun e
decek tir. 

Bir gece bahçenizin derin köıelerin· 

den güzel bir ötüş işitecek olursanız, 

sakın ha bunu bir bülbül sanarak he
men dıpnya fırlamayın. Btilbül gibi 

şaklayan bu mah!Ukun bir kurbağa ol
ması ihtimali vardır 1 

öten kurbağa japonyada çok tanılan 
bir hayvandrr. İyi bir çiftlik değeri bi
zim paramızla 1900 lira kadardır. Ta-

büyat alimlerinden Londralı T. Cam
pion ajponyadan İngiltereye kuş ve hay 
vanat zahfeden mürekkep bir yük geti-

ren geminin güvertesinde gezinirken 
güzel bir kut ötmesi i§itmiş ve bunu bir 
bülbül sanmıştı. 

Faakt görünürde hiçbir bülbül yoktu. 
Sesin geldiği yere doğru yürüdü, gfi
vertcde küçük bir sarnıç vardı. Ses bu

radan geliyordu. Başını içeriye uzatarak 
baktı. Kocama:ı bir yaprağın üstilne o
turmuş zeytin yeşili küçücük bir kur-

bağa kuş gibi ötüyordu. Alim vapurda 
ne kadar kurbağa varsa satın aldı. Şim
di bunları Londrada öttürmeğe çalı§

maktadır. 
--------·-----------------------

miyonmt. Bugüne kadar yediğim ye - •ı•••••••••••••••••••••••··~~ 
mekler ~nlardır. Kahvaltıda siy'lh ek- Bugün mqhur RUa AT AMAN'm müthiş hayatına vakıf olmak 
mek ve bir meyve. Saat 9 an. iki elma. için, herkes 
Oğle yerMği: Et, sebze, aal.ata t'6 bir 
meyve veya tatlı. Öğleden akfam ye
meğine 1cada:r ilci veya üç meyve; ak
şam yemeğinde etli veya tereyağlı bir 
yemek. Ekmekle pe'ljnİT. Beni yağlan
dıran da bu a.kşrım yemeği tarmw 
zannediyorum. Yemekte çok ekmek ye
diğim de nazan dikloatimi ce'lb~iyor. 
Şekerli sütlü kahve in..mnı şişmanlatır 
mıt Göğaümfl za'!f1flatmak için 'bana 
bir jimnastik hareketi tavsiye ediniz. 

Cevap: 
. Yirmi dört saatte yediğinizi söyle 
d.iğiniz bu yemeklerle pek fazla bir 
şey yemed.ğiniz iddiasında sizinle 
beraber değilim. Bilakis, siz tabii bir 
insandan da fazla yemek yiyorsunu-z. 
Yemeklerden bir tanesi fevkalade 
mühimdir, Ya bunu., yahut da ye• 
mekler arasında yediğinizi söyledi· 
ğiniz meyveleri kaldırınız: Çünkü, 
bilhassa bu meyveler, gerçi şiıman · 
larnamzda hiç rolü yoksa da, bilhassa 
bu yenilen yemek miktarını çok aza. 

SCJMER sinenıasına 
gidecek ve DON KAZAKLARI heyeti muganniyesiyle beraber 

ALEX. VOLKOFF tarafından vücuda getirilen 

ıfm§.~m~~~ Fox!ı~~~~ bh 
1 cenaze töreni vesaire... Canlı resimler: OSWAID Boksör 

Bu~ün saat 11 de matine, Umumi dühuliye 35 kuruş 

Günün çılgmlığı... Baş döndürücü film .. . 
Herkesi taganni ve dans ettiren musiki .. . 

- HAT 
filmidir. Dans krallan Karyoka ve Kontinantal yıldızlan 

GlNGER ROGERS ve FRED AST AlRE'in 
Büyük bir muvaffakıyetle yarattıklan ve bütün İstanbul halkmm 

Bu 
hafta S A R A Y sinemasında 

miye vardmyor. Böyle bir yemek re- nlkışlaclıkları pheserclir. ilaveten Türk Donanmasının Yunanistam 
jimi takip ettikten sonra, siz yaşta o- ziyaretini biitün tafsilatiyle gösteren 300 metrelik film ve 

"- Eğer atalannız arasında koyun 
hıraxzhğı suçundan darağacına çeki~ig 
birisi varsa, utancınızdan başınızı eğme 
ğe hiç de lüzum yok 1 Çünkü bu ayıp 
değil, sadece tarihtir ı. .. 

• * • 
Bu acaip sözleri Kanadanm mefbw 

§ecere mütehassıslarından doktor J.J. 
Talrnan söylemektedir. Doktora iÖre 
Amerikanın en mirasyedi ve Avrupanın 
en eski aileleri arasında, aile şeceresinin 
bir yerinde birdenbire bir kopukluk 
görülmekte ve bu da idam cezası yüzün 
den Ueri gelmekteymiş. 

Amerikada demokrasiden ve inkıli!> 

harbinden evvel gelen günlerde hayat 
çetin bir §eydi. Aç kılmı§ hırsız, r:engi
nin malına el sürmek küstahlığını gös· 
terdiği için asılır, zengin ve kudretli 
insanlar. ise göz göre göre adam öldür
dükleri halde kıllarına bir zarar gelmez 
di. Şimdi alim sayılacak kimseler o za
manlarda ateşte yakılarak öldürüdürdü. 

Napo!yandan evvelki devirlerde Avru 
pa ve Amerikada çapulculann ve ufak 
tefek hmnzlann kellesi uçar yahut iş
kence odalarında kol ve bacaktan kırı-

lır: bazıları da idi9 edilirlerdi. Hatta 
Napolyonun atalanndan birinin, komıu 
su olan Baronun hoşuna gitmediği için 
kellesi kesilınlşti. 

İngilterede idam cezaaın.a dair olan 
ilk kayıt Mil~ttan önce 450 senesinde
dir. O sıralarda idam edilecek mahkilm 
1ar bir bataklığa itilir ve orada çamura 
batarak boğulurlardı. Suçlunun üıtüne 
erimiş kurıun dökmek, zindana atıp aç
lıktan öldürmek: atC§te krzdınlmıı ker
petenlerle etlerini koparmak ve derisini 
diri diri ybzmek o günlerde tatbik olu
nan ceıatardr. 

Orta çağlarda insanlan idam cezası
na sUrükliyen suçlar çok genlı mikyasta 

artmışt?. Bundan baıka işkenceler de i-ı 
damın aynlmaı: bir pa~ ..... , ...... 

NOVOTNiDE 
Her Akşam 
Şarkılı MilzDk 

Pazar günleri otel salonur.da müzik
le açılacaktır. F"ıatlarda değişiklik 

yoktur. Büyük bardak bira 20 kuruş. 
lan bir gencin lüzumlu miktarın Ü•- FOX JURNAL. . Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

tiinde bir kiloya sahip olması çok ta- ~=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİiiİİİiiiİİiiİiiİiiİiiİiİ~ bii bir neticedir. Hele peynir ve ek- ~ 
mc~( çok fazla. 

Çok jimnastik yapmanız lazmı 
rıtediıJiniz gibi ince hatlı ve adali bir 

vücuda sahip olmanız için tavsiye e~ 

1 ilecek yegane şey budur. Eğer, her 
ün jimnastik hareketlerini yamn s:-· 

lımin en bü9ük mucizesi yeni bir harika. 

BAV 
Yıldızlara nasıl gıduecek 

• t kadar yapmağa karar vermişsenh. I 
kısa bir zamanda bugün sahip olma!! 
dütıündüğünüz ince hatlı ve adali VÜ· 1 O 
cuda ç.ok yakında kavu§abilirsiniz. 
Fakat, yemekler esnasında, bilhas<ta 

TEK 1 N 

Me~bul dünyalarda 
kanunu evvelden itibaren SO MERs•n•ma••nd• 

Bugün: MELEK ve SAK A. R VA sinemaıaruıda senanın 
,_. en güzel fılm• 

ROSE MARiE 
Baş rollerde : J E A N ET T E MACDON ALO- NELSON EDDV 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

O &ünlerde her Baronun yalan 
de, yahut şatosunun avlusunda 
darağac: vardır. Bir çoğunun 
nar katran kazanlan vardı ki 
de~işiklik olsun diye mahku 
kazanlara attınrlardı . 

Müfterinin dili 
atılır; kocasını aldatan kadm 

meydanda taşa tutulur, yahut 
dilli kırbaçla meydan dayağı 

O vakit mahkerr.e gibi teşkilat y 

İngiltere ve tskoçyada koyun 
lan. boynuna kement atılarak 
du. Halkın hukukunu koruyacak 

vette kanunlar olmadığı için bö 

detli ve müthiş cezalar lazımge 

"Kurunun yanında yaş ta ya 

zil gibi eski günlerde hiç suçu o 

bir Ç"k insanlar şimdi herkesi 
idam gibi cezalara bol bol çarpıl 

için, atalarınız arasında darağac 
lamış kimseler varsa, hiç sıkılıp 
mayın! 

Romanyad:. 

Kadınların 
askerliği 

Kadınlar blrlf 
tarafından isteni)1 

Romanya kadııı.la.r birliği 
dam Kantakuzino Başvekil Ta 
ya yazdığı bir mektupta harp 
nmda geri hidematta istihdam. 
Uz.ere kadınların da askere al 
na dair bir kanun projesi 
rak parlamentodan çıkan~--' 
etmittir. Ayni mektupt.a 
geri hidem&tta istihdamlan 
cephelere da.ha. fazla miktarda er 
rin sevlr• , __ , ., •--..m bimıetice 
m.Udafaasmm d& lruvvetıenece)I 
sürillmektedir. 

HckkabazDık 
tahsll edeD1 

ta o ebe 
Amerikada Kaliforniya ünive 

de 22 yaşındaki Ollver H. 

çabukluğu, hokkabazlık ve sihir 
lar yaparak kazandığı para ile 

devam eden dünyanın yegane 
talebesi sayılmaktadır. 

Behars, sihirbazların bütün nı 

rini kolaylıkla yapmaktadır: Eliısl 
tılt gibi bombot havadan pİ§mİJ 
talar kaparak seyircilere ikraıı' 

ellerine vurulan kelepçelerden bK 
luk çekmeksizin kurtulur, boı l>if 
kadan metrolarca ipek kumaı çı 
daha neler de neler 1 

Bu çalışkan talebe yaz ta · 
verdiği tcmaillerden kazandığ:J ~ 
Jaını üniversiteye devam e 
önümilzdeki mayıs ayında fen d 
aı imtihanını verecektir. 

Sağlam 
Hacmini büyülten ırağlanı • 

muası bu ayın be,inde zengiJ? 
münderecatla çıkacaktır. 
niz. 

Mikl Afrikada haydutlar peşinde 

&'z.uN VE 
YOR.VCV 
8iR YOL 
CULVKTAN. 
SONR~ 

MiKi 1 

HEDEFe 
VARO' 

a 
----. --
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ürnüş ayna 
Yazan: Conan Doyle u ı,'ll ' ' '·" l tl:v .. 

Ben, bir 8Q.htok6rlık vakasını yirmi! 
büyük do8'1~i tahrifattan taki.p e. 

yor. Bunu sadece elin ifadesinden bile 
anlamak kabil .•• 

ı: den bir muhasibim. Neticeyi J.."ıSa za... 
tn.an içinde mahkemeye ycti§tirm.eyc 
mecbur olduğum için geceyi gündüze 
katıp çalışıyorum. L6.1dn asabım da 
bozuldu. Doktora müracaat ettim. Tam 

tJ aükün tavsiye etti. Bunıınl.a beraber, 
hanl harıl çalışıyorum. - Odamda çok 

q, eski bir gtlnıfl§ ayna oordır. Bu ayna-
nın içinde bfr iki gecedir, mütemadi
yen hayaUit görmeya 'bcışladım. Bir 
kadın gözii. bana bakıyor. Doktcm.tma 
bunu st;ylediğim ookit, a14kad.ar oldu. 
Falcat, bunun bonim nam tJe hesabıma 
hayra aldmet olmıyan emareler oldu
ğunu da haber oordi. .Artık bu kn.dar , 
çok çalışmamamı tavsiye etti. 

ıs Kdnunusani 

Belki do doktoru dinlesem, aynayı 
odamdan uznklşt.ırsa.m daha iyi eder
dim. Zira., bu gece, bn.Sımdan öyle ha
rikuli'ı.de, öyle esrarengiz bir vaka geç-
ti ki ... 

Bu da ne demek yarabbi! 
Takriben, gece saat birdi. Defterleri 

kapa.mıştım. Yorgunluktan bitkin bir 
halde, yo.tağmıa gidiyordum ki, kar
şımda, ansızın mahut ka.dmı gördtim. 

ŞUpheslz, o dumn.nlan.mn, buharlaş
ma devresi de, aynada evvelce gene ce
reyan etmişti. Ukln, ben o sırada, 
meşgul bulunduğum için, farkına var
mamıştmı. Şimdi, tablo, vazrhlaşmış
tı. Kadın, aynanın içindeydi... İhtiras
tan, ümitsizlikten öyle gU.zelleşmi~i 

ki... 
Hayal, küçük olmakla bcrnber, yüz

deki her if nde, elbisedeki her teferrü
at, dimağımda menkuş kaldı. 

Bu kadın, aynn.nın en sol kısmında 
bulunuyordu. önünde bir gölge vardı. 
---.rı...""'\;;o'ı:;cm, bu, Dır t::.ı ....... , , ... 1 .t:,.Aı 

Arkn.lannda, diğer §ekiller peydalan 
mı tı. Bunlar kımıldıyorlardL 

Bu, gözlerimin önUndeki basit bir 
tablo değildi. Bir sahneydi. Yaşıyan 
bir dramdı. Kadın, buhranalr geçiri
yor, titriyor. Erkek, onun yanında, yı
ğılmış bir vaziyette.. Hareket halin
deki şekiller, sert hareketler yapıyor .. 
Merakım o derece o.rttı ki korkumu 

orta.dun kaldırdı. 

Gördüğüm kadın, son derece bariz. 
Onu, bütün tcl'errtiatına kadar tasvir 
edebilirim. O, çok gilzel, çok genç, an
cak yirmi beşinde ... Saçları, koyu renk 
ve parlak. Dip tarafları siyaha yakm .. 
l\'.oyu kestane pınltıları var. Uçlan a
deta altm derecesinde açık bir renk a
lıyor. 

Küçilk bir dantelA. başlık, etrafı in
cilerle bezenmi§ olarak, alnına doğru 
iniyor. Alnı yüksek... Bu güzelliğin 
tam mnnasiyle kusursuz olmasına bel
ki de mfuı1 teşkil edecek derecede ytlk
&ek ... Kirpikler, fr1 göz kapaklarında, 
Çok tatlı itinalı blr hat takip ediyor. 
Ve bunlıınn arasında iri, koyu göz
ler ... Heyecan içindeler ... 

Yanaklar soluk, dudaklar titrek ... 
Çenede, geı-dan gibi, tnUı bir yu\'ar
laklıkta ... 

Fakat bu korkunun sebebi ne? Ka
dının eteğine niçin böyle sarılmış? 

Bunu, arka ptandakl erkeklerin ha
şin hareketlerine bakıp da kestirmek 
kabil. Onlar, bu yerdeki adamı tehdit 
ediyorlar. 

Bu tablonun sinirlerlmle olan müna
sebetini unutarak, blr tiyatro sahnesi 
seyreder gibi, seyrediyorum. 

La.kin bu akşamlık daha ileri gide
medim. K~iflerinı bu kadarla kaldı . 
Zira, aynanın içini sis kapladı. Bütün 
§ekllJer yavaş yavaş silindi. Ve §ef
faflık avdet ettL 

Doktor bana hiç olmazsa yirmi dört 
saatlik bir fa.sıla tavsiye etti. İşlerimi 
son günlerde fevkalide ilerlettiğim i
~ln, bu ıuı.sihatl tutmakta mahzur gör
medim. Bundan istifade ederek, he -
men bUtUn zamanımı aynanın k&r§ı· 
smda ge~irdim. Fakat bir gUnlUk isti· 
rahat her şeyi tabii haline irca etmiş
ti. Acaba muammayı böylelikle hallet
tim mi diye dü~ünüyorum. Aynayı ~ 
virlp çeviriyorum; esrarengiz yazıyı 
okuyorum: "Sanc. x. Pel,, ve başkaca 
da işaretlerle, gUmUş çerçevedeki izleri 
belli belirsiz. Her halde bu ayna çok 
eski zamanlardan kalma. Zira çok si
likleşmiş. Üç kılıç resminin de bakıye
aini keşfeder gibi oldum. Bunlardan 
ikisi üstte, biri altta. Doktor gelirse 
göstereoeğim. 

H KAnunusanl 

Kendimi tekrar iyileşmiş hlılsediyo
rum. İşlerimi sonuna kadar yUriltebi
lirlm. Doktora, aynanın Uzerindeki iz.. 
leli g&tftrdim. tldmlz de o.ynl fikir· 
deyiz: Bu. bir armanın bakıyealdir. 
Bütün anlattıklarım onu f evkallde a
lakadar etti. Benden en küçük teferrU
atına v::ı..nnco.ya. kadar birçok izahat al 
dı. Kendisini deruni ~Uca.delede ör
meli ve oırufrllı liıilrniiliitl veremedi-
ğini anlamak pek hoşuma gidiyor. 

1'5 KlnunUlani 
Uç gece, ha.diseslJ'. geçti. Bir gecelik 

istirahat, semeresini verdi demek. İşi
min dörtte Uçilnil tamamladım. Ukin 
şimdi fevkalade blr iradeyle ve fevka
lade bir sUra.Ue ilerlemem l!zım. Ad
liyeciler PeıJlmi bırakmıyor. Vesikalara 
fevkalado ihtiyaçları varmı§. 

18 KAnunusa.ni 
Baş ağrılan, sin1r buhranlan, göz 

kararmaları, yeniden sisler ... Şa.ka.kla
rmıdan, iki mengene, sanki beni sıkı-

yor, sıkıyor! Esasen, muvazenemin 
bozulduğuna. en büyük delil de yeniden 
hayalA.t g8rUrJ1imdUr. 

Hem bu sefer, fazla.siyle gördüm. 
Yere dilşen erkek, eteklerine sanl

dığı kadın derecesinde vazıh olarak 
göze çarpıyor .. Bu, kUçUk bir adamdrr. 
Esmer bir teni var. Sivri kara sakal
lı. Satrançlı satrançlı bir elbise giyi -
yor. Aman yarabbi ı YUzündekl korku 
ifa.desinin derecesini gClrrnoll. BUtUn 
adalele;i takallüs etmi . Titriyor. Omu 

ir@U'il~Olfil ~m©aı 
· ıPıron ~sn~eli'illla 

~@lfllf~ıraıuııs 
ırnwcır 

Ka.dm, .lskenılede oturuyor ve bir 
korku bnreketi ifade ederek öne doğru 
i~·ım· 

zunun üurinde, gerideki adamlara doğ =================== 
gı ış ... 

Sırtında siyah kadifeden bir elbise ... 
Göğsünde bir mücevher ışıldıyor ... Bir 
Pli'nln gölgesinde altın bir haçın ışıl
tısı sönUyor. işte, aynanın içinde lev-
hada, müteaddit defalnr gördüğüm ka 
dın bu derece tafsilatlı ... Acaba vakti-
1 ne gibi müthiş bir hfi.dise oldu da 
hu aynanın içine nakşedlllp kaldı? Ve 
ben, asırlardan sonra yaşıyan bir a
dam olduğum halde, ne hl km ettir ki, 
bunu görebiliyorum? 

Başka tafsJlat: Kadının eteklerinde 
bir leke var. Bunu evvern, beyaz bir 
kordelanın izi sandım. Uikin, daha 
dikkatle bakınca, bunun, yere eliz çök
ll'ıUş olan heyecanlı ve ümitsiz erkeğin 
~: .... :.!üğ-.... -r.u ::..~küttfm. Yilzil henilz 
llıüpbcm bir §eldldc ... lAktn el, gittik
\19 l'Ulhl~tı. Manası, bUtün teferrUa.
Uyıe göre çarpıyor. 'Omitsizliklc eteğe 
:l>apışan, imdat istiyen bir el .•• 

Erkek korkuyor, ıK>n dereoe korku-

ru, alev gibi nua.rlar atıyor. Serbest 
elinde bil' bıçak var. IAkin bunu kulltı.
nl\mıyncak derece titriyor. 

Geri plandaki adamları da müphem 
şekilde fıırkctmeye başlıyorum. 

Sakallı, kaba.saba yUzler. Araların
da korkunç bir şahsiyet var. İskelet 

gibi bir ndnm. Kupkuru suratında, 
glSzleri, yuvaları içine kaybolmuş. O
nun da elinde bıçak vn.r. 

Kadının !!lağ tarafında, genç bir a
dam duruyor. Uzun boylu, çatık ka§lı 
ve abus ... Kadın ve yerdeki adam, ona 

tetmi§. Lakin ne zaman olmuş bu ? Bu, 
ne vakaaıyml§? Nerede olmu§ bu? 

20 Kfuıunuso.ni 
lş bitiyor. Fakat, ben de bitiyorum .. 

Beynim, sinirlerim, bUtUn vUcudum bu 
nu bana anlatıyor. "Sürmenaj,, denilen 
o mUthlş arıklık benJlğimi sanyor. Bn I 
gece, iskemlemden kalkmadan evvel, 
sonuncu dosyayı da bitirmek, mütale
alarımı yazmak istiyorum ... Mutlaka, 
mutlaka bunu yapmalryım .. Mutlalca .. 

7 Şubat 
Olan oldu ... 
Fakat ne müthis macera, yarabbi! 

yalvarır gibi bir tavır ta.kmmr !ardır. Bunu anlatmak kuvvetini kendimde! 
Yerdeki, kadına daha sokuluyor, onun bulabilecek miyim? 
eteklerine giriyor. İri erkek, iğilmfş. Mütercimi : (Tlaticc Süreyya) 
adamı, kadından ayırmak istiyor. (Yarın bitiyor) 
Aynanın müteakip safhaları canlan- --------------

drrmasnın \-nklt kslmc.dıın, şeffaflık 
gene peyda oldu. 

Acaba bu va.kanın mııbaadini ve es
rnnnı öğrenebilecek miyim? 

Bu dro.m vaktiyle bir yerde oynan
mış ve eski ayna, bunu sinesine zap-

HABER'in 
GUz ilik Do"toru 
Kuoonu: 

Yazan : Niyazı Anmet 

343 sene BYVBI bUQUn 
on va uıı ve lnHtlı ~ Oı ıriıiHe'\Ç: lb> o ır ifil~ ~~a 

tatno e~noeırek <aıtYı~@ıro "~[P>oO<dlo 
Vezir, şeyh ve Ulemanın Okmeyda
nınela duaları - Galıne verilen çeyiz -
3 gün süren ziyafet - Dama ın sara
yına 3 O kC\,tarıa üç gün taşınan eşya 

Istanbul kanşıkhk ıçinde idi. Ye 1 duka idi. LJamadın ahı ayına nakle· 
niçeriler, birikmiş aylıklarını istiyo! . dilen cihaz, lstanbuı halkının dilinde 
lardı. Fakat hazinede para kalma· destan oluyordu. Htıı fJ• sıkıntı, para· 
mıştı. Vilayet valilt!rinin keyfi id ı sızlık unutulmuş. dı""dikodu ba§la
releri yer yer isyanlara sebebiyet ve mıştı . Nasıl başlnmD'ltn ki, üç gün 
riyordu. Ordu harpte idi. üç gece yüz katar hayvan kırk hadım 

Padişah, vezirle.<İcı, şeyhlerin, ü~ ağa~mm nezaretiyle .damadın ~arayı
lema ve divan ekabirinin Ok meyda- na cıhaz taşındı. Hcılıl. harem hızmet
nına duaya gitmelerini emretti. Yiiz çilerine C:Ski bir ad:t mucibince yüz 
binlerce insan Ok mPydanma doğ. u seksen hın akçe dagıtıı. 
akıyor: Ulema ve kibar devlet memurla .. 

Alı h d . ff rma üç gün üstüste mükellef ziyafet-- a or umuzu muza er P.1- • • • d h 
• ..ı! d d' 1 dı 1 · ta ler verıldı. Zıyafetten sonra a er 

sın .. wye ua e ıyor aı . şın m<ı.· b" _._ 
1
. f"l la d 

· 1 Ali h k ldıv .. ·· ·· d "d" ır 0<1vet ıye ı , as n, at, eve, ge-mıy c a a a iJl goz onun e ı ı . . ki" d k 1 el 
I b .. ) d 1593 l 6 "Ik yık ve saır şe ın e şe ·er em er ve-

k,. şte .. u .~u(nl 2er eh.. .. l yıl ıl OOı? rildi. 
anun gunu re ıvu evve - ı CeJin murassa takımlı bir ata bin .. 

343 sene evvel bu~ii~~ üçü~c~ M.u- dirildi. 'Hadımlar başının üzerind~ 
rat, ~ızm~ ',:ankalı muhendısı H~l.ılf atlastan bir sayeban tutuyorlardı. On 
(Pak!). nı~ahladı. Halk sefalet ıçın- den iiç yüz süslü ağaç gidiyordu. 
de, yenıçenler aylıksız, hudutlar teh- ıı:. "' ~ 
likede iken diiğün hasbdı. Şehir so
kaklarında dellallar b;ığınyordu: 

- Divan ve hükumet bir haft~ 
tatildir. 

343 sene evvel bugün, şimdiki 
üniversitenin yerind~ bulunan eski 
sarayda nikah yapılriı Sultan tara. 
fına darüssaade ağaaı. güvey tarafı
na vezir Mehmet pa a vekalet edi
yor, padişahın hocası Sadettin de ni
kahı kıyıyordu. 

Celine verilen ağırlrk liç yüz bin 

Hükumet askerlerine maaş vere
mezken bu kadar TOi'sraf yapmnsrt 
ihti am içindi. Sadnazam Sinan pa• 
a askerin birikmiş aylığını kendi ser .. 

veti ile ödemek isternis ve padişahtan 
da beş milyon akçe bdiinç istemi ti .. 
Padi ah, ancak bit m:lyon akçe vere• 
bi)mi ti. 

Fnknt mua7.zam t:lHğün, bir an için 
bütün sılcmtılan unutturdu. Tarih .. 
ciler bunun "Saltanata biraz revna~ 
s:telmesi,, ile temin edildiğini yazar"' 
lar. 

Eserı hazırllyan: Nüzhet Abbas 
-42-

~ - Üzerinize hasım muhacim-l 
!erinden bir veya iki i hücum ettiği 
esnada beklerin kafa vuruşları aşağı 
yukarı gelişi güzel y.ıpılmak mecbu
riyeti hasıl olur. Yerden ayaklan 
kesilen müdafi ile hasım muhacimi 
biribirine girdikleri zaman müdafiin 
arkadaşına kafa pası vermesi bir hay
li güçleşir. Bu gibi ~ıkışık vaziyetl~r 
de müdafi için ilk şa•t topu sahanın 
ortalarına doğru göndermemektir. 
Her ne bahasına olurS'l olsun top yan 
lara doğru kafa vuruşu yapılmak au· 
retiyle tehlikeli mmr,,kadan uzaklnş· 
tmlmalıdır. 

4 - Topun kafa vuruşlariyle ar!i 
bir ayak vuruşu kndar uzaklara sev
ı< .. dıldiğini bazı maçlarda görüyoru .. 

' muvaffak "'la-1larm y~.şa .. di. 
ye alkışlandığını da İf!İliyoruz. Fak~t 
müdafi esas itibariyle şunu aklında 
tutmalıdır ki futboldu uzun mesöfr 
kofa vuruşu rekoru <liye bir şey yok· 
tur. Bu itibarin da bu rekoru kırmrı· 
ğa kalkışmak çok yanlış bir hareket 
tir. 

5 - Müdafi. futbolun bir ayflk 
oyunu olduğunu unutup mütemadi

için ınuhacim arkadaşını bulacak mü• 
dafi henüz anasından doğmamıştır. 
F · t .:neli muhacimı...:rinin pozis
yonlarını takribi olarak kestirmek ve 
rüzgar vaziyetini de hesaba katmak 
suretiyle yapılan uzur. vuruşlar mü
dafiler için en lüzumlu evsaftandır. 

Bekler için en affolunmaz şey. 
gelişi güzel vuruşlardır. Müdafilerin 
sık sık düştükleri bir hata, topu teb .. 
likcli mıntakadan ne t;uretle olursa 
olsun uzakla§tırmak '" vazifelerinin 
sonuna ermiş oldu(i~·ııu zannetmele· 
ridir. Hasmın a:yağınn verilen bir U• 

zaklaştınna olsa olsa ani tehlikeyi 
bertaraf etmek ,· -ıektir. 

Beklerin düzgün vuruşlarının bir 
faydası da topun taca çıkmasının ö
nüne geçınek ve bövlcce lüzumsu-z: 
vakit ziyama mfıni o!mnktır. 

.Müdafiler serbes:: vaziyetlerde 
topu ayaklarına !t'!çidiler mi defi· 
bela kabilinden vuru11laı yapm m !l• 
lıdırlar. Demnrke VI! boş bir arkad ş 
buluncaya kadar 1iirdükten ~onra 
pas vermelidir. 

(Devamı oor) 

ven kafa vuru u yapmamalıdır. Ka· ----------------
fa vuru u topu aya1:!tı oynamak İm· 
kôm olmadığı zamanlara inhisar etth 
melidir. 

MÜDAFİLERDE VURUŞLAR : 
Uzun, falsosuz v~ vaktinde tasar

lanmı~ vuruşlar müd-.ıfiler için en lü
zumlu vuruşlnrdandl<. Topu müm· 
kün olduğu kndar U?un ve matlur> 
yiikseklikte vurabilmek için vuru:ş 
tekniğini her bakımdan kavramış o]. 
mak l&zmıdır. Topun ayağa tema~ 
o.n ,ı tam vaktinde m~rlamak, dür.
gün ve uzun vuruşlar yapabilmek 
çok faydalıdır. 

Bu vuruşların muhncimlerini7i 
fa7.la geçmemcğe dikkat şattır. Ha
sım haf yahut müdafoa hattına kadnr 
uzayan vuru~lar hamrr: tarafından 
kolaylıkla iade eclilece~ için fayda
sızdır. Bu uzun vuruşlarla her zaman 
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Almanlarla Sovyetler Londrada ~~maolarla Japonların aleyhinde birleşell 

arasında ispanyada harp ıa ... ~.~.~b~f~'.~~~~~~; Uçüncü enternasyonal R 
Madrid, 6 - Finlandiya sefaretinin bu general, şimdi İspanyada da ayni hafazakar mebuslardan mürekkep Parı·se mı· gı·dece k ?. 

mülhakatından bir binada yapılan a - tabiyeyi tekrar ediyor. bulunmakta ve Çürçil tarafından idare 
raştırma neticesinde, 600 kişi te,·kif e- Frank.o Sevilde 9000 işçinin, Bada- edilmektedir. Bu parti, efkarı umumiye 5 ~:ı~ dilmiştir. Bunların arasında asilzade- jozda2000,Kordoba'da5000,0rensede İngiltere için en büyük tehlikenin Kral ovyet kanunuesasisi bazı 
gan sınıfına mensup birçok kimseler 3000, N'avarre'da 2000 ve Riyo Tinoda Edvart gibi yüksek kabiliyetli bir hü- ı tşr 
varclır. 1500 kişinin ölümünden mes'ul tutul- kümdardan mahrumiyet olduğuna bük- ta d i 1 a i 1 a k a bu 1 e d i 1 d i 
Aıman'aaan asllera yardı mı? maktadır. medecek olursa, yeni bir hükumet teş-

Ne 
Londra, 6 - Deyli Herald gazetesi, Öldürülenlerin arasında kurşuna di- kilin~. hatta parlamentoda ekseriyet 

Almanların İspanya ihtilalciler;ne ü - zilmiş birçok .katolik ve protestan pa- istihsale muvaffak olabilecektir. 
çüncU defa olarak asker ve mühımmat paslan mevcuttur . ., İkinci parti, kabineye taraftar olup 
ça yardım etmekte olduklarını ve ge- Madrldl bombardıman müfrit muhafazakarlardan ve kilise er-
çen gün gönderilen Almanlnrın Mad- Madrid, 5 (A. A.) - Otuz kadnr kanındcın mürekkeptir.,, 
rid üzerine yapılan hücumlara derhal tayyare dün saat 14. te Bosales ve Ar- Eko dö Parisin Londra muhabiri di-
iştirak ettirildiklerini yazdıktan sonra gellcs mahallelerini bombardıman et - yer ki: 
Almanların son günlerde general mişler ve bazı resmi dairelerde tahri- "HükQmdarın her ne pahasına olur-
Frankoya 50 tayyareyle 30 tank ve 20 bat husule getirmişlerdir. sa olsun istifasını istiyen politikacıların 
bin sil!h ve yüzlerce top gönderdikle- Cumhuriyetçi kıt'alar, Burgos eyale kilise tarafından çevrilen bir entrikaya 
rini de ilave etmektedir. tinde ilerlemektedirler. Kıt'alar, Bur - kurban olduğu fikri ileri sürülmeğe baş-

(Taymis) gazetesi ise, hakiki bir gosa 45 kilomctro kadar yakhşmış- lanmıştır •. , 
Sovyet - Alman harbinin ispanya top· !ardır. Madam Tabouis, övr gazetesinde ~öy 
raklan üzerinde fiilen ba.5lamış oldu- Madr:tde eııdfşa le yazıyor: 
ğunu yazmaktadır. Madrid, 5 (A. A.) - Kadiks şehrine "Gittikçe daha iyi anlaşılıyor ki buh-

ıtalyanların yardımı yabancı gönüllülerin çıkarılması, bu - ranın hakiki müsebbibi, Kralı istifaya 
Cebelüttarık, 5 (A. A.) - Röytcr rada bazı endişeler uyandırmıştır. sevketmek için aylardanberi bahane a-

muhabirinin sözüne inanılır bir men- Komünist Mundo Abrcro gazetesi di rayan M. Baldvindir.,, 
badan öğrendiğine göre dün 2500 ltal- yor ki: NUmay:,ıer 
yan siyah gömlekli faşist, hiçbir bayrs. "Halk, birdcnbfre ?..amansız bir nik· Londra 5 (A,A,.) _Dün gece sokak 
ğı olmıyan bir topçeker himayesinde binliğe düşmemelidir. Bazı yeni hadi- larda bir çok nümayişler yapılmıştır. 
gelen bir gemiden Algezirasda karaya seler, Madridin asiler taraimdan alın· Nümayişçiler. "yaşasın kral, yuha Bald 
çıkarılmıştır. ması tehlikesini fazlala~tırmış gibidir. vin,, diye bağırıyorlardı. 
Asfler arasındaki Almanlar Pazulo m hıı.rcl: "s· d"" k u " ı, uşmanın uv - Nümayişçiler, kralın sarayına ve ba~ 

lspanyanm Kacliz şehrine giden vetli tazyikma bir başlangıç olarak te- vekalet dairesine gitmişlerdir. Bunhrın 
6000 Alman hakkında malumat vereıı lflkki edilebilir.,, ellerine, üzerinde Gal memleketi 

Dün Kremlin sarayında Sovyet kon
gresi yeniden toplanmış ve kanunu e
saside yapılan tadilatı hazırlıyan ko
misyonun reisi sıfatiyle Stalin alkıŞ- 1 
lar arasında kürsüye gelerek yapılan 
tadilatı okumuştur. 

146 maddeden mürekkep olan ka
nun kabul edilmiştir. Kongre 5 birinci 
kanunu milli bayram addetmiştir. 

Yapelan tad lat 
Londradan verilen bir habere göre 

Sovyetlerin yeni kanunu esasisinde 
Fransayı tatmin edecek bir tarzda de
ğişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik Sov 
yet h ü k fı m e t i n e y a 1 n ı z 
S ov yet 1 er e h ü c u m yapıldı
ğı takdirde değil, Sovyetlerin k:ırşılık
lı bir yardım paktı ile bağlı oklukları 
memleketler tehlikede bulunduğu za -
man dahi harp ilan etmek salahiyeti
ni vermektedir. Bu değişiklik bilhassa 
Fransız - Sovyct misakını alakadar et-/ 
rnektedir. \ 

Sof ya, 6 (Hususi/ - Utro gazetesi. T e 
Stalinin çok mühim siyasi neticelet he 
verecek olan bir karar vermek üzere Ot 
olduğunu ve kominternin umumi mer· ki 
kezini Moskovadan Parise naklettire- · lan 
ceğini yazmakta, bu beynclimlel mil· 
essescnin Fransaya nakli, Rusyayı bir 
takım haksız ithamlardan kurtaracağı 

gibi, Avrupanın ortasında faaliyette 
bulunmakla maksadına daha kolaylık· 

la erişebileceğini ve kombinezona da· 
ha başka türlü mühim vazifeler de ve

rilebileceği düşüncesinin Moskovada 
hakim olmaya başladığını ilave etmek 
tcdir. 

Malüm olduğu üzere Japonlarla AJ· 
manlar, aktettikleri ittifakı komintern 
ile mücadele etmek üzere imzaladıkla· 

rmı ilan etmişlerdir. Komintern mer· 
kezi umumisi Parise nakledilince, Sov· 

yetler bu iki hükumetin ithamından 

kurtulmuş olacaklardır. 

Babası ile annesini 
İngiliz gazeteleri, bunların ekserisinin • • * ne yaptığı son seyahatten sonra Kralı- •• 1 d ee 
sivil giyinmiş olduklarını, pek az bil' Sovyet harp gemilerinin Çannkkalc· k d . ·mı . o uren kısmında çizme ve un·· iforma bulundu- d . . . mızı ter e emeyız.,, ciı esı yaztlt lev-

en geçmcsı ıçın Sovyet hükumetinin halar bulunuyordu. bir canavar 
ğunu yazıyor. hükumetimize müracaııt bulunduğu Polis boş yere nümayişçileri dağıtma 

Bunların silfihlı olup olmadığı kat'i hakkında Bulgar gazetelerinin kaydet- ğa çalışmıştır. Bunlar hemen ycniJen 
surette tesbit edilememişse de Alman- tiği bir şayiayı şehrimizdeki Sovyet toplanıyorlardı. 
yanın İspanyaya eyltıl ayındanberi si- mahaiili tekzip ettigyi gibi böyle bir Iıa- Uzlafma lhtlmallerı 
lalı vermekte olduğuna nazaran silah- rekete lüzum dahi hissedilmediğini be
larm ispanyada evvelden mevcut ol- yan etmektedir. Londra S A.A.) - ''Press Dassocia-
duğu anlaşılmaktadır. ----------------! tion,, Londradaki buhran hakkında l'Z· 

ı F 
cümle diyor ki: 

spanyaya gelen Almanların çoğu ra n SIZ 
mühendis, siper tahkimatı ve topçu -

"Son üç günün faciası öyle bir mer-

lukta ihtisas sahibi kimselerdir. ka b •. ne sı· haleye gelmi~tfr ki her tlirlü uzj,ı~r.ı::ı 
2 

ihtimalleri kaybolmaktadır. Cumartesi 
2500 klfl kurşuna dlzmlfler 

1 ( Baıı.tarafı t mcide) sabahı için bir kabine içtimaınm karar 
Le1Jbor isimli ngiliz nıccmtuısı ya- :l' zıyar: ''- M. Hitler bir şark harbi değil, laştmlmış olması vaziyetin ciddi olarak 

t 
fakat garbde ani bir muvaffakiyet har· devam ettiğini göstermektedir.,. 

"General Frank<> spanyada, tıpkı bi hazniamaktadrr. Bizde kopacak olan DUn akşam Kanada Ba§bakanı beya-
Fasta yaptığı gibi davranıyor. b" d · · natta ı.::ulunarak demı'ştı·r ki·. · ır ahıli harp değildir. Fakat eğer bir u 

Fasta Franko, Faslı esirleri kurşu- '' İngiltere hük'"meti mecbure". , te'.' a· . k harp vuku bulursa, milli cephe hüku- u .• ' 
na ızmış, öyleri yakmıştı. Afrikalı- ba11ma bir teşebbu··ste bulunmakta11 ı"h· 1 r meti arkasında bile hepimizin bir tek ~ 
aşmış olup spanyayı pek az tanıyan tızar edecek ve Bu··yu··k Brı"tanya 1-. ·F"'ra insan gibi müttehit olacağımızdan emin ... .. 

Bir Alman 
casusu 

(Ba-§ tarafı 1 incide) 
çaldığı sabit olmuş ve kendisi Lond
raya gitmek üzere iken yakalanmış
tır. 

Ranft mütarekenin hemen ertesı 
gününden itibaren Parise gitmiş ve 
şimdiye kadar orada yaşamıştır. F rat1 
sız tayyare zabitleriyle sıkı sıkı ahbap 
olduktan maada, yeııi bir tip tayyare 
için gizli kısımlar imal eden bir fabri· 
kaya işçi olarak giriu çalışmıştır. 

Mütekabil yardım uzlaşmala., 
ahkamı veçhile "Sırları mütekabilen 
mübadele., şartını ifa için F ransızla
nn lngiltere ve Soviyet Rusya asker! 
makamlarına vermiş oldukları yeni 
bir tayyare defedici topun planları 
casus Ranffm evrakı arasında çık
mıştrr. 

F anft Parisin Car dü Nora istai>
yonunda tevkif .,lunduğu zaman 
Amsterdamda Alman teşkilatına çatı 
tasındaki evrakı teslim icin trene bin· 
m"'lc iizere idi. ~ 

.. lr sizden, bir bizden •., 

bulunmalıdır.,, torluğunun bütün hükumetlerinin mena 
Hatibin bu sözleri bütün meclis tara- füne mutabık bir şekilde hareket ey!i-

fından alkışlanmıştır. yecektir. 
Ko:niinist partisi umumi katibi Torez Cenubi Afrika birliği kabinesi. v:ızi-

vasıtasile hükumetin harici siyas:ısını yeti tetkik için muhtemel olarak pek ya 
tasvip edemiyeceğini bildirmiştir. kında toplanacaktır. Başbakan Grnera1 

Torez nutkunda ezcümle Musolini- Hertzoğ, hükUmetin istifasını mucip 
nin Fransamn şimali Afrika yolunu boz olacak bir vaziyet bulunmadığını bildir

mak istediğini söylemiş, Almanyaya te· miştir. 
mas ederek Hitlerin ırk nazariyesini ten Oazetelerln mUtaleaları 
kitle Fransanm zencileri Fransız vatan
daşı yapmakla iftihar edebileceğini ilave 
etmiş ve İspanya için de: 

" - Fransa, cumhuriyeti İspanyayı 

öldüren ablokayı kaldırmalıdır.,, de-
miştir. 

ltlmad reyi 
Bundan sonra verilen takrirler reye 

konulmuş ve neticede 1 71 reye karşı 
350 reyle kabineye itimat beyan edil· 
miştir. Komünist mebuslar müstenkif 
kalmıştır. 

Başvekil Leon Blum itimat kazanmış 
olmasına rağmen derhal kabineyi topla
mış ve istifa edeceğini bildirmiştir. 

Fakat kabinedeki radikal nazırlar başve 
kili müşkülatla istifadan vazgeçirnüş

lerdir. 

Londra 5 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesi, acil bir surette karar alınması
nı istemektedir. Çünkü her taahhür teh 
likeli olacaktır. 

Deyli Herald gazetesi de, meselenin 
bir dakika evvel Başbakan Baldvin tara 
fından tavzih edilmesini istemektedir. 
Çünkü memlekette daha şimdiden sui
tef ehhüınler başgöstermiştir ki, bunlar 
tehlikeli olabilecek mahiyette bulunmak 
tadır. M. Baldvinin bütün hakikati bil
dirmesi ve İngiltere kabinesile domin
yonlar hükümetlerinin bir izdivaç proje 
sine muhalefetleri esbabını izah etmele
ri elzemdir. 

Deyli Telgrafın fikri ise, bir uzlaşma 
sureti hallı bulunması merkezindedir. 
Başbakanın noktai nazarı Krala karşı 

biraz ağır gözükmektedir. Millet, bu 
derece elastikiyetli olan kanunu esasi-

Bükreşte, misline nadir tesadüf 
edilir vahşiyane bir cinayet olmuş ve 
kimya fakültesi talebesinden Constan 
tinesco, anne ve babasını canavarca 
öld ürmiiştür. 

Yalnız Bükreşte değil, bütün Roman 
yada heyecan uyandıran bu hadise şöy 
le cereyan etmiştir. 

annesinin yanma uzatmıştır. 
saldırmış ve boğduktan sonra cesedini 

-t r 
Bu ci:ıayete sebep, evde saklı bulu

nan 300.000 leyi (takriben 2400 lira)ele on 
~~çirm~kti ... Filhaki.ka, katil derhal bü• ~1~ı 
tun evı altust etmış ve parayı bulmu§ 
tur. ~ 1 

Canav_ar ayn. i g. ece barlarda sabahlara :~~-~ 
Ocııen cıy-ııı %7 ıılııcle Constantinesco k «1<u., 

k d 
adar eglenmıştır. Bundan sonra cina· .,. 

er en en eve gelmiş ve annesini bova- ~<\§(] . . .. yetir:i gizlemek maksadile bir sürü filet l 
rak öldürdükten sonra cesedını evin .ı rıep ve euevat ve bunlar meyanında bir de "'-' 
bodrumuna nakletmiştir. ·~ 

Ayni ~ün, öğle üzen Lat.-. <ıa eve h - Katıl msan boyunda iki silindir yap• latec 
radyo alarak f;ı,.ı:--·- 1

-· .. "•'muş_tur ı· 

dönünce canavar evlat onun da üzerine mış ve bunları yaparken gürültüyü etra- ; 

lstanbul ağaç
landırllacak 

Belediye bu yolda 
bir karar verdi 

Belediye, lstanbulun ağaçlandırılma
sı için mühim bir proje hazırlamıştır. 

Maalesef a.sırlardanberi yalnız ağaçla
n kesilen ve zaman zaman ağaçlandır
ma yolunda atılan adımları yarım ka
lan tstanbulun yeşil bir belde olarak 

kalmasını temin için bu projenin tat
bikına büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. 

Belediye programını iki kısma ayır. 
mıştır. Evvela caddelerin iki tarafında 
bulunan ağaçlardan noksan olanların 
yerlerine yenileri dikilerek b~ar ik-

mal olunacaktır. Bundan sonra da ye
ni ağaçlar dikilecektir. Bu şekilde yenı 
şehir planında dahi vaziyetleri değiş

miyecek olan cad·jeler derhal ağaçlo.n
dırılacaktrr. Esasen müstakbel planda 
caddelerin ağaçlı olmaları istihdaf e.
dilmektcdir. 

nk iş olarak belediye 1500 çınar a
ğacı dikecektir. Bunların sökülmesi ve 
herhangi bir şekilde tahribe uğrama 
ması için de etrafları muhafazaya alı
nacaktır. 

fa duyurmamak için radyoya bütün hı· tt\ar 
zınt vermiştir. ~ 

Silindirler hazırlandıktan sonra Cons ~ 
tantinesco cesetleri balta ve bıçakla !İtli 
parça parça doğrıyarak silindire yerleş ~ •• 
tirmiş ve kimyevi bazı maddelerle bir ~ 
taraftan cesetlerin kokusunu izaleye ~il 
çalışmış, diğer taraftan da et parçaları ~ki 
m yok etmeye gayret etmiştir. . 

Fakat kanların silindirlerin kenarın· 

dan dışarıya sızdığım görünce yeniderı 

iki sandık temin ederek cesetleri başka 
bir tarafa nakletmeğe karar vermiştir. 

İşte bu sırada, komşular, ev sahiple-

rinin gaybubetinden şüphelenerek polİ' 
se müracaat etmişler ve cinayet böyle· 
Jikle meydana çıkmıştır, 

Bunu haber alan katil, bir arkadaşırı• 
emanet ettiği paraları alarak sevgilisi 
Ada Solo ile Cerrantiye hareket etmiş· 
tir. 

Birkaç gün sonra polisler katili bir 
barda eğlenirken yakalamışlardır. 
Ada Solo ile Cernatiye hareket etmiş· 
madıgı anlaşıldığından kendisi serbest 
bırakılmıştır. 

Canavar talebenin muhakemesiı i rne
rakh beklenmektedir. 

DEH Ş E Ti 

Zehirli gazlar 
Londra, 5 - Almanyada bir 

F ransrz genci 8 sene hapse ve 20 !>e 

ne nezaret altında yaşamıyn mahklıro 
olmuştur. Bu t?encin Rendeki mİ.İ<t· 
tahkem mevziler mıntakasında ca· 
susluk yaptı(h haber verilmekt~dlr 

Leon Blum bir nutuk vererek İspan 
yada asilerin galip gelerek bir askeri 
diktatörlük kurulduğu takdirde Avrupa 
sulhünün tehlikeye düşeceğini söylemiş 
tir. 

nin ikisi ortası bir sureti halli mümkün ============================ Almanyada korkunç 
derecede tekamül 

etmiş 

Brükselde 
faşist lider:ne 

suikast 
Briiksel: 6 (A.A.) - ''Belçika reks 

faşist., teşkilatı istihbarat bültenine gö
re, Belçika faşistleri şefi Degrele bir 
suikast yapılmıştır. Haldeki mitingten 
~ıkıp otomobiline binerken Degr~le 

doğru bir kurşun atılmış ve kurşun oto 
mobilin isine ön tarafa saplanmıştır. 

Bu mesele hakkında resmi hiçbir teyit 
mevcut değildir. 

Filistinli Araplar 
Yahudi mubacerett

nin durdurulmasında 
ısrhr ediyoruır 

Filistin hadiseleri üzerine Kudü:ıe 
tahkıkata giden İngiliz heyeti bir an
laşma zemini bulamamıştlar. Araplar 
üç dilek üzerinde ısrar etmekte
dirler. 

1 - Yahudi muhnccr~tinin kn•i 
bir ' kilde durdurulması,. 

2 - Toprak alım ve satrmmm .. 
men ı. 

3 - Meşruti ve temsili bir hükü
metin ihdası. 

kılabileceğini ünüt eylemekte idi. 
Dcyli Ekspres. kralın velenmesine 

taraftardır. M. Baldvinin Avam kamara 
sındaki beyanatı, buhranı bir kat daha! 
fazl:ılaştırmıştır. Hükumetçe kral izdi
vaç planlarına karşı açtığı menfi vaziye 
ti deği§tirirse bu buhrana bir nihayet 
verilebilecektir. 

Niyuz Kronikl'in fikri, bugün mor
gantik bir izdivaç için kanuni ve huku
ki bir mesnet mevcut olmadığı, fakat 
kanunların değiştirilebileceği merkezin 
dedir. 

Timeı; gazetesi ise, Baldvinin tered
dütlerine nihayet veren beyanatını alkış 
lamaktadır. İşçi partisi ve muhalif libe
ral p:trtisi başkanları, hükumetin siya
set!ni makul bulmaktadırlar. Yalnız 

Çürçilin etrafında toplanan muhafaza
kar mebuslardan mürekkep bir grup, 

parlamentonun bizzat kararını verme
den evvel herhangi kat'i bir teşebbüsün 
yapılmamasını arzu etmektedir. İşçi 
partitinden bazı mebuslar ayni noktai 
nazarı gütmektedirler. 

Mebusu t brik 

Londra 5 (A.A.) - Geçen gün, A
vam kamarasında kralın tahtından vaz
geçmesine mani olmak için lazım gelen 
herşeyin yapılması hakkında bir takrir 
veren işçi saylav M. Wodgeood birkaçı 
Kanadadan yollanmış bulunan birçok 
tebrik telgrafı almıştır. 

Medam Slmpson 
Blois 5 (A.A.) - Madam Simpson 

dün akş."lm saat 20 de otomobille bura
ya gelmiş bir otele inmiş ve sabah saat 
3,20 de meçhUl bir semte hareket etmiş 
tir. 

Inr,iltere kimyagerleri cemiye~J· 
nin Londradaki so._ toplantısıncıı: 
kimyagerler mecmue.sı sahibi Rh~ 
des mühim işfaatta bulunmuştur. A • 
manyanm yeni öldürücü gazlarında11 

bahseden bu zat yeni gazların Klor • 
Arsenik tipinde olduğu ve bir rnetre 
mikabı bir mahal dahilinde 300 gra· 
mm binde biri nisbetinde tekasüf et· 
tiği takdirde ani ölüme sebebiyet ver· 
diğini aöylemiştir. .. 

Kimyagerler bundan sonra gel' 
ya§artıcı, ciğerleri parçalnyıcı, .~~~ 
turucu gazların Almanyada mut· .• 
bir tekamüle uğradığım ilave et:rııil 
tir. 
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8 Blrlnclldnun - 1~ 

Radyonun pabucunu dama 
attırmak üzere mi ? 

hdrada televlzlyon istasyonu neşriyata 
Şladı; fakat aletler benUz pek pahalı \'e 
§riyal kısa mesafelere münhasır kalıyor 
Nevyorktan yazılıyor: eli Valli'nin revüsü bunlardan biri
T clevizyonun yakında dünya- dir - stüdyoda seyretme biletlerı 
her yanma yayıl.nası bekleniyor. haftalarca evvelden a~ulır. biter. 
Oturduğunuz yerde. falan yer - Bir radyo şirketi. Nevyorkta üç 

. · hadiseyi bu alet vasıtasiyle ay- muhtelif tiyatroyu satın alıp. radyo 
laınanda görebiler.eksiniz. Lond- nctriyatı görmek istiyen kalabalığ. 

Televizyon istasyonu işlemeğe ihata edebilecek bir §ekilde yenideıı 
ıştır. Şimdilik ancak 100 kilo - bir biçime sokmu§tu. 

trclik mesafe dahiline nctriyat ya- Bu seyirciler. evvela yalnız ken
iliyor ama bunun artacağı mu· di beğendikleri artistlerin yüzlerini 
kaktır. Hele §imdi en ucuzu 800 g:.Jrmek üzere geliyoılardı. Güzel ol· 
(Türkiyede vergisiyle beraber sun olmasın, memnuniyet ve itıni· 

riben 1200 lira) ol~n Televizyon nanla çıkıp gidiyorlardı. Fakat bu-
tleri ucuzlarsa radyonu~ pabucu günkü radyo dinleyicil~rinden bir ço

a atılmı§ olacak demektır. Yahut ğu radyo sanatkarları arasında göziı 
. Yo istasyonlarında §arkı söyliyen okııyacak simalar bulmadı mı mem· 

seyi veya bir temsil veren artisr . . . ' B 
h · · ld ... 'b' · · d ·· nunıyetaızlıkle oraclı.."l çıkıyor. u-eyetını o ugu gı ı evınız ego - . . l k d ··d 
k · · R d · tas 1 da nun netıcesı o ara ra yo stu yo.nrı sınız. a vo ıs vun ann n 

1 • • 1 ı d v•1 h sahipleri. programın her kısmında; • crınıze ya nrz ses er egı , a- . l d ··ı d 
llcr de intikal edecek. Yani bugün hpıyeslerhde. oped rebt' e~kie, revuder 

1
C: 

.. l · bavl l d ·· 1 emen er §ey e ır ı tane e e ı en g ı o an ra yonun goz e -
dek' bav çıkarılacak ve radyo - ayağı düzgün, elverişli figüran bulun ı g d ak .. d 

\ln iç yüzü büsbiitün ortaya ko- urm zarurehnı uymuıtur. 
lacak .. 

. Şarkısını işittiğimiz kız çirkin mi
' §itman mıdır, yaşlı mıdır} Doğ -
mu, eğri mi bakıyor} .. Bunların 

. . sini yanınızda imiş gibi görecek • 
~ ... 
Fakat ortada şöyle bir vaziyet 

. . Televizyon, radyonun gözle
den bağını çözmeğe geldiği zaman 
u hiç görmez veya görünmez bir 
ide bulmıyacak .. 

Radyo, karanlık göz bağının a· 
dan gözetleyip duruyor. Radyo 

• bıayonlarmdaki güzel gözler, oy -
~n vücudlar, davetkar ağızlar 
cp meydanda .. Radyonun yalnız 

\cai ~ğil. bugün tekli de var. Hem 
tcdiğinizden fazla ..• 
Stn~Iara ses ilave edildiği z:a • 

• ~. birçok artistler fena vaziyetti'! 
~ıştı. Eskiden, sessiz sinemalar· 
~ halleri ve tavırlariyle kendile
~i pek beğendirmiş olan "yıldız · 
~" • konuşmağa ve şarkı söyleme 
ıl gelince yaya kalrnı§lardı. Bu yÜl 
~ birçok film artistleri piyasadan 

ildi .. 

Sinemalara ses ilavesi, gerçe\:
~ 8inemalan çok değiştirdi. Fakat 
~ Yoya, .. manzara,, ilavesi, yani 
~Yoda çalışanların herkes tara· 
l·dnn görünebilecek bir vaziyet 
i:"d olması, birçok radyo sanatkar
~r kapı dı§an edecek midir} Çün-
li Televizyon henüz taammüm 

~emiş olduğu h-!1~. radyo tüd· 
~olarında dinlenecek kadar da bakı
l!q tqk simalar var ... Şci<kı.-:ılar. revü 
~ llsözJeri, opera • dram sanatkar
ctt il arasında güzel, ~ütenasip vü
) dlar bulundurmak radyo nqri • 
~tı. müesseselerince , - bilhassa A-
.~tıkada - bir zaruret haline gelmiş · 

tı Radyoneşriyatmm daha ba,lan 
~ .. günlerinde bir krzm bir mikrofon 
~~tıde n~riyat yap=nası için yalru.! 
~ olması kafiydi .. Kız, şişman o· 
~ trdi. Kırk yaşında olabilirdi. O
~ '-~lan düşük veya diğer surette 
~ltaurlu olabilirdi. SCsi güzel oldu 
>o\>., bütün dinleyiciler kulak kesili-

tdu. İşte o kadar ... 

~akat bu, son zamanlarda Ame.:-i · 
l.ı bin kişi kadar alan geniş radyo 
~~Yolan açılması ve halkın sanat -
~arı gözleriyle görmek istemesi. 
~ ;>o 8anatkarlarını hususi bir yüz 
~alctçisine gidip güzeJJesmekle, 
~.t Yapıp ince1mekh ve çevik olma· 
~~·· t~rnaklarmı boyamağa, şirinliğe 
~).'~~iyinmiş bulunmağa sevketti. 
e~ışmisti. 

\"vy eni s;üdyolarm yapılmAsiyle, ta 
~!) Ur edilmiyecek kadar bol stüd
\~~işterisi ocyda oldu. Bunlar, 
~)ı{'ni icıittikleri ve meftun oldukh~
~ dr,.Jan S?"Örnek iizere radyo is
\ .,

0 l'llnnna koşuyorlar. Amer''·a· 
~le revüler var .:i. - meseli Ru-

Aıııerika radyo istasyonlannın çul. 
sevimli f(Jrkıcılamulan Vircinya 

Veril 

Tiyatro eserlerine bunların konul 
ması bilhassa kolay uluyor. Çünki~ 
bir iki tane güzel tip ı.ater. l .. _.ıdır. 

Bu kızlardan çoğu ismiyle tanın· 
maz. Fakat seyircinin gözünde, bü-
yük yıldızlar kadar ehemmiyetlidir
lcr. Mesela "Y olu.1 kenarı,, isimli 
bir radyo numarasının Con Key adın 
daki sarışın bir kızı 1.>u çeşit şöhretler
dendir. 

Orkestralarda da öyle .. Radyo or
kestı~ an en güzel yıldızlarından Ke:ı 
Rea sesi kadar güzelliği ile de şöhr~t 
almı§ ve bugünkü Amerikan rad
yosunda böylece m:vkiini muhafaza 
edebilmektedir. Vircinya Verril isiın
li bir şarkıcı kız daha vardır ki, sine· 
ma yıldızlarından Bıubara Stanvik <J 

benzer. Onun kadar caziptir. Rad
yo stüdyolarmır. en şöhret almış şah
siyetidir. 

Amerikan radvo stüdyolannd., 
verilen cazip revüler!n en büyükle· 
rinden ~irini Nils C.ranland ismin.:Je 
bir genç t~rtin etmiştir. "'1evyork'u:ı 
mekhur Brodvey caddesindeki ti
yatrolarından en ivi dansözleri getire· 
rek onlann ayaklarına - sahnenin 
zeminine yerleştirilmiş bir mikroforı
Ja muntazam surette alınabilecek -
o derece usta darbelf!r vurdunnağı öğ 
retmiştir ki bu dan11özleri işitenleı 
mutlaka görmek istiyor. Görenler 
de, o biiyiik radyo stüdyosunda, ha· 
yali tahcıkkuk e9niş insanlar halindi! 
en zevkli dakikalarım geciriyorlar. 

Televizyon aleti, 01 tadan bir zah 
meti kAldrracak .. Bu defa o {!Üzd ı 
d~TISÖ7lcrin ava~rn" ('}'itmeden de -ı ·i 
y.a~larmı. hem yüzlerini görebilecek-ı 
sınız. 

fi ABER - Akşam pCMltaa. 7 

Dün Taksim stadında oynanan 

Galatasaray - Çeki Karlin 
Maçı, Sarı kırmızıhlarm bo~uk o~u.nuna 

rağmen 3 - 3 beraberhkle bıttı 
Çek profesyonel takımı (Çeki Karlin) 

dün Taksim stadmda ilk müsabakasıru 
Gafatasarayla yaptı. 

Saat ikiyi kirk bşe geçe sahaya çıkan 
Çek takımı göğsü yıldızlı yarısı mavi ya 
nsı da beyaz forma, mavi pantalon gi
yiyordu. 

Kısa süren merasimden sonn Adll 
Girayın hakemliği ile maça baılandı. 

Galatasaray takrmı: Avni - LQtfi, Re
pt - Suavi, Hüseyin, Salim - Danyal 
Bülent, Gündüz, Eıvak, Necdetten mü
rekkepti. 

Oyun Galatasarayın üstilste yaptığı 
hilcumlarla başladı. dördüncü dakikada 
ilk Çek akınını gördük. 

Galatasaray muavinlerinin bozuk o
yunu yüzünden bu akin bir hayli tehli
keli oldu; Lutfi topu kornere atarak 
kurtarabildi 

Çeki Karlin ve Galatasaray takmılan maçtan evvel... 

du. 
İkinci haftayım mütevazin olarak 

başladı. Fakat yavaı yavaı Galatasara
yın hak~miyeti altına girdi. Bu sıralar
da Eşvak, Gündüz yüzde yüz gol ola
cak bir çok fırsatlar kaçırdılar. 

mUsabakaları 
Çek takımının maçı dolayısiyle 

Taksim stadında yapılan B takımla· 
n lik maçlarına diğer sahalarda de
vam edildi. 

Şeref stadındaki maçlardan Vefa 
- Eyüp oyununu Vefalılar hükmeo 
kazandılar. 

T opkapı - Beykoz r.laçı ise her 
iki taraf ta gelmediğinden, ikisi de 
hükmen mağlup olmuş oldular • 

On beşinci dakikada da Çek kalecisi 
Gündüz ve Necdctin üstüste çektikleri Kalabalık 
§Ütleri çok güzel plonjonlarla dcfedebil şehtrlerl m izde 
di. Dakikalar ilerledikçe Galatasarayın 

durulduğu :ıdeta galip bir takım gibi Stadyumlar 
oynadığı, Çeklerin ise gittikçe süratli 
bir oyun çıkardı klan görülüyordu. yapı I a c ak 

Galatasaray hasrm kalesine daha çok 
sokuluyor, fakat gol çıkaramıyor; Çek· Belediyeler imar heyeti, nüfusu 
ter ise bizim kaley daha seyrek ziyaret 10.000 den fazla olan şehirlerde vü
ediyorlar, fakat bunlar daha tehlikeli cuda getirilecek spor sahaları için 
oluyordu. Yirmi beşinci dakikada Dan- program hazırlıyacak ve muhtelif tiı· 
yal çıktı yerine Süleyman girdi. lerde spor meydanları planlan yapa 

caktır. 
Oyunun bitmesine pek az kal~ ol~- ~=;:;=:;;;;:;::;;~;:;;;;~aöi;;:~::=:::-

Galatuaraya yapılan ikinci gol böyle oldu-

Max Schmeling kansı Anny Ondra 
ile beraber 

Sabık dünya ağır siklet şampiyo
nu ve bu ünvan için yeniden mey
dan okuyanların en başında olan 
Maks Şmelling bu hafta görüştüğu 
bir gazeteciye: 

- Eğer Jimi Bradok' u yener 
de şampiyonluk ünvanmı Jo l...oui~ 
kaptmnazsam, boks hayatından çe
kileceğim. Karım Anni böyle isti
yor: Ben de henüz karar vermemi.ş 
olduğum halde, karımın i&tediği gibi 
hareket edeceğimi sanıyorum ... 

Demiştir. 

Maltı Şmelling'in karısının me!· 
hur sinema yıldJZI AnnY. Ondra ol• 
duğu malumdur~ 
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Hatıralarını anlatan: Alman korsan ge mısı Macera ve aşk romanı -25- Yazan : (VA-NO) 

••J.)enız Kart.alı" nın süvarisi 
nont Feli~ fon Lı!kner 

-55- in cebel, 
Pis bir torba saman ve birer battaniye ile indirir, 

biz bu sundurmalardao birisine bapsedtldik, 

bu kumaş yığınına da bir zarif tekm 
bu libas, çalgıcllardan birinin 
geçerdi! Ve Hacı bilahn sakah Teşrlnlsnninin yirmi beşinde adaya lunan .Amerikalılar onu Apyadaki Ye

bir Amerikan yelkenlisi yaklaşmış. Bi- n1 Zelandalılara. teslim etmisler. 1sıni 
zimkHcr derhal motörbota koşmuşlar. Franç Pfeyl olan biçare vatandaşım.m. 
Lakın benzin yokmuş. Onlar da fili- protestolarını k.lm.sc dinlememiş, hat
kayı yelkenle don.atarak ikinci bir fır- tA bidayette kur§UD.a bile dizmekten 
sa.t zuhurunu beklemişler. bahsctmi§ler ama sonra nedense va.z -

!kinci yelkenli adaya mutat kulla.- geçerek askeri divamhn.rbe vermişler. 
nılmış elbise hamulesini getiren ''lt"'al- Divanıharp de Frnnçi Uç sene kalebent 
kon" ismindeki Şill gemisi olmuş. Sil- liğe mahkfun etm~. 
var! Deniz Kartalı mürettebatını be - Bu sureUe bidayette Mont E-
da.va ŞUiye götürmeyi kabul etmiş. den'de h a p s e d i 1 e n F r a n-

Arka.dnşlar, Şilideki Alman tebaası çm ellm sergilzcşti Almanyada duyul
ve hattl bizzat Şilililer tarafından pek muş ve oradaki İngiliz esirlerine mu
bUyUk bir hilsnükabule mazhar ol - ka.beleibilmisil icrnsma knlkışılmca 1n 
muşlar. Alman tebaası efradı ve zabi- gilizlcr vatandaşmıa karşı yaptıkları 

tam himayeleri altına alarak kendile- zulmU hafifletmek mecburiyetinde kal 
rine evllt ve kardeş muameelsi yapw mışlar. 

nıışlar. Etrafnn.daki nöbetçiler vatandaşı -
.Azi% arlcadaşlıırmıa ve fedakA.r efra- ma cevap vermekliğime mam oluyor -

Chma ~ çok na.zik davranan Şili lardı. Bir pusla yazarak boş bir tütün 
resmt m.akamlarma. ömrUm oldukça tenekesinin dibine yerleştirdim ve bu 
mınnet:t:armı. kutuyu demir parmaklıklı pencereden 

YerıJ Zelandaya nakledilirken "Ta- f1rlattım. LA.kin maalesef arkad8.§ı . 
mn,, vapunmda, daha sonra her tUrlü- mm hücresinin yanma dllşeceğinc pek 
.ennu görmüş olduğumuz birçok ha.pis- uzağa gitti. Bereket versin bir İngiliz 
hanelerde uğradığnnız yakışıksız ve nef cri kutuyu alıp boş olduğunu gö
namerdce muamelelerden bahsetmelc rünce onu tekrar kaldrrıp atmıya te
lıem faydasmiı:r, hem de çok uzun sü- şebbiis etmişti ki, Franç seslendi: 
,rer. Yalnız fJU kadarını söyliyeyim ki, - Arkadaş kutuyu atma, bana ver. 
J>eıı ve muavinlın lürşays diğer dört Bir işime yarar. 
arkadaştan aynldık. Onlar Soms ls- lngiliz ne!eri vatandaşn:nm bu ar
land'da tecl bir~ hayatı geçirdiler. zusunu is'af etti ve bir saniye l!l<>nra 

Bu adada fi.sera brarglhmm. ku- yazdığım puslayı okumuş olduğunu 
mandanı binbaşı Mn.this isminde deli bermutat kedisine verdiği nasihatlcr
lıerlfin birlydt Mektepte talebeden bi- den öğrenmiş oldum. 
.rlBinc fena muamelede bulunmasından Ayni gUn zarfında Motulhiye nakle
aolayı cezaen jimnastik hocalığından dild;k. Kalebentlik mtlddeti bitmiş o -
koğulan bu herif Avustralya hllkQme-- lan Franç da bizim kafileye karışmıştı. 
ti lıa.rllJye nazın Sir Ceyms Alleniıı ar- (Devam.1 oor) 
ka.daaı olmam yUzU suyu hflrmetine 

. }1.8era karargftlıı kumandanlığına tayin 
.jııdf!mff, 

Klışaysta bana. gelince, mot<Srbotla 
fersanesı olan Devonpor'a sevkedildik. 

ıspazmozlar geçirirdi... ~LEı 
Gecen tatrlk&lanll hWAauı: - oyununu boznuu3an - soyunurdu.. yaklanndan beline doğnı yülaıelir4 

Hacı ınıru lsmlndeki esir tactrt mmn,, Hop! başındaki altınları birine .. Hop! Demin düşen eaJvarın yerini o ~~z 
yedi gemisinin vıır1.s1 oğlu b.acI Mustafa .. • ünün h . el . . saklı mahf d ın 
oımu~tur. Hacı BllOJin eskiden pek g1l gogs azın erını yan a ı: 1 

zel bir rakkıuıe81 olan tncebe.l §imdi, oğ zayı başwma fırlatırdı ..• Ve, yarı - Yallah! Yallah! .. 
ıunun hlzmeUnde bir hıı.stane halııyıfı belden yuknrsı, bUtiln zindeliği, bil tün 1 El çırpmalar .. Musiki fa.slı.. be 
dır. Bu kadın, C3kl güolcr1ni hatırlatr diklfğiyle meydanda kalırdı.. Yalnız bütün coşkunluğunu bulurdu.. Hava Pm 
yor: kalçalarından aşağıda, ipekli ~alvan ... , sa.bun köpüklerinden bile daha Uri 

"' "' • Knuılı pannaklar, şimşek gibi bir ha- daha ince, daha rengarenk ve daha bır ) 
Evet metruk ... Münzevi.. Kimse yU- reketle, bu eaJvarm bel tarafından' kavemetli balonlar uçmıya başl 1~n 

züne ha.kınıyor •.• ÇünkU zaten yüzüne bir noktaya dokunuverirdi... Hop!... lncebel, her ayağını salladıkça, b dti 
bakacak kimse yok. Bütün bu alemin Ayakların etrafında bir kuma§ yığını dan yirmisi otuzu birden uçardı... ~ zr 
yegane efendisi bir tek erkektir .. Ha- hasıl olurdu ... Raks bala devam cdi- - Yallah!.. Yallah! .. Salla. hl!: 
cı BilaI olmüştür. Hoş, ölmeden evvel yor... 1 Sallardı aya.ğmı.. Ptl 
de, 1nccbcll yüzüstü bırakmıştı ya... 1ncebel, bu kumaş yığınına zarif - Çalkala.. Çalkala.. ~de 
Onun modası geçmişti.. bir tekme indirirdi .. Mevzun vUcudun Çalkalardı taam içindeki mayfL. 

Tnnanın Kara.denize aktığı kıyılar- bu son ve yegane libası da, havada u- vücudunu da çalkalardı... Zam y 

dan biraz ötede (Gimdiki Romanyada) çar, çalgıcılardan birinin başına geçer- sabun köpükleri gittikçe yü~rn 
yakalanan ikiz çingene kardeşler, o - dl. yükselirdi ..• Yan belini aşardı .. 
nun pabucunu dama att.ırmı§tı. Hacı Bllll, heyeca.nmdan ıspamıo- sünü kaplardı kızın.. Omuz ba.g bi 

Eskiden, Hacı Bilıi.lrt., içki sofrasmda za yakalanan sakaliyle: çıkardı. Kollarını istila ederdL N' di 
kafayı tüssilleyince, avuçlarını şak şak - Var ol, kız! ... Var ol kız! - diye yet başının sa.çlannm tepesine kaM11 
biribirlne vurur: haykırdı. - Haydi göbek taşma!.. çıkardı.. i<k 

- Gelsin lncebel ! . derdi G<>bek t.a.~ma bUyUk leğenlerden bl- İşte, bu, görülmemiş bir raks ol b 
Gerçi, başka rakkaseleri de yok de- rini koyarlardı ... Saz heyeti de hama- du ... Bir köpük raksı ... 

ğildi. Fakat bilhassa onu düşünürdü. ma girer, akisler, tannaniyetler içinde Hacı BiliLI, artık dayanamaroı... ~1 
Ondan r.evk duyardı. fasla devam ederdi ... 1ncebel de, artık tiği Kıbrıs şarabının hurması da., ı+.,. 

Sonra, belinin çıplaklığiyle manya - vücudunun hiçbir sırrı gizli kalma . mamın sıcaklığıyla başına vurduiıc 
tizma olmuş gibi: dan, göbek taşındaki tasm içinde... iÇİiıt çatallaşan sesiyle: ~ 

- Faslımızın arkasını hamamda~ Ayaklariyle, tasta bulunan mayie vu- - Kızlar! - diye haykırdı: • \tf: 
palım! derdi. ra vura oyuna devam ederd.L - Lebbeyk ! Emret sultanım- hı ş 

Ve hamam §.lemi, cidden harikulade Ta yukarda, hikayemizin başında, -. Soyun beni. .• Yıkanacağım... ~t\1 
olurdu. Yemende çıkan bir topraktan bahset- Şl§man göbeğini kat kat saran ıP+cş 
Cümbüşle qağı ka.ta inerlerdi Saz mistik. "Sabun gibi köpürllr demiş- kuşağını, çevire çevire çör.eri~?\ 

heyet!, raksederek yilrüyen lncebeli, tik .. ,, Gömleğini yu.kan, §alvannı aşağı ~'1c 
ahengi bozmadan takip ederdi. tste, tasın içindeki bu madde, suyla kerlerd.i ... Hacı BiliLI, kıllan ~. 

Çerkes kızı, hamamın kapmmda, döğille döğ{lle köpürür, rakkMeOin a- lAğar vücudiyle, deminki çallk: vU 
la tam bir +-t "-!llaU O~l"rek orta 
çıkardı . 

- Yıka.n.acağmı.. Yıka.na.caP 
-diye, auya mUşt&k bir su aygırı 
haykırdı .• Halvet olun be!.- Yık 

- ' cagrm ••• Tersane Kumandam kaptan Kev:isk 
mahza blı:fmle karşılaşmamak için hu 
ıınısf bir mezuniyet alınış. Bizi karşılı
yan zabit vekiliyse herhangi bir şik!
yet.im.1%e kulak asmamak için şiddetli 
emir a1mJ8. 

Ertesi sabah, Prens gözlerini ........................ --··--·--·····---
açınca i yo;:::nder F. Sertelll ! 

Usul usul cariyeler, hadmıağal 
çekilirlerdi, ~ hamamm eo -
denen kısmına uzaklaşırdı.. Fakat, 
pUk dansı, bUyUk leğenin içinde, 
muhteris ve esrarengiz, devam ed 
Hacı Bilal, yeşil, yosunlu diglerlni 
terip sarhoş sarhoş gülümser, bu be 
yığına bakardı. 

Torplt.olar temanem Okland mevkii 
mUstahkemlne merbuttu. Torpito dai
resinin yanında mUnferit bir takım 

sundurmalar vardı ki bunlar firarilere 
ve yerlilere hapishane vazifesini görü
:yorlanJU3. I.şte pis bir to11ba saman ve 
birer battaniye ile biz bu sundurma -
!ardan birisine hapsedildik. 

Blnölrimizden o kadar uzak duru
yorduk ki, göril.şmem.ize ve temas et
memir.e im.kan yoktu. IAkin biraz son
ra mandolin sesleri ve birçok almanca 
prkılarm nağmclerl diğer bir Alman 
mahpusunun yakmmda bulunduğumu 
bana öğretmişti. Bu nağmeler ve mu
siki t&mam karşıma isabet eden hüc
reden geliyordu. 

Bir mllddet sonra bu vatandaş, g(i
ya kedisine hitap eder gibi ziyaretimi
zin sekiz gündcnberl beklenmekte ol
duğunu bana mahirane anlattı. Aynca 
bütün İngiliz kuvvetinin büyük bir he
yecan içinde bulunduğunu söyledi. Zi
ra "Deniz kartalı,, nm Vilhelmshafen
den kalkıp buralara kadar gelebilece
ğini lngillzlerin bir türlü akılları al
madığmdnn bunlar korsan teşkil§.tmm 
cenubi Amerikanın meçhul bir köşe • 
sinde kuru dUb'Una iman etmi.~ler. An
lru ılan bizim vatnnda.~m kedisi Jyi 
S ıksonya almnncası biliyormuş! Be • 
nim de ayni lisana vftlaf olduğumu ya
vaş sesle kendisine söylediğim zaman 
hikayesine devam etti. 

Bu kedinin ve mandolinin sahibi Sa
m :ı milstem.lekemizde muallimmiş ve 
f rnra ~ebblis ettiğinden dolayı !ngi-
1' z1 r tnra!mdan Uç sene kalebentliğe 
m hklım edilmiş. 

s.ı :.ıo::ı. ndalarının Yeni Zelandalıla:r 
tarafından i galini mUteakip Pago • 
Pago ismindeki Amerıkan arazisine 
kaçan vatandaşım bir Amerikan yel -
kenlisinin zincirleri arasına saklan • 
!Jll3 ama o ,.,_,m:ınlar gfı.ya bitaraf bu--

Vilhelm gözlerini açtığı zaman güneş Vü:~dunda bir ürperme duydu. Tüy- l - 22 - i 
sarayın tepesinde titreşiyordu. teri bira.nda ~mdik ol.muştu. 1 :.--.............. _ ................................. : 

öğlene kadar uyumuşlardı. Prens Kendı kenıdne: .. .. . ru yatağının kenanna koydu. Pencere-
hala sarhoı gibiydi.. Başı dönüyordu.. -: .Hayır .. ~~a.!'.~- Ben ko~u bır.~dm. nin perdelerini ııçtt. 

- Geliyorum!... lncebel!. Ken<ll* 
sıkı tul .. Kaymıyalım .. - diye honııl 
dan1rdı .. Gözlerini oğuşturdu. Sonra birden aol değılım. Ve kotuluk yapmaga da ıstıda- GUneş bu muhteşem yatak odasına 

omuzunun dibinde naçlan .dağınık ya- dım yok. girince ortalık tam manasilc gündüz ol- Sonra, kremadan yapılmış kub~ 
alafranga bir pastaya benziyen leğ~ 
nin içine girer, köpükler arasında kJl 
bolurdu: 

tan bir kadın gördü. Diyere_k tekrar baş_mı ya. stı.ğa koydu.. muı::tu. 
Bu kimdi? P d k d ğil :ır rcnsın e uyumaga nıyeti yo e Semra clekrikleri söndürdU ... 
Vilhelm uzun boylu düşilnmeden, 

koynunda yatan kadının yüzüne dikkat
le baktı. 

Tarudı .. 
Sevinçle bağırdı: 
- Nihayet sen de koynuma girdin 

mi? 
Prens bu aözleri çok müstehziyane 

bir tavırla söylemişti. 
Bereket versin ki, Semra uyuyordu. 

Bir şey duymadı. Ve prens yavaşça oo-
11nı kaldırarak genç lazm yüzilne bnktz: 

- Ne kadar da güzel mişya ! .. Doğ
rusu ben bu derece insanı kendine çe
ken bir kadınla tanısnıaıruştım. 

Semra esneyerek uyandı .• 

Gözlerini açamıyordu. 
Çeneleri kilitlenmiş gibiydi. 
Prens: 

- Merhaba .. 
Diyerek yüksek sesle güldil. 
Bu. prens Vilhelmin Türk dostluğu-

na bir nişane olmnk üzere öğrendiği 

yegföıe türkçe kelimeydi. 
Semra: 

- Bana tü .. kçe selam veren bu erkek 
de kimdir? 

Demek istiyen bir tavırla başını kal
dırdı .. 

- M erbaba prens hazretleri.! 
Ve elini gözlerine götürerek yüzünü 

örtttı. 

Semra ilk defa o gece bir erkek koy
nuna girmişti. 

- Prensin kollım arn~ında yattım 

demek ..• diye mırıldandı. 

di. Vücudu çok yorgundu. Fakat, bütiln Pencerenin önündeki koltuğa otur-
Berlinin tutuştuğu bir kadın, koynunda d 
yatarken, yavaş yavaş aklı başına gelen 
ve kendini toplayan Vilhelm tekrar na
sıl uyuyabilirdi? 

- Daha uyumak nu 
diye sordu. 

istiyorsunuz? 

Semra sadece: 
- Evet .. 
Djye cevap verdi. 
Prens tekrar sordu: 

- Birer likör içelim de öyle 
lım .. olmaz mı? 

uyuya-

Semra likörün arkasından neler çıka
cağını tahmin ediyordu. 

- Çok uykum vnr, prens hazretleri! 
Müs:ıade ediniz de biraz daha uyuya
yım. 

Dedi. Birkaç sı:;at daha sessiz ve ha· 
reketsiz kalmayı tercih eden Semra, ni
hayet yataktan kalkınca ne yapacağını, 
prense ne söyliyeceğini .. Ve prensin 
şehvani arzu ve temayüllerine nasıl 

mukabele edeceği i düşünüyordu. 
Vilhelm bu güzel sevgilinin 

den öptü: 
ellerin 

- Ben de uyuyacagım, dedi, Hakkı
nız var .. Çolt az uyumuşuz. 

Prens biraz sonra horuldamağa baş
lamıştı. Semranın gözleri kapalıydı. Fa
kat, beyni işliyor ve uyumuyordu. 

Vilhclm yeniden uykuya dalmcn, 
Semra yavaşça yataktan kalktı. 

Yilzünü yıkadı.. Saçlarını dilzeltti 
ve giyindi. Prensin ipekli rob dö §&Dlbn 

u. 
Koca Berlin şehri an kovanı gibi i§li· 

yordu. 
Sarayın önünden başlayan geniş cad

de de büyük bir kaynaşma vardı. 
işte bir tabur asker .. 
Ne muntazam yürüyüşle gidiyorlar 

ya. 
Trampet sesleir prensin yatak odasına 
kadar yilkseliyordu. 

Semra prensin bu gilrilltilden uyana
cağını sandı. Fakat, Vilhelm bu sese 
kendi horultusile tempo tutuyordu. 
Hiç.bir gürültü onu uyandırmıyordu. 

Asker trampet çalarak geçti .. gitti. 
Ve caddenin sonunda kayboldu. 

Semra vakit geçtikçe sinirlenmeğe 

başlamıştı. 

Eğer o gece prenses Falkenştaynın 

ziyafetine gitmek mecburiyeti olmasay
dı. Semra yavaşça yatak odasından çıkıp 
gitmeyı lıile kurmuştu. Ne yaptın ki, 
vatana hizmet duygusu onu her şeye 
katlanma~a mecbur ediyordu. 

- Yıka, beni!... Yıka lncebel! .. 
diye sesler işittikleri zaman, soğukltJ~ 
takiler, usulla, saz.m arkasını keseri 
ve usul usul uzaklaşırlardı ... 

Ve. kimbilir kaç bin cariyeyi etd~ 
geçirmiş, kimini satmış ve şilphesiı: ~ 
iyilerini kendine alıkoymuş olan Jitl 
Bilal: 

- Ne kadınsın sen, lncebel... ıı..J 
erkek sana mukavemet edebilir? .. - &· 
ye fısıldardı. 

Hnngi erkek?.. , 
lşte, aradan pek uzun seneler geÇ 

mcd'ği hnlde, zavallı kadın, hizmet 11,. 
layıkhğına kadar aüşmüştU... \'c, ' 
kek hasreti çekiyordu.. ,. 

Fakat, hayret... Bu akşam. sinif (1 

rinde bir başkalık his<=ediyordu .. 4 
artistti. Artistler hassas olur .. BU b., 

minin havasında. bu akcrun sanld ~ 
rip ve gıcıklnyıc1 bir koku almıştı· 

Arkadaşı Sn.rıgiıl'c: c 
~I 

- Bu altşam ... - dedi. - Bu akşaJl'I 
şeyler oluyorum .. . 

- Ben de .. 
Prens Falkenştayn ile dost olduğuna 

çok seviniyordu. Prensesin kocnsn:dan 
herhalde çok şeylc-r ö·renecekti. - Sen de mn etlCcY 

O Fırndn Berlinde Türkiyeyi alakadar - Evet... Ben de senin gibi 
eden bir~ok siynsi ve n eri içtimalar dUşünüyorum... 1~ 
yııpılıyor, milzakere, münakaşalar olu- - İkimiz de avucumuzu yal1Y8 

yordu. kardeş ... Geçti bizden geçU. 

Alman milleti Türkiyeye asker gön- - Halbuki fhtiyarlanuş değiliz.~, 
dermek niyetinde olmadığını açıktan a-, - Bilakis, bana en olgun ya.Şt8) 
!ilğa söylüyordu. 1 oız ıibl geliyor~ ), 

(Deoomı wrı , {DtNaf* t)llf., 
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Me•hur ea),ah ve muharrir a.ovvell Tnoma• 

Neferlerimiz a~, susuz ve paltosuzdu 
Türkler büyük bir evin bahçesine yedi 

tane sahra topu yerleştirnıişlerdi; 
bunlarla bizi ateşe tuttular 

Tilrkler Beytlehmi bırakıp gitmiılerdi. Doğum kilisesinin altındaki bodruma 
gittim. "M~ryemin ilk çocuğu· 

nu doğurup bir beze sandktan sonra bir 
yemliğe koyduğu,, yeri gösteren büyük 
gümüş yıldızın yanı ba§mda hürmetle 

durdum. Bu yıldmn döıemeye çivili ol
duğunu elbette bilira:niz. 

askeri vali bıraktık. Bu zat BirleımiJ 

Amerikamn Ohayo şehrinden halis muh 
Jis bir Amc:-ikalı olan miralay Campdı 
ve bu v::ılılik o:ıa epey alınteri döktür-

zmı ve menzil itleri de bir meae
i almağa baılamıştı. Yağmurlar 

Çe daha ağırlaııyordu. Yollar büa 

Tanyeri ağanrken seasiz bir ordu, 
kalpleri saygı ve ibtirazla dolu olduğu 
halde, hiç gürültü yapmak&mn Yahu
diyenin ''Beytlehim,, ıehrine girdi. 

KudUse doğru yola revan olduk ve 
gerimizde haçlılar zamanındanbcri ilk 
defa olmak üzere tehre hiristiyan bir dü. <Deııamı var) 

bcrbatlaşmıştı. Herhalde bir tey- ---------------------------------------------------------------

Prnak: hem de çabuk davranmak s· . .. .. .. .. .. F. 1. t. h bele ı· 
riyetinde idık. Erkanıharbiye he- ızım goruşumuze . gore ı IS 10 mu are r 

-r konferans akdetti. Allenby yeni 
n tasarladı. - 16 
füıiln !İmalindeki Tilrk müda!aa-
zrr layamazsa. cenup tarafını de
kti Gal kıtalanmız Şt'rifiye deni 

dt' gayet dikkatle hazırlanmış 

den Türkleri geriye itti ve Şerifi 
lhaçlarrru bUtün gece tufan gibi 
Y•ğmurun altında tuttular, Nder 

aç, susuz, erzaksız ve palto-

/sanın doğum hikayesi malılmdur. 
Sözde BeytilUtilı.imde bir hanın ahıruı 
da dünyaya gelm~tir. /~te bu aJı.ınn 
~tune kocaman bır kt1iae i,.,,a olun -
m~tur. Hemen a~ında ve biti§iğind~ 
de katolik papaslannın kocaman mo· 
na.!tırlan vardır. 

de Süleyman peygamberin harap mabe kUmetin en nüf ııılu ri.i.esaMndan biri- Zarda menzil tcşkilô.tını yapmt!ta ko • 
di üstiJ:ne i'ı§Q edilm~tir. l§te yalı.udi- nin yapamıyaoağı bir işti. yııldıtlar. Onlar bizim gibi değildi. E11 
Zerin "Ağlama t~., dedikleri yer de bu Esasen kencli.me Suriyede de bir i~ küçük levazım bile bunınlan dibine 
camiin garp cihetindeki temel duoon· kalmamı§tı. lhti.,am ue aaltaMt.ını lü- gclrnedikçe bir· adım ileri hareket et
dır. zumu kadar sürmüş olduğu bu verler- me.:lerdi. Türk mevzilerini zorlamada11 

Yalıudiler dört be., basamak merdi· de şimdi de mağltlbiyetin acıklı man eııııeZ All.cnby yenı bir mutıa8alıı ~ebe· 
venle daracık bir hendeğe inerler ue tJ. zaralannı g6rmcye hangi glSnül katla. ~i i'ı§a etmeye 'başladı. 

bir sefaletti. ikinci hedefunlz Beyt 
i V< ertesi günü !sanın doğmuş 

ft're girmek düşüncesi, bütün 
~lcatlerimizi unutturmağa kafi ge
bir mükAfattı. 

·ak orava girişlmb pek de l5y1e 
trı-ıu. gibi çarçabuk oluverecek de 
· A rıtda engeller vardı. Türkler 

Yeraltı gibi bir yer ol.an bu kili3e
nin f<Jrka nazır bir tek pmıce7'eai utır
dır ve bu pencere yQ.zlerce yıldanberi 
temizlenemediği içitı toı ve 6r0mcek 
ağl.an içindedir. Pencerenin temizlene
memesine sebep de geM hıristiyanla· 
nn muhtelif mezh~U:ri araMndaki "s!' 
nindir, benimdir, ben temia:liyeceğinı, 
sen yapm1yGCt"~·ın11!,, daucıl.andır. 

ıınlanm ağlama duoonna dayıyarak nabUirdi1 Bu hazırlıklar görülilrken bir taraf
bilmem gerçekten ağlarlar mı 1 Fa.kat OerrwJl paşanın bu myast mezuniyE'· tan çöl yoluyla boyuna ilerl.cmi:1 olat1 

boyuna mırıldanarak bir §eyler aiJyl.e- tinden sonra Suriye ve garbi Arabi.! CIJSU8 Ldvrens ue Emir Faysalın bafı· 
diklerini kulaklanm14 i§ittim. tan umum kumandanlığı Yıldınm or- 'bozuk Arap bedevileriy'le irtil>at teaie 

Mil8lUman, hıristiyan ve yahudil.erln dulan emrine ueri'lerek böylece Os • etmek klzımgeliyordu. Bu Anıpkı,. 
gl>zlerini diktikleri bu tarihi ue dint mmılı imparatorluğunun ccnuptak" "Olii. deniz., dediğami.: Bahrilat'un ce

harp sa1wıatnda biribinndcn mil8taki1 
yerleri lngiliz ordU8Una tt~alim ettik • nulm şarki.sinde 1'e şark!nda bize kar. 
ten sonra Suriye ue garbi Art.ıbistatı iki cephe ortadan kıaldırılıp birleştiril- şı birtaı.,m hareketler yapmaktaydı-

di. Şimdi mil~ir f01t Falkenkayn Irak . 
kumandanı ayni mm.anda Osmanlı dev Filistin cepheelrinin biricik ve mutıtık 1.ar. 
letinin bahriye nazın Cemal~ dai- kumandanı olm1.14tıı. General Allenby gayriresmf bir 3'1· 

himın cenup eteklerinde büyük 
n bıthçesine tam yedi tane aahra 

Kıulil&teki Kamame kili8eainin doğı. 
ya gelen oephuin~ müslümanl.ann 
mU4%21am mabedi okın "Haremiferif., 
ile Mescidi~ oordır. Her iki mabet 
çok genif ve yilkaek bir mermer aalıan
lıöın astflndedir. MmjdtJnın ortaaındv 
''Salın Jluallak,, deniln "'°1xı!ftl kal· 
kık kt>OGman kat1a ,,arçaStnı ihtiva e· 
den Harmni~f oordır. 11.WJ pevgam
ber bu noktadan miraca çıkmı§tır. 

ma yaptığı gibi kendi kendine bir Ut-1 r~te sağ cenahı olan Arap kuvııetlerile 

\'t'rleştirmişlerdi. Şehrin kapılann 

tiddt'tli harpler oldu. Sahra topla 
tiln ~Un ilı-ri yürily{l§llmilz ilsttln
~ rOslrllrdWer. 

unla beraber Tilrklerln Beytle-

1Jererek lstanmda gitmifti. Zaten mer KUDUSTEN S01'ı"RA tem.cısı tesis etmek için ewel4 EriJa.a,. 

hum ba,,ka tarUJ hareket edmnezdi. yı ;xıbtla Tifrk'leri Şcri.a ırmağının f'Jf"· 

Yıldırım ordul.ar grupu kumandant a- 1917 senesi kdnunueuvcl"nin sonun- kına sürmek. ayni zaır.anda Emir Fay-

' uzun uzadrva durmafa niyetleri j 
Onlar KudÜ'~e ric'at ediyorlardı: 

' doğru bir ke~if npmak için g<S-
e,.dht mnrekkep gönderdiğimiz 
~i! lrnlu bura~m' bomboş bu1du. 

Sahanlığın ccnıın köşesi de m,e,,ci. 
dfllôTc..<trı camiWir k; bunun temcTleri l 
ff#J11,,._ if llir 11M1hMWiı: Söa;. 

fağıya gelmekle TUrkiyenin cenup hi· da lngiliz ordu.au elde etm~ okluğu sa14 da Moabu zaptcttirmek iatiyordu. 
divliğini kendi ellerine almıf oluyor . meıızilertk taun bir bekleme detıresiw Pl4mn ikinci kısmı olarok da Şeria 
dıı. Bu takdirde tmlnk Ja.iditı ol.an Oe- girmek mecbtıriyetinde kalm,~tı. Arlı1.· ırmağını geçerek, bizim sol cenahınıcza 
mal pa.!(lnın bu ordular !T"IPUM dah;; yağmur mevsimine girilnıi., btılunu- kuşatmak niyetindeıjdi. Böylece Am.. 
bir ordu kumandanı mfatiyle fon 'll'al· yordıı. Her taraf ue hele da;'j patikala- mana d.oqnı uzanarak Hicaz dem.tryo

kenhaynın ktımanda:n altına girme8i n nal•liycıtı imMnsız bir kala sokuyOf' lunu zaptcttirecck ue Araplar14 irti-
Mzım.gc1iyordu. Mııfl(lk amirlikten dü- dıt. bat 2!!l..dahlı~tı 
.sün .mtMalP' cıZm.oJ._1.o::ı. ......... •••'--~,.,.. ... J~•~!f.QılW~Jli.Q...ı...-~,. ... ,,...._,.....,.,,.,mMtlıwtt..,..-e'fl'fJ'9itf·- (Devamı "°") 
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Birden kendisini o binada, kont Ado
lann kollan arasında bir vals oynarken 
tahayyilt etti. Çalgı sesleri akseden 
o salonun ılıklığını, orada yapyan, eğ
lenen inaanlann duyduktan saadeti dil J 
tündil. Bu düıilnce onun maneviyatını ~ 
kuvvetlendirdi. Yapmak için büyük biı 
iat,.k duydu. 

Kendi kendine mırıldandı: 
- Hayır ölmiyeceğim. Hayatla mil· 

eadelc edeceğim. Ben de genç değil mi
yim.? Niçin öleyim? Mücadele edece
lim iyi ama evvell bannacak bir yer 
bul'l1ak lbım. Param yok ki bir otelt' 
gidt'vim, acaba ne yapaam?-

B!raz durdu. Düşündil, sonra gWerek 
töyle mınldandı: 

- Ne yapavım' Ben de seneriler gi· 
bi vıldızlann altında yatanm. Şu hara
be fena de~il. F~er çdk U"üvUp haııta· 
lanmazsam. ... Harabe oteli'' nin en kuy
tu köşesinı seçmeH .. 

Bavtr MSylivert'k etrafına bakrnmağcı 
başladı. Camiin bir taraftan duvarlan 
baştarı bap vıkdmış, öte tarafında da 
derin ht'ndekler açılmıştı. Sanki bu bil· 
yük mlbet, ayni büyüklükte baska bir 
binııı ile çarprımııtı. Bununla beraber 
uzıırı mermer sütunlara dayanan bliylil 
ku':ıbeal ve bu bilyük kubbenin yanla· 
rır-da milteaddit kilçilk kubbeler, altır
yıılfl..,·lr ~ıvatarı yrr vt'r dökUlmüs olma
sına rağmen heybete ayakta duruyor 
du 

ttı:~rine oturdufu iri mermer ta§ ka· 
f'İl>i bembeyazdı. Kendisini ü~erindC' 
di-.le'ldiren bu ıilt gibi tap minnet do· 
lu gözlerle bıktıktan sonra kalktr. Hı
~~: lclnde hiç korku duymadan yavaı· 
.C- İ1\':rleı:li. Du taş kütleleri araatnda 
~dhlnden beıııb kimsenin bulunmadı
lına tmindi. Şimdi bu misafirhaneye 
kendisi ıibi ıığınmıı olan kutlan gilcen 

dirmeden, onların rahatlannı bozmadan 
bir kenara uzanmak istiyordu. 

Etrafı bir daha dikkatle gözden geçi 
rince burada inaan izi bulunmadığına 
kanaat getirdi. 

Bu sırada camün ic; tarafında gözüne 
küçük bir merdiven iliştL Altı yedi basa 
mak olan bu merdivenle yeraltında mah 
zen gibi buyere iniliyordu.Hiç tereddtil 
etme.!en buradan içeri dalarak merdi
venlerden aıağı indi. Burası küçücük 
bir mah:r.endi. Zemin kupkuru vekatı 

bir topnıktı. Böyle kuytu ve kuru bir 
yer bulduğu için sevindi Hemen bir 
köşt'y~ oturdu. Arkasını J ;- duvara da
yıyarak dua edip uyumağa çalıştı Çok 
yorgun olduğu için hirıt7. sonra gözleri 
kapandı, uyumağa haşlc;dı. 

Anna, tatlı bir rfiya görl!rken bir 
den korku ve heyecanla uyanarak ya
vaşça ayııl;t kalktı. Uyku arasında bazı 
adamlann konuşm:ıkta olduklannı isit 
ınişti Etrafı dinlec:!i: Aldanmamıştı .Fil 

hakika camiin ic;inde.ml\hzenin ağzına 

yakın bir yerde iki kitinin konuıtuğu
nu ışitti. 

Konuşanlımn mahzene girmeleri ih
timali onu firküttü. Her ihtimale karıı 
kapıya vakm bulunmağa karar verdi. 
Bunun Uzerine merdivenleri yavaş ya
va, çıkarak mahzenin karanlık methali 
içindt- durdu ve dıpnsım gözetlemeğe 
başladı. 

BDrük kubbeyi tutan mermer sütun
lann arasındlki duvarlann yrkık yer
lerinden içeri dolan mehtap mAbed!n İ· 
çini oldukça aydınlatmııtı. Anna, dikkat 
le bakınca, bilyilk bir pelerine bürün
milı olan askeri elbiseli bir adam gör
dü. Fakat bulunduğu yerden bu adam 
ancak yan tarafından görülebiliyordu. 
Şüphesiz bu adam bir zabit olacaktı. 
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Güzel prenses 1 
- PekAli, götiirWailn. Sarayın dok

toruna haber veriniz. Bu kadını kurtar· 
mağa gayret etsiJt. Naklinde mahzur 
varsa burada bir odaya yatırnıız. Teda
vi edilsin. 

Bunu müteakip iki zabit hemen bir 
aedye getirerek kadını üzerine yerleı
tirdiler ve dıpn çıkardılar. 

Hükümdar, arkasına dönerek sandal
yesine oturdu. Başını eleri arasına ala
rak bir müddet düıündü. Sonra birden 
yerinden doğrularak Dük Jorj ite kızını 
baştan aşağı süzdil. Ağır ağır ıöyle 

söyledi: 

- Mösyö Zello un de phit ol. Ada
letin hükmilnü yalmz millet efradına 

değil. kendi ailem efradına da insafsız
ca tatbik edeceğim. Dük Jorj ve kızım 
Vera, sizler yaptığınız hareketten dola· 
yı livık olduğunuz ıekilde cezalandm
Ja aksınız. Bu Ct'zanın tesiri sizden zi
yade bana dokunacak. Fakat size de ib
ret vesilesi olacaktır. Sizi üç sene müd· 
detle memlekt'ttcn nefyediyorum. Bu 
müddet zarfında ecnebi memleketlerin
de yapyacabınız. 

Kralın bu sözleri ilzerine Vera, baba
sının ayaklanna kapanarak af diledi ise 
de hükilmdar kararınrn kat'i olduğunda 
ısrar ve ilAve etti: 

- Bu mUddet zarfında büyük ıehir
ıeri gezebilir ve istediğin!z yerde otu
Tabilirsiniz. Yalnız seyahate bir ziyaret
te baılayacakamız ki bu da düıes Doro
tcc1ir Evlendlğiniz zaman düşes düğü
nünüzde bulunamadı. Zavallı bir ro
m.,tizmaya tutulduğundan biltiln kıtı 
Bul~aristanda Sofyadaki şatosunda ge
çirdi. Henüz onun elini öpemediniz. Bu 
nun için evveli But~ariı:tana giderek 
annt'nizi ziyaret edeceksiniz. Ondan son 
ra istediğiniz yere gitmekte ıerbeatai-

niz. Uç sene bittikten sonra gene biribi
rimiıi görürüz. Zello pasaport muame• 
lelelerinizi hemen yaptıracak ve siz ya• 
nn yola çıkacaksınız. Haydi artık istirı 
hat e':iiniz. 

Kral bunlan ıöylt'rken düıeı V ~ra 
ağlıyordu. Babası sözlerini bitirdikten 
sonra kendisini son defa kucaklamasını 

istedi. Kral mÜtt'essir bir tavırla kızını 
kucakladı ve alnından öptü. 

Bundan sonra Dük Jorjla kansı· oda
dan çıktılar. 

Vera gene muzaffer olmuştu. Babası
nın verdiği sürgün cezası tatlı bir !eya· 
hattt'n başka bir ıey değildi. Buna 
mukabil ihtivar kadının bütün ittJ1am• 

Janndan yakasım aıymnış, badisec1cn 
t'n ucuz bir sckilde kurtulmuştu. Mu
vaffııkivctinin en parlak kısmı Zinr~·a· 
nrn karakalede mahpus kalmasına ba
basını razı etmiş olmasıydı. 

Vera, sara •dan çıkıp kocariJe berc:ber 
evlerine ~dderlerkt'n onu arkas•ndan 
süzen mii""Vİr Zello, kendi kendine şöy 
le mmldandı: 

- Bu sefil kadın a-aba nasıl oldu da 
i"i kall"li hiıkümdann l"Özleriııi bova dı? 

Zavallı kr~ı. onun korkunç içyilzünil n3 . 
ad anlaynmadı? 

-33-

SOFY A SOKAKLARINDA 

Sonbaharın sıkrntılı bir gecesi .. C.il
neı batalı henüz i~i saat kadar olmuı .• 

S<'fyad::ı hi!r<!p bir camiin avlusundayız. 
Ara sıra bulutlardan sryntan ay bu ha· 
ra~yi r,i!mü~i bir renge boyuyor. 

Avluda üstiiste devrilmi' büyiik T.er 
mer taoı:lard-ın bii:nln ilzerinde bir 
ıenç kız otunnuı, düşünüyor. 
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Yazan: Mütekait Amerikan AmiTalı 

Riçart Evelyn Byrd -8-

HA BBR - Akşam postur 

TUTkçeye çm>ire11 
A.E. 

Cenup Kutbuna seyahat 
Ameı ikadan cenup kutbuna yüz binlerce 
meı~aklı adam hatıra pullaı .. ı için mektup 

yoliamağa başladı 
Bizim çok alalh küçücük köpek bumunu nasıl ucak tutacajmı Ruppert, küçük Amerikaya an· dar çalı~tılar. Körfezden dışarıya hu- ka pulu,. adı verildi ve küçük Ameri· 

cak iki mil kadar yaklaşabilirdi; fa. cum etmekte olan :,uzlar gemiye bi..:· kada t~is ettiğimiz posta merkezin
kat doğrudan doğruya yaklaşma yol11 yük tehlike teşkil ediyordu. Körfez den ~önderilecek muhaberelcre tah· 
iistünde dimdik bir dağ şeklinde müt- buzu hazan hiç haber vermeden bir- sis olundu. Bu pullarla pullanm~ 
hiş bir buz kütlesi bulunduğu için, denbire çatlıyordu. iki defa adam on binlerce mektup aldık. Muhabere
huz dağmm yamaçları boyunca on lanmrzla malzememiz buz sulannı:ı }erimiz Yeni Zelandaya gönderiliyor. 
iki kilometreden daha uzun bir do- düştüler. orada gemilerimizden birine aktarma 
lamhaç]ı yol açtık. Bir yerde dör!: Rüzgarla dalgalar deniz cihetir.- oluyordu. Biz de ayni vasıta ve yol
metre genişliğinde bir yar vardı, ge- den geldikçe bizim için daima büyük larla mektup gönderiyorduk. 
tirdiğimiz telefon direkleriyle bunun tehlike oluyordu. Gemiyi buzlara Cenup kutbund:ı müh:-ü ibtal e
üstüne bir köprü kurduk. Buz her çarpmaktan men için dehıetli güç- dilmi§ bir mektubu almağa merakl· 
gün hareket ediyordu. Biz de yeni lüklf"..r çekiyorduk. Gemiden indirilen yiiz binlerce ki§İ vardı. Bunlar Ame· 
yeni yar ve çatlaklar üstüne köprüler tayyarelerirrizin tekerlekleri yerin,. ,.;Jmdan hatıra pulu satın alıyor, ke!l 

du. Gereleri aaat onda elektrik aönch: rülüyordu, fakat herkesin 
mahıua küçük bir :;>etrol limbuı v.&rdı. Ate§ler IÖnüyor ve gecele · 
kes kap11mı açık bırakıyordu. Kulübelere yol veren kar altmdaki ·· 
den geçmek için elektrik cep fenerleri kullambyordu. 

terzilik müessesesi, bir merangozha· 
ne, üç inekli bir aüt ve yağ evi, kö
pek kızaklan, taraktörler ve tayayr~ 
lerle mücehhez bir r.akli~r-t -~1 :

1
• , 

na malik olmakla övünebilirdi. Dün· 
yanın kUJ uçmaz kervan geçmez bu 
ıssız ve hücra kötesinde 56 kifiden 
mürekkep bir heyet asri yaşaınanu'I 
bütün icaplarını yaparak. ilmi kqif
lerde bulunmağa uğraşb. 

ketli bir hal aldı. Şehrin e 
yeni yeni çatlaklar peydahlandı 
tmuzdaki buz da ileri geri h 
geçti. 

Kocaman bir Aysberg ü 
denizde ilk sahih bir fehir hali 
mak da pek kötü bir ün olm.ıya 
..Okland ayısı .. mn bize dönm 
vakit çok geçitmikti. Soğuk 
nn birdenbire pek §iddetlencr 
çatlaklarını çimentolaması üze ' 
rin bir nefes aldım. T ccrübe uç 
da .. Mavi çelik,. tayyaremizin i 
ki adamlara hiç bir zarar ve 
zin dü§Üp parçalanmuı, Pelt 
pılan müstacel bir apandisit am 
tı, ve kliniği tamamiyle yakıp k 
mesi tehlikesini gösteren bir 
ba§langıcmdan başka Jcrşhk is 
vaziyetimizi hadise!Jİ7 ikmal et 

kurmak mecburiyetinde kalacaktık. Skileri taktık. Her ikisi de doğruca di adreslerini yazclıklan zarfa yapıttı· 
Bu yoiun üstünde 400 tondan Küçük Amerikaya uçtu. rryor. 

fazla C§ya ta§macaktı. Tam üç haftrı Nihayet Rupperti boşalttık. Ne Bunu ikinci bir zarf içinde istikşaf hf' 
geceli gündüzlü taraktörler, köpek yazık ki malzemenin büyük bir kıs- yeti adresine gönderiyordu. Bu pul
kızaklan durmadan çalıştılar. Tayya· mmı henüz küçük Amerikaya taşıya· lar bizim cemm kutbu poata idare,,iıı 
relerimizden birisi gemiden küçük A- mamıttık Bunlar hain buzlann üır de ibtal olunduktan sonra sahiplerin"." 
mcrikaya 26 defa gidip geldi ve en tünde yatıyordu. Fakat mevsim iade edilivon:lu. Böylece merakhl~r 
mühim alatı taşıdı. ilerliyordu ve Ruopertin bir an evvp,l hiç d~ forktna v;ınnaksızm istikııı;;ı' 

Balina körfezinden buzlann çö
ı:ülmeei, küçük Amerikanrr. bile sii 
rüklenip gitmesi tehlikmni gösterin
ce, derhal muvakkat bir merkez teei~ 
ettik. Ve buna "Ricat k"lp181,. admı 
taktık. Şehrin cenubu prki istika· 

T araktörlerin boyuna kaydıklar: dönüp gitmesi Iazrm geliyordu. O- heyetimizin varidatına yardnn sur'!· 
halde bu buz diyarında başardıkları iş nun buzlar arasında donmasma mii- tiyle bizi himaye ediyorlardı. 

bir · · · · · ki:ofl'\e.rc uzak~::t
ki katı buz tabakaat üstünde kurulan 

u yeni kam· en l.B..znn ~ya~mn~. 
dan bir kısmını depo etb"k. 

gerçekten ~aşılacak gibidir. Buralar saade edemezdik. 5 şubat 1934 tP. BiR YENi KOCOK AMERiKA 
da taraktör kul1anmak bir tecrübe ic!: gemimiz Yeni Zelandaya hareke~ ŞEHRİ 
ve cenup kutbunda ilk defa tatbik -.,. etti. 
lunuyordu. Bunlar olmasaydı işimi· Bu sıralarda doktor Poulterin 
zi katiyen haşarama~dık. KOÇUK AMERiKA TA POSTA nezareti altında eski küçük Ameri 

kanın çeVTesindc yeni bir şehir kur...ı. 1 
du. Bu yeni şehir elektrik rşığı ve 
kuvveti, telefon, güzel teçhiz edil
mff bir laboratuvar, birinci muf bir 
MYll tarauut iatasyoıiu, ~tf Oka 

Küçük Amerikanm kurulmuf ol 
duğu geni§ buz düzlüğü, Balina kör 
ferinden ancak iki kilometrelik koy (Devam1 

Geminin boşaltılmasına Novill 
memur edilmişti; buz üzerinde hare- 22 Eylul 1933 te Amerika Bir·· 
katın idaTf'.si de Jüne vr.rilmişti. Nak- leşmif Cumhurivetleri posta dair~-
Jiyattan Taylor JDMUldlir. .ı ikinci cenup kutbu hatırumı kut 
~t müddeti ~ .. Jmr. IUlinM kin ' ._ ~ ""1-

kımc bir 'kabua oMU. AdMnıtarıırrrn1·· ~ 

buzu ile ayrılmıştı. Koy buzu her an -----------..-'lfl 
çatlrvabilirdi; nitekim 1928 de kü.I IS ARIYORUM 
çük Amerikarla bulunduğumuz ik; 
vıl zarfın~ birkaç defa çatlamqtı 
Balina İtörfezinin buzlan temizlenir. 

yoro.u"luktan diiAİ;T') hRvrlmcava k'l· eereflendirdi. Rmıa "Kücült l'r"ert• ea.abane ve klinik. makine daireA•, kov buzlarına dn?rıı hücllm e~;,.,,.,. 

Elbileled paıp parsa, - tarafı peri 
pn bu kum.. Yad •pean olmaft ottı
rutunc!a belli ki çok ,mpa .,. bltlda.. 
Dtlf8DGyor, lı:orkung bir hayal iörllr 
gibi oluyordu. Kafasmda d6nllp s&ıle
'linhl 8nlnde cnJmm sfbi o1aa 1111 Jaa. 
791 lrorbJmı)'acak c:inatıen delil kL 

Za..UZ AmlaL 
1 :s.et. ba lmcap. Am Paüük
Gözlerl &lGrıde canlanen 11.,.ı de 8a. 
tire ı!mhafm AlmMt tbralaim P'IMI" 
sifaf odamda ıeçen kanlı faCla NL 

Ona •in' Ye cibel bir &eliııllJr p,.U· 
rDmlt. aU.1enmi1t ıUriilllp ıflrGtttkGI· 
muı. ıonra da haremapJarmm anamda 
bahçeden lflCirllereJr papma sifaf WSa
kUne ı&tGrilmtltttl. Heybetli pap bu· 
nda iltedlil gibi amıawuı 7erine ıetS· 
re bilecekti. 

Orta1mcla, beri ipek yatak n yorauı 

Jar1a ıilllenmJt ıenlt J>fr bryoJum bu 
lundufu muhtetezn odaya eokaldup 
saman korkusundan Ye upa,acalı fell 
ketten tlrtlr titreaıele batlmmftı. Hele 
kendine g6rlllmemlt bir hın Ye ,.ısYet· 
le bakan ild parlak gözle bllelbıe yapı· 
pn iri Ye 1mYvetJf eli g2Srdtlfll nman 
Adeta kendfnden geçmlftL 

trl n demir el onu kendine c!olru 
~ekti. Sonra kıskaç gibi iki kot onu 1ru· 
cakladı, karyolaya doğru birkaç adım 

aiirUkledi. Homurdanır gibi bir terler 
de s8ytUyordu. Fakat Anna ıaylencnle
ri itltedeedk balete delftcU. Hayatt ave
gine Umidi, istikbalinin temeli olan 
bekareti mezbahaya llrll1denlyordu 
Kula~lan utuıd\&)'or, beyni kanacalanı 
yordu. 

Pabt itte tam bu mldAır mudse 
eJdu. 1'Tet, ba ıpubaJcbk bfr lllUdse I" ... 

Bir bot- albi soluyan bbç h11anr. 
tahib .. Ahm6t tbrahfm ,.... blrdea deh 

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

tetli bir sıihk kopardı. Kollar açıldı. 
Bu haybiJUI fiddetinden rasteri faJta .. 
p sfbl ·~ Anna, iki adnn seriye fır· 
ıac!ı. G6rdBP py pek korkunçtu: 

tJpuan boJ'lu, o nlabette de iri yan. 
Japlanl elbiseli bir Arap odanın ortum 
da dimdik duruyorda. Kml elblaelerfnln 
yalrumcla. ront gibi. Onrtnde bir ta• 
kmı yanlar bahman ınadeal bh- levha 
puh,.ordu.. 

ffte pap, ba lidamnt 18ttlnce çrllrtı 
bamtftr. ADnaJ'f bir ~ clbl kucak
Ja,a kollan asdmrf, lıemen yUstl ko
yun yere k•PaDIDf "-mmlclammftı: 

- Eyvah, mahvoldum. !ıtanbulun 
c.nldr... 

Soma AMAftlft dehtetten c!omuı ba· 
kıflan &ıflade, lanJ elbleeU dn ca.e 
Arap, hemen cebinden çıbrdıp lpekteıt 
bir ipi SUıtlre muhafmmn bo1aau ge
strmlt " ,...,., 

- Alçak. hUnJcatm emirlerine neden 
itaat etmedin. Sana arb arkaya cısode
rlltn Ud kordonmı mınıamı anlayama• 
4m mı? ipe onun manası! .• 
Danlı ve ipi o kadar kunetll bir 

llkıt mlmıftı ki papnıa ıeıterl yanla 
ı-mc!a dlpnya fırlamq, bfr ketime bite 
.a,llyememiıtf. 

Alma, bu mOthlt IMftaaradan bOtUn 
açlamun dimdik oldufunu hlssetmif, 
kor1rusundan P.enettenin 18ftrfta kııc;m?f 
a. Arabnı ipi pu mUthlt koDannni 
kabaran adaleleri elblaenin üzerinden 
bile kaim hatlar halinde iJelJf oluvor
clu. Anna, Arabm k&dr kadar lfyab 
kortun~ suratının ortaaıı4a parlayın 

Ud g8dn akı lle ~ ıtırttlp 11· 
c:m!ayan iki mra 1*abe7u dlt!eri de 
18rtlnce daha fula clayaU11WDJt. dela· 
ptlnclen çıldıracak bir ha14e ktl\dlnl 
bldmp pencerecleıı apft atınııtı. Beli 
se be pencere atasmda çok ylbekllk 

---- -- -- -- -- ------- - - - --~ 
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----------------------------·---------------------------,oktu. Bunun için Anna. bir tarafı acı
madan dtSftGP yerden b1kmıt " sıJc 
•laçbldar arauııda rastgele bir latika
mete dolru kopuıtu. Biru eonra sık 
çalılıklara raıt ıelmifd. Çlıl•hJdatma '' he 
men arkanı takiben bir duvar UAJU10r 
du. Anna p1dıklada dUftl' ananda u
sanan dar g~ldt takip ederek bir hayU 
ler!emfttl. Alaçlum aralanndan efbtl
Jen mehtap bu dar ıesfdl yer yer ay· 
dmlatnqtı. Anna. bahçe dunrmm n• 
rede nihayetlenecefini eacUte De ~Dttl
ntlrken birden duvarda tdlçllk bir kap 
g6rmUıtG. Bu papnm lronatmm bah~ 
bpmydı. Bu kapı kulluılmadıp içla 
içeriden ıtlrmelenaıittl. Anna, kurtuluı 
Gmidlle bOyilk blf gayret larfecl~ ae 
nelerdenberi jılemedlll için paı tutmuı 
olan genif ıUnneyi yerlndesı OJUtmll 
ve btru aoııra da arkuma kadar çıülp 
açabihmıtı. Hafif bir pCll'b ile hini 
blrilmıit olu alaç yaprüJan •• top. 
raklardu aııcaJr yanuna kadar 11PJabi. 
len bpıdn dıpn fırlumf, kendllhll bir 

' çaynlıkta taıdmuttu. Sol ıarafın4a bab> 
nan koruluk ve clalbk kısma dopq Jsot. 
~· batJım•ıtı. Gecenin •• konakalan 
pek u mel)tap catıbUa branlılı 1sia 
de Dereye ıittllinl bJlıa4eıı ... t1uce 
kopuf. JtırilmUf. biras dinJIDIPll I~ 
ne kotmuttu. Niba~ 11bahı Jraıp Nk 
ve ıenia bir ormanm tsin• ~ o~ 
manda raıtladı,lı bir kaynaktan d~ do 
ya ıu içmiı, fecrin ilk lfl~larilt beraber 
Uyaıw\ kuflanıa ~ dllllcmffQ. 

Biru eonra yetUUJder aıumda bir 
kaye vannıı. bunda WSyltUer kendlalu 
garip nazarlarla baJmaıtJardr. Onda bir 
JdSylU bdmc!an ekmek iıtomlf, lrammı 
doyurup Sofyaya gidecek yolu IOf\l,P 
aırenmJt ve ıeaı yilrtbMle lıafluuita. 
YaJnıa bu k8ydc, açhktlıı kurtulmak~ 
s~ papıım konalnida slfaf oda~ 

cltllrlllilrkeıı pumapa talnlm.. oJaa 
lay9mtli )'Wlfl blrJras fnqa ekmek 
iiittılı bdma •tauttz. ~ a11e7e 
dolru Ddnd Wr U)'t Yll1Dllt anda da 
ytlstlpD paiuDe bmsm doprclulm
tan IODra ıeııe yola devam etmit. akp 
ma kadar birkaç kay ve nahiye merkal 
geçmiftf.. -.,et altmcı cDrıG akpn1 

gece aldaiu AmaD W,amn JllkJarı 
u.nkllın ı&anmtftd. 
Yarım -t IGma W,.. J'&ft .... 

:nnhk 1Ctb1dana41, ...u ........ dl 
rek adalarla llerlemel• bafl•D!Jb. '81 
lan bir halde. ıeUp ı~enltn mOmldla 
:oldula kadar a.c11n1 ~ .. ça 
lıprak kuytu ve 181gell t9 keaulano
clan yilıilye )'llrBye bu karap camHn a. 
nine ıelmtt " dlnlamek için maya 
ılrerek m..,... tafJarda 1ıirlD!n IHrl 
llt oturmutta-

Şhndi c!llf(lnG,.orda: ffaJ'Ji ....-. .. 
HD aerin bir eonl>alıu itlsıln OD• lltlt 
atfıbqlaımttz.B~Dt~ 
bir yeri, ae de mı..nr olacak ldr timdi 
it Yardı Bir tarafta •shk da b8ti1n pi 
tdue baıbıiPij, c!lc1ertacl6 ythlıecek 
talat 'bırakmaqtı. Bir ""Yardı. O da 
ınensup o1dalu llonlo1"Jaıa119 pterek 
ıneas1eelrtlat ~ ~ 1ı1ma,. 
tdllmetlnl ..... w. baDa da "' 
uret etf..,.,.du. e. IUmlebt 
Sade ldalıta aydı? 

'imdi kendi ayalll• tekrar Sehpa. 
,. s sıbcıktı? 81 111 11pımk 
cıı~-.. telDdL 
~albl-..a~ .. -----................ _. ..... ~ 
-- adar pdrmele ... .,. .. Aa8' 
tilfı1'I tmılnce ı.,u ~ "8tfm .,..,.... ..... .. 
~ Wr bCtla ,.,.... çatcr ~ ,,....JerJnclea ~.... .. .... 
~ ıeUyorclu. 
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ISTANBUL: 
18,30 pla.k!a dana mu.sl.kisl., 19,80 k.onfe 

l'an.s, Suat Dervi§ ta.ra!mdan, 20 Belm.a ve 
lrkadaşiarı taratmdan Türk muaildsi ve halk 
l&rkıları 20,30 Sadi ve arkadaşları taratın 

dan Ttlrk musikisi ve halk şarkıları, 21 or 
kestra 22 aj~ ve borsa haberleri, 22,SO 
Pl~kla sololar, ertesi gUnUn programz, 23, 
llon. 
\'ty,\..;.1\IA: 

18,10 edebi yayın, 18,35 pul kollekııiyonu, 
larma dair, 18,150 musiki ve şan, 20,05 sa.at, 
Pl'ogram, haberler, spQf, 20,15 eğ'lencell kon 
ler, 21,10 şarkılar, 21,115 piyes, 23.15 ha.ber 
ler, spor, 23,35 keman konseri, 24,10 gra.mo 
fon, U,315 hıtberler, 
lıERLl..'\: 

~ 
17,0:i pazar yayuıı, 19,05 sürprizler, 19,415 

ll'ıUSiklll piyes, 20,45 spor haberleri, 21,05 ope 
ta orkP.strası, 23,05 hava, haberler, spor 
23,35 dans musikisi. 1,05 konser, 
flUDAPll:ŞTE: 

~ 
18,05 salon orkestrası, 18,35 tiyatro artist 

lcrı, 19,50 gramofon, 20,35 opera binasındaki 
g"ala milsamercsl, 21,35 haberler, spor 22,55 

t ~lngene musikisi, 23,50 orkestra konseri. 

8 llürJtEŞ: 

~ 
19,01'> hava, haberler, sa.at, 19,H5 dana mu 

' llikisi, 20,215 mılletlerln zamanı, 20,45 koro 
konseri, 21,20 operet yayını, istlrahatıerde 

1 haberler, spor. 

ıtl l.ONDR.\.: 
ııl 19,43kıraat, 20,05 köy şarkıları, 20,315 or 
l4 ltP..stra konsen, 22 din1 yayın, 22,50 haberler 
~ baya, saat, 23,10 vasatı İngiltere lstaayonu 

~ 
ııun programı 24,35 son. 

8 llo:uA: 
: 18,011 sen!onlk konser, gramofon, spor ko 
id tıuşma veya gramofon, 21,45 komediler, 

~ 
20,35 spor, gramofon, saat, haberler, 21,85 
koro konseri, 23,45 dana musikisi, istirahat 
lerde haberler, 24 .35 dans musikisi, 

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

BINBMALAB 

SA.BAY 
rUBK tı 

MELEK 
lPEB 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRJ 

BEYOCLU 
ı Top • Hat 
ı Gazino dö Parla 
ı Roae Marie 
a .MeçhO.l aaker ve Kan kar 

de§lerf (Türkçe sözIU) 
ı Rose Marte 
ı Erkek hala 
ı Ste.nka Razin 
ı Donanmada bir cinayet ve 

Biz de insanız 
.: Juantta ve yataklı va 

gonlar kontrolörü 

ı Kahrs.ma.n Haydut ve 
Karnaval çoeuğu 

ı Vahşileşen iıısa.ıılar ve Ka 
dmlar gölU 
Ntnon ve Ölümden kork 

mayan adam 

ASTORVA ı Şirley ve Kangesterler ve 
vahşilere bUcum 

umı URtYET Kadın polla olunca, Mah 
§er ve Fantoma geliyor 

FERAH 
ISTANBUL 

ı HUlya peşinde ve Hayat 

blzlmdir. 

ı Asrt zamanlar (Şarlo) ve 

Sokak çiçeği 

ı A.811 zamanlar (Şarlo) ve 
Kırık rüya 

mLAL Programını bildirmemiştir 
ALEMDAR HaşmetlQ vals ve Korsan 

lar detlnefd 
KEMALBEV Ölüm kasrrgası ve İki 

yüzlU katil 

KADIKOY 
HA.LE ı Pomptyentn son gtlnlert 
80REYY A ı Program.mı blldirmemlştlr 

USKlJDAR 
llALE ı programmı bildirmemiştir 

BALAT 
ı:::::ı:::::::=:=:::::::::=:::::maa:ıı:ınııı::=:::: MILU Ü ı Pı ogramım blldlrmemtştlı 

Konservatuvar profesörleri 
Nimet Vahid 

1' I Y A T R O L A R ü---
Liko Aınar u_ .Sehirİrgaf rosu T E P E B A ş ı 
Ferdi von Ştatzer e... 111111111111111 dram kıımJnda 
Rudolf Eidler ı: 

8 Birincikanun salr saat 21 de~ ~((I rırıı BUYUK HALA 
, Fransız tiyatrosunda ft 111 .- ran.aız nyatro8uıı.cıa 
.. -::::::::::::::::::::=::::::::::--.:-..::::===:::::::::::: IHUllH ,,, ~~~ 

VA Kl l' Propaganda servisin· 
de.1: 

1 - Türk cvlatlannın i'siz kal
mamasmı arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz i9 any~n 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlannı 

meccanen kabul eder. 
ı,siz kalmamak için bundan iı.

\ tifade ediniz. 
)$ 

~ 

1 
'Ş, 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat· 
lrk ve her nevi işçi anyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinln ucuz, kilçilk 
i:.:nlarrndan istifade etmelidirler. 1 

' 3 - Apartıman, ev, otel, ha
§ rnam, irat, dükkan, mağaza almak 
~ ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
~ i~lerini gayet kolay ve en ucuz e bir şekilde temin etmiş olmak içir. 
~ kURUN ve HABER gazeteleri
~ 
~ nin ucuz iHinlar ıffitunundan isti· 8 f;ı ·' etmelidirler. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

\ 
~ 

4 - Otomobil, araba, ;:>iyano, 
rnobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
kURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. ( 

~ Bütün bu arzulannızın temini 1 için müracaat edecek mahal yal· 
. nız V AKIT Propaganda servisi
~ ~ dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 
ffe

1 
l<IT Yurdu. Telefon: 24370 

~tı ·11 1 ıımuııı1111111ııı11ııııı111m1ııııııııH11111ııııııııııııı1~111 

HALK OPERETİ 
mıaamn ı:ıyatraınnıaa 

Zozo Dalmas ve Fono· 
koııun i§tirakilc 

ENAYiLER 
t>Uyük operet. Yeni kadro 

Veni Bale 

Ullylik tlltiz.yonlaı ve 
manyetlzmlM.'.t 

Pr. Zati Sungur 
Her ak§&m 

Şehzadebaşında 

FERAH ıinemada 

r amamen yeni 
numaralarla i:i -
çüncü program 

Satılmayacak eşya, ki
ralanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABRR 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 1 

kvalamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vasr
tadır. 

20 kelimeye kadar be~ 

def asi 

100 
kuruştur 

HABER OAZE'fESI 

İstanbulda en çok satı-ı 
lan hakiki akşam gazete
sidir. 

ttAtuı:u - Akşam postası 11 

Kurtuba halifelerinin neslinden gelen~-------~ 

Madritli güzel Bütün Türkiyede tanmmı§ BEY
KO Ticarethanesi KÜRK MAN
TOLARINI 10 seneye garanti ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak Dolores 

ispanya Cümhur Reisi Azana 

satmaktadır 

ile nasıl evlendi ? 
Paristen yağılıyor : 
İspanya Cumhur ıeisinin kansı 

Madam Azana lsviçre:.de bulunuyor 
Bu haberi alır alrna.z, gözlerinin gü
zelliği bütün Madritte meşhur olan 
ve memleketinin akibeti üzerine bı L 

kadar yaş dökmüş bulunan o güzel 
ve genç kadını hatırladzm. 

Onu ilk olarak, bundan üç sene 
evvel, Madritte, yeni apartmanındl 
görmüştüm. Kocası ıktidan elinden 
kaybetmişti. Artık Lic bir şey değil
di. Dnst1an b;,.~7 ;;...,;t •• ~ .. • 'k: · •· • 

~,_.... ..._...._. '" • ~ " ; • - 4 fi!42 • 

ler. Yalnız, Dona Do~mes tebessümü-. 
nti'fü"Una aza e erdi ''e o nariK.ula<:Ie 
tebessümü ile, suk.ıtu, onu sanki 
daha fazla güzelleştiriyordu. 

* * 

işte Kurtuba Hatif elerinin doğru. 
dan doğruya neslinden gelen bu Do· 
lores, bir gün İspanya Cumhurreisi
nin kansı olacaktı. 

Lolltanm hikayesi 

Dolores de Riva3 Şerif'e, Madrit 
genç kızları kısaca Lolita derlerd! 
Buna da sebep asıl ıiiı.elliği, gözler:
nin fevkaladeliği idi. Birçok şairi !r 
ve genç muharrirler, onu, bugünkü 
İspanyanın en büyük romancısı Pio 
Baroja'nm salonunda görürlerdi. Ve 
onun için birçok şiirler, nesirler ya · 
zarlardı. Lolita oraya, şimdi Cenev
rede İspanya baş konsolosu olan kar
deşi kıymetli muharri~ Cipriano ile 

Anadoludan ayni şeraitte ai.Jariş 

kabul etmektedir. 

Mahmutpaşa Kürkçü han içerisin
de BEYKO TEL: 21685 

beraber giderdi. Lolita etrafında do- ._ _____________ _.. 

laşan ve onu seven gençlerin hiç bi- ---------------
mııne yüz vermezdi. Bunlardaıı 
gayri, birçok asil V".! zengin kimse· 
ler onu istemişti. Lotta onlara da a" 
nı şekilde red ile cevap verirdi. 

Herkes: 
- Bu kız acaba ne istiyor? 
Ojye merak ediyordu. Fakat bi. 

gün, bütün Madritb ~u sözler ağır 
dan ağıza dolaşmağı başladı: 

- Lolita aşık uldu. 
-Kime? 
-Azana'yal 
- Amma yaptınu ha 11.. 
Herkes hayret ~diyordu. F akdl 

dostları, Lolita ile A~ana'nın ilkba -
harda evleneceğini sÖ) lüyorlardı. 

Had.ise bundan altı sene evve1 
cereyan ediyordu. Azana o zaman
lar, Adliye nezaretinde küçük bir 
memurdu. Muharrirlik de yapıyor· 
du. Fakat tanmml'} değildi. Üste
lik de elli yaşmda idi .. Lolita ise yir · 
mi iki yaşındaydı. 

Nasıl olup da bu genç ve güzel 
kadın, · en zengin ve en genç talipb · 
ri n.ddedip onunla evleniyordu? 

iş arayan ilii genç 
sanatkar 

Sanayi mektebinden mezun fransız. 
ca ve almanc bilen Mustafa isminde 
bir tesviyeci ustası iş aramaktadır. 

Diğer taraftan sanayi mektebi 5 inci 
sırufından çıkmış Ali isminde bir ma,. 

rangoz ve soğuk demirci ustası da iş 
aramaktadır. Taliplerin şu adrese mü
racaatları lazımdır. Çemberlitaş Şeref 

efendi caddesi Küçük Nuruosmaniye 
apartımanı numara 6769. 

la nazır, sonra Başvekil oldu. Sonra 
her şey yıkıldı, düşmanları, Azana'· 
ya hakaret ettiler, aleyhine yazılar 
yazdılar ve nihayet Azana hapse gir 
di. Dona Dolores !<ocasmı her yer
de takip ediyordu. Hapse girince • 
herkes Azana'nm m1:1hvolduğuna ka
naat getirdiği halde, o, ümit ediyor· 
du. Nitekim, Azana şan ve şerefle 
hapisten çıktı. Reisicumhur seçildi. 
Ve böylece Kurtuba Halifdcnnİ"l 

hafidesi Dona Dolores. parlak ve 
yaşlı gözleri ile, ecd~dmm sarayları
na giriyordu. 

Manuel Azana, genç kızın karde 
şinin samjmi arkı.da~ı idi. Onları n 
evlerine geliyor, ve 2.aha çocukken 
Lolita'yı dizlerine alıp hoplatır, o 

Madritin Dona Do!ores'e kar~t nunla oynardı. Yavaş yavaş, kü· 
büyük bir şefkat ve hürmeti vardır. çük kız, kendisiyle :ıliıkadar "Mano· 
Onun aşk macerası bütün Madrit ve lo., ya karşı bir muhabbet duymağ.l 
İspanyol kadmlarmm hayallerini i~ · başlamıştı ve bu munl'\bbet onun kal 
gal etmiştir. Şehrin en şık ve yük - binde kökl~mişti. 

Fakat birdenbire, gene ispanya -
nm ufukları karardı ve Lolita, tıpkı 
h•ristivan cariye fTibi, frrtmadan kur
tulmak i.izere yollara düşerek lsviç
reye gitti. Lakin, bu H fer, ceddi icin 
olduğu gibi, yanında. onu seven 
~dam wıktıı. /\zan.:ı, bttN\.İn, Rnrse
lonad:ı, kenrlbin ve memleketinin 3-
kibetini bekliyor. 

sek mahallesinden t"'n fakir ve adi Evlendikten bir sene sonra, Is -
mahaUesine kadar bu aşk macerası panyada Cumhuriyet ilin edildi . 
malumdur. Mechul Azana yeni b:r hayata ~iri 1 

Dona Dolores, Kurtuba emiri Ab. yordu, bir şahsiyet oluyordu. Evve· 
düruhmanm ahfadr.1dan kalbi, le- ----------------------------

E. R. 

panyanın biitün tzt1raplariyle par· 
çalanmıştır. Fakat mısıl olup da d<ı
marlannda asil ve müslüman bir kan 
taşıyan bu kadın, eb•;veyni ve akra • 
~sı tarafından şimdi ı:\rtık "dev, yam 
yam,. diye andrkları bir adamla 
evlendi? İşte burada size bunu anh· 
tacağrm: 

Bir Emir ile bir cariyenin 

hlk~yesı 

Kurtuba hilafeti yıkıldığı zaman, 
Halife Abdürrahmanır. yeğenleri şi· 
mali İspanyaya dağıld1lar. Bunlardan 
Emir Hassan da tavaif ilmi.ilukün e
linden kurtulmak için aşrk olduğu hı
ristiyan bir cariye il'.! birlikte Kastil· 
yaya iltica etmişti. Emir Hassan, 

Nafia Bakanlığından: 
2 lkincikanun 1937 Cumartesi günü saat 1 O da Ankara da 

Naha Bakanhğı Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3500) 

lira muhammen bedelli bir adet mazotlu motörle çalışır tulum
banın mübayaası açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konmuştur· 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 

1936 senesi için Ticaret odasında kayıtlı buhmduğuna d:ıir 

vesika ibrazı mecburidir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2 lkincikanun 1937 Cumartesi günü 
saat 10 da Malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları la-
zımdır. (2887) 

Kurtub~~ Bu~osnkadm~b ay~~-~-~~~~~~~-~--~-------------

yollarda kalmıştı. Buna rağmen gene; 
ve güzel sevgilisine hu şı, cariyesi ol
masma rağmen hiç l·ir cinsi arzıı 
duymamıştı. Askı o kadar ulvi, kuv· 
vetli ve temizdi. 

Kastilya'ya gelin1.:.e kral Hassan 
ile cariyeyi iyi kabul etmiş, onlara 
arazi, asalet unvanlan vermiş ve ev
lendirmişti. Bu izdivaçdan bir kız 

Seyhan val~liğinden: 
1 - Seyhan vilt\)'eti merkez ve mülhakatı için telefon malzemesi ek· 

siltme ile alınacaktır. 
2 - Satın almacak malzemenin muhammen bedeli 7 208 lira 60 ku -

ruştur. 

3 - Satmalma :şi 936 senesi birinci knnunun 26 mcı salı güni.i saat 
1 5 d.e Vali muavinliği bürosunda v~ muavinin başkonlrğı dttnda topla
nacak olan ı , "Tıİsy·mda kapalı ' ri yoliyle yapıla:nktır. 

İstanbul 7 inci icra memurluğundan: KUR UN Doktoru doğdu ve ismini Dolorc>s koydular. O 
Bir borçdan dolayı mahcuz olup satıl zamandanberi, bu ai)ı>nin içinde dl'! 

4 - Teklif mekt\ıpları komisyon reisliğine muayyen vakitten bir sa· 
at evvel verilmiş bultınacaktır. 

~asına karar verilen manda, beygir, be- Necaeddın Atasarıun ima bir Dolores ismı bulunudu, bu 
~aı .ı.·nek tay, koyun, yük arabası, su sebepten, bundan yirmi sekiz sene 
.,1 Her gün 16.30 daıı 20 ye kadar 
• 0 toründen ibaret büyük baş hayvanat evvel doğan kıza drı, < n'aneye riaye-
4ı Lalelide Tayyare apartımanlarm· 

-12-936 gününe gelen cumartesi da daire 2 numara 3 de hastaları ten Dolores ienıi verilrr::işti. 
'<ıa.t ıv aan ız ye kadar Ycşilk<Syde A· 

11 I Bugün Madam Azana ismini t::ı · 
~ nı kabul eder. Cumartf"$İ günleri 1 1 D D M anıa çiftliğinde hazır bulunacak mc ı şıyan olores'in bn11as. on atco 
~rı.ı tara!md3n açık arttırma suretilel den 20 ye kadar muayene parasız· 1 de Rivas'dır ve an~c;t Dona Suzan.'\ 
~tılacağı ilan olunur. ._d.ır_. _____ , _______ .. Şerif onu Valladolid'deki şatosunch 

dün)'.:aya getirmişti. 

5 - Teklif mektupları, 2490 s:ıvılı arttırma, e1-.si1tme ve ihaJe knnu
nunun 32 inci madde<;ıne uygun 01.11 :.k tanzim edilmiş bıtiunacnl:tır . 

6 - Ehiltmenin mu,,akkat tenıinat miktarı 540 lira Cl4 kuruştur. Alı. 
nacak malzemenin ~insi \'e mikta:mı gösterir cetveller i l.~ şartname ve 
mukavelennmesi Seyhan vil5ycti hLıımsi muhasebe müdürlitği.indedir. 

7 - Eksiltmeye gırmek ve malz0 menin cins, miktarla•iyle şartname 
ve mukavelenameye g0re her istiyenlcri n her gün Hususi muhasebe mü
dürliığüne ve yukarrda 3 üncü marJd~de gösterilen vakitte de komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. (3320) . ..... 
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biri yUks:?k mllh9ndls elektro teknik heyetinin ıs va Belçika fen •ubeslnln 
47 Numarall raporudur. 

Umuml deposu: GlLATA Mer.ıeez Banınsı karfısı No. 54 Tel. 432t2 

• .- ' . ·-·.. .... 1. ' :..•,.,. •• • . •• 

• • 
iNHiSAR ŞARABI 

• 
1 

Aşağıdaki fiatlar üzerinden HER BAYİ geri 

almağa mecburdur. 

3.40 
2 

Litrelik Galonlar 

'' '' 70 Sanlllitrelfk şişeler 

25 
15 
o 

kuruş 

" 
" inhisar şarabı aldığınız her dUkkAn bu şarabın beş şişesini 

bu flatlar üzerinden geri almağa mecburdur. 

Alnıayanıarı inhisarlar idare
sine şikayet ediniz. (3338) 

Bugüne kadar satın alan
ların memnu niyetle karşı

ladıkları NAUMANN maı. 

kalı İdeal ve Erika yazı ma· 
kinalarımızla metanet ve 

zerafetine erişilmiyen NAU
MANN markalı Dikiş maki
nalarımızın 936 senesi model· 
!erini görmek üzere bir kere 
satış mağazamızı ziyaret ec .. 
melerini alakadarlardan rica 
ederiz. 

Peşin fiyatlarımız ne dere· 
ce ehven ise taksitli satış şe

raitimiz de o nisbette müsait 
ve müşterilerimizin menfaat-
lerine uygundur. 

Maklnaları Satış Türk Limited Şirketi 
Merkezi: Galata Hezaran sokak 19-21Tel.41085 

BOZ RT 
TRAŞ BIÇAGI 

B 1 Ç A K L A R 1 N ASiDiR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu · 
muşak sakallar için yapılmış ve traş 
olacağınız günleri bıçaklar lcona-

, ' rmda gün isimlerile gösterilmiştir. 

İ L A. N rürkıy~de: lSIMU VE 

ÖZ TÜRK SAHiPLİ BIÇAK YAL-
D 0kUin81 Trikotaj ve Çorap Nız BOZKURT VE HALK TRAŞ 

BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
inıaıathaneıeri sahiplerine HER TÜRKON BIÇAGI oLMA· 

LIDIR. 
Pa~uk ipligi ihtiyacı olanların dogrudan doQruya ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıstanbulda 4 üncü VAKIF Hanındaki Uyuşturucu Mad- ~ 
deler inhisarına muracaat: ederek dileklerıni kaydet
tırmeıeri lüzumu ilan olunur. 

' ~ 

TRAŞ 
__...,,,,.,,. B IÇAGINl 

KULLANIYOR 

1 apıtmak~ oJan .. ~:.ına.ızasyu11 cUlleaya.~ı aoı:ıyısıyıe ö-ll -936 tarihtn· 
den itibaren, Cihangirde Ağahamsunda Alb patlar, Taktaki ve Palaska 
sokaklannm nakil vasıtalarına kapnl!~u:unacajiı ilan olunur. (3458) 

Paşabahçede Perşembe günlen pazar rrurı 1--nasma umumi meclisin 
24 - 11 • 936 tarihli içti~~:n~ Kt'...'".,r vezildi'.'ti ilan olunur. (3457) 

Belediye vergi ve resir •. ~e:-1 !;:ıın.::•!l cıad~ince tahakkuk ettirilip tah:;il 
edilmekte olan lavha, ilan, tente ve siper resimlerinin 1936 mali senesi 
taksit zamanı daimf encümen tarafındc:ın birinci kanun l 935 ayının sonu 
•tarak kabul edilmiştir. Keyfiyet alakadarların malUınu olmak üzere ilan 

olunur, (3456), 

PASTIRMA 

Ki 
Bahkpazar N o. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim yi-
yecek olursanız ömrünüz oldukça 
başka pastırma yemiyeceksiniz. 

AGIZDA ERtR 
YUMUŞAK 

Sinirsiz 
GIDASI BOL 

Hakla mağazasında satılan pastır
malar halis Kayseri malıdır. 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. BH· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Ham. 1 
ZAYİ - Seyrüseferden aldığım 3176 

numaralı plakayı zayi ettitn. Bulanlann 
adresime getirdikleri takdirde memnun 
edileceklerini ilan ederim. 

Eyüp Gümüşsuyu Türbe sokağı No. 
8 Kenan 
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