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Titüleskoyu faşist 
ahçısı -zebil'lemiş 
Ahçı kllığına giren "demir. ~ 

~uhafız " sabık nazırın yeme
gıne her gün arsenik koymuş 
"Newı Chronicle gazetesi "hususi 

h\'uhah· . . " 
lllek ırıınızden,, kaydile bir Romanya 
k tubu netretmiştir. Bu yazının bir 
ısırıında d il. ,, en ıyor ki: 

lan Ro~anyada hayli almış yürümüş o 
ley ~azı propagandası için milyonlarca 
'Oç biRorr;a~ya parası) sarfedilmektir. 
. . n kışıden aşağı düşmeyen nazi a• 
Janııe AI 
Pany rnan bir Soya fasulyesi kum • 

ası ku 1 
l'l'lanyada . ru muştur. Bu ajanlar, Ro • 
çok p kı rnutat ücretlreden daha 

ara al k dayı y rna tadırlar, ve propagan • 
R ayrnaktadırlar. 
0trıany 

ve "p a gazetelerinden "Curentul,, 
erunca 'V . h' .. h "t'' llliyecek b' remın,. ıç şup e go ur· 

tarafına ır tarzda bir Alman menbaı 
ilu g an Paraca yardım görmektedir. 
1 azeteleı' "C l .. k t l" a tında b • urentu ,.u on ro u 

illin h ulundu+an ve "Perunca Vre • 
" csab · rna hır milyon ley veren Arsenikle zehirlendiği anla§!lan 

Titüle8ko ---- (Devamı 4 üncüde) 

~OQ.lk YDID ak !kimyager d~or iki : 

llalis menba suyu 
sodayla yapılır 
Bütün sütler manda sütü 

: ayrnaklar manda kaymağıd1r 
eooa sularının nakil Ucretlnl azaltmazsak 

dalma sahte menba suyu lçmeğe ml 
Haı· mabli ô m olacağız 

n ıs ntenıba sula .. ı nasıl yapılır? Ier yapıştırdınız mı her iş tamam 
unu ~1.ı 

anı , cı kırk yıllık kimyager şöyle olur. Artık çeşme suyundan, şişesi beş 
a~ı.»or. . . - ı · · kuruşa menba suyu ~tmak gıbı eıı 

çı :50da dolu bir kese, çeşme su- .. 
1-..""I ... _ · · ı. B d karlı bir işe gırışmeye. hazırsınız de-
. :·~ lÇUıe -.onulur. u so a suyun . 
ı c ınde biraz erir. Bu suretle suların mektır_ 
tadı l'ira Miişi;, damannalar bu- Halbuki Jstanbul, menba sularile 
nunJ:ı doldurulup da iizerine arzu edı- meşhur bir yerdir. Yalnız Yakacık :fa 

len rnenba su>:unun adı ıazılı etiket- (Devamı 12 incide) 

SllAh l<Pilll 

Zaharof 
ağır hasta 

~Fakat dUnya bor••l•rını 
altUst etmemek için 
Hastalığı gizli 

tutuluyor 
(Yazısı 2 ineide) 

, 

Vedi sen e onk e v on bDır kad ın 

iki ay hapse mahkum 
edildi 

aşıkı da üç aya mahkum 
Dün cürmü meşhut mahkemesinde 

bir aile faciası hakkında karar veril-
miştir. 

Bir sefarethanede kapıcı olan A,li 
Yakup yedi senedenberi Hatice ismin
de bir kadınla· ~vlidh'. Altı ya~ında 
bir de çocukları vardır. Ali Yakup bir 
8'Dreneı-.nreme- tvtalnnş, anator
yoma ya~tır. 

Hatice, kocası sana toryomda iken 
Ali adında bir manavla sevişmeye baş

lamıştır. · 
Ali iki gün evvel iyileşerek çıkmış, 

küçük Bebeğe 'gitmiştir. 
Kapıcı AJi evine doğru yürürken 

arkadaşları yolunu keserek kendisnil 
kahveye götürmüşler ve bir müdd~t 
dertleşmişlerdir. Bu arada karısının 

manav Ali ile se\·iştiği de söylenm· 
tir. 

Bunun üzerine Ali Yakup evine g' 
miyerek gece olmasını beklemiş, sa, 
bire doğru eve giderek celJind.e 
anahtarla kapıyı açıp içeri girmi~tir 
Ka.rJSJflın oda kapısını açınca ya ha 
cı bir erlı:ekle çıplak bir vazf yette iti 
müştür. Bu erkek manav Alidir. 

AJi Yakup, bu adamla mücadeol 
edemiyeceğini anlayınca bağırmaya 

camlan kırmaya başlamış, nihay• 
·Sokaktan geçen devriye polisleri ev 
girerek kadınla manavı yakalamışlar 
dır. 

Dün dördüncü asliye ceza mahk 
mesinde manav Ali üç aya, Hatice i 
ay hayse mahkılm olmuştur. 

Sıhhat komisyonunun kararı 

Mecidiye köyündeki 
sinekler fazla_ değildir _ ! 
Fakat aksiliğe bakın ki 

sinekler komisyonu tekzip 
etmekte ısrar 
gösteriyorlar 

. . 
Belediyemizin göp_ 7oamyon7an faaliyet haliıuie 

lJccicliycköyümic bir pencerenin kena
rında canlı tekzip vc8ikaUırt! 

(Ya.ııaı 2 1ıCİdB). 



Türkler ve Ernıeniler 
Hınçak Ermenilerinin Suriyede pek iaabetli bir karar verdiklerini bu sabahki 

'1ırun refikimizin İskenderun hususi muhabirinden aldığı bir telgrafta oku
luk: Muhtariyet idealinde Türklerle elbirliği ediyorlarmıJ··· Taınaldar nasıl 

!kmeni milliyetçileri ise, Hınçaklar da onlardan daha eski bir fırkadırlar ve Er
tıeni soıyal demokratlandır. Bunlardan bir kısım Bolıeviklere iltihak ettiyse de, 
~riyedekiler eski karakterlerini muhafaza etmİ§lerdir. Esasen orada, Hınçaklık 
rqnaklıktan daha ileridir. 

Milletimiz, nazik zamanlarda kendisine gösterilen büyük küçük herhangi 
>ir yardımı unutnuyacak kadar civanmerttir. Milli mücadele eanasında Rusla
m bize dostluk göstermelerile asırlık Türk - Moskof düşmanlrğı üzerine sün 

ıer çekilmiştir. Fakat, bir de me§hur fıkra vardır: Bazı kozmopolitler tzmirde 
nuharebe olurken: "Yaşasın!., diye bağrrmı§lar. "Kim ya§&Stn !,, diye aoruldu
~ sırada: "Daha belli olmadı!,, cevabını vermişler. Bu gibi allaklıldar da bu
laillet tarafından hazmedilemez. 

Ermenilerin Türklerle tarihi münasebetleri Rualannki gibi de değildir. On
•rla asırlarca beraber, hem de ayni harsı beraber ilerleterek yaıadık. Musikide, 

;lyatroda, küçük ve artistik el sanatlannda (ki bunların ne büyük kıymette oldu
fwıu son zamanda btisbütün anladık) Ermenilerin bizimle ikizliği malQmdur. 

\raya sonradan siyasi münaferetler sokuldu. Ermenilerin Hatay'daki muhtari
rete taraftar olmakta Türklerle elbirliği etmeleri, onları milletimize cidden ya
anlaştıracak bir hSdisedir. Hınçaklar ince ve hassas tarafımızdan hissiyatımıza 

.Wuz etmişlerdir. Bu, müstakbel Türk idaresinin onlara kar§ı ilerde çok ıefik 
lavranmasını intaç edecektir. Dostluktan daha büyük dostlukla ödemek adeti
;ıiz olduğunu, yalnız Ruslara değil, Yunanlılara da isbat etmişizdir. 

Hüseyin Faruk TANUR 

lngiliz Akdeniz filo
su kumandanının 

mümessili 
Geldi, filomuzun Malta ziyareti 

meşgul olacak programile 
Dün ~hrimize "Brayori,, isimli ln-ı 

giliz karakol gemisi ile İngilterenin 
Akdeniz fiolsu kumandanı Amiral Sir 
Dudly Pound'un mümessili Yüzbqı 

8cott gelmiştir. 

Kendileri itiraf ediyorlar 1 

Habeşistanı 
Askerle değil 

Para ile 
zaptettik ! 

200000 Habeşliyi 
rUşvetle elde etmişler 

İtalyan - Habeş harbinin ilk devre
lerinde Habeşistandaki İtalyan ordu-

ları başkumandanı)'ken yavaş dav
randığı için değiştirilen general Di 

Bono, harp hatıralarım neşretmiştlt. 

Bu kitaptan anlaşıldığına g5re, 

İtalya, harbi askeri muvaffakıyetle 
değil, geni§ ölçüde rüşvet vermekle 

kazanmıştır. Bu rilşvet, harbin bagla
masmdan önceki aylar içinde veril
miştir. 

Bu kitap, İtalyanın mütecaviz ol
madığı iddiasını cerhedecek mahiyet

tedir. Mareşal Pi Bono "Mussolini

den harp emrini alarak harekete geç
tim,, demektedir. 

Yüzbaşı Scott dUn geminin süvarisi 
ile birlikte, öğle yemeğini Perapalas-

ta yemiş ve yemekte Milll Müdafaa 

Vekaleti yaveri Nejat, Hariciye Ve

klletl Protokol direktörU Şevket Fu

at, hususi kalem direktörll Huan Ri
fat, Yavuz kumandanı ve malyyeti, 

İngiliz sefareti mtlstepn ve eekreteri 
bulunmuşlardır. ' 

!ngiliz bahriyelilerinin ziyareti res

mi mahiyette değildir. Burada allka

dar makamlarla hususi temaslarda 

bulunarak gelecek ay Maltaya gide

cek olan Türk filosunun ziyaret prog

ramını tesbit edeceklerdir. 

İngiliz karakol gemisinde, İngiltere 

Akdeniz filoıu kumandanmm refika-

81 Lady Pound da bulunmaktadır. 

Yol vergisi 
(Bq taralı 1 incide) 

kullanılmasından başka çare cörüle -
memektedir. 

En mühim it yapılan yo11ann müte -

madi tamiratla iyi bir aurette bakılması 

dır. Bu İ.f için de maaflı bir çaVUıfUn i-

daresi altında befer altııar ameleden 

mürekkep gruplar vücuda getirilmek -

te ve bunlar kendilerine verilen muay -

yen bir yoldaki .bozuklukları hemen ta -

mir etmektedirler. Bu gruplar ayni za

manda kardan kapanan yollan da te -

mizliyeceklerdir. 

Yolları taahhüt ettikleri tekilde ya 

Yeni zenginler 
Peynirci çırağı Marko 20 bin 

lira sahibi oldu 
Yirmi birinci tertip tayyare piyango

sunda kazananlar belli olmaktadır. 
En büYük ikramiye olan 200.000 li

ranın talililerinden dördil tehrimizde
dir. Bunlardan biri Beyoğlunda Bursa 
sokağında kahveci tamail, diğeri Be -
yazıtta Bakırcılarda 62 numarada Hu
riye, üçüncü&ü Beşiktatta Şenllkdede 
de lise mezunu Talat, Dördüncüsü de 
Yemişte Zindankapıda peynirci çırağı 
Markodur. 

Marko dün hissesine düşen yirmi bin 
lirayı bayiinden alını§, doğruca banka
ya götürüp yatırmıştır. 

Marko bankaya giderken peşine bir 
silrU dilenci ve bir hayli meraklı takıl
mı§, paraları yatırıp çıkıncaya kadar 
bankanın kapısı önünde beklemitlerdir. 

Marko bankadan çıkarken ıunları 

söylemittir: 
"- Piyangodan kazanacağıma emin

dim. Şimdi çok seviniyorum tabit On 
ıenedenberi peynirci Tomanın yanında 
çalışıyorum. Annem, babam yok. Yal -
nıa bir dayım var. Kazandığım para ile 
yapac:ı.ğım hakkında henüz bir karar 
vermiş değilim. Bir ay dü§ünüp bir ka
rar vereceğim.,, 

Bursada :ıiraatle meıgul Recep, iz. 
mirde çorapçı Sabri, Manisa maliye me 
murları da büyük ikramiyeyi kazanan
lar araaındadır. 

Kadıköyde Moda caddesinde 25 nu· 
marad:ı Cemal, Usküdarda Sleimaızda 
Celll, Maçkada Bayır sokağında Şev

Beykozda Akbabada bahçıvan Kazım, 

Aksarayda mektep sokağında 35 numa· 
rada Fikret, Yeniköyde fırıncı Todori 
on beıer bin lira kazanmışlardır. 

Bilecıkte merkez doktoru Şe:afeddin, 
İzmir inhisarlar idaresinde Sermet, Göz 

l"irmi bin lira kazanan Mark-O 

tepede Karanlık sokakta muallim Mak· 
bule, Seferihisarda piyade alayında ye
dinci bölük başçavu§U İbrahim, Cizrede 
tahrirat katibi Halil, Galatada Kuledi -
binde Yuda on biner lira kazanmışlar -
dır. 

ket otuzar bin lira, Hendekte belediye -----------------
limbacısı Ahmet, lzmirde binbatı Ke
rimin kızı Atifet, Kuledibinde Medrese 
aokağında Ballı, lrmitte Bereketi Ya
kup Yirmiıcr bin lira, Konyada askeri 
hastanede hesap memuru Nuri ve iaıc 
zabiti Tevfik, Bilecikte bakkal Riza, 
Zonguldak tirketinde amele ismail, 

Mecidiyeköyün
deki sinekler 
Bu sabahki "Cumhuriyet,, rcfikimi.z

de ıu haberi okuduk: 
" - htanbul vilayeti Hıfzıaaıhha 

komisyonu dün toplanınıthr.. Bu top
lanbda fehrin aıbhi •azİycti tetkik e· 
c!ilmiı n mevsim dolayıaile buı menii 
hastalıklar olmasına rağmen bunlann 
yekQnuıum lrolinllacalr deftıcedııt ahna.. 
dığı görülmüttür. içeride: 

Mecidiyeköyü ve civarındaki ainek 
• Kaçakçwp kar§l almacak tedbirleri istilası hakkındaki iddiaları alakadar -

teablt edecek olan komlayon dlhı vali mua. 
)ar doğru telakki ebtıemektedirler. Mev 

vtnlııln rel8llğinde toplanmı§tır. 

• BQyUk lllllet llecllst karan mucibince sim dolayıaile üzüm, kavun ve karpuz 
Montrö bofazlar mukavelesinin metnlle mec çokluğu yüzünden sinek ve sivrisinek
Uate mOZ&kere t&fellA.U butmlarak dağıtıl. ler ~oğabmısa da bu söylendiği kadar 
mı§tir. fazla değildir.,, 

• Şark pmendiferleriııln 1atm alınması Mecidiyek6yilnU istill edip oradan di-
mllzakerelerlne bu ayın 19 zunda Ankarada ğer semtlere yayılmafa baflıyan ıinekler 
bqlanacaktır. Kumpanyanın mümesalllerl canlı birer tekzip vcsilcaaı gibi kara bu
perwembe sünU geleceklerdir. lutlar halinde dolapnaaaydı Mecidiye • 

• tnblaarlar mUdUrU Mlthat Yenel ve Şa.. 
rap fabrtkuuu tetkik için Teklrdafma gtL köylülerin yüreklerine ferahlık verecek 
miftir. olan bu pheaer karan vermek için 

• ı.taabul kambiyo mUrakabe heyeU llğ aıbhat komisyonunun muhtrcm azalan 
•edilerek 19rine tstanbut kambiyo müdUr. nerede ''tetkikat,. yaptılar bilmiyof\1%, 
ıuttı lbdaa edilmlftlr. DOviz lf1erile bu mu_ fakat herhalde Mecidiyeköyilnde değil! 
dUıtOk mesuı olacaktır. ÇünkU eğer Mccidiyeköyüne töyle bir 

• Bahriye laimll bir kadın yanmda arka. ufrayıvermit olaalardı "söylendiği ka
d8§larUe otomobille giderken Sipahi ocağı dar fazla olmadıCmı,, bildirdikleri al -
liDUnde otomoblUn kapuı tıirdeııbirt açılın. neklerin hücumu lral'flSmda kalacakla
oa dtl,..ek aıu- 11Untte yaraluımJI, bir mUd n için kanaatleri muhakkak: fimdildnin 
det eoata llmO,tUr. 

aksi olacaktı. • Yol parasmm ilk taksitini vermlyenlerln 
çoklul'I belediye mutettiflerlDln dikkatini Mcsell dün MecidiyekiSyUne giden 
çekmiftir. AJ6.kadai'lara emir veriler-le yol foto muhabirimizin makinesinin öb -
ı>aruamı vermlyenlerden taUlll emvaı yo jektifi komisyon ualarile ayni fikirde 
luyla almmuı bildirllmlşUr. değildir, aadece bir pencere pervazının 

• Dan febrim1• bir Almaa vapurUe 300 otuz; kırk santimetrelik sathında yüz -
kadar Alman ve İngiU. •YJahl Phniıtır. lerle sinek görmilttUr. Acaba yanlışlık 
Vapur bugün gidecektir. 

C öbjektifte mi, yoksa ..• 
• Dahiliye vekili Şükrü Kaya enevre ----------------

d&ıa,ende tedavi için Vlyan&,7& uğramııtır. 
Bir ıı.tta lı:adar kalacaktır. 

• Bu aene Bulgari.atan ve Romanyadan 
dokua bin aıuhaclr ıelmJftlr. Beş bin mu. 
Uelr ct.lıa g~k tamın yerleştirilecektir. 

Ordumuzun 

Izmir 
Karep.l Di Bono, Habe§ı.taııda ha

klld ltaıyan faaliyetinin 1933 te bq
ladıtmı ve Musaolini tarafından idare 

almwı bir büronun Adisababada te
m edilmiı olduğunu yazmakta ve 
dpet bahsini izah ederekn İtalyan 

Cla'ftllll& hak kazanmak için 200.000 
t1en fazla Habeşliyi para ile kendi ta
ntlarma çektiklerini söylemektedir. 

pan ve hiç bir kaçamak yolu aramıyan • Buraada bulunan Vali Muhiddin üatUn. 
dal. latanbul vlllyeUnin yardımlle Uludağ. 

müteahhit ve mühendislere vekilet ta- da yaptmıacak otel hakkmda tetkikat yap. 
manevraları 

...... ,,., dUfmalUI •aldıran 
P'aflat deUkanhları 

Roma 12 (A.A.) - M. Musolini dün 
3fleden sonra büyük bir tezahürde 
hasır bulunmuıtur. Bu esnada, herbiri 
içer taburdan müteıekkil üç alay halin 
de topla genç faıistler, aüvarilerin ve 
tanldann da yardımile, muhayyel bir 
dilpl&na kaqı hücum taklitleri yapm11 

lardır. 
18 ili 21 yaflanna kadar olan genç 

fqiıtler teıkilltı 1930 teırinievvelinde 
-.ücudc getirilmiştir. Bu teşkilata hali
ltartrda, 1 .5 . .500 nbitler, asker terbiyesi 
görmüs, mUsellah, bir milyondan fazla 
efrat dahDdir. Matbuat bunlara "yan
mn ihtiY.arlan,, adı'" vermektedir! 

rafından birer ehliyetnaıpe veribılckte malttadır. VU&yetlmJz bQtçeıdne bu lf için 

ve taahhütlerine riayet etmlycnler aicil H bin lira konulmuttur. Gelecek 8eDe de 
ı bin Ura verUeoekUr • 

alamamaktadırlar. • Kudanya köylerinden tıtrlllde Jetmlflik 

Vek1letin yeni harırladıf ı ifler ara • 1ılr kadmm eTtnde 29 çuval earar buh11UDUf

sında Ankarada yapılacak yeni radyo tur. 

istaıyonu nrdır. tapat için 700 bia li- bı••rda: 
ra kadar bir tahslut aynlmqtır. Yeni • Tapel&Y)'& lltık6meU DID&rm ~L 

t• dlfllrillmemealne karar nrmlfUr. 
istasyon uzun dalplarla bin kilometre

ye kadar ve kısa dalcalarla da bütiln 

dünyaya neıriyatmı dağıtacaktır. 

tzmir elektrik firketi mukavelesi mu-

cibince nhtım boyunda yapmağa mec· 

bur olduğu tramvay hattı inıası için 

ağır prtlar dermey.,ı etrniıtir. Eğer 

bundan vazgeçmiyecek olursa hat De
miryolları inşaat heyeti vaaıtaşpe yap -
tınlacatkır, 

• Kubap kAflll Şarko ııe birlikte kazaya 
utraJulana cuetlerl dQn Pari8e pUrllmlf 
Ur. 

• Yelli Jılacar kablnut kurulmUftur. Baf
ftldl " Ziraat llUU'I DaranJidlr. Hariciye 
DU111 pae dö Kanyadlr. 

• Perfembe sUDO Ywıanı.taıun ll'aler 11. 
manma ıelecek olan lqnıa tllosu bet 'bOyUk 
atrblıdaD mtırekkepttr. Bunların arumda 
Kutn Elliabet de vardır. 

• Verilen bir habere göre İngiltere bari. 
ctye nazın Edenin çekllmeal ve yerine Sir 
Samuel Honan relmeal muhtemeldir. 

Mavi kuvvetler, 
taarruz, kırmızılar 

mOdalao vazly~tlode 
lzmirde başlamış olan büyük aske

r! manevra devam etmektedir. Bu ma
nevrada kuvvetler mavi ve kırmızı ol
mak üzere iki kısma ayrılmıştır. Ma
viler taarruz YC )tırmızılar da müda· 
f aa vaziyetindedir. 

Şimdiki halde kırmızılar gerilerden 
yeni takviye kıt'aları bekliyerek şid
detle müdafaa ediyorlar. Vaziyetin ne 
yolda inikşaf edeceği henüz kestirile
memektedir. 

Harekat, diğer lnmtandanlar ve ası 
keri şefler tarafından takip edilmek· 
tedir. Manevralar dört gün sürecek
tir. 

~ 13 ".Birincifetrln - 193' 

Doğrum 
... 

değil 
Mektep 

Dşlerlmlzden 
safiha 

Mektop18r açıldı. Vç aydır 
lariyle uğra.}an anne ve baba'lllf 
kayet, biraz olsw& ~Zarını 
dirmek çMUilri bulabüdiler. Fo]lll 
na mukabil her ~"' yeni bir 
raf kapısı afan isteklerle kar 
yorlar. 

- Baba öğretmen göğ~Wk 
yor! 

- Geçen sene yaptırdığımız 
ni duruyor, onu giyaene1 

- Bu senekinin rmıgi siya1' 
cakmış. 

Başka bir çocuk ağlıyarak: 
- Anne nıuallim, yırtık ay 

i'le mektebe gelmeye utanmıyor 

sun, diye beni herkesin içinde 
dı, ben ycırm bttftlarla mektebe 
-mem. 

- Çocuğum, babam yok diys 
leseydin. Bakalım birkaç gfüı 
belki alabiliriz. 

Biitün bu ve bıından çok cıah' 
vaziyetlere maalesef sık sık r 
yoruz. Mua.llimlerden lJir kı8 

- çok şükür hepsi değil - "'A 

san V6ya yapmazsan mektebe 
mel,, cümlesini her isteğin 
ilave etmeleri çocuk velilerinin 
limlere karşı gittikçe kök aala'A 
antipati beslemelerine ve bu 
küçük beyinlerde mekteple ev 
da meydana gelen zıddıyetten 
fırtınaJo.r ve onun muallimine .. - ...... -
beııeynine karfı İ81Jan etmeaiy~ 
celenmektedir. 

Ortamektep ve li.Jelerde bu 
muelelerc rasgelinmiyor. Fakat 
larda da aşağıdaki uaziyetlerin t 
rür ettiğ' .ıi i~tiyoru.z. l§te size 
misal: 

Kartal Maltepes'1tlk otvran 
muhacirlerinden Nuri isimli k"i 
bir çocuk Kadık-Oy orta mekt 
~J..-1. ~.,.,,,t>«rUVUUC r;t 

M ektcp müdii.rü yaşının büyük 

sından ba.hiale kcıVul etmiyor. Ç 
çağız tJaküdar Asliye mahk ------.. 
müracaat ederek y<l§ını ~lti'Y 
tekrar mektebe gtderek kağıt 
veriyor. Müdür artık mektep t 

olduğunu ~ 1 Te§'rinievvelde 
ba§lamasını söylüyor. 

Bundan aonrasını çocuğun 

dan dinliyeUm: 
- TeşrinievveUn birinci günü 

le mektebe gitti1f!.. JC e'lctep Rt<LO_l.._ 
ni gör·ünce: ••- Sen §imdi git, 
nüz eski talebeleri yerlefti · 
Pazarteai günü devama baş 

dedi. Pcızarte8ini 8abır.mlıkZa 

dim, nihayet o gün yemeğimi 
ma koyarak mektebe gittim.. 
bu sefer de: "Mektebin kadro-' 
muştur, kendine ~ka mektep 
dedi. Ağlıya ağlıya geri clöndU 
ta Malt epe gibi yerden MTf 

adam olmak için bin türlü 
katlanarak geliyonım. Beni1" 
k~esiz ue fa.kir bir çocuk d,ahıd 
yerlere nasıl gidebilir1 

Çocuk acaba yalan t;;ıı s · 
mektep mü.dürünün s<h.ılt,:i 
yanlıf mı anladı dersiniz 1 

Hal km 

SllAh kralı 

Zaharof 
ağır hasta 

Fakat dUnva llar•l•r 
alt1!8' etmemell fç11 

Hastalığı .ılzll 
tutuluyor 

Bu Mbahki p08ta ile ge~cn 
Herald" ga.ıt9teai11in Viyana 
yazıyor: 

Öldüğü zrunan, dünya bo 

altüst etmemek endişesiyle öl 
berinin ilan edilmemesini 

söylenen, beynelmilel ailih ti 
..Gizli el" i Sir Bazil Zaharo 
surette hasta olduğu bildlrilal 

Viyana guetelerinden •'Ecb0 

yazdığına göre Monako civar 

villa.da oturan Zaharof a, v· 
milteha88J8 doktor getirW 



• .. -Sinekler sayesinde 

OşUü lhl~Dm0'1'<ettt ~ 

~ kalD~oyoır 1 . . . 
111( ı tanbulda bir .. ~i!]li modası, d·ı· Lıse mualhmlerı 

lmış )Ürümü:-tü.Herkes bilir 'a: t.a 

aı·p sonlarındanlcri bu şehrin.en. ki- arasında 
.ır muhiti Şişli a.yıhrdı. .., • 

Yolu, 'fakı,;iminherhangi müte\'Ull Bu sen e deglşıklikler 
ii,an sokağına dü:enler bile, Sişlh l' her senede n fazl a 

oğru gittiklerini anmak \·eya kar~ı- Şehrimiz lise ve ortamektep muallim 

n"hklan kimseleı de böyle bir intiba lcri arasında yapılan değişiklikler bu 

ır~kmaktan zcvkahrlardı. Şişlinir. sene epey fazladır. Dün de Maarif 
e 1 ~ardı bilme) i. Bir kadın vey:-ı vek5.lctin<len Maarif miidürlüğüne yeni 

pekbgömlckli bir "lişi zade.,. bilhas:-.a bir tayin listesi gelmiştir. Liste sudur: 
ar ı takip ed An~a.ra Ga,·ı· lisesi beden terbiyesi •. 

1
. en kırı sık :--enelerdc: ·· .. 

~ıı. ı de oturu) orun,, eledi mi. ona muallimi Faik IIeybcliada ortamektebi 
dcta e~k· · beden terbıyesi muallimliğine, Hopa 

~ 1 ımparat.ırluk dcvirlerinı;ı · 
• .Mın ortamektebi tarih ve coğrafya muallimı 
~tray charı hntiya:lı rnahallckrind~· uruvormuş .. . Şakir Gaziosmanpaşa tarih ve coğrafya 

,.. • gozı lı b:ıkılırdı. :nuallimligine, Trabzon ortamektebi re-
~on dc,•irler, lstnbuhın söhrct in- sim muallimi Saim Sait Kadıköy ikinci 

1 arını elindn llul ndur:ın :ı;ll11 mınta- ıı· ı·-· II d " u mektebi resim mua ım ıgıne, ay ar-
aya zaten tesir emeğe ha,.;lanıı:-:1ı pasa lisesi t .. hiiye stajyerliğine Süeda. 

~g~ı~l<>rde lstanlıılda, mnkiin ch<'l', Si.Heymaniye ort3.mektebi fen bilgisi 
l)C ınden ıi.rade I\urulan hillanrrı muallimliğine Hüsniye, İstanbul kız li
) u \C sekli .. sesi kimya yard1mcı muallimligiııe, Fe-

pal·t " goze'llımyoı-. Kübil\ hi• 
ıman 'l" k ı-. •• . ' •.la - nhı ,-eya tek aval, 

zerıne ner . · 
d b eye ıfüirili rı-;c. itibar ora. 

an aşlıyor .. 
lşt~ inıd· . 

•• '=> ı, hır d sinekler ise ı,arı'i'-
ı. ::>ışlinin .. . . · . 

-el y §Ohretnı, :-;ıneklerın boz-
ugunu isi{" . ,... 

il<', Şisr dıı 1~ 0ruz :Sık sık gazeteler
:. 

1 
e hır sinkli dükkan, Juvar 

eya Pencer 
l-'<>p k())(u e ı>en·.zının resmi ~rkıyor. 

ları oraır:.ı l\adar gelivor· 
lbu • Bu .. . 
iğer gunedck ;srnfcti, Jst:rn bulu11 

. senıtıerini kık3ndırarak dcn•
e)l bulan :;;· 1. u. 11' r >;,,l:. ı, ı:ne!di bir muhit ol· 
... a ıht~ otura1.1ar daha rahat ı:!'Ö· 
unıiyor T k ~ 
Unda 

1 
.:· .aş asa.ıve E<lirnekapı yo· 

\UÇilk, konfrlu binarıld:ır kur-
_uş olanlar, ~i ilen o i.stikanıetkn• 
ırer azaınet bandrası çekerek ~o~":\ 

ride, 
Gaziosmanpaşa ortamcktel>i tar ih. 

coğrafya muallimi Zekai İstanbul Er -
kek lisesi tarih ve coğrafya muallimli

ğine. Heybeliacla ortamektebi beden ter 
biyesi muallimi Mediha İstanbul kız li
sesi birinci dc\•re riyaziye muallimliği
ne, Ank::ıra Ana muııllim mektebi fran
sızca muallimi Mevhibe Fatih ortamek· 
tebi fransızca muallimliğine. Galatasa

ray lisesi fransızca muallimi Veli Rıza 
Pertevniyal lisesi fransızca muallimli

ğine, Kadıköy Maliye şubesi belediye 

tahrıkkuk memuru Melahat Ankara mu 
siki muailim mektebi tarih ve coğrafya 

stajv<'rliğinc, İzmir kız lisesi türkçe 
stajyeri Efseı Kıımkapı ortamcktebi 
tiirkçe stajyerliğine. nııkil ve tayin edil 

mislcrclir. 
ar Yerid" . :. 
d·ı· ır. Şehrın er tarafınrn imar Pıyasamızda 

ı ıp Hni t h" f ti '·herk . er ızaı evlerin çoğalma- Altın 1• ya arı 
esın her lad a güzel, sıhhi hi:· 

C) a ll\I Jtlln'iak • 

9 günde 

320 meşhut 
cürüm oldu 
Bunlardan yilzü 

hakkında ceza veri ldi 
Bu ay başınclan itil:·aren tatbik edil

mekte olan cürmü mcşhutlar kanunu 

hakkında İstanbul cumhuriyet ınüddei

umumiı>i Hikmet Onat dün su beyanat
ta lıulunmustur: 

•• - Yaptrgımız on giinlük st tistigt 

göre, gelen suçluların sorgu ve durus· 

maları sürat le yapıldığı halde hak ve ı 
adlin kusursuz tecellisi icin gerek mi.ıd· 

dciumumilikçe gerek mahkemelerce 1 
g<'len isler ehemmiyetle incelenmekte 

ve sue yaptıkları kuvvetli delill~rlc tc-1 
bari.l.! t <len suclar ce ıaya çarpılmakta· l 
<l~ 1 

Kuyud.ı~a nazaran Gerek İstanbul ve 
grrckı:c Beyoğlunda meşhut suçların a
detkri günden gi.inc azalmakt dır. i~-

leııen suçlar arasıııda cokluk nazara 
carpan sarhosluk v:ıkalarile, asabjyct 

neticesi yapılmıs olan hakaretlerdir. 

Sııçlarm ekscriy .. tinin IJunlaı-dan ibaret 
oluşu memleketin asayişi bakımından 

memnuniyete değer. 

9 gün icinde İstanbul tarafında 198. 
Beyoğlu tarafında da 112 meşhut suç 

El ve ev işleri 
• • 

sergısı 
Kazanacaklara on 
bin lira verilecek 
28 tcşrinievvclde Aııkarada açılacağı 

nı yazdığımız el ve ev işlerı sergısıne 

ait hazırlıklar pek yakında tamamlana
c<ıktrr. 

Sergiye şimdiye kadar göncleı ilen 
numunelerin yekCınu 50 sandık olup 
bunun 80 ne kadar cıkacağı tahmin o

hınııyor. 

iktisat vek51ctı gelecek sene de açıla 
cak ;;ergi için <;İmdiden hazırlıklara 

başlamağa karrr vermiştir. 
Bu seneki ser~ıye iştirak ede::ek eşya 

, ra ır:da bir mü ıabaka yapılacak ve sa
lıiplı:-rinc yekl'ınu on bin lirayı geçme
nı. l: üzere ikramiyeler verilecektir. Bi
rinril'~i kazanana Atatürk miikiifatr 
ol n i:-i bin lira, ikinciye bin lıes yüz 
lir:ı olan hllkümct miikafatt. llçür.cüyr 

<'e bin lira olan Ankara mükafatı vcrilc
C{·k. müteakip 5 kişiye 250 ~er. 40 ki!jiye 
de ıoo lira mlll~afat dağıtıl:ıcrıktır. 

~er~iyc lıillıassa is tan lıulclaki aileler 
le ki.icuk sanat erbabı. mıntaka ~<ınayi 
m ktcpleri ve riizcl sanatlar akarlemi .i 

i~t:ı2 1 : etmekt diı. 
H,.r tar"fta büyi.ik bir al5ka u;andır 

ınış olc1n bıı sergi filme alınacak ve bir 
de k .. tal'' r ~ .. rlilcrektir. 

olmııstu. D • • w • • 1 Bu. 198 vaka, iç.inde 27 hakaı et, 8 l 0 g U en 
döğmc, 29 hrrsızlık, 3 eve taarruz, 151 -w b b 
narhosluk. ı yangına sebebiyet, 1 zarar ç oc u g un a as 1 
irasr, 5 dolarıdıııeılık. 4 zina. l kız ka- 1\-le lı teıı hadenıesi ni 
cırmak. 2 kumJr, .5 memura hakaret, 

; söz atmak. ı senet yırtma!•. ı silah bir tenıiz dövdü 
atmak, ı emniyeti suiistimal vard r. Fl•riköydt• nı ı·l,fl'p ıo;ol\ağ'mcla :!7 nu 

Bu clokttz gı.in ic: Hk istmıbul ve maralı l'Hlc oturan dör t )a~ında H:ı 
Be,; oğlu nııntakalaı ında cürmü mc"lmt run cliin on ~ l·clinci ilk metchin el ın ~ı-

malıkemelerıııe 320 val:a miır;ırcı:-ıt et

mi~ ve bunlardan v. in " l 00 v ka hak-

n na rık nı ı~. h.ıhçt•dc oynayan t•ocuk

l:ır:ı bakma~ a lr.ıs la mı~tir. a:aı_ ~<t ayabilrrıe.ı süphcsiz ki, bir yu·. kseıı· yor 
·;.u d ' annşöhret Ye Ustün ., l 
Fa~en cok dahavidir.. fiaka t ()aramız nok 8 - Bir hartadır ku ·bo lan 

inek ht ~~ı?u tesli n edelim ki. Ba,· Si Od a n endişelenecek .. t k )it 

l\tck tdıi n h.ttleml•si F eh m i küt:üh 
çocuğ;u d m arcla n i ndirmiş. kova la

mıs. 1\o:,arl\en clüsüp yara lanmasına 

:-:t• lıehi)'l'l nrmi:;t i r. 

~al,&.~~ 
7lt. ~? 

JF?>aıra ü oe 
S~lii1 a\~~~ ır 

yeıt: n ş'ltn ır rn®k 
"Kıırıoı" ela Sadl'i E-ı lem ya::.ıyor : 

Sanatın himayesi, evvela istidatla

rı geniş mikyasta, mcmkkl't mikya

sında keşfetmekle ba~1ar. Keşfedilen 

istidatlarr mesela mcm leke ti gt'zmcli: 

görmek, sanat kültiirünü ilerlrtmck 
g;bi imkfmlara kavuşturmak ı;v.ım

dır. Bunu frrtlerdcn beklemek. s:: Nı 
tm bir hayli ı.aman daha bir kıymet 

halini almamasını i<>t('mek demektir. 

Sanatkim:ı eser \'ermek imkanını 

veren hürriyet böyle temin e<l.iliı. Ru

mı bizde ancak dc\·Jet yapabiliı. B -

zim memleketimiz icin henüz r n tı 

s~nat için lıimııye bir zarurettiı .. 

Ertemin 

.~ımıya 1·urnwldad11·: h"c~fcdilmi.ş l>ir 

saııafk<ir, lJir c:ıcr ıııi ıırt:::11w/,· i,..f'~ıor, 

y<11ı11t /Ji;· tablo mıı yrıpınok arzıı~wı

dadır. K<, <li.t;inc ilhııt.ı ı ald <Jl<' ıq ı 

sal>nh crl.'cııdcıı dcı;lcti.ı "Saıu1f1 Jıi

ı11<1!Jl bıi ı osu,, na gidack 1·r mcuclaıuı 

l;oymak iste eliği cscı in ı:ıcvzıııoı t mı>

mıırlara aıılatacaktır. I'cl.' giizcl ... B ı

ııırn nckadaı- ZllJIUHU/(l 1 ıCllCUtııa i. tllL

labilcccği 1ıakknul.a da i:a1ıat ı· ,,_ 

cektir. 

llmiıı ~ıııııı olııuıdıfiı gibı, 1;r ıı tı 

<ltı , ncl'İıır giHc. tı::ıııı ~wıaıı o mm 

çrka111cuııa!~ !Jİlıi biı iııcr lil: iııa.1lı !JÜS

tcruıcsi nıkidiı. FJıı itibarlu tliıttf'm 

ki, bir sc11< çalışıııcıl.: lü::ıımıı T üs•l n-

lııyol'. l'ıthıtf l>ir bı", rık iki ' 1 ... 

"Sanatı lıimaye lJUro.~u'' mrn m ı · r ı. 

l.:c;:fcdilıni~ sııııatküra bu v·,. t'"' a il•i 

srnc içi ndc mıılıtaç okıca{Jı ;ıaı rı ı 1H'· 

ı-iyoı'. 8mıai kur odcuı ı <l 1,apn ı ıor. 

ya1ıut tnlıloswııı <:ılwrrııal:ta rll Qi 

11111 ıı:::aran 11 nwtlclin • 7.:w·.<ıumw rvrc
rcl, lı<ıbin çalı.~ıyor. El, mel~ cldcıı. <ı ı 
!Jij[.(/Cn ... 

T<'r< 1.-l;l'li wın<1ll:ciı'lur. iyi cscı ıl İfl-

1/<tytı fJ<;fİı'nıcl.- afjrı/Ur"L i~·iıırlr: i/,u/c '11aıu::5~ tam ın:--u l i yctini iizeri- bi r vaziyet yoktur bir nı u e a 
.ızif,..1 .,, 1_1• • <tııa k.:ırsa ..t.incldel'İt' 1 Bcşiktaşta ihlamur ca<ldc:.incl Dızi 

" "' art k ı Bir «JOk mcmJeektlerde vukua ge en 
e,•· 1 • >itnı:.ı olmalıdır. ı;ok.ıgmda 34 numarada oturan Sela-
çtm di kn d·ı . para degişiklikleri yüzünden Türk al- . S . . .. b 1 el . k . 

. "" ı l'rıııi. t"ı·d t'ı't,· l eı·ı· t.·ıı·ı·h: ı:iidı uvar1 yuz aşı ıgın an mute mt 
ını t · tını borsa harici olarak 1000 kuruştan 

1Jir, :;1.ıı 111el/(11 bahset oıczlcr. Fi!fıa
ıı un ) aralaıı<l ı •; ı n ı öğn•n i n cc mel, fch•·ı 
~iclcrcJ\ hadcnw J.'chmiy i iy ice d(i , kil."<ı "Sctııatl.<iıuı lıimay,.~-i .. ı'.'lı ; e-

m iistii r . .\il• "'c· po lise• ıtl,.:pf nı istir. .wı7ı dahiliıulc, ~;aııattaıı olmııımılw 11 

lla I' Ull Ull l.ıa hast :\hı::; ta [a l'OCUğU • 

e len clola), t~bri\ l? dcrek bir m ii- ve Mıııtcpe askeri lisesi al<ltr dersiye 
eye kaldır yukarı fırlamıştır. muhafızı Mehmet Ali, 5 biıinciteşrin Ondülas.~ o n ."U-~ zu·· 11d~Jon 

. . ntalı ·, seh·ı·m ı··.dckı' ı'n-=·ıı· B · t ı kk nd merkez bankas· ·' ,J '-e ıçtıınai • -~ u vazıyc. ı;ı ı a pazartesi günü ::-abah saat altıda vazi-
denıokrasnin mii~avatl.• ·ımum ınüdürtl Salahaddin şunları söy- fesine gitmek uzere evinden ayrılmış li arşılıkh davalar 

8)1labiJrrı ... 
rın t e. ı ıs;ınc bi:ı:7 da biz )ar !emektedir. ve bir daha gorünmemiştir. Geçen gün Beyoglu berberlerinden 

e rrıeli)iz. _ Cihanın n=ıkit sahasında da geçir· Ahldkan cok mazbut ve düriist bi• Per Vasil'in dtikkanında bir sac yak • 

dalıi, o iııcc ve lcilıuti Jıa1'ckctc lur 

lıiı sc11ıJ1afi ııymıdırcıcaktır. l'c n ~rı

mm~ bdl:i istidatlm·ı kc~if ,c;a' .; ı ı 
tahılit içi11 de 11y11ca bir biiro J;ın ıı 
lıır. 

ili. mekte olduğu şu büyük buhran sırasın adam olan Bay Mehmet Ali SS yaşla- rna hiidiscsi olduğunu yazmış ve her 
Ja, senclerdenbcri altın esasına sacla- rında bir zattır. iki tarafın da bu husustaki iddiaJar:nı -----------------
katini ihliil etmemiş bazt devletlerin nesretmİ§tik. 

n 'l'EŞEK <Üfi 
Dab:ı:n-

ık pa .. · •Z :a~ık zadrazam ımet T_e: 
~nın ırtıhalindcn dola ailemıze 1 

lrıektu · ' P ve telgraflarla taziye eden ve 
zat tııerh . . . 1r umun cenaze meıımıne ıG 

c lttreti}e isbatı müsafat eyliyen 
vatı kirama kalbi teşekklerimizi 

unarız. 

Zehra Moran, Ali Nuri, isrrt Hakkı 

Kendisinin bir kazaya kurban gitme-
Llı esaslaıl ayrııtnası biitLin clünvad ı Pcr Vasi! namına gönderilen hiı· mel• 

' J si ihtimalinden ailesi endişcdcdir. Mek· -
tcıbiatilc derın akisler uyandırdı. Du .... tupt 1 An nanın saçlarını yaptırdrktan 

tep idaresinin ele Mehmet Alinin aran-
kislerin, memleketimize ele :;crpiııtilcri :;ekiz gt·ın sonra Per Vasile müracaat 

masr için Emniyet direktörlüğüyle mer 

-
r',clmeme.;i miiınkün dcgildi. , - . cdcı ek lJ •şııu y ıktığınd:ın şikayet et-kcz kıımant.anlıgın.ı vazıyeti bilclirdigi 

Piyasamızda altın fiyatındaki tcref- tiği ve '15-.50 lira vcı ir::;e sesini çı-
1,aber alınmıştır. 

fi.iü bu cümleden olarak tr15kki edebi · karmıyacagım ve aksi h,ıldc 1000 lira 
liriz. Fakat paramızı tutmak kin, hu· zarar ve zi}nn talep cclecq~ini söylediği 

kumetiıı resmi bi~ .. tebli~iyle de :cyit 1 yazılmaktadır. 
eylediği a:-mi k tısı muvacehesındc I " Pcr Vasil'ın rl' l cevabı vermesi üzeri-
l u ufaktefck tcredclütl re ve telaşlara 1f19ffİ" TAM"f~~~ ne Anna zabıtaya müracaat etmiştir. 
da mahal yoktur. Ycdı senedir istikra- l -.... ıı Diger taraftan l'cı Vasi! de gerek An-
rını bozmamıc; olan paramızın sağlam na ve gerekse ehli vukuf .ıle} hine dava 

vaziyeti şurada bıırada kalmıs münferi• ~ ın rn· r, 'AiklamUcltlctmlliştır 
tcredcliitleri. karars1zlıkları ergec izale - - ... - -

1 ~ Usa l Nazırı 

Arna vu t kU)'iinde 
denizd<· n bir l•eset 

çıkarı ldı 
Oıin al,~anı :;aa t yirm id(' Armn :;1 

l.i)yd~ Boğaziçi lbesi öniinde denizdı>n. 
bir c<'.sct çıkanlm rştır. 

f zerinde Sİ) ıı h cl bi~l' hulıına n Cl'Sl'

din h iiYİ) eti teslıit cdilem l'mi~tir 
A ltm ı:-; , asın da t:ıhmiı. t.>cli len bu a da-. - .,. 
nım müslüman olma d ığı anla~ılmıs· 
tır. Na.sıl ij l düğ ii ta hkil, c clilm<'k tedir 

Neç cn 

v. ı s~t. 

, .. :~~ 1.47 
alcı 11,15 

tur1..o 

..ı,00 J,ı,(18 17,3;; Hl,05 4,~! 

6 2i !),34 1 :!.00 1,30 10,5~ 

GECEN SENE BUGUN NE OLDU? 
Tür!dycd mıısonlu ' fcshcdilmıııtir . 
Osloda bulunan Troc,lu ır surette has. 

talannuştır. 

Şaht geliyor 
İzmirclen gelen lıir h;ılıeıe gön'. bıı 

mıntaka<laki pamuklar hakkında t etki-
kat yapmak ta olan Alman pn:nuk it-

halatı dairesi reisi Her Pops Bremen 
~crefine belediye tarafından verilen bir 
7İyafcttc nutuk söyliyen mumaileyh Al 

man il:tisat nazırı doktor Şahtın Türki 

ye}" sev~i "c saygılarını bildirdikten 
sonra nazırın yalanda Türkiyeyi ziya
ret edeceğini süylemistir. 

Eüyi.ıkad~ fan tFcneı) imzasile yazılıyor: 
Kırk yaşında <lııl. fakat çok dürüst bir adamı s viyo· 

nı:n. Kendidle beralıer sokaga cıkınaım istiyoı. Kaniiın ki. 
ı..enim h;ıkkımda iyi düşuncelcri var. Teklifini kabul ede
yim mi? 

CEVABIMIZ - Niçin olmasın? Biz IJi!:ıkı:. bu adamı 

sizin beraber gezebileceğiniz yegane insan gibi görüyo~uz. 

Uzaga gitmeyiniz. Iüzum"Suzluklara cliişmeyiniz, ve t ekli

fini kabul etti~inizi derhal söyleyiniz. 

Filistinde 
sükün! 

Bir yahudi ti ldü ı·iUd il 

petrol borusu 
aldı 

attı~ 

Kudıb 12 (A.A.) - Röyter ajanın· 
<lan: 

Fi!istincle bir huzur ve si.iku·1 h:ıvası 

eser gil>iclir. Altı aylık bir grevden son

ra takriben iki yüz bin Arap. tekr.1r işe 

haslamaga hazırlanmaktadırlar. Bu "a

bah Kucli.is, Hayfa ve Nalıliısta bii) iık 
bir faaliyet göriilmi.istür. Mağa' : ııı 
bircot;u simtlideıı asılını tıı. Am~~ .. n -

~e ve •;etaret icindı:: i !eri başıncı ~it -
mektedirler. Ca<ldelcr<l, büyük bir can· 

lılık vardır. Resmi ve husuc:i n:ık
0

il h1Sı 
talan, normal seyrini almıstır. 

Maamafih, dün akşam bazı had:seler 

olmuştur. Bir Yahudi polis memuru, 

Akka yakınında ölcliiriilmüş ve petrol 

horusımdan kaçan petrol Tamra yakı· 

nında ateş almıştır. 

Grevden hangi faa f fayda 
gördü? 

Kuöüs 12 (A.A .) - Havas ;ıjaıı1t 

dan: 

Bütün Arap gazeteleri, grev in mu

zafferıyetlc sona ermis olmasından clo-

yı memnuniyet ızhar ctmektec!iı ler. 

Halbuki Yahudi gazeteleri. J\ri' µL rın 

mııvafiakiyetsizliğe uğramtş ve dinkli 

talcplcrinclen hiçbirin:n kalıul crlil~emis 
old~ı~umı yazmaktadırlar. 



il 
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HALEPTE KANLI 
HADİSELER OLDU 

• • • • • ... ' • ' ~ .. , ~ • ı. 1 • ı ... 

BEYAZ FERDENIN EN DiKKATE DEGlfR GOi~~; 
PERŞEMBE 15 laiRiNCi TEŞRıN 1936 

Sancak Türkleri bir protesto 
daha verdiler 

MELEK ve 
SAKARYA 

1936 yılının en gtizel fllrn 

MAZURKA 
Halepte hristi.}an cemiyeti mensup· 

lan ile genç müslümnnlar arasına· 

bir kavga çıkmıs, polis, asker kuvvet. 
terine baş vurmak mecburiyeti hasıı 
olmuştur. ikisi Ermeni olmak üzere 
üç kişi hançerle öldürül mü~, otuz ki~: 
yaralnmıştır. Halepteki hristiyan 
dükkanlan ile Ermeni kasap dükkan
ları kamikn kapanmıştır. Mürettipler 
~rev yapmışlardır. 

mücadeleye şimdiye kadar mütemayil 
görünmckteyken, artık bu taraf tar · 

Sinemalarında birden 
Rejisörü: POLANEGR 

WiLLV FORST Perşembe gecesi için numara ı koltuklar 
laca ar şimdiden s::ılllmaktadır. 

'' .ı;.:· 'll).1' •• ' •• "' •• ı:.,, /~···« ~ :tt''C·~\ ..... ,'4' .. .:ı.~.'l: ı~., ~ .... ;t;a..-hklarını aı;ığa vurmuşlar ve TürklC'r. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
le müştereken çalışmağaba~amışlar- - ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-~~~~~~-

dır. 11•·---------------------------.. , Irak ha'•kımızı tesı:m edfyor p k k da T ı••ı R K s· d 
Mllletler cemiyeti mandalar komi,; e ya ın '-' ınemasır a 

Yeni bir protest l 

yolunda Irak murahhasmın S'lncak ş E N ç o c u K L A R 
Tiirklerinin arzusuna sempati gös~e-

ren beyanatını Fransızca "Temp~,. 

gazete.si yazmaktadır. M ko a A t· stl · s · ·· k K d ı 
Sancak Ti.irlclcri lsl\endcrund:ık : Irak delegesi drmiştir ki: 05 v r 1 ennın uyu ome s 

. " e Fransız delegesine !kinci bir prote~ . 

to sureti vermiştir. 
Protesto da sancağın Suriyeye iı 

hakr teşebbüslerini protesto yollu bii. 
tün dükkanların kapalı kaldığı söyle 
nilmekte, hu halin fevkalade komi.ser 
lik vasıtasile .MilJetler cemiyetine 
bildiri1mesi istenmektedir. 

Ermenllerln kararı 
lskendcrundaki Hlnça.k Ermenileri 

Antakye ve lskendcrunun iı:;tiklalr 

kavuşması için açılan temiz ve sakin 

- Suriyedeki Türkler mevzuuna 
gelelim: 

Aradaki anlaşmamaıhk sebepler:. 
nin daha başlangıçta ortadan kaldı
ı·ılması, bu mcsrlcde bütün alflkadar. 
lar için bittabi ehc;umiydi haiz hır 
meseledir. Suriye idare adamlarının 

hüsnü niyeti ve Türklerin Arap kom
~ularrna karşı hesledfüleri teveccühle 
bütün m üşküllerin izale etli !erek 
memnuniyeti mucip hir neticeye va. 
nlmasmı temenni ederim.,, 

Alman yanın 
protestosu 

( Baştarafı 1 lncille) 
Almanca "Uhr B1att,, gazetesi ez 

cümle şunu yazıyor: 

HükU.metçiler 800 asiyi 
kurşuna dizdiler 

"Torczln nutku başlan sonuna ka· 
dar, Atman devletine karşı bir haka· 
ret teşkil etmektedir. Bu nutuk, Fran
sız hiikumeti için o kadar utanılacak 
bir harekettir ki biz, onu tavsif için 
kelime bulamamaktayız. 

1 

I<'ransa hükumeti aramızdaki yakin· 
JaşmaYI akamete uğratmak haklim 
komünistlere vermektedir. Eğer Fran 
sa naşvekili 1\1. Blum Torezin nutuk
larını sansörclcn ge~irmcğe IUzum 
görmi) orsa, hiç olmazsa Tor ezin A :
manyaya karşı ilk hiicumlarrndan ~on 

ğmda iki hükumet gemisini batzrmı&· 
trr. 

Seville, 13 (A.A.) - Müfritler San 
Martin de Val de iglesiasda 300 kişiyi 
idam ettikleri gibj, kendileri de 500 te
lefat vermişlerdir. Siguenzada gene 
Marksistler, biri Piskopos olmak üzere 
500 kişiyi kılrçtan geçirmişlerdir. Asi
ler son ileri hareketlerinden sonra Es
kurial'a pek ziyade yaklaşmışlardır. 

!Vladride taarruz bugün başlayacaktrr. 
~ iler Navas del Marguesde zorlu bir 

Beynelmilel Kızılhaç cemiyetinin 
yaptzğz bir teşebbüs üzerine Bask hi.i· 
kfımeti ile asiler a.rasmda ellerindeki 

i ra böyle bir nutkun devamına rnan 
olabiiirdi, Torez hic durdurulmaksı

zm iftira ve tahl<irlerine devam ecH
üzere bir an- yor. 

vıışa tutuşmuşlar ve hükfunetçilere 
00 telefat verdirmişlerdir. 

rehineleri değiştirml'k 
laşma yapılmıştır. 

Asi general Sıı~ipo Dillnno Sevil 
radyosunda verdiği bir nutukta, Sov
yetlcr hükCımetinin Ccnevrcdc boyuna 

Torez rejimimizden ho-;lannıayabi· 
lir, Jlitleri se\ mez. 13un !ar için ker.
dini tayip edemeyiz. Fakat Fransız 
Raşvekili M. Blum, Slrazburg hadis'· 

bitaraflıktan bahsetmesine rağmen !eri irnldunda nokt;ıi nazarını biidiı 
Barselon ve Aliconte limanlarına gc- m~k mecburiyetindedir.,, 

Dahili harbin 87 inci günü olan dün len Sovyct gen:ilerinin mütemadiye~ Kabinenin vaziyeti sarelldı mı? 
tspanyada gene kanlı rarpısmalarla harp malzemesı çıkardıklarım ve mı- F d k' 1 ... t d"k il 

~ - ı· ı · s t b"tl . t rf d . • ransa a ı rnmunıs ve ra ı a e · t• ıs enn ovye za ı erı aa ın an ı- . .. . 
geçmı§ ır. d ed"ldıw· . .. 

1 
. ti rın Illum hukfımetınc karşı hoşnut 

H . Cebe 8 are ı gını soy emış r. . • . d avas aJansmın reros - an---------------- suzluklnnnı açıkça ılan etmesın en 
Martin cephesindeki muhabirinin ver- Tı•t•• ıesl O 
diği bir habere göre, bu cephede yirmi U • ( Y U 
dört saattir devam eden sel gibi yağ-

dolayı Franstz gaıetelcrincle kabine 
nin istifası ihtimallerinden bnhsedi 
liyor. 

-

mura r~ömen şiddetli muharebeler aşçısı 
olmuştur. Hükumet kuvvetleri astlc- ze h 

1
• r 1em

1
• ş 

rin çok şiddetli taarruzlarına rağmen 

Bu !':Urctle :radikal ı;os}afüıt bir ka 
binenin ihidar mevkiine gelme.sin l 
mUmkiin görüyorlar. 

( Ba~tarafı 1 incide) muka•vcmct etmekte ve bir karış top
rak vermemektedir. Radikal Sotan RÖ) lediii bir nı.ıtuk 

Alman elçisi Her Fabricituis tarafınd n ta SÖ) le d~mişti: Madrid hükumetine mensup tayya
re ve bataryalar Hueskayı bombardı
man etmişlerdir. Cenup cephesindeki 
asiler Don Benito mevziini terke ve 
iki top, bir havan topu ile 32 esir ver
meye mecbur olmuşlardır. Guadara. 
ma mrntakasmdaki sükO.nete mukabil 
Kasteurada şiddetli çarpt§l?lalar ol
m~tur. Siguenza cephesindeki hüku
met kuvvetleri teçhizatlarının azlığı

na rağmen asilere §iddctle mukave

idare edilmektedir. "Deutache Dresdc · ''- Radikal ro:os) alistlerle, sosya lis 
ner Bank,, Bükre§te "Gdupıl Bancar., ler ar.asındaki anin ma bozulursa, tu 
isimli bir yardımcı banka daha açmıştır. tulacak yegane yol, reniden halkın 

t 
-

ki yukariki işleri finanse etmektedir. reyine baş lUfmal\, secim }apmaktır. .. 
Demir muhafızların da nazi ajanları 1n.g11fz.5ovyet deniz anlaşmasma 

ile yakın temasta bulundukları haber itiraz 
veriliyor. Şimdi Bükrcşte dönen rivayet Diğer taraftan Almanya hükumet: 

' 

met etmektedirler. 
Oviedo radyosunun verdiği bir ha

bere göre bu şehirdeki asi garnizonu 
hük:Ometçil~rin taarruzunu akim bı
ra.kmıştrr. Diğer asi kollar? da Oviedo 
ya 10 mil kadar yaklaşmışlardır. 

ler, - ki aslı olduğu sanılıyor - eski İngiltere ile Rusya arasında yapıl 
Hariciye Nazrn Titüleskonun hastalığı makta olan müzakereler netfceıııinde 

etrafındadır. Söylendiğine göre Titüles bir deniz anlaşması akdedilmesi ihti 

ko Karadeniz aahilinde Eforide mevzu- maline karşı tedbir almaktadır. lngil 
niyet müddetini geçirmekteyken, De - tere ile Rusya aramnda bir deniz an 
mir huhafxz teşkilatına mensup biri Ti- laşması yapıldığı takdirde, Almaı 

-

. 

. 

. 
1 

tüleskonun oteline ı:izlicc ah~ı olarak donanmasının da artmak zarurctintl1: 
girmi~ ve bergün onun yemeğine arse- olduğunu lngilterc hükumetine bildir 

Asielrin elinde bulunan Almiranto 
Çeİ-vera. kruvazörü Cebelütta.rık boğa 

nik koymuş ... Titülcsko da bu yüıdcn me:ıi jçin Londradaki elçi~ine talıma 
hasta olmuş. vermiştir. 

ınınıııııın Mlltnn111111ııı Q'aaı n•11111•1ııını~111ıııttNllllf"1!111tt!lllffllllllıtnıırrı"'"'''""''llf'"""'"hıınıttflll'ltt!tmı"""""""'.-•1111ımı--..ıırmtm11Hmııı111111111ııu111111ıJ 

ı Cumhuriyet bayramında) 
( Artistik tenvirat yapılır J 
~ ~ 
~ Bizi bolluğa ve ışığa kavutturan Cumhuriyet Bayramını her yıl bütün Türk ulusu büyük bir ~ 
~ sevinçle kutlulamaktadır. Bu münasebetle her tarafta elektrik tenviratı yapılmakta iae dr.; bu ten• § 
~ virat1 saltanat devrinde yapılan şekildedir. ~ 
~ Halbuki: Büyük Kurtarıcının yeniden kurduğu ve her ıahada Avrupalıları hayretlere dü9üren 'i 
~ değişiklikler vücuda getirdiği Atatürk Türkiyesinde Cumhuriyeti kut/ulamak için yapılacak f 
~ tenviratın artistik bir tarzda olmaıı gereklidir. Bu, hem halkımızın bedii zevkini terbiye etmek, i! 
§ hem de yeni Türkiyeyi Güzel Sanatlar ıahaıındaki medeni varlığile ıayın ulusumuza ve g&rp mil- \ 
~ /etlerine göstermek ve tanıtmak son derece lüzumlu ve ehemmiyetlidir. Bu kere tesis ettiğim (Ar ~ 
~ işevi) mimar, ressam, dekoratör ve elektrik mütehaıınsının bir arada çahsmasile Cumhuriyet bay· i 
g rainındakj tenvirat projesini ve her türlü tesisat i lerini deruhte etmektedir. Avrupada tahsil ~ 
~ gören, en yüksek ve mütehassıs san'atkarlar tarafmc' r;ın tanzim edilen proje mucibince, yapılacak ~ 
J bu !~nvirat, eskisinden daha ucuz ve daha mül.c .. .ıım 1 lir -:ekilde o!acakhr. Ta"raya da proje gön- ~ 
i derılır-, c 

• ıııııııııınıı.ı.ı Beyoğlu lstiklcil Caddesi 60. 18 (Ar iıevi) ne şimdiden müracaat edilmesi. ııuııııııııııuııl 

t 

AL D AN M AY 1 N 1 Z! ! ! ! 

CHARLIE CHAPLI 
(Ş ARLO) nun 

Ta.m mevzulu, uzu n metrolu 11 kı. ımlık ve halıhazırd butun d · 
ah eseri oynanan yegane ş 

• As rı Zaınanlar 
( l\fodern Times) 

Namfle y egune ve bir tek fllni vard 
Bu Olma ~8 t e•rlnh!vvel Çarfamba ak,amsdan itlb• 

SAR AY ve 
Sinema Iarında bırden g8sterilmeye başlrıac<ıktır. 

namda ba,ka bir tllm yok11r a••• Bu 

~ 

~I 
' 

TCR K SJnemasmda muvaffaktyeta davrJm • 

LILIAN HARVEY ve WiLLY FRiTS 
rarından temsil edlen ta 

K ara Güller 
Görenleri n hayran oldu§u fllml siz le 

DANiELL E DARR"EUX ile 
ı;cenç ve g Özel kızı farafıodaJ TemsU ed 

Kad ınlar Kulüb. 
SARA Y Sinemasında taldlm ~duı 

. ~ • • ~ t • , • • ., •. r r, : .!. 

EHLiS ALiB MUHAR~BELE 

- '··. r.ı '•: ı ı;. ' • • • • .' 
< 

.. 

Is liklôl L~esi 
irektörlüğürden : D 

1 - Bazı sınıfla r için yatılı yatısız. talebe kajına devam edilnı 

e kayıt ıartlarını bildiıt tarifname göıt 2 - lstiyenler 
lir. 
Şehzadeb aşı polis karakolu arkalllda. Telefon 22 

c AGLAYAN 
Musiki sever halkz mzzm ihtiyaçlarını tatmin tici en nezih 
yeridir. 

s AN AT KAR.AR 

Solist: M uai ea Dinçse 
Best:ek Ar Tanburi: s~LAHATTi 

1 - Kemani NU SAR 6 - Kı·net Şeref 

2 - Keman çe ALAKO 7 - O•yucu Aiyaz•r 
3 - Ph,ranls t YO RGJ 8 - ,. Calll 
4- Udi AeDI 9 - o•buk• H•••n T• 
5- CUmbü şCEMAL 

• 1ahnı urc Şen Ses - Suzan Af itap Fnide Yıldız . 
(Gayet tem·ı ve n1untaza.rservis)••••~I . -





"Kl.tdurmuş köpe gı 

Radek de kurşuna 
dizilecek I 

Sovyet gazetecisinin evinde 
Troçkiden gelmiş mektuplar 

bulundu 
ln5tilizce Deyli Ekspre gazetesini 

Varşova muhabiri SO\)et Rus)adakı 
uikast şebekesi ,ve Radek hakkında 
u malumatı 'ermektedir: 
"- $talinin temizleme hareketini 

devam edeceği hakkında e\e\'I den ) :!

pılan tahminlerin doğru olduğunu bu 
gün Tesmi Sovyet gazete i PravJa te 
it etmektedir. 

Şimdi öğrenildiğine göı c. rnktik 
"Stalinin sesi,, di)e anılan en ) üksek 
şöhret sahibi Sov) et gazeteeı Rade' 

de birlikte, Londradal,i So\') et elçilit;• 
askeri atasesi 41 ) asındaki geneı a 
Putna ve Sovyetlerin e.o;;ki Lond•·a el 
çisi Soko1nikof da te' kif edil mi!'; bu 
Junuyor. Birkaç güne kadar muhahe 
me edileceklerdir. 

Pravda di) or ki: 
"Birkaç hafta h' el partimizi dü 

manlardan temizlemeğe basladı - ım• 7 

zaman işimizin ancak ) aı ı ını yapmı 

olduğumuzu bili)orduk. .Aramızc 

daha dü~man l\almıştr. Bunların d 

sonu, digerleı inin sonuna benzi} erek
tir. Kudurmuş köpek gibi kurşuna di· 
zi leceklerdir ... 

Gazete bundan sonra Radcke sitf
detli: saldırarak sunu ).lzmaktadır: 

"Kari Uadek, komünist paı fosi iç:n 
<le en bü) ük entrikacı idi. lki tiirJii i 
göre:ı, iki yüzlü bir adamdı. Fakat 
imdı So\) et birliği halk mnhkernc•:-ı; 

huzuruna l"ık,1rılac.ıı,tır., 

Bu demektir l.i, J? dek. gcnernl ı'ut 
na ve Sokolnikof ile l irlikte, a} nı as 
ı,cri rnahkcmcH' eı \arılacak, :t) n 
müddt:iunrnmi. y.ıni 'icin ki ile k:ı.r-

'a : c·•klarclır. 

\ iciMki, Zino' İ) ef 'e Kamen<'fi 
öliiınc göndcı en müdcleiumuidir. 

Sö) lendi'ine göre. So\) et gizli pol:-
i Ziı•o\ İ} ef - 'Ramcnef m uhakemc in 

den sonr.t muharıiı Had<'kin a artı
manıııda Trockinin el )azısilc mektup 
lar bulmus \e Uadddn a} laıcl l.ıcri 
Tı oçki ile muhaberede olduğunu v ba 

n delıllcr l'lc .,.<' iı mi tir. 

Bulgar ve Romanya 
Hariciye Nazırları 

Belgratta 
Yugoslav Başvekilinin Ankara

ya geleceği teyid ediliyor 
Ankara: 12 (A.A.) - Dost ve miıt

tefık Yugo 1 vyanm kıymetli başveki i 

Stoya v~in cumhuriyM bayram mı 
m'- m mleketimızı ziyaretı 
t hakku ~i tir. 

Bu ziy t Ankara mahafilinde bu -

uk b·. alaka ve memnuniyetle b klen
mckt dı. 

Har clye VeKllJmlz elgrada 
ul)rayac:aK 

Belgrat radyosunun dun akşam ver-ı 
cligi bir habere göre Hariciye Vekilimiz 

Tevfik Ru tü Aras bu hafta sonund 

Cenevrcden donerken B lgrada u rıy -

rak Yugoslav devlet adamlarile görü -

Belgradda 1 u ziyarete büyük bir c -

hemmiyet verilmektedir. Yugoslav sı-
ıi mahafilind ... söylcndıt>ıne göre B 1 

kan anlaşması ile küçuk itılafm Ccn \ 

rede İ§birliği yapmaları .Milletler ce

miyeti mahafilinde buyuk hır alaka u-

noviç'in Milletler Cemi eti 

verd i ziyafete de gittikten onr s 
11,40 da Sofyay'l mutev cdhen hareket 

· br 

Roma ya Har"cly Nazırı 
Belgrad: 2 (A.A.) - Ro anya d · 

· leri bak nı Anton ko. Belgradda ı 

ün kaldıktan sonra B !:re e h rckct 
kan St 1 adinovic diın 

konun refine bir zi a 

Ecnebi m mleketlerde 

Futbol 
Şampiyonluk müsa· 
bakaları devam 

ediyor 
Bizd henuz ba 1 m an futbol ı 

m çlarma Avrupada har retle d vam 
edilmektedir. 

Birçok meml k tlerd 
nam t t k mlar ı e 

mı.tır. Son h ft ki mu abakaların nctı 
c ri unl ~d r: 

maç arı 
başlayamıy r 

Yeni küme teşk a
tı mıntaka başkan

lığı tasdikinden 
geç medi 

Yeni futbol ajanının İstanbul klup
lerinı bu sene uc kumeye taksim ede -
rek lik macl rına bu sekilde ab lam k 
üzere fikstür tanzim ettiği ve mü aba
kalara da bu hafta b<ı lanın k i tendi
gi, halbuki İstanbul klüplreinin yarı -
dan fazla mm bu vaziyete ıtiraz ettikle
rim hmdur. 

Fakat a1anhgın hazırladığı yeni lik 
teşkilatı nizamname mucibince mınta
ka ba k nl gınm ta dıkınden geçmedik-

!ara u 

"k sah sınd konulam} c ktır. 
ka ı ık vaz"yet hakkında mınta

k nı Fethi Ba aran bir a h ga
ve diği b y natta de · tir kı: 

t m a11i ı i ç 
b k n} 1 • 

a la i ;ım 

Emı önU Halkevlnln 

Tür ,·ye başpebllvan· 
h" ı müsabaka ı 

i y'm 

pehli· 

ve küçük antantlarm hır af rı t lak ı 

dilmektedir. 
ı- Futbol halicm IIoml

Bulgar Ba , vekill Belgradda 
Diğer taraftan Cenevred n dôn n 

Bulgar Başvekıli Kô e iv nof Belgrada 

r yarak Yugo lav b vekilini v kr l 

ı i prens Potu ziyaret etmi tir. Bul

ar ba vekilı n ipten onra tekrar M 
dinovici ziyaret etmi ve ak m 

Hususi maçlar -Langaspor 
Galatasporu 
mağlôp etti 

b•tka Lan(T lı , rı 

altmda _.,.. et.mil, Ga.l a por 2 

4 m~ftp otmmrtur. Lang lıl rın g 1-
lerınden ikisini Muz..ıff r birıni Os

man, birim de Kiryako atmıştır. 

m' tir 

iTALY 

tesi reisinin isllfası 
Futb 1 f ra yonu n: 

- Am ro ---------------
bırer 

p t 

CEKOSLOVAKY A: 
Vıktorya Zi ko Mor ta Si vyayı 

n U horod'u 5-2 Zı mı 

'u 2-1 ·az r r. 
ti 1 va ile Slavya b raberc kalını 

!ardır, 

Hi t-1 "lübünün 
hongrcsi 

c 
e hazır bı lun -

1 

Esera h zırlly n : Nüzhe 
Dı1-lwt: Bu ya-.ı, yalnız pazartesı çar ı ı l t cumartc i ı nlerı n ır 
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Kaptan her hareketinin, 
kararının aynı keramet oldu 
na inanır t plerden o mamalı 

1 aramı c ı ı rkc ten T k m k pt nı her §eyd n cvve a - ye Y 
kad tarının d rınden muh bbet ve 
hurmetını kazanm biri i olacaktır Ta
kımın en dik kafalı oyuncusu bıle kapta 
nın ö ütlerinden dı rı çıkmıyacak ka-

lı, hurm t et 1ı v 
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Bazı kadınların 1935 yıh 

Elleen Aktris iken 

içinde başlarına 
gelenler pişmiş 
tavuğun başın 
gelmemiştir 

denebilir 

> 
Aynı kız mahkeme huzu· 
runa bUtUn gUzelllGI gltml• 
bir halde çıkmı,tı. J Url 
heyeti ona 90.000 dolar 

tazminata hUkmettı. 

Bnır DspanyoD muganırnnsn 
Nco-mandl vapuırıuınun 
lhlatstaDanmasına sebep 

CDduiunu söyonyeırek 
ktsmpaınıyayu dava ettn 

'(Nevyork muhabirimizin mektubu} 

KADINLAR umumiyetle erkeklerden 

~a~~ emniyetli bir hayat yatarlar ve 
0 tnurleri daha uzun olur. Fakat ba

•UrÜlı:l . zan çok daha tehlikeli bir hayata 
ft\'kal:dnıyorlar. İşte size 1935 y:rlında geçen 

a e h d' 1 . a ıse erı sayayım: 
1935 

"aka i . Yılında olan en fantastik ve inamlmaz 
~~Çın bir ınükafat konsaydı, bu hiç şüphesiz 
Madam Alton L. J ordon adlı kadına verilirdi. 
hattidir. ~~bc~ir. Genç, güçlü kuvvetli, tam sıh· 
tin ve d llndıye kadaı' hiç bir zorluk çekmeksi
Ycdi ta oktorun yardmıma bile baş vurmaksızın 
SotuJc .n~ ÇOCuk doğurmuştur.. Yeni doğuracağr 
'bl...· ıçın de tasalanmasına lüzum olmadıgw ı gibi 
,--q &aat· • 
ber \'c 1 gclınce telefon başına geçip ebeye ha· 

Ç
.trnekten batka yapılacak hiç bir iş yoktu. 
ıftıik 

dar " ,_ te, herhangi bir seslenişini i§itecek ka-
Jaıqn b. hangi b. . ır yerde çalışmakta olan kocası hcr-

ni haı ır ııteğini k<>tup getirmek için otomobili
fey h,,_

1
_r bulunduruyordu. Hulisa kadın için her 

-•rcb . an ak . • . dı leye Cii ' c ışın ıçinde ka n olunca hiç bir 
Yentnek caiz değildi ki.. 

22 bi . . 
tecruheı ?"cilcanun aabahı, Madam Jordan eski 
~ erındeQ çocuğunu dünyaya getirmek za
haber .. Çok YiÜda§tığmı anlanu§tı.Henüz ebeye 
MutfaJc~e~ için daha biraz '1akti vardı. 
başına .. bır kova alarak bahçedeki kuyunun 
y:ı larkı:riidü., Kapakmz ve açık kuyuya kova-
1~dr. ~ ve az sonra ipi yukanda çekmeye baş-
ı. Utfağ... · d l . . .. 
ıyen ç .. 4 pcnceresın en anne ennı gozet-
Jına g·~cuklarr \lnu, sağlam adımlarla kuyu ba· 
ra tek 

1 crlı:en görmüşlerdi. Birkaç dakika aon· 
fazla ;~r .bakmca annelerini göremediler. Bunda 
nuşın tli~ecek bir teY yoktu. Babalarlyle ko-

ta gıtnüt de olabilirdi. 
taın k Oculı:Jar gene oyunlarına daldılar ve aradan 
tnak it~k he! dakika geçti, annelerine bir şey sor
nı b Çın bahçeye fırlıyan çocuklar kuyunun ya. 
An ~ından geçerken kulaklanna bir ses geldi. 
. . ca kafalannı kuyunun içine uzattıktan sonra 
ışın fark . . 
idi. ına vardılar: Annclen kuyunun dıbinde 

l{UYunun dibinden foilti gibi gelen bir ses: 
- Bab;!lruzı çağırın!.. diye hmldıyordu. · 

Çocuklar bu sesi işitince gırtlakları~ı . yır
tarcasına bağırınıya, ve tabanları yanmış gıbı koş
mıya başladılar. 

Çocuklar babalanmn yanına varıp da annele-
rinin kuyunun dibinde olduğunu söyleyince za
vallı adamın aklı başından gitti ve bir solukta 
kendisini kuyunun başında buldu. 

Çocuklarının doğru söylediğini anladı . Ku· 
yuda su çoktu. Bir insan boyuna yakındı. bere
ket ki çok derin değildi. Kansını çarçabuk yu· 
karıya çekebildi. 

Güçlü kuvvetli adam, karısının kolları ara
sında üç buçuk kilo kadar ağırlığında bir de ço
cuk görünce az kalsın bayılarak yere düşecekti. 

Kadın hıçkırarak ağlıyor, bir taraftan da 
kendi kendine söyleniyordu: 

Zaman zaman kendini toplamıya ve bağır
mıya çalışmıştı. Nihayet kırk beş dakika sonra 
çocuklarını yukanda görerek bir hırıltı halinde 
bağıra bilmişti. 

Yeni doğmuş bir bebeğin tam kırk beş daki
ka suyun altrnda yaşıyabilmiş olması herkesi 
şaşırtmıştır. Mesele doktorlar için meraklı biı 
hadiae olmakla beraber pek de bilinmiyen bir iı 
değildi. Bir bebeğin ciğerleri doğmadan bir ço" 
zaman evci soluk alabilmek kabiliyetindedir; fa
kat doğuncrya kadar soluk almak .fırsatım bula
madığı için, kendisine lazım olan oksijeni anne
sinden çeker.Bazı çocuklar hemen doğar doğmaz 
nefes almağa başlarlar. Bazıları ise almazlar ve 
bunlara muhtelif yollarla soluk aldırırlar. Bu 
vakada da çocuğun ciğerleri ancak doğduktan 

kırk beş dakika sonra harekete geçmiştir. 

* 
-Hiç şüphesiz çoktan ölmüştür. Ben ku· 

yuya düşer düşmez doğdu. Başını suyun üstün· 
de tutamadım... . Çünkü kendi bac:ırnx yukarıda 

:r Zamane kadınlarına "rahat ve keyif kadını,. 
tutabilmek için ellerimle çabalryordum. denmektedir. Hemen ekserisi de zahmet ve yor-

Mösyö Jordan kadtnr eve götürerek hemen 
1: gunluktan kaçınmakla beraber Xonektiküt vila. 

hastahanenin otomobiline telefon etti. Yeg ... nc yetinin Grenviç şehrinden Madam Delight Pal-
arzusu çok sevdiği kansını, zatülcenpten kurtar-

kü mer Gaynor elbiselerindeki lekeleri temizlemeğe 
maktı. Zavallı, donmuş ve mosmor kesilmiş · karar vnnişti. Bir arkadaş ona kaplan derisinde· 
Çücük yavrunun canlı olabileceğini aklından bi.le k" 

k ı benekleri bile silip atacak bir leke suyu tav· 
geçirmiyordu. Suyun altında kırk beş dakı a siye etmişti. 
kaldıktan sonra kim yaşıyabilirdi. 

d Madam Gaynor bazı leke suluının bir evi 
Anne, kulağını çocuğun göğsüne koyup a 

· havaya uçuracak kadar patlayıcı olduğunu elle-
dinleyince kalbinin atmakta olduğunu işittı. 

rile gözlerine zarar verebileceğini duymuştu. 
Mösyö Jordan buna inanmadı, bir mumyaya can 

Fakat beyin hastalıkları yaratan habis ruh sak
vermek kadar imkansız görünmesine rağmen ço· 

· · ladığını nereden bilsindi? 
cuğu sıcak banyoya koydular ve derhal tesirını 
gördüler. Çocuk nefes almağa başladı ve hasta Kocas[ Mösyö Berkley Gaynor diyor ki: 

k Şişeden çıkan tebahhurat kadına Ncfrı"t zehı'rlc-
otomobili kapıya geldiği zaman işitilen vıya · 
vıyaklar artık yaşamakta olduğuna şüphe bırak· ri vermiş, böylece böbrekleri fena halde zorla

narak beynine vurmuş ve geçen mayıstan beri 
mıyordu. 

Üç gün sonra, merakla beklemekte olan ba· bir sanatoryomda yatmağa mecbur kalmıştır. 
ba, çocukla annesinin her türlü tehlikeyi atlatmıcı Bu leke suyunu imal edenler aleyhine kadın 
olduğunu öğrendi. Zatülcenp değil her ikisi 100.000 dolarlık zarar ziyan davası aç 
de nezle bile olmamışlardı. Jl fod m .- · •1 l:o· tığı gibi kocası da ayrıca karısının hizmetlerin· 
voyı çekerken başının dönmüş olduğunu ve bayr· den mahrum kaldığı için S0.000 dolarlık bir taz-
larak kuyuya düştüğünü anlattı. minat davası açmıştır. 

Buz gibi su onu derhal ay:rltmış, fakat so- * 
ğukla dehşet de doğumu tacil etmişti. Çocuğun Nevyork'un en ~engin bira fabrikatörünün 
başını su üstünde tutmağa çabalamış. fakat hal· oğlu Louia J. Ehret bir gece sevimli aktriı mat-
•izli~i buna engel olmuştu. ınazel Eileen Wenzeli bir ,e.zintiye cötürmeğe 
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' 'rnaff 
Karoblrı• 
vlllJ•tlnfn 

Kethav kazaeından 
M•dam Altan 

L. Jor4an - uyunun 
dib inde daıurdutu 

çoçulll• bir likte. 

Ş•rklcı Mad•m 
!'ta•tl• Pollalrov• 

Normandl 
vapurunun 

lıend. s ini ••r•a rak 
böbr•Glnd•kl 

ta,ın 
oynadı tını 

iddia 
elmekted.r . 

kalkmııtı. Yol da otomobil bir llmba diretin• 
çarpınca, otomobilin önündeki rüzılr keten 
cam matmazelin yüzüne dügerek parça parça et· 
migtir. Kızın yüzü haıtahanede um otuz eelıds 
yerinden yamanmıı ve bütün ıü.zellik doktorla· 
nnın uğraşmalarına rağmen eski (Üzelliii iade 
edilemediği için aktiristliğinden de olmuştur. Kız 
mahkemede .zengin delikanlıdan 250.000 dolar 
tazminat dava etmiı jüri heyeti İle ancak 90.000 
dolara karar vermittir. 

* Kanaaı tchrinden madam Lorene Koldivel 
belki de matmazel Eilen kadar cüı:el delildi. 
Fakat Şikaco timcndifer kumpanya11nın kencli
aine Ehret'in gaz limbasına çarpan otomobilin
den daha çok zarar verdi~ine inanmaktadır. it
te bunun için jüri heyeti iıtemit oldutu tannina• 
tın ancak onda birini teıkil eden 1000 dolar tA• 
minata karar v.erin:c bu ıcfcr de inkiaard,aa 
kalbi parça parça oldu. 

* Senenin inanılmaz vakalan için ikinci blr 
mükafat olsaydı bunu hiç tüpheaiz madam Nastia 
Poliakova'ya vermek lazım gelecekti. Çünkü bu 
çingene şarkıcısı Fransız seyrüsefer kumpanya• 
sıru, yeni inp ettikleri ve kendilerine SO milyon 
dolara mal olan Normandi vapuru yüzünden. da
va etmektedir. Vapur yolculukta o kadar aanın
tı yapmış ki, kadıncağızın ıol böbreğindeki bir 
taşı yerinden oynatarak uvallıya 100.000 dolar• 
Jık zarar ve ziyan vermiştir. 

Madam Poliakova'nın kamarası turist ıınıfı 
960 numaralı oda idi. Oda geminin tam da çark• 
ları üstündedir. Havr'dan Nevyork'a yaptığı ıe
yahatini anlatan madam diyor ki: 

- Vapurun yaptığı fevkalade sanmtı, d 
böbreğimi yerinden oynattı. Bu yüzden daya· 
rulmaz ağnlar çektim ve ameliyata lüzum huri 
ol~u. Ameliyat esnasında da zatiirreeye yaka· 
landım. Bütün bunlar Normandi vapurunun çclC 
fena yapılmış olrnaıından ileri gclmiıtir. Vapu• 
run sarsıntısiyle uğradığım fcWcctler, kumpan· 
yayı dava etmeme ve ıaıar ziyan iatememe hak 
verdirtir. 

a 
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H1.tıral.armı anlatan: Alman korsan gemisi ''Deniz kartalı" nın süvarısı 
Kont Fclil~ fon wkner 

-3-

ikinci muvaffakiyetimiz, Fransa billit\me
tfni harp i~inde binlerce ton şekerden 

mahrum etmek oldu 
Geçen kuımın hulAsası 

Alman korsan gemisi "Demiz kartalı,. 

İngiliz abloka. hatlarını yarıp Atlas Okya 

nosuna çıkmağa muvafhk olduktan son:rıı 

1-:ömUr yüklü bir İngiliz gemisini top 11.teşile 

batırıyor. İkinci gemiye de ertesi gtin rast 

lıyorlar ve bir kaç menm ile durmağa. nıce 

l:ur erıiyorlar. 

İngiliz kaptan son filika ile "Deniz 
Kartalı,, na çıkmca yanlış hareketini 
ihtar etmek istedim. Lakin tam bu sı
rada gemimizin doktoru geldi: 

- Hello kaptan! 
- Hello doktor! ... 
Meğer bizim doktorla İngiliz kap

tan eski ahbapmışlar. İngiliz kaptanı 
Barton bir müddet evvel başka bir ge 
miyle seyahat ederken Alınan muavin 
kruvazörü Möve tarafından esir edil
miş. Doktor Pieç de eskiden Mövede 
idi. 

Kaptan Barton harp müddetince 
bir daha hizmet etmiyeceğine söz ver
mesi üzerine serbest bırakılmış. Za
vallı, serbest bırakılışından sonra ilk 
seferini yaparken "Deniz kartalı,, nm 
pençesine düşmek tehlikesi ile karşı

laşmış .. Ne yapıp yapıp kurtulmağa 

çalışmış, çünkü elimize düşerse, sö -
zünde durmadığı için kend-isini asaca
ğımızr sanıyormuş. 

Vermiş olduğu sözün ancak harp 
filosunda çalrşmanı ın"'n dair olduğu
nu söyleyince zav~ll ı ..i !~Cınet buldu. 
Esasen cesaret ve metaneti ile hepi
mizi hayran bırakinış olduğunu da an 
Jnlmca büsbütün sevindi. 

Hava fena olduğu 1çin gemiye ka-
' öar filika gönderip sintinesine dina-

mit yerleştirmek güç olacağından 
Lundy İsland'ı topla batırdık. 

Kaptan Şevn "Deniz kartalı,, ndaki 
misafirlerin çoğalmasından pek se
vindi. Tayfalar arasında ahbaplar, 
hemşeriler çıktı. Unsurlar pek karı
şıktı, içlerinde İngilizler, zenciler, Ma 
kzyalılar vardr. Bunların hiç birisini 
gemilerinin batmış olması müteessir 
etmiyordu. Etse bile' teessürleri, 
4500 ton şekeri bekliyen Fransa hü
kumetinin teessüfü kadar derin ve iç
ten olamazdı. 

~ .:ıı; ~ 

Deniz tarihinde her halde sonuncu ı 
olan bir korsan gemisine kumanda et
mek taliine mazhar oluşlı.m pek çok'. 
dostlarımın, hatta yabancıların mera
kım tahrik ettiği için her taraftan ha
tıralarmu yazmak teklüiyle karşıalş
maktaydım. Yirminci asırda yelkenli 
bir gemi ile korsanlığa çıkmak fikrini 
nasıl aklettiğim çok merakı mucip 
oluyordu. 
~rrndan birçok maceralar geçti 

ve Alman bahriye zabiti olmadan ev-

vel oldukça aşağı vaziyetlerde bulun
dum. Bunları anlatmamak belki daha 
iyi olur. Ama, umumi harpte oynadı
ğım rolü izah edebilmek için gençlik 
maceralarımı da yazmak icap ediyor. 
!çtimai hayatın bahtiyar sınıflarına 
mensup olan aziz okuyucular! Yolu
nuz üzerinde raslıyacağıruz betbaht
lara fena nazarla bakmayınız. Belki 
bir gün bunlar arasından kendisinden 
bahsettirecek, ismi tarihe geçecek bi
ri çıkabilir. Ve sizler, hayatın sefalet 
çukurlarından yükseğe çxkmıya çalı
şan zavallılar! Meyus olmayınız! Ce
saretiniz kırılmasın. Bir gün olur bel
ki sizler de, benim gibi, yüksek bir 
mevkie çıkarsınız. 

Şimdi itiraflarıma başlıyayım: 

Dersd lisesinin beşinci sınıfında

yız. (Alman mekteplerinde beşinci 

bizdeki yedinci sınıf muadilidir, tale
be beşinciden dördüncüye, dördüncü
den üçüncüye ve ilah terfi eder) hay
laz ve' ha.şarı bir çocuk ikinci defadır 
ki sınıfta kalıyor. 

Bu çocuk acizleridir. Dördüncü 
sınıfa geçmeye gene muvaffak olama 
dığımı öğrendikleri zam.an evde bir 
patırtıdır koptu. Bereket versin bü
yük annemin merhameti imdada ye
tişti de ucuz kurtuldum. Büyük an
nem, babamın şiddet politikasına mu
kabil şefkat taraftarıydı. Kabahati 
babamın usulünde buluyordu. Baba
ma şöyle dedi: 

Feliks'in hakkından gelemedin. Ba
ğırıp çağırman para etmiyor. Bırak 
da onu ben ıslali edeyim. 

- Büsbütün snnartacaksın. .Maa
mafih dediğin olsun. 

Büyük annem beni bir kenara c:ek
ti: 

- Evla.dun, dedi, bugünden itib~

ren çalışmaya başla. Sınıfta kazandı
ğın her derece için sana elli fenik ver
meyi vaadediyorum. Bak şimdi smıfr
nm 44 üncüsüsün, yani sonuncusıı

sun. 43 üncü olduğun vakit em fenik 
alacaksın. Böylece birinciye kadar yo
lun var! 

O zaman, büyük annemin teklifi sa~ 
· yesinde kazanabileceğim paranın mik 
tarını hesap etmekten bile acizdim. 
Maamafih kat'iyetle cevap verdim: 

- Peki büyük anneciğim! Sana söz 
veriyorum, bugünden itibaren var 
kuvvetimle çahşmıya başhyacağım. 

Bana karşı gösterdiği itimat ve ba
bama kar.şı müdafaa edişi beni gurur
landırmıştı. Hakikaten çahşmıya baş
ladım. 

İlk hususi imtihan geldi. Numara
larımızı aldık. Eyvah! Gene sonun: 
cuyum! 

Süngüsü düşük bir vaziyette eve 

IHI nssô ~@m~ını 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Fakat: 
"- Adam sen de .... , diyerek omuz 

silkti. 
Jale, Jülideler \'e emsali bebekler ... 

Bunların kıymeti yoktu ki ... Ne derler 
~ desinelr ... Ne yaparlarsa yapsınlar. 
İnsan ne zaman isterse, bunlardan 
d:izi.inr.l~rle tedarik edebilir. Şu" anda 
yürPı?;irı~ sıkıntı \'Cren o değildir . Baş

ka. ~y.ilr .. 
F.lh :ı?.ika dor{r:ı. .. Vaktiyle Jale ile 

dC' n.t;ıJ:adnr olmu ş. onu sevmfşti ... 
Bundan bir sene evveline ait bir hadi
seydi bu! .. Bir ~n. fazlı\ izahat ver
meye Jiizum duymadan onu ter ketmiş 
ti. ~er halde yorulml;l-ş, bıkmış ola-

caktr.. Hulasa, Jaleye fazla ehemmi
yet vermemişti .. 

Jaleyi pijaması sırtında, kübik evi
nin dekoru içinde, bitmez tükenmez 
basmakalrp şeyler anlatıp dururken 
ilelebet dinliyecek değildi ya .. 

İllallah ... Yalnız ondan değil, bütün 
kadınlardan illallah ... Şimdi artık, ls
met, Muradın hayatına girmiştı.. O
nun hayatında büyük bir saha h-: :;al 
etmişti.. Artık hiç, hiçbir şey onun ye 
rini tutamazdı. Onu tahtından indire
mezdi! 

Ne hakim kadındı İsmet!... Onun 
benliğini nasıl esir etmişti ... 

Gözünün önünden haY.aller ·geçiyor. 

-

~:~~~~;;~ALA~ze-r~~.; Krokerd=~
1

;1 
Türk nıahbusu tahliye edildi 

rica mek istiyoruz. Yalnız ingiliı ~ 
himaye ve nezareti altmda b 

- Onu söyliyeyim. içinizde, bu va • 
:riyete rağmen herçcbaabat İstanbulda 
kalmak istiycnler varsa onlar da söyle
sinler. Kimseyi icbar etmek gibi, bir 
vaziyet mevzzuu bahs değildir. Belki 
bazılarınız bugün için her sıkmtıya kat
lanırım, yarın, vaziyet düzelir, gene 
bu memlekette yaşarım diye düşünür· 
ler. Bunlar gitmezler, burada kahrlar. 

- Kalanlar olursa onların hayatlan 
muhafaza altında bulundurulacak mı? 

- O benim bileceğim §ey değil. 
- Gideceğ.imiz yerde ne yapacağız? 

Bizi kim çalrştıracak? 
- Şimdiden buna da cevap vermeğe 

imkan yok. Hem vakit çok dardır. Size 
yarım saat mühlet veriyorum düşünü -
nüz. Sonra bana kararınızı bildirirsiniz. 
Yarım saat sonra tekrar buarya gelece
ğim. 

Onlan gene biribirlerile münakaşa 

eder bir vaziyette bırakarak aşağıya in
dim .. O gün mahpusların ziyaret günü 
olduğu için orta katın sofası hayli kala
bahktr. 

Ziyaretçilerin muamelelerini yapar -
ken üç kişi tarafxndan şöyle bir teklife 
maruz kaldım: 

- Bizim burada yatan akrabalarımı
zın suçlan gayet ehemmiyetsiz, adi şey 
!erdir. Bu ufak kabahatlerden dolayı on 
lan günlerce yatırmak adalete sığmaz. 

geldim: 
- Büyük anne, felaket! 
- Ne oldu yavrum? 
- Gene sonuncuywn ! 
Zavallı kadın beni teselli etti: 
- Zıı..ral"I yqk ~vladım. Sen-ıllladem

ki çalışmıya. pa."iladın, muhakkak iler-
~ ..f.._ ı 

1'iyeceksin. Meramın elinden dünyada 
hiçbir şey kurtulmaz! 

Gene çalışmaya koyulduk. İkinci 
hususi imtihanda 44 üncülükten 40 ın 
cılığa yükselmeye muvaffak olmuş
tum. Büyük annem sevindi: 

- Gördün mü oğlum, dedi, çalışın
ca her şey oluyormuş. 

Ve çıkarıp bana iki mark verdi: 
- Al mükafatım! 
Bu işin karlı tarafını artık anla

mıştım; bir nevi ticaret. .. Fakat fazla 
para kazanmak pek kolay değildi, hat 
ta imkansızdı. Nekadar çalışsam bir 
imtihan devresinde dört dereceden 
fazla ilerliyemezdim. Ne yapmalı? 
Küçüklüğümdenbcri paraya karşı 

haris değilim. Lakin o sıralarda tav
şan yetiştirmek merakına kapılmış

tım. Bu mübarekleri çoğaltmak da 
mektepli keseme biraz ağır geliyordu. 
Bir tavşan almak için yedi markaih
tiyaeım vardı. Demek ki sınıfta on 

·dört derece birden yükselmek icap e
diyordu. 

Murad, bunları uzaklaştırmak istiyor. 
İsmet.. Beyaz .. Manolya renkli bir 

ten .. Manolya kokulu bir ten .. Kolları 
üzerine, bütün mevcudiyetini teslim 
etmiş... Gözlerini, ilahi bir beste din
ler gibi kapatmış ... Dudakları yarı a
ralanmış ... 

!smet. .. En manidar. en sermedi an
dan ürkmüş gibi heyecanlanan, can 
düşmanına sarılır gibi, aşıkına sarı

lan, hem kaçan, hem sokulan, garip 
tezatlar arasında kıvranan İsmet... 

İsmet, yüzünün ifadeleri perişan
la..-şmış, her uzvu , hf'r hali hezimete 
uğramış olan bu kadın ... Sıcak ·ve na
bız gibi atan İsmet.. . 

Hep bunlar. bu manzaralar aklına 
geliyor ve Mttrn.d. bunları dimağından 
uzakla.ştırmak istiyor: 

Ha ı H ı N· .. - . yır. ayır.... e ayıp, ne gu-
nah ... Bunları bugün hiç aklımdan ge
çirmemeliyim. Onun çok ıstıraplı, çok 
elemli olduğunu unutmamalıyım. Hem 
ızabımız, matemimiz müşterektir. 

Şimdi o, bir azize halindedir. Onu 
ıirıukaddes bir. mevcudu sever gibi se-

Kendilerinin tahliye edilmelerini 
ediyoruz. 

- Birer istida hazırlayın, bana 
rin ! dedim. 

geti- şartile ... 

Çabucak istidaları hazırladılar ve ba
na getirdiler. Kağıtları alarak meşhur 
mahkemenin reisi binbaşı Bavcrin oda
sına gittim. 

- Binbaşım, şu mahpusların aileleri 
müracaat etti. Suçlarının çok ehemmi--yetsiz şeyler olduğunu ileri sürerek ser 
best bırakılmalarını istediler. Birer isti 
da da hazırlamışlar. 

- Bunlar Türk mü? 

- Türkten başka mahpusumuz yok 
ki ... 

Baver şimdiye kadar bu gibi müra -
caatları huşunetle ve scllemeüsselam 

reddederdi. Ben gene böyle bir cevap 

bekliyor ve bu zavallı insanların hakkı
nı müdafaaya hazırlanıyordum. 

Halbuki binbaşı bugün mutadı hi-

lafına, fevkalade bir mülayemetle şunla 
rı söyledi: 

- İstida sahiplerine, mahpusların da 
valarına yeniden bakılacağım ve suçla-

rı ehemmiyetsiz olanların derhal ser -
best bırakılacağını Ifıtfen söyleyiniz. 

Bavl!r sözünde durdu. Bir saat •:>nra 
meşhur mahkemesini kurdu. Mevzuu 

bahs mahpusları usulen tekrar isticvap 
etti ~e onları birer birer serbest bırak
tı. Bu suretle o gün Krokerden yirmi 
beş.kadar mahpus Türk tahliye ı:dilmiş 
oldu. 

Kroker zindanlarının böyle boşaltıl

mağa başb.nrnası İngilizlerin utıı~ ~ı 

hazırhklarınr teemmüle başladıklarına 

ilk işaretlerden biriydi. 

GeleHm: Mahut heriflerin nakilleri 

i~ine ... 

O gün yarım saat sonra tekrar yuka
rı çıktım. Salondaki gürültülü konuş -

ma devam ediyordu. Beni görünce sus
tular, gene etrafımda toplandılar: 

:...._ Arzularınızı söyleyiniz dedim. 

Bu sözüm bir işaretmiş ~ibi gene bin 
kafadan ses çıkmağa başladı. Ben bun

lardan ehemmiyet verdiklerime cevap . 
veriyor, diğerlerini cevapsız bırakı · 
yordum. 

- Bana evvela kimlerin gitmeğe . 

kimlerin kalmağa karar verdiğini söy
leyiniz. 

- Hepimiz gidiyoruz. 

- Aıa ! O halde hazırlanmanız neye 
mütevafkkıfsa, neler istiyorsanız haber 
veriniz de çaresine bakalım. 

- Hepimizin sizden müşterek bir ri
cası var. 

- Estağfurullah! Buyurunuz. 

- Memleketteki bu son gecemizi ev-
lerimizde, ailelerimizin yanında geçir-

vecek ve ona öylece hürmet edecek
tir. Muradın vazifesi, bu betbaht ka
dını elinden geldiği kadar teselli et
mektir. Öyle olduğu halde, bak neler 
düşünüyor! 

Kaşlarını c;attı ve düşüncelerini cid
dileştirmek istedi. 

İsmetin şefkate ihtiyacı var. Her !'3<' 
yi unutup ona ağabeylik etmeli .. E
vet, ağabeylik~ 

Şimdi artık. otomobilini, sevgilisi
nin evi istikamct'nde ilerletiyor. 

Onun penceresinin altından gcc:
mck, ve kabil olsa da. bir demet c;i~r.k 
atar gibi, kalbini göğsünden sölcih 
atsn ... O ::aman . İsmet, onun, kendi::;i
nc karşı ne tem :z hislerle bağlı bulur 
du;fonu görerek. anlıyacaktı .. 

Daha üç saat Yar ... ÜG saat.. Bu za
manı nasıl ger;irecek ?.. Evin ctrafra
da dolaşıp durmakh .. . :~ . 

Küçük, zarif sofaya, gözlerini kos
okcaman ac;arak adeta bu manzaraya 
acıkmı§ gibi baktı. Elinde tepsi tutan 
bir zenci çocuk heykeli vardı. Murad, 

•Birisi atıldı: 

- Biz ile kişi evlet im ize gi 
raftar değiliz. Burada kalacağıl
llıtfu diğer arkadaşlar için ya 

- Pekala! Arzunuzu gidip 
na arzedeyim. 

Ballara gittim, işi anlattıın. fi 
bu son arzularından da bahset 

- Bu adamlar bizim başı 

oldular. Simdi de onlarla rrıı 

ğız? Baş;~ıza yeni gaileler çı 
arzu etmiyoruz. Böyle bir ta 

na . giremeyiz. Böyle bir işi de 
yız. Derhal kendilerine bildir· 

Yukarı çıkarak kumandaıııt1 

nı bildirdim. Bu cevaptan bit 

memnun olmadılar. Kalabalılc. 
homurdayanlar çoğaldı. Bir ilci 
açık açık §İkayete başladı. 

- Biz böyle bir günümüzde 
bekliyorduk. Müşkülat değiJ ... 

- Size müşkülat çıkaran Y0
, 

yet naziktir. Evlerinize gittnCll 
likeli buluyorlar. 

- Polis bizi himaye eder. 
1 

- Hepinizin kapısına birer 
yamayız. Bu olsa bile halkın 
dikaktini celbeder. 

- O halde ne yapalım. ya 
reğimize göre bu gece çoluk S 
zu göremez miyiz? 

- Biz sizin ailclcr ini:.:lc gör 
muhalif değiliz. Yalnız geceyi' 
lle g~irınck tehlikel i b ir $r..vıl11 

ruz. 
' Hepsi birden yalvarmağa ba, 

- O halde ailelerimizi buraY 

riniz. 

- Bu fikir mülayim. Yalnız 
miralaya arzctmek laz ır;ı. 

Tekrar aşağı inerek işi Dallı 
lattım. 

- İşte buna aklım "&ttı. ı.:::ff 
sorarsın, kimleri istiyorlarsa b1

. 

evlerini dolaşarak Krokcre ~a~ 
Heriflere müjdeyi verdim. f:~ 

şin bu şekilde olsun hal1cc1ilrı1h 
ınasmdan dolayı izharı §a dim3111 

diler. 

Hepsinin adreslerini tcsbit t 

Ballardan müsaade alarak so~ı 
tım. Hainler~n evlerini birer l7' 
iaştım. Aailelcrine bir iki s~ate 
Krokere ge!t:rek akraba vcf3 

rrnı görmelerini tenbih eaiırı· 

kadın olan muhatapla rıma b1' 

krini icap ettiren sebep bal:~ 
bir ~ey söylemedim. ÇiinkU 
başımın tam mc:nasilc lı::Jaya ~ 
den erninc'lim. 

~ 

b . -rl u sanatkarane heykele cV' 
uzun bakmıştı. Başından şa.~ 
kararak arabm başına gec:ı 

da her ~;, her .şe.y ona ehli 
du. Hatta bu ince hafif kol<ıl) 

·f11 
- Buyurun, oturun ef end1 

mefendiler şimdi gelir. 
'C Emine onu salona aldı. \ 

brraktı. · 
Murad hiddetinden eı!dıt'Bc 

di. Nasıl? İsmet yalnız. değil· 
Dimağında bir fikir bcJi(O 

rnak. .. Protesto etmek iriJl F 
Yalnız protesto etmek i.rill 0 

·~· ni zamanda pot kırmam:ık 1~~ 
Malike tcvzcnin yanında t~~ 
karı:ııla!'itl .~ı zaman bir fc\ 

~ı 

yapmıyacağmdan, haı C']{ctlC• ~ 
krini ifı3a f'tmiyeceğiı;drn 

emin değildi. d 
Lakin bu derecede bek!~ 

mit ettikten sonra. onu go , 
bırakıp .;itmek nasıl olurdıl ~ 

(DeıJ(JI'. 



Gene TEK - KOLLU! ••• 

Son altıncı keşidede bir günde dört büyük 
ikramiye vermekle bayiler arasında 

(Her keşidede olduQu gibi) 

Gene Ta oru ırdı ! 
· 1 - Sayın müşterimiz Zindankapıda No. 6 peynirci dük

kinında çırak Bay Marko 14741 numaralı biletle 
·200,000 lira kazandı. 

2 • Adres ve hüviyetinin mahrem 
tutulmasını arzu eden sayın müş
terimiz b rp malôlü {~) 9 6,"!IJl\!'.~-~-
maralı biletle 30,000 li 

3 Sayın müşterimiz Boğaziçi Y " 
köyde fırın ı Bay T oro 2 .... ""-... 
No. lı bileti 15,000 lira kazandı 

4 ayın müşter· ·iz K z 1 oprakta 
Kördere o ak No. 4 an 
M" bile 210 9 nu a 1 bilet 1 
12,000 Lir kaza ...... 

• • --- .-..-....O U • 0--__.... 
ab·bı Cem ..... 

bır 



JrAllER - llfam poafaiı 

Mil6tt.an 146 sene evvel yaşıyan 

Karfacalıların iki dehşet mabedi' bulundu 
Birinde papaslar kllçük çocukları yakı
yorlar, ötekinde genç kızları "Mabude,, 
diye kendilerine peşkeş Çekiyorlardı 

Heykelln arkasından glzll blrodaya alınan genç koz, papasıarın 
••hvetleırını dlndlırmeğe yarıyoıro sonra da keındlslın<dlelnl bnlkoDoınıca 

ı: 61dürülüyoıro mabuda bir yenisi takdim edlBmek nca~ e<dJnvcır<dlu 
Son günlerde eski Kartacalılann Mezarlıkta bulunan mezar taşlar· l Mabcdde şeref mevkileri yakılac::k 

iki mabedi bulı.ıtımuştur. Burada in - üstündeki yazılardan buraya tannl çocuğun ana, baba ve akrabuına ve· 

unlar, en zalimane bir ıekilde kurban Moloh uğruna kurban edilmit çocuk- rilirdi. 
edilirdi. Mabedlerden birisinde çocuk- ların gömüldükleri anlaşılmıştır . 

Jar diri diri yakılır , ikinciainde ise kız Molob Fenikelilerin güneş tan -
oflan kızlar tann Baaı. takdim edil- nsı idi. Ona, harap edici •e yutucu 
mek üzere kötü ruhlu papaslara tes· Jakabları verilirdi. Böyle kana susa · 
Jim olunurdu. nuş, zalim bir tanrıya nasıl tapındıimı 

Miliddan 146 sene evvel Romalı- anlamak güçtür. O gi1nlerde iae dtlnya 

tarafından tahrip edilmi.f olan Fe· hakimiyeti için Roma imparatorluğuna 

Dilrelilerin eski Kartaca şehrini mey- rekabet eden Kartaca bir milyon nü -
dana çıkarmak için papas Fransuva fusluk koca bir şehirdi 

tJ ı.peyr'in riyasetinde çahşaıı Fransız Çocuktan kurban etmeğe mahsus 
istikşaf heyeti geçenlerde bir çocuk me- olan tap·nak büyük ve geni§ bir bina 
arlığı bulmuştu. Buraya gömülü idi. Baş odanın bir tarafında tanrının 
puklann hepsinin de yakılmak sure· pirinçten bir heykeli kos kocaman bir 
tiyle öldürüldükleri anlaşılmıştır. kale gibi yükseliyordu. Omuzlan ve 

B 
m 
k 

Mezarlığın yanı başında en zalim kolları insana, başı, kıvrık boynuzlu 
tanr:lardan ikisinin tapınakları meydana bir koça benzerdi. Bu çirkin putun boİ 
pbnlmrtbr. Tapınaklardan birisinde olan içi hakikatte bir fırmdı. Arkası 
1-sılan henüz bebek olan yavruların papaalann saklanarak ateşi taze!eme
tıldıklan mukaddes ateı mihrabı bu- terine yarıyacak bir şekilde yap~ 

SE"''9!11111lıtıı...-uıtur. Ötekisinde ise Baala mah- tı. ' 

Önde, göğüs hizasında, iki ağır· bir surettt-
kapı vardı. Tam zamanında bu kapılar 

zencirlc çekilerek açılırdı. Kapılar a
çıldığı zaman dışarıya çiftçileri.o ya-

lwt babçivaalarm tırmığına bendyen 
bir çatal mamrdr.. Bunun aclan kar-

INua edilecek imanı kucakhyabilmek 
için JUbn doiru kıvrıktı. Çatal 

bir yaya bağlı idi. 
Çocuğun ağ:rlığiy -

bu yay bofı1intt, 

küçük kurban~ 
kız:l alevlerin için;; 
7'1Va rlanırdı. 

P2pazlar evvela 
·-·~da salur, :-~rvi 

.. e defne ağaçla -
nndan mükenuml 
bir ateş yakarlardı. 
Sonra da tannnm 
libde terlediğini 
giiatermek için hey 
kelin üstünü yağlar 
la sıvarlardı. 

Meşhur Fransız edibi ôüstav Flo
bert bu merasimi Salambs romanında 
çok acakh bir surette tarif etmiıtir. 

Mabed dolduktan sonra baş papa
aın verdiii bir ipret üzerine iç oda

Jantan birinden kaleler gelir, eTierinde 

siyah örtülere sar lmış çocuıdarı 

taprlardı. Bu çocuklar kurban edil
meden cnel cünlcree mabedde bulun-

durulur ve ona cöre alı§tınlırda. Ço

cuk ne olacağını bilmediği ve bunu da 

bir oyun sandığı ıçın mabeddeki 
merasim esnasında bağırıp çağırmazdı . 

Kırmızı entariler giymiş papaı

lar, ellerindeki zilleri çalarak, boru-

ları 6ttilrerek ve türJdUcr söyllyerek hey 
kelin çevresinde dolaşırdı. Sonra ka-

labalığa bir ıaıizlik çökerdi. Heyke

lin arkumdüi bir delikten siy•lı 

dumanlar fışkırmağa başlardı. Gö -
rünmez eller zencireri çeker fınn b
pdannı açardı. Ve kızıl alevlerin ı

şığında tann sanki canlı imiş gibi 
görünerek ortalığa dehşet alardı • 

Baş papa her iki elini de Iİya!ı bez

lere sanlnuş çocuklann üstüne uza

tarak INtün blUaa cünahJarmı oalara 
dnrederdl. Sonra birdenbire ileriye 

dolna bic.... .... bidsi ~te 
yakaladığı gibi kafasındaki siyah ör-

tilyll çekip çıkarır, heykele doğru ile-

1,µeyerek zavallı yavruyu çatalın 

&11\\iine kordu. Bir an içinde çatal yu
karı;:a kalkar ve çocuk kaybolurdu . 

Bütün• bunlar o kadar çabuk olurdu ki 

~ ~ farkına varamaz ve ba -
fırmak t için vikit bulamazdı. Kur· 

ban Jcuıİ"l:. ateşeler ~üşerken hallı: ba
pm efer v~1 şu türJdlyü ıC5ylerdi : 

-Ey Mo~ha. bu bir öküz değil b:r 
"t. i.f. 1 ' tocuktur. Ye ulu t....'mnnuz; ıyet eye., 

a 
Bu miltlıif mer..:.;.81in eonunda ate§ 

sönme;c üzere bırakılı~·· ve çocuklardan 

Bu zalim tann çocuk yemekten 

doymazdı. Arasıra da kız oğlan kız ge· 
linler isterdi. Bunun üzerine papaalııt 
"Baal gelinleri,, adını verdikleri esra -
rengiz merasimi yaparlardı. 

Kızlar baika bir mahedde olan tan
rının ikinci heykc.lin kucağına otur -
tulurd:.ı. Heykelin ayaklar:na bai· 
h olan ilci canlı aralan kum a98· 
ğıya atlaması için uldınlırdı. Hal
kın huzuriyle mabed kapıları kapa
narak mühürlenir, sonra açıldıtı za · 

man da krı: ortadan kaybolmuş bu

lunurdu. Böylece halk da tannn·rı kızı 

alıp ya;adığı yere götürm:i ş olduğuna 

inanırdı. 

Çocuk/an diri diri ya 
Mololı. ufruna kurban ed 

IDlftU. 
Bundan da anı.tılmıştır 

lar kapıyı büyük bir cid 

hürleyip de oradan ayr:l 

banlan gizli tünelden giıli 
derler, buradan gizli mer 

karak heykelin içine va 

terinden bafka kimsenio 
kapağı açarlar ve kızı kendi 
aürüklerlerdi. Bundan so 
cağız muhteriı papasJarıO 
alet olur ve artık bıkıp 

zaman zavallıyı öldürürlerdi-

FenikeWer Afrika kıy 
yük Y:-artaca §Chrini tesif 
çok e 11vel Suriycnin Sayda 
birlerinde tanrılariyle çoc 

ban ederlerdi. İnsan düt 

Acı acı öten boru 
lada mabedin kapı 
lan açılır, halk kur 
ban merasimine şa
hit olmak üzere i· 
~eriye çağırılırdr. 

geriye kalan kül, yanıJPİ. kemik parça· 
ları ve kömürleşmiş et pıı.·htıları fmn· 

daa pkanJmfL Bu parp_Jar ne ka

dar çocuk yakıldıysa o kadar 1}paıçay:- l 
ayrılır h'!r birisi aile kabristan ~(;.a de· 

Fakat istikşaf heyeti heykelden dam oğullannm yaptı 

bir takım taş merdivenlerin gizli bir gınlıkları bir türlü 
odaya kadar unndığını meydana çıkar daaınıyor •. 

1 

.• 



t ebrine 5 • k u scticn bu mu 
etne.ri Kral Scın·ırcrib'in 

ıcvt?n talisi.ı S.lfk i n ş.a et.. 

t'rrni,ti. 

lKAGO 'fı.uvcrsıteııi 
Şarkıyat Enstıtüsu' 

ı.: Ark<:>loji Hey • 
J tlı lr kt, h. f İyat 

• ar Bu b çıl :>""' re 
linci ıı 2 0) • 

S •ıcıbrıp t }'• O lC 
· araf1:1daıı ın a 
ı. 335 m"tre 

uk b' ~ u .. ıınh.uun 
· ır k · opl"'.ınun h=-r~ 
ıneyd ' ~-

tıka hana cılanlılar.Or. 
. n arabclc-i gören ı. 

ınun ne ı 0 d~unu biz hi. 
~ hB.u köprü :leğildi . N -
§c rınc ııu • • 
ış b" ~tirrnek ıcın 

aye ır kernen:ij 1 d iye bir 
anlatrnıı::'t- d k' .. .. 

e tarih . :r'lr ır ı omur 
arın kıtabı görmeyen bu 

layr tlanlattıkarı Amerikalı. 
e er · · ..-\ın ıçıntte bırakmıştır . 

• ...ı. i an haraba:ıın dünyanın 
..,._ su ke 

kaı ınerı oldugunda hiç 
rna ınış tıt. 

n fatih" . . 
rn ının gelecek nesillc-

?51 için Üftüne adını hak 
ış ] -

l
'h 

0 
dugu bu su kemeri. 

ra ı · d m arılc bir tutulacak 

P 
c hayret edilmeye değer 
arçasıdır. 
Pların 

u k anlattıgı hikaye 
ern . d . erın nasıl yapıl • 

Pa :ır olan tarihi vaka
kay ıp UYtnaktadır. 

c §U: 
sırada 
htı k Scnabrib'in yeni 
e~ ule)i yüksek surları 
hah sar~yları, cana can 
· . Çelerıle biıyi.ık bir ih. 
ıcınd .. . 

13 
c gozlerı kamaştrrı. 

Urada OVİ.ınulcCek her 
tdr y 1 . 

a nız bır eksiklik her 
t~tı}'ordu. Kuyulardaki ve 
ın kı b 1 d r a ar a taşıdığı su· 
~ek ve yemek pişirmek i. 
tı~ gelmiyordu. Bahceler 

tan kavrulmuş, toz top 
d~ kalmıştı. Buyuk h:-. 

oldurmak ve asıllerle 
ıkaın k .. 
. a ıçın su yoktu. Kı. 
ır rn h u asara magrur NinC'

tsJi 
nı olınat;a mecbur eder. 

·n bütutn çevresı çol ve 
· Fakat, kumlarda knnal-

bi
ak suretile uzakt an su 

e r . ırdı. Yalnı:r. yolun üs. 
en dar verlcri 350 metre 

'nde olan çol: derin bir 
vardı. 

Ctl(ı kral c'l engin en 
n ihtirac;lı ad mlarını bir 

lfnı:Te •" JıyaM!lr unt:-. 
e•ir~ ·., ,_otunu lwl~ 

O nlara çalısacak 

IZ flJ 
N ©ı~o D Eltlt fi? 
/\liııızva'ya su getireıı 
l?eı11eı'leıT Prensesin 

Jıilesiııi 111e.LJdana çıkaı·ciı. 

Kral sanahrib'in torunu Kral Sardanapal'ın cenaze tahtı 
Kra l Sardan .. ıMI, Nincva şehı i M.dler ' c iranlı1ar tarafından zaptolununca kendini Aıiıril erin ı:ı ıı:ın .ainc ıöre ôldürdü. Canları 

obl\ı· dünyada hakana refakat edelıibin diye karılarının da öldürülmekle olduğunu gôtÜ) onunuz. 
(Tablo meıhuı· Fransız art isti Oelacroix'nın cıeridir) 

esır, kral ambarlarından yıyecek 
erzak ve tukenmez salahıyet ve
receğini soyledi. 

işi başardıkları takdirde onla. 
ra mükafat olarak masrafın bes 
mislini verecekti. Fakat kimse 
bu karlı teklifi uc:tune almak ir. 
temedi; çünkü iş çok zor olduk. 
tan başka, muvaffakiyetsızlik tak 
dirinde, kelleyi de vermek vardı. 

1şc kimsenin ) anasmadıgını 
gören Senahrip teklifini arttır. 

dı. Biıtün memlekete tellallar çı. 
kardı. Suyu uçurumun beri y;ı. 
nına gecirecek insana yalnız şe. 
rcf ve servet degil kızını da verr. 

ccginı söyletti. 
Krala damat olacak adam güniın 

birinde hakanlık tahtına da çıka. 
bilirdi. Üstelik kız çok güzel 'c 
SC'vimliydi de.Bu çok parlak tek. 
lif karsısında bile ortaya ancak 
ikı namzet çıktı. Bunlar prcnSl'· 
S!: yanıp tutuşan çok asil ve zen. 

gin adamlardı. 
Kral bu iki delikanlıdan hangi. 

sinin yarışı kazanabileceğim kes. 
tıımişti. Biri çok cıddi. harp ı • 
)erini öğrenmıs. vapı i~lerine 
aklı eren ve buyuk teşebbi.ıslertle 
emri altındaki adamlnı kullan. 
masını bilen birisiydi. 

Ötekisi iı::e şarkı .,öyler. D nsr. 
der. bir ç~k azlar çalar. kadınla. 
rı eğlendirmesini 1 ilır güzel hir 
çocuktu ama sil;ıh vr sa\aşa pek 
gC'lmezdi. Bovklrri fatih krıtlla. 

ı-ın hoslanmadıgı t;nl ~rlir. An. 
<'ak hu acık hir yır· •• ".:t>r giızel 
cocıık. ar•r h;ı•lı •r· '·ıııılıvı ve. 
necek olıırs dhett r- ·· k ' tı k=ı 
7..,,,, ... k·· 

K,. 1 sı · 1. l'C" rt m•ı11 ., rb 
yerine kadar getirtti. !ki rakip 

yan yana fakat muhtelıf yollarla 
c:alışmaga b~şlad.l<ır Guzel ço. 
cıık mutat olan ve herkesin seç
tiği metoda başvurdu: İşe uçuru 
mun altından bir tünel açmakla 
başladı. ötekisi ıse ucıırumuıı 

hır kıyısından karşıya bir kemer 
tmıtmak için tastan yuksek su • 
tunlar yaptnak gibi yorucu ve çok 
zor bir ioı:e girişti. Onun pek y:>. 
\•aş ilerlemekte olan işini hrrkcs 
gözetliyebilirdi. Fakat ötekinin 
toprağı ne kadar çabuk ddebıldi. 
ğini kimse bılmiyordu. Bununl.ı 

beraber tünel kazıcılarının u ,ta. 
b. ş:sı, rakibini çok geride bıral:. 
mış olduğunu iddia edıyor ve bu. 
tun gününü Prensese şaklaba • 
lık yapmakla geçirdigı içın hıç 

tasa çekmediği anlaşılıyordu. A. 
radan aylar geçiyordu. Guıel 
çocuk kazanamıyacagını anladı 
çunku tunelcilerin karşısına de
lınmez granit kayaları çıkmıstı. 

Nihayet muazzam taş yapırın 

k:rşı yaka}'a vardığı gun ~ehli 
Ciddi delikanlı için suyu akıtı. 

vermek artık bir ıki gün mesek
si olmuştu. İste bu sır:ılar fa 

prenses tünel işinin "adece bır 
göz bo) acılıktan 1 ., ka bir şe\ 
olmadıgını guzel çocu un kenciı. 
sinden oğrenince sızladı 

- Bunun bir sahtekarlık o'. 
rlugunu herkes anlay:n"a ne yı?. 

pcıcaksın :> dıye sordu. 
- Suyun şehre geldi :i gı n 

ben de ölmüş bulun~ca - m. R k·
hirn de benim act• "m tünr1rl n 
~ll ak•ı - ''ll r'lrc;evdı boy le \'ap. 

"!lı' ar:ık mıvdı' 

- B ırıu vapacagın emin m'. 
sin? 

- Şüph hile rtmivorıım Fa. 

kat gel şımdi yiyip içerek ei;le
n lım. Çunku yarın yahut obur. 
gun öleeegim ! 

Prenses bunun i.ızerine: 
- Hayır 1.. Sen ölmemelisin 

biz biribiriınize kavu~malıyız ve 
bunun için de bir yol bulmaya 
ç.ılışmalıyız dedi .. 

Ertesi günü Nineva sehrinde 
yüzlerce dil. tünelin hazır oldu
.unu ve bır gece sonra içinden su 

• k ... cağmı her tarafa yaydılar. 

Bunu \siten rakip önce giıldiı fa. 
kat geceleyin yatağına uzandığı 
zaman kcndısini bir tasadır aldı. 
Uykuya dalmadan penceresinden 
k. rşıda ay ışıgının aydınlattıgr 

k"ranlık çöldeki çukura baktı. 
Sonra uzandı ve uyudu . Gece. 
leyin gürültülerle uyandı. Dışarı. 
da: "su 1 Su! Ninevaya su geli
yor! ... diye bagırıyorlardı. 

Gozlcrini uğuşturarak pencere 
sine koştu. Karanlık çukuru şiın 
eli bembeyaz parlar görünce deh 
et icinde !:aldı Demek mümkun 

ohıl',.an şey gcrçeklcşmışti NeL 
ret cttıgi rdam nihayet kendisine 
.a1t"be calmıştı ha? Acı bir çı)?· 

l kla kılı mı karnına saplıyarak 
o1du 

Frtesi abah kral Senahrip. 
pek be cn •lıı;ı d Jikanlının sadece 

ir havai vu~unden kendini öl 
llurmıı olduıı;una fena halde u. 
, lı elli Kızı deükanlını., olmesıle 

yıırım knlaıı i in tamamlanması. 
1 scvdı~i r cııga verihıec:i icin 
1 ' s•nı k:"·"iı~dı. B2bıs• da iste 
mi··e i • .,,he hu <>enci kendine ., 
rl ,...,:ıt '11nı 

Ar el n :ram~n gcci!lce kr:::lın 

kul v ına hir r'ledikodu <"alınr1ı 

f nt;lıar f!t-cec:i sarayın bütün ke. 
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ten örtulerıle beyaz yatak takım. 
1 rııım dı arıya gotunilerek bun 
!arın ay ısığında suya benzeme. 
sini t emin için çukura serildiğini 
ıaitti. Fakat tarih bu hileden 
onr:ı zıippe damatla kurnaz prcn 

sesin sevinç içinde yaşayıp yaşa. 
madıklarını, yahut da prensesin 
t.ir gün bıkarak, kocasının kalbi. 
ne bir hancer saplayıp saplama. 
<lıgını anlatmıyor. -Tufan n a alı gibi bu hikaye. 
nin de 1raktan çıkarak bütün 
c iınyaya yayıldıg ı ve muhtelif 
t;ekiller altında bir çok milletle. 
rin Folkloruna gırd!gi anlaşılıyor 

Eski gunlerde kralların kızla· 

ı ıı~dan bir hizmet beklemeleri a· 
dtlti Kendisine tarih babası im
' anı \•crilmış olan Herodot Mı
sır Fravunlarından Rhampsini· 
tus dire ~.agırdıgı üçüncü Ranı
ses'in bir hırsızı yakalamak icin 
kızını alet cttigini anlatır Bu hi
kayede, Fravı n icin, bir mımarın 
hırsızların gıremiyecegi bu ha· 

11ne oda ı ' ı mıs oldugunu o. 
kuyoruı. l'.l ı.,,ar. efendisinin pa· 
r hırını çalabılmel: ıçin bu hazi
nede "'İzli bir tas bırakmış ve bu 
"11 rı kimseye söylememişti. An
ı ~ılclıgına göre bu mimar dü~ün· 
r'ı u hırsızlığf yapmak için ken
dındt" cesaret bulmadan ölmii"
ı ı Onun ölümiinden sonra hazi· 
ntdeki r,i:r.li taşın sırrını hilen iki 
('\ •111 lııından istifadeve kovuldu· 
1 r. Fravun ll'rsızlığın nasıl ya. 
r•ldı .:ına bir türlü akıl erdireme· 
ciı Nihavet kurulan tuzağa. mi· 
m rm or.:ullarından biri vaka -
J, ndı: hii•"1,·rtiıı'n tırnmıp da a· 
ile şerefinin mahvolmaması için 

Fo·o~raf Şikago Oniverıitesi Şar 

kıyat Enstİ lÜ!iı nlbümünde bu· 
luna '1 Nineva şehrinin harabeleri 

knrde i, başı.ıı keseı ek alıp go
turdü. 

Fravun kclksız ce:;edı, gcnı-ı \ c 
kalabalık lıir yolda teşhir ettırdi 
gelip geçenlerden, bu cesede ba. 
kıp de ağlıyacak olanların he -
men } ak. )anmasını da emrctmış
tı Bir ı,ıarapçı kılığına gırcn kar .. 
de ı dolu ~arap tulumlarıle > u.:
hı dört bes eşekle oradan geçer
ken, cesedin buhındugu } rnl <'• 
şckleı'inden bırınin ayabırıı kır· 

dı Muhafızlar uşü erek şaı ahı 

oburca ıçtilcr ve zıl zurna ·nrhoş 
oldular. Bunun üzerine açık gbr. 
aöam kardc inın cesedim alıp 

hçırdı. 

Kızgınlıktan küplere binen 
Fıavun bunu yapanı bulup mey
dana çıkarmak vazifesini kızına 

vudi. Fravunun kızı meşhur giJ. 
zcllerdendi ve Mısırlı gençlerin 
h<'mcn hepsi ona candan a ıktı• 
lcı r. Mimarın oglu bir turllk oi
dugunu anlamakla beraber. güzel 
l:ııın birdenbire bollaşan ıltifat.. 

ı. rınd:m mahrum kalmak iste· 
medi. Prensesle scvi~tı, fakat 
kurnaz kız. onun agzından sırrı
nı nlmadıkça fazla vüz vermedi. 

Nihayet delikanlı bir gece kı • 
zıı odasında olup biteni .ııgzından 
k, çırdı. Prenses uykuya daldığı 

zrman delikanl nın kacam::ıması
nı temin için bilcgini kendi bile
ğine kelepçeletti. Ertesi sabah 
uyandığı zaman vanı basında 

canlı delıkanlı yerine kafası ke
sik adamın mumyasını buldu. 
Hayret ve dehşet içinde ı: .. ldı. 
Bu hadiseye Fravun kızacak yer 
de hayran oldu. Böyle p~rlak 

bir zekayı kendi aleyhine çalış· 
ttrmaktansa dost }apmanın daha 
iyi ol;ıcagına karar verdi. Bütün 
Nil boyunca trllallar çıkarıldı. 

Sn;lu gelip teı:ılim oldugu takdir· 
de bir kılına bile dokunulmadık. 
t:ın başka ken lis•ne şeref ve me
k5n vc:-ilcccgini ilan ettirdi. Mi
mnrın kurnaz oglu Fravuna tes. 
lim oldu. Bovle bir adama en el· 
verişli miıkafatın bi zat Pı en· 
ses olaca ~ını kcstırcn Ramseı 

bu genci kendine damat aldı. 
T.~rihte tıpkı huna benzi~ en bir 

h•ka} e de. V enedikte Doçların ha 
~ınesini in a etmiş ofan mimar 
Bindonun seq~iize.,ti lir. Doçun 
tuza(ı v:ıpışl·an ziftle dolu ko
<::>m;ın bir kazandı Bindo hırsız· 
l•k vapıırkrn bn kazana diı~tü of 
hı dıı lı:'lbasını d m~a.cına asıl • 
ırıak ?illetinden kıırtarmak için 

tr.,,h·e istemive \:aşını kesti. 

'Bunu nac;ıl v ntığını anlatması
n' mu'k:ı'•:ı Doç da delikanlıya 
l.rzını verdi . 



Evlenen -easus kadın 
--

Halis menba 
suyu soda ile 

!Fıra ın s o~ !kas uı .11 aıı narı 

3 karılı bir ada 
Ge4;<eli1l ~\Yılfi1 ®~Beınl<91Dç@Dlillti {Q)ft0<910ır©Jilc 

ğl mü~ l9>lYI kaıd u ii1 o lill ~al®lYl~D lYI B< 
lfilaw~~on~an ~nır jpaurça"e 

Öğrenmek istiyorsanız oku~unuz 
Geçen hafta evlenerek casusluk ha- Ruslardan çaldıgım. ~vr~k çanta· 

yatından çekildiğini kısaca bildirdiği- sında ayrıcap 300 lngılız lırası Yard~ 
miz Entelicens Senisin açık göz casus ,.e kfığıt iı;inde de lngiltcred~~ s_~na~·ı 
lanndan Mis Jennenin meraka değer aleminde, yapılmak istenen ~uyt<k bır 
hayatından safhalar anlatan yazılar grevin projeleri '·ardı. Netekım bu ev

yapıhr 
( lJaştarafı 1 incide) 

on yedi menba suyu vardır. Böyle ol· 
duğu halde su sahtekarlığına neden 
lüzum hasıl oluyor? Bunun da sebebi, 
hakiki menba sularının bahalı s..'ltıl
ma.~ından ileri gelir .. Buna şüphe yok
tur Bir misal verebilmek için Yaka
cık 

0

s1•;armda yapılan ihtikardan hahs 

çok karılı saymıy 
Fakat sebebi var: Bu ad 
evlenirken ayrı ayrı hüviY 

kullanmış 
neşrediJmektedir. Bunlardan birfoi 
okuyucularımıza "Veriyoruz: 

Avrupada "Barons,, adile, lngilte
rede de yalnız 43 .numara diye tanılan 
Mis Kula Suzan JeMSCn Danimarka
nın Tastrup şehrinde 1902 senesinde 
doğmuştu. Adeta inanılmıy.acak dere
cede heyecanlı ve harikulfıde sergü
zeştlerini hikaye eden "Ben casusum,, 
adlı kitabı da epey zaman evvel bası
larak piyasaya çıkarılmıştır. Mis Jen
sen c:asu.5lu'k hizmetinde daha ziyade 
Rusyaya karşı kullanılmıştı. 

Entelice.ns Seirvis henüz kendisine 
mühim vazi!eler vermezden önce ufak 
telek işlerle denemişti. Bu denemeler 
nihayet amirlerine emniyet telkin et
ti bir gün, Londrada. West End klüp
Jerinden birinde bi11başı X •.. ile buluş
malc emrini nlm1şt1. Söylenilen klüp
te binbaşı), bularak ondan şu talima· 
ıtı almıştır: 

- Mosko\'adan buradaki komünist 
ajanlann.a gönderilen evrakı ele ge
çirmeğe çalışacaksınız. Bir saate ka
.dar buray.a sizi almak üzere bir oto
mobil gelecektir. l\royden tayyare 
meydanında bir tnyyaı-c beklcmcktc
.dir. Bulacağınız tayyare ile de derhal 
Parise uçacaksınız,,. 

Casus kız, P.aristeki Riz ote1ine va
rır \'armaz dn yanına yaşlıca bir er
kek yaklaşmı~ ,.e eline bir zarf sikış
tıra rak hemen sn rşmıştı. Zarfın için
de şu talimat Yardı: 

"'Monte Karloya gidiniz orada Pa
··h otelinde T.ek<>,·itz ile Nalbandova 
"dh i'ld Rusun muvasalatını bekleJi-

Cnsa 1 kız TelroçitJ: TI? Nalhandova 
· c t.,,ı:T nn: onlarra samimi :münase-

tc ~ir:~rnc!c için elden gelen her şe

rakı teslim etmem üzerine Londrada 
Rusların Arkos adile tanılan harici 
ticaret mümessiliği binası hükümet 
basarak araştırmışh_ 

Mis Jenssen rnktile kitabından in
tihaller yapıldığı için Holivut film 
kumpanyalarından biri aleyhine 
l:J0.000 lngiliz liralık zarar ve ziyan 
davası açmıştı. Davayı kaybetmek 
üzere olduğunu anlayınca kumpanya 
ile sulha yanaşnuş ve sinemacılardan 
bir hayli para sız.dırmağa muvaffak 
olmu§ta. 
Şimdi, geçen gün de haber verdiği

miz gibi Londranın para borsası sim· 
sarlanndan elli yedi yaşında :Mister 
Fredrik S. Leuvis ile evlenerek whli
ke1i casusluk bayatını ev kad;r.lığına 
çevirmiştir. 

• i p.:>mı t:. l<"'.akat, "\"2.7.İfelerinin elae.- --------------
:niyetini bilen bu iki Rus artık bu iş-
ten ,·azge1;mek üzere bulunduğu bir ~~el ~ eft M eyft lri1° 
:;ırada 'l'eko1itz dans öğrenmek istr- ~~ ü il saln)~Dm D )(-e>ir 
diğini söyleyince: 

- Size dans dersi vermek benim 
için büyiik bir zevk olacaktır. 
Demiş ve o -dakikadan itibaren dans 

bra başt."lm1şlardı. Fakat, Nalbando· 
1-a Tekovitzin bu haline çok sinirlen-

' miş ve fena halde de içkillenmişti. 

Ruslarla Mis Jcnssenin arasında 

geçen macerayı, "Ben casusum,, kita· 
bmdan nakledelim: 

"Vaziyeti kurtarmak için aklıma b:r 
~.are geldi. 1~ondr.anın Haymhouse 
solrnl:rının meşhur çingenesinden a~dt· 
ğım "Uyku ld\•antasını,, hatırladım. 

Mendilimi hu Javanfanın tesirini izale 
eden ilaca batırdıktan sonra odaya 
uyutucu lavanfayı püskürttüm. Rus· 
lar bir iki saniye içinde derin uykuya 
daln•erdiler. Hemen bütün kağıtfarın• 
:kaptım. Kaınya saldırdım. Fakat ora
da dehşetle durdum. Çünkü .koridor 
da karşıma iki metre boyunda iri yar• 
bir Mogol çıktı. 

Her nedense bana bakmadı hile: 
ben de az sonra kendimi toplıyaraJ\ 
sokakta bekliyen otomobilime koştum 
ve kaçtım. 

Aldığım kağıtlardan Dieppe şehri
nin bodrum palaslarmda gizli bir iç
tima yapılacağını öğrendim. Başku 

bir İngiliz ajanilc temasa gelerek iki 
miz birlikte oraya gittik. 
İçtima yerinde esrarengiz .Mogolfa 

karşılaşınca ne yapacağımızı şaşır

mıştık. Adam bizim casus olduğumuzu 
~öyler söylemez ortalık karıştı. Biz 
kapının hemen içinde idik. Hcniiz salo 

Nevyorkun en lüks caddesinde ~zcl 

liği ile tanınmış olan 21 yaşmdaKi ak
tris Alda Decry, Şikagonun esrarengiz 

katili tarafından boğulmak tehlikesini 
atlatmıştır. 

Kızcağız Şikago otellerinden birinde 
boynu bir ipek çorapla sıkılmış bir hal

de bulunmuştur ve şimdi hastahanede 
dir. Hastahanede ifade vcremiyecek 
dereeede baygın yatmaktadır. Mis De

cry esrarengiz katilin bir hafta içindt" 
öldürmeğc teşebbüs ettiği kadınlar·n 

dördüncüsüdür. Kızların üçü ölmü~
t ür. Decry ise sade baygındzr ölüm teh
likesini atlatmı§trr. 

na girmemiş bulunuyorduk. Bıçakla- ---·-----------~ 
rın çekildiğini gördUk. Tabii bir se\'k KURUN Doktoru 
ne ve şimşek hızile geriye döndüğü· 
müz gibi kendimizi sokağa attık. Ku- Necaeddin Atasagun 
fağtmın dibinden vizlayarak bir kur Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
~un geçti. Cnddcde alabildiğime ko- Uı.Ielide Tayyare apartımanların· 
şuyor arkamdan takip olunduğumu da daire 2 numara 3 de hastaları
h~ediyordum. Civarda bir polis ka- nı kabul eder. Cumarte"i günler! 14 
raftohı 'nlTdı. !tunun lSnüne yetiştiğim den 20 ye kadar muayene parMtZ· 
7,amnn arknd:ın gelenlerin ay:ık St>S· dır. 

leri kesildi. Ancak o rnkit kendimi 1 
bir otomobile atarak otelime gittim.( 

edelim. Yakacıkta .Aynzma denilen Bugünlerde, FraDSiz mahkemelt!i,ı du. !Karılarının ayn ayrı 8 

menba suyunda, bedava olarak dolaı1 üç karılı bir erkeğin taaddüdü zevcat- dığı bu alamın asıl ismi R 
bir cfamacana su adalarda 150 kuru~ı h sa}ılıp sa) ı lanuyacağı hakkında bir dydir ve !irmi senedir Paris 
lrndaı· satılmaktadır. Bir damacana karar vermek mecburiyetindedırler. ya.şam.akadır. 
suyun Yakacıktan Knrtala kadar ara- Yaziyet çok gariptir: ilk güılerde hadisenin ~ 
ba nıasrafı 40 kuruştur. Araba körd<'ıı Bundan birkaç gün evvel, sokakta taaddüduzel"cat suçu oldu 
çıkarken damacana başına 5 kuruş vukua gelen bir kar.a neticesin~e. !Jh· Yerllır ghi olmuşsa da giill 1' 
bir resim nrir. Kartala geldiği ı.amarı adam Paris hastahanelerinden b"rine b11ncla koaylıkla karar "eri 
Karta:. Belediyesi de beher damaca- kaldtnlmı;tır. Vaziyeti pek tehlikeli ği .anlaşılaıştır. 
nadan 15 kuruş kadar muhtelif resim- görü!müş evine haber verilmek icap Kendisi ıer kı),Jan ni.k~bi' 
]er :-hr, damacanaların, arabada!1 etmiştir. Kağıtlarda da birkaç adresi ad ve ayn evrak kullannııf 
qtavnalara nakli de mühim bir mas- çıktığı için hüviyetini tesbit etmek ipn Fransr. kanunları onu 
raftır. üzere radyo ile bildirmeye karar ve- aynı 'Şllhıs •larak tanımanı 

l\f.1vnalar, damacana başına adala- rilmişür. temy.iz maluemesi tarafınd-' ti 
ra kadar 50 kuruş bir masraf alırlar.. Radyo ile yapılan neşriy~ttan has- karar nrilnedikçe taaddii,J kr 
Şimdiye kadar yapılan nakliye "e re- tahaneye tam altmış kadın gelerek suçundan dılayı mahkCtırı üs 
simleri bir araJa getirirsek beher da- baygın bir ha1de yat.an adamı göıder. cd-:t.ir.. D 
macananın adaya kadar olan masra- geçirmişler ve bunların arasından da Ka ınlanı üçü de koca tart 
fının 105 kuruı:. ettiğini görürüz. üç kadın, kazazedenin kendi koca."R ol- dan apnak ıaraftarı değil 

Masraf b~n~nla bitmez. Ada Bele- doğunu iddia etmişlerdir. Bu iddilllar hepsi yineeskisi gibi ya 
diyesi de damaC°"':talardan bir resim karşısında ne yapacağını şaşıran has- bul etmektedrler. Bunun 
alır, orada da hamal parası vesaire)i t.ahane idare.sile resmi makamlar. me- olamıyacağın istikbal göst 
göz önüne getirirsek, Ayazmada beda- selenin aydınlanmasını, adamın iyile- Adam1n ahyhine sayıla 
va olarak dolan bir ~amacana suyun şip hastahaneden çıkmasına bırakmı~- gane suçun s:htc hü"iret 
adalarda 150 - 160 kuruşa satıldığına lardır. kullanmış olnası görülmek 
hayret etmemeJDİZ lazım gelir. Adam iyileşmi1 ve ayrı ayn üç J{endislıte bı vaziyet kS 
Diğer menba sulan da, şehirden müstear adla üç defa evlendiği ve Pa- yapacağı soru an adam hİÇ 

uzak olduğu için, aynı nisbette araba ris sayfiyelerinden ayrı semtlerde üç ,·ermemiştir. Fıkat bu hadi~ 
,.e mavna parası vermektedirler. Bun- tane de evi bulunduğa .anlaşılmıstır Jar için i) i bir ~ğlenct> me,-ııı' 
dan anlıyoruz ki, sular şehre pek ba- Kanlarından üçü de, onu. bütün b; tur. Milletin hızineleri yaı1 
halı neklcdilmektcdir. Halbuki bu ha- kocalara örnek saymaktadırlar. şiklerin de bfübütün boş dO 
hahhğa katlanmadan. çeşme sularını Kendisi seyyar komisyoncudur. E,,_ sırada üç ev i:in ,·ergi ,·er 
menba suyu diye halka içirmek daha terinin birinden a)Tılarak ötekine glt- üç kadından dı çocuk b.'1.b~ ze 
kirh bir iştir. Yani su sahtekarlığ; mesi iş seyahatine hamlediliyor ve adama ce1.a de,.i'il mükafat 'iJ.. kı 
menba sularının bahalılığından ileri böylece de sırasile ve muntazaman bile söyliyerek işi şakaya ıı re 
gelmektedir • bütün kanlarını memnun bırakıyor- çoktur. __.,/: t 

Kaç turl0v:~~1;a,tıtekarlljt Gu•• zel gue•rb el 
Sütlerin içine su kanştıntdığını her ve 

kes bHir. Fakat kaç türlü süt içiyo- •• b k ..1 
:~~.:..:..~!~7:::::~:.ı;:::.~~ çocuk musa a aw 
pekazımızınmalômatı_vardır.Buma- A 1 2 yaşındaki süt çocukl8fı 
liımat"! da kırk yıllık lrımyagerden alı- - • 1 
yoruz. Muhterem profesör diyor ki: B - 3- 7 yaşındaki oyun çocuK' 

-Bumevsirndekoyunsüdübulon· C- 8 -13 yaşındaki çocuklar 
maı, ictiğimiz sütlerin hepsi man<lı! 1 kt 
süfüdür. l\landa siidü evsafı itibarifo sın da yapı aca ır. 
ağır bir süttür. Halbuki doktorları- Gazetemiz bu müsabakamn yalnız tertibile kazananı.ara hedi~ 
mız, hastalarına süt tavsire ederler. üzerine almıştır. GilzeZ ve gürbüz çocu1;ları sefece7; haken1.er ar _,.ı 
Manda südii ise hastaların ve çocuk- tamiz mensııplan.ndan hiç kimse bulımmıyaca1:tır. Böylece sc;im ~· 
)arın hazım edemiyeceği bir nesnedir 'bir heyetin httZUrtında yapılmış oUıca1•tır. 
Bu südü içen çocuk derhal kusar. M ÜS8 bak 8 şek il : 

Avrupada manda sütlü içildiği vakı 1 - 2 yaşındakı çocuklar 
değildir. Orada siit elenildiği zaman Bun'ların seçimi güçlüğü dolayısı-ı,ıle hakem huzurunda. yapıl_ 
.h:ı.tır'l ine,k südü gelir. Ha ttfı süte ait Bunların gazetemizde yal~z rcsimU::ri 11.C§redilece_~, en güzel ve 9"';J 
Anupa neşriyatında manda südün- okuyucularımızın reylerıyle ayrılaca1.;t:r. Bu mıısabakamtza ÇO 

den Lahsedildiğini görmedim. tirak ettirmek i.stiyen ana ve babalar çoculclarının: 
Ha~buki bizde ekseriyetle manda 1 - Ya§larını 

südü içilir. Solrnklardaki sütçü dük- 13 - Kiwlarını ~ 
kiınfarında. muhallebicilerde yapılan yazıp göndereceklerdir. En fazla rey toplıyaca7; on çocuk arası 
sütla~Jar, ve sütlü tatlıların hepsi Zen malünıata göre en güzel ve gürbüztinü ayırmak işi mütchassj 
manc!a südünden yapıltr. Evvelce de bıraJ...·ı'la.caktır. Onların verecekleri 1:ararla birinci, i1:inci ve ü.çil 
söyleıliğim gibi hazmı ağır olan bu leccktir. 
süt ~ocuklar "e hastalar, için muzır- Bu mi.isabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine ıO, 
dır. Mandn südile, inek ,.e koyun süt- ne 5 lira verilecektir. 
lerini yekdiğcrinden tefrik etmek de S - 7 ya§ındaki J..."tZ ve erkek çocuk'Zar 
o kacln r giiç değilclir. 8 - ıs y(l§'Zndaki kız ve erkek çocukW: . . t' 

l'rfanda südü katı olur. lçine ne ka- Bu ya§taki çocuklann önce gazetumızdc ~esım1crı çıkacak saf' 
d~r ~u katarsanız yine ltatılığını \'I! tayin edilecek bir günde umumi bir yerde seçmeler yapı~aktı:·. j 
ağırlı~ını muhafaza eder. Kokus•ı 8 - 13 yaş arasındaki küçüklerden kız ve er1:ek olmak üzere ık"t 
ağırdır. Siit aldığınız zaman, bu husu- ikinci iki üçüncü scçı1ecektir. 
si yellere dikkat ediniz. B~nların birincilerine fO şerJ ikincilerine 12 şer buçıtkJ üçii ~ 

beşer lira para mükfı.f atı, bundan başka gerek süt çocuklarından, 
Halla kaymak yoktur lcrinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. . 

Bütün kaymaklar koyun kaymağı adı Yalnız şıına dikkat etmek Zôzımdır. Mii8abakamıza resim go 
altıuda satılır. Halbuki piyasada sa- k .nı 

ya göndermiyerek iştirak edecek çocuk babalannın Haber o u:'-: 
tılan kaymakların ekserisi manda ,_ la k'- ~ 

şarttır. Müsabakamız ~alnı:: kendi on.ııyucu rı~:::ın ç~cıt ıun ı) · 
südünden yapılan ka:rmaklardır. Kay i.rtpat etmek için de musabakamızın devam ettıgı muddetçe n 
mak lülelerinin biiyük oluşundan, kuponların toplanmış olması lazımdır. . ~lf 
manda siidünden yapılmış kaymak Çocuklarını müsabakamıza. \§t'irak ettirmek istiyenler gazeteJJY 
olduöı:.nu anlamak pek kolaydır. Ev- kti b ı· ı A ~ resimlerini parasız çe re i ır er. 
vclce de söylcdi~im gibi, manda südü Çocuklarının resimJcrini çe1:tirmck istiyen okuyucularımız · 
ağır olduğu için manda ka) maldarı B 1 t'- ı B ::-. il 1 t~ müracaatla birer kart almalıdırlar. u ::ar ~r a cyogıur.A a s 
nın ria hazmı güçtür. Bu yctismiyor- sinde Foto Etem lstanbulda Ankara caddesinde Basın Foto ,rı 
muş gibi, lüle kaymaklarında da hile müracaat ederlerse parası:: o1aralc ı yaşından ıs yaşıwı kaiJa,r 
vard:r. Esnaf Hile kaynıaklarına hol 

resimlerini çc'k-tirtebilirler. 
miktardakarhonatkatar. Ycdiğinizza· Süt fOC11kZarı için kart almtya gc1cr;ek babaları 
man bir hafiflik hissedersiniz. Halbuki boy ölçfilerini de getirmc1idir1cr. 

çocukZanJı•' 

~ hnlis manda lmymaklarından ağzını-
za bir parca koyduğunuz zaman bir· 
denbirc ~'i}·emezsiniz. Çünkü ağırdır. 
Esnaf bu ağırlığı hafifletmek hem d~ 
kar etmek için liile kaymaklara bol 
mikfarda karbonat koymaktadır. 

Bunların bir de bayat1arma tesa
düf cdilrnekt~dir. Bu çok tehlikeli 

olur. Hastalara ve zayıf olanlara kay 
mak unı:;iye edilir. 

Esas itibarile hazmı güç olan man
da stidiinden )apılan kaymakların ba· 
yatladığı zaman nasıl tehlikeli bir hnl 
alacağını tahmin etmt>k kolaydır. 

içindeki karbonat mıktarı da Layat 

kaymağı daha ziyade e1'~ 
berbat eder. Bu hale gele' JI. 
mağ-ı };yip de ölen ha!t'~ 
sadüf ettim Halkın k•1~ 
zam:ın bayat olup olmad• 
kat etmesi Hizımdır. 



Güzelliğin sırrı 
yalnız ... 

Necip Be kr . . l akl Y yagsız emını ıru 

• a temin edi iyor. Çunk 
ecı~· Bey kremi guzel · g n sırr 

·d. ılde beyazlık ve gu ıli 
er ıii ıibi ıivilce ve çili i ka 

en aiderir. Tup ve va arı h_ 
enıden tibıd . ucuz ve emsal rinden 

ur. Her m zada lunur. 
Potu Enıınön · Necip Bey ma· 

ı. 

arsa 
de 

an: 
Muhammen kıymet 

Lira lturut 
4.. aray: Kafp a nn m ilesi D "nnen sok • 

ı e kı 39 yeni 62 sayı ı 34 metre mu-
rabbaı arsa 68 00 

Tarabya: Bostan içi ıoka ı eski 59 ıayıh ba ın 
1 2 payı 97 50 

Burgazade.: Bahçeler soka ı eski 11 M. 591 met 
re ve 26 desimetre murabbaı arsa 591 26 

Tophane: Karabat mahallesi Topçular caddesi 
eski 309 yeni 303 ıayıh iııtünde oda-
ları bulunan dukkanın 70 240 payı 350 00 

Arnavutköy: Buy k zma ve Y eniçefme aokagı es-
ki 20-32 yeni 36-tl sayılı iki evin 
3312 2640 payı 1000 00 

Haskôy: K eci Piri mahallesi Çakırgöz ıoka-
ı yenı 11 sayılı evin 18 40 payı 300 00 

Kuçukpazar: D İrta§ mahallesi Kantarcılar ıoka-
gı es i, yeni 15 sayılı dükkanın ı 2 
~~ 2m oo 

B iyukad Karanfil mahallesi Hekim Oflu ıo
k jı eski 2 yeni 8 sayılı eivn 1498 
5090 payı 178 34 

Osküd r: Ayazma mahallesi Ayazma iık 1 i 
ıo a ı eski 1 yeni 13 sayılı dükkan n 
20 120 payı 116 66 

Ortaköy: Portokal arkası sok "' eski 21 yeni 27 
sayılı evin tamamı 600 00 

B "yükçar ı: Karaman! o"' u soka ı i yeni 1 sa-
ydı dükkinm tamamı 216 00 

Kadıkoy: Cafer aga mahallesi Duvardıbi ı a-
81 eıki 4-6-8 yeni. 55-57 aayılı evi rin 
3 16 payı 375 00 

Kumkapı: Kürkçü batı mahallesi Kuyulu sokafı 
eski 20 yeni 30 aayıh harap hane 250 00 

Kasımpa a: Camiikebir mahallesinde Tersane ka
pısı caddesi eski 31, 31 M. yeni 21-23-
25 sayılı dükk~n ve han 1200 00 

Burgazada: Çarşı caddesi e ki 29 · 33 yılı 
kahv hanenin 2 5 payı 192 00 

Kand"lli: Kuyu sokağı eski 44 yen· ayılı evin 

Mercan: 

Beyo lu: 

tamamı 

Buyuk yeni h n alt kat 
32 sayı ı odanın tamamı 

· 33 y n· 

Kam h tun mahall i Ç kur sokafı 

60 00 

216 00 

eski 4 yeni 6 sayılı ev"n k zı 99 24 
Yukarda ya ılı mallar 2010-936 S h rftnu ıaat 14 de peıin 

MACLOP FAUSTA 

dr. 
XLIV 

JAK KLEMAN 

m ulti olan bu 
imek maksad le 

Göz Hekim1 
Dr. Şükru Ert 



HABER haydutlar peşinde 
Şif\'\Ot 6V 'IA\lVRVN 

Nf.Rf;"t't: Gİ,.Ti'.· .. .r 
Gi Nt ö (:,REN- . 
MEt' l~"ZJM 

11wımta 

ONUN NERt'IE: 
GiTTİGİNi ~"1. 
LAMA\<. \çir-t 

B4G~jLA 
RiNA 
Bt\ KA'fı)lı 

Cinsi Miktar.ve 
ölçüsü 

Tahmin Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

I~ 18 Avrupa enstitüsü profesöı·ünün lieşfile vücude getiriJnıiş 
dünyada 138 111ilyon h·1lli1n ku Uandığı yef,?ane cild kremi 

Münakasa gün ve saati • 

Kunduralık 
kösele 12000 kilo 18000001350 00 141.teşrin 936 çarşamba 14 
Vaketa 7000 kilo 13300 00 99750141.teşrin 936 çarşamba 15 

Yukarda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakkat te
minatları yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen gün ve sa
atlerde kapalı zarf usulile alınacaktır. 

Her ikisinin sartnamesi ayrı ayrı olup komisyondan her gün para· 
sız alınabilir. ~ 1 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi ka-1 
palı zarfı belli gün ve saatlerden birer saat evveline kadar Kasım. 
paşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (1646) 

Operatör Oroıog 

Yedikule Rum hastanesi Doğum ve 
nisaiye şefi 

V Ü G Kremi Amerika mılyardcrlerinden Bpdfor<l M. be eriyetc hizmet maksadile yarım m.l) on 

liz lirası sarfilc ~üzellik enstitüsü \'iicuda getirmiş ve bu mÜC'S::"('"edc ıs güzPIIik profesörü çalış:ıı \ gen 

güzel hayvanatm cevheri aslileri alınarak bir maddei iptidaiye vücuda getirilmiş ve bu madde V Ü 
Doktor llr. V. LEONTiADiS Kremi ve pudrası formiilüne ithal sureti!e dünyada en mükemmel bir gi.izellik vücuda getiren 

Süreyya Atama( im::ım sokak istiklal caddesi köşesin 
Muayenehane: Beyoğlu • Parma~ deki 2 numaralı bay Nuri apartıma· ı 

haline getirilmiştir. Avrupada, Amerikada yalnız V Ü G Kremi kullanılıyor. 

kapı tramvay durağı, Roma oteli runa na~letmiştir. Hergün hastalan 
yanıpda 121 .birinci kat 3-8 m öğleden sonra orada kabul eder. ' 

Her gün 15 - 20 ye kadar ; F ı .. -ı d ı l'k ı ~· 

Bu kere memleketimizde de bulunan v o G krem, pu-lrasını behemehal tecrübe cuiniz. Güzellik, 

yazlık verir dünyanın en iyi krem. pudrasıchr. 

ıı:m---amo:a:ıırıa-ıır•-:zııpwmımı:ır•--='11!'11!2m-•' .er scı r og e en evvc yec ı u e ~ 
• Rum ha"tanesinde meccanen. ,; 

f"±i. _ www caz _!OM tez• fi!~ wwws •• 

MAGLÜP FAUSTA 

!erini gördü. Bunlardan Lirin.n kı.} a 
f eti pek fena idi. Dirsekleri delik de
şik olmuş bir caket giymiş, y<ılnıı 
omuzlarında kırmızı renkli bir pelerin 
taşıyor ba~ında da beyaz tüylü hir 

şapka bulunuyordu. Arkadaşının omu 
zunda beyaz bir atkı olup şapkası tiiy
süzdii. lkisi de zayıf bir~r beygire hin
mislerdi. 

Pardayan kralın ordugfıhına gire
.' bilmek için bu iki zabite yaklaştı. lki 
, süvari şiddetli bir mükfllerne yapı.}or-

. du. Ordugaha yaklaştıkça ötede beri 
~ de başka ·zabitlere rastgeliniyordu. 

Jt'akat Şöval)enin asıl tuhafına gide·ı 

: şey, rastgeJdikleri biitün zabitleıin o 
boyaz tüylü şapl~alı süvari~ i hürmeti" 
seJUmlamalan idi. Parday:ın nihayet 
fki arkadaşa yetişerek şapkasını nlrnr 
d~: 

- Efendiler, ordugaha gitmt':, isti
yorum! dedi. 

Şnı>kasında hepz tiiy bulunan si!
Tari basını cevirincc Şö,•al) e onu ta
nıdr. Kendi kendine: 

- ::ı;arnr f,ralı ! diye mırıldantlı: 
İleride dördüncü Ilanri i.smifo hh-1 

ta cıkacak olan bu zat Parda)anı de
:rin bir süzüşten sonra, 11.cs?dn lıir se ... 
ıe: 

-Ordugahta ne )apacaksınız'? <li)c 
sordu. 

- Na\'ar kralını göreceğim. 
- Ona ne söyliJ ccck iniz 
- J\:endileri için çoh. istifadeli lıir 

teklifte hulunacağım. 
- IHmin namına·: 
- Kendi namıma mÖH) ü ! 
'kral hafifce titriyerek ~öv·ıhe•i 

daha dikkatli süzmcğe basladı. Bel~ i 
de Pnrdayanın sakin çehresi ve par
lak gözleri onda iyi bir tesir yapmıştı. 

- Geliniz mös)ö! dedi, Sizi krala 
takdim edeyim. 

- Sövalye clö J'ardayaıı :-İZl' lc•ck
J,ür eder. 

Hami dö Navar bir müdd ... t 
ilerledikten sonrn biiyük bir çıdırrn 
öniinde durdu. Yerc inerek ~fivalycyi 
içeri cağırrlı ve: 

- .MÖS)Ö, dedi. hralla cloğrud·ın 

doğruya göriişmeniz kabil olamıjaca
ğı için tcklifleriuizi bana :..Ö) Jc>, iniz, 
l~raıa ben anlatırım. 
Paı·dayan şapka~ını h,ışınclan <·rl,·ı

rarak hiirm<-'tlt• eğildi: 

- llaşmetpenah ! Bu hareketiniz
den dola) ı sizi trlu·il, etmeme mii ··ıa· 
ele buyurmanızı rica t•dcriııı ! dedi, 

Nmar kralı lıiran durdu. l<tti~i 

:;Özlerden hayr"t cimi"" g(irünmh ordu. 
- Dcnırk heni tanıyor.·unuz? diye 

:-;ordu 

- Tahii clc"i] miya? Basmızd,ıl,j 

hcvaz tiiy lıunun icin l•Hiciir. 
lü·ıl şaJJ!.a:-.ını ha~ıııdan c·ıl\araral\: 

- <.ıenc' tanı) or musunuz? dedi 
- 'Ellıi"enizin ec;kiliı'Yi. gözll'l'inizclı· 

p·ı r 1 a) an zc>k.i t"'rğı sizin tanınma n ız:ı 
ycti7ir. 

Ilanri clö :\,nar .. 

- 'antr ~en gri. clı•rli. Hosunıa git
nw ~e lıa~lac!n~ız. Mös' (i c'i:i Pa ı·da, a ı: ! 

- Sir! nuı dan on altı :-;cne eneı. 
)·ıni 1372 sıraiarınch anneniz m,ırlaıı: 
Laltreııin ağ~ınd 111 ela bü~ le bir t?l..
din· mazhar olmu.tum. 

h.ral a)nğa l\all\tı. Bii)i'k bir he'<.'· 
cani · 

- \ıı nem .. ı ·ı7:! .. Pn rda) an .. Du rn 11, 

du ru.ı .. Ahlıma gcli) cır., ~akm hiı ih
til:i.l ~üniincle ann<'mi kurtaran Par· 
d:ı:r:ın olmaya ,anız? eli) c bağırdı. 

Par dayan ~ülcrcı.: 

' 
MAC.LOP FAUSTA ~7 

~~~~----~----~ 
- Siı, di) c cc\ ap wrdi. (ıoı iıJ oru nı 

ld r:izcic beni tanıdınız .. Ha lıuld henin, 
h ''.>'ım ela be} az tü) ) ol~ .. 

- Dostum, lı<-'nim isn im krab·l c ı. 
sizin l~albiniz ı~r,ıl. \ıır n ötmc.lcıı I 
e\\el l eH,i) i' c'efa f.;jı;{:ln hahsctr.ıi • 
tı. Görüyorum ki hafızam e l.i ı..u,. 

'etini kaybctmcmi-, .. ı ... te elim m.İ'i) ö 
Onu "-ıkabiliı'siniz! 

ŞÖ\al)c ı,ralın uzatmı~ olclu~u el• 
hiırmctk ı;ıl,tı. 

Iual: 

- Ile), Azripa ! .. Ohin~ e ! .. di)e lıa 
ğırdr. 

e ... \ elcc kralın ) anında görmn"' ol
<İ : tnıu~ .siirnri içeri girdı. 

- ~zrioa. ha) di N~·rr 'ar~a hana 
ı.·r i .. e Somiırurn şarnbı go ıder. 11<.'n: 
lıenim n hem de annemin dostu olar 

bu zatla 1 crabC'r içelim. 
Zabit yan :::c>!.le Parda)clll• siit~diı, ı 

fp .. onra drsarı çıl-tı. Hir.ız ~oıırn 1 

1\ ·. lla I>ard:ı:ı. :m l\arşılıklı i~i) orla r 
dı. 

XLIJI 

Parda)an uzun miidr1et a'aı kral· 
ile I,onu mu"' 'e onu itdnC'Ü Ila .ri il< 
barısrnal~ i<;in h..ındıı m• 'ı. Konu ·ı ı, 
hittil ten yanm .saat so1ı·ı \zrirıa dı 

Uinve dört nalla iıciin< l. 1 anriıı n or l 
du·(ıhıııa (io•~nı gideıcl !\ınar '.rnlı-

n•n ıttf,ık :.ırt ·nını gotüni) orcl u j 
Atripa <: tc•.i :ik~·ım g rı clönmii"' 

H' ücünrü Haurinin '!\.n .. ı 1 ralını P«
lc-:i le Tur ela L:ekkdPhı' ...,:..;) lemi.;;ti, 

Bu haher prok tanl.ırın karal'ır·\ 

hınd ı )ıldırım ~ibi )a)ı 1 (1r llanri dô, 
.r,avar hemen J ir mccli t< pla) · r:ık n:ı i 
ı;;rl harcket Nlilcceğini kararhı-ştırdı.j 
l\enclisik bera lıcr ) irrni ldşi gıd0cek-

ti. Erttdi gün bu he) et l'arda),ln dtt 

id<.'rinclc old•ığ'u halde hareket C'W. 
Pd<.':-.ı salo!SU önüıw g:eldiklc1 ı za

man iiı-tincü lt.ınrinin ordusunun -;i· 
ı,ih ba ına topl.ınmıs olcluounu gôrdü
'C''· :r\:nar hı,ı\rnın ~·anıncla!,i za\:ıit· 
lu hu nızi)ettcn supheknerel1. krala 
~itmemesi için tc.n i)t•de lmlund.ılar. 
fçlcrinclcn hır zahit: 

- !\."uhakk,•k r~iclilecck <', d<.'dl ile?> 
ht'rah, · ·•idelim 'e ) üz protest;.nın 

J,ora b!r ordu lrnı sı ında nasıl kahrrı.
manca öldu•: 'nü :1eı kesc g:ôsterclim ! 

Iual Parda: a11111 ne du~iındügünü 
...o ı-cl ~ı. 

!)ö' .ıl) e: 
- Ora):ı plnızc.ı \C~:ıhut mahe· 

tinizdt•:1 altı ki..;i ilı• hi · i!.tr r,-: 'j-.i1., 

bu altı ki i dt• yi.ıı }\ısının)' ııah ttl"' 

~i i:-i p.,öriir. Fğrr Ilaııri rn 'aln ha· 
l.il,ateıı insaı~ca düsünmü,.. i <' onn ne 
derece itimat etti"i ııi:.i bu su retle 
gösh'rı11i1 olursunuz! 

:"l.ırnr ı,ralı Parcla~ anın fikrin' dn· 
ha mı1,afılı. hulaıak ~anına üç ki~i a) .. 
dı. Bunlardan hiri \zri• a Dobime. eli· 
feri Bar ta-; ü<'iincii"'ü d<.' Parchn andı. 
Bu clcirt 1 isi ntnyn clo.:;rn ilerlemcğ'e 
haslaclıl:u Il'~e ·lrri iir ~ iiz m<.'trc ka .. 
daı· ı;rri 'r duı UJorJardı. 

llanri cHi ~ n'ar SörnlHH' ı11kn" 
raJ,: 

- '. ;ı'r ~cn c 1 i ! dl•cli. e• 1 ölümf'! 
g-iclirnı · m hir o\rıaı a 11.cndimc lfı~ i!; 
.ı ı l.a 1 ı h ·la öliirüm. 

l'al' :ı• :ın: 

- s:·7, i.ili;mr c'":"il t:·lı'·ı l!idivnrc:T!• 
nuz ~ h t' ce,ap 'erdi. Yol\, "'geı ölif .. 
m • 'I'> ru g-itmis ol ak hile iu le· 
n ·m 1r 1 iı lil·te iHnı"l1. kısmet olPnt•\ ıı
caktıı. \'iinkü ben sizden evvel d.ıvra'" 
nacağını. 
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HAVA KURUMU PiVANKOSU 

• • 
Mü$terilerlnden gördüOu raObat ve teveccüh üzerine bu kere 

kişesini modern bir şekilde tevsi etmiştir. Sayın müşterilerinin 
ziyaretlerini diler. 

TUNÇAV 

TUNÇAV 

TUNÇAV 

GiŞESi 

GiŞESi 

GiŞESi 

TUNCAY GiŞESi 

936 yılbaşı piyangosunda 500,000 1 

lirayı Avukat Bay FEVZiVE 

20,000 lirayı Bay CELALE 

22 inci tertip ikinci keşidede 30,000 
lirayı Bayan ADiLEVE 

Birinci tertip üçüncü keşidede S0,000 li
rayı taşçı ameıesinden Rizeli HCJSEVıNE 

Verdliil gibi her ay da biletlerden sevinmiyen hem2n yok gibidir. 

Son defa 21 inci tertip 6 ıncı keşidede de 21039 numaraya isabe 
eden 12.000 lirayı TUNÇA Y GiŞESi Akay idaresinde makine müfetti 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişenzizden bilet almayanlaı~ biı' defa ~ıapacakları tecrübede 

sözlerimizin doğruluğunu göı,eceklerdir. 
Tunçay klşesi : Toptan ve perakende satı~ yapar müşterilerine fevkalade teshllat gösterir • 

Kişemize müracaat ediniz talih ve şans saçan müessesemizden istifadeye koşunu 
Babçekapı dördüncü \·akıf han karşısında No. 61 

,... . ,,. , ..... .. -
Dkn büyük Dkıramnvevn lbftır<dleını veıreın .>/'. · ' .. 

BalokJ,Q>aızaır baışn Nca 2 Manan CCeman Gnşesncınır f " 
Bu defa iki yüz bin lirayı t=-, 

14741 nunıaralı bilet sahibi 
rnüşterilerinıizden Beyazrtta 
Bakırcılar 62 numarada 

Bayan Huriyeye 
15.000 ltrayı 21.044 numaralı bilet sahibi milştcrilerim·zden 

Beykozda Akbabada bahçıvan Bay Kazım kazanmıştır. 
Glşemden bilet alan günün birinde nıuhakkak 

Görülmemiş bir rekor yaparak son 
keşidede dört büyük ikramiye verdi 

1- 200,000, 14 7 41 Bay Talat: Beıiktaı Şenlikdede 
14 numara. 

il• 30,000, 9461 İsmi henüz anlaşılmamıştır. 

111 - 20,000, 1156 Şcrafettin ve Sefer Hereke iıtas. 
yonu büfesinde. 

iV - 12,000, 21039 İsmini vermek istemiyor. 

Sayın nıüşterilerirn: 
Yeni tertip biletler gelmiştir. 

1 liradan satıyoruz 
ve kıymettar hediye veriyoruz. 

Taşradan sipariş kabul olunur. 

zengin olacaktır. 

firmasını mutlaka oKuyunuz 

l~ıxıııı- Karaciğer - Barsak - Mid 
~ Tedavisi için 

~TUZLA IÇMELE i Mevsiminden istifade ediniz 

H 15 Haziran~an 15 Birin 
~ teşrıne kadar 
008888888888888888888 ·~~ 

Merzifon garnizonu için 220000 ler. Münakasa MerzifoJI 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye ve eksiltme komiıyon1l 
konulmuştur. Tahmin edilen bede- 20-10.936 Çarıamba 

Adrese dikkat: Eminönü 16 No. tel. 22082 H. Nimet 

li 30800 liradır. llk teminatı 2310 15,30 da yapılacağın~ 
liradır. Şartnamedeki ey: :.f ve şe· rin ilk teminat makbuıl J 
raiti görmek istiyenler" her gün te teklif mektuplarını •' 
komisyona müracaatla görebilir dar vermeleri. (329) 


