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lskenderun ve Antakya hakkmdaki / 

otamıza cevabında 
Fransa diyor ki : 

" Bu meseleyi Sur(qede kat'i idare 
teşekkül ettikten sonra görüşebiliriz,, 

Vekiller Heyeti dün bu 
notayı tetkik etti 

. '.rtırk İskenderun ve Antakyanm va- "Bu mesele, anca.)[ Smiyenln fdare 
Zi~eU hakkında Paris Büyük elçiliği- şekli nihai surette kararlaştıktan son-
;ız Vasrtasiyle verdiğimiz notanın ce· ra müzakere edilebilir. 
t"abı <lUn hariciye vekfiletine gelmiş.. Cenevrede Türk mi1messilleri ile 
;r. Cevabi notayı Fransız ha.riciiyesi Fransız delegeleri araamda yapılan mil 

atls Büyük Elçiliğimize tevdi etmiş zakerelerde hiçbir karar verilmem.!§ ve 
:~ap bu vasıtayla hariciyemize gel - bu müzakere iptida! mahiyette olmuş.. 
n. !§tir. Hariciyede bir komisyon dün tur. 
,,.otayı tetkik etmiştir. Notanın gelme· Suriyede kat't idare teşekkül ettik-
1.ellıi lllilteakip vekiller heyeti geç vak- ten sonradrr ki, Fransa. ve Suriye hU-

kada.r sUren bir toplantı yapmıştır. kllnıetleri İskenderun ve Antakya me-
tıız'l'~ eden malfunata göre Fran- selesini görüşebileoeklerdir.,, 
bıas~otası İskenderun işini uzun diplo- Fran•a • LUbnan anlafma•ı 
~ Illitta.kerelerine bırakmak iste- Suriyeden sonra Fransa LO.bna.nla 
~~ir. Bu temnyUl iyi karşılanma- da bir anlaşma yapmış ve yeni anlaş-

MUbeccel 
ltup0 
' n:4 Çocuıcıarmrzm müsabaka 
ltupoıı~Urak edebilmeleri tçtn bu 
~ arın toplanma.et 10-zmıdır. 

ma dün Beynıtta imzalanmıştır. Veri-
len malfunata göre yeııt muahede ah
krum mucibince Uç sene sonra LUbnan 
tamamiyle müstakil olacaktır. Muahe
de İngiltere - lrak anlagmasmm ayni
dir. 

L. .: tc a.~ilerin bir tankına at~ açmı h.ükılmet askerleri 

Madrldi muhasara edenlere karşı 

Hüktimet ordusu 
taarruza geçti 

Gerilemeğe mecbur kalan asiler 
Madridin su yollarını kesecekler 

~ Madrit, 14: (A.A.) -Resmi bir teb. Dört asi tayyaresi düşürülm~ 
~~ mllsabakamıza. yazdirmız. Iiğ, hük\imet kıtaatınm dün büyük ta. birkas diğer tayyareye isabet vakı 
'- 1ctı :resımıertnı göndertnJz. Arka arruza başladıklarını bildirmektedir. olmuştur. Düşman filoları kaçnuya 
'lerın~.:. ht. lıılm, boyu, baba adı, ve Hükumet kıtaatı Madrit cephesin- mecbur kalmışlardır. 
oı... &Q ""- de asilere hücum ederek sağ cenahta HUkQmetçııer ilerliyor -..ıa~llnlar "-...naruz ka.tıdlr. Ha.zır resmi 
~~lttı t ttlZ(ıternız hesabma resimlerini bütün hedeflerine varmışlardır. Düş. Madrit, 14 (A.A.) - Havas ajan~ 
~ ..... " cbuı,.ıer. man, hükOmet kuvvetlerinin ilerleme. sının muhabiri bildiriyor: 
""11 ili b sini durdurmaya semeresiz olarak te- Hükumet kuvvetlerinin büyük ta-
~t Clnkalarımı- şebbüs etmiştir. arruzu dün başlamıştır. Büyük er. 
t~ il C:UGkalarına Dün Madrit üzerinde birkaç hava kanı hrbiye tarafından yapılmış olan 
Şe k -· . muharebesi de vuku bulmuştur. Bu plana tevfikan cumuriyetçi kuvvetl~r 

Oa.ıet Ur ederız muharebelerin neticesi şudur: (Devamı 6 ıncıda) 
~ b~ lcrttp ettiği bu mtıaabakaya ---------------------------

ı.~"":': =·.:..= Mebuslar arasında bir ~gazete derece alacaklara verfl.mek 

• Ztraa lll1z ernrıne Adapazarı bankam d k f ı d 
::::~~~·=.:.ı-=~= aya as ın an sonra 
~lt <lerece :rıara IIlUk!lf'aUnnndan bqka en Fransız kabinesi meclisten 111cccltur .,.,aıtıcaklara bu kumbaralar da ve 
ta.ı · <..ırnt 

1.cırcıı}(] ve Adapazan bankalarına ı•tı•mat rey•ı al~ı flclerıı • erı bu altı.kadan dolayı te§ekkür 

! y a:mı 6 uı.cula) ' 

Eyüpte ayinin yapıldığı ev 

Eyüpte cem ayini yaparken 
Kadınlı erkekli 

30 bektaşi 
yakalandı 

Maznunlar ayin yapmadıklarını 
söylüyorlar 

Zabıta memurlan evvelki gece Eyüp
te bir Belı:tatilik cürmü meşhudu yap
auılar, 20 erkekle 10 kadını cem ayini 
yapmak ıuçuyla yakalanuşlardıT. 

Yakalananlar arasmda Mustafa baba, 

oğlu BehlQl, Etem, Dede Ahmet, Ma

rangoz Ahmet, Abdilllcadir, Veli, Şük· 
riye, Melahat, Aliye, Meliha, Adile, Sa-CUrmümeıhut Eyüpte Şifada Niha· 

dm 3 numaralı evinde olmuştur. Müba- adet Bedia vardır. 
şirlilc yapan Nihat evvelki gece evinde Maznunlar aralannda çocuklar da 

rakı sofralan hazırlamış, otuz kişiyi olduğunu ayin yapmadıklanru söyliye
davet etmiıtir. Toplantı yedide baıla-
......-bdla d.a..uüare cakı rek içkili bir toetantı ,l"J>bklannı iddia 
11fyon Yerilmiftir. etmelrtedlrıer.ı• ' 

Bundan sonra saz başlamış, eski Bek -
1
::::::-

1
----------

taşı babalarından Mustafa, Nihada ba- e r be ~ e r 
balık tacı giydirmi§, beline de tarikat 
peştemalmı bağlanuştrr. ~a~aı ır gJ lYl lf\l lYI 

şerefe ka?ehler kaıdmıı:k~n daha Tat·ıı yapacaklar 
evvelden evı sarmış olan sıvil memur-
lar içeri girerek cem ayini yapanları 

yakalamışlardır. (Yazısı 6 ıncula ) 

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

Bugün 
BAŞLA Dl 

Bir Türk kızının 
romanı 

ı Çıplak 
1 

Dansöz 
Aşk ve Casusluk 

Romanı 

Vazaıın: . 
Iskender Fabretlln 
Bu güzel eseri biTkaç gün takip etmeni% 
size kıymeti hakkında bir fikir verme
sine kafi gelecek derecededir. 

8 inci sayfamızda 
muhakkak okuyun 
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Fransanın cevab~i notası 
ve doktor Schacht 

Bugün. siyaset ve iktisat fileınimi.z için ehemmiyetli bir gündür. Bir yan
dan Fransa, İskenderun ve Antakya için bize cevabt notasını bildirdi. Bunun 
muhteviyatmz henüz öğrencmemekle beraber, hayırlı bir karşılık aldığunızı ha-

vayi ncsimiden hissediyoruz. Herhalde, Fransayla aramızdaki ihtilafın eırgeç hal
ledileceğine, ilri tarafın hllsnü niyeti delildir. 

Diğer taraftan, gene bugün, Alman İktisat Nazın doktor Scbacbt'ın tatan
bula gelmesi bekleniyor. Almanya, iktisadi faaliyetimizin en kuvvetli olduğu 

memlekettir. Umumi harpteki silah arkada§ınuzdır. Onunla daima dost kalmağı, 
daima iyi geçinmeği isteriz. Rejimi her ne olursa olsun, Almanya ile Türkiye a
rasrnda daima iyi münasebet hüküm sürmelidir. Doktor Schacht'ın ziyareti, iki 

memleket iktisadiyatma hayırlı bir inkişaf hamlesi daha verecektir diye umuyo
ruz. 

Qcscnlerde, Ahmet Emin Yalman, "şimdiye kadar tarihte, hem Ruslar hem 
de İngilizlerle iyi geçindiğimiz asla vaki olmamııtı. Birisile uzlaıınca, ötekile 

mutlaka bozuşurduk. Şimdi ise, bu iki kutbu birleştirebildik!., diyordu. 

Cumhuriyet rejimi batka bir mucize daha yapmağa hazırlanıyor: Fransız ve 
Alınan zıt kutuplannı da siyasi ve iktisadi dostlukta birleştirecektir. 

Hüseyin Faruk TANUR 

Arazi verileceği 
vaadi alamayınca 

Macarlar Viyana konferansında 
suku u hayale uğradllar 

Peşte 1 3 (A.A.) - Havas ajansı mu
habirinden: 

Siyasi mahafil, hayal inkisanna uğ
ramıştır. Çünkü Viyana konferansı, ara
zi statülerinin değiştirilmesine dair bir 

gi'ina ıclmihte bulunmamıştır. Bu ma
hafil, Avusturya ile İtalyanın Macaris
tarun tekrar silahlanma hususundaki 

metalibine müzaheret etmekte olmala -
rmBan dol.ayı memnuniyetlerini izhar 

etmektedirler. Ancak daha esaslı neti
celere intizar ediyorlardı. Burada İtal

yan imparatorluğunun tanınması bekle
niyordu. 

Siyasl mahafıl. tebliğde Ahnanyaya, 

miiteal!ik o!au ihtiraz:! kaydin bilhassa 
İtalyanın Avusturya istikHili meselesin; 

de hissetmekte olduğu huzursuzluktan 
dolayı konulmuş olduğu miltaleasmı i

leri sürmektedir. Bu mahafil İtalya ile 
Y.ar.il,ristan arasındaki ticaret münasc
b...--tlerinin İtalyan lireti kıymetinin 

düşürülmesi yüzünden haleldar olmuş 

olduğunu beyan etmektedir. 
Kont Çlyano Peftede 

Berlin 14 (A.A.) - Roma protoko· 
luna dahil devletlerle müzakereden son
ra İtalya mümessili hariciye nazırı Kont 
Çiyano, Budapeşteye gitmittir. 

Pazar günil hükumet naibi Amrra1 
Hortinin misafiri olacak ve birlikte bir 
ava çıkacaklardır. Pazartesi akşamı Ro
maya dönecektir. 

Kont Çlyısno Londraya da 
gidecek 

"Deyli Hcrald,, diplomatik mulıa 
biri yazıyor: 

lt'.alya hanciye nazırı Kont Cl)•ıı. 

nonun önümüZdeki .haftalar içinctı• 
L6ndrayı ziyaret etmesi İngiliz resnıı 
mahafilince muhtemel görülmektedir. 

Bu ziyaret, zecri tedbirlerin tatbi. 
kinden arta kalan Jngiliz- İtalyan 

ihtilafının giderilmesi yolunda ikinci 
bir adım olsa gerektir. 

lngiltere ile Aımanvanın 
Türk"ye 1500 harp 

tayyaresi 
a asında Olduğu Avam kama-

Asket\f bir rasında söylendi 
İngiltere avam kamarası liberaller 

l•ttzr .P.ak tarafından verilmif olan takriri 131 J « reye karşı 337 reyle reddederek dünkli 

t toplantısında kralın nutkuna verilecek 
Yugoslav gaze ele- cevabı reye müracaat etmeksizin ka-

rin de mevzu bahs bul etmiştir. 
Bundan sonra başvekil Baldvin bir 

ediliyor nutuk söylemiş ve müdafaa planının 
Akdenizdeki vaziyet ve Renin işgali Belgratta çıkan Vremc inzetesi 
gibi engellere rağmen tatbik edildiğini 

-Ingiltere ve Akdeniz misakı,, başlığı söylemiştir. 

aHmda şayanı dikkat bir makale ncş. Başvekilin nutkundan sonra Çorçil 

ı:ctmektedir. Alınan kuvvetlerinin en az 1500 harp 

Bu mnkelede denilmektedir ki: tayyaresi bulunduğunu söylemiş, fa -
kat başvekil bu iddiayı mübalağalı bul "Şa:ıki Akdenizde emniyetin temini 
duğunu ilave etmiştir. 

için başlrca iki ihtimal derpiş edilmek- --------------
tcdir. 

Birinci ihtimale göre, İngiliz erka. 

m harbiyesi 12 adaya yakın bulunması 

itibariyle Türkiye ile bir ittifak ak. 

telmek istiyecektir. Bu ittifak saye

f: inde İngilterenin önüne Karadeniz 

• 'u nçılrmş bulunacaktır. 

lkinci ihtimale göre., İngiliz ricali. 

hilhnsso Hariciye Nazırı M. Eden mm 

ıaka\i misaklara taraftar olduğundan 

İngiltere ltalya ile anlaşmayı tercih 

edecektir. Bu takdirde, lngiltere. Yu. 

gosla,·ya, Yunanistan, Türkiye ,.e ltal 

~a nrasında bir Akdeniz misakı imza. 

la nacaktır. 

ŞeŞrait altında İngiltere ile Türki· 

yenin yaklaşması Akdeniz mi akm. 

dan ~ok daha e\"Vel tahakkuk edebile. 

cektir.,. 

Bekçiler maaşa 
bağlanacak 

Bekçilik bir meslek 
haline getlrJllyor 
Dahiliye vekaletinin bekçileri yeni 

bir ıckilde teşkilatlandırmak için bir 
kanun layihası hazırladığını yazmıştık. 
Bu kanun çıkınca bekçilik, bir meslek 
haline gelmi§ olacaktr. 

Halen memleketimizde muhtelif sı
nıflara aynlan bekçiler vazüe noktasın
dan polis ve jandarma, para itibarile de 
halka bağlıdırlar. Ay;da on lira kazanan 
bekçi olduğu r.:ibi yüz liraya kadar ka
zananlar da vardır. 

Yeni şekilde bekçilerde ilk tahsil ve 
bazı vasıflar aranacaktır. Bekçiler val 
zifelerinin ehemmiyetine göre para ala
caklardır, 

Büyük Millet Meclisinde 

Subayların tekaütlük 
müddetleri değiştirildi 

Ebelik llmt bir meslek mi, yoksa sanat mı ? 
An.kara, 14 (Telefonla) - Büyük Uiyiha tetkik edilmek üzere encümen'! 

l\.fillet Meclisi bugün Raf et Canıteı havale edildi. 
(Bur.sa) nın başkanlığında toplanmr~. 
tır. Toplantıda evvela. Çankırı mebu. 
su Rifatle Maraş mebusu Mithatin 
vetatıanna dair olan Başvekalet tez. 
kereleri, Kütahya mebusu Lütfi ve 
Yoıgat mebusu Avni doğanın istifa 
larına dair olan takrirler kabul edil. 
di. 

Ebelik ilmi bir meslek mi, 
daijll mi ? 

Bundan sonra ebeler hakkında gt. 
ne Yozgat mebusu Emin Dramanml 
takriri ve bu hususta arzrhal encij. 
menirıin mazbatası okundu. 

Emin Drama, söz alarak ebeleri'l 
sanatkar olmadıklarını ve ebeliğ;ıı 

ilmi bir meslek sayılamıyacağını, b'. 
naenaıeyh kazanç vergisinin varidatı 
gayri safiyeleri üzerinden ahnma.~ı 

lazım geleceğini izah etti. 
Refik Şevket. meselenin ehelerin 

serbest veya seyyar meslek erbabından 
olup olmadıklarını tanımak bakımın. 

dan tetkik edilmesinin doğru olmadr. 
ğını ve bu hususun bir tefsir mevzuu 

olamıyacağını; Süleyman Sırrı (Yoz. 
gat) Millet Meclisi kürsüsüne gelen 

her meselenin tetkik edileceğini söy. 
ledi ve bir takrir verdi. Takrirind~ 
ebeliğin meslek mi, yoksa bir sanat 

mı olduğunun tefsirini istiyordu. Tal< 
rir kabul edildi. 
Subay ve a•kerr memurların 

tekaUtlUklerl 
~tühendislik ve mimarlık kanunu. 

na ek layihasile subay ve askert mt" 
murların tekaütlük:lerinin rütbe vt 

sınıflanna göre yaşlarını tayin ederı 
değiştirilmesi hakkında'<i 

• lııt11ll ı.t:Udataa vekili K4%ım Özalp dUn 
de amiral gelnl$1 Yavuzu ziyaret etmıotır. 
Milli MUda!aa vekUJ gidi§ ve dönllfte 19 top 

' la. ııellml~tır. 
• Cürmümeşhut kanunu eak1 ıı!kt.hla evle 

nenlert mahkemelere ihbar vazt!ealnt köy 
muhta.rlarma vermektedir. 

• QUmrUk muhafaza te§kllltı ve poUı 
dün bir &ra§tum& yapDllJ ve mUretUp Be 
kir, Tavukpazarmda Kefork, Beyoğlunda 

berber 80kafmda HAmit, Akl&rayda Bahtı 

yar ilmlnde dl!rt eroin aatıcıaı yakalamııtır. 
• Hukuk fakWtelln.1ıı yeıı! programı 1k1n 

el mut için de tatblk edlleceğ1 tçin ay IODUD 

da bu ıımı:t için de bir imtıhaıı açilacakbr. 

• Adapazarmda Hatice adında btr kadını 
l!ldUrerek katan Sirozlu H&MD oebr1mizde 
yakalanmış ve dUn tevkif oıunm111tur. 

• On beş kişiyi tş vermek babanesf.1e do 
!andıran Mahmut Saim lk1 sene yedi ay, on 
beş gUn hapse mabkQm olmuştur. 

• • Dört gUn evvel ,ehrtınlZ• gelen İktisat 
veka.teti ba.fmutettl§l Hll.snU Yaman dün An 
karaya dl!nmUııtUr. 

• Caddelerde sağdan yUrUme karan bu 
l!abahtan itibaren 1.Uklll caddealnde de tat 
bik edilmektedir. 

• Maarif mUdUrlllğü §ehrlmJzdekt hasta 
nıualllm ve talebeyi te.sbtte ba.flam11tır. 

• BJgadA bir otobUı dcvrllmi§ ve Şerlte 
isminde bir kadın ağn' yaralanmış hastanede 
kolu kesilmlf lf.r. Diğer yaralılar ha!ttUr. 

• Dahiliye vekAletl bUtUn vUAyeUerde 
belediye zabıtası işinin polis ta.rafından ya 
pıtmasmı tetkik etmektedir. 

Dı•arda: 

• Ftll.!ltln Arap 1.U komitcm F1Jtıt.ıne gelen 
lngtllz tahkik komi.syonlle teşrik! mesa ede 
miyeceğtıı! blldinıı.ı,ttr. 

•• lngtltere Londranm h&va XDUd&fauı kad 
rosuna 200 7.ablt ve 1800 nefer llAveBlne ka 
rar vermiştir. 

• Balkan mlııakma dahil devleUertn erk&. 
nı harbiye t:oplantıama lştirak eden Yugos 
lav erkAniharblye relat Belgrad& dönmUştUr. 

• tnilltere lle Leblata.n arasında Londrada 
yapılan &'llrU~meler her iki taratın da mem 
nuniyeUnl mucip olm~tur. 

• ltaıyada gömWU bulunan Yunan kral 
alle!!inln kemiklerini nakletmek Uzere Yunan 
filosu Brendi~ye gttmlşUr. FllOda Yunan 
pren!llcrl de vardır. 

• RC'manya yeniden silll.hlanmak için bUt 
çesine S,15 milyar ley koyuıuştur. 
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Birınci müzakeresi yapılan bu ka
nuna göre: 

!kinci madde: Tekaüde istihkak 
müddeti aşağıdaki fıkralarda gfüıteri· 
len tarihten başlar: 

Kara ve deniz harbiye mekteplerin
den çıkanlar için bu mekteplere di.ıhul 
tarihinden, 

Harp senelerinde har~lye mektep· 
lerine bilfiil dahil olmıyarak açılan 

talimgahlardan yetişen subaylar ta
limgahlara duhul tarihlerinden. 

Harita ahzü tersim mektebinden 
yetişenler yarsubaylığa nasıpları tıı
rihindcn, 

Askeri tıbbiye mektebi tahsilini bi
tiren tabiplerin subay nasbmdan dört 
sene evvelki tarihten, 

Askeri eczacılar, kimyager, diş ta
bipleri ve baytarların subay nasbmda.n 
üç sene evvelki tarihten, 

Kıtadan yahut mülga sanayi mek
tebinden yetişmiş olan subayların 
- 1455 numaralı kanunla askeri me-
mur ünvanı alınış olan mensubin ve 
memurini askeriye dahildir • duhul ta
rihlerinden, 

Evvelce mevcut ikinci sınıf ihtiyat 
subaylariyle sonradan yetiştirilen ih· 
tiyat subaylannm • askerlik haricinde 
geçirdikleri zaman nazarı itibara alın~ 
mamak üzere - askerlik hizmetine ilk 
girdikleri tarihten, 

Evvelce Harbiye mektebi muadili 
olarak deniz talebesi Unvaniyle çıkını~ 
bulunanlar için deniz talebeliğine ter
fi eyledikleri tarihten, 

Mülki ve ask~ri memurların ma~a 
geçtikleri tarihten, 

Subayların gerek kendi hesabına ve 
gerek hükumet hesabına olarak ecne
bi memleketlerde staj veya tahsilde 
.....eçirdikleri müddet bilfiil hizmetten 
~l\yıhr. 

Mülk memur!~ ~almz staj mUd 
det! fili hizmet hesabına katılır. 

Kıtadan ve yahut millga sanayi 
mektebinden yetişmiş olan zabitlerle 
mlilkt ve askeri memurların 20 yaşına 
vUsuldan evvel g~en hizmetleri tekft
Ut mUddetine mahsup edilmez. 

MiUga menşei kUttabı bahriden çı
kanlar için • birik katibi, (mUlizımı 

sani) asteğmen na.sbedildikleri tarih· 
ten. 

Doktor Şaht bugün 
beklenlyor 

Alınan iktısat nazın ve devlet ban
kası umumi mildUrU doktor Şahtın bu 
akşam hususi bir tayyareyle birlikte 
beraberinde refikası ve bazı zevat ol
duğu halde şehrimiı:e gelmesi beklen
mektedir. Doktor Şaht bu geceyi şeh
rimizde geçirecek ve yann sabah gene 
tayyareyle Ankaraya hareket edecek
tir. 

Ankara.da resmi konuşmalara pazar
tesi gtinil b~lanacaktır. 
Son Dakika: 

Şehrimizdeki alakadar mahafile An
karadan Alman iktısat nazırının bu 
sabah erkenden tayyareyle Berlinden 
hareket ettiği bildirilmiştir. Doktor 
ve arkada.,larmı ham.il olan tayyare 
saat 16 - 17 arasında Yeşilköy istas -
yonuna gelecektir. 

' 

M lkinciteşrin - 193, 

Doğru nı 
değii ___ .., 

EU<e!K'ltırD lk 
şn ırl!<e\CD uıı <dl e ını 

bDır ıroca 
Hiç şüphe yok ki elektrik şirketi 

saat kadar muntazam ;.~zer. Her 
saatine her ayın ·mu.ayy~ bir günil 

bakılır, muaytJen gününde beyaz, 
ayyen günfüıde kırm1zı kağıt gc 

Bunların goli§ gilnleri hemen 
hiç §a.Jnuız. Belki kırk yılda bir bir 
gün. Alacakl.arını ta~l hususıı 

böyle bir nuıkinc gibi muntazam i 
yen bir milessese yalnız bir §C1Ji 
zöııfüıe almauıaktadır. 

1 stanbul halkım n h'Xlçta kaçı menı 
dur, miistalulemdir: Resmi ve htl 

müesseselerde çalı.Jır da kaçta l~açt 

sahibidir. Yani aylık kazancım m1ı 
yan günler.de almal" nı~cburiyetinde 
ğildir. 

Şirket bir de bunu nazarı itibara 
sa, halkın gö::ünde, bütihı k"1.tS11Y 

kabahatlerine rağm,cn, iyi bir yer 
rmya muvaffak olacaktır. 

l stanbul halkının hemen hepsi d 
cek kadan ~1.a geçindiği muh<ı · 

olduğuna göre şirket, evlerde elek 
saatli::Tine her ayın ba~nda bakmlf 

elektrik i1crçtlerini de aym ilk 1ıaff 
sı içinde istemi~ bulunmalıdır. 

Bu, maa.Jla geçinen halka büyii.k 
l'-OUıylık olacakltr. Çünl..-fl o gü111 
borcunu ödiyccek miktarda cepleri 
para bulunabilecektir. 

Bunu yapabilmek için menwr ad 
mi l:ıifi değildir1 Faz7alaştınlsın. l' 
ter ki, halk şirketin 1."trrmzı kağ1dı! 
kar§ıla§mak tıe lıatta karanlıl;ta ot 
nwktan lmrtıılsım. 

Halkın Dostu 

Dünkü kazalar 
Bir çoeuğu n bacağ'J 

kesildi 
Dün akşam saat yedide Topkapl 

şındıı bir kaza olmustur. · 1 
:}<>tor Omenn ıa~ıua~hı ~ T ""~ 

ralı otomobil Sillvridcn gelirken OJ 
vutpaşa caddesinde Zekinin idaresiJJ 

bulunan arabaya çarpmıştır. Araba.!': 
çalanmış. arabadaki eşyalar üzeriV" 
otura?}. Şükrii ile Zekl yaralanmı~ts! 
dır:. ŞilkrünUn yarası ağır olduğund~ 
Guraba hastanesine kaldırılmıştır. şı 
för Ömer yakalanmıştır. 

Lllelldelil kaza 
Bundan başka dlin saat yedide f.) 

lelide de bir tramvay kazası olmuŞtııf 
Topkapı - Sirkeci hattında işlif 

28 numaralı tramvay Laleliden iıı~ 
ken sirkeci Etem.in on bir yaşınd"' 
oğlu Ömer tramvaya ters taraftan f 

lamak istemiş, muvaffak olam~ 
düşmüş, ayaklan tekerlekler altID61 

kalarak sol bacağı kesilmiştir. K~ 
görenlerin f cryadı il zer ipe tran1'°' 
durmuş, Ömer tekerlekler altmdntl c 
karılarak sıhhi imdat otomobili~ 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl~ 

KtJçUk sanatlar 
@ergts• yarın 
kapanıyor . 

Ankaradaki kü~ük sanayi ~er~ 
yarın aksam kapanacaktır. lkrll t 
ye kazan:nış olanlara ikramiyeleri tı 
rada verilecektir. 

• Amerlkada 77 milyon dolar larfUe yapı 
lan 17 kilometrelik dUnyıınm en muazzam 
köprUsü cumurbaşkanı Ruzvelt tarafından 

dairesinden bir dU!meye buılm&k sureUlc 
açılmıştır. Köprü San Fransisko ile Okland 

arasmdadır. l 
• Paraguvayda bir ihtild.l çıktığı ha.beri 

tekzip edilmektedir. 

A t•karada başlıyan küçiik sanatı.ar kongresi de-Mm edfyar. Pazartesi !fi11' 
su,bakı umumi bir .topUıntı daha .yapıl.aoaktır. . . . . ~ 
Resmimiz k<mgrenm açılıJ celsesın.de bıtlımanUır .tle lktısat . Vekilını 
tuk söylerken gösteriyor, 



Deniz okulu 
4!61 Yaşmda 
t"anıba günU mek-
eııte merasim 

?)eıl" Yapılacak 

1'ek irdoğının 
hurtuluş ıziinii 

Diin Tekirdağının kurtuluş günüy

Kütahya, Yozgat, Maraş ve Çankırıda 

Yarın meb'us 
seçimi yapılacak 

Partinin namzetleri arasında 
Hüseyin Rahmi de var 

Büyük Millet l\tecli.sinde münhal! 
bulunan saylavhklar için, C.. H. Parti. 
si, namzetlerini ilan etmiştir. Seçim 
bu ntünhal saylavlıkların intihap daı 
relerhıde yarın yapılacali:tu. Partinin 
tebliği şudur: 

Boş olan Çankırı şayla\·hğma Dl!. 
Tarih Coğrafya fakültesi profesör],.. 
rindPn FaZTl Nazmi Örkün ve Maraş 

saylavlrğrna Uşak ecıki belediye reis: 
ve Kırklareli C. II . P. eski başkanı An. 

kara \ e Paris hukukundan mezun A· 
laettin Tlritoğlu ve Kütahya saylavlt. 
~ına muharrir ve mllli romancı Hüse. 
yin Rahmi Gürpınar ve Yozgat say 
lavhğına Hicaz hükumeti nezinde ma:-0 
lahatgüzarrmız Celal Arat, Parti ı:en. 
başkurulunca Parti namzedi olara~ 

onaylanmıştır. Sayın seçicilere bildi. 
rir ve ilan ederim. 

C. H. P. GenelBaşkanvekiJi 
t. lnönü 

P(Jşabafv;e şi-§e fabrikasında üfleme dairesi 

Şehrlm!zin tanınmış eczane ve labo
ratuvar sahiplerinden mUteşekkil oı. 
am Kışlltıtoir grup t1Un ~aöılhçe şf
şe ve cam fabrikasını gezmiştir. Şimdi
den sonra birçok ilaçların yerli şişele
re konulmasına yol açacak bu ziyaret
te fabrika genel direktörü Adnan mi
safirleri bizzat gezdirmiş ve irsler hak· 
kında izahat vermiştir. 

Eczacılar fabrikada gördilkleri iş 

mükemmellyetinden ve intizamdan çok 
memmın olmuşlardır. Genel direktör 
Adnan eczacılara ba.zı arzuları olup 
olmadığını sormu.stur. Eczacılar da is
teklerini söylemişler ve kendilerine bu 
arzularının derhal yerine getirileceği 
vaadcdilmiştir. Ziyaret bittikten sonra 
bir çay ziyafeti verilmiş ve davetlilere 
fabrikada yapılan kristal el i§i cigara 
tablalarında.n hediyeler verilmiştir. 

------------------------------------------------------------------
Mek tep!erde talebe 

mübadelesi 

14 
CUMARTESİ 

tıtlNC1TEŞRİN - 1936 
Hicri: 13!'\:5 - Şahan: 29 

6,45 
uüı>•4in .8 ı.!ı~ı 

lG,52 

v.ı,,ı Sabah Ocılr Ilımdı Mlam 'ı'a.bı fms&k 

Olo 
f...,._ 5,21 11 ,58 14,36 16,52 18,27 5,03 
t-;.ıı:01 2,29 7,06 !),4·1 12,00 1,35 12,12 

Feshanede 
ıslahat 

Ecnebi mütehassıs 
tetklkbt yapıyor 
Şehrimizde bulunan iktısat \·ekalt 

ti baş müşaviri Van der Porten vekal~ 

tin \"erdiği bir emirle burada. iki mü 

him mesele ile meşgul olmaktadır. Ye 
kalet başmüşaviri Sümer B&nkm F~. 
hane mensucat fabrikasında tetkikleı 
yapmaktadır. Bu tetkiklerin hedef! 

tamamiyle değiştirilmiş olan bu en e~

ki mensucat fabrikamızın rnamulıitm. 

da maliyet fiyatını ve fab:·ikanm o. 

mumi masraflarını azaltmaktır. l\föi 

teha.~ıs, Feshanede yaptığı tetkikler 
n~ticesinde bazı e.c;;a..cılar teshit etmiş. 
tir. 

Yon der Porten ayni zamanda iktı 
sat vekaletinin Haliçteki fabrika vt> 

havuzlarında masrafın azalması için 
evveke başlamrş olduğu tetkiklere dc.--

dü. Bu günü Tekirdağlılar büyük te- GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
zahüratla tes'it etmişlerdir. Askeri 

vam etmektedir. Mütehassıst şehri. 
mizdeki tetkiklerini bir hafta içind~ 
tamamhyaca.k ve Ankaraya gidecek. 

tir. Bundan sonra diğer fabrikalarır 
vaziyetleri tetkik edilecektir. 

kıt'alar ve mektepler büyük bir geçit 
resnıl yapmışlardır. 

M'ısrrda kanlı hAdiseler çıkmış bu yüzden 
2 klşl yaralnnmış ve ölmUşUir. 

~ı ~harp 
ııu clönuınu .. 0~ı~ ve lisesinin 161 inci 1 .. llllilılllil!llllllllllB 
b~ ~el-'beUaonunıuzdeki çarşamba gü-

7>'1ı.1t iller d.ada.ki mektep binasında 
~ ıt~illl ~rnıe kutlulanacaktır. 
ti~andanı d.r nutukla ar,ılacak, okul 
b~· l!:n CSki sa bir nutuk söyliyecek
t:ı. ~t da h Ubaya hatıra. verilecek ve 
t!<ıl61 inci ~tıraıannı anlattıktan son
t··' ~l' lçln d ~la denize vcrilcC(!k, şc-
11~ bUstUn enıze çelenk ~tıla.cr.k, Ata

hi?- ~!e ~cm e ~~clenk konulacaktır. 
cl~ıc llı~~ taı:t Yendikt~n sonra tarihi 

reıt mera:;· ler t.~rafında.n temsil e
ınıe nihayet verilecektir. 

Sevmez gibi 
Sevilme~· en imzasile al~ıf~ımız bir mektupta deniyor k!: 

.. Bi.- kr?. E<'viyorum. O beni sevmiyor. Her nckadar 
mcktuplarmd-ı sevdiğini söylüyoraa da inan:ımıyorum. 

Çünkü hal ve hareketlerinden beni hakikaten sevmediğini 
anlıyorunı. Or.un beni sevebilmesi için ne y;ıpmaklığım 
lazımdır. Lutfcn &öylcyiniz. ?,. 

görününüz 
CEVABMIZ - Size yapacağımız tav~iyc çok kısa 

fak:ıt en iyi şey olacaktır. Nekadar fazla severseniz sevi-

niz. Si~ de Gnu sevmez gibi görününüz ve mümkünse biraz 

da ba~kalarile meşgul o!ııyor vaziyetini alrmz. Bu karşınız 

dakini harekete getirmek için en iyi yoldur. 

"Cumhuriyet" te Peyami Safa l:t
tanbuZ Halkevinde resimleri te§hir 
edilen ve çok beğenu.en genç bir Ti.ırk 
ressamtndan bahsederken, Türk genç
leri arasında da.ha birjok biiyük i.sti
datlar bulunduğunu yj:::ıyor ve An1•a· 
rıı Gazi terbiye en.<;titiisünde gii:::e1 sa
natlara ait gördüğü nef i,s i~1eri anlait
yor. Ve yazısını şöyle bitiriyor: 

"Biliyoruz ki Türk çocuğu, çocukluk 
ve ilk gençlik çağlarında neler vade
der, fakat büyüdükçe biz.e ne elim ha
yal sukutları hazırlar! Mektepelrde şa
hid olduğumuz istidatlar, hayatta da 
ilk parıltılarını saklasalardı bugün 
her ihtisas şubemizde bizi husrana dü
şüren ecvher kıtlığına tesadüf eder 
miydik? 

Bu istidatlar niçin sönüyor? · 
Çünkü bizde meslek hayatı, mektep 

bayatı kadar organiz.e değildir; çün
kü mekteb muhiti kadar sıkı, billur
laşmış, bir kesafet tazyikınm bütün 
şartlarını haiz meslek muhitlerinden 
mahrumuz. Tahsil sıralarında muallim 
ler :nin teşvikini, arkadaşlarının alaka
larını ve her yaratmanın ilk şartı olan 
topluluk havasını kolayca bulan genç 
çocuk, hayatta, bütün meslek bağlan 
gevşemiş, yahut kopmuş, tesanüdünü. 
meslek haysiyetini ve disiplinini kay
betmiş, teşviksiz, mes'uliyetsiz ve mü
kafatsız bir kargaşalık meydanının 

tam ortasına düşüyor. Teşkilatsız ve 
darmadağınık bir yeni muhit içinde uğ 
radığı hayal sukutunu bize de kendi 
aleyhinde nakletmesinden daha tabii 
ne vardır? 

Mesleki de bir mektep haline getir
memiş olduğumuz için mekteplerin 
son sınıfları istidatların da son mcrha
ll'si olup kalıyor. Mekteb gibi meslek 
muhitleri de - fakat kendiliklerinden 
ve tabii tckamill mahsulil olarak - or
ganize edilmezse her istidat karııısın
da bize dünden kalan haklı korkuyu 
duymıva devam edeceğiz. 

~ltdıD~lfilD<eır '4<a 
agaavaın oaır 

"Kurun"da lla.<;an Kumçayı ŞÖ!I· 
1.e yaztyor: 

İspanya hadiselerinden dolayı bütün 
dünya aylardanberi endişede. Asilere 
yardım eden devletlerle Madrit hüku
metine taraftar olan devletlerin biri
birlerine karşı harekete geçmeleri ih
timali zihinleri daima işgal etmede. 
Dahili harp dolayısiyle birçok memle
ketlerin, bu arada tabii TUrkiyenin ih
racatı da kesildiği için herkes gibi 
Türk tüccarlan da zarar görmede .. 

Fakat bu umumi zarar ve endişe i
çinde memnun olanlar Yardır. Çünkü 
evvelce bizim gibi fındık ihracatı ya. 
pan İspanyadaki son hadiseler netice
si olarak geçen sene en cok kilosu elli 
kuruşa satılan Trabzon. Giresun, Ordu 
fındıkları bu yrl seksen üç kuruşa çık
mıştır. Bu senenin fındık hasılatı ge
çen seneye nispetle daha az olduğu hal
de daha çok para getirecektir. Yani 
Karadeniz sahillerinde birkaç ~<'hre 

bu yıl sadece fındık satıhşmdnn yirmi 
iki milyon lira girecektir. 

Ancak unutmamak lazım ki İspanya 
hadiseleri karşısında asıl memnun o
lanlar Karadeniz frndrkçılan değil , Av 
rupanın silah fabrikalarıdır. Çünkii si
lah satrıımdan elde ettikleri kazanr.Jar 
milyonlar dPğil, mi!varları bıılmtıı:Jtur. 

Hava tehlihesine 
9'arşı tedbirler 

Hava tehlikesine karşı alınacak ted
birler etrafında hazırlanan kanun pro
jesi seferberlik şubeleri müdiirler! t1-
tafından tetkik edilmi~tir. Bu tetkik • 
ten sonra proje alakadar makama gön
deri!miştir. 

Müstakbel 
liman 

Yenikapıda mı 
olacak ·ı 

Şehrin müstakbel planını tetkik et
mekle meşgul bulunan mütehn.ssıs 

Prost mü!.:takbel liman için de en müsa 
it yeri Yenikapı olarak görmü5tür. Mü 
tehassıs bu husustaki fikrl~i belediye
ye bildirmi~tir. 
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Anadoluda eski adetleı\ hala 

devam etmeseydi 
Kuyumcuların ha i 
büs~ütün haraptı ! 
Kuyumcular çarşısı küçülmektedir. larıru evlendirmek için, mücevherata 

Bundan yirmi, yirmi beş sene evvel büyük bir para ayırmaktadırlar. Daha 
yalnız Kürkçü hanında gümüş işlemek birkaç sene evvel, Sıvaslı bir tüccar 
için 200 den fazla işçi çalışıyordu. ailesi, düğün hediyesi olarak altın ha
Şlındi bu handa ayni if}Je meşgul olan marn. tası almıştı. Halbuki, bu asırda 
beş on kişiden fazla adam yoktur. Vak- düğünde altın tas almak, ancak masal 
tiyle gUmüş talamlar ve işler yapan !arda işitilebilen bir şeydir. 
imalathaneleri toplıyan bu handa, §im Şark vilayetlerinde, bilhassa D iyar
di karyola imalathaneleri bulunmakta- bekir taraf1arındaki düğün adetlerin -

dır. de, mücevherata büyük bir yer aynl-
Diğer mücevheratçılarda da işler 

pek azalmıştır. Son birkaç sene için -
de, kapalı çarşıda on beşten fazla ku
yumcu dükkanı daha kapanmıştrr. 

Mevcut kuyumcular da vaziyetlerin -
den memnun değildirler. 

Maamafih kuyumcular çarşısında 

büsbütün iş yok değildir. Bu çarşının 

maktadır. Hala, kuyumcular çarşısma 
gelip altın kemer alanlar vardır. 

Hasıh Anadoluda eski izdivaç an'a
neleri devam ettiği müddet zarfında 

kuyumcular çarşısının son dükkanları 
da mevkiini muhafaza edebilecektir. 

H.A. 
en mUhim alıcısını Anadolu müşterisi ---------------

teşkil etmektedir. Kapıcı ve 
Görüştüğümüz bir kuyumcu diyor 

ki: hademeler - Kuyumcu esnafının en büyük işi, 
('vlenmck üzere bulun.an çiftlere mü
cevherat satmaktır. Halbuki son sene
lerde evlenenlerin ekserisi mücevhe -
r a t alamıyorlar. Bunun da en büyük 
E:ebebi parasızlıktır. 

Ekseriyet nişan yüzüğü almakla ik
tJ"a ediyor. Biraz kabadayı aileler bir 
zümrüt yüzük alabiliyor. Biraz daha 
zenginler inci, elmas iğnelere rağbet 
ediyor. 

HalbÜki yirmi, otuz sene ewel en 

ilk mektep mezunu 
olacak 

Belediye. kapıcı ve hademeler için ha 
zı şartlar tesbit etmiştir. Bu esaslar 
şunlardır. : 

1 - İlkmektebi bitirmiş olmak. 
2 - Şehirli ve askerliğini yapmış ol

mak. 
3 - Yaşı otuzdan yukarı olmak. 
4 - Bedeni kabiliyeti tam olmak. 

fakir aile bile düğün esnasında, bu- --------------

günkü bir zenginin aldığı mücevheratı Halk opereti 
satmalırdı. O zaman, kuyumcular çar-

Zati Sungurun Amerikada Reisi cumhur s çi~ 
Makslm tiyatrosun- 25 686 000 d 

dakitemsillerl bitiyor o r 
Sanatkar yaktnda Avrupada 

bir lurneyo çıkacaı< masrafa mal oldu Bir müddettenberi Maksim tiyatro-
sunda veni T!''"vsim temsillerine başla

yan büyük Türk 
sanatkarı İlluzyo -
nist manyetizma
cı Zati Sungur'un 
çok beğenilmiş o
lan Maksimdeki 
temsilleri pazar gü 
nü nihayet bula -

c .. ı< v e , ...... -. .. ı;:am son temsilini vere
cektir. 

Nevyork Ti.mes'in neşrettiği bir he
saba göre, Amerika intihabatında ya
pılan masraf tahmini olarak şöyle tes-

hlt edilm~~: 1 
Milli cumhuriyet komitesi 8,636.000, 

milli demokrasi 3.000.000, Parleman -
ter cumhuriyet komitesi 550.000, parle 
manter demokrat 500.000 dolar sarfet 
mişlerdir. 

Parlamento namzetlerinin şahsi mas 
rafları yekfınu 2.000.000, muhtelif mas 

bir istasyon 30.000 dolara mal oJ 
du; bugün ise bu masraf 300.o&: 
ları aşmaktadır. Amerikada IJl~ 
gazetelerin iki sene evveline '"~ 
yüz tanesi radyo istasyonuna saıı 
duğu halde, bugün yUz altmışı dS 
lara sahip bulunmaktadır . ., _.) 

Kıymetli sanatkir bundan sonra Ra
mazan münasebetile kısa bir müddet 
için de İstanbulda Ferah tiyatrosunda 
çalrşacak ve sene başından evvel Av
rupa ile Balkanlarda büyük bir turne
ye çıkacaktır. 

raflar 3.000.000, belediyelerin ve ilah.. Şehremini Halkevinden: 
ın masrafları 8.000,000 dolardır. Umu- Evimi7.de keman dersleri veril 

Şehremini 
Halkevlnde dersle 

mi yekfın 25.686.000 doları bulmuştur. başlamıştır. öğrenmek istiyenle~ 
United Press'in idarecilerindE>n biri zardan maada 15 den sonra mUıfi 

olan Karl L. Bicheh'in bu hususta ver- ederek kaydolmaları rica olunur. J 
diği malumat şayanı dikkattir: Evimizde aynca tngilizce - Alllj 

S1kaqet ter temenniler "-Amerikanın iki büyük siyası fır- ca dersleri de verilmeğe abşl~ 
kası bir hafta zarfında radyo ile pro- Öğrenmek istiyenlerin iki rotoğtf. 

1Sp8 t el 01 ek fa Zl m dl r paganda için 250.000 dolar masraf rile pazardan maada 15 den sontS 
AÇIK KONUŞMA; yapmışlardır, ve bu masrafalr seki2' racaat ederek kaydolmalan rica 
Hüseyin Aydın imzasile bize Be~ik- hafta devam etmL5tir. Şunu ilave ede- nur. ~ 

taşta .,ir tütün deposunda küçük sanat yim ki, intihabatta radyo fevkala de ------------~ 
. ehemmiyetli bir vasıtadır. A L K A z A lar kanununa rağmen yabancı i§Çiler 

ku Radyo muhakkak ki. gazetelerin ye-çalıştığını yaz~rak şikayet eden o yu-
cumuza: rini tutamaz, yalnız ona büyük bir 

yardımcıdır. Bundan sonra hadiSE'lerin 
Şikayetinizi aynen yazmak ve nazari sadece gözümüz.e değil , kulağımıza da 

dikkati celbetmeye çalışmak, sizin hak- tesir yapması icap ediyor. 

h olduğunuza emin olduğumuz halde Gazeteler şimdi radyonun kendileri-
bizce imkansızdır. ne çok lüzumlu olduğunu anlam15 bu-

Matbuat kanunu elimizde delil olma- lunuyorlar. Çünkü insanlar işittikleri
dan böylece bir müesseseyi ittiham et- nin gazetelerde de bulunduğunu gör -
memizi meneder. Sizce yapılacak en doğ mek istemektedirler. 
ru hareket, vaziyeti mıntakanın en bü- "Sciffs - Howard,, grupu ga.zıetele-
yük memuru olan kaymakama rinin Menfis'de ve Knoxville'de birer 
ihbar etmektir. milrsile istasyonu yaptrrdıkları ma -

Alakadar makamların ihbanmz üze- JUm.dur. Bunun daha evvel yapılmamış 

Sineması 
Istanbulda ilk defa göstet 

büyük sanatkar 

BORIS K ARLOF'J 
En güzel filmi olan ve başta~ 
şa heyecan .. korku .• ve esrar 

Kaıra OdaurDa( 
Esıraıro 

Jt'ilmile hfiyük muvaffakıyet 

rinednb~~iliyeteg~«efinee~n~ _o_~ __ m_a_h_a_~_e_t_~ __ ia __ ~_2_3_~_M_-_~_e_~----------~ 
şısında Osmanlı bankasından daha Bu seneki Kapalı bir terkos 
çok para muamelesi olurdu. Bu çarşı- tem S"l l fer .

1 
ne 

ya, Osmanlı İmparatorluğunun dört musluğu 
••••••• Asri bir hadiseden daha fazla! mı••••'lı 

Artlslik bir hAdiseden daha bUyUJc ne ola bitir ? 

bir tarafından sipariş olurdu. O zaman Maksim tiyatrosunda Karilerimizden Abdurrahman imzasi 
bta.nbulda yapılan gümüş ielemeler, l le aldığrmız bir mektupta. Etyemezde 
elmas yUzllkler, buradaki kuyumculuk baş :ıyor 

Sancaktar Hayreddin mahallesinde yo-işi şark memleketlerinin hiçbirinde Ge~en mevsim Fransız tiyatrosunda 
kuş seşme tramvay durağında 3211 aa-:•cktu. büyük bir muvaffakiyetle çalışan ve 

ı...-ğ ·ı H Jk o yılı Terkos çeşmesinin üç dört gündür Muhtelif ht~discler ve muhtelif se - halk tarafından çok U\," enı en a -
Ş h. t" kapalı olduğu ve bütün bir mahallenin bcpler, bu münasebetleri ortadan kal- pereti, Fransız tiyatrosunun e ır ı-

clırdı. Şimdi, kuyumcular çarşısı sö - yatrosu tarafından tutulması üzerine bu yüzden susuz kaldığından şik!yct 
n:ık bir çnrşı haline girdi. Bu yüzden bu sene bir müddet yersiz kalmış ve edilmektedir. 
şarka mhhsus gümüş, altın işlemeler, kış temsillerine başlayamamıştı. tki üç mahallenin istifade ettiği bu 
bilez:Jder, kemerler, bütün bunlar ve Şimdi memnuniyetle haber aldığımı- çeşmenin halk tarafından boru ve mus
bunlan yapan sanatkii.rlnr da. yavaş za göre, halka kendini sevdirmiş ve be- luğu tamir edilmiş · olduğu halde böyle 
yavaş ortadan kalktı. Eski kuyumcu ğendirmiş olan H~k Opereti bir çok te- bir vaziyet karşısında kalınası doğru de 
ustalan ve onların yetiştirdikleri kal- §.Cbbüslerden sonra bu sene tiyatro haline ğildir. 

Sizi hülyalar içinde yaşatacak bir• 
Tamamen renkli bir şaheser 

Me~hur (KUKARAÇA) filmim.1 yıldızt STEFFl DUNA ~e~ - Yor 
sihirklr dansörü Collins ve 300 dilber dans~r.. aŞrkr, muzıs:. ruınslJ 

çal paralar .... 
Bu biricik harikayı koşup 

SAKARYA 
sinemasında görünüz, gözleriniz kamaıacaktır. 

llave: Paramount Jurnal ve Mickey, Moskovada harb taby.V 
Romanya Kralınm Çekoslovakyayı ziyareti vesaire ... 

falar başka işlere geçtiler. Bunların a- konmuş olan Maksim salonunu tutmuş Alakadar makamların nazarı dikka-

ramnda bugiln bro~ k~cl~ ve bro~ ~~Ve Rama~nn b1Fndanitl~- t~ic~b~erwbirk~~halleninmüş- ---------------·-----------~~ 
takımlar işliyenlere bile tesadüf edil- ren burada krşhk temsillerine başlıya- kül vaziyette kalmasına sebep olan bu E K d J1 

Yerlerinizi önceden tutabilirsiniz. 

mektcdir. caktrr. işin biran evvel düzeltilmesini dileriz. Bugün iP 2 büyük film bir e 
Kuyumcular çarşısına modanın da Halk Opereti seyircileri memnun et· ---------------

bUyük bir zararı oldu. Altın bilezikler, mek için, bu sene de meşhur Yunanh Tavzih Sinemasında Ç 
altm kemerler gibi ziynet eşyasını kul artist 7.ozo Dalması kadrosuna aldığı Çarşamba. günkU aaymıızda hanmde Ba M AZ u R KA e ÇA p Ki N GEN 
]anan kadmlar artık yok gibidir. Yal- sibi gene Yunanistanın çok tanınmış yan Hamiyetin cUnnll meşhut mahkemeaı.n uf. 
mz Anadoluda zengin aileler, tüccar erkek artistlerinden Fonokosu da gru- de hakaretten bir gün hapse mahkilm oldu POLA NEGRI DANIELL'E DARRIE 
tabakası düğün yapacağı zaman bu gi- pıı c!ahil etmek ü.ıere !stanbula getir· tunu yazmışbk. Hanende Bayan Hamiyet HENRI GARAT 
bi ziynet eşyasına pek ehemmiyet ver- miştir. Halk Operetinin bu sene geçen Yüce Sea gazetemize bir mektup göııdarerek Seanslar: ÇAPKIN GENÇ aa.at 1 4.35 8 de 
mektcdir. Hii..Jiı. Anadoluda tüccar ve srneden daha bilyük bir muvaffakiyetle bu Mdise Ue hiçbir fekflcle alAka.u olmadı MAZURKA 2.30 6.15 9.55 de 

ğun bildirdi Yazıda bahsedilen hıw.nde Ba 
büyük çiftçi ailelerinde, eski düğün i- temsillerine devam edeceğini umuyo· yan llamtyetın, soyadı YUce Ses olan Bayn.ıı b d 
dctleri devam etmektedir. Bunlar kız- ru~ Hamiyet oımndığmı tavzih ederiz. Geceleri saat 8.20 de 2 film ir en 7 

Sinirli 
ve 

ciğerleri 
zaif 

olanlar 
ÇAM hüıasasiıe banyo 

yapınız. 

Çam ağacının bütün şifa.1 tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffüsil 

1 
kolaylaştırır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelle~tirir. Kokulan izale eder. 

Neşenizi arttırır. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. 

1 • Bugün 
Pierre 

Blanchar'ın 

En heyecanla 

T C R K Sinemasmda ~ 
A Ş K Kate de ~egy'olrJ 

En guzel 
CLOM Fransızca 

filmi ve ş ~VT AN filmı :J 
Hind denizlerinde cereyan eden bir aşk romanı 

ıqv,.,fen • Frı:ırsızca t! J. l R Jl!RNAL - Bugün saat 1 de 1enzıa~th matine 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 
I 
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HABER - Akşam po&falr 

Tcınıtoını amca
n n ın B<e peğ ı 

imamın karısının 
1 defterinden: 

25 Recep 
Bıktım kocamdan.. Zaten, ne ola

~? mahalle imamı_ Modem oir lta:h· 
lıııı ruhundan ne anlar. Akşam üzeri, 

el' ~kten aonra, gert gert geğirir; 
41<'1Veia: 

- Estağfurullah.. 
Sonra da: 
- Elhamdülillah ata dinillislim ve 

lll tevhidül insan ve ala hidayetür rah
llıln ı - der .•. 

K&fe minderine bağdat kurar, do
ll1ıaıun paçaaiyle bileğinden bağlanmıı 
'Yağının bat parmağiyle ha oynar, ha 
~· ayni zamanda, gözlerini yarım 

P&r, iki yana da sallanır, ha sallanır •. 
- Efendi, yapma... Oğlumuz Ja 

lenden bunlan öğrenecek 1 - d~rim. 
- Zikrediyorum .•• 
- Zikrederken, ayağın baş par-

ıııafile de oynamak mı lazım? 
- Benim ayağım, alemin elinden 

~dir. Çiln.kti günde bet nôöet apj~t 
~-

Bir de namu kılmadığım için bana 
tat atıyor 1. 

Baıımı "ya sahur 1., manasiyle ;ki 
hrıa ııallanm. 

Sen tahamtnül ihsan et, allahnn .. 

16 Ramazan 
Buldum, nihayet buldum. .• 

ti ltaf11DU%daki meydanlıkta bir saıaş-
1ltr o kuruldu • Ramazan için o 

hncuıar geldi. Ben de gittim.. Yerime 
ot\arıap perde açılsın diye bekler~en 
Clııızıı aıkıldı. Sakız leblebisi alayını da 
~· tilenirim diye dııan çıktım. Tam 
;ı~uk tarttmyorum. Etekliğimi 
_-:-~ çorabmmı paçaam::ian para 
~ğmı. Bir de ne göreyim? Na 
~ herifin biri, gözlerini dilmıif, 
~ormu? 

Eneli kızdım: 
~.,L - Ben senin ağzına gCSre b§ık dc
"'~ I - diye ba~ 

P&Qı, öyle tath tatlı giildti ki .. !':'de güzel oğlan. favarill yanaktan 
- Eaıner. uzun boylu.. 

..: Para çıkarmadan eteğimi indhd: ;i· 
- CÖriince: s 

11_ - Bulamadınızaa ben vereyim b.ı
-.u beıntirc l - dedi. 

1ıı ~.ki romanıardt cenctlcmcn ( y ) 
a &iliz aaılzadeleri olduğunu ol.:urdum. 
tıı u. da onlar gibi .. Hemen davrandı, uta
~: baıımla alafranga bir selim ver -

- Meni! Meni! - dedim. 
'Ve, yerime kaçtım. 
Perde açılınca, ne göreyün? 

ier Beniın ki oyuncu değil miymif me
~ lleaa de kont rolü oynuyor.. Ne 
- --llJ'Or, ne yalapyor .• 

~ Gözn hep bende.. Afk baKkmd3lrl 
?'1 İltıu 'YBnlk IÖzler söylerken, bana dol-

afk ediyor .• 
'?J?:en de ona güldüm. 

tftti l)'atr~ çıkarken, arkamdan ye
d-.. 

1 
Elinde, uhnedeki çiçekluden bir 

~t: 

)iııı?- Size takdime cesaret edebilir ?ni
- dedi 

tıtJ,tt .. 'V c •onra, yolun karanlık bir no:Cta
-. eUcriıne sanldı: 

~~ lıaııa bir nndevü •eriniz 1 - c!iye 

<7 Ramazan 
lı'--~-ıec:cai- Biliyorum, günah. -
ee kı..,::uıı ihtiyardan da anca~ bir ıe
...;~ ~ kabil. O camide ibadet 

~ ben de evde icabahat ettim.. c.iiJ•• • 
~ içetjüflil aktörü, alt kat pcncer:•in-
lcıt i1a • aldım.. Sandık odasmm §iltc-
1\UaJı ttiıade, bayatm zevkini duydum.. 

takairatnnı affetsin.. 
NiJıa 

la.dun. 1't, onu gene pencereden yol-

~~ kapısından dıpn çıkar çık· 
it nle ~ beğenirsiniz? 
OCaınıaı 

~e 
~? b~ gelmitti? nasıl eve gir-

111.-. lZı göntJemiı miydi? 

~ Wr te7 8Ci7lcmıedi. Beni bile-
..... hatıfçe tuttu. Odamıza götü~dil. 

L. (J) r-~-::-
._,.,leıiyle .._..aaıunen ol«ak.. Arap 
~ ,,._,_ ı..:!tıaı.l.ıt lar%ından. vanW.z-

.,.. -ı.ae böyle yanlı§ !>lcunlu. 

Gfü:.lcrb\\ t fit tişti. Yüzünün 'lap ~n 
olduğunu hissettim. "Nebahat! Neba. 
hat!., diye inlemeğe başladı: 

- Ne var, efendi? 
- Hastayım .. Başım ağrıyor, Ne-

bahat .. Ve başmr dizlerime koydu. Ağ
lamağa baıladı: 

- Ben ölürsem oğlumuzuıı akilJ!ti 
ne olacak?.. Oğlumuz .. Oğlumuzu rlü
ıün, Nebahat ... 

16 Şevval 
Ne kocam, ne oğlumuz, ne evim, 

ne barkım. .. Gözüm hi~ bir şeyi görme
di .. Hepsini bıraktım .. MahaJlede kopa
cak dedikoduya ch~mrr.iyet vermedim.. 
İhtyiar annemin kallıi'le indi, kadın yu
varlandı. Bu da bana vı-r geldi. 

Kaçtım. •• 
A.§ıkım, aeviyoru.-n ..• 

Şimdi artık, tiyatroJa oyruyacağı"D.. 
Onun peıindeyim.. M!şhur aktör .Maz· 
lumla beraber, ıehir ~chir turneye çr 
layoruz.. Salkım kü;.ıelerimi. kuşlu iğ· 
nemi, kaplumbağa yibcğümü bercıber 

aldım .. Hepsini sattraı. Üç yüe elli lira 
tuttu. Bu para da b:ına destek olacak. 

16 Mayıs 
Mazluın, kocam gibi geyı.ıniy')r .. 

Fakat bUtün ıeytanlan başına toplı
yacak kadar ıslık çalıyor. Ve beni:nle 
kavga ediyOT. Hem de ne kavg-ı.aıl "ben 
seni beslemeğe mecbur değilim 1 kendi 
yemeğini kendin al..,, diyor.. "aman 
Mazlum .. Mücevherlerimi sattığım za -
ımm böyle söylemiyordun.. Beıaberce 
oturuyor, cfiliite oynap yiyorduk .. Şim
di benim param kalmadı, senin eline 
Şeluade hqmdaki yeni kump;ınyadan 
ild buçuk kurut geçti diye mi ~3yle ol
c!uk? . ., vay efendim ben miyim bunlan 
söyleyen gelsin dayak ı'aırJlan .• Hill.nc, 
mahalledeki köpekler gülüyor.. Tabit 
bildikler, tanıdıklar da gülüyot .. Muzib 
çok, ~er, imam efendiye ye9ttir • 
~ç. 

Hiç aea çıkarDWmJ. İçind~n. e!l:e
te "oh olaunt,. demiştir. 

17 Mayıs 
Oflum geldi: 
- Anne 1 - dedi. - Babam liyor ki, 

ne zaman istene, kapım ona açıktır, 
huyunun 1 diyor. 

- Allah esirgesin .. Yazd:ysa buz. 
sun 1 - cevabını verdim. 

20 Haziran 
Gene turneye çıkıyorduk. Hep -:ir

likte hazırlandık. Şarlonun bir sirk fil
mi vardır.. Bütün oyuncular girer, o, 
arabalarm arkasından baka kaıır. Ben 
de ona döndilm. 

Mazlum: 
- Paran vara gel r ben, yol mu. 

nfınr çekemem 1 - dedi. 
Halbuki, ·bütün param bet lira borç

tan ibaretti. Çünkü Şehzade başında 
oturduğumuz pansiyona on lin borç • 
!anmıştık. Mazlum "be§i benirn,, diye 
rek _çıkanp venni§.. Öteki beşi de ben 
den alınması lazım geldiğini töyl~yip 
çıkını§, gitmi •• 

Dünya yüzünde kimacaiz, metruk 
kaldım. •• 

Batımı yastıklara gömdüm, ağla
mağa ba§ladım: Ne yapacağım? nereye 
gideceğim? 

Meğer, pansiyoncu kadın tembihli 
imi§. Gidip oğlumla babasına ha.->er 
vermif. 

Kapmmı açıldığım duyarak. b .. 
pmı kaldım ve onlan ka11ımda görünce 
yerimden uçradım. Çocuk boyl'uma sa
nldı. Babası bileğimden tuttu: 

- Haydi eve. Nebahat.. Fa.ut, .zan 
etme ki St'ni kan diye Alıyorum . Çoaı.. 
ğumun annc&isin diye ••.. 

Kuzu gibi itaat ettim. Yüteğimde 
bir ezginlik, fakat tatlı bir memnuniyet 
hisıedi yorwn. .•. 

Efendi, kendi kendisiy.le konuşur 
gibi:: 

- Hiç bir ıeyler diyemez!er.. Ço
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142 sene evvel bugün 

Fransa . ihtilalinin kanh idam 
silsilesine başlandı 

Jlrondonlur ve onlarla alakası olanlar lçlq 
idam AUabın emri gibi tatbik edllf yordq 

17M yılı, Fransa ibtilil tarihinde' 
nam brralnn!f blrfOk lnsanlann arka 

arkaya idam eclllmeleri yıbdır. 
Bu yılm 14 birinci te§rin sfinU, 142 

sene enel bugün Manoel idam edil-

dl. Bu idamda• sonra Jirondon1ar sa· 

knımala bqladılar. 

Fut anık iJdflnae ldyueti llqla-
mııtı. Manoelclen sonra Babosen Etye 
KOIUloneahl t.flan kalildi. 

Viliyetlerde dahili muharebeyi tt-ş

vfk etmiş olan mebuslara, nerede rast 

lansa derhal öldürülüyordu. ~ünkii 

Jnanılmı§tı. Ve btitiln bular 7a lrlit 
teskin, ya iktidar mnldlnf almak •• 

ya düşmanı ( !) tepelemek ipadi. ~

kat blitttn bunlara ral•e• hedef 4'
tipcladı yıkmak ve Jerille lllrrlretf 
getirmekti. 

Fransa inkılap tarihinde hürriyet 
için akıtılan kanları, eşine rastlan

maz derecede veciz olarak madam 

Rolan, hafi kesilmeden önce tuh etti ı 

- Ey hürriyet, senin namına •e ci

nayetler frtlkA.p ediliyor. 

ban1arüa la~lılriala artık Dr.Uur ------------
mevktiade taraftarları kalmamıştı. 

Müdafaa ediliyorlar, istihdaf, tahkir- Radyon tYl n kısa 
Jerle karşılanıyorlardı • 

Sal, Gade, Barbaro,adlanndaki me- <dl<aıft~alarl De Uyku 
buslar, işte yukarda yazdığımız gih: 

rastlandıkları yerde öldürülenlerdcn

dir. 
Bazo ve Petyon'nn bir tarlada kö

pekler tarafındaıa yarı yanya parça

lanmış ccMtleri bu1undu. 

Jirondon1ardan 80nra onları himn

ye etmiş veya onlann fikirlerini be· 

nimsemiş olanlara sıra geldi. 

Eski Hariciye nazırı Löbrun ihtitfıt 

mahkemesi kararı ite idam edildi. Es· 

ki Maliye nuırı Klavyer kendini öl

dürdü. Dük Dorlea.n ela Jirondonların 

ortatı sayılarak ortadan kaldırıldı. 

Mahkeme derhal karannı veriyor ve 

Ksa dalgalı radyo, İngiit.erede tee

bit edilmiş bulunan uykusuzluk baatah 

ğına müptela olan tam 2.000,000 kitiJW 
yeni ümitler vermektedir. 

idam Allaltın emri gibi yerine getir!· Londura hastahaneleri aytuıia:ılv1da 

lfyorda. mücadele eden makineler ahp km'mUf-

Fransa birinci meclisi azasından tardır. Bunlar kısa dalplar halinde 

Bayyı ve Ba.rno da idamdan kurtula- enerji vermekte, enerji de ba;a haf· 
madılar. lanarak elektrotler vaaıtaaiyle mata 

Bu idamlar adaleti yerl•e getirmek ya naklolunmaktadır. 

l~n mi idi? işte hUkıaii Teren tarih: tnaomnya dWiğimiz uyku buta1ı 

"Hulba bu, adaleti temin değı1, He- ğiyle mücadele eden yeni bir mıHne de 

ber'in teşvikab ile hareket eden bir Almanyada icat edilmiftir. Bu makine 

eka1U1etln hırs ve intikamını teskin rahatsubğt Jnalaldar 'nlla.iy'.e gide-

fdİ.n 

31 birfncfteşrin günü yazdığımız 

günü gününe tarih de, ihtilal mahke

mesinin tam yirmi mebusu inkılap 

meydanında idam ettirdiğini görmü~

tük. Bundan bir müddet evvel de kra

liçe. Mari Antuvanctin başı kesilmişti. 

Bu seneler, bir silsile halinde kanla 

yoğroluyordu.. Her muvaffakiyet!n 
tethiş ve idam ile mümkün olacağın:ı 

mektedir. Gramofon uıulü bir tttt{p

le kulakta yum\lf'lk ninni ad.·ı!an l\&
sıl etmektedir. 

Uyukusuzluktan rahataız!lk çe1-n 

adam bir düğmeye baainca yatAk odbı 

anların vmlamaıı, yaprakların hışır4a
masr suyun 1rnltısı cibi hop ı'den • • 
dalarla dolmaktadır .. Hattı Jİm'\i uyD. 

yu cebinizde tqıyabilininiz-

diyor. sın .. Ve öteki istediği kadar favori bı ---------------

. Uykusuzluğa karıı mücadele içiıa 

yeni bir usul de: Göz kapakLmmn ._ 

tüne b<ığlanan bir ipek maske, n bunm 

dr.likleri yakınına konan ıslak bit bezdir. 

Bunlar ceplerde ve el çantalann•ia tap .. 

nabildiği için bu usul taammi\nı etmdt • 

tedir .• 

Sonra. gcniriyor: raksın, Sakız leblebicisinie para venin, 
- Estağfurullah 1 b.ana buket takdim ets.:n..._ 

1 Temmuz r -- ·· -~ ... kocamdrr •• öteki~ 
tatediii kadar genirain.. ute iiğı lıenncmin dibine... 

kadar ayağuım bq parmağiyle oyca - {Vi · Nu) 

HA BE R'in 
Ol z•lll 't Doktoru 
Kuponu: 
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Elektrik şirketi Rus yadaki 
tevkifler Fransa mebusan 

mec isinde bir ha ise 
Elli mebus sille tokat 

biribirine girdi 

ır ığı malların güm
Mevkuflar Naziler 

leh.ine casusluk 
yapmakla ittiham 

ediliyor 

vermeğe talip! 
.. -.. 

r g nu •• 

Elektrik şirketi Anadolu yakası için 
gümrük resminden muaf olarak gelen 
malzemeyi şehir şebekesinde kullan -
mak suretıle kaçakçılık yaptığı sabit ol
du~tan sonra dün gümrük idaresine ga
rip bir müracaatta bulunmuştur. 

mekte ve eğer kabul edilirse bu malze

menin gümrük resmini derhal vermeğe 
hazır olduğunu ilave etmektedir. 

Gümrük idaresi bu hususta derhal 
tahkikatla meşgul olan komisyonun mü 

Röyter ajansı Sovyet Rusyada bir 
faşist teşkilatının meydana çıkarıldığı
nı bildirmişti. Adedi belli olmayan bir 
çok tevkifler yapıldığı da bildiriliyor
du. 

Franstz parlamentosunun dünkti 
toplantı..•u ~ok gürültülü olmuştur. Bu 
toplantıda mebuslar arasında kavga 
lar olmuş ve uzun bir tarihtenberi 
misli görülmemiş patırdılar yapılmış. 
tır. 

mebusların kimisinin gözünün şişuıif 
olduğu ve bir kısmının burnunun ,·e 
yüzünün diğer taraf1arının kanadığı 
görülmekte idl Şirket, cürmü meşhutla tesbit edil

mi' olan bu kaçakçılığın .'küçük memur 
lann hatası yüzünden maalesef vukua 
gelmiş olduğunu., müracaatında bildir-

taleasım sormuş ve komisyon şirketin 

vermek istediği gümrük resmiıtin dipo
zito suretile alınmasında bir mahzur ol
madığı müt.aleasında bulunmuştur. 

• 

Bu sabahki posta ile gelen "Deyli 
Her~ld,, gazeteesi, tevkif edilenler 
arasında en aşağı altı Alman ve daha 
az A vusturyalr ve bir de İsveçli bulun
duğunu yazıyor ve diyor ki: 

Başvekil Blum kürsüye çıkarsl> 
hadiseden dolayı teessüf etmiş ve ba' t 

diseyi kökünden hal için itimat reri 
istemiştir. 

anya ısy 
-.....;o;;.._,.......,. __ _ 

n " Mevkufların ne suretle ittiham e
dilecekleri etraflıca bilinemiyorsa da, 
Sovyet rejimine karşı suikast tertibi 
ve Naziler lehine casusluk yapmaları 

suçu ile ittiham olunacaklan sanılmak
tadır. 

Hadise bir mebusun dahiliye naz.!. 
rr Salangra hakkır.dak:i hücumiyl\' 
başlamıştır. Bu mebus dahiliye na:ı.?
rının, hakkında yapılmış ~lan tahkt. 
katfa asker kaçağı olmadığının tesbH 
edilmiş olmasına rağmen gene şüphe. 

MecJis, Blum kabine.-;ine 201 rere . 
karşı 374 reyle itimat heyan etmiştir. ' 

lsi!erin gelmesi üzerine yuvalarını 
( Ba§tara/ı l mcide) 

.)avnş prnş fakat mukavemet edilt>. 
niyecck bir surette ilerlemektedirler. 

Perşembe günü asiler askerlerin 
yaptıkları tnzyik bilhassa şiddetli ol 

m~ştur. Fakat cuma sabahı mukabil 
taarruza geçen hükumetçiler Estra. 
madur yolu cephesinde dört kilomet. 
re-ilerlemişlerdir. Diğer hükumet k•'I 
latı da Usera mıntakasında düşman. 
dan birçok top :r.aptetmişlerdir. A~i 
Jrn\'Wtleri hücum tanklarının himaye. 
si altında son derece şiddetli bir taar. 
ruz yaparak Escobar tarafından ktı. 
mnnda edilmekte olan hükumet kuv· 
ve.ilerine saldırmışlarsa da Astu• i 
maden amelesi el kumbaralariyle ve 
dinamitlerle Franko askerluini gerl 

çekilmeye mecbur etmişlerdir. Bu cep 
hede daha sonra vukua gelen ikinci 
bir taarruz da püskürtülmüştür. Mt1. 
kabil taarruza geçen milis kuvvetleri 
düşmanı kendi siperlerine kadar ta. 
kip etmişlerdir. 

aa,vakll Madrltte 
. M.adrit, 14 (A.A.) - Başvekii 

Largo K.aballero, merkez cephesiu: 
ve ezcümle ııranhuez, sesena ve valles-

kas bölgelerini teftiş etmiş ve erkanı 
harbh·e reisleri ile görüşmüştür. 

Kıta.at knıdisini şevk ve heyecan. 
la alkışlamışlardır. 

Astların zulUmlerl 
Cebelitarık, 13 (A.A.) - Buraya 

gelen maden idaresi yüksek lngiliı 
memurlarından birinin Röyter muha. 
birine bildirdiğine göre, Riyo Tint<' 
madenlerinin asiler tarafından işga· 

. Kemalpaşa
aki hadise 

Şahsi garaz mahsulü 
ehemmlyetslz 

bir ·şmiş 
M. Kemalpa.~ kazasında bazı kapı

lara (Dinimizi unutrnıyahrn!) §eklinde 

elvhalar asanların bu işi kazanın asa

yişinden mes'ul kimseleri fena vaziye

te düşürmek için tertip ettikleri yapı

Inp tahkikatla anlaşılmı§tır. Bu hare

ketin sebebi mes'ul kimselere karEı 
garez duymaland!r. 

·Kaza halkı bir miting yapmış ve 

yüksek makamlara telgraflar çekmiş
tir. ... 

terkeden zavallı /spanyoZ kadınları 

Jindenberi yüzü kadın olmak üzere 
1500 111aden aınele.':ıi kur:;;una dizilmi:;; 
tir. 

Haber alındığına göre, Estepona • 
Malaga ceııhcsinde beş gündenberi 
kanlı muharebeler \'Uku bulmaktadır. 
Asiler çekilmcğe mecbur olmuşlardır 
Her iki taraf ngır 1,ayiata uğramışt:r 
Amiranta Senera kruvazörü Fastarı 

asker ve Eh·ezire \'e Ceutadan erza 
,.e scphnne nakline devam etmektedir. 
Fas kuv\'etleri Madrit cephesine sev· 
kol un makta dır. 

Kafkas dağlannda mezuniyet yap
makta olan Alman sefiri, ne gibi tedbir 
almak lazımgeldiği işile me~gul olmak 
Uzere, hükumetinden, Moskovaya dön
mek emrini almıştır . ., 
Tevk fıer devam edlyormu• 

Berlin 14 (Radyo) - Varşovadan 
gelen haberler Sovyet Rusyada tevkif 
ve tecziyelerin devam ettiğini bildir
mektedir. 

Kontrol tedbfrlerl 

Kabul edilen takrir ~ 

Paris, 14 (A.A.) - Meclisi mebtJ· k 
li h:r ~ahı.!'! bulunduğunu söylemiştir ı=ıan mli?.akereleri aşağıdaki itiınııt 
Bunun üzerine sosyalist ve komUni!-lt 
mebuslar müthiş bir gürültü çıkara- takririn in ka bu1il i1e neticelenmiştir. ~ 

k h t·bı u · t 1 1 d B Takrir şudur: ra a ı n zerıne a ı mış ar ır. n 
şekilde elli mebus biribirine girmi-.. "Mehusan mecJl.,.f, hükumet azasııt• 
kavga da k f 1 ha 1 t • ·dan birine karşı yapılmakta olan itti- l 

' v~ ya as ı ş amı~ ır. hamları'l tamamivle bos oiduğund 
l\ıeclıs reisi Heryo celseyi tatil w . .. · . · . . ıı te . 

·ıçtim t k t k b · t• d k , tesbıt ederek zemmuk:ıdıh ffıllerınf 111 l aı er e me mec urıye ın e ~ "O) 

mıştır. Faknt mebu~Jar kavgaya de nedecek ve matbuat serbestisini ıııfl· 

vam etmişlerdir. Nihayet yerlerd•.: clafaa eyliyecek tarzda bir kanun prf 

yuvarlanan mehu.~lan parrn.mentoy~ı 

muhafa1.:ıya memur polisler a},rabiJ. 
nıişlcrdlr. 

.lesinin meclise tevdii hu.cmsunda hükt1 

mete itimadını hey:ın eder.,. 

Bu sabahki posta ile gelen Morning 
SüJ,Qnun iade.qi güç olmu~ bunda:ı Post gazetesinin Almanca "Algemanye 

sonra cet.~ e t<'krar arrldı;:..r zaman 

nu takririn birinci kısmı 103 reye 

karşı 427 reyle \'e ikinci kr1'mı 201 rt' 
ye karşı 374 rPYle kabul olunmuştur. Zaytung,. gazetesinden aldığı bir hava- ... " 

diste Sovyet Rusyada beş Almanın tev- n !!:< n 
kif edildiği bildirilmektedir. Bunlar a
rasında, Moskovada kalan son imtiyaz-
lı Alman şirketi direktörü Timit de var 
dır. 

Alman gazetesinin muhabiri Mosko
vadaki yabancı sefaret ve orta elçilik
lerin gizli polis tarafından hususi bir 
kontrol altına alındığım, polisçe mallım 
olmayan bütün ziyaretçilerin en yakın 

polis karakolunda isticvap edildiklerini 
yazmaktadır. 

idam edilen yok 
Moskova: 14 (A.A.) - Tass ajansı 

Sovyet Rusya dahilinde bazı adamlann 
ve bu meyanda Sosmovskinin idam e
dildiklerine dair hiçbir malUmatı olma
dığınt bildirmektec.lir. 

salfl1D"1e n~nlfil©ıe Karışık yagvlaı\ 
yoD©Jo~ @Ocğ}lUJ • 

Belediye meseleyi 
balletmeğe karar 

vermiş 
Belediye, artık ôı.üne ge!:ilenıeJ 

bir hal almış olan karışık yağl..r m~se
lesini hal için esaslı kararlar alnııılc 
üzeredir. Şahir meclisi iktisat encüıne• 

ni dün topıanarak ~ehirlinı•ı sihh,tı 

ve parasını :ı.lakadar "'den bu mes!ı~vi 
~örü~müştür. Mesele pazart .. sı gürı11 
Şehir meclisinde ıı::örüşlilecektir. 

Yapılan tetkikler karışık yağlarııl 
dolayısiyle yağ ihtik!rırun İstanbul~,. 

dünyada tesadüf edilemıyecek dı şeıcil
de - alıp yürlidüğünü göstermiştir. Ze'/' ıranla 

dostluğumuz 
MadrlcHn suyun~ kesrcnkler H t• i i R 1 l 

Sevil, 14 - Asi general Lano şu e Ye 1 m Z O e S 
~ . 

tin yağlarda sisam, haşhaş, bezir, P'' iç 
muk, ay çiçeği ve her türlü tohum y.ığ· 
lan, sade yağlarda da iç yağı, oağıro:l~ 
yağı, donyağı, kuyruk yağı, deri kaz•" 

yolda bir beyanatta bulunmuştur: 
"- Harbi daha az mh~iyane yap. 

mak isteriz ama düşmanın şiddetli mü 

defansı bu arzumuzu yerine g<!tirmeğ<' 
imkan bırakmıyor Yakında Madriti?' 
sularını keseceğiz. Susuz, yiyecek.-;ir. 

mühimmatsız l\ladrit daha ne kadar 
mukanmet ed<'bilir? .. 

ltalyanlardan yardım mı 
lstlycc3kler ? 

General Frankonun kard~şi mira. 
lay Franl<q Romadadır. Ilir tahmi:ıe 

göre miralay Franko, l\ladrit önünde 
hezimete uğramakta olan asi kuvvet 
!erinin vaziyeti dolayısiyle Romaya 
gitmiş bulunmaktadır. Diğer tar3ftan 
İspanyol asileri, heynclmilel Iıir hacli. 
se çıkarmak meselesini tetkik için mL 
ralav Fraı;koru Romaya gönderdikJe· 
ri söyleniyor. Mali'ım olduğu iizerc 
general Franko bir nutkunda kati za
feri t<>min için icab•nda beynelmilel 
bir hadise çıkaracağını söylemisti. 

~aıır©ı@j~lfllü~©I® 

a ta a 
var 

Vapurlar limanlara 
s ğındı 

İki gündenberi Karadenizde şiddetıı 

Tahranda beyanatta Londrada daktiloluk yapmakta "· 
lan 22 yaşındaki Deirde Dü Barry iKi 

saniye içinde sinema yıldızı oluver-

tısı patates ezmesi ve hatta tabakh11' tl 

bulundu nelerde elde edilen yağ erintilerinin p\J" ~ 

Iranla. birçok yeni muahedeleri lunduğu, belediye kimyahane6ınde ya· ~ 

yapmak üzere Tahrana gitmiş olaıı 

heyetimiz reisi Bolu saylavı Cema. 
Hüsnü J.t"'ransızca ''Tahran,, gazetesine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

miştır. pılan tahlillerden elde edilen neticelerle. &~ı 

"- Iran matbuatının gösterdiği 
muhabbet ve teveccühe teşekkür ede. 

rim. Yolda Iran memurlarından ve a . 
hali:;inden gördüğüm mihmannü\·azi" 
den çok mütehassisim. 

Türkiyede Irana karşı büyük bir a. 
laka besleniyor. Türkiyede bilaisti.s. 
na herkes Iranın terakki yolunda iler
lemesine, siyasi ,.c içtlmat sahalarda. 

Sinema direktörii Erik Lepin Sm~! anlıışılmıştır. 

çevirmek istediği "Koperherd., adlı ln Şehir Meclisi iktisat encümeni yt1f' 
giliı filmi için kaç zamandır ha~ ka. ların karıştırılması işinin önüne geçil' 

mesi için çok sıkı bir mücade'eye 1il · dın roliinü oynıyacak bir yıldız ara '· 
zum görmüştür. Maamafih kan§ık yaı; 

yıp duruyordu. Geçen hafta sokakta 5.,ı 
ların büsbütüıı önline geçmek imk 

Deirde ile karşılaştı. Kızcağız öyle da görülememiştir. Zeyntin yağlarcll 
yemeğine çıkmış yazıhanesine gidiyoı· .;e 

sisam ve haşhaş yağı gibi mukaddi 
du. Tanımadığı bir a~amn kendisin~ 

8
de 

sihhi bir zararı olmıyan yağlarla s 
ynklnştğını görünce canı sıkıldı. Ha!. yağlarda iç ve kuyruk yağlamun 1'11 • 

ta, krndisine herhangi bir çapkınırı rıştır:lmasına müsaade edilmesi. bu,,ııJ' 
söz a:makta olduğunu sandı. da bir etiketle yağın üzerinde göst~:il' 

Çnhuk anlaştılar. Güzel kız şimdi mesi muvafık görülmektedir. ki inkişafına sonsuz dikkat ve ataka ~ 
gÖ.:iteriyor. Türkiyede hiç bir fert uzun vadeli hir kunturat imza etmi~ Bakahm verilecek kararlar tat ' 

yoktur ki trnn milletinin forakkisin. bulunmaktadı-. edilebilecek mi? _/ 

den dola), se\'inç duymasın. b I Saht:e kinin le Reeiı 
Şthinşah tarafından vücuda geti- r er er 1 sevıı müessesesi-,, 

r~~en-.~~~·ük eserlerikendi gözümle fF2laı~aıır gJddıırlltYJ nin alakası yoktU 
gordugumden ayrıca memnunum. Marpuççularda Yarım şi~ci hnı:t~~: 
Bunlar hnkil<aten hayrete Yaşandır. Tatil yapacaklar da sahte kinin yaparak Anadolu t~, 
lrandrı gördüğüm müesseseler ve eser carlarına sattığı zanniyle dlikk§nıttil-"' 
ler garbi Avrupadaki emsaliyle reka. Berberlerin pazar günleri hafta tatili takibat yapılan fırmanın dünkü rı ıJ 
bet ediyor. yapmaları etrafında hazırlanan kanun hamızda adı geçen Robert sevil ya i"e . -~ Her iki karde;ı milletin i~tikbali Jayih:ısı dün Biiyük Millet meclisinde sonradan Reşit Sevil adını alan nttı" 
gayet g<>niştir. Her iki memleket ma. kabul edilmiştir. sese ile alakası olmadığını öğrend11'· 
nen ''e ruhan birlik olduğundan bu· Buna göre, berberler pazar günleri Keyfiyeti tavzih ederiz. 
rada yapacağımız miiwkerelerin neti sabahtan pazartesi sabahına kadar ka
celeri ,.e kararları memleketıerimiT. 

~., 

btt 
de 
Ilı 

arasındaki rabıtaları hir kat daha talc 
bir Karayel fırtınası hüküm sürmek - "iye edeceğine eminim . ., 

palı bulunacaklardrr. Kanun yüksek tas 
dikten çıktıktan sonra tatbik edilecek-
tir. 

1 

Mareşal 
Fevzi Ça mal< tedir. Fırtına bilhassa Türk sahillerin- -V •• _C_H_d_.ıı:ı._f __ 

erem u . oe- e 
de scyrilsef ere mani olacak kadar §id- • f I f m e V I U d U 
d tl . . a··yilk r 1 . . cemı ve n n 

e ıdır. u vapurların se er erı ın 
/ 

t "b 
1 

C 
111

- ~ı c · 
s an u crcm ucauı; e cmıyc. 

tizamını kaybetmiş ve küçük vapurlar tinden: 
limanlara sığınmı~tır. 

Dün saat 12 de limanımıza gelmesi 
icnp eden Aksu vapuru fırtına yüzün

den pece saat onda gelebilmiştir • 

Cemiyetimizin azasından ve bin 11. 
radan fazla nakden teberrüde bulu
nan Jıemşire Bnyan I\Iakbulenin azi.ı:ı1 
ruhuna ithaf edilmek üzere ) a.ı:ınkı 

Ankaraya giden Berberler cemiyeti 
reisi :tsmı:ıil Hakkı bu sabah cemiyet 
azalarile görüşe•ck berberlerin pazar 
günlt'ri tatil yapacaklarım bildirmiştir. 

paıar günü ikindi namazrndan sonr!l 
J<;yüµ camiintle meşhur hafız Kemal\! 
mevlüt okutturulacaktır. Arzu eden 
dindaşlnrımı:ı gelebilirler. 

Bugün Bil h reşleıJ 
geliyor 

• t<ıP 
Bükre,tcki erkamharbiye rdsJerı ,ı 

l • . k • 1 ... "'arc§ antısına ış~ıra etmış o an Jn ti' 
Fevzi Çakmak ve erkamharbiye heY~e' 
miz Köstenceden Hamidiye mektep ilı' 
misile h~reket etmiştir. Hamidiye bLlg 
öğleden sonra limanımıza gelecektir• 
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E:seri hazırllyan : Nüzhet Abbas 
~at: Bu yan, yalnız pazarteıi., çarşanba ı•e cumart~si günleri ne,reclllir. 

-25- Milli küme 
. rnuhacimler kafa vuruşlarm- !!~.~~~k~!~!i~c!~şmek 

d k l•sabetli olmahdırlar üzere şehrimize gelmiş bulunan Anka. 

Yarın ki maçlar 
Nasıl netice verebilir? 

1 a ço . ra, lzmir ajanlariyle lstanbul ajanı 
•. llerJemeğe çalışan hasım haf beki- te bir arkada~ ~evcut iken top~ .81~1 bugün federasyon reisi Hamdi Emi-

lutnıak, taç atışlarında, köşe vuruş- bir kafa vuruşu ıle hasım kalesı ıs~ı- nin riya.cıetinde ilk içtimalarını yapa. 
tıııda h b''t" ....... r kametine yollamak çok faydasız bır caklardır. · \'e hemen emen u un .... - . . 

·ı ka k harekettir. Böyle vuruşlardan ıstıfa- ---------------

Lik maçlarına yarın \:irinci küme 
takımlarından altısının üç sahada yapa· 
caklan maçlarlle devam edilecektir. 
Taksim stadında ilk müsabaka Galata
sarayla - Süleymaniye arasında olacak a \"Uruşlarda gerı ere ~ar ra de şansa kalmış bir meseledir. Topu Til r k spor kurumu 

· daf_aaya yardım . etme.k ıç ~uha- kafa vuruşu ·11e bir arkadasa pasla- tır. kolayca 1
- d - • nfzamnamesf Sıırı kırmızılıların bu maçr · ~ın başlıca vazıfelerı 01 

ugu gı- madan evvel, yerlerini iyice kestirerek kazanacakları iddia edilebilir. 
nn aleyhine inkişaf etmekte bu- en demarke bulunanını seçmek lazım- yapılıyor tkLrıci müsabaka Güneş ile Vefa ara· 

~n bir hücumda da faal rolü ala- dır. Kafa vuruşlarında isabet.sizliğin Türk spor kurumu nizamnamesini sndadrr. Bu klüplerin geçen seneki maç 
ı k Yine iç oyunculardır. Iç oyuncu- boşuna enerji tarafından ba,ka bir altı ay zarfında hazırlıyacak olan kom.is lannda Güneş takımı son dakikalara 

tın dinlenmek, biraz nefes almak sey olmadığını düşünerek çok antren- yon ilk toplantısını federasyon mcrke- • • d-
~tları acank oyunun diğer cena· man yapmalıdır. zinde yapmıştır Hangısı kazan ı 

da cereyan ettiği zamana münha- DRlPLlNG: Dünkü içti~da Hamdi Emin, Fethi 

it kalır. Klas futbolcusu olabilmek için iç Tahsin, Osman Müeyyed ve Ulvi Ziya Hristoforidis-Teut 

~ 

t .. - k.. d ld h . l . d . ı· . d bulunmuııı.tur. ğal ·ı b·ı ~ ... c,, 11 son erece yorucu o u- mu acım erın rıp ıngı son er ece :ır maç 1 n 1 n 
kadar; çok çalışan, evvelden vazi- muvaffakiyetle başarmaları şarttır. Heyet iki gün sonra ikinci toplantr-

ett k SIOI yapacaktır. be il İ 01 ama d 1 bo estiren, fırsat kollayan bir fut Pas verecek çok açık ve demarke bir ---------------
lcu kafası ister. ,·aziyet hasıı oluncaya kadar topu Rumelihisar 

1 

sürmek, bir, iki hatta uç ııasmı bile Doğan spor 
dripling ile geçmek şahsi oyun addolu 
. 

namaz. Defibela kalıilinden pas ver- Maçının hala bit
meklensc çalım ve dripling binken miyen dedikodusu 
daha iyidir. Geçen hafta yapılan Doğanspor -

Muhaclmler arasında uzan paslar, Rumelihisar idman birliği maçının de
oyunun merkezi sıkletini bir cephe- dikodusu hala devam etmektedir. 
den diğerine almak itibarile ne kadar Kabahati hakeme bulan Doğanspor 
şayanı arzu olursa olsun. sırf bu ta- lclübünden aldığımız mektubu üç giin 
biye ile oynamağa kalkışmak hasım· evvel yazmı~trk. 
lara futbol kabiliyetiniz hakkında bir · Bugün de RumelihisarWardan bir 
fikir nrmek demektir. Oyunu bir ar- mektup aldık aynen dercediyoruz: 

"12-11-96 tarihli gazetenizin spor tist gibi inceleştirerek oynayan iç 
sayf asmda "Doğansporun yenilmesine 

muhacimlerin şahsi olsa da hususi sebep hakem imif., yazıya cevaptır: 
bir dripling tarzları olmalıdır. Bund& Bu yazıda "Rumelihisar gençlerinin 
en dikkat edilecek mesele, driplingin Kolej talebelerinden müteşekkil bir gnı 
hiçbir vak.it geri yapılmamasıdır. To· pa. .• ., diye bir ıcy geçiyor; acaba Kolej 
pu muhakkak surette bir maksat al- talebelerinden takıma adam almak ba
tında ileri sürmek lazımdır. Bir ha- tamıdrr? Biz geçen hafta bu yazıyı yazı 
sım dripling ile geçilir geçilmez bir cıya yazdmrken Doğanspor gençlerinin 
d3lıa cıynı""lnımnm sıze 'Yetışnıe.stne miıhtclit:_mektcpler-aen ve Gedikli ça- Htr8to - Ttmct maçandan bir g~ 
imkdn vermek kadar mantıksız futbol Vllşlardan te§ekkill ettiğini mi yazdır

bulunur 
olamaz. Çünkü bu takdirde ancak 
enerji ve vakit kaybedilmiştir. 

lç muhacimlerin sahanın ortaların
~ 'l'op kontrolünü, dripling ve çalım dan aşağı doğru ç.alım ve dribling il'! 1 

lııiş._llhadmJn bir sanat haline geti ilerlemelerinden iki maksat h:ı.sınıları r-

l 
01nıası lazımdır. üzerine çekerek yu yanındaki açığa 

dt ç lnuhacim her şeyden evvel benli yahut da diğer cenahtaki açık oyunc·J 
tt l~Illda olmamalıdır. Merkez muha suna pas vermektir. 

~ ltUıı Yapacağı golleri kıskanan b Dribling kale yakınlarında ço'< 
ft~11hacim takımı içlnhiçbir vak ileriye götürülmemelidir. Penaltı sa. 
~l dalı bir unsur olamaz. Futbold hasında çalım ve dribling biraz yersi '. 
'J~: ~~lar olur ki mesele, bir iki sa • 
hft 1~nde tamamile beklenilmed 

li 

-
ir 
it . 
n 

-
ik 

malı idik. 
Bundan iki Uç ay evvel kendi sahala

rmda 5-2 yenildiklerini herhalde unut 
nıamışlardır. Doğanspor idarecileri şunu 
şöyle bilmelidirler ki Rumelihisar idman 

Yan ağır Fransız boksörü Tenet, 
Yunanlı yumrukçu Christoforidis ile 
karşılaşacağını birkaç gün evnl yaz. 

mıştık. 
Bu maç yapılmıştır. Son gelen Fran 

BIZ gazeteleri maçın çok heyecanlı o!
duğunu ve T<!netin sayı hesabile galip 
geldiğini yazmaktadırlar. 

Yunan gu·.eteleri ise kendi boksör 
terinin kazandığından bahsetmekte
tlirler . 
Şimdilik doğrusunu öğrenmek kabi~ 

olamamıştır. 

kadar galip vaziyette iken Vefanın silr' 
atli muhacimleri oyunun bitmesine on 
dakika kala evvela beraberlik sonra da 
galibiyet gollerini atmışlardı. Bu sene 
Vefayı daha zayıf gördük; buna muka
bil Güneşliler daha iyi çalı§mış bulun
makta olduklanndan bu maçın da GU
neş lehinde biteceği kuvvetti bir ihtimal 
dahilindedir. 

Beşiktaş stadında Hilal ile Topkapı, 
Bcşiktaşla Anadolu maçları yapılacak
tır. 

Bu müsabakalarda Beşiktaşın ve Top 
kapının galebeleri bek.lenmektedior. 

Fener stadında ilk müsabaka Eyüp. 
ile İstanbulspor ekipleri beyninde ola
caktır. 

istanbulspor takımı geçen hafta Ve

faya ka111 enerjik bir oyun çıkarmış ve 
berab~re kalmıştı: Eyüp de genç fakat 

daha ziyade mütecanis bir takım o1duğw1. 
, dan siyah sarılıların bu hafta ne netice 

alacaklarını şimdiden kestirmek çok 
milşküldilr. 

Fenerbahçe - Beykoz maçına gelin· 
ce san lficivertlilerin bu sene henüz 
tam formlarında olmadıktan muhak
kaktır. 

Buna mukabil Beykozlular bütün yu 
çalıımıı birçok temaslar yapmışlardır. 

Yannki karşılaşmanın Fener lehine 

biteceği ümit edilmekle berab~ ga• 
libiyetin san lacivert takım için .Pek de 
kolay olnuyacağı muhakkaktır. 

Askeri liseler ~ 
Atletizm 

müsabaka tarı 
Her aene yapılmakta olan ve '&I 

sene de üç haftadanberi Kadıköy sıa. 
t 

dındP. de\·am edilen askeri liseleri at· 
letizm müsabakalnn rn sonuncu kar

1 
şılaşmaları bugün gene Kadıköy sta'8 
dmda yapılacaktır. 1 

Bugüne kadar yapılan müsabaka· 
larda: Kuleli lisesi 82 puvanla hirinc1' 
Deniz lisesi 71 puvanla ikinci, Mal~.ı 

pe 52 puvanla üçiincü, Gedikli de 2Zıı 
puvanla sonuncu ge~mekte idiler. 

Bugün ı:ıaat üçte başlanarak ve 
uzun, üç adım atlamalariyle Balkau 
bayrak yarı'' yapılacaktır. 

~, rkilde inkişaf eder. Bunun içm 
ıtıesıç lllllhacimin kafasını iyi işle t. 

birliği futbol takımı istedikleri sahada 
istedikleri hakemin idaresinde maç yap 
nıağa hanrdrrlar. Sonra efldin umumi
yenin bilmesi ISzım olan bir şey daha 
vana Doğansporun golü yani ilk golde 
penalttdan yapılmıştır. Buna Hisarlılar 
hiç itiraz etmemişlerdir. Hakirr.iyet hah 
sine gelince hayalden başka hiç bir şey 
değildir. 

Dünya yarım a{Jır sıkle1: şampiyonu 

~~dır. 
l A VURUŞLARI: 

a I._~ lntı.hacimlere kafa vuruşlannd 
dit t son derece lüzumlu bir mesel 
tı,· Gelişi güzel \'e bilhassa hasımla 

e-

~il ?.atına Terilen kafa :nınJ§larm 
b1ılk. 1çbir fayda hasıl olamıyacağm 
de .. 18 7.arar geleceğini bundan en 
)e.:°Y~eıniştik. iç muhacim için vazı 
fı)ll tore kata pası verilecek dö 

~llcu \'ardır. Açık ve merkez m 
lql"d .!Qleri, santrhaf yahut açık ha 

-
-
ı, 

el 
. -
rt 

u-

an bir· 
f. 

't ı. 

11ıa:P11 kara vuruşu ile havaya kaldır 
h1l"a)( l'e hasımların hücumuna mar 
de a 1'lak çok faydasızdır. Bunun iç 
lal'J~daşların nerelerde bulundu 

uz 
in 
k-

lta Çok dikkat etmelidir. 

eder fa vuruşunu iyi bir pasla ikm 
}etd etnıeı, vazifesi bitmiş gibi aynı 
:ı-a~ e lltıhlanmak yerine derhal koşa 
l'ilec~~t tutmak da çok ehemmiyet v 
~·· hlr meseledir. 

al 

-
e-

e-leti ~~::ıfaada, iç muhacimlerin ,·azif 
'tılil •lfheklerinkinin derecesinde m 
lttşt etlidir. Hasımlar tarafından 

e-
Si· 

ll'ı)d -
t~i . ıgı 7..arnan içler topu taç ç 
lidir~tıkatnetinde dışa doğru sürm 

iz-
e-

~-
lqta l'u.ruştarı ile beklere ve ha 

ter· !-
~ı:rı Paaı vermek, çok tehlik 

~~ı::--- ._ece sıkışmadık 
dır. •n istifadeye kalkışmama 

eli 
ça 
h-

lfu~ 
esnasında demarke vazi~ e~ 

A. Said Nil 

.: ~:.~~ i§r ":'m~.~~ 
'~~. 
t6"4' Fransa - lrlanda ~ 

Sağ ayakla tcpa wn'ş e.masttıda, 
~ol ayağın topa na.oaran pozisyonu 

tıpkı bu resimde göri,laüğü gibi 
olmalulır 

dir. Burada ya şilt çekmek ya pa.;; 
vermek lazımdır. 

Maksat pas vermekle hasıl olacak

sa boşuna enerji .sarfedip dribling 

yapmak yanlıştır. Bu, esasen oyuncu. 
nun zekasına kalmış bir meseledir. 

Iç muhacimin kendi kale~ini mü. 

dnfna ederken dirblingde dikkat ede
ceği mesele; vaziyet çok sıkışmış is~ 

topu fazla kendine güvenmeyi bir tara 

fa bırakarak ne olursa olsun, kalesin
den uzaklaştırmaktır. 

{Devamı var) 

23 mayısta 
karşılaşacaklar 
Fransa ve serbest trlanda devleti fut 

bol federasyonları arasında yapılan bir 
anlaşma neticesinde 937 senesi 23 ma
yısında iki memleket milli taknnlan 
Pariste karşılaşacaklardır. 

Fransa 
Portekiz 

Gelecek ay 
karşılaşacaklar 
Fransa ile Portekiz futbol mılli ta· 

kımlan gelecek ayın 13 ünde Pariste 
karş!laşacaklardır. 

Bu maç Fransa milli takımının bu 
mevsimdeki ilk müsabakası olacaktır. j 

Paris • Budapeşte 
önümüzdeki pazartesi günti Pariste 

(Paris-Budapeştc) futbol taknnları 

karplatacaıtır 

J. H. Lewi.s 
Son maçta da galip geldi 

Yarı ağır dünya boTcs ~mpiyonlıığu maçında mağlti.p Len Haroey ııe galip 
zenci H. Lcvis ka.::andtğı kupayla. 

Londrada 9 teşrinisanide dünya boks 
yan ağır sıklet 5ampiyonu John Henry 
Levis, Len Harvey adlı rakibiyle yap
tığı maçta sayı hesabiyle galip gel -
miştir. Amerikalı zenci Levis, rakibi
nin bazan çok acemi olan vuruşları ve 
lüzumsuz çıkı§ları ka.rşısmda epey yo-

rulmuş vaziyetteydi. Mnçı nasıl olsa 
kazanacağında funidi olan şampiyon 

kendini pek yormak istemenıiş, unva
niyle mUtenaslp olmamakla berabe 
sayı hesabiyle galibiyete razı olmuş
tur. 
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Macera ve aşk romanı -4- Yazan : (Va-Nü) 

Hatıralarını anlatan: Alman korsan ge mısı "Vcnız Kartalı' ' um sıivarisi 

ı(ont Feliks fon Lukner Tapınır gibi yüzüme baktı. lğildi, d·z 
öptü. Bacaklarımda, sıcak dudak arı 

il 

1 
-34- n 

Bu havalfde karıslle beraber bal ayı seya
hati ne çıkmış bir kaptanı da esir ettik 

titrediğini hissett·m 
Biz cevap vermeden yaklaştık. lyi- Kaptanın karısı da bu işten adeta se

ce yakma gelince Alman bandırasını vinç duymuş gibiydi, bal ayı seyaha,. 
çekerek işaret verdik: tinde bu macerayı memnuniyetle kabul 

- Derhal durunuz! etmiş görünüyordu. 
Fransız gemisi bu anda hemen ita- Böylece gemi üstüne gemi batırdık, 

a.t etti. Denize bir filika indirerek binlerce ton yükleri de ayni şekilde de
Fransız mürettebatını "Deniz kartalı,. nizin dibini boyladı. Bir sabah direk-
na naklettik. teki gözcü haber verdi: 

Burada Fransız bahriyelisinin bir - Geride bir vapur var. 
meziyetini kaydetmek isterim: Gemile-

Geçen kısımların h ulisası: 
Hıı.beşistan 11ula.rında bir esir taciri 

nln filosu duruyor. Yedi parçadan mU 
rckkcp olan bu filonun blr gcmisl, mü 
kemmcl bir harem11ıı.raydır. Genç tacir 
Hacı Mu11tafanm o gtlne kadar gözdesi 
olıı.n kırkını aııkm sarışın İsveçli kadın 
(kl, Ml\slUman olduktan sonraki l11ml 
Havvadır) vaktllc esmer erkek aşkile 

cenuba doğru nMıl seyahat ettJğinl, 

Mustafnya anlatmıııtı. Sarayına girdiği 
Moskof Kinyıı.zma bir· gUn demiş ki: 

• • • 
rinden ayrılmak onlara ölüm kadara- Gelen kocaman bir vapurdu, suları 'Prensim! - dedim. - Sennin böyle o
ğir gelir. Hemen hemen hiçbir Fran- yararak süratle ilerliyordu. Mutadımız turup durman şanına yakışmaz! Tarih 
sız bahriyelisi başka bir milletin ban- veçhile ona da kronometro saati sor- kitapları, ecdadının maceralarını ya -
dırasmı taşıyan gemide çalışmaz ve duk. Aldırmadı; zavallı yelkenliyi pek zıyor. Seninkileri yazsınlar .• "Öyleyse 
Fransız gemilerine de başka milletten hakir görmüş olmalıydı. Biz yılmadık, lsveçe doğru bir akın yapayım!,. dedi. 
gemiciler pek alınmaz. Halbuki diğer başka bir 'çareye başvurduk. "Yok! Orasını bana bağışla! lrkdaşla-
milletlerde böyle değildir, gemilerinde Duman neşreden makinemiz faaliye- rımm tatlı canına kıyma! Cenuba doğ-
hcr cinsten tayfa kullanırlar. te geçti, gemiden müthiş bir duman ru akın et ... Hem oralarda feyizli, be-

Fransızlann bundan baŞka bir husu- yükselmeye başladı. Bir taraftan mağ reketli topraklar varmıfi diye işitiyo
siyetlcri daha. vardır: Gemisini uğra- nezyum yakıyorduk. Mükemmel bir ruz ya ... Onları işletenlerden bac alır, 
dığr bir limana bırakıp kaçmak Fran- yangın taklidi... zenginleşirsin!,, 
sızlar ıçın ağir .. bir cürümdür. (Devamı var) Hacı Mustafa sordu: 
Başka memleketlerdeyse bu pek bilyük --------------- _ Aptal herif, maksadını anlamadı 
bir kabahat sayılmaz; kaçak tayfa iki R ..... !lllft"'1tıHH~"llllll~ ........ demek ... 

cağım... Yoksa hepinizi gebertirim!,, 
diye kılıcına davrandı. Üçünciisü: 
"İkiniz de evlisiniz... Size onar altın 
vereyim. KIZJ bana satın!,, diye yal
vardı. Fakat uzlaşamadılar ... Az daha 
aralarında boğuşacaklardı. Ben, ikli -
min azıcık değiştiğini farkettim: "Ce 
nuba yaklaştığımız anlaşılıyor!,, diye J 

memnun oldum ... 
- Hangisi seni aldı? 
- Hiçbiri alamadı, Mustafa .. Zira 

dedim ki: "Görüyorsunuz, güzel bir 
kadınım ... Esasen ben, Moskof kinya
zınm gözdesiydim ... Şayet beni götü
rür de dükamza hediye ederseniz, kar
şılık olarak, pek çok bahşişler alırsı
nız ..... Bu tekl?f, muhariplere pek mil
layim geldi. Aralarında mutabık kal
dılar. Böylelikle, Kiycf düka.sının sara
yına girdim ... Fakat, o da Tatarlarla 
boğuşup durma!ctaydı ... Beni, alarak, 
Tarikan kalesine götürdü .. .lşte, orada, 
cenuba doğru bir adım daha atmak 
imkanını . buldum... Fakat, ne büyük 
bir inkisarı hayal... 

- İnkisarı hayal mi? üs lira para cezasiyle yakasını kurta- _ Anlamadı dazlak kafalı su kaba-

rır. E" t ıı • ğı bPrif! Ordusunu derledi topladı.. N" . ? Yeni avımız mısır yUklu"· olarak Dür' - n e ıcens - ıçın. 
Haydi cenuba akın ... Derken Kiyef dü- A l ta R ı be · handan gelen c::ıarı Guno ı"dı·. Bu ıs' mı· - na yım: us ar nı sarma-

- Evet. 

-s s kasından yedi zapartayı ... Kinyaz be- t K" eflil · d . ırı d sebebiyle onu batırmak b""'" epey u- - ervı·s 'e mış ı... ıy erın e, şıma 1 er en 
.......... ni de, yanına. yaveri gibi almıştı .• Boz- k k d f kl kt ş· d" d zilntü verdi Çün" kü musiki ile hiç ~..._i- pe o a ar ar arı yo u. ım ı e 

~~ gun esr.asında herkes kılıçtan geçer- Tatarlar beni cezbetmeye başladı. l.şi-P.linı olmadığı halde bile Fransız mu- k ken, miğf erimi çıkardım. Saçlarımı 
sikişinası Guno'nun eserleri beni dai- arşı tiyordum ki, bu müslümanlarm birçok 

yaldız seli gibi omuzlarmıa döktüm ve kanları varmış. "Demek, bir erkek bir 
ma cezbetmiştir. "Oh! Magali, ma bien 8 • T • • k gömleg-imi de bir elimle parçalıyarak, k d ka.f" ld"k b k d" - l - aimee,., parçası benim en sevdigım-· 1 r u r a ına 1 ge 1 ten aş a, ıger e-
musiki eeeridir. Bu sebeple sevdiğim göğsümün beyazlığını ve zindeliğini rini de alıyor .. Her halde bunlar ya.. 

T f · k b Ü gösterdim ... Beni evvelce erkek sana- man şeyler!,, diye düşünerek heyecnn-musiki~asm ismini taşıyan gemiyi e rl a m 1 z U Q n rak öldürmeye gelenlerin gözlerinde l d B .. b" . k 1 
batırmak bana bir cinayet hissi uyan- 1 anıyor um. ir gun, ır esır ya a a-

Q uncu sayfada birdenbire bir, ihtiras L']ığınm yandığı- yıp zindana hapsettiler. İstintak edildrrdı. 

Fransız kaptan bende kendisine kar- Wiifl1111 Hı••'''~"""""""''-""""'"""lll.lllllıu ru gördüm. Biri: "Ben esir aldım! be- eliği sırada farkettim ki, Nasi~ Giray 
şı büyük bir takdir ve hürmet hissi ________________ ;__n_i_m_d_i_r_ı,_, d_e_d_i_. _ö_te_k_i_:_'_'H_a_y_ır!_Be_n_a1_a_-_l _a._din __ d_a_k_i _b_u_a_d_an_1_,_ se_r_v_e_r_ı_,·o_r_,_s_ır_v_e~_-
uyandtrdı. Bunun sebebi kel1disinin iyi 
tahsilli bir adam oluşundan ziyade bi
zi bir düşman ~ki ettiğini SA;ıkça 
fakat nazikane ilisas etmesi idi. Halbu
ki diğer kaptanlarla can ciğer ahbap 
olmuş, düşman vaziyette olduğumuzu 
unutmuştuk. Fransıza gelince çok na -
:zik davrandı, fakat bizimle bir ahbap-

lık tesisine tahammuı cdemiyeceğini Kır m ı z ı 
her haliyle anlattı. Tüllere bürünmüş çıplak bir 

vücut yılan gibi kıvrılarak sahnenin 
ortasına süzüldü 

Yeni a.vımızda birçok kırmızı şarap, 
üç tane de besli domuz vardı. Hepsini 
teknemize naklettik. 

Bu i' tamam olduktan sonra korsa.n
~k mmtakaınızm 5° N. ve 30° W. a 
rası ol.anısını kararlaştırarak o mmta,. 
:kaya dümen kırdık.. Burası bütün yel
lrnnlilerin cenup aliz.esini bırakarak şi
:mal alliesine geçtikJeri eivardır, Bura,. 
da rüzgar mütemadi ve muntazam şe.. 
kilde estiği için yelkenliler bu yolu 
tercih ederler. Hava iyi ve açık olduğu 
:için direklerimizin tepesinden ufku o
tuz kilometre mesafeye kadar taras
sut edebiliyorduk. 

Bu havalide kansiyle beraber bal a
yı seyahatine çıkmış bir kaptanı da ~ 
sir ettik. Üç direkli bir golete rasla -
nuştık.. Bunu bir Amerikan gemisi zan 
nettik. Amerika ile harp halinde ol • 
madığmuz için evvela Norveç bandı
ra.sı çekmeyi münasip bulduk. Onun da 
bandıra çekerek bizi scl8.nılaması la
znnd.ı. Fakat ald~ etmedi. 

Başlangıç 

o, tstanbulda tanınmış bir ailenin kı· r 
zıydı. Alman mektebinde okumuştu. 

1915 yılının bir mayıs günü yirmi ya
§Ill.a giriyordu. 

Büyük harp .. ! Top sesleri ... Kan ko
kulan ... Açlık .. Istırap ... 

O, bunların hepsini görmüştü. 
Semra çok muztaripti. Bir erkek kar 

deşi Sarıkanuşta şehit olmuştu. ikinci 
kardeşi Çanakkalcde silahlı askerdi. 
Babası, hastalığı yüzünden tekaüt ol
muş eski, liyakatli bir şehbenderdi. .. 
Uç aydanberi Almanyada ciğerlerinden 
tedavi cdiliyoldu. Scmrarun annesi de 
Almanyada babasının yanında bulunu· 
yordu. 

Semra bir mayıs sabaht Berlinden 
tebrik telgrafı beklerken, şöyle bir 
kara haber aldı: 

"Dün gece baban öldü.,, 
ANNEN 

Bunun üzerine bandıra.mızı indirip tşte Semrayı hayatın kucağına atan 
gene çektik. Bu sefer kaptanın karısı bu felaket haberi oldu. Semra, babası
müdahale edip nezaketsizliğini yüzüne 
vurmuş olmalı ki, direklerinde bir İn
giliz bandırası yükseldi. 

Hemen biz de Norveç bandırasını in
dirdl'ek Alına.n haı:p bandıra.smı dire
ğimize çektik ve geminin baş tarafına 
doğru bir mermi yolladık. Fakat lngi. 
liz buna aldmnadı. İkinci bir mermi •.. 
Hemen durdular .. 

Ckmi Kanadalı ve Perce isimliymiş. 
Dürbünle baktığımız zaman bir kadı
:nm tel8.şla aşağı yukarı koştuğunu gö
rilyorduk. Hemen l?ilikamızı indirerek 
gemiye yollnyıp bütün mürettebatı tek 
nemize taşıdık. 

Eslrlerimfır ArMmıt bir kadının da 
karışmış olmasına evvela pek memnun 
olmadık ama, sonradan genç kadının 
neşeli hali bu kanaatimizi değiştirdi. 

nm ölümünden sonra hayatını kazan
mağa mecburdu. Henüz evlenmeğe ni
yeti yoktu. Annesi geldikten sonra, se
falet, tam manasile korkunç yüzünü 
göstermişti. 

Semra almanca, fransızca ... İki ya-
bancı diliyle çok güzel konuşuyordu. 

Bir bankaya, veya şirketlerden birine 
girmeye karar vermişti. 

Bir akşam annesile Tepebaşı bahçe
sine gitti. Sahnede Macar artistleri var
yete numaraları yapıyorlardı. Bu sıra
da herkesin gözü artistler arasında bir 
kadın arıyordu: 

" - Bu gece (çıplak dansöz) çıkını-
yacak mı?,. 

Garsonlardan biri, müşterilere: 
" - Merak etmeyiniz .. Biraz 

onu da sahnede göreceksiniz !,, 
sonra 

Diye mrnldandı. 
Semra da gözünü sahneye dikmiş.} 

kendi kendine bu iki kelimeyi tekrarlı
yordu: 

- Çıplak dansöz 1 ••• 
Semra annesile dargın gibi oturuyor

du. Konuşmuyordu. Çok düşünceliydi. 
- Hayatı yenmek. Fakat, bu kolay 

bir iş değil 1 
Diyordu. Hayata atılacaktı. Aç kal

mamak için hayatla mücadeleye girişe
cekti. Bu, Semranın son kararıydı. 

- işte ... Perde açılıyor .. 
- Ses kesilsin.. (Çrplak dansöz)ü 

dinliyeceğiz. 

Bahçeyi dolduran seyirciler birden
bire sustular. Işıklar söndü ... Sahne kı
zıl bir renk içinde aydmlandr. 

Ses... Söz.. öksürükler.. Konuşmalar 
durdu. 

Bütün halk bir ağrzdan nefes alıyor
muş gibi. Bir gözden bakıyormuş gibi 
sessiz ve hareketsizdi. 

Semranm kalbi koparcasına çarpı· 

yordu. 
- Herkes birdenbire neden sustu? 

Acı:tba bütün seyirciler de benim gibi 
müthiş bir çarpıntı içinde ... bu esraren
giz dansözün sihirli cazibesine mi tu
tulmuştu? 

Semra bunu kimden öğrenecekti? 
Ağzını açmıyordu. Gözleri sahnede ... 
Bekledi. 

Kırmızı tüllere bürünmüş çıplak bir 
vücut. Yılan gibi kıvrılarak sahnenin 
ortasına doğru süzüldii ... 

- işte Çıplak dansöz 1 
Orta boylu, ince belli, kıvrak bir 

kadın. 

Yaşı ve yüzü belli değildi. 
Kırmızı ışık!ann ve kırmızı tüllerin I 

içinde yaşı ve yiizü belli olmayan bu 
sehhar sanatkar acaba sahnede ne ya-

························--····-----··· .... ·······-·· . . 
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pacaktı.? 

Tatlı, oynak .. Ve gittikçe yükselen 
sıcak bir ses. Kimbilir hangi operetten 
bir kilçük solo ... 

Kısa, fakat insanı düşündüren bir 
kaç kelime: 

"Düz ve tehlikesiz bir yoldan geçi
yordwn- Karşıma uzun ve dik bir yo

ku, çrktı! Tra.I la lal lam.. Tra.la la lam. 
Bu yokufu nasıl a~? Tral lal lam. 

Trala la lam.,, 
Semra vücudumla garip bir ürperme 

duydu. 
"Bn yokuşu nasıl aşmalı? 1,, 
(Çıpl::tk dansöz)ün sözleri Semranm 

kafasında çarçabuk yeretmişti. Ayni 
kelimeleri içinden mmldaruyordu. 

Kulağının dibinde ince bir ses duy
du: 

- Semra 1 Kendine gel, yavrum 1 Her 
kes sana bakıyor .. ! 

Semra susmuştu. Gözünün ucuyla 
etrafına bakındı. 

- Dalmışım anne.. Kusura bakma 1 
Her zamanki dalgınlığım ... 

Diye fısıldadı. Gözlerini tekrar sah
neye diktL 

Seyircileri gıcıklayan bu tatlı renkler 
arasında kah kıvrılıp iki büklüm duran, 
kah büründüğü ince tüllerin içinde git
tikçe şeffaflaşan Macar dansözü şen bir 
kahkaha savurduktan sonra solosuna 
devam etti: l 

''Siz olsanız benim yerimde: 
Geri dönersiniz, değil mi? 
Ne var bu yolun ötesinde diye, 

Tırmanmağa başladım ben bu yoku-, 
JU! 

Koştum, yoruldum.. Tekrar koştum. 
Hayat bir yokuştur. Koşun hepiniz! 1 
Sonnayın ötesinde ne var diye!,, 1 

(Devamı var) 

miyor •.• Hem de, bir mucizenin kell 
sini bu ölüm mahpesindeıı kurtarac 
na, bir gün hürriyete kavuşturacağ 
hatta bu kaleyi fdhedecef;rine en1 
O, bütiin bunları büyük bir inı 

söylüyor ve düka kahkahalarla 
rek alay edip duruyordu... Ertesi 
bah istintak et.nek tizere, Nasib Gı 
yı zindana gönderdiler. Biz de yat 

- Duka ile beraber mi? •.. 
- Evet, o horultulu horosla b 

her .. Şıp, hemen uyuyuverdi.. Bir 
horlardı ki, sorma... Benimse, biit 
hislerim galeyanda. tatarları düşUn 
yordum ... Nasip Giray'm istintak 
nasında. söyledikleri aklımdan çık 
yordu. Bu sarı m~in gibi derili, 
leli adam, ne büylik bir iman ve 
retle şu sözleri söylemifıti: "Bir Jil 

ze beni bu kaleden kurtaracak, b 
nt fethedeceğim ... ,, 

Bir takım hayalere, hulyalara k 
dım. Horul horul uyuyan dukanın 
tığı altından, anahtar torbasını 
aldım. Dışarı çıktım. Aşağı indi.J:n. 
!imde bunları gören nöbetçiler, 
efendileri taraCmdan gönderildi"' 
kani oldular ... Nasib Giray'm ya 
girdim. Ona dedim ki: "İşte, beki 
ğin mucize oldu! Haydi! Serbes 
Kaç! Fakat, bu gece, şafaktan e 
burayı fethetmenin kolayına bak ... 
lenin anahtarım da al .. ,. Bir evJi)rt: 
bakar gibi, tapınır gibi yiizüme 
lğildi, dizlerimi öptü... Bacakları 
sıcak dudaklarının titrediğini hi 
tim ... "Ah, bu cenuplular! - ded 

, Kimbilir, Tatarların baskını ne 
~nmh olacak •.. O zaman, bu dudak 
vücudumda daima 
Fakat. .• 

~nı 191u luı..:ııı.., lsi=i s ı.:;:. • .,.....ı ... 
Mustafa soruyor: 

- Nic;in? Onlar da mı Ruslar 
soğuk ... Aşklarını beğenmedin mi 1 

- Beğenip beğenmeıneme imkSJl 
madı ki... 

- Demek Nasip Giray, baskını 
medi ? ..• 

- Veremeseydi bugiin sağ o 
dım, Hacı Mustafa. .. Çünkü, duka. 
bahleyin uyanır, anahtarlarına el 
kapıları açtırmak isterdi. Tor 
çalındığını görünce ise, elbette hı 
lığın benim tarafımdan yapıldı 

farkedecek ve beni ce115.da verce 
Bunu, sonradan düşünerek fevk 

korktum. Yaptığım deliliğin dereceS'. 
anladım. Fakat, bereket versiJl] 
henüz tan yeri ağarmağa başın3 
ki, kalenin dehlizlerinde korkunç 
naraları işitildi. "Allah allah !,, 
ları "Hurra!,, akislerine karıştı. r: 
Giray, evine girer gibi, art kapıl-' 
dan birini anahtariyle açmış ve ıı. 
larmı kaleye daldırmış... Fakat, 
pışma esnasında vuruldu, ölrlü bi 

Bununla beraber, adamları galebe 
Iarnk kaleye hakiın oldular. Hep 
de, esir ettiler ... 

- Oyleyse saadete kavuştun .•. 
dığın erkeği buldun Ha\:va .. 

- Bulamadım, Hacı Mustafa ... 
kü, İsveçten çıkıp da Tatarların 
düştüğüm tarihe kadar, aradan 
ler geçmişti. .. Artık, otuzunu aşrıt 
lunuyordum ..• Halbuki, Tatarlar• 
yaştaki kadınları hesaba kntmıyo 
Onlarca, sevi!ecek mahluk, 14 - ıs 
smda... .Beni hizmet halayığı ol 
benimsediler ..• Nasip Giray öld~ 
çin, onların arasında arzu cttı 
yüksek mevkii de bir türlü alaII19

1 Ancak, bir iki kere, o da sarho~ltıl< 
na rasladı da. yi.izüme glildüler-" 
kat, iş bildiğim için, hele yaralıl. 
baktığım için, bana itibar gösteı1tl 
lardı. Bense, 7Rvki, işte değil, aş1' ~ 
rıyordum... Hizmet ha.layıE;'l o~ 
rıza gösterir miyim hiç? ... O zıı 

kadar ismim Eva idi... MüsJUnlııD 
nine gireceğimi, Havva olnC 
söyledim. Sahibim: "Bundan batlıı. 
çok sevap vardır!,. dedi. Ben de:•' 
liiman olurum nma. bPni Türklcte 
tarsan. .. ,, dedim. (Arkası yarın) 
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Şarla harp aley
hindefilm yapacak 

Evlendiği kadınlarla hoş geçine
ıaemekle beraber Çarls Çu~l~n büyük 

1 bir sulh taraftarıdır. Bu sebeple yeni 
yapacağı film harp aleyhinde fikir
lerle dolu olacaktır. Şarlo Avrupa se
yahatinden döndükten sonra gazete
ciler-2 şöyle söylemiştir: 
"- Silahlanma yarışı bütün hızile 

devam ediyor. Bu gidişle harp mu
hakkak. Ümit ederim ki harp olursa 
cepheye gidecekler yaşlı kimseler ol· 
sun. Çünkü harbı hazırlayanlar on· 
]ardır . ., 

Yıldızların hakiki 
isimleri 

Sinema meraklıları Magdalena fon 
Loş kimdir, biliyor musunuz? 

Bu, :Marlen Ditrihin hakiki ismidir. 
Joan Kravfordun hakiki ismi Lüsil 

Lösördür. 
Arşi Liş Gari Kuperin; Lili Şoşuen. 

Klodet Kol berin; lan Peters, Karol 
Lombardın hakiki adlarıdır. 

Kate fon Naginin hakiki ismi ise en 
çetrefil olanıdır. 

Bu sevimli Macar yıldızrnrn hakiki 
ismi aynen şudur: 

Katerin Sepsi Nemes Szekeli Csis
zer de Gidofalva, aile içinde de Ketsi .. 

Nacoırl aklınızda tutabilir misiniz? 

Duglasın kansı 

sinemada 
Duglas ~'eyrbanks ile evlenen lngl· 

liz bayanı Ledi Eşli, şimdi sinema ak
trisliğine başlayacaktır. 

Tanınmış artist Garl Kuper ile 
"Markopolonun maceraları,, isimH 
filmde oynayacaktır. 

Filmin rejisörlüğünü bizzat Duglas 

yapacaktır. 

Şimdi madam Feybamks olan Ledi 
Eşli, daha evvel matmazel Silviya idi. 
Kendisi bir komedi müzikal aktrisi 
olmakla beraber, hiç filmde oynama-

mıştı. 

senede 700 bin 
lira 

Klodet Kolber yeni konturatı ile iki 
sene zarfında en az yedi, en çok on 
filmde rol almağı taahhüt etmiştir. 

Bu filmler arasındaki fasılalarda baş 
ka şirketler hesabına çalışmak hakkı
m da haizdir . 

Alacağı asgari ücret ve filmlerde" 
alacağı hasılat h~esi sevimli yıldıza 

senede en az 700 bin lira temin edecek· 
tir. 

~ gı1dl.ı OV. Çedbum 1900 modeli kıyafetle 

Vilyam Povel ile Mirna Loy bir film çevirdikleri esnada .~inema makinesi ile olan -mesafeleri ölçülüyor. 

Norma Şirer 
sinemadan 

çekiliyor 
Kocası meşhur rejisör lrving Tal

bergin ölümünden sonra, büyük bir 
yeis ve aı.ap içinde yaşayan Norma 
Şirer artık film çevirmemeğe karar 
vermiştir. Hayatım, çocuklarının iyi 
yetişmesine hasretmek istiyen sanat
kar, sebebini soran gazetecilere sade
ce şunları söylemiştir: 

- Hayır I Holivutta artık oturama
yacağım ve film çevirmiyeceğim. San 
Momkaya çekileceğim. Yanımda iki 
yavrum bulunacak. Kocam vaktile 
burada benim için bir ev yaptırmıştı. 
Hayatımın en mesut günlerini orada 
geçirmiştim. Bundan sonraki günJeri· 
mi de orada geçireceğim.,, 

Norma Şirere kocasından 12 mil· 
yon Türk lirası miras kalmıştır. 

* Kanadada bir batında doğan be
şiz çocuklar Foka şirketi tarafmd.ın an
gaje edilrni§ti. Üniversal tirketi de ra 
kibinden geri kalmak istemiyerek bLL be 
şizlerin annesi babası ve büyük kardeş· 
leıini ve doğacak diğer kardetlerini mu
kavele ile bağlamııtır. * Amerikalı muganniye Gladis 
Svartut "Vals" yeni filmindeki şarkı
ları ayn ayn beş lisandan taganni et
miştir. Böylece almanca, fransızca, 
italyanca ve ispanyolcaya duble edil
diği zaman sesi değişmemiş olacak
trr. 

SiNEMA HABERLERi 
Marlen Ditrih Salzburgda bir

kaç gUn kaldıktan sonra Parise gide
rek Fransız rejisöril Jak Feyderin i
daresinde ''Kaçak" filmini çevireoek
tir. * Paris sinemalarmdan biri oriji
nal bir reklA.m usulü bulmuştur. Fil
min afişlerini taşıyan bir otomobilde 
ayni zamanda sinema için tenzilatlı 

bilet satılmaktadır. 

* Klodet Kolber "Jan Dark,, rolünü 
Fransada yapılacak bir filmde temsil 
edecektir. Senaryo Jozef Kessellindir. 
Filn~ Fransızca ve İngilizce iki kopye 
olacaktır. Fransızca Klodet Kolberden 
başka Harri Bor, İngilizcesinde Fred
rik Marş oynıyacaklardır. 

* Holivudda Numa isimli terbiye 
edilmiş bir aslan sekiz senede sahibine 
80 bin dolar kar temin etmiştir. 

* Rişard Arlen sinemaya başladığı 
günlerden evvel üç ay müddetle günde 
on kuruşla yaıamağa mecbur kalmıştı. 

* Janet Gaynor beğenmediği bir ro
lü oynamaktansa mensup olduğu şirke
te 60 bin dolar tazminat ödemeği mu
vafık bulmuştur. 

* Desilya Parker ile Erik Linden i
simli artistlerin şirketlerinden müsaade 
almadan evlenmeleri konturatlan muci
bince yasaktır. Çünkü şirket bun1an 
bir seri filmde birlikte oynatmak kara
rındadır. Evlenirlerse aralarındaki a
hengin bozulacağı sanılıyor. 

* Viyanah artist Lian Hayt Berlinde 
bir avukatla evlenecektir. Artist ilk de
fa bir Avusturyalı baronla evlenmiş, 

fakat çabuk boşanmıştı. 

* Ramon Novarro Fransada "Kaleci., 
is:mli bir filmıie oynayacaktır. 

* Silva Sidney'in yeni filminin adı 
'"insan bir defa yaşar !,,dır. 

1fl. Geçenlerde ölen Con Cilbertin eş
yası Holivudda müzayede ile satılmış· 
tır. Müzayedeye bir çok yıldızlar iştirak 
etmişler ve yardım maksadile fiyatları 
arttırmışlardır. En çok para sarfeden 

Ma:ı~~ Ditri~ olmu§tur. Hasılat ölsnl 
aktorun on hır yaşındaki kızı hesabına 
bankaya yatırılmıştır. 

* Greta Garbo meşhur "kamelyalı 
kadın,, eserinde Margrit Gotye rolünü 
yapmaktadır. Arkadaıı Rober Taylor
dur. 

* s~siz sinemanm meşhur ylıdızla
rmdan Perl Vayt Meksikada attan dü
şerek ağır yaralanmıştır. ölüm halin
dedir. 

* Klodet Kolber Holivudda yeni bir 
moda tarak çıkarmıştır. Bu tarağın hu· 

susiyeti, dişleri arasında küçücük bir 
ustura bulunmasıdır. Bu sayede saçları 

hergün yeni kesilrniı bir halde tutmak 
mümkün oluyormuş. Berberler duyma
sın 1 

* Senelerce evvel Konrad Vayt ile 
Meyamayın oynamış olduktan "Hint 

Mezarı,, Viyanada tekrar filme alına
caktır. 

* Kate fon Nagi ile Piyer Rişar Vi
lem ''Altın yolu.. filminde rol almış
lardır. 

* Harri Bor'un kızı bir çocuk mey
dana getirmiş, geçenlerde çok genç bir 

kadınla evlenen meşhur artist büyük 
baba olmuştur. 

* Holivudda film çevirmekte olan 
Frailsız yıldızı Simon Cimonun dişleri 

çok nazikmiş. Bu sebeple mensup oldu

ğu şirket tarafından dişleri 50 bin do

lara bir şirkete sigorta ettirilmiştir. 

lf lııpanya dahili harbine dair bir 
film çevrilecektir. Baş rolde Rakel Mel
ler verilmiştir. 

Betti Furnes yeni bir fümde 

* Fransız artisti Ferman Gravey 

Holivııdda film çevirmek üzere Amcri• 
kaya gitmiştir. 

* Şirley Tampl yeni filminde Allı 

Fev ve Rober Yung ile birlikte oyna· 
m::tktadır. 

*Norveçli şampiyon Sonya Heni• 
nin ilk filmi için Bora Mineniç'in mq· 
hur ~rmonika orkestrası angaje edil
miştir. 

* Fredrik Marş "bir yıldız doğru,, 

isimli renkli bir filmde başrolU yapa
caktır. 

1fl. Greys Murun yeni filminde arka· 
daşı Kari Grantdır. 

,. 
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Entellicens Servis' e karşı 
Bir Türk 

Hatıralarım anlatan : EFOA'h TALAT - 258 - Yazan: IHSAN ARiF 

Ren üç seııedlr sırf memleketime hizmet 
için ~izin yanınızda çalıştım 

Zamane kızları 
Karısına sordu: 
- "Genç kızlar neler bilmelidir?,, 

kitabını bizim kız okudu mu acaba? 
Bu zamanda gözü kapalı büyüme:,! 
doğru değil, okuyup istifade etsin di
ye vermiştik ama .• 

- Sen sözlerimi dinle f Buradan isti· I 
fa et. Adada ailenin yanında sakin b' l 
hay.at yaşamağa başla 1 

- Ya sen? ı 
- Ben seni yakın bir zamanda tek-

rar gelerek evinde bulacağım. 

Bu hazin veda bitti. Onunla masum 
aşkımızın ebedi ahit namesini dudakla
nmla mühürledikten sonra ayrıldık. Ha
yatımda bir perde daha kapanmıştı. 

Odama dönerek düşilnmeğe başladım . 
Artık son mühlet de bitiyordu. Yann 
Koloncl beni çağıracak, hareket emrini 
verecekti. Henüz Esat beyucn buradan 
aynlmak hususunda bir cınir de alnuş 
değildim. Velhasıl iki cami arasında bi
namaz vaziyetinde idim. 

Derlial ilk iş olarak Krokerde itlcrimi 
tasfiyeye başladım. Bu beni akşam geç 
vakte kadar meşgul etti. O geceyi buh
ranlı düşünceler içinde hayli rahatsız 

g~irdim. Ve gözlerimi kırpmadım. Sa
bah olunca pkaklamn .zonkluyor, kal· 
bi.In garip bir heyecan içinde çarpıyor
du. Mukadderat saatinin çalacağı daki
kayı tehalükle bekliyordum. 

Kaderin beni attığı yolu bitirmek 
üzere bulunuyordum. Bakalım tali önü
me ne çıkaracaktı. Büyük tehlikeler, mu
hataralarla dolu idi. Her adımda bir 
ölüm pususuna dU§ebİ.lil"dim. Ve biTçok 
.zamanlar bu çukurun kenarına kadar 
gelmiıken biraz da pnsnnın sayesinde 
kurtulmuıtum. Üç senelik casualuk ha
yatımda muvaffak oluşum zekam ve 
tecrübemden .ziyade §ansmıın eseri ol
muştu. Çok genç olduğum için birçok 
kimselerin tereddüt edecekleri macera
lara gözü kapalı atılmıştım. Bu iti bir 
amatör gı'bi hamiyet hislerimin tahrikilc 
yapmIJtım. Casuslukta birinci plAna. ge
çen rollerim a.zdr. Daha ziyade maskeli 
olarak çalıfllll§ ve ideale sadık kalarak 
hizmet etmiştim. 

Benim aldığmı neticelerden bqblan 
latifade ~ti. Fakat ben bunu d~ 

milyordum bile .. Bir idealist için menfa 
at mevzuu bahs olmıyacağıru bildiğim 

için yaptığım işlerin maddi milk!fatmı 
da biran için beklememiştim. Benim i
~in m büyük milk!fat memleketin kur
tulduğrı günQ görmekti. Onu görmüş
tüm. Bu muzafferiyet yanında birkaç 
I ,ranın ne hükmü kalrrdı ki... Şimdi ar 
t k işim bitmişti. Artık yüzümdeki mas-

yi çıkarmak, üzerime hakiki ~ziyeti 
l miyenlerin tevcih ettikleri şüpheler
den kurtulmak ve hakiki hüviyetimle 
ortaya çıkmak istiyordum. Ve artık böy 
le de yapmak lazımdı. Çok hilrmet et
tiğim ve çok bağlı bulunduğum için 
Eu.t beyin aon emrini de dinlemiştim . 
:Artık vakit gelmişti. 

Sabahın ilk saatlerinde odamda, içim
de garip bir melal ve heyecanla bunları 
diışünüyordum. Birden yanımdaki oda
da bir gürültü oldu. Ve Balların sesini 
duydum. Pek iyi işitemediğim için neler 
aö:ylediğini anlayamıyordum. Heyeca
nımdan ayağa kalkarak odada bir aşağı 
bir yukarı dola§mağa başladım.Bu sırada 
ara kpı açıldı ve ihtiyar umandan ağır 
adımlarla odama girdi: 

- Sen burada mısın? 
- Evet; kumandan emrinizi bekli-

yorum. 
- Yaaa ... Bugün senin hareket etmen 

Hizım. Benimle beraber gel l 
Arkasından yürüdüm. Kolonel, oda

sına geçti ve yazıhanesinin başına geçe
rek oturdu. Bir çekmece çekti ve orada 
bazı kağrtlar çıkararak bana uzattı: 

- Efdal! 1şte senin ve annenin ka
ğıtları. B unlar seyahat vesikalarınız ... 
Bu da Kahiredeki Soltcr ticarethanesi
ne vereceğin tavsiye mektubu ... Herhal 
de ben de çok yakın bir zamanda İngil

tercye dönmeden Mısıra uğrayacağım 
ve seni orada göreceğim. 

Yerimde bir heykel gibi sessiz duru
yordum. Vicrlanımda muh telif hisler ih 
tilal halinde idi. Kalbim , kuvvetle çar
pıyordu. 

Kolonel Ballar kağıtları yazıhanenin 

üst tarafına bırakarak ayağa kalktı. Y ü 
r.imün sapsan oh.luğunu görmüştü. Ba 
na doğru yaklaştı. 
-Heyecanını takdir ederim • Bize 

alışmı§tın. Ben de ayrıldığımıza müte
essirim. 

V c elimi tutarak sıktı: 

- Şimdiye kadar bize karşı olan 
fedakarane hizmetinden dolayı da, ge
rek burada temsil ettiğim Büyük Britan 
ya hükumeti namına, gerek şahsım na
mına teşekkür ederim. 

Kolonel bunları söyledikten sonra, 
geri dönerek yerine oturdu. Ben hfill 
ağzımı açmamıştım. Açmamııttm değil 

açamanuştım. Sinirlerim kaskatı kesil
mişti. Sanki, bUtün vilcuduma bir inme 
inmişti. Ballar oturduğu yerden hayret
le yüzüme bakıyordu. Bir aralık süke
tümtln fazla sürdüğünü görünce sordu: 

- Başka bir arzun mu var? 
- Hayrr 1 Bana karşı beslediğiniz 

hayırhahane hislerden dolayı müteessir 
ve mahcubum. Daha doğrusu büyük bir 
vicdan azabı duyuyorum. 

- Ne demek? 
- Evet. Artık size hakikati söylemek 

sırası gelmiştir. Çünkü bana kartı hüs
nü niyet ve muhabbetinizi biliyorum. 
Bir insan sıfatile her şeyi anlatmak iı
tcrim. 

- Hakikati söyle 1 
- Ben bir Türküm. Bir Tiirk vatanı· 

na ihanet edemez. 
- Senden böyle bir ıeY istemedik. 
- Müsaade buyurun koloncll Şimdi· 

ye k3dar da memleketime en ufak bir 
manada ihanet etmiş değilim, hattl ... 

Heyecandan nefesim kesildi. Ballar 
da yerinden doğruldu. Gözleri garip 
bir şekilde açılmıştı: 

- Devam et ... 
- Hatta memleketim için şimdiye ka 

dar sizi aldattım. 
Boğuk bir sesle sordu: 
- Anlayamıyorum 1 
- Ben üç senedir sırf memleketime 

hizmet etmek için sizin yanınızda çalıı
tmı.. 

Bap &lOne dilıtii. Bedbin bir ıeale 
homurdandı: 

- Zaten bundan ıüpheleruni§tilt. 
Bea bUtBa metanetimi tıDplayarak 

s6züme devam ettim: 

- Kusuruma bakmayın kolonell Ben 
artık Mıııra değil, yeni va.zif eme, Re
fet paprun karargahına gideceğim • 

Ellerim arkamda idi. Bu suretle arka 
cebimdeki tabancayı çekmeğc hazırlan
nuıtrm. Gözlerimle İngiliz miralayının 
harekiltmı kontrol edi} ordum. 

O, müthiş bir hayret ve şaşkınlık i-

- Okudu, okudu. Hatta bir iki 
bahsi yanlış bularak düzeltti; bir ten
kit yaptı; kitaba illve edilmesi lazım 
gelen iki mevzuun hullsa.sını çizdi ve 
hepsini müellife gönderdi I 

Dalgın ahçı jambon kesi.yarı 

Rezan et 
Kadın dert yandı: 
- Olur rezalet değil; kocam bizim 

küçüğün kumbarasını ~ltıp içindt 
ne varsa abp götürmüş. 

- Ayıp şey! 

- Ya ı içinde bana bir şapka alma-
ğa yetecek kadf.r da para vardı! 

çinde yerinde mıh1anmış kalmıştı. A- - Bir de baM deli der'ler. Deli oZsam 
damcağız ne söyliyeceğini bilmiyordu. 

elime dolu sil.ôh verirler miydi1 Bif saniye içinde kendisi için çok feci 
olan hakikati anlamıştı. Ser.elerce alda- ....._---... -,---,.-... --1-lff---.---...... --...... -
tıl k b. ih . k . . b' .... .....,..R um qzz a .......... -

ma ır tıyar as er ıçın ne acı ır ııu vaitte bulunmll§tum: 
şey ... Onlar benim ttadakatimc inanını§- - Den yalnız yaptıklamnı ve ba§nndan 
tardı ki bana Entclliccns Servis içinde geçenleri anıatacag-tm. 
bir vazife bile hazrrJamışlardı. Ben onun Çok sıunhnl olan bu kararımdan biran 
süratJe silaha davranacağını bekliyor- olsun dönmedim ve hatıratnnm devamı mUd 
dum. Öyle bir şey yapmadı. Ma~IUbiye- delince bu preıısipe ria.yetklr kaldım. Ben 

yalnız geçmi§ vakalan ve bu vakalardaki eı 
tini itiraf etmiş bir vaziyette başmı ağır hum rollerini yazdım. Yapılan işlerin mahl 
ağır kaldırdı; sesi titriyordu: yetini tahlil etmediğim gtbl tylllk veya kötU 

- Çok zekt bir çocukmuşsun. Bizi itikleri Uzerinde do mWlhazalarda bulunma 
mükemmel aldattın. Bir İngiliz çocuğu dım. 
da senin gibi hareket ederdi. Vazifem, Aradan çok zaman geçti. Belki bazı: vaka 

lann teferrUatmda hata etmtı olabilirim. 
sana karşı çok ağtr muamele etmeyi cm Bu yazıyı yaptıklarımla övünmek maksa 
rediyor. Fakat vicdanım sana son bir dile yazmadım. Sırf, geçen o heyecanlı gUn 
iyilik yapmamı ihtar ediyor. Binaena- !eri bir vesile ile tekrar yaşamak ıatedlın. 

leyh, dikkat et şu arkadaki imdat düğ- Hatıratı1l.lm çıktığı ıtınıerde Açık Söz ga 
mcsine basmadan buradan kaçıp kur- zetestnde (Aziz HUdai) imza.lı bir mektup 
tulmaya çalı} ı gördUm. Münaka,adan kaçınmak ve yazı 

mm k1Yliletın1 dti§Urmemek için o zaman 
bu mektuba cevap vermem.tştım. Fakat fim 
dl, o noktaya biraz t.emıuı etmek lst:lyorunı. 

Arkasında, çalındığı zaman tehlike i
prcti veren ve bütün kapıların kapan
masına, her tarafın tutulmasına iıcıret 

olan imdat ziline doğru uzandı. Şim§ck 
gibi yerimden fırladım. Kapıdan çıktım. 
Merdivenlere atıldım. Daha aşağı inme
den müthi§ zil çalmağa başladı. İlk ö
nilmc çıkan başçavuş Rayt oldu. Müt
hi~ bir heyecanla bağırdım: 

- Rayt ! Yukarı koş tehlike var? 
- Sen nereye? 
-Doktora, doktor t 
Herif inandı, yukarı koştu. Ben de 

kapanmak Üzere olan sokak kapısına 

saldırdım ve son saniyede kendimi so
kağa atarak bütün kuvvetimle kaçmağa 
başladım. Kurtulmuştum. 

Bundan sonra, ilk işim Refet paşanın 
karargahına giderek yeni vazifeme ba~
lamak oldu. 

-SON-
Hallrat sahibinin bir mektubu 

Bu yazıyı yazmağa ve n~çlz hayatımı an 
ıatma~a ba§la.mııdıın evvel, bu işte bana çokl 
kıymeUl kıılemlle yardım eden lhAan Arife 

Ben bu işi hl~ kJmsedcn teşvik görmeden 
yaptınv eeru harekete getiren haıntyet his 
JerJndcn bqka bir ıey değildir. Ben buı 
hizmetler yapınata çalıştım. Bunıarm bir 
kısmn:da muvaffak oldum, Bunlar, yazımda 
isimleri geçen ve elan sağ olan bir çok zev.:ı 
tm §aht.detlerile sabittir. Yalnız ö!Werden 
bahııetını. değilim.. O mektubun sahibi olan 
zat bUtün hatıratımı okusaydı böyle bir ze 
haba düşmezdi. 

Bay Aziz HUdal bu vakalann cereyan et 
mif olduğunu hiçbir zıunan lnk&.r edemez. 
lı kaldı bunlann benim tarafımdan yapılıp 
yapılmadığı tılne .. Bunu çok lyt billr, Vlcda 
nma bırakırım. Yalnız ıunu da aoranm: 

- Bu vakalarda benden ba§ka kim Amil 
olmuştur? Beni tanıdığını eöyledlğ!ne göre, 
hangi vesile ile hangi tarihte ve nasıl tanı 

rnıştır? Bunu lQtfen efk~ı umuıntyeye bil 
dlrslnlcr. Ona göre bende söyllyeceklerlml 
söyllyeceğlm. 

Sözlerimi bitirirken bUyUk bir sabırla ve 
çok gtlzel bir llıılOpla aylardanbcrl hayatımı 
muhterem karilere nakleden kıymetli arka 
daşım 1hsaı:ı Ari!e teşekkür etmeyi bir borç 
blllrıın. 

EFDAL 

Komi8er - Niçin komşunu döğdün1 
- Karımdan dayak yememe sebep 

olduğu içini 
Komiser - Ne mihıasebet1 
- Komşum karı8ına yeni bir man

to alm~tı! 

Kavga 
Küçük çocuğuna çıkıştı: 
- Nedir bu yaptıkların? 

geldiğin zaman üstün başın toz top
rak içinde idi; temizleyinceye kada:
carum çıktı. Şimdi gidip gene dövüş
müş.3ün; halin gene berbat. 

Çocuk cevap verdi: 
- Yok anneciğimt dedi, yeniden 

dövüşmedim. Bu eski dövüş; yemel 
vakti geldiği için aralık vermi~tik' 

- Affedersiniz, bu ak.,a.m sizi hiç 
beklemiyorduk. Arti.,tlerin hepsi sine
maya gitti. Yamı al~am gclsaniz ol
maz mı1 

(Şehir Tiyatrosu alınmasın, Frans11 
karik~türüdür.) 

A~a 
melktcebn1n1·de 

Küçücük çocuğu ana mektebine \'Cr· 

mişlerdi. Hocası sordu; 
- Yavrum adın ne? 
- Bilmem! 
- Peki, annen sabahları seni Ç3fıd-

mak için ne der? 
- Annem beni çağırmaz, yanında 

yatıyorum zaten! 

- Amcaya "nasıl.ttnız1,, desen6 .. 
-Voyvo! 
- Küçük çok mahcuptur da! 

Sadlok müşteri 
Hapishane müdürü mahkumiyetini 

tamamlayan mahpusu serbest bıraka
cağı zaman: 

- Kusura bakma, dedi, seni yan
hşhkla bir hafta fazla içeride alıkoy 
muşuz. 

Mahpus ce,·ap Yerdi: 

- Zararı yok. Gelecek sefer, bu bf r 
haftayı indirirsiniz! 

Bir genç, meşhur musiki:;;in 
zarta sormuş: 

- Senfoni nasıl yazılır? 
- Henüz pek gençsiniz. 

senfoniden vazgeçin de ufak 
şarkılarla uğraşın daha iyi. 

- Fakat siz on yaşında iken 
foni yazmışsınız. 

- Doğru, fakat ben kimseye 
nasıl yapacağımı sormamıştım • 

- Anne bak iki mllkô./at aldım. 
- Aferin yavrum. Nasıl Trozan.dı 

- Bilya oyıııyarak arkada§Zarın 
kazandımt 

Ge<d!D~DD'il<dl<e lb>I 
taş 

Kadm bir muda gazete.si okuyor 
Bir aralık: 

- A ! dedi. düğmesiz gömlek Y 
yorlarmış. 

Erkek bu haberi mühlmsemedf: 

- O da yeni bir iş mi? Ben sene 
denberi senin sayende gömlekle 
hep düğmesiz giyjyorum t 

- Eğer bu zatın yardımı olma 
durmam mümkün değildi! 

Dspaınya nsyaıT1 1 

- Gazetelerde çıkan köy 'e kaS' 
isimlerinin yerlerini kestiremiyot11 

Coğrafya derslerinde ispanyayı 
kadar tafsilatlı okumamıştık. Isı>' 
yollar ne tarafa gidiyorlar? 

- Gayet basit: Soldan sağa doP 

--------~~--~-~-
A Zaca k Jı - Gö~tilğümüze o ~ 

memnu.ı oldum ki... _J .. ,, 
Borçlu - Her halde benim nı" 

8ir olduğum kMar değil! 



s onL .l .ı . 
muna'ıeueıe'lı 

4-- 1918 
Y•z•nlar : lnglllz ordu•u hava zebltlerlnden Kenneth Brovn Collln .. - t3 - Dlllmlze ç e viren : A. E. 

Me,hur e ayyah ve muharrir Lovvall Thom•• 

11 ta)ryarelik bir filo teşkil ediyorduk 
Akdeniz kıyısından havaya yükseldik 

Bom l IBom 1 • • lkD lbcmba Türk 
denerek Dçeırncne 

hangarının 
patladı 

çatısını 

~en kısımlann bulbuı: 1 
lııgııızıcr, Türklere hücuma geçmeye 

~rlauırtarken. Tllrkler de ilerleme~ 
-..ı&nll§lardır. Gllneyt, general geriye 

leceğini an)amak güç değildir. Kum [ 
tepelerinin arkasında saklanan Türk 
topları, bızi parça parça edeceklerdi. 
Hakikaten de böyle oldu. 

gibi oluyordum. Bu ''Büyuk taarruz,, 
değildi. Sadece bizi şurada burada yok 
lamışlardı. 

Türklerin El Ariş'deki büyük bir ı 
tayyare meydanını görmek istiyor· 
dum. Önce sade bir istikşaf uçuşu yap 
mayı tasarlamıştım . Fakat Tilrkler ye
ni Albatroslanyle gelip Portsaidi bom
balayınca iş değişti ı 

yani şafakla beraber havaland1k ... 
Tayyarelcrimiz.e yüklediğimiz bomba
larla mütiılş bir şekilde ağırlaşmıştık. 

Şefime cevap verdim: 
l&ııdertrken kUçük ganıJzoııu tettf4 
•tın ._ __ eaını de ııöylemtıu. Gllney harp Sil 

-.rJldan ayrılıyorum zamılle çok 
~lnıtıştu. Fakat ganı1.zona gellnce tıtn 
-tka oldutunu anladı. Türkler Katt. 
hd&Jct lngtıız kuveUerinl • dağıttıktan 
IOtara onun bulundtl'1J mevkfe kadar da 

~~lflerdl Ne Gllneytıı. ne de b&§ka 
---llUD Katyad&Jd kuvetlerln bozuldu 
~ haberleri yoktu. TUrk kuveUe 

~ kendilerine yakl&§lıklanm da blJ 
ıı.:rorı&l'dı. Bir •balı Gllneyt acele ytız 
..._,,. Ç&tntznrştı. Yanma gtttt. "Ne 
tut ·.. diye 80rm&8llla vaktt Jcalmadaıı 

ilk mermi üstümüzden uçarak, geri
lerimir.e dilştil .. İkinci mermi kısa gel 
di. Bu tam ve mükemmel bir çataldı .. 
UçUncüsU muhakkak bizi kucaklamak 
için tepemizde patlıyacaktı. Fakat bu 
olmadı. Takviye krt'alarmnz koşarak 
imdadımıza yetişti; Türkler de ric'a: 
ettiler. 

- Hayır, vak'a henüz olmadı. Fa
kat bütün emareler çok yakında ola
cağını göstermektedir. Türk hatları 

gerisinde birkaç uçuş yapmanın tam 
sırasıdır. 

Fazla bir zarar vermediler. Yalnız 
20 sivili öldUrdUler. İngiliz tayyare za
bitleri bunu pek de hazmetmek taraf
tan değildiler. Böylece istikşaf uçu -
§Ulll bir akıncılık vazifesine dönüver
di. 

On bir tayyarelik bir filo teşkil edi
yorduk. Akdeniz kıyısından yukarıya 

doğru uzandık. 
El Arişin ta karşısında dümenimizi 

içeriye doğru kırarak motörlerimiır.i 

kestik. 

Duedir cehenneminden sağ kurtul · 
duğum için sevinç içindeydim- Bı 

sevincimi hecin deveısinden kurtulma 
mın doğurduğu sevinç gölgede bıraktı 
Şef beni, yeni umuml karargihımız 

olan Kantara'da derhal görmek iste -

Bizim koca oğlanm yüzü Sinttı ve: 
- Sen insanların düşüncelerini oku-ı 

masım biliyor musun? 
Dedi Şarkta ilk ışık görünür görünmez, 

Tilrkler geldiğimizi işitmeden 350 
metroya kadar alçalmıştık. Tam bu sı
rada bir Türk nöbetçisinin haber ver
mesiyle herkes çadırlarından dışan 
fırladı. Makinelitüf eklerle ateş açtılar. 
Biz de makinelitilfeklerimizi işlettik • 
Pilot Elton tayyaresine aşağıya dalar 
gibi bir vaziyet aldırdı. En yakm han
gara doğru iniyordu. Elton, iki bomba
yı bir arada bırakmıya savaşırken bi
zim sağ kanadımızı bir ateş huzmesi 
delikdeşik etti. 

E'kler P&tıamaya b&§l&mlftı. Gtlney 
~tıereır ııtpere kadar gitti Orada eı 
ıa::" V&rdı. YUz elll m.tre kadar uzak 
il! Yamaçta Türkler gUnepn doğması 
»' bekllyorlardı. Hücuma geçeceklerdi 

' ~ Y&Dlarmdaki Araplar eabredem,. 
:ıer '"e at.Jlmıflardı. Gllneytıı yanmda 
dıı Utıaıı )'edt uker yUz Araba k&l'lı 
~ onlan geri çekilmeye mecbur 
'-t l§tı. Fellket rUnet dofunca 
ee~•Yacaktı. Türkler de bQcuma geçe 

ar Ve orada muhakkak 8UJ'elt.e öle 

~ Böyle oldu. Hücuma geçWer 
it -:Ukat>eıe gördtller. DeYam etaıerdl 
"1u !'battı. TOJ'kler de çok zayiat Yer 
Ge ert tçtn blru durmak mecburfyetln 
'rp kaııru,ı&rdı. Fakat bu harpte yarala 
hrtıı.. fflen yflz~mm l&fakla beraber 
lıihnıt lçtıı geriye baberct gOnderdltınl 
lbeaı~sal&rdı herhalde bu arayı ver 

diğini bildirmişti. 

Kantaraya gittim. Elime bir telgraf 
tutuşturdu: 

- Oku ve bana söyle: Bu vak'a ol
du mu, yoksa olmak Ur.ere mi? 

Diye sordu. 

Telgraf Londradan geliyordu. Bir 
Alman casusu yakalanmıştı. Ele geçi
rilen vesikaları anunnda Fon Kress'in 
SUveyş kanalına yapacağı yeni taar
nm:la.n bahseden bir kiğıt da çıkmış: 
klğıtta bu taarruza "Eine grossc Ex 
pedition,, deniyordu. 

Bom, bom! lkl bomba hangarın çatı
sını delerek içerde patladı. A:r. sonra 
alevler göğe yUkscldl. Arkadaşlardan 
birisi de bombasını ikinci bir hangara 
isabet ettirmiş ve o da tutuşturmuştu. 

Tllrklerin Katya ve Duedirde muha
rebeyi kolayca terkedJvermeleri bana 
tuhaf görUnmUştU. HattA takviye kıt
ala.nmız gellp yetfştikten sonra bile 
yenllmemfşlerdi. Şimdi meseleyi anlar 

DördilncQ orclu.1'.7lmandanı Cflllli:d para~.,...._ 6lrlllıt• 
~rlerinl teftif ecürknı 

Bunu takip eden hava muharebe • 
sinde tayyarclerimizin ikisi yandı. Bi
risinin pilotu olan Tipton yere inme
ye mecbur kaldı. TUrkler yetişmeden 
tayyaresini yaktı. İnip onu kurtara -
bilmek ihtimali var mı diye yangının 
çevresinde bir müddet daireler çizdik. 
Fakat bunun imkanı yoktu. Türk ke
şif kollan her yandan koşuşup duru • 
yordu. 

12' GttZEt.; PRENSES 

Fakat papaz, ıarar etti: 
- Bayle diltilnmeniz bile ıünahtır. 

ltaydi kızım. Kaybedecek vaktimiz 
Yok. Gümh çıkarmadıkça nikihı kıya
llıanı. Nipnlm.ız bi.ru beklesin. Siz tu 1 
kapıdan elbise odasına gidini%. Cenabı 
hakka dua edinlz. Bir iki dakika sonra 
ben de günahınızı çıkartmaya ıelece
li.ın. 

Zingara, bu tekilli biç hoı görmedi. 
Fakat çaresiz ran olmak lizımdr. An
naya: 

1 - Mademki. dedi. Rahip efendi bu 
nu lllutlaka arzu ediyor. Haydi gidiniz 
de biraz dua ediniz. Bunun zaran değil 
faydası vardır. Ben burada bekl~rim. 

Velev birkaç dakika olsun evlenme
•lnin gecikmesinden memnun olan An-

ha bunu fırsat bilerek kaçırmak iıtc-
1hedi. Ve kiliseye bitişik olan elbise 

Odasının kapısını açarak içeri girdi. Ka
pıyı kapadıktan sonra etrafına bir göz 
&ezdirdi. Yalnız olduğunu görünce diz 
ÇÖküp dua etmeğe başladı. 

Elbise odasının kapıya yakın bir kö
ter.inde büyük bir dolap vardı. Bu dola
bın · · ıçınde papazların elbiseleri vardı. 
Annanın dua ettiği esnada bu dolabın 
Yavaıça kapağı açıldı. Vera dı~arı çık
tı. Ayaklannın ucuna basarak Annaya 

)'akiaıtı, Anna, arkasında olan bitenler 
den bihaber, derin bir huııi içinde dua 
ediyordu. 

Vera, gilrilltü yapmamağa çok itina 
ed' 1YOr, adeta nefes bile almıyordu. 

Annanın başındaki portakal çiçeklerin
~en Y&pılmış olan taç saçlarına bir taş

tarak bile tutturulmuştu. Vera, dik 

bt edince bunun. bohçacı kadın kılı
:ında A.nnııya hediye ettiği tarak oldu

unu anladı. Gözlerini tarağa dikmiş. 
Ondan bir geyler bekler gibi bakıyordu. 

Nihayet büyük bır hiddetle taragı ya· 
kalıyarak bastırdı ve dişleri kızın ense
aine batacak tekilde geriye çekti. Tara 
ğın diJleri Annanın ensesine hafifçe 
batmı9tJ. Ayni zamanda arkadan gelen 
bu tazyik neticesinde yüzü tavana dön 
müş, bap geriye yatmııtı. Bağırmak 

istedi. Fakat Vera ansızın bir eliyle o 
nun ağzını sıkı sıkı kapa.mıftJ. Anna, 
tepesinde gözlerinden ate§ltt saçan 
Verayı gördü. 

Vera boğuk bir sesle ona tunlan 
söyledi: 

- Bı• benim düğün hediyemdir An
na .. Yalnız bu hediyem yaşadığın · .. •• 
detçe vücudunda kala:ak, !nden hiç 
aynlmıy:ıcak. Şimdi çıldıracak ve artık 

·;·unceye kadar çılgın kahcaksın. ~ . v• 
diğim bir adamla evlenmek istersin ha. 
hte intikamımı alıyorum ... 

Anna, bu sözleri uykuda imiş gibi 

dinledi. Çünkil müthiş bir dermansı7.lık 
bütün vücudunu kaplamış, göz kapakla 
n ağırlaşmış ve biraz sonra da gözleri 

kapanarak kendinden geçmiştl 
Bunu gören Düşes Vera, hemen ka 

pıyı aralık ederek kapının dışrnda bek 
liyen sadık uşağı Janı çağırd. Uşak Jan 
kapının karşısındaki ağacın arkasından 

silratle çıkarak odaya girdi. Elinde bir 
paket vardı. 

Vera, uşağına talimat verdi: 
- Bana yardım et de elbisesini çıka 

ralım. Biraz sonra kızgın bir deli ola 
cak ... O zaman soymak ve nptetmck · 
müşkül olur. Bir kere ormana götürül 
se.. Sonra istediği kadar bağırsın .. 

Dilşes, hemen Annanın başındaki tacı 
çık ırdı. Sonra gelinlik elbiselerini soy 

dular. Bütün bunlar yapılırken Anna, 
her şeyden habersiz baygın bir halde 
yatıyordu. 
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Maryanka'nın canı sıkılmııtı: 

- öteberi alacak paramız yok, dedi. 
Hem nişanlın bu gibi kadınlara ve dı
Jen.:ilere aldanmamaklığını tenbih et
medi mi? 

Anna, gene ısrar etti : 
- Zararı yok. Ben ufak bir ıey satın 

almadan bu kadının gitmesine razı de
ğilim. Mademki buraya gelmiş, yorul
muş ... Bakalım neleri var? 

Bohçacı kadın bu sözleri işitince ye
rinden kalkıp Annaya yaklaştı. Garip 
bir ışıkla yanan siyah gözlerini genç 
kıza dikti. Fakat birden irkilerek bir a
dım geri çekildi ve 93şkınlıktan elinde
ki sepeti yere düşürdü. 

Anna, hemen onu tuttu ve sordu: 
- Ne oldunuz, hasta mısınız? 
Bohçacı kadın şiddetle soluduğu hal 

de müşkülitla cevap verdi: 
- Bir tey değil... Geçti. Benim gibi 

ağır yükler taşıyanların her zaman baş· 
larına gelebilecek hafif bir baygınlık ... 
Varol kızım ... 

Bohçacı kadın Annanın kolundan kur 
tulduktan sonra ona tekrar ve fÜpbeli 
bir gözle baktı. Gizlice yukandan ap,ğı 
süzdü. Sonra elindeki sepeti açarak: 

- Ne almak iıterseniz bende var, 
dedi. Sattığım şeyler genç kızlan çok 

'memnun edecek mallardır. Şu yüzükle
. re, küpelere bakınız, ne kadar da gü
, zel şeyler ... 

Bu sırada Haryanka da sepetin için
deki güzel eşyaya imrenen gözlerle bak 

mağa baıladı. Anna, ıepetin içinden bir 
yüzük seçerek Maryankaya verdi ve: 

- Alınız, dedi. Zingara bu kabil mas 
raflanm için bana para vermişti. Ziyanı 

yok yilz:.:e.Un parasını ben veririm. Bc
İnim bir yadigarım olur. 

Bu esnada bohçacı kadın mosmor 

kesilmişti. Bunu gören Anna, telaıla 

kadına sordu: 
- Ne oldunuz? Gene hastalanıyorsu 

nuz galiba. Renginiz morannış. 
Bohçacı kadın, hakikaten sıtmaya 

tutulmuş gibi titriyordu. Kadın, tam 
Anna Zingaranın ismini söylediği ura• 
da birdenbire bu hale gelmişti. Mırılda· 
narak Annadan bir bardak su istedi. An· 
na, su getirmek üzere içeriye girdiği 
sırada bohçacı kadın Maryankaya ıor• 
du: 

- Bu kız sizin mi? 

- Hayır, yeğenimdir. Yarın düğüne 
var. 

- Evinizi niçin donatmış olduğunuzu 
şimdi anladım. Anlaşılıyor ki epey maı 
raftan çıkacaksınız. 

1 
- Ne zararı var? Hepsini güvey ve· 

riyor. Bizden para çıkmıyacak ki ... 
- Güvey zengin mi? 

- Şehirde tüc::ardır, zengindir. 

- O halde belki ben kendisini tanı-
nın. İsmi nedir? .. 

- Zingara. 

Maryanka, boşboğazlık ederek tanr
madı~ı hir kadına Zingaranın ismini 
söylediğine pişman olmuştu. Çünkü 
Zingara, adının hiçbir yabancıya söy. 
lcnmemesini sıkı sı kı tenbih etmişti. 

Fakat bir bohçacı kadına bunu söyle
mekten ne çıkacaktı. 

Bohçacı kadın Maryankayı yeğenine 

böyle bir koca bulduğundan dolayı teb
rik etti ve nişanlısının kın sevip sevme
diğini sordu. Maryanka, delikanhnın 

kın çok sevdiğini ve kabil olsa hergün 
onu görmeden duramadığını söyledi. 

Bu sırada Anna bardakla su getirdL 
Bohçacı kad·n suyu içtikten sonra se
petten bir t;ışlı tarak çıkararak: 

- Matmazel, dedi. Bakınız §U tarak 
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Guatemalayı gezelinı 
Seyyah trenlerindeki seyyahlara bedava kahve 

verilen bir memleket varsa o da burasıdır 
6000 kişisi yabancı olan 120.000 

nüfusu, iyi kaldırımlanmış caddeleri. 
büyük mağazaları, lüks dükkanları. 

kahvehaneleri, klüpleri, işlek fabrika. 
ları, garajlan ve gayet asri otelleri. 
le zengin bir şehirdir. 

Devlet merkezinin kapalı çarşısı 
memleketin en büyük alış veriş yeri -
dir. Burada kuş sütünden başka her 
şeyi bulabilirsiniz. 

ACA YlP JltlANZARALAR VE 

KOKULAR 

"Dünyanın en iyi .kah,csi Guatemala 
da yetişir.,, 

Seyyah trenlerinin geldiği gün . 

lerde ziraat nezareti şehirde açık ser
giler bulundurur. Burada her seyya. 
ha gayet süslü mika kağıtlarına sarı. 
lı taze taıe ıkanulmuş küçük bir 
paket kahve Terir. Dünya kahve 
yetiştiricileri ara.<;ında altıncı sırayı 

tutmakta olan bir milletin bu arına -
ğanları verme~i en münasip bir iştir. 
En büyük kahve yetiştirici olan B. 
rezilya, Kolombiya, Holandanın Hint 
müstemlekAtı, Yenezuella -re El al. 
vator'dan sonra Guatemala gelir. 

Kahveden sonra en mühim ihra -
cat maddesi muzdur. Muz Honduras 
körfezi ile Pasifik okyanusu kıyıla • 
rrndaki oyalarda yetişmektedir. 

_Jğü yerlilere Hintli adını taktığını 

unutrnıyahrn.) 

Hükumet ancak bundan birkaç 
sene evnl memleket dahiline munta
zam yol ve şoseler yapmıştır. Eski • 
den Guatemala'da ve bilh~ dağlık 
bölgede seyahat hem çok yavaş, hem 
de oldukça tehlikeli idi. Şimdi ise in. 
san devlet merkezinden batıda Mek -
si.kaya kadar ve doğuda El Salvador 
sınırlarına kadar otomobille gidebiJ. 
mektedir. 

Bir mayıs sabahı erkenden, en son 
moda bir Amerikan otomobiline bine
rek Guatemala şehrinden ~ktık. Şeh
rin eteğindeki asker karakolu önünde 
durduk. Şoförümüz bir şeyler söyledi 
ve şoförle askerler saatlerini karşı· 
lıklı ayar ettiler, biz de yolumuza ko· 
yulduk. 

Kokular, acayip baharlı ve gayet 
ağır kokular! sebzelerin taze, yerli 

çl~eklerin güzel ve yağlı yemekle. 
r ' • ağır kokulan burada he_p birihi_ 

rine karışır. Her tarafta kahve kav
rulur. Kahve kokusu boyuna genzL 

nb:e kaçar. 'Mideleri zayıf olanlar he
ntiz kesilmiş etin manzara ve koku -
suna tahammül edemezler; Hele k.a. 

buklariyle kızartılan ArmatiIJaları gö 
rünce büsbütün tiksinirler (Arma
tilla orta ve cenubi Amerikaya malı. 
sus sırtı diken diken kabuklu bir ne\i 
büyük kertenkeledir). Fakat seyyah. 
lar, gayet sanatkarane örülmüşse -
petlerin i~inde teşhir edilen yerli mey 
velerini görünce yutkunmaktan ken • 
dilerinl alamazlar. 

Orta Amerikanın bu en işlek mer 
kez.inde en i5lek noktalardan birisi 
La Aurora hav.a istasyonudur. Bora. 
da Amerikanın Teksas vilayetindeki 
BroWnsril'den kalkarak Panamaya 
giden Pan Amerikan hava hatlan bir
leşir ve Cumhuriyetin uzak köşelerine 
sefer yapmakta olan diğer tayyare 
servislerine aktarma verir. 

Yanımızda bulunan ve bizi yaylada 
misafir edecek olan Don Alfredo 
Klarka dönerek karakolun önünde ni
çin durdnğumuzu sordum: 

- D~ğlarda seyrüsefer polisleri
miz yok. Fakat, otomobillerin sürat
lerini tahdit eden bir nizamnamemi'! 
var. Burada saatler ayar edildi ve 
kaçta yola çıkuıış olduğumuz karar
laştırıldı. Karakol tesbit edilen saati 
yoldaki ikinci karakola telefonla bil
dirdi. Eğer oraya çok çabuk varacak 
olursak, para cezasına çarpılırız. 

KADIN GERDANINI ESKİ !SP AN YOL P ARALAR!YLE SüSLEM1 
Büyük gümü~ sikkeleri Orta Amerikanın dağlık bölgclcrindeJ..."i k4d 
U3 olcmık kıillmttrlar. Sikkeler 1"mtkH boncuktan yapı'l4n gerdin? 
geçirilir. Fakat kadının Strtındaki ~lemeli blıiz boynunda ta§'ldığı gU 
Zerden de daha kıymefiidir. Başındaki k-unuı§ da sofra. örtüsü, Mtl 
peçete, çarşı :Jepeti ve yük t<ı§ımak için ya.stık gibi bin bir türlü i§e ya,; 

Alfredo birdenbire bir kalabalıil 
mağiH! gösterek: 

- Bakın .• Bu Hintliler, bu 
çok uzak olan Totos Santo..c;dnn 

Guatemalalılar yüksek yaylala • 
rında yetişmekte olan kahveleri ile 
hem de haklı olarak övünmektedir -
ler. Biltiin sokaklann k.ö~Jerlne 

asılı ve 1nn-ilizcc ile 1spanyo1 di1Ierin. 
de yaztlm s su plfıkaları okurı:.unuz: 

Guatemala şehri çok cazip bir yer 
olmakla beraber Irk kültür ve an'ane 
bakımınc1an çok daha eskidir. Dev. 
Jet merkezinin garp ve şimalinde. 
ki yüksek Sierra Madre dağlannd:ı 
halis kanlı Hintliler Mll atalannm 
giydikleri elbiseleri t.aşırlar, eski ve 
yeni tannlarma taparlar ve medeni -
yetin lıemen lıemen htc nuruz ve te~L 
ri altına girmemiş bir .hayat yaşarlar 
(J{ri~tof l{ol omh'ım Am~rikada S?Ör • 

Otomobilimiz vadinin yatağından 

geçerken, akm halinde Hintlilerin 
arabalarile karşılaştık. Hepsi Guate· 
mala şehrinin çarşılanna gidiyordu. ! 

Srrtlarmda ağır yükler taşıyan er 
kekler, adef.a kosar adımlarla yiiryor 

lardı. Bunlar her gün böyle kilornet-ı 

relerce uzak yerlerden şehre erz.ak 

götürüyorlar. Yanlarında yahut g~ri

lerinde de yükleri başlarında taşıyan 

kadınlar koşuşuyordu. Bunların kimi· 

si bir sepet dolusu canlı tavuk, bir 

top bez, yahut bir iki demet odun gö 

türüyordu. Hemen her kadının arka

sında da bir atkıya ı:ıanlmış yahut da 

88.Z sepet içine oturtulmuş bir çocuk 
Rallanrt> duru,·ordn. Yanımdaki Don 

yorlar. Herhalde comhur reisirıJ 
mek için yola çıkmışlardır. 1i 
alış veriş için buraya gelmezler• 

Dedi. 

- Peki ama bunların Totos S.f 
dan geldiklerini nereden an1ll 

r Dcıxuıu fiil 
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ne güzel parlıyor. Bana su getrdiniz. 
Bu hizmetinizden dolayı bu t.arağx size 

hediye edeceğim. Sırma gibi saçlarınıza 

ne de gilzel yakııacak ... Alınız; para fa
lan istemem. 

Arına, itiraz etti: 

- Hayır, hediye kabul edemem. Pa
rasını verip alırım. Bakayım ıu t.arağa. 

Anna, tarağı alıp iyice muayene etti. 
Bu sırada bohçacı kadın sepetini topla· 

mış, yürümeğe başlamıştı. Bu srrada 
Annaya: 

- Allahaısmarladık kızım, düğünün 

mübarek olsun. Gençliğin gibi mes'ut 
ol, dedi ve uzaklaştı. 

Sırtındaki bohçasrnm ve elindeki se
petinin hayli ağtr olmasrna rağmen bu 

bohçacı kadın şaşılacak bir çeviklikle 
yürüyordu. Köyden görünmiyecek ka-

dar uzaklaştıktan sonra daha fazla 

doğruldu. Biraz sonra durdu. Yumru
f unu köye doğru sallayarak: 

- Jan iyi öğrenmiş.. Ah Zingara, 
beni aldatmanın ne demek olduğunu 

ben sana öğretirim. Ya o Anna kahpesi.. 

Sanki mezardan çıkmış .. Ne çıkmaz ca

nı varmış .. Ama ben size göstereceğim. 

Demek bu sefer de sevdiğim adamla ev· 
lcniyorsun ha ... Vay başına gelecek 
Ielakete Anna .. . 

Düşes Veranın gözlerinden ateşler 

saçılıyordu. Uşağı Janın çalgıc;lık ya -
parak Helmano köyünde gördüklerinin 

doğru olup olmadığını anlamak için 

yüzünü gözünü boyamış, bohçacı ka

dın kılığına girmiş ve nihayet sevgilisi 

&ingararun evleneceğini böylece öğren
mişti. 

Köyde düğün büyük bir hiclise idi. 

Bunun için Helmano kilisesinin çanı 
durmadan çalıyordu. Köyliller bir yor
tu günü gibi giyinmişler, süslenmişler• 
di. 
Damadın şehrin zengin tüccarlann

dan olduğuna bütün köylüler inanmıg· 
lardı. Çünkü düğün için yapılan hazır· 
hklar ve masraflar bunu isbat ediyor
du. Davetliler için birçok sıralar ve ye-

mek masalan yaptırılmıştı. Güzel bir 
müzika çalıyordu. Nefis yemekler ve 
en fila şaraplar yenilip içiliyordu. Kö
yün kilisesi de yeşilliklerle donatılmış· 
tı. 

Bu sırada köyün kilisesi yanındaki 
papazın odasına yüzünü bir p~e ile 
örtmüş olarak ince ve uzun boylu bir 
kadın girdi. Odaya girer girmez kapıyı 

kapadı. Papaz bu genç kadının günah 
çıkartmak için gelmiş olduğunu zan
netti: 

- Kapryı niçin kapıyorsunuz. Günah 
çıkartacaksanız kiliseye gidelim. 

Peçeli kadın: 

- Günah çıkartmak için gelmedim. 
Diyerek peçesini kaldırdı. Papaz ka· 

dınm yüzüne dikkatle bakınca onun 
hükümdarın kızı Düşes Vera olduğu
nu tanıdı. Hürmetle selamladı, sordu: 

- Sa.fa geldiniz, bir emriniz mi var? 
Vera, izah etti : 

- Hayırlı bir arzum var. Burada bir 
az sonra bir nikah kıyılacak. Bunun me
rasimini de siz yapacaksınız zannede
rim. 

- Evet düşes. Fakir bir kız evle
niyor. 

- Ben de bunun için geldim. Fakir 
ve bikes evlenecek genç kızlara çeyiz 

tedarik etmek gibi hayrrh bir maksatla 
kurulmuş bir cemiyet vardır. Bu cemi· 
yet benim himayemde bulunuyor. Fa-
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kat cemiyet şimdilik fakir kızlar arasın 
da en ziyade faziletkar olanları araştı-

rarak onlara mükafat veriyor. öğren

diğime göre bugün evlenecek kız fakir 
olmakla beraber çok ağır başlı ve fazi
letkar imiı. 

• 
- Evet, doğrudur düşes. Cenabıhak 

sizin gibi insanlan takdis etsin. 

- İşte bu fakir kızın çeyizine kü~k 
bir parada ben eklemek istiyorum. Fa-

kat kimsenin beni görmemesini istiyo
rum. Malum ya: İyilik gizli tutulmalı-

dır. Bunun için kilisenin elbise odasına 

girmek istiyorum. Nikahı kıymazdan 

evvel aiz bir vesile ile kızcağızı bana 

gönderirsiniz. Ben de hediyeyi kendi

sine veririm. Kiliseye dönüşünde hiçbir 
1ey olmamış gibi nikahı kıyaraınız olmaz 
mı? 

- Hay hay düşes. Kırk senedir bu 

vazifede bulunuyorum. Hiç bir kızın 

böyle bir rntfa uğradığını v,örır.edim. 

Siz elbise odasına girersiniz, Perdeleri 

de ıacıirirseniz c;izi kimse görmez. Kim

~enin rahatsız etmemesine ben de dik· 

kat ederim. Bu talili kızı dini merasim

cen evvel size gönderirim. 

Bundan sonra papaz kilisenin elbise 

odasının anahtarını düşes Veraya ver
di. 

Vera, te~ek!<ür ederek: 

- Rahip efendi, dedi. Bu hizmet 

ve yardımınızı babama da söyliyeceğim. 

Sonra rahibin teşekkürüne meydan 

bırakmadan hemen dışarı çıktı. Hızlı a

dımlarla bahçeyi geçerek kilisenin el
bise od.asma girdi. 

Bu esnada tüfek sesleri işitildi. Me
rasim başlamıştı. Zingara yanında bir 

çok davetlılerle Annayı kiliseye götü· 
riiyordu. Başt.an başa beyazlar giyinmig 
o!an genç kızlar bir alay teşkil ediyor· 
:ar ve elledindeki sepetlerden ara sıra 
gelin ve güveyin üzerine çiçekler atı· 
yorlardı. 

Zingara, çok memnun ve mes'uttu. 
Nih:ıyet emeline kavuşuyordu. Artık 

:imrü zenginlik. saadet ve refah içinde 
geçecekti. Kolundaki Annaya, bakarak 
zihnen onunla Vera arasında bir muka
yese yapıyordu. Verayı kokusuz,Anna· 
yı da!ı:ı güzel ve kokulu bir çiçeğe 

benzetiyordu. 

Anna ise sakin ve müteessirdi. Yüzü 
hafifçe sararmıştı. Biraz sonra evlene· 

cekti. Fakat bir canbazın karısı ola bi· 
leceğine hıç de ihtimal vermiyordu. O, 
J ı1:l t: · : ont Ad ola ve onun vai• · : rini 

düşünüyordu. Nikahı müteakip hemen 
arabaya binerek hududa yollanacaklar
dı. Hududa vardıklara sırada ise Kont 

Adolann kendisini herhalde Zingaranın 
elinden kurtaracağına emin bulunuyor• 
du. Böylece biraz sonra kıyılacak ni-

kah nihayet bir komedyadan başka bir 
~ey olamıyacaktı. 

Nihayet kilisenin önüne geldiler. Pa
paz bu alayı kapının önünde karşıladı, 

Köylüler etrafında bir hali:- teşkil et· 
mişlerdi. Bunlar arasında ihtiyar çinge
ne Soscı · .. vardı. 

Papaz gelin ile güveyi kilisenin içine 
götiirdü. Bittabi davetliler de pcşlerin• 
d:n ... Kilisenin içi hıncahınç halk ile 
dolmu~tu. 

Bu aralık papaz Annaya eğilerek 

yavaşça: 

- Günahınm çıkarmak l!zım, dedi. 
- Ben büyük bir günah i§lemedim. 

Günah çıkarmağa lüzum yok zannede· 
rim. 
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- · Taksim abide kaı·şısında kışlık fff 
B lE L V C S ~ lb. ©> lJJ U\JI lO A :~~: 

!!, l) l" () 

'~UL: 
ra..~.30 pl~a dana mustktst, 19,30 konte 
-. Çocuk Bstrgeme kurumu namına. 20, 
~etı. 20,3() Müzeyyen ve arkada§Ian 
il dan Türk musikisi ve halk şarkıları 
,.__Orkestra, 22 pltlkla sololar, 22,30 ajans ve 
"""'il& haberleri, 23 son. 

8l'NB!IAL.AB 

BEYOCLU 
Volp ateşler içinde 

HER AKŞAM ~! 
ses müsabakasında birinciliği kazanan liİI 
H · t y •• S ve t.°'este"ar ·I amıye uce es B•-'"EN şE.... ıı· 

SAZ HEYE1'1: Keman NECATİ TOKYAY, Piyanist ŞEF]K, llanco HA SAN, sfll 
•. Neyzan NIHADDAYANLAR: FAIDE, ŞCKRA'.N, MAHMURE, AYDA,ll\fONE\.V'ERf:H 

SARAY 1 

TUR& ı Aşk ölüm ve şeytan 

MELEK 1 Çapkm mtll!zl.m •• H 1 .. !fü OKUYUCULAR: NiHAD, YAHYA ve BURHAN SBSYILl\JAZ. Mükemmel ifil tpg 1 

\'t}-A. °'.A: 
SAKARYA 1 

MllZllrka ve Çapkın 

Mavi valsler 
genç 

!fü Hamiyet YUce Ses servis, li:r:ıtlaT" difer rnües e clerden ~ok ucuzdur. Ufi 
!!!!.-... --:-.::::::::::::::-:::::::::::::-::· .... :::_ ••• .:,:::::=== .. -::::::::::::::::··:::::::::::::::::::::::::::::··::··:··::::::·:::::·:::··::::::::::::_ ... .......,::::. 
esr:::r.:::.::::::::=::::::::::::::~:~.:=a::::::::::::::::::::.9'5:::::::::::::::!'.::::~:::::::.~==:=:::::::: .. :::.:::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::.:=:::as la,05 ~ofon, 18,50 halk prkılan 19,20 

~ 19,50 haberler, 20,05 sa.&t, haberler. 
la 'ia raporu, spor, 20 operet. sonm gramofon 
a. dana musikisi, 22,55 fillmlcre dair, 23,15 
~berter, hava raporu, 23,25 §ıırkılar ve ope 
~alan, 24,05 haberler, gramofon, 24,55 

~: 
"l9,05 epor, 19,20 gramofon, 20,05 şarkılar 
e PIY8no musikisi, 20,35 musJkt, 20,50 gll 

::: •klıilert. 21,05 haberler, 21,15 StUtgn.rt 

23 
De.kil, 23,05 havn raporu, haberler, spor, 

'8.~a!J Pazar hazırlıklan, 1,05 dans musildaJ, 
DA PEŞTE: 

~05 haftanın makalesi, 18,35 salon mu 
._ • 19,3:! mektup lrutuau, 20,05 musiki 
"9a §an, 20,35 ctnaı piyes, 22,45 haberler, ha 
Jlera. l'aPQru. 23,05 çingene muslkls1, 23,50 o 
~~kestnısmın konseri, l,10 haberler, 
~JUi.EŞ: 

lS,05 Brasovadan nakil, konferans, 20,25 
kı-ktıaz., 20,50 mektup kutusu. 21,05 k.anuş 
~ 21,05 d:uuı mustkist, 22,35 saat, hava 
~ haberler, spor, ~O konser, 2,350 
ler. ca vo nlmanca haberler, 24 son haber 

l<>NoR..o\.: 

24,~.20 tnünakqn, %3,05 orkestra konseri, 
kon 5 ıraat, ha.bel'tcr, hava raporu, spor, 
le;ı-~ 24,80 dans orkestram. 1,35 haber 
~saırc. 

~k ouanyetizör ve illilzyonist 
Pr. 7..ati Sungur 

Tamamen yepyenJ vr 

muhtc:em bir prog 

ramla eon temamerı 

n1 ya.pryor.' 

Her ak§am saat %1 

de suvare. cumar 
tesl pazar gtlnle 

rf saat 17 de matine 
MA l{SİM 'nyatroılmı.. 

da. 

YILDIZ 

SOMEB 
ALKAZ&B 
TAN 

ŞIK 

ŞAl1I 

ASRI 

ASTORYA 

1 Margartta 

ı Öldüren gözler 

1 

Kara odanın e8r&rI 

Opll§meden yatılmaz ve 
A§k uğrunda 

1 Morıtekarlo kralı Ye Pat 

Pata§orı kız hııııızlan 

1 Gllzcller re-ımJ. C'~d1 ve 
Kızıl alev 

Alına Karenin ve Kahra 

marı aUvart 

1 lnsan kaçakları, Korkunç 

allvart Ye Fatl düğüne da 

vetll 

ı BDUln gtlzelleı1 enertm 
ve (.Ja.ıı Kepura) Beyaz 
esire 

ı Prognuı:ı.mı hildlrmemijtlr 

Gripe Romatizma nevralejiye dit ve 
ba~ ağnlanna en tesirli kaşelerdir. 

tsmine ve markasına Hitfen dtima 
dikkat. AZAK 

MlLLJ ı Ehil salip muharebeleri -ı;.-;;;-;;;;İİİİİİİ---~--
(Ttırkc:e) 

ı Tar~bulba 

ALEJ\IDAB ı Taraabulba 
KEMALBEY ı Ate§ kraliçesi (t1lrkçe), 

ôIUm uçurumu ve Beriln 
ollmplyatıan 

KADIKOY 
HAL& ı Progl"ammı bDdlrmeml§tir 
sORE\'YA ı Volga malılrlimlan 

OSKUDAR 
BALE ı K.ır:ık rQya 

ERENKOY 
AKIN ı Klo - Klo 

BALAT 
MttLI 1 Gece tıUlbUJQ ve ~ 

Strogot 

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

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vası
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 

def asi 

TAKSIM MAKBbl T I YA 'l' R O L A R 100 
kurust:ur ttyatrmuııd.a 

llALK. oPE.RETt S21ıir1İlJiltrosu TEPEBAŞI 
dram kısmında 

ı\ YAK TAKIMI 
AM.Bnııı"DA 

~6o:~:::eı= mıımnm 
kosun iştirakile 1 \~ 111 I! 1 

HABER GAZETESi 

P ı P ı 9 A. lstanbulda en gak satı-

--- ~~B:ret. Yeni kadro ;IH , ~ ~OIAUlc!a ~~i:.akiki akşam gazete-

tA_ b :MA.&KAR& 

ıa .d -:- 2605 sicil sürücü ehliyetimi ---------------------------
~~~Yenisini alacağımdan eskisi 
~ühnil yoktur. Basri 

~~cuoğlu Tapu sicil mnluıfızlığzn... 

~Yoğlunda Firuzağa mahallesi 
.~sokağında Yanmış Sakabaşı 
~ arsası Beyoğlu Evkaf müdürlü. 

den b:Imiiz:ıyede Hikmet Naileye 
~tılınış ise de )·apılan araştırmada 
§1~ ~l"Sanın kaydı bulunmadığı anla
le '&lndan sureti tasarrufun mahal. 
li~ taYiıı ve tesbiti için 24 _ ll - 936 ta. 
Ilı llde ve saat 11 de mahalline me. 
l"i Qr gönderileceğinden bu arsaya ha· 

1 ÇteJı tasarruf iddiasnda kimse bu. 
Qlldtıfu l'el takdirde ilan tarihinden ev. 

111 
ellerindeki vesaik ile Tapa sicil 

hu~IZlığyna ve yahut .mahalUnde 
olu unacak memura göstermeleri ilin 
~ (667) 

DIABOLO 
Krema 

makineleri 
Aruıdoluda Acen-
talar aranmakta. 
dır. 

lstanbul. Galata, 
Tünel caddesi No. 
74, 89 B. N. KA. 

}) ZANClYAN mües-
İAJ'>QLo sese-ı::i. 
~·----

Beykoz Sulh Hakimliğinden: 
Müddeialeyh: Beykozda Kavakdere caddesinde 106 No: lu 

evde otururken timdi yeri belli olmıyan Anen Papazyan. 
Galatada Gül Kamanto hanında Ardq Bağadth Oğlu tara

fından aleyhinize 150 liranın tahsili hakkında açdan davanın 
duruıması sonunda: Teklif olunan yemini ifa etmemi§ olduğu
nuzdan müddeabihi ikrar etmiı addiyle (150) yüz elli liranın 
tahsiline kabili temyiz olmak üzere karar verildiği ihbar olu
nur. (2945) 

. Devlet ·. Demiryollarf\'~ii;. Limanlarr'.:, 
• ' . ' '; • . : 'ı-: • ..;:., •. '\(..'. ,: ,"" -~"::.·~ ·: " 

işletme ... uın·um ~- ld.aresr~,,"~n~riıari'': 
1 • • },: ~ "' • • •, " ·'· ... ·, ... • 

Muhammen bedeli 1515 lira 25 kurut olan muhtelif eb'atta 
4780 kilo civata ve perçin çivisi 16.Xl.36 pazartesi günü saat 

10 da Haydarpap.da gar binası dahilindeki 1 inci işlebne ko
misyonu tarafından açık eksiltme ile sahnalmacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 113 lira 64 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek
siltme günü sa.atine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait §8rlnruneler komisyonda parasız olarak verilmek-
tedir· (2917) 

lstanbul üniversitesi 
Fen fakültesi Dekanlığından: 

Fakültemiz için Fransızca ve biraz Almanca bilen bir dak
tiloya ihtiyaç vardır. ilerde arttırılmak üzere şimdilik "40" lira 
ücret verilecektir. istekli olanların Fen Fakültesi Dekanlığına 
başvurmaları. (2935) N l<URUN Doktoru 

eccıeddin Atasagun J K 1 • D d 
aer gUzı stanbul Ü tiır irektörliigv Ün en: 

l.fuelide 16,30 dan 20 ye kadar 
da dtJre T

2 
ayYare apartnnanlarm· 1 - Zincirlikuyu llk Okulwıda açılan Pansiyona ikinci taksit baıtı 

h. '- numara 3 de hastalan- :ı 
~ "'8.buı ed Cu olan Birinci kanundan itibaren de talebe alınacaktır. 
det. 20 er. martesi gUnleri 14 2 - Pansiyonun yıllık üaeti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyu"k 
dır ~ kadar muayene pnrnsn-

-........:, tatilde okulda kalacaklardan ayda 12 ,5 lira alınır. 
._.._._._, ______ ...! 3 - Yazılmak ve fazla malilmat almak istiyenlerin Okul Direktör -

lüğüne ba§vurmalan lizmıda • . (2813),, t 

M. Kıymeti 
Lira 

Heybeliada Yalı M. Kuyuhaşı ve Kanburoğlu S. da Y. 
29/ 50 No. lı iki evin 798/ 2240 payı: 150 
Feriköy Rum kilisesi Ön S. 45 Y. 35 No. lı dükkanın 
1/2 payı: 50 
Aksaray Katip Kasım M. Kumsal S. E. 176 Y. 139 No. 
lı 45-50 metre murabbaı arsa: 91 
Kamerhatun Yenişehir M. Keresteci S. Y. 11, 13, 15, 
No. lı e• ve dükkan ve ana: 151 65 
Beyoğlu Bozkurt M. Akarca S. E. 12 Y. 79 No· lı evin 
52/ 960 payı: 70 
Beyoğlu Yenifehir M. Kaya S. 7.171 No. lı evin tamamı700 
Feriköy Ermeni kilisesi s. E. 144 Y. 98 No. lı evin 
tamamı: 400 
Beyazıt Makuçılar S. E. 1, 3, 7 Y. 1, 5 No. h ev ve dülc-
kanın 2/240 payı: 66 ô7 
Büyükada Karanfil S. Y. 25 No. 107 Metre murabbaı 
arsa: 
Büyükçartı Keseciler S. y. 46 No. lı dükkan: 

180 
135 

Küçükpazar RüstempaJa M. İpçiler S. E. 7 Y. 11 N o.lı 
dükkinm 1227/3840 payı: 287 so 
Feriköy Molla Ayazma Kırdere S. E. 43 M. 43 M. No. 
lı 222 metro murabbaı 94 desimetm murabbaı arsa: 668 82 
Kmalıada Narlıyan Livadyası S. E. 55/ 58 No. h 307,41 
M. arsa: 122 97 

Kandilli Kilise ikinci cadde E. 8 Y. 10 No. 1ı 57 metro 
murabbaı 46 desimetro murabbaı arsa: 
Kandilli Kilise caddesi E. 28 Y. 16 No. harsa: 

28 73 
46 

Kandilli kilise ikinci S. E. 6 y. 10 No. lı 103,42 metro 

murabbaı .arsa: 62 
Büyükada Yalı M. Demirci S. Y. 4 No. lı 26 metro 
murabbaı arsa: 

Yeni§ehir M. Bostan $. E. 7 Y. 6 No. h ar:sa: 
Mercan Tarakçılar C. E. 86 Y. 66 No. lı dükkanın 1/ 5 
payı: 

Rüatempafa M. Balkapanı Han zemin kat Y. 6 No. lı 
mağazanın 1/8 payı: 
Büyükada Yalı Balıkpazarı C. Y. 55 No. lı dükkanın 

J3 

21 

158 

105 

5760/11520 payı: :400 
Kastmpafa Emincami M. Mevlevihane S. E. 21 Y. l 1 
No. lı ana: 180 

Kasımpaşa Emincami M. Mevlevihane S. E. 2JM. Y. 
13 No. lı arsa: 150 

Eyüp Baba Haydar M. Kahya S. E. 7 Y. 9 No· lı ev 
arsası: 30 
Arnavutköy Yeni mahalle S. E. 31 Y. 69 No. lı ev ara-
sının 7 /16 payı: 77 
Bebek Kilise c.E. 46 No. h arsanın 3/ 4 payı: 503 
Arnavutköy Doğramacı S. E. 4, 6, 8 Y. 24, 26, 15 No. lı 
arsanın 2/8 payı: 81 
Beyoğlu Hüseyin ağa M. Ziba S. E. 13 Y. 11 No. lı 35 

72 

metro murabbaı 62 desimetre murabbaı arsa: 106 86 
Beyoğlu Hüseyin ağa M. Tavşan S. E. 15 No. lı 19 met-
ro murabbaı ana: 15 
Beyoğlu Hüseyin ağa M. Mangasar S. Y. 6 No. lı 68 
metro murabbaı 95 desimetro murabbaı aısa: 68 95 
Beyoğlu Hüseyin ağa M. Karaca S. Y. 22 No. lu 55 
metro murabbaı 73 desimetro murabbaı arsanın 3/ 4 
~~: M 
Beyoğlu Hüseyin ağa M. Yılancık S. E. 16 18 Y. 18 
No. h 41 metro murabbaı 38 desimetro murabbaı arsa: 20 69 
Beyoğlu Hüseyin ağa M. Liman S. Y. 2 No· h 60 metro 
murabbaı 43 desimetro murabbaı arsa: 30 22 
Beyoğlu Hüseyin Ağa M. Kılburnu S. E. 79, 79 M. Y. 
66/71 No. harsa: 300 
Feriköy linci kısım ayazma S. ve Rum kilisesi arka so
kağında E. 3, 5, 7, 45 y. 33, 35, 37, 39, 33 No. h ev ve 
dükkanların 1/ 2 payı: 1175 
Büyükçar§ı Uncu oğlu S. Y. 32 No. lı dükkan: 180 
Büyükada Karanfil M. Tapu kaydına göre Karanfil S. 
da E. 43 y. 33 ve vergi kaydına göre Fişenkhane S. da 
Y. 32 sayılı evin 4 6 payı: 166 67 

Yukarda yazılı mallar 20-11-1936 Cuma günü saat 14 de pe.. 

~in para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı 
dahili ve yüzde 5 fa:zli hazine tahvilleri de kabul olunur. Talil>"': 
lerin yüzde 7,5 pey ~ kçelerini vakti muayyenfncfett en-el yabra
rak Defterdarlık Milli Emlô.k Müdürlüğünde mütqekkil satıı 
komisyonuna müracaatları. F. (2718)_ . 

J 
., 
1 



ı: 

) 

• 
14 

• 

"• Beşiktaş Dikiş Yurdu • 
Tahsili en yüksek biçki dikiş mektebidir. Ayrıca şapka, çiçek ve te4..;•inaı 

• dersleri de vardır. Diplomalar Kültür Direktörlüğünden tasdikli olarak ve
rilir. Yeni sene için kayıt devam ediyor. Program isteyiniz. Akaretler nu

mara 87 Telefon: 4368 7 

ıŞ 1 K L ı 

NEO 
REKLAMLARI 

U~lYl~ ve 'taıksn~oe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

:sabah dokuzdan akşam 
saat be~" kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmrya ha· 
cet yo~. 1şte; havalandın}. 
mış yeni Tokalon pudrası- lik tabakası ile kaplar ve 
nın garanti mÜhas.5enau yüze tabii bir güzellik Vt?· 

bunlardır. Bu cazip hava- rir ve modası geçmiş ve 
}andırma usulü, Parisli bir yüze bir makiyaj şeklini 
kimyagerin keşfidir. Bu vermeden ka!ın adi pud-
usul dairesinde havası top ralardan tamamen başka 
landırılmış yegane hafif bir tesir yapar. Bu ~ eru 
pudradır. Şimdiye kadar Tokalon pudrası yüze ya-
yapılan pudralardan on pışık kaldığı cihetle ~una 
defa daha saf ve daha ha- "8 saatlik puclra,, tabir 
fiftir. Bu usul, Tokalon derler. Artık ı1e parlak l.lu-
pudrasmın istihzannrla nm, ne yağlı dit görfüımi-
kullanılmaktadır. lşte bu. yecek, hclki riizgfir, y:tğ· 
nun içindir ki, Tokalon murun \ terlemnin icravı 
pudrası, daha muntazam tesir edemiyeceği mat saf 

RADER - ~kşam postam 14 lki.&ıciteşrin - 1936 

EF EL il GRAZiELL 
Lamartin 'in ölmez iki şaheseri 

H AH 
tarafından bu eserlerin değerleri nisbetinde güzel bir üsıubda dilimize 

çevrihni ştir. 

Kapakları birer tablo kadar canll renkli resimleri lhtiva eder. 

1 
Rafael 100, 

ıstanbul: 

Graziella 75 kuruştur. 

Kanaat Kitabevi -. . .. ... ... . . . ..... . . 

..... ;ı~. ,·.- .. ~: . ADEMi 1 
• Ti DAR t , ..... ·N1 I t , 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

ORMOBiN 
---· Tabletleri 

Kelepir ve acele 
satılık otomobil 

1930 model Hüdson - Esseks taksı 
otomobil pek temiz ve sağlam. Son fen· 
nt imtihana muvafık. Saat ve plakası 
üzerinde hazır. Pek ehven fiyatla satı· 

lacaktır. Müracaat Sabahlan İstanbul 
Yeni postahane arkasında Baker han 
2 inci kat 38 - 40 telefon 21675 

: •• ::.w • .::::m:::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H Ci!diye ve Zühreviye mütehassısı H 
!i ç·PRUT=: H Dr. ı li 
U Beyoğlu, Rus sefarethanesi ıura- ii 
:S mnda Posta sokağı köşesinde Mey-!i .i •. 
~: menet apartımam. Tt'lefon: 43353 !! .. .. ............................................................ ............................................................ 

UCUZ VE ACELE SATILIK EV 

6 oda 2 mutpak 3 hali bavagazi, elek 
trik ve suyu bulunan havadar ve neza· 
reti mükemmel L~leli Fethibcy caddesi 
33 numaralı beton arme bir ev ucuz bir 
fiyatla acele satılıktır. 

Mercan yokuşu No. 6 kundura ma
ğazasına müracaat. 

Her eczanede eraymız . ' . ·~ •••• - ..... "'t' •':.} .. ' 

Sarıyer kazası idare heyetinden: 
Emirginda tolanak burnunda Emirgan caddesinde "14" No. lu b 

kö§k bir ahır, "356461" zıramda muhtelif ağaçlan havi emlak, tamamı 
17,5 masura ve iki lüle taksim suyunun 1 / 3 hissesi vergi borcundan d 
layı tahsili emval kanunu hükümlerine göre İpoteksiz olarak bilmüzaye 
satılacaktır. 

isteklilerin 23-11-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat "14 
de Sanyer Kaymakamlığında müteşekkil idare Heyetine h<ıJ vurma 

(293G) 

iktisat Vekiletinden: 
"iŞ KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hükümle. 

göre kurulan "İŞ DA1RF.Sl" nin Teşrinisani 1936 başından itibaren f 
yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. (1661) (2802) 

!stanbulda Oalatada rıhtım üzerinde yapı
lacak yolcu salonu projesine ait 

açılan müsabaka 

lstanbul liman işletme idaresinden: 
Galata Rıhbmmda Merkez ve Çinili Rıhtun banlan arumdaki idr 

remize ait yıkılacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlannm mebni b1" 
lunduğu arsa üzerine yeniden inta ettirilecek yolcu Salonu projeai içiıı 
Türk ve Ecnebi mimar ve inpat mühendisleri arasında bir müsabaka a ' 

Kimyager 

Hüsameddin 
1 çılnuıtır. 

Müsabaka 6. Şubat. 1937 tarihinde hitam bulacaktır. 

Tam ichar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Hanı. 

ZAYİ 

Dawtpaşa. orta.mektebinden aldı
ğım 27.5.933 tarihli tasdiknameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmil yoktur. 

Ali oğlu Mehmet irfan 
(V. No. 19165) 

musiki sanatkarlarını ve 

soıist -MUALLA 

Projeler bir jüri heyeti tarafından incelenerek birinciye (2500), 
ikinciye ( 1000) ve beğenilen diğer iki projeye ( 500) zer lira mükafsl 

verilecektir. Taliplerin proje müsabakasına ait izahnameyi Galatada fer• 
mencilerde Haydar Hanında Fen servisi ıefliğimize müracaatla ain:ıaW' 
lüzumu ilan olunur. (2754) 

ve daha mükemmel bir ve sevimli bil' ten gi."ırüne-

hemen ıröri.inmez hir l?'iizel 
D n ifil çse sn 
Dinleyiniz 

tarzda yaprşır cilrli hemen ccktir. ı 

-------~~~~ 

afia ak ID ap: -Dü-n v-e Yarın--
1 Terciime külliyatı 2 !kincikanun 1937 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada 

Nafıa Bakanlığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3500) 

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

Şartname ve buna mütefcrri diğer evrak parasız olarak mal
~eme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 

1936 senesi için Ticaret odasında kayıtlı buh:nduğuna dair 

vesika ibrazı mecburidir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2 lkincikanun 1937 Cumartesi günü 
Siır.t 1 O da Malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları la-
zımdır (2887' 

No. 60 

Yeni Kadın 
CEMiL SENA ONGUN 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 
kütüphanesi İstanbul 

Bu kitapla Dün ve Yarın tcrcilme 
külliyatının altıncı serisi tamnm· ı 
lanmıştır. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur,' 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
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/ Biliyor mıiıunu:z? . 7 

~ 
~ 

Dört 4raJan .lı:a-

fesleriru kınp 

kaçmışuu, dvar -
daki İngiliz kö -
yüne dehıet ut-
m·şlar. 

Vahşi 11ayvanlardan birisi 
zavallı bir eşeğin üstüne atılmıı. 

ve parça parça ederelı: yemi,. 
Bir diğeri bh ·ocuğun ·üstüne a-

~ ' 
tılmı§, bir ıey yapmaDUJ ama, 

her halde yavrucuğu çok fazla 
korkutmuı. 

UçüncüaO, bir eve girnıi1, 
evvela kümese uğranuJ, i?nde ne 

kadar tavuk, horoz, piliç ftl'U 

yemi§, Sonra .3a odalara girmİf 

ve herkesi korkutmu1- ~vdek!!e:: 

çatı arasına çıkarak c.an1amu kur· 
tarnuılar. Anlan kaygan ardu-

vazlamı Uatüne çdanafa cesa
ret edememit-

Sonuncusu ise, kapısı açık 

olan bir villaya girmiı. çok soğuk 
lıcanh olan ev sahibi hayvanı cfor-

durmUf. Aralan da ilc-rliyeme
mi§. batt1 geri geri 1rekilmeğe 

bqlamıf. 

Srrktaki hayvan mürebbiye
leri hayvanlar halka bUyilk zarar

lar yapmadan hepsini yakalamış
lar, fakat buna ratmen köyü epey 
korkutmuılar. 

* • ~ 

bilme.der. 

Bu ada, Tahiti adasının 

'Prenses Tchuva tarafmdan mös
yö Maurice Allard adlı bir adanıa 
satılmqtır. Bu adamın niyeti 

• burada bir dllnya cnnetl kurmak
tır. 

\.~ 'kd ,~ 
Tonton amca, gOnDn blrlnde gWı. 

kaldıraıı zenci lir adama rastladı. 

Vicadu W.hatli olduğu .ka
dar, ahl!kça da kamil yliz aileyi 
buraya yer)qtinllek istiyor. Her 

aileııin llar.ıa yapmaaı için 1500 
liralık ~ klfidir. 

v- - v ... da ne para, .n< 
polis, ne ~ ne " .lciraa. 
Ne 'ftl'Kİ . ..mır~ Topalı ·süı:m. 

ğe de tiizma yok: ·Çillldl Wj o al 
·•e balığı. boJdar. Hararet yaz -.. 
lat 20 ile ZS ·daue :..amda &
ğipr. 

l} lf. ~ 
Bu adam çok kuvvctll görUnUyordu. Amerikada garip bir vakaya 
CUllclert pöyle bir tulup kaldırıver! §ahit olunmuştur. 
yordu. Tonton amca da kuvvet clhe 
tinden ondan geri kalır mıydı hiç.. Şimdiye kadar görülmedik 
Hemen onun kaldırdığı gülleyt yaka bir ördek 1 Dünyaya dört kanatlı 
ladı. Zorladı. Zorladı. Beceremedi. o olarak gelmit. Yumurtasından 
nunla arasındaki farkı hAlA. kuvYet 
cihetinden gönnUyOl'du. YllzUııtl, çıkar çıkmaz hemen uçmağa baı· 
gözllnO, vUcudunu o~un gtbl styaha laIIU§tır. 

c-1 \IS>Y~ bu ıoın Jwlayca ı!.ff!!Illb. ~8rdefe "Çift kanath 
bllecefinl umuyordu ördek,, adını koymuıtur. 

I ŞEN .FIKRA .LAR I 

m 
Poliste: Perde arasın- ij 

da., bir ııırkın et- ' • . - Bu yumur-
rafında toplanan talan b.ir taka\ o.. 
halk, kafeselrin· ~ ~ ' tomobilinde ~ul· 
de yat.ın uslan- er· ı dum. Birisi tara • 
drnltıuı hayvan- fından unutulmuı olacak. 

Lu. seyrediyormui .. 
Kadının biri hayvan müreb -

biyesine: 
- Bu fil ze~i bir hayvana 

~ııziyor, dcmif. 
- Sahiden çok zek~dir. 

Mesela, bozuk paranız var mı? 
fı1 bu parayı şu dıvann üstUndeld 
kut uya koyacaktır, bakın 1 

Kadın file bit yirmi bet \cu· 
n•§luk uzatmış. O da hortumiy
le parayı alip kutunun içine koy

muı-

Kadın: 

- Oh 1 ne güzel 1 diye bağır
ır.ı§. Şimdi de kutudan iilam. Ba
na versin, bak~lım 1 

- Ah 1 bayanım, bu işi yap· 
masnu henüz öğretmek fırsatını 

bulamadım. 

~ • 1} 
- Srtıa. eğer dört adam bir 

tarlanın itini sekiz saatte bitirlr
ae, sekiz adam ayni iti kaç saat· 
te bitirir?? 

- Sekiz ki§inia yapacağı İl 
yok ı Çünkü, ötekiler bitrimişler 1 

~ .. * 
- Beı aenedir tolödük ediyo-

rum, to,pu topu .dört kaza yap
tnn.. 

....:.. oaa ~ mi, ben altı .. 
- Peki. sen kaç ıeıaede? 
·- Dündenbcri. 

- Çok güzel Eğer bir 'kno 
içinde sa\ıibi çıkmazsa siıe ilde 
ederiz • 

"'" 
~ )#. 

- Anne, ıu 

~ 
gölde yUzebiH: 

:;::? miyim? 

~ - Hayır, yav• 
ruml Yüzemez .. 1 

siniz, çok derindir, korkanm l ' 
- Hayır, anne 1 bak, au ör• 

deklerin kannlanna kadar bile 
gelmiyor. 

)#. 

ea 
)#. )#. 

- Çocuklar 1 

aize yeni ocaktan 
çıkardığı~ güzel 
paırtalardan -.ere. 
ce ğim ama. bina, 
uslu duracaimıi 

za söz verin 1 , t 
- Olur ama! vereceğiniı: 

pastalan bir görelim. 

'} * ~ 
Küçük çocuk: 
- Baba, dedi. bq tantsinl 

yanladım. Uçu edek. ilıili dişi. 
- .Peki ama. ba llİIM:Jderio. 

erkeğini, ıai4iaini nmıl farlmtin1, 
- Oh! çok Jday. Sindler4 

den Uçn konyak p.ı • ""· ctra • 
fında dolatıyorda. tlıi a.ne9i dı 
ayıiaya 'konmuıta.. 

}'rıkanda gördiiğünüı fil Hindi..ı;tanın Miıor mihracesin.~ a• 
ittir. 

Onun için böyle parlak ,urede boyanmıııır. Mihrae41 
nın 14.vr.upa .sey_ahallnden danil§ünll selWıyor. 

\\ 
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Biblo köpek 
Kesiniz, yapıştırınız \1e 

evinizde · gilzel bir sils olur 

B' ' (; 
................ ....___ f -,.,..--....... l-~-· "" • - -- - ..... ,. •• A' 

-
o 

kUçUk okuyucuıanmıza bu 
hafta ~ok eğlendirecek bir el it\ 
hazırladık. Bu resimde gördU~U4 

nüz köpeğin yapılmaıı.ı işt~n 

bile değildir. Yalnız bir.ız dikkat 
bir parça zamk iyi kese!l bir ma
bala bir parça karton. 

liu oyuncağı yapmık :çin 
iki türlü çalı§abilirsiniz. 

Birincisi: Resimde g:>rdüğU
nüz gibi kalınca bir r~~im U

, ğıdına sol taraftaki şekilleri 

aynen kopye edersiniz. Veyahut 
.'da resmi gene kalınca bir resim 
kağıdına güzelce yapı~tınrSı -

nız. Şimdi makası elini.Le ala~ak 
çizgilerin hududunu aşmaksızın 

kesersiniz. (Yalnız köpt'ğin ku
lakJanru gövdeden ayırmalı:: tı • 
zımdır.) Noktalı olan çizgileri 

.sakın kesmeyiniz. Şimdi önil· 

'nüzde kesilmiıı resim mt:'ICuttur. 
Noktalı yerJerden gfüelce kıv
nrsınız. 

Bu kıvnkların iyi ~1abilmc
ıi için makasın sivri ucu ile cet
:veli koyarak bir çizgi yapar
sanız bükme i§i daha kolay olur. 

Bükme işi de bittiğine göre kö
pe ğin gövdesi artık yaptı:ı.bilecek 

bir hale gelmiı demek olur. Bu

nu yapabilmek için apğrda a<sy
liyeceğim harflerin kartılıklarma 

tamam gelmeai ve ondan sonra 
bmlc veya kola ile yapqtınlma

lt llmndır. Bunda dikkat edilecek 
en mühim n;kta A harfini A harfi 

brpıına getirmek prttır. Ni

tekim B h3dini B harfi ile ilth. 
Fakat ya~ıjbrmap bqıaJ.n 

• • ••• 
1 

• • • • • • 

- -. - .. 

. .. ---. 

c 

önce evvela gövdeyi T.amklar

amız. Yani evveli C harfi ile 

diğer C harfini yapı,tmcsımz yal 

nız boyunu yapıştıi'.ıcağmız 

vakit azıcık zorluk çekec~ksiniz 

Mildntn reçeteleri: 

Bıçaklar nasıl 
t:emizlenir? 
Bıçaklarınız. temizleyiniz -

evveli bir gazete parçasiyle gü -
zelce siliniz, sonra ıslak bir bezle 
ıslatıruz, sonra da kuru bezle ku
rulayınız. Eğer bu suretle yaptı- . 

ğınız temizlik kafi gelmezse, bı· 
çağı bir tahtaya sürünüz. Gene 

bıçakta leke kalmıfsa, bir parça 
limon kesip onunla silrtlinüz, son-

ra da kuru bezle kurulaymız. Bu
na leke tamamiyle çıkıncaya ka
dar devam ediniz. 

Bıçakların saplan kemikten 
ise, limon ile temizlemek çok 
daha doğrudur. 

Efcr abanoz~ ise, yallt 
bir hezel ıiliJ?, bir kurutma klğr
dlyle iyice kurulayınu. Lekelerin 

çıktıfl!ll .~~~ece~. " 
Jr'un?aW dikkatle okur'fe öİ-

' • . . 
a • • ı• 

• • 
1 • • ı1 • • •, 

~ i """' • .. • ,_ 
• •. -- ' • ..... ·; • 
• i • H' • • 

' • .. ... .. ~-· ···- ,.·.; .. -;:- ... - . .. 
• ., 
• o 
' • 1 
ıır - .~_,. -
• • . -• • E'. • 
• 

• .. 

·' 
•' ,,. 

• ı 
: 1 ., 
• • , 
1 
• 

ama, her halde bunu da başarır
sınız . 

D harfi ile diğer D harfini 
de yapıştırdığınız zama~ köı;>e

ğin bir cisim gibi meydana geldi· 
ği görfilecektir. Köp~~imizn 

yakları ve gövde ve boynu da 
yakları ve gövde ve boy mu da 
tamamiyle yerli yerine oturttuk
tan sonra kulaktan aşağ.ya d:>ğ-

Fazla kuvvet: 
ist:emez ı 

. - Eier böyle bir hayvanla 
lmı'.plaıacaiımı bilteydm, bizim 
ıu aucuk clofnyan makineyi 
yenJJDda getirirdim. 

renineniz hem diniz ufak te
fek ·ev lıelrl yapmağa alıpcak, 

hem de annen~z s~in bu hama
ratlıfmzdan memnun olacaktır. 

. 

.. -- -· ... -
• H • 
• • 

-~·ı • 
' . - • 
t 

ru • kıvırırsınız ve kuyruğunu 

da kaldırmayı unutmayır.1z. Ku 
lak ve kuyruğa istediğiniz §ekl 
verebilirsiniz. İşte az bir vakit 
biraz el zahmeti size güzel biı 

Biblo kazandırdı. 
Mecmuaruzı kesmek ;stemi

yoraanız bu şekli ince :ıir kağıt 

üzerine kopye ederek Mı..ka v\1a· 

ya onu yapıştırırsınız. 

BULMACA 
Den öyle yedi harfli bir 

kuş adıyım ki, beni arayanla:::: 
ekseriya kaf estc bulurlar, 2 
inci ve yedinci harfkrimin 
manası siyahın aksi, sondan 
başlayarak üçüncii hnrfime 
kadar da tersimden okursanız 
Türklerin çok sevip, çok içtik· 
Jeri yazlan heme.o hemen her 
sucuda bulunan bir mayi olu
veririm. Ikn hangi kuşum. 

Birinciye güzel hir kulu 
içinde esans, ikinciye vazo 
içinde 'bir krem, Uçünciiye bir 
bere ve iki yüzüncüye lmdaı 

da muhtelif hediyeler nrile
cektfr. 

HA 8 E-R 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece lıuPomı 

14 lkinciteşrin - 1938 ~ 
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···ç Hayvanın 

Hikayesi 
Hayvanlan daima sevdim. 

.tl'akat babamın söylediği bir laf 
vardır, bir insanı anlamak ister 
.sen, arkadaşının kim olduğunu 

Ben, ve üç dostu~ 

sor. Bıl lafbana pek dokunmaz. 
Hayvanları sevmekte devam ~ dl· 
yorum. 

Çocukluğumda, kadın ka· 
dar süslü bir köpeğim vardı. Kö. 

peğimin adı Şımarıktı. Kendi cin· 
alnden bir köpeğe rastladığı za • 

man karşısındakinin cüssesi ne O· 

lursa olsun, yanına yaklaşır, lu:· 
hyarak oltimatom verirdi. Eğ'!r 

8teki de bizimki gibi hırlar, ve 
kafa tutarsa, o zaman birinden 
biri hücuma geçer, ve kavga baş

lardı. Eğer kavgalarında ötesi 
berisi yaralanırsa, hizmetçi Fat • 

ma ile b~n işimizi gücümiizil bı
nkır, sevgili Şımarığın yaralarını 
sarardık. 

Bu vahşilikleri bir tarafa bı
rakılırsa, Şımarık dünyanın en 
lyi, en uysal ve en sabırlı bay

~anıydı. Oyunlarımı seyrede : ::y 
rede hepsini öğrenmişti. Benim 
kadar ustalıkla bunları tatbik e· 

diyordu. Hele saklambaç oyu • 
:sıunda pek maharetliydi. Yalnı7. 
"oldu!,, dendi mi, hemen oyunu 
kazanı veriyordu: 

Çünkü, burniyle ~er taraft 
kokluyor, saklandıfım yeri ko • 
Sayca buluveriyordu. Bundan bşa
ka bir maniayı aşmak icap edin· 

r;e, Şımank harikulade aıçrayışla
riylo beni daima geride bırakırdı. 

En mühim vasfı kat'iyen oyund'l 
yorulmaması, en yorucu oyunlara 
l>lle tahammill edebilmesiydi. 

. -

Bir de siyah tilylil yeşil göz
Jii Tath adında bir kedim vardı1. 

En büyük zevki Şımarık öyle UY.• 
kusuna yattığı zama~, onu!' a .. 

yaklan arasına uzanmaktı. Fakat, 
Tatlı genç kızlıktan kadınlığa 

geçince, yani evlenip ev anasx 
olunca iş değişti: o zaman _Tatll 
run yavaşça Şımanğa yakla,ştığr, 

ve arkasındaki. yav~ulariyle kSpc
ğin yanında oturd~ğu görillllrdU, 

Uyanınca Şimarık başını kaldın
yor. Bakıyor, Efra~ta mUhim blc 
İ§ olmadığını gördükten sonra, 

başını yere· dayayor, bir "ah 1,, çe
kiyor, gene rüyalar fil.emine dalı " 
yordu. 

Hizmetçi Fatİna tuhaf blı' 

kızdı. Ne Tatlının, ne de Şımarı-
Fatma birgUn bana tuhaf 

ğm feryatlarına dayanabilir· Ho• 
le kavgalanru gördü mil, bUtUn bir lıildye anlattı: Tatlı bir çar-
ıeytanları tepesine çıkardı. ıamba günü bize misafir olara.K 

Söylemeğe !Uzum yok, Tat
lının evdeki en mUhim vazifed 

fare avcılığı yapmaktı. Sanki ken~ 
disine gösterilen şefkat ve ihtima1 

ma kaI"fl beslediği minnettarlt• 

ğın bir diyeti idi. Gayet ldbU"I 
dı. Eve gelen misafirlere "ho~ 

gelen Niyazilerin arabasına gizli· 

ce ginniı, kiğrtlarla ıilslenm!ş 

bu yere arkadaşını davet etmiş, 

ona bir ziyafet verm.i§ti! 

. İki dostumun adlannı biliyorsu 

nuz :Biri Şımank Biri Tatlı Bir u .. 
çtincU dostum da kırmızı bir ba· 
hktı. i\dı Sevimdi. Bana adını 

anlamıyormuş gibi gelirdi: Ta~it ~\ Q ·V.4• biraz milbal4ğa ettim. Hususi a-
.;, - -~ partmanı geniş karınlı cam bir 

..... ~ vazodandı. Ye ıUs.lUydU. Sevim 

~~ _ -. bekh-dı: Binaenaleyh biraz sıkıcı 
- ''' ~~ biraz da ıinlrllydi. Bu filozof ta

vırlı haruma bayılıyor, onu ıevi
Tatlı, mfıalirlere "hoş geldin!.. yordum. Evet, onu seviyordum. 

diyor. Parlak ve aynalı apartmanının 

geldiniz!,, demek il.zere ya1ruz 
bii- defa aUrtünilr, ve bu hareketi. 
ııi birden fazla tekrarlama.cdr. 

Fatma ile arasırun hiç iyi olmadı
ğım bildiği için, en iyi ciğeri 

vereceğini bilse.,bile kat'iyen ya· 
nına sokulmazdı. Bir kedl, evin
de en çok beraber olduğu kimse-

yi sevmezse, ev işlerine yardım 
ctmeği nasıl isterdi? Bu tartlat 
içinde Tatlının avcılık yapmağa 
pek heveıi yoktu. 

8niinden geçtiğimi görüyor, farz 

ediyordum. Bu, belki de bir ha
yaldi. Sevimin Aloöeti feci oldu: 

Tatlı, balık yemekten bUyük bir. 

ba.z duyardı. Onun birçok defa· 

lar aynalı apartman önünde du· 
ıup ayaklarlyle vazoya tmnao.

mıya çalıştığtru gördllm. Yaptığı 
i~ retlerle sevgili kırmızı bahğı

ım korkuturdu. Sonra, ayakları

nı hayvanı yakalamak Uzere IU· 

yun içine daldırırdı. Birçok de-

Harflerle resim yapıyorum 

N()l(T.11 OL4N VERLER.l 
IC.4RA LJf "ıflNI%.. 

· f~ar yaptığı tecrübelerde muvaf .. 

fak olamaımı. bir tilrlU bu kırımı 

~ve gil.zel balığı yemek lmkinınl 

bulaınamııtı. Fakat, birgUn• 

nasıl oldu bilmem , aynalı apart • 

Tatlı, Sevimi ~meğe azm 
•tmlftl. 

manı parçalanmıı, toz buz olmuı 

bir halde gördilı:n. Sular yere dÖ; 

JdllmilıtU. Şmıank ayaklarmııı 

UatUne oturmU§, yalanarak Tattt .. 
1 

yı, Sevimi yemekte olan hırçııı 

:ve yaramaz, kediyi seyrediyordu. · 

.GUnlerce ağladım. Fakat_ ' 

Tatlı hırçınlığına rağmen, kaba .. 

hatinl bilmiyor değildi. Bu mUto-ı 

enir gUnlerimde hiç yanıma ıo • 1 
kulmadı. Fakat, birgUn Ş~ 1 

la beraber yazı yazdıtmı.masatuQ 

altında ayaklamnx yalamıı, .va 
benden af dilemlgti, 

HAffER gazetesine ekli olarak parasız verilir. 

- 1 I 

rtt@ı1~ 
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pc~şin· le 

' l---] 
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-- -Çocuklar 1 Mecmuanızın bu nüshamızla birinci cildi 
tamamlanıyor. HABER gazeteıerlnl almak suretile hemen 
hemen para sarfetmeden elde etmiş oldu{lunuz bu mec
muaları clltlettlrmek istiyorsanız, Ankara caddesinde (Ya
kıt kütüpanesl) ne bir numara mukabilinde bırakınız. Ci!t 
parası __ içi,~25) ku~uş getırmensınız. 


