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Antakya ve lskenderundaki kardeşlerimizle 80,000 liralık define peşinde 

birlik olduğumuzu göstermek için Haeıbabanın liraları 
il il nasıl deve oldu ? 

Zavallı 2878 lira dolandırıhhktan başka 
bedavadan bir bina da verdi 

apılmasına müsaade edilmesi talebile yüksek 
tahsil gençliği müracaatta bulundu 

Antakyada hBdiseler oldu. 
llalep -Antakya yolu kapandı 
. Gerek seçim dolayıaile yapılan taz- --
~~ ve gerekse sancağın vaziyetinin 
\ 1inı İ§inin uzatılmakta olU§U gençlik 
~•ında da büyük bir teessür uyandır· 

lctadır. 

1 b'f!.u mUnasebctle dün Milli Türk Ta
t c Birliği merkezinde yüksek tahsil 
~Çliği bır toplantı yapnuıtır. Bu top
let ~••il ve heyecanlı tezahürata vesile 

DoZandıncıZardan garson Ahmet, Emine Mahide ve Mahmut Celtileddin bu 
aa.bah emniyet direktörlüğünde kavgalarından bira.ı evvel 

lrU etmiıtir. Misli 
görülmiyen 

bir dolandırıcıhk 

ea~Plantımn sonunda bkendcrun san· 
-."1Il'l varbklanm tanıtabilmek için 
~illan on binlerce Türkün müeadele
tillı~ ~Ütün Türk dünyasının iştirak ct
~göatermck için bir miting yapıl-

'8 karar verilmiştir. Eğinli kasap Hacı Mustafanın on ay 
u ın\ting için müsaade talebile vili- evvel Emniyet sandığına bir işi düş-

( Deııanu 6 ınc:-la) Antakyad.an bir manzara 
...........____"'"---------------------------::------------ müetü: Emvali mertukeden aldığı bir 

Sovyet Rusyaya karşı :!~:ıa!:~.ıe;~ın:!~ 

Almanya ı·ıe Japonya ~::~~~s::::ı~E~~e;~~ 
nm emvali metrukeye ait olduğundan 

s erı bir Hlıfali yap~~ı--a_,.._,,,,.,r--...... l;~:;y~~:,::kbin~ındanme-
yus bir halde çıkarken ufaktef ek ya-

B U anlaşma lngilizleri de kuşkulandırdı pılı, esmerce, gayet nazik konuşan bir 
adam yolunu kesti: 

l 'Londra, 18 - Almanya, Jtalya ve Sovyetlere karşı askeri bir ittifak ak- nın Londra elçisinden izahat istemi,- - Ne var! Hacı baba çok dalgınsın.. 
..,.•1tıonyarun komünizme karşı teşriki tedildiği bildiriliyor. tir. - Evet oğlum dalgınım. Biraz pa-

na uydurarak şöyle dedi: 
- Sen müslüman bir adamsın .. Yll • 

zilnden belli... Benim de bir detdim. 
(Devamı 6 ıncıda) 

lla te&iye karar verdikleri haber veril- İngiltere hariciye nazırı, Japonya Moakovadan verilen malOmat ra alacaktım, vermediler... Ufaktefek 
l elttectır. Moskovadan gelen haber. ile Almanya arasında imzalandıiı Moskova 18 _ 16 sonteşrinde Sov. adam adımlarını hacı babanın adımı
~ h"Qa ile Mmu~ a~~da ~~~""~~aha"ın~h~eyL ~tlerhlrl~~~T~"~~ ~~-----------------------------

ile yaptığı bir mülA.kat esnasında, Ja- Yu·· zbaşı elbı· sesı· yle ••Faşizm kurbanı ,, 
Asker kaçağı olduğu iddia edilen 

Fransız dahiliye 
nazırı intihar etti 

tiazıra hücum eden gazetenin 
mürettipleri grev yaptı 

U,. ~aria, 19 (Hususi) - Fransa dahi· 
l.u lll.ıın Roje Salengro dün gece 
~~hrindeki evinde bUtün havagazı 

:1tlannı açarak intihar ctmittir. 
' 

7 Yaımda bulunan nazır Lil ıch
l'-U. belediye reisi ve mebusu idi. Sos-

t ........... 
r- nsıne mensuptu. 

l~dcıi cazctecilerc beyanatta bu
' d llıilntchirin kansının ölümün · 
"t bıı olayı çok müttesasir olduğunu 
tf'ecııürünün son günlerde ailesi 
b(ıtilıı dan birçoiunun ölmesiyle büa
tir ~ bulu!\duğunu söylcmit

'~unun üzerine M. Salengronun 
~ l bozuırnuı ve geçenlerde sağ cc
~tClzctelerindcn birinin kendisini 
Utt~ firar etıniı olmakla itham etmesi 
lltittir e büsbütün bitkin bir hale gel
~Ulıa '. Bundan birkaç hafta evvel eski 
jUri rtplcrdcn mürekkep hususi bir 
"'' , lllüntehirı· . • . il" ,ql \' n muumıyetını an et· 
l't>'c ; rneb'uaan meclisi kendisine 63 

itılıtfr. at)ı 421 reyle itimat beyan et -

!lir 111 .. d 
~ A u det aonra M. Roje Salcn-
t\~ "lrhnany.da harp esiriyken bir 
bit dCsJr~ nıahkcmesi tarafmdan 

ede çalı§mak istemediğin-

den dolayı mahkum tdilmiı olduğu 

meydana çıkmıştır. 

intihar naaıl olC:u ? 
3alengro intihar ettiği gün evvela 

açılma hazırhklan yapılmakta olan 

panayır yerine gitmiş, sonra belediy~ 
dairesinde bir işçi heyetini kabul et. 

miştir. Bu heyete müfrit sağ cena,.. 
Grenguar gazetesinin kendi aleyhinde 
yaptıgı hücumlardan çok müteessir ol. 
duğunu söylemiştir. 

Bundan sonra öğle yemeğini kü. 
çük bir lokantada yemiş ve evine dön
müştür. Akşam üstü hizmetçisi naz . 

rı, bir müddet evvel karısının öldüğü 

mutfakta ve onun ölü bulunduğu kol. 
tukta can~ız görmüştür. 

Nazırm m2 ktu'ıu 

Lil1e, 19 (A.A.) - Başvekil Blum. 
diln itğleden sonra buraya gelmiştir 

Başvekilin yfü:ü saps:ırı idi. Ve soıı 
derecede heyecan içinde olduı?;u gö. 
rüliiyordu. 

Başvekil bundan sonra hemen Sa
Jengronun ikametgahına gitmiş ve bh 
müddet mlintehir dahiliye nazırının 

(Devamı 6 ıncıda) 

panya dış işleri bakam Arita, Sovyet. 

~~0~r~!
1

_:!~:~:: ya:!!n~~~:ih0~:: dolaşan bı·r kadın 
ğunu bildırmıştır. Bununla beraber 
Arita, ismini söylemediği üçüncü bir • 
devlet ne komünizm aleyhinde miica.. Bahkesırde 
dele bahsinde bir blok vücuda getir. 
mek için müzakereler cereyan etmek 
te bulunduğunu kabul eylemiştir. 

yakalanarak iki gün 
hapse mahkum oldu 

Ayni salahiyettar men balardan al. 
dığı maJQmata istinaden Tass ajansı 

( Deranu 6 ıncıdcı) 

Gürbüz ve Güzel 
ÇOClYllk 

Müsabalkamoz 

Foto Etem 

!Jüs!ıbakamıza (1) numara ile iştirak 
eden Ali 1cızı, 4 yaşında 

tvennan 

1 
Kupon:9 Çocuklarmızm mU:.a.ta.ka 

mıza tştlrak edebllmelert lt{n bu 
kuponlarm toplanmam IA.zımdır. 

Balıkesirden bildiriliyor: 
Pazar günü Cumhuriyet alanında bir 

kadın yüzba§ı elbiscsile dola§ırkcn gö
rUL-nüştür. 

Kadının bu kıyafetle dolaşması her 
kesin nazan dikkatini celbettiğinden et
rafma çoluk çocuk birçok kimseler top
lanmı9tır. Çok geçmcdeıi meseleye po
lis vaziyet ederek bu sahte yüzbaşıyı 
karakola götürmüştür. .. • • ---

Yapılan tahkikatta kadının Cumhur{.. 
yet mahallesinden yirmi yaşlarında Hay• 
riye adında biri olduğu ve kendisine 
ütülenmek ve temizlenmek üzere hıra• 
kılan elbiseleri resmini çektirmek mak· 
sadile giydiği anlaşılmıştır. 

Kendisi dün sulh ecza mahkemesine 
sevkedilmiş ve yapılan durupnası so
nunda bu hareketinden dolayı iki gün 
hapse mahkum olmuştur. 

1/eybeli Deniz Okıtlunun 161 inci kuruluş "ılı müna,,ebetiyle yapılan me
rasimi dün taf s-ilôtiylc yazmıştık. Bugün de bu mcra~me dair bir fotoğ
raf dercediyoruz. ihtiyar zat,, mektebin cm eski mezunl.anndan Bamat 
Nacidir. 



ir ameliyat yapıhyor 
Şu İspanya hadiseleri, beşeriyet nam ve hrsabına, belki de hayırlı oldu. Fil

,·akika, orada medeniyetin · mühim bir parçası mahvolmuştur. Yalnız yeni me

deniyetin değw, eski medeniyetlerin de .. Bunca asırlardanberi muhafaza edilen 
tarihi eserler, dahili muharebeler esnasında yerle bir edilmiştir. Seyyahların tak

dir, hürmet ve hayretle gezdiği abidelerin arkasına gizlenen vatanda11ar birbir

lerine ate§ açmışlar, müzelerin salonları barut deposu haline getirilmiş, ve bun
lar, şehre düşman girince ateşe verilmiş tir. 

Bütün bu tafsilatı okuyup dehşet içinde kalıyoruz. Yalnız biz değil, bütün 
dünya insanlarının tüyleri diken diken kabarıyor. 

Buna rağmen, diyebiliriz ki, bu hadiseler, yalnız İspanyol hudutları içinde 

kalmakla, dışarıya sirayet etmemekle bayırlı bir iş işlenmiş oldu. Artık uzun 

müddet dünyanın hiçbir yerinde dahili muharebeler yaprnağa kimse cesaret ede
miyecektir. 

Eski Mısır medeniyetini iyi bilen bir dostum anlattı: Oranın dör bin aene 
evvel yapılmış abideleri üzerinde sezaryen denilen ameliyatın eşkal ve tafsilatı 
varmış. MalCım olduğu üzere, bu ameliyat,çocuğun milşkill doğması üzerine an-

nenin karnuu yarıp yavruyu almaktır. Meşhur Jül Sezar, ana karnından bu tarz 
da dünyaya geldiği i_çin ameliyata o adı vermişler. Fakat, sonra Romalılar tara
fından bu operasyonun nasıl yapıldığı beşeriyetçe unutulmuş, nihayet son asır· 

larda yeniden icat edilmi§. Evvelce Muı.ırda da aynı ıey bir kere daha keşfedil
diğine göre, demek ki, insanlık, aynı hüneri üç defa, muhtelif tarihlerde bul
muş ... 

Bu da, medeniyetlerin ne kolay battıklanna delUet eder .. 
Yirminci asrr medeniyetini batıracak olan tekimül eden havacılığı, kim· 

yacılığı ile harpler, bilhassa, dahili muharebelerdir. bpanya hadiselerinin bir fay
dası, bu vatandaş harplerinin dehşetini bütün dünyaya göstererek "Aman yarab 
bi ! Sen bizi esirge!,. dedirtmesi olmuştur. Bir hastayı ölümden kurtarmak için, 

b!r uzvunu kestikleri vakidir. Yirminci asır medeniyetini kurtarmak içn de is
panya feda ediliyor. Faıistler, komünistler, bütün nişterlerini o betbaht ilzerinde 
tecrübe ediyorlar. Hüseyin Faruk TANUR 

Müstemlekelerde 
Fransa için tehlike 
baş gösteriyor 

Beyrutta ve Fasta kanh 
hadiselerin arkası kesilmedi 

tır . 
Fastakl hldlseler 

Fastan da bildirildiğine göre Rabat 
Medine ve Fasta Kazablankada yapılan 
tevkifatt protesto için nümayişler ter
tip edilmiştir. 

lllllıMıttdllffllll1111111ıtWlllllU11nııııııtlHIH1t1mıııtılllllhftı11111ttıııı 

Bayanlar! 
Güzellik doktoru adresi 
le bize yazdığınız mek 
tuple.r eliınize geçtiği 
giin, Pariste anlapnı~ 
bulunduğumuz 

Güzellik 
Müessesesi 

'.Adresine tercümeleri yaptırılarak he· 
men gönderilmiştir. 

Bize sual soran bayan oku· 
yuculanmız birkaç gün i· 
çinde alacağımızı umduğu· 

muz cevaplan, gazetemizde 
göreceklerdir. 

Bayanlar! 
Güzelliğinizle alakadar olma 
ruz ıihhatinizle alakadar ol 
mana demektir. 

Polis Rahatta nümayişçileri müşkü

Iatla dağıtmış ve 100 kişi tevkif etmiş
tir. Fasta yapılan nümayi~erde de 
yarhlılar vardır. 

~UJtanm sarayı Qnundc yapıla11 ııU· 
mayişte polis büyük müşkülatla karşı

laşmıştır. 

,çer hı-= 
• Belçika kralının isim gününün yıldönümU 

mUnasebeUle Relaicumhurumuz Atatürk bir 
telgraf çekmi§, kral da bir tqekkilr telgrafı 
göndermiştir. 

• Şehir meclisi geçen haftaki ruzname çok 
yüklll olğudundan ıehrin ekmeği ve yağlan 
hakkında huırlanan iki mühim projeyi tet 
kik edememişti. Ekmek ve yağlar meselesi 
bugünkü Şehir mecli8lnde görtl§Wecektır .. 

• Üniversite dil imtlhanlarma gireceklerin 
muafiyet imtihıuılan 29 te§rlnlsanlde yapıla 
caktır. 

• HUkOmct pamuk ipliği buhranının önüne 
geçmek için pamuk ipliği ithali hakkını 

uyuşturucu maddeler inhisarına vermiştir. 

Afyon mukablll ithal edilecek bu iplikler 
sipariş ed!lml§tlr. 

• Kendisinden vergi almağa gelen Belediye 
tahsfldan Alfyidöven Bulgar tebaasından Ab 

raham dört ay hapse mahkOm olmuııtur. 
• Küçült sanatlar kongre~ine iştirak eden 

murahha!ılar şehrimize dönmüşlerdir. 

• Silivri ile çorlu arasında yol lll§aatmda 
bazı tarlht heykeller bulunmuştur. 

• Topkapı sarayında Mimar Slnanm eseri 
olan mutbaklarm tamiri fçln tahsisat veril 
mlştlr. 

Ayasofyanm garp cephesindeki tamirata 
ba§lanmıştrT. 

• İki sene evvel mtlhlm para sarlne tamir 
edilen tarfht Heklmoğlu Ali pqa eebillnln 
kurşunları çalınmıştır. Hırsızlar aranmakta 
dır. 

• Nafia vekA.letJ elektrik ıılrketıne reamt 
dairelerden elektrik sarfiyatı fçln dlpozfto 

HABER - Ak,.am postası 

•• ATATURK 
Alnıan iktisat Nazırını 

kab·uı etti 
Reisicümhur Atatürk Ankarada bu 

lunan Alman millf iktısat nazırı dok
tor Şaht'ı dün kabul etmiştir. Saat 18 
de yapılan bu mülakat esnasında har'. 
ciye vekili doktor Tevfik Rüştü Ara.ı;ı 
ve iktısat vekili Celal Bayar bulun. 
muşlardrr. 

Gazetecilerle görüşme 
Doktor Şaht sa.at 20 de Ankara 

Palasta gazetecileri kabul etmiştir. 

Beyanatına ''Şu dakikada o büyük vtc> 
harikulade şahsiyetin tesiri altında 

bulunmaktayım .. ,, Söo:leriyle başlrya.ı 
Alman iktrsat nazırı şöyle devam et. 
miştir: 

"- O, yalnız Çanakkale zaferini 
kazanan adam değil, ayni zamanda bu 
günkiı Türkiyeyi. maddi ve mane'i 

bugünkü varhklariyle iktısat ve kültür 
bakımından yaratmış olan ve Tür. 

klyeyi yepyeni bir büyük devleti olara'< 
yüksek istikbale namzet yapan şahsi. 
yettir .. , 

ı1ı11TUrklyeye yabancı dejllllm. 

Doktor Şaht, Atatürk hakkında!d 
sözlerinden sonra demiştir ki: 

"- Türkiye benim için yabancı bir 
memleket değildir. Onu otuz seneden
beri tanıyorum. imparatorluk TUrki 
yeslni tanıdığım gibi, genç Türkler 
devrini de hatırlıyorum. O zaman da 
iki defa gelmiştim. Şimdi bilhassa ıu. 
nu tebarUze lUzum hissediyorum ki, 
hiç bir memlekette bir milletin mane. 
vt varlığında bu kadar süratli, bu 

kadar derin bir deği;;;iklik olmamıştır 
Size bilhassa benim faaliyet şubemi 

alAkadar eden sahaya ait bir misal 
vere~;m: 

lstanbulda, bizim Alman banka· 
larının direktörleriyle görüşürken. 

bana dediler ki: 

Fakat biz de modern Türkiye rica. 
li gibi pratik adamlar olduğumuz içfo, 
kendi nezaretimin iki yük.sek memuru 
nu, lüzumlu görülecek bazı müzakere 
leri idare için, beraberimde getirdim. 

Bu müzakereler mühim değildir. 

Biribiriyle münasebette bulunan kf 
memleket arasında, dünyanın diğer 

memleketleri için de mevzuu bahsolan 
bazı güçlükler tabii olarak bizim ara. 

mızda da hadis olmaktadır. lşte bu 
müzakereler bu güçlüklerin halline 
matuf ve buna binaen iktısadi mtinase 
betlerimizin esasma değil, teknik ta. 
raflarına temas etmektedir. 

Memnuniyetle beyan edebilirim a<İ, 
bu meselelerde beraberimde getirdi· 
ğim aı·kadaşlarla iktısat vekalctinizin 

alAkadar daireleri ve Merkez bankası 
arasn:da iki memleket arasında e."3. 
sen cari olan dostluk ruhu dairesinde 
görüşülerek bir tesviye tarzına bağ. 

lanmış bulunmaktadır. 

lki memleket arasında mevcut olan 
dostluk ruhu sayesinde ileride hAdis 

olabilecek diğer meselelerin de dalma 
açıkça ve dostça halledileceğinden ~ 
minim. 

Her iki memleketin iktısadt bünye. 
si o şekildedir ki, bunlar arasında bir 

tezat değil, ancak bir iş birliği ve bir. 
birini tamamlama keyfiyeti mevcut •,. 
la bilir.,, 

Doktor Şaht sözlerini şu suretlt> 
bitirmi~tir: 

"- Beni bilhassa sevindiren noktıt. 
Türk hükQmeti erklnından bir çokla. 
rı ile görüşerek fikir teati etmek lm
k~nıru bulmuş olmaklığımdır. Aranız. 

dan tabii olarak teessürle ayrılmakta 
yxm. 

Liderlerinizin kanaati ve karekter. 
"Bugün Türkiyede kurulmuş olan Ieri benim üzerimde derin bir tesir bı

büyük banka müesseseleri, bankaCI_ rakmaktadır. Dunu da, aranızdan ay. 
hk bakımından e bUhassa o ıkadar nlmadan önce bilhassa kaydetmek is 

lirler.,, 

Böyle bir şeye eskiden ihtimal bifo 
verilemezdi. Evvelce Türkiyenin A. 
dana ve Mersin gibi birçok şehirlerini 
görmüştüm. Fakat Ankarayı maale
sef tanrmamıştım. Buna teessüf mü 
etmek lftzım yoksa aksi mi, orasım 

pek tayin edemiyeceğim. Zira, Ankara 
da bir çöl ortasında öyle bir umran 
merkezi yaratmış bulunuyorsunuz ki, 
bu tarzda bir şehir yaratmak işine Av
rupad21. değil, olsa olsa şimal Amerika 
smda ra$tgelmek kabildir. 

Bilhassa Ankarada kurmuş oldu. 
ğunuz devlet mahallesi, bana Vaşing_ 
tonda mevcut olan devlet mahallesini 
hatırlatıyor. 

Eminim ki, çok az bir müddet için· 
de Ankara en güzel ve en modern dev. 
let şehirlerinden biri olacaktır. 

Seyahatin sebepleri 

Şimdi herhalde benim bu seferki 
seyahatim hakkında da benden bazı 
şeyler öğrenmek istiyeceksirüz. 

Bu seyahatim bazı Türk ricalinin, 
bilhassa Merkez Bankası umum mü
dürü Salahattinin Berlinde bize yap
tığı ziyarete bir mukabele manasını 

taşımaktadır. Buna binaen, burada. 
ki ziyaretim herhangi bir müzakere 
esası gibi bir mevzua temas etmemek_ 

tedir. Ziyaretimdeki mana, daha zi
yade Türkiyenin bu yükselişine karşı 

olan alftkamızı ve bu yük.~elişin banisi 
bulunan zevata karşı beslediğimiz 

hürmeti ifadedir. 

tt:clm.,, 

Nazırın zlyoraUerl 
Alman iktısat nazırı dün Ankara. 

da Çubuk barajını, Ankara kale.c;i, is
met lnönü kız enstitüsünü g zmiş, ha. 

riciye vekaleti genel sekreterini ziya · 
ret etmiştir. Numan Menemenci oğlu 
ve Bulgar büyük elçisine iadei ziyarft 
te buluan doktor Şaht öğle yemeği_ 

nl İran, akşam yemeğini Alman elçi
liğinde yemiştir. 

Doktor Şaht gitti 

Alman iktısat nazırı bu sabah saat 
8 de Ankaradan tayyaresiyle hareket 
etmi~tir. Alman nazırı Adana - Ha. 
lep • Bağdat yolunu takiben Tahran'l 
gitmektedir. Bu geceyi Bağdatta ge· 
çirec~ ve yarın sabah erkenden Talı-1 
rana hareket edecektir. 

GUzelliğinize halel veren ve içi
nizde dert olan §eyleri bizete 
rc<ldüt etmeden sorabilirsiniz. 

Alacağınız cevapların ne kadar 
makul ve ne kadar tatbiki kolay 
olduğunu görünce: 

istemek ııatlhlyetl olmlldtl!ınt v,. alrnanlarm =================== 

HABER'in 
Cidden faydanıza çalı!hğmı 
anlayncaksmız. 

ac••1ttnım ı '"""1tttıııırır.tntıtınııııııJlfllırnınıınıtıt1llffn1ıtıu 
Bayan Semiha Uyar'a: 
Bize vücut ö1çülerinizi gönderme

nizi rica ederiz. Mektubunuzda ölçü -
lere dair bir kayit yoktur. 

geri Vf'rllm('ıılnl bildirmiştir. 

• Bnvtık Millet Meclisi d'ln toplanmış l!!e 
de g1Sr0ştllecek meselelere 11lt tevziat hentı:r. 
yaprlmadıl!ındıın lc;tJma geri kalmıştır. 

Oıser"' .. : 
• Avuaturya Hariciye no.zırı Şlmlt bugiln 

Berllne muvualat etmektedir. 
• ttaıya hü~meU Almanyanm Versay 

muahedeslnln nehirlerde aeyrtseferln tanzimi 
ne alt madd~stnt yrrtmMı dolıı.yısjle Fransa 
nm tekil! eltlS"f müşterek protesto~ıJ reddet 
mlştlr. 

• Mrlllt' ilk önco Bern de bir elçilik ku 

• 

racak ve sonra Milletler cemiyetine kabulünü 
lsUyecektlr .. 

• Transilvıuıyanm Romanyaya iltihakı 

mUnııscbeUle ı, 2 ve 3 ilk kA.nundl\ BUkre§te 
büyük t,1enllkler yapılacaktır. KUçUk itllA!m 
muahodclerln tadiline aleyhtar oldugunu teba 
rUz ettlrceck olan bu ~enllltlerde 30 Yugoslav 
ve 30 Cekoslovak mclAI!ru bulunacaktrr. 

• Romanya. Hariciye nazrrı Antenesku Ro 
mayı nyın 25 inde ziyo.ret edecektir. 

• Kanada hQk~metl ırtlAhlanma için gele 
cck yıl ı~ milyon İnı;iliz lirası so.rfe.decPktlr. 

• Amerika cumhurrelııi Ruzvelt Arjantınc 
liareket etml§tlr • 

- Biraz gülümseyiniz! 

19 

değil mi 
Hamam 

!b>öcelksnz alkme 
nsteırn~ Y 

Ekmek deyince, ark.asından, tıı-: 
olarak "parası,, diyeceğimiz geliY 
Fa'/oat bugün bundan bahsetmiyeCCff 
Ekmekten, parasından değil yaı111z 
mekten bahse&ceğiz. 

Biliyoruz ki, belediye, ekme1· 
- 1ntrol eder. Tartılanna bakar. B~ 
yapanZarı lezalandırır ve vazi/CS~ 
burada bittiğini görUr. 

Ekmeklerin pis ııe temiz ouıuğıl 
tetkik edecek, gözden geçirecek 
mın neresi olduğunu tayin cdcmed1 

miz için, kerulisine hitap edeceği 
daire bizce meçhuldür. iş temizliğe 
allılk ettiği i{in sıhhat müdiirWğii 
al4kado.r olması icap "dcccği gibi, 
rasının kontrol teşkili.ılı bağlılık fi 

tMından belediye olacağına göre, 
"1i glfaden geçirecek olan dairenin 
ne belediye olması lazımdır. 

Gerçi biz gene bunun böyle oldıt 
nu biliyomz. Belediye doktor"lan 
sıra fırınlara giderek ekmeklerin r .. 
kin olup olmadığına, temiz bıılu 
bulımmadığma bakarlar. Ama bil 

I 

kışın - ne yalan söyliyelim - pek s<J• 

olduğmıa katıiiz. Çiinkü her evin fı 
dan aldığı ekmeği içinden çuval par 
sından tutunuz kamamböcekleri11e 
rıncaya kadar her cins ve çeşit n 

nin çıktığını oiirilyor ve i.şitiyorıız. $ 
rnek, biz Türklerin dörtte üç yen:t 

dir. Birçoklarımız için de dörtte dl,;;... 
desek hakil.:atten uzakla..pn~ buZıınrıt'J 
yız. O halde, ağız tadıyla yiyeceği 
bir ekmek var demektir Bari 01ııı 
g5nüZ ferahlığıyla, haımam böcckl 
ra.!lamadan, çuval parçalariyle çtıtıı 
madan yiycbilsek. Bütiin isteğimiz 

Halkın Dostu 

Muallimler arasındlt .. 
yeni tayinler 

Beyoğlu Akpm Kız sanat melı:!e 
yapma çiçek muallimliğine açılt a~ f.J. 
fize, İstanbul Akşam mıntak'! . 
mektebi elektrik atelye s '";;erliğ 
İsmail İzmir mmtaka sanat meıct 
elektrik atelyesi stajyerliğine f{a~ 
Kadıköy Akf'Ull Kız sanat mektebi ıı: 
ki ve diki§ stajyerliğine Saide, An1' 
Ticaret lisesi iktıaat ve coğrafya Jll 

Iimliğine Dr. Nihat Celal, Gazi osıııf 
paşa yardımcı Türkçe mualliı:ıılİ 
Melahat, mülga Darülfünun fen fa 
test umumt fizik a:.istam Celal ErzU 
lisesi fizik stajyerliğine, Edebiyat fa~ 
tesi asistanlığından açıkta kalmış bı.11 
nan Nezihi Afyonkarahisar lisesi ~ 
ve coğrafya muallimliğine, İstanbul 1• 
E.i tabiiyc yardımcı açıktan muallirt1 · 
ne Hatice Hulkiye, Mardin orta ırıe 

bi riyaziye yardımcı muallimliğine ııÇ 
tan Kemal, Diyarbekir Akşam Kız 1 
mektebi moda stajyerliğine açıktan 1ıl 
l!hat Aliye tayin edilmişlerdir. 

~I ,/ 
· - Amerikan karika.tUı-~ 



•• •• •• 

erde §(>yle yazmıgtım: 
, mutavassıt seviyedeki 

lıuına ORTA FRANSIZ der· 
P'i efkln umumiyelerinin bir 
ası olarak timsal haline ge. 
ir. Benim de nazarımda, ta-

~ dan bir bakkal ORTA 
ey U{'tür. Onunla, harici ve dahili 

t hakkında dalına gö~ürilz. 
kaı benden maliım.at, ben de ondan 

alnını!,, demigtim. 
k d'" gün, gene bu ORTA TÜRK 
~ llkkanına uğradım. Beni, sabah· 
· . eline gazetesi sunulan bir hava· 
~isl gibi keyifle karşıladı. De· 

ğıJ. • ,teı>edcn konuşmaya başladık. 

1• • 4lınana dedi ki... İtalyanın 
llı.isi buna. kızdı... Bolşeviklere 
~Yutturmak istediler ... ,, diye yük 

c tıiı.g~~'aset semalarında ( ! ) uçmaya 
.. ~ık. 

eğer bu esnada dükk!nda.ki çrrak 
~~ gôzleri ala 'yıa ıştld.ıyarak, 
""'klerlınize kulak verir, durur
! O kadar dalını§ ki, mUşteri gelin
lll'kına varmamı§. Ustası, bu hali 

ğ '• k fena halde kızdı: 
ıı Sen bizi dinliyeceğine işinle uğ· 
f- ; ~Yle §eylerden sa.na hayır mı 

uıı ~· Çaıı§, çalrş ki adam olasın! 
~ a.ıar1amrya. başladı. 

aJlcağıznı kendi dar muhiti dı· 
leme demin hasıl olan o gtizel 

', Sôndü. Pu!ırdı yavrucak ... Çu-
1 ~ kesekô.ğrtlarma bir şeyler 

Ya başladı ... 
ııt..,rn.ıt.~ 

& !, or, çalı§ryor? ... Ada.m ola· 
· lt~ 'reau, tekamUl edecek!? ... Bu-

. ~~ "'~"·or' 

Sanayi 
birliğinde 

Yüksek iktisat 1 
mektebi 

Yarın fevkalAde bir Ankaraya taşınacağı 
toplantı var şayiaları doğru değll 

Milli sanayi birliği umumi heyeti Yüksek iktısat ve ticaret mektebinin 
yarın hah saat onda fevkalade ola· 
rak toplanacaktır. Toplantıda bir b..ı. 
~k senedenberi umumi katipsiz bulu. 
nan birliğe idare heyeti tarafından 

umumi katip namzedi gösterilen sana· 
yi müfettişlerinden Hali din bu yeni 
memuriyeti tasdik edilecektir. 

Birlik idare heyeti bu sabah, yarın 
ki toplantı hakkında görüşmek üzere 
bir foplantı yapmışqr. Bu toplantıda 
ru:ınamenin haricinde azaya bazı h•J. 
suslar hakkında izahat verilme~i ta. 
karrür etmiştir. 

Umumi katip seçildikten sonra ye
ni umumi katip birliğin 937 faa. 
liyet yılında takip edeceği çalışma 

progı·amı hakkında izahat vert> . 
cektir .. Bu arada birliğin hükumet neL 
dinde takip etmekte olduğu işler v~ 

yapılrnasmı düşündüğü meseleler aza 
ya bildirilecektir. 

Milli sanayi birliği iki senede bir 
kongre yapmakta ve idare heyeti de 
bu kor.grelerde se~ilmektedir. Bunun 
için birinci mesai senesini bitiren şim 

diki idare heyeti azaya izahat vermeği 
muvafık bulmaktadrr. 

önümüzdeki sene içinde Ankaraya ta· 

şınacağı ve mektebin leyli olacağına da· 

ir gerek hariçte ve gerekse talebeler 

arasında dolaşan şayiaları tahkik için 

mektep müdürü Fuadı 2iyaret eden bir 

muharririmize müdür aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

- Mektebin Ankaraya taşınması bu 
hususta çıkarılan bütün şayialar tama· 

men asıls.ızdir. Yalnız mektebin bilhassa 

yüksek kısmında bir takım değişiklikler 

yapılması kararlaştırılmıştır. Bu husus· 
ta hazırlanan yeni bir talimatname ile 

mektebin idari, pedagojik ve inzibati 

ihtiyaç ve noksanlarını etrafile dü~ün
meğe ve ikmal etmeğe çah}tık. 

Talimatnamede tedris sistemi ve im

tihanlar rejimi meselesinde de ehemmi· 

yetli değişiklikler yapılmış ve imtihan

lar daha ciddi bir şekle konulmuştur. 

Mesela mektebin - hususile yüksek 
kısmına • her sınıf için iki dersten ya· 

zılr eleme mizan sistemine başladık. 

Bu talimatname yakında talebeye 
ilan olunacaktır. Gene yüksek kısma 

d ~ruıu; .... 
.~,~~ara alır? 3 aylık maaşlaı· 

tıst b • ıçer ... Bayramdan bayrama Ay başında veril meğe zırdaki mevcudumuzu güçlükte istiap 

yeni bir takım dersler ilave edilecektir. 

tdare ve muallim kadosunda da bazı 
ufak tebeddüller yapılmışıtr. Hali ha-

ıı. 1 .aş. veririm. .• (Yani kendi eski eden mektebimize, yeniden jki büyük 

El işleri 
sergisinde 

Milkilfat alanların 
isimleri 

Ankaradaki Elişleri ve küçük s:ınatlar 
jüri heyeti evvelce mükafata müstahak 
gördüğü 40 namzet arasrnda mükafat 
alacakları tasrih etmiştir. Kura ile çe
kilen bu isimler şöyledir: 
Kunduracı İsmail Kerr.al (İstanbul) 

At1türk mükafatı iki bin lira, Saran 
(İstanbul) hükumet mükafatı bin beş 
yüz lira , Zehra Kum (Ankara) Ankara 
mükafatı bin lira, Müzeyyen örer (İs
tanbul) 250 lira, ihsan (Ankara) 250 , 
Cevat Örnek (Ankara) 250, İhsan öz
baylar (Erzurum) 250, Beyoğlu Kız 

Akşam Ertik okulu {İstanbul) 250, 
Halil ııo:tıt rt .. t~ .... h.,1) ? c;o. 

Tr·en yoıunda yan 
gelip yatan kadın 
Evvelki gün Kızıltoprakl;ı Erenköy 

arasında posta treni hat üzerinde bir 
kadınla karşılaştırruştrr . ı 

Hattın üzerinde oturan bu kadın tre· 
nin düdük seslerine aldırmamış ve yo
lun üzerinden kalkmamıştır. Bunun üze
rine tren durmuş ve kadının yanına gi· 
dilmi~tir. 

Bu kadının sinemacı Kemalin teyzesi 
olduğu anlaşdmı§ ve kendisi ailesine 
teslim edilmiştir . 

Hapishane 
boşaltılacak 

~~ı!) .... :sahşişlerden altı lira başlanıyor 
~e lliktırdı. Jstanbul defterdarlığının bütün 

sınıf ıave etmek için bazı inşaat i§lerile Binanın yerine adli
U tanıandır sende? şubelerinde üç aylık maaş sahibi mü. 
l{ ç Yıl oluyor. teka.it, dul Ye yetimlerin altı aylık m_ . 

8 ~kalkar ... Kaçta yatar? aş yoklamaları yapılmaktadır. Yokla-
t-••• be; uyanır... Dü.kklnı temiz.. 
'ltlltcıa da kepenkleri indirir... manın son günleri yaklaştığından 

e Se ltı: yoklama yerlerinde fazla kalabalık ol 

1i · ~ l2 akıllı bir adamsın. .• Öyleyse makta ve bazı yerlerde memur adedi 

ğ~~~~-""a- ~~ek--i';tf;o;:. ~;;·e;ı:·;·;;~:;::··~e~;:;:;ı~;"·~~.~~ 
tt ~ .~! Bir şeyler kapmak yetleri nazan dikkate alarak oralarn 

'•ç:nde heves var ... Halbuki sen fazla memur göndermiştir. 
.. t'\.. §, ~hş ki teali edesin!., de-

J."" vn~ ıçın çalışmak, yirmi saat Emlak l'e Wytam bankası ayın birin 
.. ~ ~ . hızmetıerini görmek oldugu· na den itibaren maaş tevziatına başlama'.\ 

uğra§ıyoruz. Taleebnin derslerine bir 

yardım olmak üzere yakında bir de il
mi mı!cmua cıkaracağ•z. 

Kömür 
havzas ndan 

ilk tren Ankaraya 
hareket etti 

Filyos - Çatalağzı yeni hattı dün Ça· 
talağzmda yapılan merasimle işletmeye 

.. .., SUpürg 
~j lliıı . ~ sallayıp fasulye tartıp üzere tertibat almıştır. Ondan iki gürı vagon kömür ve zonguldak v:ilisinin 
·r: 8a.ıı •nkişafı kabil olabileceğini sonra da defterdarlık şubelerinden başkanlığında 35 kişilik bir heyeti ha-

açılmıştır. İlk tren Çatalağzından bir 

il ~a.~Yorsun ? ... İnsaf... maaş alanların - ki bunların miktarr milen hareket etmiştir. Tren buglin An-
aı-·.1ıı oı~ al, bu tarzda bir fikir işitme- rok nzalmı.:;,.tır. m,,sl:-rınrn t"'vziı'ne k k d'" k" ·· h d ~ı-' '<1.tak "" " , '"'. 0 

" araya varaca ve un u nus amız a . t ,._ ... çaşalayıp: 
ıcv u başlanacaktrr. 
ııl ~ er~ce derece büyilr... - dedi. 

Gerek banka gerek şubelerde maa-; 
programını yazdığımız merasimle kar
şılanacaktır . . ~~ §unun gibi: - diye alay et-

', Çokır ~dal hamlacısı... Çalışa
ıca reis~rek çekerek te!J.i edecek ... 

verilme.si arife gününe kadar tamam. -------------- -

lanmış olacaktır. Bu sene bayram .,;.-

tu ı, Oradan §irket kaptanı, der· yın ortasına geldiği için maaş ,·ermek 

ela~ gem.isi süvarisi, ondan son- te ,.e almakta müşkülat çekilmiyeceıt. 
:.Oatt~ on~nına kumandanı olacak... tir. 

bıı .böYie bir şey vaki midir?============================= ,._ ttlıdir? 
u0eğiı... gençlerimize, günde hiç değilse bir 

Yleyse • iki saat istifadeli ~yler öğrenmek im-

PERŞEMBE 
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ye sarayı yapmak 
hazırhktarı başladı 

Şimdiki hf pishanenin yerinde ya· 
pılması takarrur eden yeni Adliye sa· 
rayı hakkında tetkikler yapılmaktadır. 
Evvelce Tomruk dairesi arsası ve vila· 
yet konağı karşısına tesadüf eden bi
naların yerine yapılması dUş'tinülen At!-

liyc sarayı için hazırlanmış olan plan-

lar, yeni arsanm vaziyetine göre tadil 
edileceği için, tetkikler buna esas tu· 
tulacaktır. 

Bir taraftan bu tetkikler yapılırken 
diğer taraftan şimdi hapishanede bu • 
lunan mahkCımlarm nakilleri için terti
bat alınmaktadır. İstanbul hapishanesi 
mahkumlarından bir kısmı yakında İm· 
rahya ve diğer bir kısmı da muhtelif 
postalar halinde Zonguldağa ~önderile· 
cektir. Bundan sonra geri kalan mah· 
kümlar şimdiki tevkiflıar.e binasında İn· 
şa ettirilecek pavyonlara taşınacak · 
larclır. Tevkifhane binasında yeni ta -
dilata başlanmıştır. Şehrimize gelen 
hapishaneler mütehassısı Mazhar hapis
hane ve tevkifhanede bu hususta tet -
kiklerde bulunmuş ve alınacak tertibatı 
tesbit etmiştir 

llasıı ,R, • senın bu betbaht çıra. 
1t:J,l'ı "lKişa.f edebilir? ... Onun bu kfı.nmı vermeliyiz. .. Bun~ için her lk(İSat vekaleti 
~Pratıcı hayattan kafasını bir mahallede teşkilat olmıı ı ır.. . Halk G.:. .. ~·.;;--ıu C.ün.~ :,, !~~~ · 

h
\>al'd Çikarnıasma, ne yolda im· fırkasının uğra§acağı belli ba.51ı mese- müşaviri şehrimizde 

• U1Yetıır: Bütün Türk çocuklarına lelerden biri de budur ... Senin gibi ak· v,ıut Smb Oqı, Ş~hrimizde Sümerbank fabrikaların· 
,_. e~ı derecesinde yükselmek lı eren dükkancılar da, küçücük, geçi- dan Feshaneyi tetkik eden iktısat vek5.-

l '· lı~hneli değil midir? Bir ka- ci menfaatleri bozulacak diye, millet 
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leti lıaş müşaviri Van der Porten Anka-
' ~bile cı~ı donanma kumandam çocukları olan çıraklarının seviyece tu~~0 12,39 7,11 {1,-ts 12,00 ı,36 12,21 rayıt gidert'k memleketimizi ziyaret et-
~ ~s· ~er z.ekt ise, çalııka.nsa bir azıcık yükselebilmesine meydan ver· ı ••••mı••••••••lliı miş olan Alman milli iktısat nazırı ve 
~ lıal'atı, bır lostromo olabilmelidir melidirler. Ne dersin? devlet bankası reisi doktor Şahtla gö· 

, lıl... ÇekiJnıez bir yük halini al- ORTA TÜRK, insaflı bir adamdır: GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? rüşmü~tür. Baş müşavir bu mülakattan 
~eıc - Hakkın var, bayım! • dedi. ltalyıı - Habeş harbı en kanlı blr ollfh<>yıı sonra dün şehrimize aönmüş ve Fesha· 

y ~ıtak; çırağı. ilerlemesi için ba.şı.1 , V3 • NO) girmiştir. nedeki tetkiklerine tekrar ba~lamıştrr. 
~ lljl'af !'Sak bızhn işler aksar .... --------- ---- - - ---------- -----....!..--------------
' lia.h etti. 

· !. .. '"Frtıeseıe bu... Bizim hodbin· 
~iiıni akat, bu hodbinlik kendi 
1Ui Ze bile zıttır Çün' k" ak 11 . gen_ b' · U ı I, 1~ " ç ır neslimız· olurs · tü ~ "U. ı;ı • a, ıs a-
daba b.:agm cehaletini istismar-

4b .. ı UYiik olur l"':;-1... b' 
i ~u.n nijf ... y~U ıran, Mesleğinizde devam ediniz 
~ ~~ bin usu boşaldı da, yerine 
~ a:vn1 Londralı geldi f arzet. 

' l-.. vesaiH-.. 
ı;o. §ehti b ' wınlZi kullanarak, on· 
. aıe Sok ır sene sonra tanınmaz 
<!tı ~~~ acaklıı.rdır. Çünkü k"'lt" 

... ~ "''4U1Ul)'· u ur 
a.ı aaa,. bö; nıancviyctleri yüksek-
~ ic;b:ıdc ~le dostum... Çırağını 
hu. :Valnı Yttır3.tmamalısın... A

~ it! d~d~ Bana Uıallük eder bir 
~~ tlıiııcun r ... BütUn esnafın, bütün 
atıaz.nu ~escıesidir... Çalışıp da 

,; aza.nan çocuklarımıza, 

AÇIK KONUŞMA: 
Okuyucularımızdan B. Y. ye: 

Tahsil derecenize göre evvelce öğrenmiş olduğunuz 

marangozluk ve tesviyecilik sanatlarına devamınız çok 
münasiptir. Bu serbest meslekte iyi bir iş tutup, çalışmanı· 
za devam etmeye bakınız. Do;; vn~itlcrinizde d l! tesviyeci
lik yapmanız sizin için fevkalade !aydalt bir şeydir. 

Size tekrar tekrar, marangozluk veya tesviyecilikte 
bir iş tutmanın tavsiye ederiz. 

Memur olmağa kat'iyyen bakmayınız. Bugünkü tah· 
silinizle bu işte hiç ilerliyemezsiniz. 

Daimi okuyucu kartı lazım 
AÇIK KONUŞMA: 

Üsküdarda B. Bedrünnisa'ya: 

Bir aylık moda abonemiz, ııncak gazetemizi ilk gün

den itib:ıren takip ederek kuponlarımızı biriktirmiş olan 

daimi okuyucu kartı almı~ bulunan karilerimize verilmek· 

tedir. Sizin de eski bir okuyucumuz olduğu muhakkak ol·. 

makla beraher , elinizde daimi okuyucu kartı bulunmadık-

ça. m!ialesef arzunuzu yerine getirmek bizim için imkan· 

sızdn. Çünkü hesaplarımız ancak müddeti malıim olan 
daimi okuyucu kartlan üzerinde yapılmış bulunmaktadır. 

3 
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?OJOeıro ~Dm? 

''UZU3" da gördüğümüz bir fık"Tcı: 
"Bütün bir dili, bütün bir ifadeyi 

dcğiştirebilmemiz, belki, mümkün ola· 
cak. Fakat şu acaip ölüm haberlerinin 
yazılış tarzı değişmiyecek galiba. 

Mesela bir ölüm haberini beraberce 
okuyalım: 

"Gayret vapur kumpanyası müdürü 
Bay Şerü ... ,, 

- Eyvah, zavallı Şerif ölmüş! diyor 
sun uz. Hayır o ölmemiş, devam edin: 

"Bay Şerifin mahdumu Hüsnünün .. ,, 
- Yazık. pek gençti, tanırdım! 
Hayır, o da ölmemiş, devam: 
"Zevcesi ... ,, 

- Ayol daha yeni evlenmişlerdi: 
zavallı kızcağız ... 

Hayır o da değildir; okuyun: 
"Zevcesinin amcası albay Kamilin., 
Ölen Bay Kamil de değil, devam: 

"Baldızı Bayan Naciye ... ,, 
Naciye Hanım öldü diye yüreğiniz 

hoplama.sın: kadıncağız sağ. 
"Bayan Naciyenin büyük annesi Ba 

yan Emine vefat etmiştir .. , 

Nihayet kimin öldüğünü anlıyorsu
nuz. Fakat bu ilan örneğini, fazla yer 
tutma.sın diye, en kısalarından scc;tik. 

Öyleleri vardır ki yarım sütuna yakın 
sürer ve siz, onu okurken, hemen her 
satırda bir başka tanıdığınızın öldüğü
nU sanarak yastan tasaya, tasadan 
yasa düşersiniz. 

• 
Şu acaip tarzı değiştirsek de ölüm 

haberinin başına kimin öldüğünü ön
ce yazsak, sonradan ölenin kimin nesi 
olduğunu. akrabalarının , soyunun, so
punun adlarını yazsak olmaz mı?, , 

inhisar 
memurları 

Akay vapurlarında 
tenzilat göremiyecek 

İnhisarlar jdaro::ıoi memurlarından 
Boğaz içinde oturanlara Şirketi Hayri-

ye , Devlet memurları için yaptığı 

tarifeyi tatbik etmekte ve kendileri -
ne tenziUitlr abonman karneleri ver • 
mekteydi. 

Kadıköy, Anadolu sahili ve Ada • 
larda oturan İnhisar memurları bundan 

bir müddet evvel Akay idaresine mü· 
racaat ederek Devlet mtmurlanna mah

sus abonman ka:nesi verilmesini is
temi~ler, Akay mü:iürlüğü de vazi-

yeti iktisat vekaletine bildirerek bi rce
yeti Iktisat vekal~tine bildirerek bir 
cevap istemişti. Vekaletin yaptığı tet -

kika sonunda İnhisar idaresi memurla· 
nnın Devle memuru sayılmadığı görü-

lerek böyle bir tenzi1atın yapılmıya -
cağını bildirmiştir. 

Müslüman 
pomaklara 

IB lYl o çgx a ıra s'lta ~<dl a 
Zorla kilise 

yaptırıyorlarmış ! 
Fili be: (Hususi) - Nevrekop ka.. 

zasında Slaştan namında temiz bi.r 

Pomak köyü vardır. Bu köyde bir te'~ 
Bulgar olmadığı halde iiİmdi Bulgar 

hükumeti buraya bir kilise yaptrr
makta imiş. Ve işin garibi kiliseyi dtt 

angarya suretiyle gene Pomakları"\ 

kendilerine yaptırtıyormuş ! Pomak . 

lar nahire müdüriine "bu kiliseyi ne 
diye )·aptırtıyorsunuz? Burada Bul . 

gar yok,, demişler. Nahiye müdürü 
ile hudut yüzbaşısı da cevap olarai< 

"siz Bulgar değil misiniz? sizin i~in 

yaptırıyoruz!,, cevabını vermişler. 

Şimdi zavallı Pomakları büyük bir 
tcHiş almıştır. 

Gene o civarda bulunan Türk 
köylerinde Türkçe konuşulmasına dıa 
müsaade edilmiyor, "siz de Bulgarsr· 

nız! Bulgarca konuşacaksınız!., di. 
)orlarmış. Hatta bu köylerdeki Türk 

mektPplerini kapamışlar ve Türk ço. 
cuklarmı şimdi r.orla Bulgar mekt~ 
bine gönderfyorlarmı~. Bulgar hil • 
kOmeti bu haberlerin aslını bildir:. .. ~ 
dedikoduların önüne geçilmiş olurdu. 



•• 
Olümden geri 
dönen insanlar 

tediğimiz ölü, mecazi man.adadrr. 
Ölümü haber ''erilmiş bir adamın tek. 

HABER - Akşam postası 

Donanma piyango
sunda kazananlar 
1 § Bankasından: Donanma Cemi ye. 

ti ikramiyeli tahnli.tı piyangosunun 
16 İkinci teşrin 1936 günü yapılan 
62 inci keşidesinde ikramiye ve amor
ti isabet eden tahvil numaralarmı 
gösterir cetveldir: 
KEŞlDEDE 1TF A OLUNAN TERTİP 

NIDılARALARI 
298, 

5967 
9723. 

1435 2228 3572 4573 
7457 7792 7797 7816 

İKRAMİYE İSABET EDEN 
NUMARALAR 

Bu akfam 

SARAY 

19 İkincitqriıı - 1936 

JEAN KiEPURA·nın 
FRIEDL CZEP A - THEO LlNGEN ve bütün ~ 

•lnemaeında na Grand Operası trupunun iştirakile o 
Yerlerinizi evvelden 

Aşk Güneşi aldll'mız. 

1M SONNENSCHEİN) 
Telefon: 41656 filmi bu meıhur tenorun şimdiye 1'11 

yarattığı en büyük prkılı filmidir· 
Grand Operanm oynadığı TURANDOT'un iki perdesi, bu -

tefem filmin en neft. ve fevkalade parçuıdır. 
lh••• ilaveten: FOX JURNAL'in en ıon havadisleri_: 

İkramiye Tl: Tertip No: Sıra No: --------------------------:: 
1000 7816 71 
300 7792 62 
100 9723 4 
100 7797 85 

50 9723 73 
50 298 14 
10 7792 87 
10 7816 38 
10 5967 73 
10 5967 67 
10 7792 44 
5 9723 88 
5 3572 30 
5 1ms ~ 

5 7816 85 
5 1435 15 
5 298 88 
5 9723 51 
5 9723 79 
5 5967 83 
5 7816 24 

Bu akşam Sakarya (Eskı t:..ıhamt~ 
Sineması 

Her vakitten daha aehhar, daha cazib olan büyük arti.lt 

J O V N C R A W F O R D'u 

Dilediğim Gibi Yaşarım 
Kısmen Korfu ve Ege adalarında çevrilmit büyük a9k, 

hayat ve neıe filminde takdim ediyor. 
Yerlerh.ıizin evvelden aldırılması rica olunur. Tel. 4t341 

llaveten: Paramount Jurnal ve Mickey 

Yarın akşam TCJ RK Slnemasınd1 

DANlELLE DARRlEUX ve CHARLES VANEL 
tarafından yaratılan 

VIEŞ!L DOMftNO BalA.daki tertiplerin hiza.larmda g&.. 
terilen sıra numaralarmdan mlltebakl 

ra~.hayata avdet etmesinden bahsede.! hAIA bu esran halledememiştir. ayni tertiplerin diğer ııra numarala.rı-
cegız. • • * ve 2228 7457 7573 No: lı tertibe 

Böyle vaka1ar hayret verir derece- Preston şehrinden Kibl lc;imli bir kAmilen amorti isabet etmiftir. 

Büyük Fransız filminin ilk iraeıidir. ;j 
Asri sinema üzerinde pzej yazılmıt alikabah! bir tarih 
Zamanımızın en meıhur artisti olan DANlELLE DARR 

nün en mükemmel filmlerinden biridir. 
ilaveten: Fransızca EKLER JURNAL: En son dünya havad' 

de sık olmaktadır. J{ocalar, yas tutan adam da denizde yüzmekte iken ka.r. İkramiye ve amorti bedelleri 23 !kin 
karılarına kal·uşuyor. Anneler, allele. bolmuştu. Sonra şekli tamamen bo- el teşrin 1936 tarihinden itibaren tedi
rine avdetediyor. Bazan, şimdi anlata. zulmuş bir ceset, millerce ötede mey. :re edilecektir. Amorti bedeli beher 
cağımız Grumet isimli lngiliz gibi dana çıktı. Ancak dişleri üzerind~ tahvil için bir Türk Uruı on kuruitur. 
"Meuırdan,, dönüp kansını başkasiylc yapılan bir teşhisten bu cesedin KihJ .:::;::;:::::=:::=;:::===::;::======== 
evlenmiş bulanlar da. vardır. :isimli biçareye ait olduğuna hükmt' dirilmiş adam,, damiasını o plwn ---------------1111!1--------"' 

Gn•met 1914 senesinde harpte "öl- dilmiştir. üzerinden silmek için artık epey za· ı 
miiJ,. diye ilan edilmit künyesi geL Cenazesine karısı iştirak etti. Fa- man daha yapmak 14.zmıdır. "Olmilş, 
mişti. lki sene sonra karısı bir baş. kat A)'llİ günde Kihl'in de ortaya çık. diye ilan edilen adamların bir defa Lokanta ve Birahanesinde H E R A K Ş A M 

MAJESTiK 
kasiyle evlcnı'i. Bu kadın şimdi ko- ırwıı garip değil midir! Denizde yüzii. döndükleri görülüyorsa da, bu vaka lzmirin sevgili artisti Bayan FAHIRE 
casından ayrılmak istiyor. işte bu şil ve ondan sonra başından ge~en her birkaç defa olmuyor. Ik.inci ölüş sahi. Son za.ınanda. ka.ıandığı büyük muvaifakıyetlerle 
~ıralardad1r ki Grumet'in hayatta ol. hangi şey hakkında hiç bir şey hatıl'- dendir. Ve son ölü,tiir. Çok kimseler, }.{AJESTIK B1RAHANES1NDE ı;ıarkılarma devam ediyor ~· 
duğu haberi çıkmıştır. lamıyarak dönüp gelmişti. bu ölümün de bir p.kadan ibaret ol. Yeni p.rkılarlle dinliyenlere 7.eVk ve ne11e veren Bayan FAH:f.BJ!i'.? 

Bu adam :neredeydi? KendLcılnin rtık bu adamın karısının ~·c ço. dulunu anmıtıılal"Sa da h-yltat... MAJESTlK birahanesinde dinlevinlz DIKKAT Bira dubJe bol ™,,.,,. 
ölmüş olduğu raporu karısına bil diril. cuklarının sevincini taluıyyuledebilirsi. Bununla beraber, bazı inAanlann 25 kurııe, Rakılar envaı ve nefis mcu ile verilir. 
dikten ve karısı evlendikten soara niz. Fakat sevincle beraber korku gidip de gelmem~ini U!ıtiyenler de Bevoğlu Meşrutivet caddesi No. 97 • 101 

Gnmeth~ibten"fil~k~m~ab du~lmMıhm~~bkb~~lüpd~ vudı~ '••~--------------~-~-~~~~ 
rar verdi. Onun saadetini bozmak 

istemiyordu. •n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-ı 
Kendisine bunun sebebi sorulduğır 

zaman "Bence bir İngiliz ancak böylt' 
hareket etmelidir., dedi. Çıktı işin 
içindl'n ... 

• • • 
Fakat bu vakala.r, dediğimiz gibi 

bilhassa Ingilterede pek sık görülen 
şeylerdendir. Liverpul şehri sakinle
rinden Konelli isimli bir kadın da 
"Mezardan geri dönenlerden" biridir 

lla)·an Konelli bir kavgayı mütea. 
kip e,·inden ayrılmıştı. Kısa bir zaman 
sonra suda bir kadın cesedi bulundu. 
Bir cinayete kurman gitmiş olduğu 
görülüyordu. Kone1Iinin kocast, bu 
kadının kendi karısı olduğuna hük.. 
metti. Cesedi görmüş ve "Evet, bu k?. 
dın benim karımın ta kendisidir,, de· 
mi ti. Filhakika bulunan cesedin 
kendi karısına olan müşabeheti pek 
büyiiktü. Ceset muayeneden sonra 
gömüldü. Tahkikat b~ çıktı. Aile 
yasa büründü. Nihayet her şey unl!. 
tu1du. 

Fakat bir müddet sonra, çocukların! 
görmek arzusuna dayanamıyan Bayan 
lfonelli günün birinde geri dönüverdi. 
Ölmemişti. Suya Hilen kadının kim 
olduğu hala anlaşılamamıştır. Zabıta 

Bu akşam M E L E K sinemasında 
Senenin en muazzam, en müthiş ve en güzel 
ŞAHESERLERİN ŞAHESERİ 

Korkusuz 
Kaptan 

Fransızea f;Özlti Metro - Goldwyn - Mayer ekstra süper film. Baş rollerde: 

KLARK GARLB - CHARLES LAUGHTON - FRANCHOT TOS 
ve TahltlOD iki dünya güzeDD MAMO ve ~ovıT> 
O 1 K K A T : Sayın halkımızı izdihamdan korumak için bu film yarın matinelerden itibarel 

i P E K sinemasında da g~terilecekei' 
Bu akşam M E L E K için biletlerinizi 

erkenden aldırınız. Teıeron: 40868 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 
HA'ı'Dİ GEl 

· ONUN .ŞcREFi. 
NE EGlENE-1..tMj _.,,.,_ 
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Beceremiyorum 
vesselam ... 

Büyük muharrirlerin hikayeleri11~, 
Okudukça ağzım sulanır. Ben de onlar 
rl~ bir iki sayfada herkesi güldüre
cek veya ağlatacak yazılar kaleme aL 
ı:tıak isterim. Fakat heyhat. Bunu kaç 
kere tecrübe ettiınse de, beceremiyo. 
tııın vesselam .. 

lktidarsızlığımı kendi kendime it~
l'af etmek bile nefsime giran geliyor. 
.A.caha bu beceriksizliğime sebep ne? 
Cehaletim mi? Ilayırt Bilakis ilim ve 
lllantık dairesinde hareket ediyorum 
da ondan galiba ... 

Anlatayım bakın? 

Hikaye yazmak hevesimi bilen dos 
tuın "Nikola,, geçen gün bana bir mev. 
ıu verdi: Adamın biri, kendine bir kö. 
Pek almağa merak sarmış, para bi
l'iktirmiş. Bankadaki tasarruf sand!
ğ-ında otuz "ruble,, kadar toplanınca 
htınunla kidip bir "şiyenlo,, yavrusu 
alınış. Hayvancağızı kuş sütiyle bes. 
llyerek bUyütmüş. Fakat günün bi
rinde köpeği çalmışlar. Bunun üzeri. 
ile adam kederinden işi ayyaşlığa vur 
ınuş. Köpek de efendisinin hasretine 
dayanamıyarak kuyruğu titretmiş •. 

Hik!ye burada bitiyor t 
Dostum bunu anlattıktan sonra: 
- lşte sana dumanı üstünde tap. 

1aze bir mevzu! - dedi. Oturup yazsa. 
na .. Bir adamın ayya~lık yapacak de. 
l'ecede kederlenmek için köpeği ne ka. 
dar sevdiğini tasvir, ve köpeğin efendi 
sinin hasretiyle ölmezden evvelki ha· 
leti ruhiyesini tahlil edersin. 

- Köpeğin haleti ruhiyesi nedir 
kı tahlil edeyim? • diye istihfafla do. 
dak büktüm. - hem köpekler efendile. 
l'itıin hasretiyle ölmezler. Bilmiyor 
lt\Usun, adettir: Hayvana kükürt ye. 
clitdiJer mi, yeni efendisine, alışır. 

""O halde sen de hikayeyi ayniyl~ 
' >'~ıı Çek çevir, değiştir. 

- ~asıl dei?istirevim? A ıJ:ı mr ~sa ı. 
dılar, kopek ayyaşlık etti diye mi? 

- Vallahi kim bilir kardeşim t Gön. 
lünün dilediği gibi yap 1 Eğer bu mev. 
ıuu meşhur muharrirlerden birint: 
'Vermiş olsaydım kim bilir ne hal alır
dı! Okuyanlar parmak ısırırlardı? 

Dostumun bu sözlerinden gayrete 
g~ldim. Hizmetciye gürültü etmemesi. 
l\~. tenbih ettim. Aralıklarından gü. 
~Ultü sızarak işime mani olmasın diye 

d~pıyı kilitledim. Pencereyi stirgüle
ıın. 

. Elalemin tacizahndan kurtulmak 
~Çin telefonumun merkezle irtibatım 
estiın. 

Dolaptan en iyi cins kağıt ve altın 
:Çlu bir ka1em ~ıkardım ve yazmağa 
aşla dun. 

• • • 
b' Ben hakikaten de hikaye yazmasın 
ılıniyormuşum. 

k Önüındeki kağıdın üzerine birkac 
l" eteler 'Bir ilkbahar günüydü,, diy;. 

1 aıı, bozdum. Eğer diğer muharrir~ 

0~r, hikayelerine bu suretle başlamış 
la saıardr (nitekim ekseriya böyle baş. 

1 l'lar) eminim ki yazdıklarım silmez· 
her; hilil:is güliyle bülbüliyle dalh 
11' lldakJr bir bahar tasviri yaparlardı. 
ltı ak~t ben onlara itba edemedim. JçL 

e hır kurt düşmüştü: 
§i 'ta ınesela hikayemi Siberyanın 
oıtı'ıaJindeki hemcinslerim okuyacak 
rıullrJ:rsa? benim "Bir ilkbahar gü. 
ee Y"~.u . .,, diye başlryan yazımı görün
.. ., g"ozJeri önünde şöyle bir levha 
lı~ı:tlanacak: Yeni yeni erimeğe baş. 
ba~n huıfart kalın eldivenler, kürklii 
ta~ ıklar .. Eğer ben, hikftyedeki kah. 
ce b~na, mevsim ilkbahardır diye, in
Sib ır ı>ardesü giydirecek olursam, 

erya l 1 hiik • 1 ar adamcağızm abda11rğına 
dı·ı llledecekler; yahut bir füuk suride 

O}d ğ ' ' 
iııt;n, u unu ve soğuktan donarak 
ı,.., ~ , :\t etmek ka.qtiyle bu krlrkta sn. 

"•k1,:;., . kinl . nı s:ınncakl:lr. <:::.,...al ~a. 

"'"+::rı. kahramanının ahdalh~rna bük 
• <lPrj tn1 _ _.. _. '-'l A 

fil <le · "'''fuf' rı ("' 'CM h-ını }11~ 
lll<>ktir' r .. 1.·· .._ . d "f)ar.t · 11""" '"""· 'lkh:ıh;:ır :ı 

l'ct1t il 
it@ tı" l "~,.,,<.,;;." rılr.,n :ıil::ıl""'l\ her 

' .... """' .... ,..~ ......, .. Ti""'"'- f .. f f"f\,. • ..,.1,.;_ Vll 
•ıın .. .,"lt~ 

...... ~·, 1 1 alacak· • · ''"r-· ... ı <1,. ic;i alayn 
• benim yiirek1er sızlatıcı yazı· 

mı mizah telakki ederek gühneğe ha. 
zırlanacaktır. 

Yook .. lşte buna tahammül edt?. 
mem ! Kahramanımın elaleme kepaze 
olmasına razı değilim! O halde, adam 
cağızın ilkbahara inçe pardesü ilel 
sokağa çıktığını mantıki göstermek 
için, kahramanıma bir de sevgili pey
dalamalıyım ki mesela ·kahramanım 
bu sevgili yüzünden intihara gidiyor 
zannedilsin. Fakat belaya bakın: Yu. 
karıda naklettiğim mevzuda sevgiliy~ 
falan ihtiyaç yok. Bu genç kız, ben 
yazı yazarken boyuna kalemin altında 
dolanıp duracak hikayeme mani oıa. 

cak 1 Kahraman işi 3.şık1ığa vurunca, 
köpek de efendisinin hasretiyle gebe
rince bu genç kızı ne etmeli?? Trenı 

tramvay, otomobil nevinden bir vasr. 
tai nakliye altında mı ezclirmeli aca. 
ba? Hay gözü kör olası .. Ne yazaca· 
ğımı bilemiyorum. 

Herhalde işin en mantıki cihet; 
tramvay kazasında, kenç kızdan da, 
ilkbahardan da vazgeçmek ..• 

Bütün yazılarımı bozdum. 
Yeni baştan: 'Sakin bir sonbaha: 

günüydü,.,, diye kalem oynattım. Ne 
şairane bir başlangıç, ğeli mi? _ ayni 
zamanda elbise meselesi de böylelikle 
hallolundu demektir. Oyle ya: Sort 
bahar henüz sakin iken hiç kimsenin 
aklına kışlık kürkünü filan hazırla. 

mak gelmez .. Elbise askısında ne bu
l ursa derhal sırtına geçirir. Binaena. 
leyh Siberyanın son baharları pek 
soğuk bile olsa, ora ahalisi, bu noktayı 
nazarı itibara alarak hikayemde~<i 

kahramanın son baharda kürk giyme. 
yip de kumaş palto giydiğini garipse-
miyecektir. Meseleyi onların gözleı·i. 
ne daha tabii göstermek için kuma~ 
paltonun astarı altına bir miktar pa. 
muk da ilave edebilir. Fakat o zaman 
eylullerde, tesrinlerde v:üne~ altrnit., 
kavrum kavrum kavrulan cenup haUo 
buna ne d~yecek? 

Hikayemi okudukları müddetçe 
burunlarında ekşi ekşi ter kokusu dal. 
}anacak! Benden de yazımdan da is. 
tikrah edecekler. 

Aklıma orijinal bir fikir geldi: 
Mevsimin hangi me,•sim olduğunu 
şu hikayede mevzuu bahsetmesem rlc 
doğrudan doğruya meseleye girsem 
nasıl olur acaba? Peki ama mektepte 
iken, edebiyat hocamız: "Bir ~ey ya. 
zarken mutlaka güzel ve cazip bir tas. 
vir ile işe başlamalı%,, dememiş miy
di? Madem o canım iJkbahar ile son. 
baharın tn•wirini yapmaktan mahrn-:l ı 
kaldım, bari güzel bir kadın tasviriyle 
mevzua gireyim. Ve bu kız bizim hi. 

n lnı h r:ı 111anının .sevgilisi olsun .. 
~füşünıiiim, tasındrm ve nihayet 

karihaf edibaneme şo şairane cümley
le şünuh etti: 

("Mariya., uzun kirpikli iri siyan 
gözlerini öyle bir meharetle açıp ka
pamasını bilir di ki ... ) 

Enfes değil mi? Enfes .. Ha oluyor 
ha. Fakat şey. 

Eğer bu cümlenin nihayeti: " ... iş. 
te köpek meraklısı genç "Aleksandr., 
ona bu lemhalar için gönül vermişti!., 
diye getiremezdim o zaman işler kö. 
tüleşecek .. Çünkü 'l\.lariya,, nın sayı
fa sayıfa tarifini yapmak, tarihçei ha. 
yatını nakletmek, ve böylelikle köpe:.t 
mevzuundan uzaklaştıkça uzaklaşma!{ 
lazım gelecek .. Bu düşünce, beni, iri 
siyah gözlü genç kızın yağlandıra baL 
landıra tarifini yapmak zevkinden 
mahrum bıraktı. Deminki cümle baş
langıcının nihay~tine, kısaca: ("Al ek. 
sandr,, ona bu göz kırpmalar için gil. 
nül vermişti) diye ilave ettim. 

tık cümlenin noktasını koyar koy· 
maz yeni bir müşkülle burun burunJ 
geldim: Bu kız, acaba hikaye kahra. 
manım nerede görebilh di de, karşısı ı 
da gözlerini indirip kaldırarak, onu 
1<encli<:ine aşık edPbilirdi? Sokakta 
mı? Hayır .. Çünkü bu mübarekler bL 
ribirimizin gözlerine bakacağız diye? 
mürıı:: ve ubura mani olamazlar ya .. 
Binaenaleyh bir bina dahilinde tesa
düf edecekler. En muvafıkı genç kızın 

evinde .. Eu mesele üzerinde bir haylı 

düşündüm ve tesadüfün taşra kasaba. 
larından birinde olmasını muvafık 
buldum Çünkü böylelikle ayni zaman 
da mahalli adeti de etrafiyle göster~ 
mek mümkün olur. 

Şöyle bir başlangıç fena mı mesela: 
"Udelnaya kasabasmda birer ana 

ve birer babadan mürekkep iki aile y,ı 
şamakta idi..,, 

Birdenbire, gene mektepteki edebi
yat muallimim hayalhanemde canlanr. 
verdi. ihtiyarcık, daima şehadet par. 
mağını sa.llıyarak: 

- Edip, mevzu etrafında icap eden 
izahatı vermekle beraber, kari için is. 
tifade bahş olmıyan sözleri söylemek. 
ten ictinap etmeJi l - derdi. 

Bu kaideye riayet edecek olursak 
iki aileden her birinin soyu sopu hak
kında etraflı malfımat vermek ge. 
rektir. Fakat bir cihetten de şu sual 
varit olur: Bu malumattan elaleml! 
ne? Karileri traş etmekte mana var 
mı? 

Tatvili kelam çok fena şeydir. It. 
naptan ictinap etmelidir. P~k doğt·u 

söz .. Ben de buna riayet etmeliyim! 
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Yazan : Niyazı- Anmet 
341 sene evvel bugUn 

IN!e'IF~ırDD~~®ını ~~Şal ©Uaını M®lf11m~t 
~a<§lıro~~aım ©O(d)\YI 

Beşinci defa Sadrıazam olan Sinan 
Paşa 2130 kürk, onoeş incı Lesoın, 

mııyonıarca para t. ıraA 1.ı 
Vaktiyle büyük makamlara geç - liayatınd:l en lıtitük makamı 

mek, uzun talı.sil ve terbiyeye mütt.·. gözleri ile gördükten sonra öldü ... di· 
vakkıf değildi. Cesaret büyük maka yorlar. Bir kısmı da IJu ölümü, EflaK 
ma erişmek için yegane yardımcı idı. ta mağlfıp olduğundan dolayı azledi. 
Neferlikten paşalığa yükselmek cesu -! len Sinan pa;;a için Allahın bir işarc 
olmakla mümkündü. tine atfediyorlardı. 

Bugünkü yazımızda neferlikten Bu zencirli vakanın enteresan bir 
sadrıazamhğa yükselen bir isimden tarafı da Sinan paşanın tekrar, fakat 
bahsedeceğiz. Bu, belki tarihte bir e. beşinci defa sadarete tayin edilmesi. 

• şine rastlanmıyan ve muht<'lif cephe. dir. Yaşr sekseni geçmiş olan 8ina;1, 
lerden rekor teşkil eden bir hadisedir. yeni ve büyük muzafferiyetler kazan. 

Saruhanlı Mehmet adında biri, ne mak için planlar kuruyordu. Fakat 
fer, sonra çavuş olmuştu. Bir gün bir nasibi yokmuş, bir gün fücceten ölü. 
yolunu bulup katip sıfatiyle Mekkt' verdi. 

evkafı idaresine girdi. Üçüncü Murat işte size bir garip tesadüf daha. 
zamanında ~ehzade Mehmedin süt ni . ihtiyar paşa uğursuz sayılan perşem. 
nesi olan karısının saye.sin<le yüksel. be günü gözlerini kapamıştı. 
meğe başladı. Bir gün defterdar olu-
vermişti. Artrk, sözü geçmeğe ve bü. 
yük insanlarla temas etmeğe yol bula. 
bildiği için daha yükselebilirdi. Oyle 
de oldu. Veliahta lalalık hizmetini 
yapmağa başladı. Üçüncü Mehmet tah 
ta geçince de vezirliğe yükseldi. Bil· 

tün bunlar, on iki sene içinde oluyor
du. "Devleti Osmaniyede bugüne ka. 
dar tadat olunan iki yüz sadrıazam 
içinde hiç biri idarenin en dun dere
cedeki hizmetinden en büyük mansaba 
bunun kadar az bir zaman içinde 
vasıl olmamıştşr. On iki sene içinde. 
çavuşluktan sadrıizam olmuştu. 

(Hammer 4l inci kitap sayıfa 407)' 
Bu 1:>95 yılı 19 ikinciteşrin günü 3H 
sene evvel bugün vuku buluyordu. 

Fakat tarihin öyle garip cilveleri 
vardır ki, tesadüflerin yardımc ile 
sadrıazamlığa kadar yükselen Meh. 

met paşa büyük makamına gelişindet: 
'-m ~y,,;Un oon.-ca ı.....,....,.M. ~l.:rl..-1 fkn ... 

padı. "Mehmet paşanın irtihali, mühü. 

rü hümayunun mazul Sinan paşay3 

verilnıesi iç.in bir işareti asumanı oL 
mak üzere telakki edildi.,, 

Görüyorsunuz yat tarih hadiseleri 
nasıl biribirine bağlıyor. Mehmet pa. 
şanın ölümünde bazı yakınları: 

O halde bahar tas\.;rinden, kız tarifin· 
den de, aile hakkında malftmat ver. 
mekten de vazgeçip doğrudan doğru~ 
ya mevzua dalsam: 

("Aleksan~r,, cins bir köpek alma~ 
için para topluyordu) diye söze girii!
sem fena mı kaçar acaba? 

Fakat bu neviden bir başlangıcuı 
iptidasında verilmesi lazım gelen miib 

• :f. • 

Tarihçi Ali Sinan paşayı bedhoy, 
bedruy, bedguy diye tavsif eder. Oldü 
ğü gün Parmakkapıda büyük bir yan. 
gm çıkmıştı. Rakın bu yangın nasıl 

anlatrhyor: 
"Parmakkayıda zuhur eden yangı• 

nın bir hufrei duzehiye benziyen kab
ri vezirden feveran etmiş olduğu ... " 

Sinan paşa öldüğü vakit muazza.:n 
bir servet bıraktı. işte eşyasının def., 
teri: 

Yirmi sandık zeberced, on beş ind 
tesbih, otuz firuze elmas, yirmi milkal 
altın tozu, yirm: ibrik, bir şatranç 
takımı, elmas ile işlenmiş meşinden 

yedi sofra örtüsü, on altı semer, on al. 
tc eğer, okuz dört üzengi, güzel taşlar· 
la müzeyyen otuz iki kalkan, yüz kırk 
miğfer, yi.iz yirmi kemer, kıymetli taş. 
larla süslü on altı bilezik, sahanlar, 

lb üz R.aMUl'. kürk. altı süz ,·asak 
kürk, otuz siyah tilki kürkü, sırma '1 

ve ipekli bin yetmiş beş parça kumaş, 
900 diğer kürk, altmış bir ölçek 

inci, iki elmas gerdanlık, iki süslü ör. 
tü, inci işlenmiş otuz eğer, altı yüz bkı 
duka altın, iki milyon dckuz yüzbin 
akçe .... 

SATILIK SON StSTEM KOPYE 

MAKtNESt 

Çok az kullanılmış ıoox 140 boyun

da en son sistem elektrikli kopye maki

nesi satılıktır. Arzu edenlerin Bahçeka

pı Sadıkiye han 11 numaraya veya Va· 

kit PROPAGANDA servisine müra
caatları. 

rem bir i7.ah vardır ki; o da, "Alek. ---------------
sandr,, ın baytar falan olmadığını izah SATILIK EV 
etmektir. Öyle ya: Aksi takdirde m~
sela kariler, kahramanın, köpeği hay
vanat alemine dair tecrübelerde kul. 
lanmak icin satın aldığını zannedt>. 
bilirler. llim bahanesiyle biçare mah
Hikata eziyet edenlerden hiç de ho~

lanmam .. 
Peki ama: ''Baytarlıkla cerrahlık. 

la falan alakası olmıyan "Aleksandr,, 
bir köpek satın almak için pa'.ra birik
tiriyordu.,, diye de hikayeye başlan. 

maz a .... 
Onu da sil.... 
Saate baktım: :Masa ba~ına otura. 

lı tam iki saatlik vakit geçmiş. Halbu
ki daha bende iki satırlık yazı yok. 

Bir de köpekten başlamak suretiy. 
le tecrübe et...,em acaba? 

"Köpek .Joli,, çok iyi bir hayvanca. 
ğızdı. Kulnklarr pek güzeldi. "Alek· 
sandr,, onu satın almak için para b:. 
riktiyord u.,, 

Böylelikle de köpeği insandan da. 
ha yüksek bir mertebeye çıkarmış ol
muyor muyuz? Gönlüm buna da razı 
olmadı. 

(jene sil.... 
Velhasıl allem ettim olmadı .. Kal. 

lem ettim olmadı. Bir tfülü becereme. 
dim vesselam! Ey kariler! Okuduğu
nuz hikfı:yelerin kadrini bilin, yazı ko. 
lay kolay yazılmıyor . 

'lusçada.n mütercimi 
.(Hat • Sür)_ 

Eyüp, Defterdar Feshane karşısın. 
da içinde bir kuyu, ufak bir bahçesi 
n dört oda, altında kahvehanesi bu. 
lunan (50 numaralı) ev satılıktır. Is· 
tiyenlerin içinde oturanlara müraca. 
atları. 
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6 HABER - Akşam postası 

lektrik Şirketinin Almany_a _ile 
• • Japonya ıttıfakı 

ma rıfetlerI <Baştaraır ı incide> 
şurasını bildirmektedir ki üçüncü bir 

Halktan milyonlarca lira fazla 
para aldığı anlaşıldı 

devletle yapılmakta olduğu Arita ta. 
rafından da kabul edilmiş bulunaa 
müzakerelere Almanya ile ba~lanmı} 
ve bir anlaşma parafe edilmiştir. Neş 
redilecek olan bu anlaşmada yalnı7. 

komünizme karşı mücadele mevzuu 
bahis ise de, hakikatte anlaşma, gizJi 
gizli bir Alman - Japon anlaşmasın:ı 
paravana te~kil eylemektedir. 

İstanbul elektrik şirketinin muka
vele hilafına hareketi ve bu şekilde halk 
tan milyonlarca lira fazla para alarak 
kaçakçılık yaptığı tahakkuk etmiştir. 

Bu hususta Nafia vekili Ali Çetin 
Kaya şu mühim beyanatta bulunmuş -
tur: 

"İstanbul elektrik şirketiyle mü
talea edilecek iki vaziyet vardır. 

1 - Gümrükten muafiyetle geçir • 
dikleri malı başka bir yerde kullanmış 
olmak cürmüdür. Bunun tahkikatı 

bitmek üzeredir. 
2 - Kofre, bağlama, ve saat ku

tusu gibi şeyler için, halktan fazla 
aldığı paralarla bazı fabrikatörler ve 
müesseseler hakkında yolsuz ve nisbet
siz olarak tatbik ettiğı tarife ve branş-

manlar ücretinin tahkiki meselesidir. 
Bu da tamamiyle inkişaf etmiştir. 

Tahkik komisyonu işini bitirmek ü
zeredir. Bilhassa k:>fr~ler için şirket 

tarafından ihtiyar edilen masraf 1,5 mil
yon lira olduğu halde belki iki milyon 

fazla olduğunu tahmin ettiğimiz bir pa-l 
ra halktan alınmıştır. Bunu istirdat et
mek vaziyeti hasıl olacaktır. 

Diğer kısımlarda da buna benzer 

bir takım fazla paraları mukavele hü -
kümlerini yanlış tatbik ederek sene
lerdenberi aldığına daiı bir iddia var -
dır. Bu nevi paraların da istirdat edil
mesi lzfüm gelecektir. Bunların hepsi 
ammeye ait paralardır. 

İstanbul elektrik şirketinden son 
günlerde bir istida aldık. Aramızda 

otedenberi münakaşada olan meseleleri 
konuşmak talebinde bulunuyorlar. Ara
daki ihtilafların ba~mda 1926 munzam 
mukavelesi meselesi vardır. 

Şirket sermayesini İsviçre Frangı· 
na tebdil etmek suretiyle bu sc.rmayeyi 
kullanmakta ve bu yüzden geniş ölçü
de temettu elde etmemektedir. Bu me
sele de yenide.-ı görü~ülecek ve ha1ledi
lcektir. 

Yak·nda Belçikcl:fan gelecek şirket 
murahhaslariyle bu hususlar üzerinde 
bir müzakere açmak üzere bulunuyo · 
ruz. 

Belçikadan sureti mahsusada ge
len bir zatla yaptığımız münakaşalar 
neticesinde mutabık kaldık. Bu mü
zakere neticesinde İstanbul elektrik 

Bu gizli Alman - Japon anlaşması 
iki devletten birinin üçüncü bir dev. 
letle harbe girmesi takdirinde Alma7ı 
ya ile Japonyanın birlikte hareketini 
istihdaf eylemektedir. 

Taymlsln makalesl 
Londra, 18 (A.A.) - Alman - Ja. 

pon itilafından bahseden 1'imes ga 
zete.si diyor ki: 

"Japonya, dostlarını ve dü:-lmanla. 
rını istediği yerde, istediği gibi ve is. 
tediği zaman intihap edebilr. Fakat 
bu defa yapmış olduğu intihap, gerek 
kendi menfaatini ve gerek dünyanı~ 

menfaati namına, c:ok mühim bir sa. 
atte yapılmış olmakla kalmamıştır. 

Bu intihabın pek fena yapılmış ol. 
duğunu söylemekten kendimizi alamı. 
yoruz. itilafın ahkamr, Japonyanın 
hareket serbestliğini biraz kaybetmiş 
olduğunu göstermektedir. Bu itilafnr. 
me, Tokyo ile Moskova arasındaki ger 

şirketinin vaziyetini tamamiyle ıslah ginliği ıhamı hadde çıkaracak mahi. 
etmek imkanı hasıl olacağına ümitvar yettedir. Buna mukabil Japonyaya 
bulunuyoruz. hiç hır taviz de temin eylememektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Şuhaldebhzamanlarçokriyadi 

Ge O ~-Ier m 1• tı· 0 g arzuya şayan olduğu söylenilmiş olatı y lngiliz - Japon mukareneti için mu. 

yapma k is t. i yor ı ar zird~::linde .:şre~iı:. yarı resmi bir 

(Baş tarafı 1 incide) 

yete müracaat edilmiştir. Milli Türk 
Talebe Birliği mitingin cumartesi günü 
saat 14 de yapılmasını muvafık görmüş
tür. 

Bu sabahbu hususta kendisine müra
caat eden bir muharririmizc vali muavi
ni Hüdai demiştir ki: 

"- Milii Talebe Birliği İskenderun 
sancağı için bir miting yapmak üzere 
müracaatta bulundu. Müracaat hakkın· 
da tetkikat yapılmaktadır.,, 
Fransanm notasına cevabımız 

Fransa hükumeti tarafından İskende
run sancağı hakkında verilmiş olan no
tanın cevabı dün Hariciyemiz tarafından 
Fransız hükumetine tevdi edilmiştir. 

Halk sevinç lçlnda 
Sancak halkı seçimin verdiği netice· 

den fevkalade sevinç içindedirler. An
takyeli Türkler evvelki gece şimdiye 

kadar misli görülmemiş bir ziyafet ter
tip etmişler ve sabaha kadar eğlenmiş
lerdir. Ziyafette her vesile ile Atatürke 
karşr bağlılık ve alakalarını izhar etmiş
lerdir. 

Mefsuh seçim 

Sancağın her tarafından adli komiser
liğe protesto telgrafları yağmaktadır. 

Bu telgraflarda seçirµin mefsuh olduğu, 
intihapta yapılan tazyiklar gösterilmek
tedir. Protesto telgraflarını halkı bihak
kın temsil eden ve şimdi istifa etmiş bu
lunan Belediye azaları çekmektedir. 

H!le yapıyorlar 

Hacılar nahiyesi kısmen, Türedi kö
yünün yarısı, ve Narhhöyük halkının 

tamamen nüfus kağıtları zorla alnarak 
intihaba iştirak ettiklerine dair damga
lar baslmış ve reyleri sandığa atılmıştr. 
Kızıllar ve Kırıkhan köyleri Ermenik 
ri Selim Memduh isminde birisinin taz-
yikı altında rey 
lerdir. 
Fransızlar 

atmağa icbar edilmiş-

takdir ediyor 
Sancaktaki Fransız delegesi Doryo 

s~ncak 
0

halk ko?1i~eri Abdülg~ni T?.rk
meni zıyarctlc ıntıhap dolayısıle Turk
lerin gösteraiği canlılığı takdir ettikle
rini söylemiş ve mevkuf Türklerin der
hal ırerbest bırakılacağını ilave ederek 
bundan sonra manalı ve taşkın tezahü
rnt yapılmamasımn teminini rica et· 
miştir. 

Sancaktan namzetliğini koyan Şam 

ziraat müdürü Mustafa Kuseyri d~ 
namzetliğini geri almış ve Türk halk ko· 
miserine müracaatla bundan sonra Türk 
davasına müzaheret edeceğini bildirmiş-

*· 
Antakyada hAtl:seler 

Dün geç vakit Antakyeden gelen bir 
habere göre Antakyede bulunan bazı 

Araplarla polis arasmda kanlı açrpışma
lar olmuştur. Bu çarpışmada altı polis 
yaralanmıştır. 

Fakat hadise bu kadarla kalmamış, 

Halepteki Araplara aksetmiş ve büyü
mek istidadını göstermiştir. 

Halep - Antakye yolu kapanmıştır. 

ridi 

İspanya dahili haı binin haftalar
danberi siklet merkezini teşkil eden 
Madrit asilerin evv..:lki gün yaptıkla

rı bombardımanlarla çok sarsılmıştır. 
Bombardıman bi rrekor teşkil et

miştir. Asiler Madrite 20 ton bomba 
attıklarını bildirmişlerdır. Gece hava-
da büyük çapta obüsler ve hav:ı 

torpilleri uçuşuyordu. Fakat en müt
hişni küçük yangın bombalan teşkil 

ediyordu. Bunlar hiç sessiz patlamak 
ta ve etrafa çatılara takılan alevler saç
maktadır. 

Bu müthiş gün;:le 250 kişi ölmüş, 

850 kişi yaralanmıştır. 

İspanyol faşistlerinin şefi ve Fas 
sergi.izeştini yaratan Primo dö Rivera 
nın oğlu halk mahkemesince idama 
mahkum edilmiştir. 

Dün İtalya ve Almanya hükumet -

teri birkaç dakika fasıla ile ayni maalde 
sebepler ve tebliğl~rle general Franko 
hükumetini tammışlardır. 

Fransız 
nazırının intiharı 

(Baş tarafı l ıncide > 
cesedi önünde teemmül vakfesi ge. 
çirmi:-l ve Salengronun kendisine hil<lr 
ben yazmış olduğu 16 te~rinisani ta. 
rihli mektubu okumuştur. 

Hu mektupta ezcümle şunlar yaz. 
lı idi: 

"Ruhu iftiralarla kemirilmi~ olan 

tebliğ Alman - Sovyet münasebatınrn 
kesilmek üzere olduğunu göstermek. 
tedir. 

Bu tebliğe göre Sovyet makamları 
Alman büyük elçiliğine Sovyct Rusyıı 
da 2:l Almanın tevkif edildiği resmen 
bildirmiştir. Mevkufları ht'r hangi 
bir Alman konsolosunun ziyaretine 
müsaade edilmemektedir. Mcvkuflar 
askeri casu..c;luk, tethişçiJik ve Sovyet. 
Ier aleyhine hareketle itham edilmek 
tedir. 

· Alman makamları verilen izahatı 
gayri k3.fi görmektedirler. Çünkü 
"Aı·adan on gün geçmesine rağmeıı 

Sovyetler el'an müsbet bir delil,, eldi! 
edememişlerdir. Bunun için Alman. 
ya protestosunda ı~rar etmektedir. 

Bunun neticesi olarak Almanya ile 
Sovyet Rusya arasındaki diplomatik 
münast'betlerin kesilmesi ihtimali ile. 
ri sürülmektedir. :Maamafih Ber1in. 
deki ~OV) et müm~ili bu şayialara e. 
hemmiyet ntfetmemekU!dir Sovyet 
makamları böyle bir şeye inanmamak 
tadır. 

Lltvlrof diyor ki 
Alman elçisinin talebi üzerine Sov-

yet hariciye komiseri Litvinof büyük 
elçiyi kabul ederek kendisine tevkif 
edilen Almanlar hakkında malilmat 
vermiştir. Dış işleri komiseri bu AL 
manların Sovyet Rusynda faşist pro. 
pagandası yaptıklarını şöyledikten ve 
her birinin cürümlerini tasrih ettik. 
ten sonra şun lan tebarüz ettirmiştir: 

Sovyet hükumeti faşist fikirli da. 
hi olsaJar Sovyetler Birliğine meşru 
niyetlerle gelen Alman vatandaşlarr. 
na memlekete girmeği yasak etmis clt>
ğildir. nununla heraber Sovyet Hüku 
meti, Sovyet birliğinde faşi.st organi. 
zasyonu kurulmasına, Sovyet vatan. 
daşları arasında faşist propagar.das~ 

yapılmasına ve ra.c:;usluk ve tethişçilik 
faaliyeti güclülm~sine müsaade ede
mez. 

Tahkikat devam l.'tmektedir. 
karım. 18 ay evvel ö 1 d ü. 11 asta an nem. -============================ 
benim hakkımda hol bol yapılan sahte 

ithamların te,siriyle ~on derece hitkiıı 
bir hnle geldi. Bana gelince bütü.1 
kuvvet ve cesaretim le mücadele ettim. 
Fakat artık dayanamıyacağım. Kuv. 
\"etim tamamiyle tükendi. Düşmanı l
rım öHimümden mcsuldür1<'r. Bl'n nt> 
askt'r firari.siyim, ne de hain .. Haya. 
tırnm en tatlr demleri sosyaJist p:ır. 
tinde çalıştığım zamanlar olmuştur .. 

MUr.,ttlplerl" grevi 
Haftalık Gringoire gazetesinin ba

sılmakta olduğu matbaanın mürcttip-ı 
lcri, bu gazetenin cuma günü intişar 

etmesi Hlzımgelen nüshrısını dizmek
ten imtina ctmişleı·dir. 

Mali'ım ol~uğu VC'l~hile. sağ cenah 
müntehasının or~anı oJan Gringoire. 
müteveffa dahiliye nazırına ktı.rsı en 
şiddetli hiicumlar yapan ga.Y.!tcydi. 

Faş'zm '<urbanı 

Parjs, 19 - Sosyalist partisi neşret
tiği beyannamede M. Salengroyu fa
şizmin kurbanı addetmektedir. 

Radikal sosyalist partisi de bir be
yanname neşretmiş ve iftiraların kur
banı olan M. Salengronun hatırasını 

hürmetle anmıf}tır. 

· 19 ikincite~rin - 1936 

Hacı babanın liraları 
( Baştarafı 1 incide) 

var. Kimseye açamıyorum. Açarsam 
başıma bir felıi.ket geleceğinden korku
yorum. Acaba sana açsam mı? 

Dertli, dertli ile çabuk ahbap olur 
derler. Hacı baba elile esmer ufaktefek 
adamın sırtını okşıyarak şöyle dedi: 

- Aç evladım aç ... Derdin nedir ba
kalım? 

- İtimadım var ... Seni babam yeri
ne koyup anlatacağım... İşte derdim 
şu: 

Bundan bir müddet evvel ermeni çe 
tclerinden birisinden bir mektup al
dım. Bunda "emvali metrukeden 
topkapıda bir ev vardır. Burada kö
mürlükte üç tane bono gömülüdür. Bo 
nolardan biri 10, diğeri 25, üçüncüsü 
ise 40 bin lirahktır. Bunlarla birlikte 
at nalı şeklinde bir de antika altın 

vardır. Bunları çıkarıp gönderirsen 
30.000 lira yollarım.,, 

Ben bu evi buldum. Emvali metruke 
bu evi yaşlı bir kadına vermiş .. Şimdi 
o kadın oturuyor. Defineyi meydana 
çıkarabilmek için bu evi kiralamak la
zım. Halbuki benim param yok! 

- Eh ben ne yapayım? 
- Hacı babacığını. Sen bu evi bir 

ay için kiralarsın. Sonra birlikte bo
noları çıkarır, ermeniye yollanz. Ge
lecek parayı da senin insafına görP 
taksim ederiz. 

Hacı baba ayak üstü kendisine böy
le defineden bahseden bu adamdan bir 
az şüphelenmişti. Sordu: 

- Ya biz bonoları yollayınca Erme
ni otuz bin lirayı bize göndermezse! .. 

- Ben hiç yaş tahtaya basar mıyım 
zannediyorsun. Bonoların bulunduğu
nu ve meydana çıktığını kendisine 
mektupla bildireceğiz! O da evvela pa
rayı gönderecek, biz de bonoları bun
dan sonra taahhütlü mektupla yolh
yacağız. 

Bu şekilde sürüp giden konuşma neti
cesinde hacı babanın bu define işine 
aklı yattı: 

- Peki evlat, sen üzülme dedi. Ben 
yarın gelir, seninle eve gider, orayı tu
tarız. 

Ertesi gün ismi Mahmut Ccla.Ieddin 
ola.n u.fo.lttcfclt a.da.ınla. IIa.~1 Mu:>lcLL'c:1. 

Lalelide bir kahvede buluşup Topka
pıya gittiler. Takkeci mahallesinde 
Cami sokağında 16 numaralı evin kapı 
smı çaldılar. Kapıyı açan yaşlı bir ka
dınla görüştüler. Ve al aşağı ver yu
karı süren pa.iarlık neticesinde evin 
bir aylığını 60 liraya kiraladılar. Peşin 
olarak Hacı Mustafa, Ülfet ismindeki 
bu yaşlı kadına 35 lira verdi. M.a.lunut 
Celaleddin ve Hacı baba memnun ve 
sevinç içinde döndüler. Konturat ha
zırlığı yapılırken bir aksilik oldu. Pa
ranın verildiği günden iki gün sonra 
Mahmut Celaleddin Hacı babaya koş
tu: 

- Aman baba ..• Kadın öldü. Kontu
rat da henüz yapılmadı. Ne yapaca
ğız? 

Yaşlı kadın gömüldü. Ortaya varisi 
olarak Emine Mahide isminde bir ka
dın çıktı. Mahmut Celcileddin ile Hacı 
baba bu kadını buldular. Evi tutmak 
için annesiyle görüşüp 35 lira verdik
lerini söylediler. Emine Mahide ayak 
diredi: 

- Evi kiralarım. Fakat 60 liraya 
değil 100 liraya veririm! 

Pazarlık neticesinde 80 lirada muta
bık kaldılar. Hacı Mustafa evvelce 
verdiği 35 lirayı mahsup ederek 45 Ji. 
rayı Emine Mahidenin eline saydı. 

Nihayet evi tuttular. Birkaç gün ge
çince bir öğle üzeri Mahmut Celaled
dinle kasap hacı Mustafa eve girip kö
mürlüğe indiler. Büyük bir kazma ile 
yerleri kazdılar. Nihayet üç konserve 
kutusu buldular. İçlerini açınca Erme
ninin haber verdiği bonolar meydana 
çıktı. At nalı şeklindeki kıymetli al
tın parçası da bulundu. 

İki arkadaş derin bir sessizlik için
de altın parçasını tetkik ederlerken kö 
mürlüğün merdivenlerinde bir pıtırtı i
şittiler. Dönüp bakınca genç ve iri bir 
adamın merrli\ en başında bir heyula 
gibi dikildiğini gördüler. Bu garson 
Ahmetti. Ahmet birden gökredi: 

- Ulan ne arıyorsunuz orada .. 
Birkaç adı:n atınca konserve teneke· 

lerini gördü. Yine haykırmaya başlayın
ca berikilerd!'n Mahmut Cel5Jeddin 
attldr: 

- Aman kardeşim. Sus .. Ne istersen 
vereceğiz .. 

- Anladım. Burası Emvali metruke, 

den bir evdi.. Define buldunuz 
Verin paraları bakalım. 

Hacı babanın define bulma se 
yanda kaldı. Bu belayı başmdan def 
mek için elini koynuna attı. 425 li 
vardı. Çıkarıp verdi. Garson Ahmet 
evden çıkıp gitti sözde .. 

Bonolar ve altın nal Mahmut Cela 
dinin cebine inince sokağa çıktılar. 
on adım atmamışlardı ki garson Ah 
yine karşılarına dikildi: 

- Ben şimdi hükumete haber ve 
ye gidiyorum. Bulduğunuz define 
zengin.. Bu kadar para ile beni kan 
ramazsıruz .. Biraz daha verin baka 
Hacı baba da para yoktu. Tramva 

atlayıp evine gitti. 500 lira daha 
getirdi, verdi. Ahmedi savdılar. 

Aradan bir gün geçti. Garson Ah 
Hacı babanın karşısına yine dikildi . 
Hacı baba korktu. Bir beş yüz 

daha verdi .. iki gün geçince Ahmet 
göründü. Bu sefer de 600 lira k 
d.ı. Mahmut Celaleddin de mektup 
posta parası ve diğer masraflar i 
335 lira aldı .. Haftası olmadan ga 
Ahmet 352 lira daha cebe indirdi .. V 
hasıl kelam on beş gün içinde Hacı 
ba tamam 2878 lira verdi. 

Bu kadar para yetişmemiş gibi M 
mut Ceıateddin yeniden birçok mas 
lar çıkardı. Define hikayesinin v 
Emine Mahide, tarafından da duyul 
ğunu, onun da susturulmasını söyle~ 

- Aman, bu kadın başımıza bela 
cak tam iş olurken .. Bonoların bulun 
ğuna dair Avrupaya yazılan mektupl 
cevap beklenirken Mahmut Celaled 
bir yolunu buldu. Hacı babanın Top 
da iki bin liraya yaptırdığı asri ahı 
Emine Mahideye sattırdı. Tapuda 
rağ yapıldı. Emine Mahide on p 
vermeden bir ahıra sahip oldu . 

Mahmut Celal bu sıralarda bir me 
tuttu. Kayın biraderi garson Ahmc 
aldığı paraları yemeye başladı. Bö 
yaşarken metresile aralarında ka 
çıktı. Hapise girdi. Bu müddet esna 
da da Hacı babanın bono meselesi 
üstü kaldı. Nihayet bir müddet e 
Mahmut Celaleddin hapisten çı~ 
Hacı baba kar~ısına çıktı: 

- Bonolardan ne haber? 
Ermeni den cevap geldi: Fakat beJI 

hapse girmeden evvel bonoları E 
Mahideye vermiştim. 

Dün gördüm. 3000 lira verirseniz 
noları veririm diyor 

Aradan on ay geçmişti. Hacı 

aldatıldığını iyice anlamıştı artık .. 
Hemen avukatlara koşarak akıl 

ruştı. Müddeiumumiliğe bir istida 
di. Bir yandan da Emniyet ikinci ~ 
üçüncü kısım merkez memuru Cev 
koştu. Başına gelenleri olduğu gibi.~ 
lattı. Bir cürmü meşhut tertip edıır; 
Hacı baba Mahmut Celaleddini bu14' 

- Yarın (dün için) Galatada f 
kahvede buluşalım . . üç bin lirayı Y 

ceğim. Kadın bonoları getirsin. 
Cevadın tertip ettiği planın tatbi 

ikinci komiser Eşref, Ali Rıza, Ş .. 
memur edildiler. Eşref kaptan, ~ 
Kastamonili manav, ŞükrU seyyar 5 

zeci kıyafetine girerek kahvenin b' 
köşesine yerleştiler. Saat on ikiye g 
yordu. Mahmut CelAleddin Emine 
bide, garson Ahmet ve Hacı Mus 
içeri girip bir masaya oturdular. 
baba üç bin lirayı verip Emine Ma 
imza atarken memurlar yerlerinden rl. 
layıp üçünü kollarından yakaladı 

Emniyet müdürlüğüne getirdiler. Şi 
her üçü de sorguya çekilmektedir. 

* • • 
Bu anlattıklarımıı: birer roman ~ 

hikaye değil, hakiki bir dolandırt··'°' 
vakasıdır. Mahmut Celaleddin ürgıl~ 
20 sene evvel mal müdürlüğü yap 
zeki ve çok kurnaz bir dolandırıcı~ 
Emine Mahide karısıdır. Garson Ah iJ 
kayın biraderi, ölen ülfet ismind .,t 
yaşlı kadın da Emine Mahidenin aJ1 

sidir. ~ 
Bu sabah Emniyet müdürlüf' ~ 

fotoğraf çektirirken Emine Mahide 
casına fena hald~ kızdı: . dl" 

- Bu işleri başıma hep sen getır ~ 
Keşke annem öleceğine sen ölseY lf 
dedi. Hırsını bu sözlerle alamadı eli11 _..., 

ki çantasını birkaç kere kocasının bar 
indirdi. ft 

üç suçlu da cürümlerini tamarnerı 
raf etmişlerdir. rtıl_ 

Dolandmctla:ı. süratle .. ~~k~~a kı, 
muvaffak olan ıkınci şube uçuncu ~ 
merkez memuru ile üç arkadaşını ta# 
ve tebrik etmeyi bir vicdan borcu 
rim. Yekta R.aeıP öNEN 
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(, Eski kadın atlet erkek olunca Vaıro şalka 

ilk iş olarak nişanlandı Bütün kibahat 
O"<elfilS m Do M@ırırns mn ? 

Atletler kralıdır 
Sev~aonsn Paırns0 on lQ>Dır <dlak\eDD©>©llYlır 

Geçen sene bir ameliyat neticesi 
kadın iken erkek olan ve birçok dedi. 
kodulara sebebiyet veren Çekoslovak. 
>'alı atlet Zenclt Koubek'in, bir muzik 
holde çalrşmak üzere Parise gitmiş ol

Şazi Tezcanzn! lrkçıhk siyasetinin bir eseri : 
Almanlar, rengi beyaz olduğu 

duğunu yazmıştık. 
• Şiıadi İngiliz gazetesinde okudu
tuınuza göre, bu bir senelik erkek bu 
hafta Pariste bir daktilo ile nişanlan. 
llııştır. Düğünleri yakınlarda yapıla· 
taktır. 

Fakat bir baba olabilmesini temb 
etınek için küçük bir ameliyat daha 
ttç\recektir. 

Maltim olduğu üzere Bir kadın 
iken Koubek 80 ve 800 metre koşular_ 
da dünya rekorunun sahibi ve uzun 
•tıama şampiyonu idi. Eski k"1z yeni erkek Z. Kı,bek 

Dan Koloff 
Son mttsabakası 
ha" kında neler 

söylüyor•/ 

Bu 
lik 

haftaki 
maçları 

Beşiktaş - Fener 

Bu zamana kadar Avrupa ağır 
8İltlet şampiyonu olan Dan Koloff 
1'endisiyle güreşmek istiyenlere karşı 
daima cesaretle mukabele temişti. Fa
lcat, son günlerde bu nevi kararların
da biraz mütereddit görünmektedir. 

Sebebi? 
Geçen pazartesi gece.-;i, Paristek~ 

81>or sarayında Dan Koloff şampiyon. 
1ıtlt Unvanını Malmberg gibi çok kuv
l'etu bir rakip karşısında tehlikey~ 
~0Yrnuştu. 
la nulgar güreşçi kendisiyle konuşan 

tdan biri.sine: 
, Malmberg'le ikinci defadır gü

teşıY,rum. Demiş, birinci güreşmede!l 
lıatrtunda hiç bir şey kalmamıştır. 

,-, ;Niçin'? 

- Karşımda bu İskandinavyalı ka . 
dar tam ve iyi hazırlanmış bir güreşçi 
hlllabileceğimi ummuyordum. Yalnız 
8tlrati ,.e tekniği noktasından değil, 
'tahammülü noktasından şayanı dikkat 
lllrçok güreşlerde, ve bilhassa Degla
lle'e tatbik ettiğim ve bana muvaffakr. 
:et temin etmiş oyunlarla onu yenme'< 
1
rnkan1 olmadı. Muvaffakıyet temini 
irin başka bir çareye başvurmak icap 
etti. 

- Yani? 
- Ona bir ayak oyunu tatbik et-

~ek. lazım geldi. Görmüşsünüzdür, 
tından kendi.sini kolay kolay kurtara 
~~dı. Şunu da ilave edeyim ki, onıJ 
~Yle bir tuzağa getirmek bile bir hay 
~güç oldu. Malmberg çe,ikliği saye

:111de daima elimden kurtulabiliyor 
11

• .Bu şartlar dahilinde onu yakal:ı
~ak çok gü~tü. Nihayet, rakibim bir 
l" ere başını yakalattırdı, sonra bir :ı

a')( orunu .. Gerisini biliyorsunuz .• 

muvaffak ol. tı\a - Pazartesi gecesi 
tıızın sırrı neydi? 

i - Onu mütemadi ceht sarfetme. 
~ lllecbur ederek yormağı düşündüm. 
bi llkavemetl benimki kadar değildi, 
b llaenaleyh sonund:ı boyun eğecekt:, 
~~de o 1.aman lcizım olan şeyi yapa· 

hın. Ye nitekim de yaptım.,, 
ltıt Görülüyor ki Dan Koloff şampiyon 
)' Unun şuuruna sahiptir ve şampi. 
c 
01lluğu elinde tutmak için yapmıya-
~iç bir fedakarlık yoktur. 

Üniversitede 
spor 

t lstanbul üni\'ersitesi kız ve erke!• 
aıeb 1 • 

.. r. erı arasında spor müsabakala. 
•ı Ya 1 pı ması kararlaşmıştır. 

llu ·· ttı gun başlıyacak olan voleybnl 1 
a Uçları edebiyat ve felsefe enstitülerı 
~~ı~da Yapılacak, bunların galitı~ 
.. 

1 :>apılacak olan tarih ve coğrafra 
"llSti t°' 1 • • 
il u erı maçının galibi ile karşıla ., 

taktır. 

ltııı :alebe cemiyeti Unlversite binası·ı 
•ta rkasındakf sahada bir de futbol 

dı Yaptırınağa karar vermiştir! 

maçını Sadi 
Karsan idare 

edecek 
T. S. K. İstanbul bölgesi futbol ajan

lığından: 

21/11/936 cumartesi günü yapılacak 
lik maçları 

Taksim stadı : 
Eyüp • Güneş B takmıları saat 13,20 

hakem: Samim Talu. 
Galatasaray - Hilal B takımları saat 

15 hakem: Tahsin özsöz. 
Şeref stadı: 

İstanbulspor - Beykoz B takımları sa-

at 13,20 hakem: Ekrem Ersoy. 
Fenerbahçe - Beşiktaş B takımları 

aaat 15 hakem: Feridun Kı_lı_. _ 
Fenerbahçe stadı: 
Süleymaniye - Anadolu B takımları 

saat 13,20 hakem: Halit özbaykal. 
Topkapı - Vefa B tah'lmları saat 15 

hakem: Rıfkı. 
22/11/936 paazr günü yapılacak 

lik maçları 
Taksim stadı: Alan gözcüsü Adil 

Giray. 
Kasımpaşa - Anadoluhisarı A takım

ları saat 11,30 hakem: Kadri Celal. 
Eyüp - Güneş A takımları saat 13,10 

hakem: Şazi Tezcan. Yan hakemleri: 
Bahaddin ve Samim Talu. 

Galatasaray - Hilal A takrmlan saat 
15 hakem: Adil Giray. Yan hakemleri: 
Müfit ve Feridun Kılıç. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Muhtar 
Oygur. 

Ortaköy - Karagümrük A takımları 
saat 11 hakem: Emin Fuat. 

Beykoz - tstanbulspor A takımları 
saat 13,45 hakem: Ahmet Adem. Yan 
hakemi Rıfkı. 

Fencrbahçc - Beşiktaş A takımları 
saat 14,30 hakem: Sadi Karsan. Yan 
hakemleri: Nuri Bosut ve Adnan Akın. 

Fenerbahçe stadı: Alan gözcüsü Saiın 
Turgut. 
Davudpaşa - Beylerbeyi A takımları 

saat 11 hakem: Burhan Apak. 
Süleymaniye - Anadolu A takımları 

saat 12,45 hakem: Saim Turgut. Yan 
hakemleri: Ekrem Ersoy ve Halit Öz
baykal. 
Topkapı. Vefa A takımları saat 14,30 

hakem: Sabih. Yan hakemleri: Tarık ve 
Tahsin Özsoy. 

'I'anınmış hakemlerimizden Şazi 

Tezcan; aldığı soy adı gibi hakikaten 

~ezcanh~ır. Bunu evlenmesiyle d~ ·ıçı·n G Morrı·sı· çok beg_, eniyorlar 
ıspat ettı. Öyle ya .. Onun evlenmesı • 
lcitanhul futbolünü altüst eden bir ha. Berlin 12 -11. 936 lıususi mulıabı. harikadır. Bu atlet girdiği dekatlo~ 
disedir. rimizden: müsabakasını vatandaşı diğer iki A-

Evnlki hafta yapılan Galata.sara) Berlin olimpiyatları biteli aşağ ı merikalı ve başka milletlere mensup 
- Be~iktaş maçının hakemliğine tayin yuka!"ı üç ay oluyor. Fakat koca T!· yüzlerce atlet komplenin önünde 
edilmicı olan Şazi·, düg-ün günü oldu. h. 1 A kazanmakla kalmadı. (10) çeşit müsa. :.. hirde bu oyunların dedikodsu, a :ı 
g·unu sövliyerek bu maçta hakemli" S baka netice.sinde 7400 puvan toplıya. " tükenmemiş ve devam ediyor. anki o. 
etmemisti. Buna kimsenin itirazı yok. -· rak eski rekoru da fersah fersah geç-

~ limpiyat devam ediyormu~ ve bite•ı 
Gene müsabaka idaresi yüzünden nı- ti. Bu (10) çeşit müsabakanın her ancak birkaç gün olmuş gibi münaka 
şanlandığı gün yüzüğünü yarım ya. birisinde aldığı derece, elde ettiği re. 

salar yapılıyor. l\fütakalar serdedi. 1 1 z· b. t malak parmağına geçirmeğe ancak va. • kor hayret e karşı anıyor. ıra ır a -
Jiyor \'e takdirler savruluyor. Bu tak. 

kit bulan şirin hakemimiz, artık bu let komple 10 müsabaka içinde ancak 
dirler bilhassa iki kişi üzerinde topla · 

ı::efer rahatsız edilmemeli idi. Fakat azami dördünde vasattan aşağı derece 
. nrvor: 

bu defa da bu maçı idare edecek baş· " elde edebilir. Halbuki Morris'in de 
lrn kimse bulunamadı. Bu yüzden fut. Glen Morris dekotlan şampiyonu receleri koşularda olsun, atma ve at-
bol ajanı ile hakem komitesi başkanı. Gessie Owens lOO, 200 koşu üzeriıl. lamalarda olsun beynelmilel rekorla. 
nın arası açıldı. Nihayet başkan is- de atlama şampiyonu ra yakındır. lşte bu meziyetlerinden 
tl.fa etmeg·e mecbur oldu. \'e hakem· Almanlar Amerikalıları fazla sev. .k d 

dolayı kendisine bugün Amerı ·a a 
lere İP atlatan, bacak kaldırtan Ingi. mezler. Bunun sebebi de her sahada atletler kralı mana.•una gelen ''The 
lı·z antrenörü 0 gu··n stadda hakemlilc kendilerine rekabet etmeleridir. Bil- d... • 

king of athlete.c:ı., üm·anı veril ıgı gı_ 
'Capaı·ken go .. rdu··k. hassa son zamanlarda sporda bir ha~. . 

1 1
. t 

" bi Almanlar da "atletlerın at e ı,, es. 
B. k hak" J • • t en- ·· lı· terakkı· ve tekmili gösterince kar"-.'· ırço < "m crımız an r orun miye etmektedirler. 

h k 1.k dı·sı·n· tt•ı • rad b larında sıkı rakip olarak Amerikalıla-a em ı e ı. ı seyre ı er• 0 a u Rekorlarını yazmadan evvel söyJi_ 
lunınıyanlar da, lngiJiz hakemin Çllk rı bulmaktan kıskançlık ve rekab<>• yebilirim ki bu atlet Balkan olimpi 
sert oyuna müsaade ettiğini erte.;;i de o nisbette artıyor. Buna rağmen yatlarına girmiş olsa hilafsız 100 met
günkü gazetelerde okudular. olimpiyatların ortaya çıkardığı bir reden başlıyarak yapılan bütün mü.sa 

Bu işin birkaç gfü1 dedikodusu de_ hayli yıldız ara.c;ında Almanyada e:1 bakalarda şampiyon olabilir. En iyi 
vam etti ve kapandı. ziyade takdir kazananların gene A. dereceleri 400 metre düz ,.e 110 metre 

• * • merikalı olması dikkate şayandır. Dü. manialı koşularla uzun ve yüksek at. 
Bu pazar Taksim stadında iki maı: tün dünyada biribirleriyle şöhret ya· lnmn, di. k ve giillc ntmadadır. Rekor. 

seyrettim. Bu iki mü aha kanın ha- rı~ına çıkan bu iki Amerikalıdan dah:ı ları: 
kemleri ne lngiliz, ne Fransız ne d~ 

Almandılar. ikisi de iyi tanıdı*ımı7. 
bunca senelik hakemler .. Y.'akat oyur. 
idare tarzları tamamen değişmiş .. tık 
maçta iki oyuncu birihirini yiyor. Ih 
kem ihtar bile vermiyor. Oyuncular 
düdü~ton~(Ull'.l\ "·ı:ıJ;iL1!Pefrmek icin 
topu uzaklara atıyor, hakem bir şey 
söylemiyor. Cmit edilmiycn bir bera. 
berliği kaçırmak istemiyen taraf, to
pu tribünlerin üstüne fırlatıyor. Gen.! 
şes sada yok .. 

Nihayet iş o kadar kızışıyor ki a. 
langla maç idare t-tmekten vazgeçen 
hakem doksan dakikalık mfü~ahakanı:t 
seksen altıncı dakikasında iki oyuncu
yu birden oyundan çıkardr .. 

lkinci maç daha sert oynandı. B11 

defa !-iertliği yapan da muhalif taraf. 
MağlUplarclan yarnlanmıyan parmak. 
la ~fü:teriliyor. Fakat hakem ne ihtar 
,·eriyor, ne şes ~ıknrıyor hatta hazan 
ak."i tarafa favul bile veriyordu. 

• * • 
lşte hu iki tanınmış ha,kememizin 

J. OVENS 

değişikliği de lngiliz antrenörün tesi- ziyade Owens sevilmekte ve kudreti. 

ri altında kalındığı pek güzel göster- sporla alakası olsun olmasın büyük, 

miştir. küçük, genç, ihtiyar herkesin dilinrtc 
Bu gidişle bizim; sikletleri kırk dola,maktadır. Her sene Amerikad:ı 

buçuk kiloyu geçmiyen, boyları ancak halk tarafından en ziyade tutulan, 
bir metre elliyi bulan meşhur(?) fut· 
bolcularımızın artık alangle hakemler takdir edilen, beğenilen spor yıldızı. 
idaresinde oyun oynama;arına imkan nı meydana çıkarmak için bir müsa. 

kalmamıştır. baka yapılır. Bu seneki müsabakad'l 
t~tanbuldaki kulüplerin kapıları. gene bu iki atletin şöhret şampiyon

na kilit asmak mecburiyeti baş gös- Juğu iljin son derece çarpışacağı söy 

termiş bulunuyor. ]eniyor. l\faamafih aşikar olan bir 
Tiu sert oytın tarzı memleketimizde nokta varsa o da Almanyada ırkçılık 

köklc~irse ufak tef ek sporcularımıı 
(ping pung) dan başka bir şey oynıya. siyasetinin bir eseri olarak Owensİ'l 

zenci bulunmasından alakanın daha mıyac.aklar. 

Bütün milli güreş takımımız aza- ziyade G. :\torris'in lehine bulunma~t. 
sının mensup bulundukları Galatasa· dır. 
ray, Güneş lrnliiı>leri ile her ajan de- G Morris cidden sonsuz takdirlere 
ğişm(.'~inde birçok haksızlıklara ma. ıarık, başlı başına bir alem ve spor 
ruz kalan Kasımpaşa kulübüne gün muhitinin bu ana kadar görmediği bir 
doğdu .. Bu üç kulüp pehlivanlarından ---~::---:--;-----:-:-:----
mürekkep futbol takımları kendi ara- Rasih geldi 
larında kimbilir ne enteresan maçlar 
yapacaklardır. 

• • • 

lki serredenberi Frar.sada tahsilde 
bulunan kıymetli futbolcularımızdan 

Rasih şehrimize dönmüştür . 
Yukarıda yazdığım gibi bu işlere --------------

fasından başlayıp şimdiye kadar mu. 

G. l\lorrisin 
rekorları 

Balkan 
rekorları 

100 M. 11.00 11,2 

400 M. ·19, 5 
1500 .M. 4 ::3:1, 2 
110 :\1. manialı 14,9 
uzun atınm-ıı 
Yüksek atlama 1, 5 
Sırıkla atlama 3,50 
Di:-k atma 43,02 

3,30 
48,34 

Cirit atma 4'1,52 54,09 
Gülle atma 14,10 14.13 
Yalnız göz önünde tutulması ıa.. 

zım gelen nokta bu mü!"abakaların 
onunun da yirmi dört saat zarfında 
ve biribirini müteakip icra edilmiş ye 

tamamlanmış olmasıdır. 

Arsenaı 
12 bin lngiliz 

lirasına 

Bir merkez 
muhacim 

alacak 
tngi.ltcrenin meşhur Arsenal takımı .. 

nın bu sene futbol mevsimine hiç de 
hoşa gitmiyecek neticelerle b~ladığı 
malumdur. 

lngilterenin bu en kuvvetli takımı
nın vaziyeti iki senedir birçok sarsın
tılar geçirmekte idi. 

Fakat bu takım son günlerde gittik
çe vaziyetini düzeltmeye b~ladı. Ve 

son hafta yabancı bir sahada en zorlu 
rakiplerden birisi olan Liverpolu 3-1 
yendi. 

Şimdi Arsenal takımı yenibir mer
kez muhacim almağa kara vermi§tir. 
Ve bu yer için bulduğu oyuncu lskoçya 

milli takımının merkez muhacimidir, 
Arsenal takımı bu oyuncuyu almak 
için tam (12,000) İngiliz lirası vere
cektir. 

Arsenal son yaptığı maçta da Bir
mingam takımı sıfıra bir kazanmı§tır. 
Elli bin seyircinin önünde yapılmı§ o
lan bu müsabakadan sonra Arsenal 
ligde onunculuğa yükselmiştir. sebep hep Şazi Tezc:ındır. Ne olurdu, 

genç hakemimiz şu düğünü bir hafta 
tehir etseydi de antrenör mü, hakem 
mi? ne olduğu anlayamadığımız şu 

Mister (Tioot<;) a o Galatasaray - Be
şik ta~ maçını idare etmek fırsatını 

vaffakıyetten müva.ffakıyete (!) ko. lngiltere 
şan ~öhretli futbolcularımızı kaybet. 

verdirmeseydi .. 
Ta .• Hahem heyeti başkanının isti· 

mek tehlikesi ge~irdiğimiz şu ana ka- Irlandayl mağlôp ettt 
dar olup bitenlerden hep Şazi mesul. Dün yapılan İrlanda - İngiltere futbol 
dür. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. maçını İngiliz takmu bire karşı üç golle 

O. M. K. kazanmıştır, 
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··Denıı Kartalı" om süvarısi 

li'.ont Felika fon Lukner 

Ezeli fırtınalar diyarı olan Horn mıtaka
sıoın maruf ve meşhur fırtınalarlle karşı
laştık ve Uç bu\'uk hafta müddetle fırtına 

Hulle sayesinde lsveçli kadın zenci erkeğe, 
hakiki cenup erkeğine kavuşacaktı 

ve sağanaklarla döğllşOp durduk· 
Hararet derecesi- , 

nin birdenbire değiş 

mesi ve meçhul cins- ( 
ten kuşların göriln-
mesi Aysbergin yak 
!aştığını ihbar eden 
alametlerdendi. Ni- ı 
hayet gaf akla bera
ber sancak ba.~ om uz. 
luğumuz istikame
tinde görilndU. Sa.
)Jahm alaca karan-
lığmd& suyun üze-

ı-

rinde yükaek olmak
la b'-..raber aathı ba-

"Deniz kartalı,, nın batırdığı gemilerden Pinmor 

hirden aşağısı yukarsma nisbetle do
kuz defa daha ce.sim olan bu korkunç 
dev yaklaştıkça manzara ve şekil de
ğiştirerek bize doğru geliyordu. Yab 

taştıkça oyuklarının yeşilimtrak veya
hut koyu mavi yaralarını gösteriyor. 
üzerindeki buzlar parıl parıl parlıyor
du. 

Sef erimi7.de rasgelmiş olduğumuz 
yeglne aysberg bu oldu. Bir müddet 
sonra ezeli fırtınalar diyarı olan Horn 
mmtakasınm maruf ve meşhur fırt.ı
nala.riyle karşılaştık ve Uç buçuk haf
ta mUddetle fırtına ve sağanaklarla 
döğü§Up durduk. 

Günlerce uğraşarak katedebilmiş ol
duğumuz cüz'i mesafeyi bir sağanak 
bize kaybettiriyor ve bu mesafeyi ye-

hafif bir sis imdadımıza. yetişti de bizi 
göremedi. Bir müddet sonra gözle gö-

rillemiyecek derecede açılmış bulunu
yorduk. Gözlerimiz bir defa daha İn

giliz gözlerinden daha dikkatlı ve kes
kin çıkmııtı. 

Gece olur olmaz şimale istikamet 
değietirerek eski rotamızı tuttuk ve 
Paasifik okyanosuna dahil olduk. 

Bir sabah telsiz telgraf memurumuz 
İngilizce bir telsiz telgraf name getir
di: 

"Deniz kartalı ismindeki Alman 1ror
san kruoozörü hafif kuvvetlerimiz ta
rafından batınlmı§tır. Süvarisi ile mü
rettebatından bir kısmı esir edilmi.1 ve 
M ontevideo'l)a sevkolunmU§lardır.,, 

(Devamı vn r ı 

Ceçen tefrikalann bülaaası: 
Anber La.la, nasıl hadım edildiğinl 

anlatıyor: Bundan altmt§ sene evvel, 
Tantulular onun kabilesine baııkm ver 

mı,ler, erkeklerin av bayrammcl& olma 
11ndan bUlstifade bUtün erkek çocukla 
rı hadım etmişlerdir. Bunun üzerine, 
bl\baları da evıa.uarmı Tantulularagö 

tilrüp satmıştır. 

• 
Anber Lala, belki bin defa anlattığı 

macera.sını tekrar hikayeye başladı .. 
Fakat, yaşına. ve mevkiine hürmeten, 
herkes susup, bildiği bu sergüzeşti bir 
daha dinledi: 

- Bizim buralarda, bir erkeğin kıy
meti, zürriyet getirmesiyle ölçülür. Ev
lat demek, bu demektir. Bizim ise, düş 
man kabile tarafından ta.arruza uğ
ramamız üzerine, artık, ilerde evlen -

memize, evlat sahibi olmamıza imkan 
kalmamıştı. Onun i~in, bizi babaları

mız, analarımız satılığa çıkardı. Tan
tu'lular sahildcdirler. Onlar, esir tack
leriyle daha kolayca temasa geçebilir
ler. Bu sebeple, bizi, kendi ellerile gö

türerek, kimimizi birkaç dizi boncuk, 
kimimizi, birkaç arşın kumaş karşılı-

ğında eiden çıkardılar ... İşte, ben nasıl 
kin bağlamam bu adamlara? .. Şimdi, 
alınacak intikam, o intikamdır. 

Hacı Mustafa: 
- Seninkilere iyice talimat. verdin 

mi, Anber Lala? - diy~ sordu. 
- Vermez olur muyum, aslanım ... 
- Eh, öyleyse mükemmel. Nakliya-

tmdan çok kazanacağız! ... Hadım edil
miş çocukları, armut devşirir gibi top-

1 lıyacağız !.. Aşkolaun sana .• 
Anber Lala: 
- Maksadım hem sana hizmet et.. 

mek, hem de •eski öcümU almaktır! -
dedi. 

Bu esnada, bir köle gelerek haber 
verdi: 

- Filikanız hazır .. 
Hacı maiyetine dön dil: 
- Evvell ben eu bizim hatuna uğ

rayaymı, ona yeni vazifelerinin ne ol
duğunu bildireyim, ondan sonra da, 
Tantuya çıkar, çocuk avına başlarız! 
dedi. 

Diğerleri de, kendi kayıklarına bin
diler. Denizin ortasında bir öbek tegkil 
ettiler. Bunlardan sade Hacının filikası 
demin anlattığımız intihar hadisesinin 
cereyan ettiği gem.iye ~tı. 

O maceradanberi bir saatlik bira
man geçmişti. Havva, diğer cariyelerin 
yardnnile soyunmuş, oldukça babayani 

bir entari giymişti. Bir daha bir deli
lik yapmasın diye kendisine nezaret 
eden iki harem ağuınm biraz ötesin
de küpeşteye daya.nmıg, denizi seyredi
yordu. 

Bilir misiniz ki, Kızıl denizin bazı 

S&hillerinde, pp :fazla olduğu için, su
lar pek durgun, pek berrak olur. Deni· 
zin altı, ~ikar surette görUIUr. Orada· 
ki balıklar da. büyüğünden küçüğüne 
kadar çeşit çeşit olduğu için, bunlaruı 
birlbirlerile mücadelesi, Havvayı oya
lıyor, ona, teessürünü unutturuyordu. 

İşte, küçük balık, büyük tarafından 
yutuldu: 

"- Mesele küçük ve zayıf olmamak .. 
niden kazanmak için uğraşmak, didin- ---------------_:_----------------------------------
mek mecburiyetinde kalıyorduk. 

Ancak Horn mıntakaamda tesadüfü 
mUmkUn olan d~ gibi d8.lgalar gtlVer
kJ l ba.oıtaıı ~ağı ya ::ıUpUrUyor, yelken 
!eri parçalıyor, tahtaları söküyordu. 

Tayfalar gece gllndüz gÜverte altın
da yelken tamir ediyorlardı. Geminin 
yalpaları arasında. iri çuvaldızlarla 
yelken dikmek .işlerin en ağırı ve ta -
hammülfersa olanıydı. Yanlış bir ha
reket ilzerine çuvaldız tayf anın par -
mağını yahut elini deliyordu. Maama
fih gemiye yelkenler 18.zımdı ve bu ce
sur fedakar kimseler müşkül vazife-

lerine yılmaksızın devam ediyorlardı. 
Parçalanan yelkenler aşağı indiriliyor 
ve tamir edilmiş olanlar yerlerine çe
kiliyordu. Biraz l!IOnr& onlar da yırtılı
yor, yerlerine yenileri getiriliyordu. 

Vapur seferlerinde fena havalarda 
herkes güverte altında kamaralar içi
ne çekilir. Halbuki yelkenli gemiler de 

vaziyet bunun tamamile aksinedir; 
bütn vardiya efradının güvertede bu

lunmaları §arttır ve rUzglrm en şid

detli estiği esnada ekseriya direklere 
tırmanmak mecburiyeti baş gösterir. 

Nihayet azim ve irademizin kuvveti 
sayesinde Honı burnunu geçebildik. 

Fırtına diyarını arkamızda bırak
mış olduğumuzu görilnce keyif ve me-

serretimizin derecesine hudut yoktu. 
Fakat nisanın yirmi altıncı gUnU direk
teki rasıt bir İngiliz knıvazörilniln gö
riindüğünU ihbar etti. Hiç şüphe yoktu 
l:i bu bizim peşimize düşmüş olan düş
man kruvazörlcrinden birisi idi. 

Heyc<:anlı anlar: Acaba bizi g5rdü 
.. ? mu. 

- Herkes güverteye iş başına! Ala
banda. iskele! .. 

Bütün yelkenlerimizi fora ettik, mo
tôrU de çalıştırmaya başladık. Aynı 
zamanda rüzgar altına da geldik. 

Doğru cenuba doğru koşuyoruz. 
Rüzg3.rm direklere olan tazyikı o ka-

dar artmıştı ki bütün donanımı ile di
reklerin başımıza yıkılmalanndan 
korkmaya başladık. Çanakhklarda bü-

tün 7.abitan ellerde dürbün !ngiltere
nin bu serseri tazısını heyecan ve he

lecanla takip etmekteydik. Şayet bizi 
keşfederse hfç şüphe yoktu ki hürri
yetimize, belki de hayatımıza veda et
mek lbnn gelecekti. Bereket versin ki 

.., 
Parolamız 31 rakamı olacak. Alman 
erkanı harp zabitlerinden Türkiyeye 

dair alacağın maıamatı bana 
bildireceksin. Fakat .. 

Tiyatro direktörü, Berlinde çok revaç 
ta olan oryental rakıları kendi sahnesin 
de halka linıe etmek için, eline geçirdi
ği böyle bir artisti kolay kolay bıraka
mazdı. 

- En aıağı bir ay ... 
Diyerek Semramn yanağını okşadı. 
Her Müller babacan bir adamçh. Yaşı 

elliyi geçkindi.. Konuştukça sevilen bir 
adamdı. 

- Hemen mukavele yapalım. Ne ka-
dar avans istiyorsunuz? 

Derneğe baılamıttı. 

Necmi Bey: 

- Ben dostsa bir tavassutta bulun
dum. Bu, ikinizin bileceği bir iştir. A
Iıı verişinize ben karışmam. 

O:verek işin içinden sıyrılmak iste
mi§ti. 

Semra iki bin mark avans istedi. Di
rektör derhal parayı uzattı. 

- Bugün hemen fotoğraflannm afi
fe ıeçirtecefim. Yarın büyük duvar 
reldimlan bastıracağım. Uç gece son
ra sahneye çıkacaksınız. 

Dedi. Bütün bu konuşma ve anlaıma
lar bir saat bile sUnnemiıti. Tiyatrodan 
çıktıkları zaman, Necmi Bey Semranın 
kulağına iğildi: 

- Bu bir muvaffakiyettir. Tebrik 
ederim. Hedefe, aanatinle ve zekanla 
çabuk eriteceksin 1 

• • • 
Otele döndükleri zaman saat on ikiyi 

vuruyordu. Semra 31 numaralı odaya 
çıktı.. Soyundu. Elbiaeıini değiştirdi. 

Otelin lokantasına indi .. 
Necmi bey Semrayı lokantada bek· 

liyordu. Beraber yemek yiyecekler .. 
Necmi Bey o gün ilk defa Semraya ya
pacağı tehlikeli işler hakkında tafılilit j 
verecekti. , 

Yemek yiyorlardı. l 
Necmi Bey yavaıça anlatıyordu: 
- Aramızda parola (31) olacak. An-

gaje olduğun tiyatroya Alman erkim 
harbiyesi zabitleri sık sık devam eder
!er. Asıl vuifen bunlarla teması temin 
etmek, bunlardan Türkiye hakkında 

duyacağın malumatı ertesi günü bana 
bildi:mek. Anladın mı Semracığım? 

Deruhte ettiğin iş çok mühimdir. Bu 
vatani vazifeni yaparken, aşk, para, iç
ki.. Her şeyi unutacaksın! Yalnız va· 
tanını ve vazifeni düşüneceksin! 

- Hiç merak etme, Necıni Bey 1 tşi 
buraya kadar muvaffakiyetle getiren 
Semra, bundan ötesini de gene muvaffa 
kiyetle becerecek ve sizin yüzilnlizü 
kara çıkarmıyacak ! 

Necmi Bey biraz daha ciddi bir tavır 
la şu sözleri ilave etti: 

- Deruhte ettiğin bu iş - açıkça 
konuşalım - casusluktan başka bir şey 
değildir. Fakat, düşün ki, bize verece
ğin malOmat bir vatan, bir ordu ve bir 
donanmayı mahvolmaktan kurtarabilir. 
Bu uğurda bir kazaya uğramış olsan 
bile, adın tarihe geçer .. Ebcdiyyen tak
dirle anılırsın l 

Semra o dakikaya kadar bu i'in teh
likeli ve kazalı tarafını düşünmemişti. 

- Ne gibi tehlikelerle karşılaşabi-
lirim? 

Diye ıordu. 
N cemi Bey birasını içerek: 
- Bu yolda yürüyecek bir insan 

daima kendisini herhangi bir tehlikeye 
karp önceden h~zırlamı! bulunmalıdır. 
dedi, hangi yolculukta tehlike yoktur 
yavrucuğum? Ufak bir seyahate çık

sak, üzerinde gittüğrniz vasıtai nakliye 
trense, lokomotifi yoldan çıkabilir .. Va
pursa, kazanı patlar veya dümeni kırı

lıp dalgalar arasında kalabiliriz. Tahtel 
bahir .. Tuyyare .. Zeplin .. Hatta otomo
bilde bile tehlike vardır. Düşer, devri
lir .. Çarpışmalar, yangınlar olur. Mede
niyet asrında her dakika ölümle karşı 
karııya bulunduğumuzu unutmamak li 

························-..... ·----··---·-·· . . • y • 
: azam: i . . 
: takender F. Sertelli i 
! - 6 i 
'····-·-·· ......... - .................. _._ ......... ! 
zımdır. Bahusus bu işlerde .. Zindanlar, 
darağaçlan, kurşuna dizilmek, işkence, 
tazyik. sorgu .. Hepsini gözönünde bu· 
lundurmak, blitün bu tehlikelerle her 
zaman karşılaşmak ihtimalini dü§ünmek 
lazım. 

- Böyle bir tehlikeyle karşrlatıraam1 
siz elbette derhal bana yardıma kotar· 
sımz, değil mi? 

Necmi Bey bir kadeh bira daha içti: 
- Belki de koşamam, yavrum 1 Bel

ki de günün birinde seni hiç tanımam 
bile. 

• • • 
Semra tiyatro 

sahnesinde 
O gece Blumenştrase'ye akan halk 

bu geniş caddeyi doldurmuıtu. Herkes 
(Rcsidenz) tiyatrosuna koşuyordu. 

Y trlerin bir çoğu önceden alrnnuştı. 

Tiyatronun kapısına büyük iki afiş 
asılmıştı: 

"Türk artisti Semra hammm oryen
tal nutnaralan,, 
Diğer afişte de kısaca şu elimle ya

zılıydı: 

"Semra hanımın yapacağı numaralar 
timdiye kadar hiçbir tark artisti tara
fından yapılmanutbr.,, 

işte halkı bu sözler çekiyordu. 
Berlin tiyatroları olmayan şeyleri hiç 

bir zaman ilan etmezlerdi. 
Perde açılmadan koltuk ve locala. 

hıncahınç dolmuştu. 

Herkes sabırsızlanıyor: 
-Fotoğraflarında çok güzel bir kız .. 

Fakat oyunları da kendisi kadar cazip 
mi acaba? ... 

Diye söyleniyordu. 
Perde açıldı. 

Hazin, uyuşturucu bir müzik ba9la
clr. Semra sahnede. 

Alkış .. Heyecan.. Kıprrdanmalar .. 
Fısıltılar .. işte Semra oynıyor. 

· ( Devamt t1ar) 

Kuvvetli ve bilyük olmak.. NiçiJı 
kiaara dUŞmeli? Niçin ölmeğe kal 
lı ? .• 1tte eu mini mini balıklar 
yaşamanın bir yolunu arıyor-!,, 
Soğuk su duşunu yedikten sonra. 

hayat mücadelesi manzarası kar§ 
da kendisine en mülayim gelen b 
felsefesi itte bu olmu~tu. 

Birdenbire, yanı başında: 

- Havva ... - diye bir ses duydu. 
Dönüp baktı. 

Meğer, Hacı Mustafa 
mış, yanı başına kadar 
farkında değil .• 

Esir taciri etrafına baktı. H 
ağalarına, cariyelere hitaben: 

- Halvet olsun.. Havva hatunla 
başa kalmak, konuşmak istiyoruıll 
dedi. 

Bu emri yerine getirilince de 
kanama dedi ki: 

- Sana karşı çok dürüşt h 
ettiğimden dolayı cidden mUteess' 

Fakat bana hak vermelisin. Çünkil 
tık hürriyetime nail olmağa 
mi§tim. Halbuki sen bana bu i 
vermiyordun.. 

lsveçli kadın bqmı önüne eğdi: 
- Hata ettifimi anlıyorum, 

Mustafa.. Li.kin, sen de benim bu 
bahatfmin cezasını pek şiddetli ol 
verdin .. 

- Ben de bunda hata ettiğimi 
yorum ve derhal tashih edece .. 
Sen, benim hastahane kısmımın 
olawsın .. Esasen bu işi pek iyi 
sin .. Şimdi biz, küçUk harem ağal 
avlayıp getirmeğe gidiyoruz.. oııl 
bakanlara. nezaret edeceksin .• TJ!t 
rini ettirecek, yaralarını tedavi 
ceksltı.. Aralarmd&ld vefiyyatm al 
masma htmmet et ki, klrnml 
olsun. .. 

Hana:, bqmr salladı. Bu ~zler 
hiç de tatmin etmemişti: 

- Hep hizmet halayığı işleri! .. 
kat, ben, senin yanında hanım gibi 
şama.ğa altştım, Hacı M~a! 

demin beni ne kadar tahkir et 
bilsen! .• Ben de, buna dayanam 
kendime kıymak brt.edim .. Eğer 
eski itibarımı iade etmemen ö 
azmettim. 

Esir taciri kaşlarını çattı: 
- Eski itibarını mı" . Bundan, 

kastediyorsun? 

- Sakın eskiden olduğu gibi Jı 
miyet iddiasında bulunacağımı s 
~u söylediğir ~•derin hepsini gö 
razıyım. Fak& ., aizmet earlyeal sı!• 
değil, senin yine niklhlı karın ııf a 
O zaman, vereceğim semerenin ne 
dar bUyUk olacağın! göreceksin .• 
Hacı Mustafa, gözlerini açtı: 

- tyt ama, bunun lmk!nı yok. 
- Niçin? 

- ÇUnkU seni talikı selise ile 
dım.. . 

- Yine alırsın. 

- Şer'an mümkün değil .• 
- Şer'an her oey mümkilndilr·· 

hileler var. 
Esir taciri taaccüple: 
- Ne gibi? 
- Hulle yaparsın, olur biter JJ 
- Hulle mi? Ne diyorsun.. 

burada erkek yok ki? .. Hepsi ha.dJf 
- Sahi .. 
Erkek, biraz düşündü. Sabık k 

nın yüzüne baktı.. ~ · 
.. _ Adam sen d" . insan bunc& ~ 

man geçirdiği kadına kaI'§ı hoV ~ 
olm.alı, onun istediğini yapmalı .. ,. 
zihnen karar verdi. 

Sonra birdenbire: I._ 
- Peki, dediğin olsun.. J{oJıt ,; 

buldum. Bu Tantu da mil81Uınan rıeJI '
ler vardır. Onlardan birini getir~' 
na hulle yaptınrım,. Memnun rn .,; 

Sabık kansının gözlerinin için~ .,; 
memnuniyet ifadesi okudu.. AcatP -" 
panltı .. Fakat, düşilnmedl ki, blP"" 
sebebi bambaşkadır: elf!ı 

Zenci erkek .. Hakiki cenup _e_r!ıdlı 
lsveçli kadın, i§te buna ka~_.:.J 

(Arkaıt~ 
• 
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Yazanlar : lnglllz ordusu hava zebltlerlnden Kenneth Brovn Collins, 

Mefhur seyyah ve muharrir l.ovvell Thomas 
- t8 - Dlllmlze çeviren : A. E. 

ottnrra'ff etmek pek 

Hava hakimiyet ıe 
a~oıromaı gD~melJ(Oe ~eıralb>eır 

kontrolü Türklerin elindeydi 

Raf ah muharebesi 
Bedevilerin diz çöküp, bağdaş kurarak bir oyun gf bi seyretti ki eri muharebedlr 

~İNA BiR CEHENNEMDi! gelen çocuklar onları Mazar nokta·) dım etti. El-Arişde bir kale vardır.) rakmak mechuriyetinde kaldılar. ı 
. ~tada garbi Hind adalarından, smdan çıkanp geriye sürdüler. Bir vakitler yalnız 100 metreye te- Gerçi biz de telef vermedik değil, 

uda, Nassau, Jamayka, T rini· ~ ~ tt- 1 sir ec!en Napolyonun top ateşleri bu- ama bin tane esir aldık . 
ç E~ Barbados·dan kıtalar vardı.. Fransanın Somme ve Mons kah rasmı düşüm1iiştü. Fakat bizim ge- Magadeba'd:ın sonra hava haki 
e 'llkong ile Singapordan birer ha- ramanlanndan biri olan Sir Filip Çe- mici!er kaleyi dürt kilometre mesa- miyetinden başka her vaziyet hep 

Bu da Fon Krese kuvvetlerini top 
layıp tenc::ik etmek vaktini verdi. 
T ürkleri şimdiye kadar gördüğüm 

muh<ı.rebelerin en acaibi olan bir sa
vaşla Rafah'dan dı§arıya atabildik. 

~ top getirilmisti. twode Mısıra gelerek "Çöl kolu,, feden hfık ile yeksan ettiler. Hem bizim lehimize inkişaf etti. Fakat 
Sina .. 1 .. b d~ l h . . adı verilen "hücum kuvvetlerimiz· d b" k . .1. b·ı b k b . . IA ld k d . MUHAREBEDE SEYiRCİLER ço u u a am arın epsı ı- "' e ır te SlVı •n ı e umunu a- u vazlyetı azım o uğu a ar sür 
bir cehennemdi. Çadırlar geride den., birinin Kumandasını ele aldı . natmRdılar. atle takip edemedik. 

..,,! ide bırakılmııııtı. Oradan ı·u·- Onun ve general Chauvel kumanda- I\~ 

... ::r Şehri zaptettikten iki gün sonra Au.ı ıukaddesin kurtarılması İ§İ 
C?ı Kudüsc kadarki mesafe için- sı altındaki kuvvetler ilerliyerek El-

a-C: • • Arişi sardı. çöl kolu Türklerin Magadeba garni- ~imendifer hattile künk yoluna bağ-

d Yorgun kıtalar kumda delikler' dan 1 zonuna çarptı. Türkler burada da 1r idi. HarekA.tımIZI yavaşlatarak in-
e Ya~ıyorlar, gündüzleri pi~iyor Şehir deniz kıyısın ya nız iki 

.. l · d k·t tre u ktadrr Az arıkt de qe~r+<>nlar gibi harbettiler. Faik kuv- 11aatı beklemek mecburiyetinde kal-
•1.t~ .. 1 en e donuyorlardı. Sina ise 1 ome za · :ı a · s J ~ :ı 

ı«ıub 1~ mirli duran donanma da bize yar- vetlerin karşısında meydanı boş hı- dık . 
· ı- b:~'dan ve Musanın günlerin · 

g ın hiç değitmemişti. Sinek ve 
ı.iiı \ .ada eskiden ne idise, gene 

l kalabalık sürülerle insanların al ;~c hücum ediyordu. 
.. Urkl~rin durumu bizden daha 

8 ~aaitti. Çünkü bizim vaziyetimize 

~ trıalumat alıyorlardı. 1 tiraf et
sJli~ . ı:>ck ağmna gitmekle beraber 
.,. ~nl"rd h ı.~'-~ • • k 

tı}" e ava naKJmıyeti ve on-
bi~ . ~ .lürklerin elinde idi. Tayyare· 

l> 1~rnkilerden daha iyi idi ve A

~&\..~~larmı bizden daha iyi kul
& a ltıt biliyorlardı. 

t·u~ rağmen onlan geriye ittik! 
.s &lif .. 
ıı 8U\rarİ alayları, hecin süvar 
~J. , H~ukong ve Singapor'dan.I 

Rafah ehlisalip muharebelerini 
andıran bir şey oldu. Lowell 1 Böyle 
bir harbin hiçbir yerde olmasına im-
kan yoktur; fakat oldu işte! 

Süvari açıkta çarketti. Türk ve 
İngiliz topçuları dört nala koştular. 

Toplarını kurdular; durdukları yer
den hedeflerini gördüler ve karşıla-

rma nişan almaksızın gülleyi bastı
lar. Bu harbin en acaip tarafı da 

çevremizde kabbalık bir seyirci küt 
lec;inin bulunmasıydı! 

Bedeviler harp meydanına Ü§Ü~e-
rek döğüşülen sahanın çevresine otur 
du1ar. Çoban kızları ve sığırtmaçlar 
hayvanlarını bir kenara sürerek man 
zarayı seyretmek için yerlere çömel • 
diler. Bunlar sanki güzel ve asil bir 
kadmm göziine girmek için kavga 
eden şövalyeleri seyretmek uzere 
toplanmış civar şatoların uşak ve 
yana~malan idi. 
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tu. Beynim yanıyordu. Kucağında ço· ' 
cuğu ?>ulunan bir kadına tecavüz edebi
len bu adamı di~erimle tırnaklarımla 
boğup parçalamak istiyordum. 

"Bu sırada birden I§Ikh pencerenin 
camı büyük bir gürültü ile kırıldı. 

Sonra pencere ;ldı. Gördüğüm man
zaranın deb§ctinden tüylerim iğne gibi 
dinıdik pldu. Gözlerim karardı. O feci 
manzara bütlin debşetile gözümün ö
nünde canlanıyor, fena oluyorum. Dost 
larım, durunuz biraz dinleneyim ... 

Çingene reisi Petra, anlattığı hadise
nin bütün heyecanmı yeniden yaşıyor
tnuş gibi teessürden boğulma derecele
rine gelmişti. Gözlerinden yaşlar yuvar 
lanıyordu. 

liikayeyi dinliyenler çok müteessir 
olrnuşlardr. Ulenka ağlıyor, Sanşo 
Pcrz ile falcı Debura müeteessir na -
zarlarla biribirlerine bakı§ıyorlardr. 

Biraz sonra Petra, kendini topladı. 
Gözlerinden kıvılcımlar saçarak hika
Yesine devam etti: 

•c - Evet, gördü~üm manzara çok 
korkunçtu. Kucağındaki yavrusuna sım 
&ıkı sarılmış olan karımın pencereden 
atlarnak istediğini gördüm. Bu sırada 
ben şatonı: avlusunda idim. Fakat hiç 
bir ;ey yap'icak bir halde değildim. He
~cn kanına kendini atmaması için ba
fırdırn, onu kurtarmağa geldiğimi söy· 
~dirn. Kulenin yüksek penceresinden 

llının inliyen sesi: "Geç kaldın, çok 

t~ç. kaldın,, diye beynime yıldırımlar 
gıbı çarptı. Bunu müteakip Ksarayt, 
sevgili ka k nnu havada birkaç takla atar· 

en, sonra da bir külçe halinde ayakla-
laının dibind. ..x...au "7 - k d' ka Ilı . e ı:.~•u .. m. n.clnm en ı 

)o ıle Çocuğumuzun kanı içinde yüzü
larrdu. Her ikisi de parça parça olmuş-

dr. 
"k uleye atılarak o alçağı boğmak 

istedim. Fakat kanınla çocuğumun ce• 
setlerini bırakamıyordum. Nihayet on
ları adamlarından birile hayvana yük
liyerek çadı!a gönderdim. Sonra yanım 
daki silahlı .:damlarla şatoya hücum 
ettim. Kapıları kırarak içeri girdik. 
Her tarafı aradık, kimselCT yoktu! 

"Şatoda canlı bir mahluka rastlama
yınca adamlarımla her tarafı elimden 
gcldiği kadar tahrip ettim. Koca şato
nun içini bir harabeye çevirdim. 

"Sonra çadıra döndüm. Karımla 

çocuğumun cesetlerini bağnma bastım. 
Şafak sökerken ormanda açtığım çuku
ra gömdüm. 

" Sabah oldu. Şehrin muhafızı bir 
sürü polisle bizim bulunduğumuz yere 
geldi. Ona: ''Sizden adalet istiyorum., 
dedim ve hadiseyi anlattım. Muhafız 

bana, k:mmın şatoya götürülür götürül 
mez kontesin kıymetli bir elmas iğnesi
ni çaldığını ve bunun üzerine kontun 
onu kuleye kapatarak muhahzlığa ha
ber gönderdiğini ve karımın da hapse 
gireceğini anlayınca kendisini kulenin 
penceresinden aşağ ıatmış olduğunu, 

zindana girmek istemiyorsam çadırları
mızı söküp hudut dışına çıkmaklığımızı 
söyledi ve: '' Çingene km yok değil ya, 
birini kaybettinse on tanesini alırsın!., 

dedi. 
"Bizi korkutarak alelacele Sevil şeh

rinden uzaklaştndılar. İşte dostlarım. 
o gündenberi o şatonun meş'um kulesi 
ve o kulenin üzerinde parlayan kanlı 
intikam yıldızı biran gözümün önünden 
gitmiyor. İçimden hir ses yedi seneden 
beri intikam diye haykırıyor. Bu intika
mı almadıkça ölmiye:eğim. f .. te nihayet 
intikam alınacak gün geldi. Bu facianın 
şahidi olan Sanşo Perzin bu akşam bizi 
ziyaret etmesi buna işarettir. 

Çingene reisi Pctra biraz durdu. Son 

İspanyol birdenbire doğrularak La· 
lenkaya dikkat ve hayretle baakrak: 

- Pek tuhaf.. Nasıl oluyor da Kont 
Riberantn kızı Sinyorina Biyankaya 
burada tes:ıdüf ediyorum. 

Petra, İspanyola cevap verdi: 
- Aldanıyorsun dostum. Bu genç 

kız bizdendir. Adı da Lfilenkadır. 

- İşte bu garip. Ben dünyada bu 
derece benzeyiş görmedim. Emin olu
nuz ki Lalenkanın bir çingene kızı ol· 
duğunu bilmiyenler asil bir İspanyol a
ilesinin kızı olan Biyanka zannederler. 
Çok garip, çok garip ... 

Petra: 
- Olabilir, dedi. Dünyada insanlar 

eş varadılır derler. Bir çingene de asil 
bir 1.ıpany.:>l kızına benziycmez mi? 

Bu sırada Lalenka, kendisi hakkın· 

da hu İspanyolun söylediklerini iştimi~ 
ve bu adamın görünüşünden hoşlanma· 
dığı için oturduğu yerden kalkarak u· 
zaklaşmıştı. 

Petra, İspanyola sordu: 

- Eh... Söyle bakalım. Beni harıl 
ha:ıl aramanın şu mühim sebebini? 

hp:ınyol. ocağın etrafınria hir halk• 
teşkil ederek oturmuş olan kızları uzak 
tan şöyle bir süzdükten sonra cevap 
verdi: 

- Size bir hayli altın kazandırmağa 
geldim. 

Bunu işiten ihtiyar falcı kadın Dcbu· 
ranın ağzı sulandı, gözleri parladı: 

- Ne ala, dedi. Bunun için ne yap· 
mak lazım muhterem misafir .. 

Misafir, anlattı: 

-Biliyorsun ki o felaketli geceden 
so~ıra Kont Ribera beni oda hizmetçili· 
ğinden koğdu. Bir hayli sefalet çektim 
İspanyada hiçbir iş bulamaz hale gel·; 
dim. Nihayet kSrh bir işe başladım . ! 
Bun~an çok memnunum. 

Petra, sordu: 
- Nedir bu karlı dediğin iş? 
İspanyol, çingene reisinin kulağına 

doğru eğilerek yavaşça: 

- Kadın ticareti. 
Çingene reisinin yüzü nefretle buruş 

tu: 
- Demek insan eti ticaretine başla

dın? Bu, çok iğrenç bir iş .. Ben çinge
ne olduğum halde bu işten çok nefret 
ederim. Böyle para kazanmaktan ise 
açlıktan ölmek daha hayırlıdır. 

Misafir İspanyol, reisin kulağına doğ 
ru eğilerek ziyaretinin sebebini izah 
etti: 

- Beni dinle .. Ben seçmek şartile 
ka:a saçlı bir kaç genç kıza ihtiyacım 

var. Bunu banc:ı senin tedarik edebilece• 
ğini ümit ettiğim için buralara kadar 
geldim. Bu işten kazanacağın para ile 
adeta zengin olacaksın . 

Çingene reisi Petra nefretle muhata
bının vüzüne baktı: 

- Aldanıyorsun . Dünyada hiçbir 
çingene böyle bir teklifi kabul ctm!'z. 
Geçi~diği:niz bu sefil hayatı yaldızlı 

saraylara l:rle tercih etmezler. Hem ya
vaş konus. Bizim çocuklar duymasın. 

Sonra misafir olduğunu unutarak dün
ya1a bir mislini görmedigin bir şekilde 
seni cezalandırırlar. 

- Peki canım. ben bu uzun yolculu
ğu senden böyle bir cevap almak için 
yapmamıştım. Fakat ne yapalım. Ma-

demki böyle imi~. . Zarar yok .. O halde 
sana ba~ka bir §ey teklif edeyim. Bunu 
da reddetmezsin sanırım. Artık Kont 
Riberadan intikamını alabilirsin. 

- Niçir. şimdi de daha sonra değil?. 
İspanyol, şeytanlık ışıklarile parla

yan gözlerini çingene reisinin gözlerine 
diker<'k maksaeını izah etti: 

- Elinizde şu genç ve güzel Lalenka 
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Yazaıı: Sir Harry Lııke -2- Dilimize çeviren: H. M. 

Eski Maltalı gençler, müstakbel hayat 
aı\kadaşlaı znz bir yarış sahasında seçiyortaı\dı 

MALT ANIN l\lÜZESI ( rarışr kazananlara mükafat ola· 

·19 tkineiteşrin - 1936 

Dünyamızın d:ıha pek genç olduğu) 
zamanlardan, büyük fillerin ve hipo. 

potamlann bakiyeleri kalmış olan 
Gar Dalam mağarasını görseniz şa. 

şarsınız. Bundan başka :Malta ve Go
zo adalarında birçok eski manastır. 

Malta ada.ç;ının Yalletta mevkiin. 
deki çok krymetli müzede taş ,.e bronz 
devrine ait zengin bir sanat kolleksi· 
yonu vardır. Bu kolleksiyonda Neolit-

rak zafer bayrakları verilir • 
Malta adasının yüksek ailelerinin 

de balunduğu se)irciJer, valininkin~ 1 
benziyen, fakat daha ufarak iki yau 
locadan seyretmektedirler. 

/11.!Jiltercnin Akdeniz filosu üssü olan Malta.da, selam 00.tarya.sı B~ 
limana mi.U6Veccüı. olarak görülüyor j 

Jar görürsünüz ki bazı efsanelere gö. hic devrinden kalma (sonraki taş dev 
re Malt.anın tarihten evvelki sakinle- rinin adıdır. Yani 10 bin sene kadar lHNARtA NEDiR? 

halde alakadar olacaklardır. Bunlar:ı lıklar sayesinde askerlerin sa~ 
Faldetta denir ... Gonella,, diyenler dı> Irklarından sakınıyorlarmış. 
vardır. !çerisinde mukan-a bulunan cidden büyük ve kapalı bir şeyd 
ve büyük, kasnak şeklinde bir başlık. ııları d~ Napolyon ordusunuıı 
tır. Bazı kimseler Napolyon Bona. adasında yaptığı tahribatın ınJ 

· -"' Siki · · 1. d 1 1 Al evvel, taştan daha iyi alet1er vücud:ı 
rı 6 .. ya op ısım ı ev erm ş; ın-

getirildiği zamandır) şişman ilah hey_ 
!arının ortasında bir gözleri varmı~. 

Medeniyetlerinin izlerini böyle ta~ 
mabetlerde bırakmışlar. Ellerinde hiç 

kelleri görülür. 

KORSAN DANSI 

tmnaria kelimesinin hoş bir tarihi partin kuvvetleri Maltaya geldiği za- tutan kadınlar bunu icat etıniŞ 
yardır. Bu kelime, "aydınlatma,, man bu askerlerin, kadınlara tecavü. yor. Halbuki bu çok enteresaıı 
manasına gelen Luminaria sözünden zü arttırmış olması neticesinde bu ge. Irklar, hiç şüphesiz ki NapoJ~-orı 
gelmektedir. Çünkü Sen Pol ve Sen niş muhafazalı başlıkların icat edildi- vetlerinin Maltaya gelmt.Sınd 
Piyer adlı iki azizin hatırası için Mal. ğini söyJUyorlar. Kadınlar gQya bu baş zaman evvel mevcuttu. (Deoall" bir madeni alet bulunmamak şartiyle 

bu taşlar üzerinde çalışmı~lar .. tadaki kiliseler o gece ı~klarla donatı

ESKlTRAMVAYLAR 

Hrristiyanlann perhiz aylarının or. 
tasında Maltada, Akdenizin diğer 

yerlerinde olduğu gibi bayramlar ya· 
pılır; eğlenceler tertip edilir. Çok en. 

lırdı. 

Daha az inanılabilecek bir diğer i. 
zaha göre, lmnaria kelimesi •evlenmt> 
illhı. nın adı olan Himen kelime
sinden gelmektedir. GQya eski Malt.a 
delikanlılan ileride kendilerine hayat 
arkadaşı edecekleri kızlan, bu yanıa 
gelen kadın seyirciler aruı:ndan se-
çerlermi~. Ve onun için bu yan,ın a. 
dı "evlenme illhe.si. manasına gelen 
"Himen" yahut '1mnarla,, olmuş. 

' ..... 

in.hisar/~~ U. · .Müdürlüğitnclerı: 
teresan olan bu eğlencelerden biri sa. 
ray meydanında oynanan Parafa dan· 

sıdır. Müslüman bir korsan tarafın. 
dan Maltalı bir gelinin kaçırılmasını 
temsil eden bir danstır. 

lMNARIA YARIŞLAR\. 

• 

6.664 Adet lakarta çuval Paıabahçe f abrikaaı 
7 .625 Kilo Yamalık kaneviçe Ahll'kapı bakım evin do 
9.496 ,, ltkarta kaneviçe ,, ,, ,, 
J.625 ,, Yamalık çul ,, ,, ,, 
1.267 ,, lskarta çul ,, ,, ,, 
1.111 ,, lskarta çuval ,, ,, ,, 

336 ,, Gayrimamul kd çul ,, ,, ,, 

Diğer devirlerin Maltada goru. 
len eserlerinden bir başkası da 
araba yollarıdır ki, adanın ka· 
yalık sathı üzerine yayılmış _ 
tır. Bunlar eski devirlerin "tramvay 
yolları,, idi. Midilli atlarına koşul. 

muş iki tekerlekli arabalar buradan 
geçerdi.. Bugün hAla bu eski ananeni.1 
örneklerine rastlanır. Maltalı çiftçile
rin sürdükleri çift tekerlekli ve tek at. 
lı arabala,r bunlara pek benzer. 

Haziranın yirmi dokuzunda Sen Pi. 
yer ve Sen Pol bayramında birçok aha 
linin l§tirak ettiği lmnaria yarı§larr 

lŞLEMELt BAYRAK TEVZtt 
l·ı<>O ,, Çinko . Karaağaç Fitek deposunda 

500 ,, Çuval "keten" Kabata~ Levazım anbarında 

KIRMIZI BENEKLi KERTENKELE 

Filffla isimli adada insan namına 
kimse yoktur. Ve şimdi burası bahri. 
ye top atımı tecrübeleri için hedef ola 
rak kullanılıyor. Ancak bu gayri mes. 

yapılır. At ve eşeklerin koşturulma. 
smdan ibaret olan bu yarış tarihi bel-

li olmamakla beraber, şüphe8iz çok 
eski zamanlardan kalma bir Adettir. 
Yarış Mhası, düz ve anzalı bir yoldur 

ki yokuş yukarı katedilir. Yokuşun ha. 
şrnda bir meydan vardır. Orada bU. 
yttk ve taştan yapılı bir locada ~ki 

zamanlann "büyük elendi .. si, imdi 

Bugün yapılan yarışlarda hlll mU 
klfat olarak verilen bayraklar, muh~ 
telif renkli uzun ve dar ltlemelerdlr. 
Yarışı kazanan t.allliler, bu bayrak1an 
k8yltrine götürür ve mahalle kilise. 
lerfnin mthrabrna ~rlar. Bayraklar 
bütün yıl orada kalır. 

250 Adet tuila Kabataf Levazım anbarmda 
1.600 ,, Bot bobin Andıkları Cibali fabrikasında 

97 ,, Bot fıçı Likör fabrikasında 
727 Kilo çul Şemıipafa baknnevinde 

Yukarda cins ve :niktarluı yazılı ıskarta malzemenin ,,,~ 
1/XIl/936 aalr r\lnü aaat ona uzatılmıttrr. isteklilerin maili 
görmek üzere her gün hizalarında gösterilen mahallere ve ~ 
hk için de tayin olunan aün ve saatte % 7,5 güvenme paralff' 
birlikte KalNl.ta§ta inhisarlar levazım ve mübayaat §Y'besi 
dürlüğündeki satıt komisyonuna müracaatları. (2721) 

kiin adada pek nadir bir kertenkele. 
görü1mektedir. Koyu ye~il re'!kte ve 
iizerJnde kırmızr benekler bulunan 
zarif bir hayyan .. ise Malta ,·alisi oturmaktadır. 

, 

GONELLA - F ALDETTA 

Maltayı ziyaret edenler, Maltalı 
kaClmlarrn giydikleri başlıklarla her· 
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--------------------------------------------------:---------varken konttan mükemmel bir intikam 
alabilirsin. Nasıl mı? Söyliyeyim. Bu 
kızla intikam alacağnn Jaz bir çift yu
murta gibi biribirine benziyor. Ulenka 
yı İspanyaya götüreyim. Sen de bera
ber gel. Ulenkayı kont Riberarun pto· 
suna sokup yerine onun kızı Biyankayı 
almz. Ulenka akıllı bir kızsa orada 
kendi evindeymi~ gibi muhiti hiç ya
Öırgamadan yaşar. Kont ve kansı da 
bunun hiç de farkına varamazlar. 

Söz buraya gelince falcı Debura atıl· 
Öı: 

- Çok güzel bir fikir. Petra bunu 
reddetme. 

Petra, tereddüt etti: 
- Bakalım, Lfilenka kabul eder mi? 
İspanyol, hararetle devam etti: 
- Neden kabul etmesin. İpekler, 

altınlar ve uşaklar, atlar, arabalar ara· 
aında yaşryacağı için mi? Böyle bir fır
sat- bir daha ele geçer mi? Yalnız kon
tun kızını almca o bana ait olacaktır. 

Petrarun gözleri parlamıştı: 

-Doğrusu güzel bir intikam.Kont Ribe 
ra kızını bir prense vermek için sak
larken biz ona bir çingene kızı verece
ğiz. Kendi kızı pa senin eline, et tile· 
carmın borsasına düşecek.. Ah mel'un 
adam. Sen benim karımla çocuğumu e· 
limden aldın. Ben de senin gözbebeği 
biricik kızını pazara çıkaracağım!. L5-
lenkil on dört ya~rna kadar İspanyada 
bliyüdüğü için çok mükemmel ispanyol 
ca konuşur. Kimse de bunun farkına 

varmaz. Fakat Ulenka razı olacak mı 
bakalım? 

Ç:ngcnc reisinin arattırması üzerine 
biraz sonra Lalenka yanlarına gelip o
turdu. Reis Pctra, eenç kıza: 

" - Latenka, dedi. Sana yedi sene· 
denbcri kurtulamadığnn yeis ve ıstıra-
bımın hikayesini anlatacağım. Sonra. 

da intikam almak için senden yardım 

istiycceğim. Bu adamın buraya gelmesi 
intikam arzularımı yeniden alevlendir
di b:ık dinle : 

·• Yedi sene oldu. Gene bu kabilenin 
reisiydim. Kabilemi bin mil§külltla 
İspanyaya götürmüştüm. Karım K.sar· 
da daha on beş yaşında bir kızdr. Evlen 
memizden güzel bir s;ocuğumuz doğdu. 
Bir ilkbahar akşamında Sevil §ehrf ci
varında s;erki kurmu§tuk. 

"Bir akşam karımla beraber ıehre 
gidiyorduk. Çocuğumuz: da kanmın 
kucağında bulunuyordu. Şehre girme-

den biraz evvel yolun üzerinde güzel 
ve bilyük bir §ato gördük. Şatonun et
rafı yüksek duvarlarla çevrilmişti. Şa• 
tonun küçük kapısından bah~eyc gir
dik. Ben kemanrmı ~mağa ba§ladım. 
Kanm da şarkı söylüyordu. Şatodaki· 
teri eğlendirerek beş on kuru~ kazan· 
mak ist:yorduk. Bir aralık pencereler
den biri açılarak kibar kılıklr bir adamın 
başt göründü. Sonra bir uşak gelerek 
biz:i yemek salonuna çağrrdı. Şato sa
hipleri galiba musikimizden ho~lanmış· 
lardı. 

"Salona girince karşımızda karı koca 
ile bir de küçük çocuklarını gördUk. 
Çocuk hayretle bize bakıyordu. Genç 
kadın hasta gibi biraz: zayıf ve solgun 
görünüyordu. Kocasının sıhhati yerin
de, kara göz ve kara ka§lı yakıııklı bir 
adamdı. Bana yemeğin sonuna kadar 
keman çalmamr emretti. 

"Ben keman çalıyor, karım Ksara da 
şarkı söylüyordu. Şato sahibesi kanmın 
~arbsından çok memnun olınuıtu. Bu
nun için birden kalkarak göğ Unde ta· 
kılı duran bir iğneyi çıkarıp karıma ver 
di ve karıma gilzel olduğu ve iyi prkı 
söylediği i~in bir hatıra diye bu iğneyi 
kabul etmesini söyledi. Karım bunu 

menınuniyctlc aldr. Adını sonradan ö&
rendiği.m kont Ribera da çıkarıp bana 
bir altın verdi ve çerkimizin nerede bu· 
lunduğunu sordu. Yerimiıi.söyledim. 

"Erte5i aktam kont Ribera bir ata 
binmiı olarak ı çıkageldi. Bana bir rica· 
da bulunacağından bahsederek kansı· 

ıun nabt bir butalığı olduğunu, kan· 
mın aöylediği tarlanın onun ainirleri 
ilzcrinde inanılmryacak iyi bir teıir yap 
tığını, onun daima bu prluyı dinlemek 
iıtedi&ini ve bunun için de kanmrn bir 
kaç haf ta ptoda mleafir kalırak konte· 
ıe ıarlcı aöylen:ıesini vo bQylccc belki 
de karısını bu hastalıktan kurtannıı o
lacağını ısöyledi, Karım ptod& bulu
llUrken bına da bpa.nyının her tarafrm 
tıerbestçe geıcbilmek için bir vcşika 

tedarik edeçefini ve bu himıetioıiıe mu 
kabil bi.ıe büyük bir mUklfat vertce· 
ğini i14vc etti. 

"Karımdın ayrılmak iatemiyordum. 
Teklifini reddetmek istedim. Faka.t ~ok 
ısrar etti, hasta kontese merhamet et· 
memizi istedi. Karımı çağmp sordum. 
Bu sırada kont kanma da yalvardr. Bi
ze ayda iki bin pcıeta verecesini ıöyl.:· 
di. Nihayet o kadar ısrar etti ki kırım 
da ben de kansını hastalık tan kurtar· 
mak için ÇJrpman bu bedbaht koeanırı 
haline acıyarak teklifini kabule mecbur 
kaldık, kont acele ediyordu. Karım ço
cuğundan aynlmak iıtemedlği için onu 

da beraber almasına mlisaadc etmi~ti. 
Bına mahıuben birkaç banknot verdi. 
Fakat keıki bu parafan almaı olaydım . 

Kont paralan verdikten sonra uşağı 

Sanşo Perzi ~ağırarak biraz ilerde ağaca 
ba~lı olan iki atı getirtti. Kendisi ata 
bindikten ıonra kanmı da arkasına 

bindirdi. Çocuğunıuı da kllnm.ın kuta· 
ğmda idi. Hayvanlar biru sonra .sröı·ı 
den kayboldul:ır. 

"Karımdan, birlca~ haf ta isin de ol• 
u ayrılmak bana çok ağır geldi dayan& 
madmı. Ağladım .• Meğer ne kadar hak· 
lı imi§im. O gece yatıp uyumak istedi· 
ğim halde gözüme bir tUrlü uyku gir· 
medi. 

.. Tam uykuya d4lac:ağun aırada a• 
damlı.nmdan biri beni yabancı bir a• 
damın aradığını haber verdi. Hemen 
giyin.ip çadzrd.n dtpn ççıktım. Kartım 
da kontun upğt olan San;o Perıi gör
düm ki i§te bu akgam miaafirimiz: olan 
gu İlpanyoldur. Perz boni çadırdan beı 
on adım bir kenara ~kti.kten M>nra ka
rmu kontun .-toıı.ma göndermekle bU· 
yUk bir hata iılcdiğ!ml, bu adamın 6c• 
vil şehrinin en rezil, namus dügmarıı ol· 
duğunu, onun kandırıp eline geçirdiği 

kızları ıatonun yüksek kulesindeki bir 
odaya kapayarak kirlettiğini, benim ka· 
rım j~in de o odayı akşamdan kendiıi 
ne hazırlattığınz söylcdL Bana acıdığı 

için bunu ha.her venneğe geldiğini ve 
acele edersem kanrnı kurtarabileceğimi 
ılave etti. 

''Bunlan i~itinc:e yıldınmla vurulmu• 
ıa döndüm. Öyle bir feryat koparmııım 
kl ormanda ağaçlarda tUnem.it olan kuf 
lar korkarak hep birden havalanı:nıılar• 

"Hemen çadıra dönerek si1Ahlandım. 
Yanıma birkaç adam da alarak Perı ile 
beraber hayvanlara bindik. Dört nala 
ko§4rak §atoya yaktagtık. Hakikaten. 
Perı:in söylediği gibi ıatonun yüksek 
kulelerinden b!rinde ıtık vardr. Şatoya 
blru daha yakıa,ınca kuledeki rııkh o
danın perdeılnde iki gölgenin boğuıtu· 
ğunu gördüm. Kanım darnarlıırnnda kıt 

rudu sandım. Kule çok yüksekti. Ora· 
ya tırmanmak imk!n5u:dı. Kırk, c11i 
metre yükseklikte dümdilz bir kaya gi• 
bi yüksek bir duvar ... Pencerenin pcr• 
desinde boğupn iki hayal kaybotmuı~ 



..., 19 tlı:lnciteırin - 1936 

18,80 pllkla danl mu.slklai. 19,SO monoloğ: 
lfaznn tara!mdan. 20 IUfat ve arkaql&rı 
t.ruıncıan Tlltk mualk1al ve halk f&l'kıları. 
20,so Safiye ve arkadqları tarafından TUrk 
1tluaık1at ve halk ııarlalan. 21 orkestra. 22 
Pllkıa sololar. 22,30 havadis. 23 son. 

ViYANA: 
18,0~ film artistleri, 18,30 keman konseri. 

19 sanat haberleri, tiyatro haberleri, fennt 
haberler ve saire. 20,SO eğlenceli yaym. 21,50 
haberler vo eedbfyat. 22,0~ komedi. 22,lG ha 

berıer ve hava raporu. 23,25 balet musikisi 
2t,25 haberler. 24,3~ dans musikisi. 
BERı.tN: 
18,05 muslkf. 18,85 Alman daruıları. 19,05 

lrarnoton. 20,05 spor konuşması. 20,20 çitte 
PIYano ne konser. 20,50 gUnUn akisleri. 21,05 
dans orkestrası. 23,05 haberler, hava raporu, 
'P<ır. 23,3u dıı.ns musikisi • 
BUDAPEŞTE: 
18,35 gramofon, konferans. 19,50 orkestra 

Itonscrı. 20,85 piyes. 22,35 haberler, hava 
raporu. 22,55 çingene orkestrası. 23,40 opera 
0rkestrnsı. l,10 haberler. 
BOKREŞ: 
18,05 orkestra konseri. 19,0G aaat. hava 

l'&J>onı, haberler, konteranı. 20,20 muliki, 
ltonterans. 21,20 tllt.rmonlk orkestra konseri. 
21,5~ saat, haberler, bava raporu, haberler, 
'Por. 22,10 konserin devamı. 23,20 eğlenceli 
lnUalki. 23,~ Fransızca ve Almanca haberler. 
24 son haberler. 

Lo?>."DRAı 
18,3~ orta lııgUtere iltaayonu. 21,05 ııaat, 
haberler, bava raporu. 21,85 muslkf. 22 opera 
l°aYnu: .Madam Buttortıy. 22.~ danl orkes 
~ı. 23,35 koro konaert. 24,0IS haberler, spor 
otıuıma ve saire. 24,80 dana orkcstraaL 

ı.aıs haberler ve aalre. 1,43 kıraat • 
:ROMA_; 

1 
20.05 gramofon, bavad!Aı, turizm haber 

erı.. 20,25 yabancı dillerde haberler. 21,10 :at, haberler, hava raporu. 21,36 Habeşistan 
rbı. 21,45 komedi. 22,15 keman konseri. 

haberler. 23,35 dens musikisi haberler. 24,20 
ınll!ikt 
~~~~~~~---~~~--
' y A TRO LA R 

TEPEBAŞI 

dram kıımında 

A'JlAK TAKiMi 
.t.&UIND& 

f<"ranıuz Tlyatromıada 

Operet lmmu 
MASKARA 

BINEMALAR 

dt:XuGLU 
SARAY voııa ate,ıer içinde (Su 

vare) : Afk güllet!. 

rVRK a Aık ölüm ve Şeytan 

MELEK a Capkm mWU!m (Suvare 
de): Korkusuz kaptan. 

iPEK a Mazurka ve Çapkm genç 

SA&A.llYA 1 Mavi Valsler '{Suvarede): 
Dfleiğim gllb yaşarım. 

YILDIZ a Mıı.rgı:ırftu 

~UMER a Öldüren gözler (Suvarede: 
Marinella 

-'LKAZAR a Devrtft.lem ve kanlı takip. 
fAN CürUm, Ceza ve Öpüşme 

den yatılmaz 
ŞIK 1 Şirley ast 
ŞAltK 1 Siyah gözler ve HUcuın 

filosu 
ASRI 1 Anna Karenin ve Kahra 

man süvari 

-'STORVA ı Define korsanları ve Dan 
tenin cehennemi 

CUMUUll'ET ı Bnğdad yolu, ölUm uc;;u 
rumu ve Vahşi atlar kralı 
(turkçe sözlU) 

ISTANBUL 
FERAO BUtUn güzelleri 11evertm 

(Jan Kepura) ve Beyaz 
eafre 

~7"-\.K ı Günahım ve Berlin o-
limpiyatları 

ınn,u : Ehli salip muharebeleri 
(TUrkçc) 

mLAL ı Taraabulba 

ALE~IDAR Taraabulba 

KEMALBE1' Ateo krallçeal (tllrkçe}, 
Denizaltı arkadqlan ve 
Berltn ollmpfyaUan 

KADIKOY 

HABER - Akşam postası 

Milli irfan Türk Anonim Şirketin. 
den: 

Şirketimiz heyeti umum.iyesi 27.11. 
936 tarihinde ı.:evkalade olarak topla
nıp atideki hususlar hakkında karar 
ittihaz edecektir. Ruznameyi müzake
rat: 

1 - İdare meclisinin şirketin tas
fiyesi hakkındaki teklifinin müzake
resi ve karara alınması. 

2 - Tasfiye kararı verildiği tak
dirde idare heyetinin verdiği hesa
batm tetkik ve tasdikile heyet aza.~J· 
nın ve mürakibin ibrası ve tasfiye 
memur ve mUrakibinin seçilmesi. 

3 - Toplantıda bulunacak hisse. 
darlarm şirket muka\·elesi hükümleri 
dahilinde müracaatla duhuliye vara· 
kaları almaları ve toplantıda hazrr 1 
bulunmaları. 

ZAYi - İhsan HUda adındaki mavna 

ma ait senedi bahri ve reislik şehadet

namem kazanç Yergileri, Mahmut, Meh

met, Cafer ismindeki gemicilerimin tay
fa cilzdanlarrnı düşürdüm yenilerini ala-

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. Bu
lup getireni mernnun ederim. Galata Ka
ra Mustafa PIJa ıokak 60 numarada 
HASAN kaptan. , 

SATILIK HANE 
Langa Hisardibi Tülbentçi mahallesi 

12/1 No. lu hane satılıktır. 6 oda, sah 

nnç iki taracası vardır. Kumkapı Kur
ban sokak 9 No. da bayan Aznife müra
caat. 

ıı .. :-.:ı::m:mc11111111a:::mmııii:ii11 
llA.LE 
SUUEYl"A 

ı Programuu bildirmemiştir Doktor H 
ı Programuu bildirmemiştir O AbdU b ·ıı 

OsKLJDAP mer rra mao 
, Monte Krfeto Cildiye mUteh•••ısı h 

E RE N K ö Y Muayenehanesi Eminönil: Valdt! ft 
s Programmı blldlrmenıiştlr :: han N o. 21 de her gün beşten =ı .. . : 
8 A L A T il itibaren başlar. : 
ı Yıldırım kaptan ve Bir Ei::::m·m-s:.::::r ı sa n • 

HALE 

AKIN 

qk seceaı 

Devlet Demiryolları ~E . Limanları . ': . . . 

IRIP.tmP. lTmum · idaresi Ilanl~rı .. 
""--~-~--~~::-:~:--~~-~~ 

HALK OPERETi Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 grup mal-
~akatm tiyatrosuna zeme ve etya ilk eksiltmede alman teklifler haddi layıkmda görülmedi

azar ~ı!ematlnedeıı sinden her biri ayn ayn ihale edilmek üzere 19-11-936 peftenbe günü 
Zozo Dalmas v: Fono- saat 1 O da H~Y~tada gar hi?ası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu 

kosun i§tirakile 
PtPtÇA 

tarafmdan 2 ıncı ~efa açık eksiltmeye konmuştur. 

bUyUk operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarmda yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği diğer vesaikle birlikte eksiltme günü saatirie kadar ko
misyona müracaatları lazondır. Bu ite ait p.rtnameler komisyondan para
sız olarak verilmektedir. 

Bllyllk IIIUzyonlıt ve 
nıanyetlı.macı 

1 - 68 adet dubl bina camı, 680 adet idi bina camı muhammen bedeli 
307 1/2 lira ve muvakkat teminab 2310 kuru§tur. 

Pr. Zati Sungur 2 - 1350 kilo O,SOXlOOO X2000 m/ m lik bakır levha muhammen be
deli 1080 lira ve muvakkat teminatı 81 liradır. 

Her akşam 

Şehzadebaşında 

FERAH •jnemeda ~ 

Türkiye 

3 - 54000 metre kordon yumak (2 inci mevki vagonlar için) mu

hammen bedeli 1620 lira ve muvakkat teminatı 121 1/ 2 liradır. 
(2996) 

Merkez Bankası Cumhuriyet 
14/1111936 vaziyeti 

---. 4ı 

AKTiP Lira 

~ili~ ..an kilosram 17.088.65 
lJ "110t, 

fa1tıı1t • • 
1) • .. .. • 

'l'U ll!ılıııekJ :U uhabl rlor a 
r1t lıra.sı • 

"'1 ~t rlı:tekJ• muııai.uıera • 
ın 

"'1t satı kUograı •.398,244 
cıo~a lalıYiiı kabil eerbut 

btterer~ 
ltıı Vi&ler ve borçlu 

l"llıg baJd 
~ yeler! •••• 

bel'llb &aıavuıertı 

24.036.Mt. 73 
• 9.466. 764. -

784.378.SR 34.287.697.61 , 
f 

628.420.(1 

6. J 86.482.30 
1 

12.M2.17 

628.420.09 1 

2'l.495.781.93 28.694.816.40 

-"<ltluıaıaıa 
8 

L 158.748.56.3-
cıeıerı. " a lDct aıMS. 

ita. ..... ı. tclUea eTrtJcı aaktt19 ! 
ıt=.-JUıtı. 

fttı~• tevtfkan Hazine tar~ 
~kJ ledtyat. r 12.064.611- 146.683.952- i 

liaıın aladuuı 
'rtc.,rt e bonoıan, • • • L. .428.236.52 
.. ~ lletıetıer •••••• , 22.7M.MJ.16 23.182.779.68 
\Del"\ıb: TabVUAt cüz.dam: " ı 

IS 1 t&b"f!ltt k&rvıtıaı esham ve L.34.502.820.2) 
l )tıyeııtzı edlleıı enakı nak. 

1 
~rtıe.t tt1baı1 kıymeUe 
"""-' eahaın ve tahVfll\t L. 4.045.012.72 38.547.832.fl 

.\tttı:ı ...... 

't'abvıı~~ ~{.vtz Ozertne ava.na L. 44.969.99 
2er1ne •vana. ıL.16.4~.336.65 16.469.306.64 

4.500.000-
9.936.316.95 

302.981.1412.32 

PAS•P 

Sermaye, , 
l.btlyaı akçeel 

• • 
• • 

• 
• • 

l'e<ia vUldekı lianknotıar • 
Derubte edilen evrakı nakUye 
Kanunun 6 vr- 8 inci madd• 
terine tevfikan hazine tanı.tın
dan vaki tedlyat, 

Deruhte C<!iten evrakı ııakUye-

0L 1ss.748.563-

L. 12.064.611-

baklyesl. .. • .. L 146.683.952-
Kar§ılığı tamamen altın olarak 
tedavüle llAveten vazedilen ıL. 19.000.000-

lira 

l ).000.000-
1.551.182.53 

Reeakont muk&blll IU\veten ted ,. 6.000.000- 171.68.3.952.
.,allld. 14.39J.608.68 
Türk Lirası Mc\.'duatı 

Dövtz rBııltbtıdah: 

Altm tahvlU kabtı dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı r .966.68 

kllrlnJ? bnltlyelert • • L.24.936.nPS. ~5 24.937.065.2.1 
MWıtellf • • • • 

Vf'hftn 

t Mart 1D33 tarthJnden ltl'b&ren; 

75.4l3.313.88 

lakonto haddi )'Ozde rs 1-2 - Altır. uzertne avane yüzde t ı•,,a 
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Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

31 Birıncıteşrin tarihli bulmacam:L 
(KAMERUN) idi. 
Brr elektrik feneri 

kazanan 
Birinci: Perihan Altmel fener. 

Bir-er dolma kalem 
kazananlar 

!kinci: Mualla Hacıkadın ilkokul 412 
Oçüncii Süheyla Erdursun Nişa.ntaş 

vali konağı caddesi Abdüssamed apar 
tımanında 4 numarada 15 inci ilkokul 
taleebsinden. 

I pekli mendil kazananlar 
1 - Rana Torim lstanbul kız orta 

okulu, 2 - Osman Şemsi Tolg Bakır
köy, 3 - Necla Ka.ıuıız Bakırköy 1 n
ci okul, 4 - TUrkln Tiryaki Mahmut 
paşa cami avlusu 28, 5 - Cengiz Ersin 
Beşiktaş Köprü sokak 3, 6 - Nuri Ge
lenbcvi orta okul 705, 7 - İstanbul Sa
lih paşa caddesi 16 (ismini yazmamış
tır). 8 - Ali Burhaneddin Ertürk Çar
şıkapı mimar Hayreddin mahallesi. 
9 - Kadriye Kınay, Tophane yokuşu, 
sokak 10. 10 - R. Yavuz Saraçha
nebaşı Serezli sokak 4. 

Bi•küvi kaz;ananlar 

~v - ! 1cıahat, ıstanbul kız lisesi. 
Mürekkep kazananlar 

51 - Ülkiime11, Beyoğlu İtalyan li
sesi. 52 - İsmail Kaçkapan Pertevni
yal lisesi. 53 - Bedia Balat Lonca Ebe 
sokak 6, 54 - Serap Beyoğlu 35 inci 
ilk okul. 55- Münevver, 13 üncü ilko
kul, 56 - Kamran Çukurçeşme Laleli, 
57 - Vedia Sevencan Samatya Yah
boyu, 58 - Halil İbrahim Vefa lisesi. 
59 - Selim Halil oğlu Nişantaş 47 nci 
ilk okul, 60 - Sabiha Bakırköy Yeni 
mahalle, Fırın sokak, 61 - Fanser Lü
leburgaz muhabere subayı Teğmen 
Avni kızı, 62 - Sait Ünsi Fatih Feyzi
paşa caddesi, 63 - Yurdagül Sirkeci 
eski Aydm oteli karşısında, 64 - Sadi 
Agun Haydarpqa Karadeniz caddet:ıi 

41, M - EmJne, Nlıantaş Meşrutiyet 
mahallesi Madalya l!lokak, 60. 

Kart postal kazananlar 
G6 - Muzaffer, Bahçekapı Taşhan. 

67 - Mahmut, Sirkeci lstiklil oteli. 
68- Göknil Kumkapı Kulluk sokak 29 
69 - Emine Güzelçehre Cağaloğlu Ne
şe apartımanı, 6. 70 - Kasımpaşa çık

maz Yağhane sokak 36 Mahmure, 71 
- Şahap Şehremini Hastane caddesi 
88, 72 - Nuriye, Karagümrük 27 ncl 

11 - Feyzi Ersan Beşiktaş Türkali ilk okul, 73 _Mustafa 54 üncü ilko-
3, 12 - B. Çağlı Samatya Müdafaai kul, 74 _ Nubar Samatya Leblebici 
milliye caddesi 52, 13 - Zekiye, Şişli eokak lS2, 75 _ Cemal, Karagümrük 
Koca Mansur sokak 12, 14 - Nureddin 50. 76 _ Rüknettin, Sultanahmet 51, 
Ülkümen Şehzadeb&§ı 12, 15 - M. De· 77 _ Binnaz Karagüınrük 50. 78 
mir: Kumkapı orta okul, 16 - Ayten. Kemal Sağnak, Üsküdar Çınar cadde
Bağlarbaşı, Şnaditi apartımanı, 17 - si, 5. 79 _ Semine Ersan, Beşiktaş Tür 
Hüsameddin Sultanahmet 51, 18 - Cen kali mahallesi, 80 - Edip Altıner Fe
giz Karagümrlik 10, 19 - Saime Mu- ner. 81 - Vesile Atahan Beşiktaş Köp 
radiyc mahaJlesi, Dere sokak 45, Be - ril sokak, 13. 82 - Mehpare Derbend 
şiktag. 20 - Ahmet Yazıcıgil. Horhor Beşiktaş Muradiye mahallesi Gülbar 
Hacı Halit sokak, 18 Aksaray. sokak, ıı. 83 - Ayşe, Beşiktaş Köprü 

Çikolata kazananlar: eokak 23. 84 - Mehmet 54 üncü okuL 
21 - Ayşe Şaziye, Beşiktaş Köprü 85 - Nihad ÖzUn Samatya Ağahamam 

sokak. 22 - Neriman Saraçhanebaşı, 178, 86 - Sakıp Kıvılcım, Gelenbevi 
Sere.zli sokak • .23 -..ıilriato~~uı ... -+ortaoınu,""87"~-~--,•-.iiir...-.:ır.;;:r.r-r.n---wzıı 
Bozkurt caddesi 223, 24 - Nuri ülkün seel, 88 - Sem.lha Erenköy kız lisesi 
Beyoğlu İtalyan lisesi, 25 - Asilman 354, 89 - Şake Arna.vutköy birinci 
Nedim Aksu Beyoğlu MahJllut ağa yo- cadde, 9. 90 - Cezmi Pulat, İstanbul 
kuşu Hüdaverdi apart1ma:ıı. 26 - erkek lisesi, 91 - Nikola Popnikolof 
Gülümser, Saraçhanebaşı. 27 - Ziya, ltalyan lisesi. 92 - Adnan Tetik, Be
Denizyollarında kamarot. 28 - Saba- şikt.aş Muradiye mahallesi Dere eokak 
haddin, Vefa lisesi, 29 - Öktan Turga 45, 93 - Fethiye, Beşiktaş Meşrutiyet 
Kemalpaşa caddesi 2, 30 - Orhan Öz.. mahallesi . 94 - Rüknettin Ulutuğ ls-
ver, Pertevniyal lisesi. tanbul erkek lisesi, 95 - Fazlı Çev 

Defter kazananlar Cağaloğlu yokuşu, 17. 96 - Selam 
31 - lsmct Yeşil gön Sulumanastır Bengi, Vefa lisesi 667. 97 - Muhlis, 

Pamukçu sokak, 32 - Cemile Tapmç Kumkapı orta okulu, 98 - Kazım, 1 
KaragümrUk Taşmektep sokak, 33 - Uncll ilk okul, 99 - Şermin, Aksara 
Kemal, Bc~ikt~ Türkali mahallesi 65 inci ilk oku), 100 - İsmet Güngcr, 
Köprü sokak, 31 - Ortan posta nakli· Kadıköy Çanakkale sokak, 17, 101 
ye memuru. 35 -;- Pontazi Kurtuluş Ku Semiha Zengin, Beyoğlu Beşinci Note 
yularbaşı sokak 25, 36 - Memduha yanında, 102 - Arkunt, Beşiktaş Vit 
Haydar 9, 37 - Vavidan Büktel İstan- neude mahallesi cami meydanı numa 
bul 55 inci okul, 38 - Hanife !nce Ak- ra 10. 103 - Hikmet, İstanbul 44 ü 
saray 64 üncü ilk okul. 39 - Nezih cü ilkokul, 104 - Burhan Uğur, lstan 
Tikkesen Pertcvniyal lisesi, 40 - Veci- bul lisesi, 105 - Omiros Andonyad· 
hi, Haydarpaşa lisesi. 41 - Mükerrem Şişli abidei hürriyet caddesi 143, 1 
Sirkeci Demirkapı, 42 - Sevim AkdöJ Bülend Varol Boyacıköy, 107 - Sab 
Beşiktaş Köyiçi Altıntaş sokak 9. 43 - Dumer, Malatya. 
Sabahat Üsküdar Çınar caddesi 5, 44 108 - Hayri, Şişli tramvay depo 
- Hüsnüyc Cumhuriyet orta okulu 45 sunda. 109 - Cahit Olcay Pertevniy 
- Oğuz, İstanbul erkek lisesi, 46 Tah- lisesi. 110 - Mehmet Ali, lstnnb 
sin Galatasaray lisesi. 48 - Azime A· erkek lisesi, 111 - Sabiha İstnnb 
yaç, Nişantaşı kız orta okulu, 49 - kız lisesi, 112 -· E. Özek Pertevniy 
Vıihit Tengizman Galatasaray lislffii lisesi. 114 - Selameddin. 27 inci okul 

İstanbul · Belediyesi iıaiıiarı 
Belediye ve müesseıatına lüzumu olan 2070 ton Türk antra

ıiti Kuruçefme deposundan mahallerine taıınmaıı açık ekıiltme

ye konulmuştur. Bir ton kömürün taşınmaıına iki lira fiat tah
min olunmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğilnde görülebilir. 

istekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 310 lira 50 kuruı
luk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 20-11-936 cuma 
günü saat 14 de daimi encümende bnlnnmahdırlar. (8.) (2714) 

Zührevi hastanesine alınacak 50 tane karyola açık eksiltme· 

ye konul:r.uş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından 

pazarlığa çevrilmiştir. Bu karyolaların hepsine 800 lira bedel 

tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü-
ğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 

v~ 60 lir:tlık ilk ternirat mc.kl:uz veya mcktubile beraber 24-11-

936 ıah günü aaat 1:4 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 
,(B.) (2793) 
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ileliVieat r~i No. 2 
Bol bir aydınlık elde etmek 

·için Osram ampullerini kul

lanın~z. Çifte ispi'rallı olan

lar yüzde yirmi ye kadar 

daha çok aydınlık neşre

derler. Eski ampulleri atınız 

ve Osram ll!JJ kullanınız. Me

sela: A1.utfağınızda yemek 

pişirirken 65 (DLm) li bir 

~~~~~ ampul kullanabilirsiniz. 

• 
ampulleri ucuz aydınlık temin ederler. 

- Ramazan münasebetile -M~HDM T~INJ~Dlb~li 
HiLMi KiTABHANESiNiN 

neşriyatından 

KU 'AN 
VENi HARFLERLE KUR'ANI KERiM 
Kur'anı Kerimi yeni harflerle tecvid üzere pek kolay ve hata

sız okunmaktadır. Türkçe harflerimizle ilk yapılan bu mukaddes 
kitab binlerce Türk çocuğuna, halkına ve köylüsüne Kur'anı 
hatmettirmiştir. İşaretleri, metodları gayet sade olduğu için iki 

defa basılmıştır. Hediyesi 1 lira iken yalnız bu Ramazan ayı için 
75 kuruştur. Yanlış almamak için "Hilmi Kitabhanesi,, yazısına 
çok dikkat ediniz. 

•• 
TURK KUR'ANI KERİM 

TERCUME VE TE-FSiR 
Yeni harflerle basılmışbr. Türkçeye gayet sade bir üslubla 

tercüme eden İslam dini alimlerimizden İzmirli İsmail Hakkıdır. 
Çok değerli, çok ehemmiyetli bir tercüme ve tefsirdir. (900) 

sahifeden mürekkeb. Yaldızlı cildle müzeyyen hediyesi 150 ku
ruştur. Çok beğenilmiş ve çok satılmıştır. 

YENi HARFLERLE BASILMIŞ ZlRDEKI DiN 
ESERLERi DE RAMAZAN MÜNASE. 

BETİLE YÜZDE 40 TENZtLA TLA ALABtLIRStNIZ 
Kuruş 

1. AMME cüzü şerifi (Yeni harflerle Türkçe) 15 
2. Y ASlNI ŞERiF tercümesi ve metni ,, ,, 15 
3. TEBAREKE cüzü __ ._:,i 15 

~ll ,, ,, 

4. KADSEMl' A cüzü şerifi ,, ,, 15 
5. VEZZARIYATI cüzü şerifi " ,, 15 
6- AMME cüzü şerifi yeni harflerle {Arapçası) 20 
7. TEBAREKE cüzü şerifi yeni harflerle (Arapçası) 20 
8. HADiSi ŞERiF (Gayet sade yazılmış 1150 Hadisin 

Türkçe t ..,;cümesidir) 40 
9. MEVLiDi ŞERiF (Yeni harflerle tamamı) 15 

10. RAMAZAN ARMAGANI (Müslümanlara armağan) 
Bu kitab tekmil (Namaz sureleri ve duaları havidir) 20 

11. AMME (Yeni harflerle) 10 
12. Halk için din kitabı YENi iLMiHAL 25 
13. MIZRAKLI KÖY iLMiHALi (120 sahife) 35 
14. ŞURUTUSSALAT namaz bilgisi 10 
ıs. Köy çocuklarına DiN DERSLERt 15 

(Bu kitab her küçük çocuğa dini mükemmelen öğretir.) 
Yukarda gösterilen 15 kitab çok temiz ve çok güzel basılmış· 

tır. Bu kitablardan posta ücreti alınmaz. Fazla olarak bunlardan 
yüzde 40 tenzilat yapılır. 

Eski a ferle ·ni K·tapl 
Türkçe Kur'anı Kerim Tercümesi 

İzmirli İsmail Hakkının riyasetinde bir heyet tarafından ya
pılmıştır. Tenzilattan sonra 75 kuruştur. 

Maanii Kur'an - Türkçe Tercüme ve Tefsir 
İzmirli İsmail Hakkının (iki cild) tenzilattan sonra 150 kuruş. 

Nurü beyan - Tercüme ve Tefsir 
Kur'anın hem metni hem tercüme ve tefsirini havidir. Tenzil

den ıonra (300) kuruştur· Bütün bu eserler lstanbulda Ankara 
caddesinde 62 numaralı HiLMi KIT ABHANESINDE bulunur 

" 
- .. ;, ::ı . ' '.• . ADEMi iKTiDAR 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Tabletıerı 

r--------------,,, 
Bir müddetten beri rahatsız bulunan · ı 

ayan 

NE iLE 
Sevimli 

LON 
Birahane· 
sinde 

21 İkinciteşrin Cumartesiden itiba
- ren seanslarına başlayacaktır. -

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

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en \lCUZ ve en kolay vası
tadır. 

20 keliıneye kadar beş 
defasi 

100 
kuruştur 

HABER GAZETESi 

1 
lstanbulda en çok satı

lan hakiki akşam garete
sidir. 

tŞ ARIYORUM 

326 doğumluyum. Askerliğimi ifa et 
tim. Odacılık, kapıcılık ve buna ben -
zer iş arıyorum. Arzu edenlerin: Sa
ma tya Merhabada 47 numarada bak
kal Hasan vasıbu:ıiyle Abdülkerim Hür 
adresine müracaatları. 

DEM!Rct USTASI 
Birinci sınıf sıcak demirci ustası 

iş aramaktadır. !stiyenlerin Vakıt Pro 
pagan da servisine (Demir) rumuzile 
müracaatları. 

UCUZ VE ACELE SATILIK EV 
6 oda 2 mutpak 3 hala havagazi, elek 

trik ve suyu bulunan havadar ve neza
reti mükemmel Laleli Fethibey caddesi 
33 numaralı beton arme bir ev ucuz bir 
fiyatla acele satılıktrr. 

Mercan yokuşu No. 6 kundura ma
ğazasına müracaat. 

Aylık hesaplarında 
kolaylık 

Hizmet erbabmm 10 liradan 1000 liraya 
kadar kUsUratile vergilerini doğ"ru olarak 
gösteren ve her mUdUr ve muhasebecinin 
ma'3asmda bulunması ın.zım yega.ne rehber 
dir. Fiyatı: 125 kuruştur. 

Müracaat yeri: B. S. Zorlu Agopyan han 
Galata 

iŞ ARIYOR 
Mütekait jandarma yüzb~ısıyım, 

çalışacak yaştayım. Avukat yanında 
çalışabilirim. Muhasebe, kitabet ve 
dosya işlerinde melekem vardır. 

Arzu edenlerin Vakıt Propaganda 
servisine müracaatları. 

Kimyager i 
Hüsam ddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak v~ 
Eytam Bankası karşısında izzeı 

1 Bey Ham. 

• 
ı 

Her eczaned e araymız. 

7Duua[et 
abunfarz 

IŞIKLI 

RE LA L ARI 
U<blYI~ v<e 'ltaıksntoe 

NE.CiP ERSES 
Galata: Sesli H a n -

~ .................................. ..., 
Sinirli 

ve 
ciğerleri 

zaif 
olanlar 

hülasasııe 

b a nyo 
yapını~· 

Çam ağacmrn bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffusil 

kolaylaştırır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokulan izale ede!· 

Neşenizi arttırır. Şişesi 60 kuruştur. Her ~czanede arayınız. 
Deposu Taksim Eczanesi 

( Ç A M ) isim ve markasına ve etiket Uzerinde T a l<-
S im Eczane s i firmasına dikkat ediniz. A 

H .,.... 


