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"1adrit civanndaki hükUmetçiler\ 

Son ne/ erleri 
Ücretlerini haftalık istediler diye 

ölünceye kadar 
işinden çıkarıl~ 

"1evkilerini muhafaza ediyorlar 
Dış nıahalleler 

tamanıiıe asilerde 

800 tütün amel es· 
Emniyet direktö
rünün teşebbüsü 

üzerine 

Pazartesi saba-
Madrit civarında Sovyet malı olan bir- h nda •t• b e 
kaç tank daha asiler tarafından ele ge- 1 n 1 1 ar n b licrJin 7 (Radyo) - Asi kuvvetleri 

"'adriti .. k d uç ol üzerinden sıkıştırmakta-
~r. Ahali kamilen panik halindedir. 
g adritte komünistlerin çıkardıkları bir 
ç:~et:, Sovyet Rusyadan ilerde daha 

çirilmişti. Barselondaki Avusturya kon
solosunun tevkif edildiği haber verili
yor. Viyana gazetelerinin yazaığma gö-

(Devanu 6 ıncıda) ~filı geleceğine işaret etmektedir. 

'l'abtakale faciasının son perdesi kapandı 

Sevgilisini öldüren 
Yahudi genci 

l:lugon on sene hapse 
1nahküm oldu 

~ Rqeı isminde bir kızı 1934 
' 12 eylfilünde Tahtakalede öl
~ e~ suçlu Leon Behara ait ~a
f~gün ağırceza mahkemesi tara-
~ 'Verilmiştir. 

de\'a.ın de bu şayanı dikkat davanın 
ln~ eden duruşmasında müddeiu -
ı~da Alınıet Muhlis Tümay esas hak-

1934tnUta.ıeasını söylemiştir. 
(.1lı eyllılüntin 12 inci sabahı 

~ec ... 1~ ~. Beher, kwıa 
~~ eg nı bildiği Çiçekçi sokağında 
lliUıı tı • o geçerken görmüş görüş-

., Ve "C:.-- • ı 
~a \·- Q\!IU bana verecekler mi yok-

··rrrı. ' da ··ne 1Yecekler mi?,, demi!itir. Kız 
~vahı n, seninle al!ıkadar değilim,, 

t . nı vererek yürü ·· "·tın· t• • -..eon t>_, ' yup gı ış ır. 
2'i ~ ~ar, ayni günün akşam üze
l'ak ..,., ~k ettiği bıçağı cebine koya -
ı· • .ı.aht-.. ,_. 
'tthan .""'""'aı.ede Markonun iplik ima-

On seneye mahkum ol.an Lcon 
~li dı:sıne gitaµş, orada çalışan Ra
~ \':rıya ça.ğlrtmış ve ~kasın -
llıf§tir geç, benim "ol!~ diye ısrar ct-

lt · Ra§cl, göğU.s boşluğu tarafından da -
tl§eı "Ben· l'alt, k~ .. ı unut!,, deyince kıza- marı kesilerek içeriye kan akmasın

dan can vermiştir. 
(Devamı 6 ıncıria) 

llugt1r li uç Yerinden ya.ralamrş, kaç
~kıra.ra.k derhal yero düşen 

iş kanunu 

işlerine tekrar 
başhyacaklar 

Emniyet Direktörü 
diyor ki: 

Amelenin pazartesi günü i§c l:xı§· 
lam.al.arım temin eiJR,ccğirn.. 

Ameleler diyorlarkl : 
Ricamız, ücretlerin haftada bir. 
oorilcrek bizim ooresiyeden ktır
tuımam1zın temin edilmesidir. 

iş sahibi diyor ki: 
Haftada bir ücret benim i§ime 
gelmez. .Şimdi.ki şeraiti kabul e

denler varsa gelip iXJ.l~cısınl.ar. 
(Yazısı 6 ıncıda) 

Kahvelerde 
oturan talebeler 

25 ilk ve 18 orta 
mektep talebesi 

yaka a ı 
Talebelerin kahvelerde oturmaları 

nın önüne geçmek için maarif idare. 
siyle polisin anlaştıklarını yazmıştık 
Polis dün talebenin bu şekilde oturdu. 
ğu kahveleri sıkı bir kontrole tabi tut· 
muştur. Bu kontrol neticesinde şeh. 
rin muhtelif semtlerinde kahvelerdr 
ıs orta ve 2:> de ilkmektep talebesi ya. 

(Devamı 6 ıncula) 

Bir komünist dört 
sene hapse mahktim 

oldu 
Bu sabah ağır ceza mahkemesinde 

komünistlikten maznun olarak muha 
keme edilen Remzi, Nuri ve Vahit hak 
kında da karar verilmiştir. 

'J.' IHiaı~oırOok iFaıaıDDyetDlfile ©JaıOll' Arnavut kabinesi 

aı6!1limalname çıktı Tira•!.81ı:!~.ı ett!rnavuıM 

Remzi dört sene hapse mahkfim edil 
miş, Nuri ile Vahit beraat etmişlerdir. 

~~ ._t~~ alfik.a ile beklenen iş ka- kilath ve dördü teşldlatsız olmak ü. hükumeti, meclisin gayri müsait bir 
"'"' "'4atı kararı üzerine istifa etmiştir. ~-ı na hazırlık teşkilAb ze on mm takaya a)Tılmaktadır. 

t....h~ e ı. __ lı Yeni kabineyi meclis reisi Kodanın 
~ lltrı ~ k faaliyetlerine mü. Teşkilatlı mıntaka şunlardır: kurması beklenmektedir. 

:tetuıee Unıt talimatname Vekiller Birinci mıntaka: Merkezi Ankara --- -----------
ııtattıatılt tasdik edilmiştir. Bu tali. olmak üure Ankara, Çorum, Çankırı. 
~re memleket altı's:r teş- (Devamı 6 ıncıda) 

l::rn,· 
t ıt k4 ... 
~ Qt: ;:;ril~nın açılı..~ ve ildnci kciğıt ve sc1lüloz fabrikasının 
~ ,.~ fof-Oğ <l.Sim.inin dföı yapıld:ğını, bütün ta/ sil6.tiy1.c ya..""mt§tık. 

9~aY01-.ra/ta Vekiller fa"brikada yerli Jc(iğı.tlarımı.."'1. tetkik ederler-

~! 
Futbol federasyonu 

Hakem komi-
tesi başkanı 
Sadi Karsan da 

istifa etti 
Futbol federasyonile hakem komitesi 

arasında ihtilaf eksik olmuyor. Geçen· 
lcrde komite başkanı Nüzhet Abbas is
tifa etmişti. Nüzhet Abbastan sonra 
hakem komitesi başkanı olan Sadi Kar
san da bu vazifeden çekilmiştir. 

Sadi Karsan bu istifaya sebep olarak. 
mmtakaya ve futbol ajanlığına ait ol
ması lazımgelen vazifelerin qu meyanda 
hakem intihnbının komiteye verilmesi 
dolayısile federasyonla aralarında çı -
lr.-an noktai nazar ve prensip ihtilafını 
göstermektedir. 

Vsttc: Emniyet dirc1<törli1ğii.nc çağrılan işçiler bu sabah depodan çıkar-
1.arken. Altta: Hcsap7.an kesilen i§çiler bu sabah para almıya gidiyor1.ar. 

Macera ve aşk romanı 

Yazan (Va -
Çoktanberi alaka ile beklenilen 

bu fevkalade tefrikamız, ayın 
11 inde başllyor. işte gelişi güzel 
bazı tabloları : 

Kırk yaş fark! 
•.. Sarışın kadın, felft.ketten kurtardlğl ınJn1 mini Zenci yavrusunu, e' veıa., ı;ef. 

ltatıe gc.ğsUne bastırdı. Faknt, çocuk, bir ncafpleşti. ömründe ilk defa olarak bir 
beyaz kadın görüyordu. Onun yanaklıırmı, dudaklnrmı, göğsUnU, örselemekten kor 
kulan bir oyuncağa dokunur gibi tuttu ve gözleri Afrika scmalannm kıvılcımlı yıl. 

dızlan gibi pmldadı.... Gözden dllşen !arkını geçkin sarışın cariye, bu hnttı UstU. 
va ı;onceslnin akıllara hayret verici çabuk inklşnfmı sezmekte gUçlUk çekmedi: "Ka.. 
dm ynşlr, erkek genç olursa, neticede bereket varmış!,, diyo söylendi! fakat, aradaki 
yaş farkmm tam kırk sene olduğunu dUşUnmedi .. -

Sünbül ""' aga 
Osmanlı tarihlerinde, §Öyle bir bahse tesadll.t edilmektedir: Deli lbrahlmln cU. 

lQsundan bırıız sonra.Kıziaroğası SUnbfil ağn.450 kuruşa gUzcl bir cariye aldı. Bunu 
kız olaralc aldığı halde bir erkelc çocuk dUnynya getirdi. Padişaha cariyeyi §ehzade 
Mehmedln ısütninellği için tavsiye etti. İbrahim genç sütninenin çocuğu için o kadar 
muhabbet hissetti ki alenen kendi oğluna ter :Ih etti. 

[llıunıİıc.r tıırlhinln Ata Bey tanıtından tllrk!;eyc tercilmcslnin onuncu clldlnln 
M UneU ııayfııımıda bu bahse dnlr t.af llft.t vardır.] 

Deli Ibrahim 
Haseki Sultan: "Niçin o piç! boyuna ok§arsm da hanedanın biricik varislnl 

kucağına atmazsın!,. diye müstakbel padişahı, deli İbrıı.hlme uzattı. Hünkft.r, oğlunu 
fırlntıp kuyuya attr ..• 

Kuyuya atılan bu çocuk, Osmanlı hanednnmrn padişahtan sonra biricik mUmcs. 
slliydl •.• 

Türk atları 
Bir amğa geçirilml§ bir kara kafa. .. Sarıı;'1ylc boynundan bağlanılarak sUrUkle 

ne.n Kahire kadım Bursalı Mehmet Efendi (ki bilahare Esirl namnc fetva emini 
c.ımuııtur) ve mücevherat yUklU yedi at ... tşte uzun bir deniz muharebcsindrn 
ı:onra, Girit kumandanına takdim edilen hediyeler bunlardı ... Kumandan: "Hepsi iyi 
nına, TUrk aUannm toprağımıztı ayak basrna"C;I hayra aldnıet değildir. Bunun nrkaro 
iyi çıkmıyacak!,. diye teşc'Um etti. 

Pnpaz elbiseleri giym!ı.ı delikanlıyı papanm huzuruna çıl<nrdılnr ... Papa, önUnde 
aız çölten genç adnmı takdis etti: "Ey Osmanlı ııchzade!!I! Ne mutlu sana ki, lca. 
tollk oldun!., dedi. 

Tarihin Pıı.drc Ottomano diye isim taktığı bu serseri, haremağıı.smm o,ltlundan 
t·oşkn kiı:ntt cf'~ldi.... ' 

11 Sonteşrin 
Bekliyeceğiniz tarih budur •• (Va - Nu) 
nun bu heyecanlı tefrikası 1 ı Sonteşrin 1 
Çarşamba ııünii HABER de başlıyor 



Bugün, büyük komşumuz Sovyetlerin, Çarlığın halefi olan muvakkat burju
va hükumetini devirerek iktidarı ele geçirdiklerinin 19 uncu yıldönümüdür. 

''- Görürsünüz •.. Bir haftaya kalmaz devrilirler ... .. 

İlk kanaat bu olmuştu. Sonra hafta ay, ay yıl oldu ... Nerede ise bir çeyrek 
asra yaklaşıyoruz... Sovyetler, günden güne sağlamlaşarak, yerli yerlerinde 
ıluruyorfor ..• Ve duracaklar da ... Tahminimiz budur ... Diğer birçok memleketler, 

çlerindeki tezatlar, ihtilaflar yüzünden yıpranır, dururlarken, Leninin kurduğu, 
Stalin'in icaba ta uydurduğu rejim, gün den güne kuvvetleniyor. O kadar ki, ra
kiplerine, "aman, bu gidişte devam c derlerse, halimiz neye varacak?,, endişe

r.i anz oluyor. Bolşevikliği devirmek için feveranlar, galeyanlar ve tezvirat hep 
bundan, yani Sovyetlerin inki~af akselerıısyon'undan ileri geliyor. Fakat, unut 

mayın ki, 1917-1920 yılları arasında, aç ve çıplak Bolşevikleri yıkmak, en ku
durmüş cmpetyalis~lerc nasip olmamışt.ı Halbuki, o zaman, bu gaye etrafında, 

bütiln bir burjuva alemi hemfikirdi. Bu günse, ancak yeni tip emperyalistler bu 

gayeyi güdüyorlar. Klasik, uslu akıllı ve realist burjuvalar ise, "ısıramayacağın e
li öp 1,, temsiline uymuşlar, esasen itidalini bulan ve pek doğru, pek sulhper
ver bir siyaset takip eden Sovyetlerc ittifak cJlerini uzatmışlar, 15.akal onlarl:ı 

uzla2mışlardır. Dahilde sanayiinln ve içtimai teşkilôtının parmak ısırtacak dere
cede ilerlemeı;ile, ve bilhassa kızıl ordu sunun, donanmasının, hele efsanevileşen 

havn kuvvetlerinin dostn memnuniyet, dli'?mana clehşet veren manzarası saye
sinde, Sovyeller, - burjuva devletlerle doutlul< ittifaklarını bir yana bıraksak bi 
le - pek de kolay yutulur lokmalardan olmadıklarını isbat etmiş oluyorlar ... 

Sovyetler, bize, karagünümüzde destek otan ve "her türlil tecrübelerden ges· 

miş bulunan,, dostlardır. Aramızdan şimdiye kadar asla su sızmamıştır. Biz de 
her fırsatta harici siyı:.sette onlara mUza heret ettik. Bun.dan sonra iki tarafın da 

hiçbir kara günleri olmamalarını temenni etmekle oeraber, dostluklarımızın da

ima böyle iyi günlerde izhar edilebilmesini dileriz. Ve kendilerine saadetler te-
menni ederiz. Hüseyin Faruk TANUR 

ark" Avrupa a t a 
• • ngi tere gırm yece 

İngiltere parlamentosunda hariciye 
naz1dı Edenin beyanatından sonra mü
nakaşıı1ar olmuş ve neticede son söz 
Maliye Nazın Nevil Cemberlayn söyli-

hayati menfaatlerimizi alakadar eden 
ıruntaka anlaşmaları, Milletler Cemiye 
ti nizamnamesine bağlr bulunan taah
hütlerimize mevzu olmalıdırlar.,, 

yerek ezcUmle demiştir ki: ----------------

- Muhalefet, bir doğu paktına işti- U soli n İyi 
rak etmemiz mümkün olduğu takdirde 

Avrupa meselelerilc alakadar olmıyaca- protesto 
ğımızı sanıyor görünmektedir. Şunu ha- •• 

. ;.. . ,, 
flABER - Ak§2m post:ısı 

... 
e ba r mımız 
olayı sile 

c • • • rre sı ze ge en 
e r·k te graf arı 

Cumhuriyet bayramı münasebetilel 
Yugoslavya kral naibi Prens Pol, Mı
sır kral naibi Mehmet Ali, Mısır niya
bet meclisi azasından Abdülaziz, izzet, 
Şerif ve Sabri, Çin cumurreisi Lin Sen, 
Macar krallı~ı naibi Nicolas de Horty, 
Litvanya cumurreisi Antanas Smenton, 
Çekoslovakya cumur başkanı Edvart 
Benes, Efganistan kralı Mehmet Zahir, 
Mısır kıalı Faruk, Avusturya cumur-

reisi MikHis, Polonya cumurreisi lgna· 
se, l\'l ::ıscicki. Bulgaristan kralı Boris, 
Alman devlet reisi Adolf Hitler, Hi::az 

kralı Abdül5.ziz tbnissuud, irak kralı 
Gazi. İran Şchinsahı Rıza Şah Pehlevi. 
Mek"ika cumurreisi Lazaro Cardenos 

ve E:nir Abdullah. Bıiyük reisimiz Ata· 
türke tebrik telgrafları göndermişler, 

Cumurreisimiz de kendilerine teşekkür 
de bulunmuşlardır. 

Yugoslav Kral Nalbtn~en 
Yugoslav kral naibi prens Folun 

Cumurreisimize çektiği telgraf ve Cu-

murrcisimizin verdiği. cevap şudur: 
Dost ve müttefik Türk milletinin 

bayrnmı münasebetile §ahsi saadetiniz 

ve Türkiyenin refahı için olan en iyi te 
m·ennilerimin kabulünü ekseltinsınızdan 
rica ederim. 

türk arasında şu çok dostane telgraflar 
teati edilmiştir: 

Türkiye iydi millisi büyük saadeti 
mucip olmuştur. Bu vesile ile kemali 
sürurla zatı biraderanelerinin sel5.met 
ve saadeti ve dost ve komşu milletin ı 
tealisi ve memleketin terakkisi i~in sa
mimi tebriklerimi ve halis dualarımı 

arz ve iblağ ederim. 
RJZA ŞAH PEHLEVi 

Türk cumhuriyetinin yıldönümü mü· 
nasebetile vaki olan har tebrikleriniz· 
den dolayı zatı haşmetanelerine en de
rin teşekkürlerimi arzedcr ve zatı bira
deranelerinin saadet ve afiyetleriyle ne
cip d::ıst İran milletinin refah ve tealisi 
için en samimi 
eylerim. 

temennilerimi tck:-ar 

K.ATATURK 
Bulgar Krallndan 

Komşu Bulgaristanın kralı Boris ile 
de mütekabilen şu telgraflar teati edil· 
miştir: 

Türkiye cumhuriyetinin yıldönümü 
dolayısile, en iyi dostluk hislerimi yeni 
den teyit eder ve gerek şahsi saadetiniı 
gerek Türkiyenin refahı için en samimi 
tebrik!erimi kabul etmenizi ekselansı· 

nızdan rica ederim. 
Bulgaristan kral 

BORIS 

6 lkinciteşrin - 1936 

Doğı·u nıu 
• 

mı değiL _____ .., 
v~o "~s@l@n 

Geni§ ve ferah kaldınmlarda bir 
raya her1.esin sağdan, bir sıraya 'lı 
kesin soldan gidip gelmesi insana f 
rahlık, yollara ferahlı7c verir. Yağnıtı 
lu gü11lerde bastıkça, 01Jnıyan dö\ 
melcriniıı altından su rıkan, hcrke..<ıi 
paçalarını, çoraplarını, aya7:kabıları 

berbatkujtıraıı Ankara cadde.~nde 1J 

le bu intizamı yadırgamamak kabiı 
Fakat dar kaldmmlarda bumm 1ı 

tatbik edildiği cidden göriilmeyc 
fjcr bir manzara olur. 

Ga:;cte1crclc o7:ıtdıık, bclcdiuc nı 
mttr1arı yolların sağını takip etmiyr 
lcrden ceza alabilmek için kıyaf etle1'1 

ne baJcaca1•larmt§. Şayet 1uıl ve 1•cık 
yerindeyse ceza al•nacak, drğil.~c alı" 

nııyaoakmış. Bıt dar haldırımlardD 
gcçcn"lcrin de hal ııe ı;a7di yerinde 

la11ların da olmıyanlar gibi tcMkki 

dileccğindc şiiphe vok. Ba1ısctme'k . 
iediğimiz bu değı?. C<Uldc1crde inti:d 

mın temin edilmesi mııhakk.a]( herk 
sin oandan dileğidir. Bıt arada geçf 
yerlerinin de dii-§ihıülmii.ş olması 
:::ımdır. 

Galatada, karşıdan lvarşıya geç111t~ 
için halkın çc7ctiği sı1~ntıya a:;ıcı1• o· 

lakadar olmak biltiln geçit ycrlcrirt~ 
yeniden tcsbit edilmesine vesile hazır· 
lıyacaktır. 

Halkın Dostu Yugoslav naibi Prens 
PAUL Majestenizin, cumhuriyetin i15.m mü- ---------------

ız kaçıran 
derk n ı 

Cumhuriyet ilanının yıldönümü mü
naseebtile altesiniz tarafından çekilen 

telgraf beni fazlasilc mütehassis etti. 
En derin teşekkürlerimin kabulünü ve 

gerek altesiniz gerek dost ve müttefik 
Yııgoslnvyanın refahı için olan samimi 
temennilerimin kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

tran Şehfnşahmdan 
İran Şehinşahı Rıza Pehlevi ile Ata-

nasebetile izhar etmek lUtfünde bulun-' 
duğu temenniler beni son derece müte
hassis etti. En iyi dostluk hislerinin ve 
şahsi saadetinizle memleketinizin refa· 
hı için olan samimi temennilerimin ka· 
bulünü majestenizden rica ederim. 

ATATORK 

Büyük dostumuz 

Sovyetlerin 

l{arşısına çıkonfarJ 
da vurmuş 

K~nyanın Çağış nahiyesine bağlı 1ft 

nice köyünden İsmail oğlu Çoban Jbcl' 
him ayni köyden Emine adında bir )f 
zı zorla kaçırmak istemiştir. 

urlatms.k i"terim ki, M. Edenin nut- Romanyalı bir tuccar 
kunun ilinci Jcısmr, Avrupa meseleleri- 8lf8D JfODSO•OS U"" U• -···~ 
nfn 'tl:num~ bir şekilde btıllile alaltadar~ '" • • • l ~ ı. d ....... =uror 

bugünkü 
bayramı 

Çoban tbrahim kendisine t,w J 
mani olm k i~tiyen o köyden Ayşe a~ 
da bir kadınla, Mustafayı, tabanc~ 
çekerek ateş etmiş ve yaralamıştır. 

dır. Bir gari> Avrupası paktı kendi başı· 
na Almanyanm şark hudutlarının em· 
niyetini temin edemez. 

Garbi Avrupa paktının esaslarına gö
re. kurulacak bir şark Avrupası paktını 

meydtına getirilmesini isteriz. Ancak 
biz tüyle bir pakta iştirak edecek de
ğiliz Fakat bu ademi iştirakimiz, her • 

hangi başka bir memlekete istediği gibi 
hareket serbestini veremez, veyahut 

herhang~ bir vaz,iyette mUdahale etmek 
ten vazge~memiz demek olmıyacaktır. 

Bütün ahvalde taahhütlerinizi yalnız 

s·yasA ziyaretler 
Bugünlerde 

Avrupada sıklaştı 
Mornlng Post gnzetesine Budapc'l

tedcn bildiriliyor. 

Hükumet rnahafilinden bildirildi. 
ğine göre Macaristan naibi amiral 
Horti ve başvcldJ Dnranyi bu ııym son 

haftasında Romaya gidecektir. m;. 
nüştc amiral Horti \riyannyn uğrıyn. 
caktır. 

Ayni gazetenin diğer bir haberini! 
görc:-, A' usturya hariciye nazın Şmit 
c'e tC'şrini aninin on beşinden sonrn 
Dcrlhıc gideceğini söylemiştir. 

Avusturya, İtalya. l\fac:aristan a 
r:ı ındaki Viyana konlcransı hu ayın 
11 veya 12 sinde toplnnııcnktır. 

Diğer'ial'.aftnn ı\\ u.sturya cumhur 
reisi l\1iklas da ilk knnunda Budape .• 
te,>c gidecektir. 

Lt-tıistan hariciye nazırı alb:ly 
Bek. karısiyle birlikte yarın Londrn. 
c':ı bulunacaktır. 

I..elı hariciye nazın, İngiltere harf· 
ehe nnzırmın bir müddet evvel Yar. 
~o,n ziyaretini iade etmektedir. Fa. 
kat hariciye nazırlarının iki memleke· 
ti nlfıkadar eden Avrupa mcsel<'le~i 
etrnfmdn umumi ~urctte r,örü~meleri 

muhtemeltlir. 
Evvel:\ Lehist:ın cefnretincle ver~. 

l<'cek bir zirnrcttc hnıır bulunacnk 
Y.ıl'?t hartdyc nnııl'• '"'ln rıı cl1 n Tngiltt' 
re hariciye nezaretinin misafiri oln· 
caktır. 

nun cam arını "ır ı .Jll~~l.q~.~F~~: 

BUkre§ 7 (A.A.) - Transilvanya· 
da kfün Kluj ~ehrinde bir tüccar, bu 
şehir Jtalyan konsoloshanesinin camları 
m kırmıştır. Sorguya çekilen tüccar, bu 
hareketinin Macar tadilciliği lehine Mu 
solini tarafından söylenen sözlerin ken· 
disinde uyandırdığı isyanın bir tezahü
rü olduğunu söylemi~tir. 

BUkreşte demokrat talebe federasyo
nu, M usolininin sözlerini protesto eden 
bir beyanname ne'"retmiştir. 

FIUstinde .veni bir 
boyhot başladı 

Lo:ıdra 7 (Hususi) - Filistindeki 
yUksek Arap komitesi Araplarla Ya· 
hudiler arasındaki ihtilfifın sebeplerini 
tahkika gelen İngiliz tahkik heyeti ile 
te~riki mesai etmemeğe karar vermiş

tir. Bu boykota sebep İngilizlerin Ya
hudi muhaceretini kesmek istememelc-
ridir. 

Oışaırda:. 

• Belediye Ho.llç vo.purlarıru f§letUğinden 

beri elde ıncvcut 20.000 lirnlık tnhslsatı 

sartctUlttcn başlta '·apurlarm hıı.sılatfle hep 
sini tamir de etml~tlr. 

• Liman utnuın mlldUrU Rnufl Manyas 
Anka.raya gltml}Ur. 

• Sirkeci rıhtımının tamiri için dalgıçlar 
vasıta.sile keı;iflcro dUn bnglanmıııtır. 

• Şark demlryollannın mevcut malzeme 
sının tcsl:ıftl işi ve değer b1çllmesi on baş 
g{lne kadar bitecektir. 

• Emdl'n kruvazörUndo bugUn yapılacak 
kabul resmine ht>kOmet erkft.nlle blrı:ok ze 

vat cl:ıvet edilmiştir. 
• NA.zım vapurflc 1zmlrc 1600 göçmen da 

ha gftmı~Ur. 
• Hamallar cemiyetinin yml idare heyeti 

ne HnUt, Cemal, Hüseyin ve J{adri seı:tlınl(j 
ledir. 

• Evvelki gUn Drııfzlido gece saat 20,1~ 
de bir zelzele olmu,tur. 

• Azfık ve ecnebi mekteplerinin bazıları 
maarife mürnc:ıaUa mali vazlyctıcrtnin bo 
zuıtııu:ıundnn do'ay: sınıfları tevhit ederek 

tedrisat yapmak istcml;ılerdlr. Manr!! bu ta 
lcbt reddetmiştir. 

• Tnllm ve terbiye heyeti llselcrtn 12 se 

Bugün dostumuz SoYyet Uusyanın 
7 son teşrin 1917 ihtilullnfn 19 uncu 

• yıl dönümü" olduğu için şehrimizdeki 
Sovyct konsolosluğunda bnşkonsolo;; 

vekili Vnrte tarafından bir knbu1 rei
mi yapılmıştır. 

Ayni zamanda Anknradn d:- Sov. 
yet büyük elçisi Karahan tebrikleri 
ka lrn l etmiştir. 

Hiiyük dostumuzu on dokuz rıl 

içinde her sahada elde ettiği muvaffa. 
kıy~tıcrden ötürii tebtik eder ve ba~ • 
ramlarını kuthılarız. 

Bayram şenlikleri 
Londra 7 (hususi) - Sovyet ihtila

linin 19 uncu yıl dönümü şu dakikada 
Rusy:ıda büyük tezahüratla kutlulanı-

yor. Moskovada Stalinin önün· 
den muazzam geçit resmi yapılmakta

dır. Staline hararetli nutuklarla hitap 
edilmekte, büyük saygı gösterilmekte -
dir. Moskovada bulunan Fransız askeri 
heyetinin de önünde tayyarelerden düş
man hattı gerisine paraşiitle asker in
dirme manevrası yapılmıştır. 

Vakadnn sonra bir daha göze gör-O' 
miyen İbrahim ertesi gün çarşıda doll' 
şırken zabıta memurları tarafından ti 
bancasile birlikte yakalanmıştır. _./ 

' Galata cinayett 
iki arkadaş apse 

mu kt\m oldu 
Dünkü sayımıı:Ba Galata meyha~eı; 

rinden birinde çıkan kavga neticesırı ~ 
Arap Seyfi ve Nevzat isimlerinde 
kişinin biribirlerini yaraladıklarını f" . ~ı~ 
mıştık. Her iki suçlunun dün Beyoı; 
cürmii meşhut mahkemesinde yapıl'11 • 
duruşmalarında, Arap Seyfi ilk tı•r'" 

~ 
zu yaptığından 2 ay 20 gUn haple 
10 lira da mahkeme masrafı ödtrtıeı' 
mahkfim olmuştur. Nevzadın Seyfij 

vurması ise müclafaainefs §eklinde V 
duğu, fakat bu hareketi polisin nıU 
halesi.nden sonra yaptığı anlaşıld·ğl~ 
dan 12 gün hapse ve 2 lira da mahlcC: 
~ı vermesi kararlaŞtırılmıştır ~ ngiltere ... talya 

ticuret muahedes1 neye çıkarılmasını tasvip odon raporunu :Ma ---------------- Beşii' io~ a~a 1tievi11d8 

muzlk dersleri ~· Londra 7 (Hususi) - Romada İn· 
giltere ile İtalya arasında y,eni bir tica
ri muahede imzalanmıştır. it:ılyan ga
zeteleri bu hfidisenin iki memleketin 
biribirine daha yaklaşmasına yardım e
deceğini yazmaktl'l-1•-

llonıan~ıa para ı 
düşiirüimiyor 

Biikre5, '/ (llusui) - Homanyn hil. 
kumcti Le)i düşürmenıeğe ,~bugünkü 
luyml•tinde mu!ıafazn ctmcğe kar;u 
vermiş, bu kararın: rcsr:.11 l.ılr tel.ıliğ!ı 

bildirmiştir. 

da a 
ska 
o 

önümüzdeki bir sene içinde Silmer 
bankın fabrikalar grupuna yeniden dört 
fabrika daha katılacaktır. Ereğli bez 
fabrikası pek yakında açılacaktır. Bur
sa Merinos, Nazilli basma, Gemlik suni 
ipek fabrikaları da 1937 yılı i§inde İ§le
meğe baglayacaktır. 

arif \'ekillnc vermigUr. 
• EmnJyet mUdUrlllf!Und.e bir mUd:lettcn 

beri devam eden bclccllye komlscrlcrı kursu 
bu ay nihayetinde sona erecektir. Kursta 
belediye memurlnrmın polise gcçmderl mu 
nasebetile kc,ndllcrino polüıc nlt bllgller de 
ı:;Hsterll rnelttcdlr. 

• UmumJ hnrpto Çannltlmlede IS!en Alman 
askerlerinin kemikleri cıun Tarabyndakl Al 
mnn setaretbııneslnc nnklcdUmlştır. Kemik 
lcr yann 'l!nb:ıh huS'ıst mcraslınlg sefaret 
bahı;:eslno dc!r.C'di'<'~lttlr. 

çermde 
• Amc-rlk:t eumurrclsi intlhnhmda Ruzvelt 

§lmdlye ltndar 2.;, Gıs.Stl3 ve Lnndcn 
l:S,615.459 rey knzannı• t·r. MllmelSlller mcc 
lislnc 334 drmokrnt, '!'J cumurlyetçl, 7 te 
ratddpcrvcr ye tcş Mftı:ı Gt'çllmlgUr. 

• l..ondrada yapılan tcplnntıdıı denizaltı 

muhıırebesl:ıin lna:ınlle~tlrilmesi kabul edil 
mlştır. 

• 1talyan hariciye nll%lrı Kont Çiyano 
Roma proV>koluno. !;,Ural< eden devletler ha 
rlelye nazırını:ı toplantıBJn!l ııtıral< ctmok 
Uzero bugün Viyana.ya hareket etmcl:te 
dır. 

• DUn Yunanıstandn Sakk:ıs isminde bir 

Yunnn1mın ltc:;feltlği pnr~UtUn tecrllbcsl 
yııpılmış ve muvdfcldyctıl netice vcrml~tlr. 

• Delt:'J'ntta bir İtalya - Yugoslavya dost! 
!~ cemiyeti kurulmuştur. 

lran Şe inşahı 
tc:fgan r azırına altın 

l\ıhç verdı 
Avrupada seyahat etmekte olan Eg· 

ganistan başvekili Mehmet Hşiın han 
P<ıristen Berline gelmiştir. İstasyondı: 

ki parlak karş·lama mcrc.siminde sefiri· 
miz Hamdi Arpağ da bulunmuştur. 

Ef )nn harbiye nazırı 

Memleketimizden geçen Efganistan 
Ha:biye Nazırı Şah Mahmut han Tah· 
randa Şehinşah tarafnıdan öğle yemeği
ne alı1'.onulmuş ve kendisine bir altın 

krlıç hediye edöJl"'li" ir. 

Ht-şiktnş Halke\·indc flüt, ,.iyol0 r 
sel, keman ve pirano "e sair s:ııl:; 
d~n mürekkep olmak üzere bir or1' 
tra takımı teşkil edilmiştir. ,ı 

Her hafta carşnmba gilnlerf ~ı• 
dörttl?n altıya kadar hnlkeYinin J1'1~~ 
şefi Ertuğrul tarafından ) eni icıtl 
edecek amatörler çalıRtıı·ıln.c:~ 

:····· ·········································-·· 
: Yarınki nUshnmızm beşinci 

···1 
sayfasında 

"Bir tilr 10 
evlenemisen 

Sıhhiye ınUdüril "ızlaro nasihatıer"ı 
Si tnıa Ve tifo : cva. Nü) nun bu gUzel hikfıyt9111 

o 1 m e d ığı n ı sU y 1 il yor ~ ... !!!~~!~~~ .. ~~~.~~~~.: ............ =:::::~ 
Mecidiye köyü \'C ch-nrrndn son zn. ===========::::::;::; "ıı<' 

manlardn fnzla tifo \'e sıtma olduğu Sıtma meselesine gelince, hu da ııt'" 
\"e bunun dn sineklerden ileri geldiği sinekten \'C sivrisinekten hasıl 0

,,.;. I" i" 
hakkında yapılan neşriyat üzerin{! maktadır. Sıtmayı tevlit eden F d D" 
sıhhiye mildlirü Ali Rıza demiştir ki: neğin anofil cinsidir ki lchülh:J 111 

"-Şişli \'l' civarında tifo yolthır. da lstanl.ıulda yoktur." 
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Sirdenbire tuhaf bir şey dikkatimi 
Celbetti: Eskiden gazetelerin temcit 
Pilavı gıöi kaldırıp kaldınp ortaya 
koyduktan mevzulardan biri, telefon 
lirketinden §ikayetti. Bugünkü günde 
11a.sıı tramvay §irketine parmağımızı 
doJanıı1' bulunuyorsak, beş altı senP 
evvel de telef ondaki münascbctsizlik
lerıe öylece uğraşır dururduk ... 

Acaba şimdi idareyi hükümet aldı 
diye hatır i"in mi susuyoruz? Hayırı 
!':> w 1' 

c;ger bunu&ı bir sebebi otomatik ma-
ltinel~rse. diğer sebebi de, Türklerin 
hakikaten, umumi hizmet işlerini ec
r.ebi şirketlerden daha iyi başardıkla
l'ıdır. 

İşte birçok merkezlerde de hiila o
lonıatık yoktur ama, intizam vardır. 
~eydi o eski vaziyet?.-

.y. .y. • 

l3una rağm~ şirket z:amanındjl.11 
~Udevver münasebetsizliklerin hepsi 
01llenmiş değildir. Mesela, zille tela:o
ııun ille ayni yere konulması mecburi
l'eti ... Olur a: Telef on yatağınızın ba
'1 Ucunda dursun, fakat, zil koridorda 
01sun ve çalındığı evin her yanından 
i§itUsin diye arzu ediyorsunuz. İmkanı 
l'Ok! Bu takdirde, ayn bir zil için üc-
!'et vere k · · ı B k" · k t" h ce sınız.... u, es ı şır e ın 
ediyesı kazıklamalardır. 

.y. .y. ,,. 

iti Diğer bir uygunsuzluk da, defterde
lnt lasnlf. Eğer aradığınız bir maka-

. buımak istiyorsanız, mutlaka, 
:lilkiye mUfetti3leri derecesinde ida

laksimatı bilmeniz icap eder. 
. ~akat, olur a, bu teşkilattan baht>
~ Yok da, sa.dece tiyatroya gitmek 

1Yorsunuz. "Şehir Tiyatrosu,, diye 
~~ ?akarsınız. Bulamazsınız. Acaba 
) kı lSıniyle mi? ''Darülbedayi,, de de 
"

0k... Düşün taşın nerede olacak di
.re ••• :Beled· ed ' 

liaıı ıy e .... 
! Kcşf ettiniz. •. 

.~i daireler kısmını açıyorsunuz.. 
t~ye", hart: sırasryle değil de bir 
ııa göre bulunuyor... Dokuzuncu 
Cf l'ta.zını başından ba.şlryarak, on ikin 
'il~Yfannı sonlanna doğru bütün taf
~ Okumanız !Azım. .. Ancak ondan 
'~ Sehir Tiyatrosunun numarası-> abııtratmz;_ 
b~ lkat bu sefer de, su ciha.zımzda 
~bozukluk var. "Su" kelimesinde 
'bııi 0rsunuz. .. Sular idaresi yok. 1stan
~t kelimesinde de arıyorsunuz... Fn
~rhaı aklınıza geliyor ki, bu mü
~hi belediyeye merbuttur, derhal, 
ınn.:_ Tiyatrosunda olduğu gibi, rcs
~l'f~larda 9 uncu sayfadan 12 inci 
~::a kadar gözden geçiriyorsunuz .. 

'llıh~ . 
llir d şey ... Demek kı atladınız ... 
2'aet aha bakıyorsUnQz ... İnce ince a

'b ırryorsunu:ı. .. 
~Ok ls ... 

~ihbarata. sormak lizımgeliyor. 
Sıılara~ diyorlar kl ''Belediye İstanbul 
tadır garesi,, dir. Numarası da fiL'ln
~~~ Yleyse siz neye bulamadınız?. 
~ SOnra anlıyorsunuz ki, bu un-
1b14' tesını daiı:eler tarafına ya.zılma
llı.~ .• ~ 6ahıs isimleri arasına geçiril-

~~tin su idaresiyle işi olan bir 
lb~i~· husust kısımda belediye keli
r~ atıyacak da bulacak ... Vay e-
~l \'ayı ... 

~lttld~k Yilm defterini makul bir 
'a, ~ ta?ızirn etmelidir. Dana kahr
da diğez. kısma hiç ihtiyaç yok. Onu 

\re ecıı tarata meuetmeli ... 
~, ebr şirketlerden müdevver ne 
~aıdll'?tıbıUnasebetsizlik varsa hepsini 

alı ... 

1) t VA·NO) 

eykozıu lhrahlml 
nci'lto diiğen ler 

l{cııc İb 2 5Por k1übü umumi kaptanı 
clırı l"ahiıni K . • . d . k ırı C\tı anıte ısmın e bır a-
'tliırnes· rıc desise ile götürerek işkence 
sırı ırıderı d ğ 
~ a dUrı d o an davanın duruşma-
t'crı bir ki : ~evam edilmiş ve sahitler
ı:: Celbi t dınlenmiştir. Diğer şahitlc-

1tnı§hr Çın duruşma başka bir güne 

l)~nı . 
0 kratya gazetesi 

~ sa1ıı bi ~ıd ·• b· lltnca ]) u U 
liı 1-t :ıç1 ,_ Ctnokratya gazetesinin sahi-
~cr· 'Ylına d.. i 

ltıe r lln t tiklaJ caddesindr 
~de aı~~ık gelmiş ve nakledildiği 

1
1\ cıııt1 !ttlr. 'R .. r: Mina Millkiyc-

\>cr ı.. ?nezurıı 
u!r ad arından mcmleket!ni. se-

aındı. 

Yıldırım mahkemelerde 

Bir ceket davası 
Çocuk ceketini 

kendisi için aldığını 
söyleyen adam suçlu 

Koridorun kapısından evvela 
- Satın aldım yahu 1 diye bir ses 

geldi. Arkzsmdan da elleri kelepçeli 
bir adam girdi. üstündeki iş elbisesinin 
ne renk olduğu kestirilemezdi. Yüzü dt: 
kıyafetile mütenasip bir tablo teşkil e· 
diyordu. Kendisine dikilen nazarları 

evvela istihfafla süzdü, sonra utanmış 
gibi başını önüne eğerek koltuğunun 
altında bulunan lacivert bir ceketle 

kelepçeli ellerini örtmeğe çalıştı. Traş 
uzamıştı. Yüzü pek de fena bir mana 

ifade etmiyordu. Beraberindeki polis, 
kelepçesini çözünce bileklerini oğuştu-

rarak bir köşeye çömeldi. Etrafında 
hemen toplanıveren halka kendisini 
temize çıkarmak endişesile ve yalvarır 

gibi bir sesle koltuğundaki ceketi ~1-
madığıru ve tanımadığı bir adamdan 2,5 

liraya satın aldığını ve saklamak için 
değil, sadece kirlenmesiı~ diye gömleği
nin altına giydiğini anlatıyordu. 

DirJeyiciler vakanın adi bir sirkat 
olduğunu anlayınca, kendisine gösteri
len alaka derhal dağılıverdi.Halbuki va 

ziyetinden "hırsız,, olmadığını isbat 
etmeğe o kadar ihtiyacı olduğu belli ki! 

Hakimin karşnnna çıkınca o kadar 
şaşndı ki ne söylediğini bilmiyor. Ge
milerde ateşçilik yaptığını, isminin E

min oğlu Rüştü, yaşının 28 olduğunu 

ve şimdiki halde işsiz bulunduğunu 

güçlükle söyliyebildi. Çaldığı iddia olu
nan ceket Kanarya vapurunda çalışan 

on dört yaşında bir çocuğa ait. 

Hakim soruyor: 
- Bu ceketi nereden aldın? 
- Sokakta bir adamdan, 2,5 liraya 

- Giy bakalım şunu . 

-!! ... 

- Giysene!. 
Giyiyor, daha doğrusu giymeğe uğ-

raşıyor, Ceket o kadar küçük ki güç 
be Hl kollarını soka bildi. 

- Bu ceketi kendine mi aldın? 
- Hayır! .. şey ... evet. 

- Alırken giymedin mi? 
- Hayır, giydim ... Giymedim de, son 

radan baktım küçük. 

• 
içki aleyhtarı gençler 

yarın toplanıyor 
Türkiye içki aleyhtarı gençler ku. bir tezahüre sebep olması için tertibat 

rumu yıllık kongresi yarın yapıla. alınmıştır. 
caktır. Toplantı yarın ~at dokuzda Emin· 

önü Halkevinde yapılac.aktrr. Kong. 
Yarınki kongre mahiyl't itibariyle rede icki ile mücadell'nin arttırılması 

yıllık tonlantı olmakla heraber daha için blrçok dilekll'r ortaya atılacak. 
ziyade içki düşmanlığı yolunda bilg: tır. 

n fen inanı ile yürüyen gençliği bir 

arada toplıyarak aklc;ler bırakacak 

Mülkiyeliler 
An karada 

Merasimle karşılan
dılar, heyecanlı 

nutuklar söylendi 
:Mülkiye mektebi talebeleri dün sa. 

at 13,15 te husu.eri trenle Ankaraya va. 
sıl oimuşlardır. 

lsta.c;yonda, Ankaradaki mülkiyeH· 
ler tarafından büyük merasimle karşı. 
)anmışlardır. Ilaşta Meclis Reisi Ah. 
dülhalik Renda olmak üzere Adliye 
Yekili Saraçoğlu, saylavlardan birço
ğu, mülkiyeli yüksek devlet memurla. 
rı karşılama mera..c:ıiminde bulunmuş. 

lardır. 

Gençler şehre girerken kamutaf 
önünde durarak istiklal marşını söyle
miş Ye sonra Ulus meydanına giderek 
abid~ye çelenk koymuşlardır. 

Darada mülkiyenin en eski mezun 
Jarmclan Ahmet Ihsan Toksöz Anka. 
ralılar namına hoş geldiniz demiş, ve 
bir söylev nrmiştir. 

Dıına mülkiye mektebi namtn.ı 

mülkiye profesörlerinden Etem Men~. 
menli re,·ap T'ere"ek mülkiyelilerin 
kanının sonuna kadar Atatürkün ya
rattıv Türk balulabır.ıa .JisipJinli i., 
çileri kalacağını ifade emiştir, 

Talebe namına son sınıftan Tur. 
gut da hir nutuk söyledikten sonra 
mülkirelil<'r otnlıüslerc bin~rek Cebe
cic1c'kl ,.,,..,; ro•-t,. ... ı,. .. ;.,,. rrifmic:::Irdir. 

l..ıôğı md a çocu k 
cesedi bu lundu 

Toplantınm sonunda cemiyetin ~·e 

ni idare heyeti seçilecektir. 

Şirketi Hayrlyenln 

Haliçte yapılan 
vapuru 

Haziranda denize 
lndlr llecek 

Şirketi Hayriyenin yeni yapmakta ol
duğu iki vapurdan 7 S numaralı vapu-

run inşaatı bir hayli ilerlemiştir. 7 S nu
maralı vapur şimdi krzaktadrr. Makine 

ve kazan bölmclerile omurgaları, baş ve 
kıç bodoslamalan bitirilmiş yerlerine 

konulmuştur. Bunlardan maada makine 

dairesinde ana maiknenin temelleri 
hazırlanmııtır . 

Şirketihayriye fabrikasının timdi bü
tün İJÇileri baJ ve kıç bölmelerle meşgul 
bulunmaktadırlar. 

75 numaranın iki matcınesile, Valflar. 
süzgeçler, tulumba ile Valf sandıklan, 

elektrik ana makinesi, dümen maki.nesi 
vesaire de hazırlanmıştır. Yeni vapur 

martta denize indirilecek, bu münase
betle merasim yapılacaktır. Haziranda 

7 5 numaranın her şeyi hazır olacak ve 
vapur acfere başlayacaktır. 

Şirketihayriye, Cumhuriyet devrinde 
ilk vapurun nasıl inşa edildiğini ve Türk 
~ ......,ı lııiır __._. .,., .m.ı...t1• 
çalıştıklarını görmek istiyen vatandaş-

ları fabrikaya kadar kendi vasıtalarile 

götürmeği ve fabrikayı gezdirmeği ka
rarlaştırmıştır. 

- Peki, senin gemide işin neydi? Dün Kumkapıda bir evde lağım ka-

Eski takvimlere göre 
Kış yarın 
başhyor - Arkadaşımı görmeğc gittimdi. zan Nubar isimli biri bu kazma esna-

- Arkadaşının ismi ne? sında bir çocuk cesedi bulmuştur. Ce- Buaün "Ruzu Hızır,,m &on günüdür. o 

EvveHi, anlaşılmaz bir şeyler mırıl- _s_et_e_tr_a_fı_n_d_a_t_a_~_k_ik_a_t_y_a_p_ı_lma_k_t_a_d_ır_._ 
dandıktan sonra davacı yerinde duran. 

Bütün mevsim taksimlerine rağmen, 

ceketin sahibi olan çocuğa dönüyor: 

- Neydi o, hani sizin gemide çalışan 
ateşçinin ismi? 

Hakim: 

yazın en tabii hududu addedilen "Ru

zu Hızır,, mayısın altıncı çarşamba gü

nü güzel bir bahar havasile girmişti. 

186 günlük bir devreden sonra gene gü 
zel bir hava ile ;çıkmaktadır. Yarın 

- Bana söyle! Bana! dedikten son
ra ilave ediyor: 

- Sen ceketi vapurun kamarasından 
çalmışsın. Buna h!zim mahkeme baka· 
:nazı Seni büyük asliye mahkemesine 
gönderiyorum. 

Cl]?4ARTES1 
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kasımın biridir. Bundan sonra kış dev
resi haıılamaktadır. 

Eskiler kasımın giri§indeki hava vazi 
yetinden büyük manalar çıkarırlar, e-

Belli ki bu sözlerden bir şey anlamı
yor, yalnız dışarı çıkması lazımgeldi-, 
ğini hissediyor ve küsük ceket koltu
ğunda koridoru geçerken kendisine ha· 
kan manalı gözlerin sahiplerine dönüp 
dönüp: 

- Satın aldım yahu 1 diye söyleniyor. 

alo 

Cıun.4in .B.,.\l.)ı 
16,59 

,,...,... 5,14 11,58 H,"1 16,!>9 1S.3i :': .. '){} 

t~~. ır,,13 0 .:19 {l<l'Z ı"OO l .:l~ 11 ,ITT 

ğ~r hava kasımın birinci günü iyi o
lursa o sene kışın iyi bava ile geçeceği-

ne derhal hükmederlerdi. Eğer böyl(' 
olmaz ·da hava fena ise, derhal endişe· 

ter belirir. Kış hazırlıkları da ona göre 

olurdu. Şimdi bunlara pek aldıran yok. 

Fakat bakalım yann sabah hava nasıl 

olacak? 

Ya • • 
sevınız, ya vaz geçiniz ! 

Kalbı-:iz :mz~sıle aldığımız bir mektuba cevabınıız: 
Aıkaciaslıkla başlayan tanışıklığın karşınızdaki erkek

te nihnyet hlı aşk doğurduğu anlaşılmaktadır. 

Bütün yazdıklarınızdan arkada~ nı::ın sıkılgan ve his
li bir genç olduğu, sizi çok ve için isi:-ı scvcHği anlaşılıyor. 

Eğer siz. i:manız gibi hakikaten knlpsiz değilseniz ve 
muhatab:nız hoşunuza gidiyors:ı onun aşkına mukabele 
etmekte tert-ciciüt etmemelisiniz . Eıçar<:yi hiç olmazsa mek 
tuplarmız İ<ı teselli ediniz. 

Fakat sonunda muhatabınızı sukutu hayale uğrataca
ğınrz muha1:kak ise, yani kendisini sevemiyeceğinize emin 
bulunuyor.sc.nız, sizi se\'mekten b;lşka hiçbir kabahati ol
mayan bıı "t.içare genci daha fazla ümide kaptırmamak ve 

üzmemet için her şeyi kendisine asıkça yazıp rabıtanızı 

tamamen kesiniz. 

Size yapacağımız tavsiye bundan ibarettir. 

Mesu ı oluruz 
AÇ!K MUHABERE: 
Usküdarda Doğancılar Gelintale sokak 76 numarada 

mütckai~ kaymakam Bay A. özen'e: 

Mektubunuzda bahsettiğiniz hadisenin doğru olduğu· 

na em!niz. Fakat bunu isbat kabil olmadığından mektubu· 

nuzu n.:c:rC'tmekle hem siz hem de biz matbuat kanunu mu . . 
cibince mes'ul oluruz. 

-···"'*" 
KAğnt 

'fFal})ırDkamaz 

3 

Peyami Sa.fa "Cumhuriyet" tlJ ka
ğıt ,ıabrikamı:: hakkında l}öy7c rta.::1-
yor: 

"Dün, lzmitte, kağıt fabrikamızın 

açılış töreninde bulundum. İster kasa

bın pirzolasını, bakkalın kaşannı sar
sın; ister sıladaki yarimden. gurbet

teki eşimden selim taşısın, ister gaze
te biçiminde haber. kitab biçinıinde 

fikir versin: UstUnde yazı ve resim i5-

ter olsun, ister olmasın: kaba kağıd. 
saman kağıdı, kese kağıdı, mektup ve 

ya gazete kağıdı, kağıd, sadece

kağıd, her cins ve her nev'ile kağıd 
benim için azizdir. 

Kağıtsız dünyanın sefaleti, insanın 

dana derisi Ustüne, papirüs üstüne, 
ta§ hurması veya bambu yaprağı ü.cı

tüne bile düşüncelerini yazmaktan i
ciz, bir gıdnnlık hafızası kaya üstünde 
üç, beş kazıntıdan ibaret en geri tarih 
devirlerine kadar gider. Kıiğıd olma
saydı tarih bile kendini unutacaktı. 

Türkiyede eski rejim kağıdı paçav
raya çevirmek için elinden geleni yap
tı; yeni rejim paçavrayı kağıt haline 
getirmek için sefere çıkmıştır. 

Tarihini kendi kağıdına yazmak is

tiyen inkılabın Ki.ğıthanesi art.ık iz. 
mittir. Oradan içki ve eğlenti edebi· 

yatı değil, modem sanayiin en mill<em
mel mahsulU halinde kağıd, her cins 

ve nev'ile kağıd doğuyor ve bu Ka
ğıthane, inkılabın Saadabadını, dün-

den itibaren Halicden lzmite naklet

miştfi:: Orada sefih ve ayyaş bir ve -

zlrle şairi değil, bütün bir milletin 
bayram yapmrya hakkı vardır . ., 

--·. 
Medrlt 

Orhan Selim bugünk'ii "Ak.!HJm" dtı 

Madridin oo::iyetinden ~etdcrek şöy
le yazıyor: 

Öyle şehirler vardır ki, hayaUan-............... ~ __ ............. ~.~--............... .... 
mamen, boydan boya başka bir mahi-

yet alarak yeniden girerler. Mesela 

1789 ve 1871 den sonra Paris, 1917 
den sonra Moskova, antiemperyalist 

milli kurtulu§ mücadelesinden sonra 
Ankara. .. 

İşte bugttn Madrid de böyle şehirler
den biri oldu. 

Madrid içini dışını bir hamleyle 
değiştirdi, yan can sıkıcı, ağır kanlı 
bir feodal - kapitalist şehri olmaktan 

çıktı, yeniden doğarak, hürriyet ve 

kurtulu§ için dövU§en, çocuklarından 

ihtiyar kadınlarına varıncaya kadar 
karanlık irtiaa.m kar§ısına tek bir yum 
ruk gibi dikilen bir şehir olarak girdi. 

Madrid artık layemuttur. ''Herkes 
silah başına! Ya yeneceğiz. ya ölece-

ğiz!., diye haykıran Ma.dridin kaldı

rımlarında, asi general Frankonurı '· - · 

lı malımuzlan belki §ıkırdıyacaktır. 

Fa.kat bu şakırtılar o kaldırımlardan 

yükselmiş olan "ya hUrriyet ya 8-
lüm !,, türküsünün akislerini hiçbir za. 
man boğamıyacaktır. 

çocukuaır için 
cyullil yeırn azBn~ı 

"Kunın" ilavesinde Hikmet Miinir 
çocuklarımı::: için oymyacak yerlerin 
a.z o1dıığundan ve açıkta oynamanın 

tchltkR.7erindcn bahscdcrlcen bir fikir 
ileri 8ilrcrek diyor ki: 

Bunun için, açık ve kapalı çocuk 
bahçelerini ve salonlarını kurup ,ço
ğaltmağı ileri sürerken bazı sokaklar
dan nakil vasıtalarının da geçmesinj 
mcnetmeyi tavsiye edeceğim. 

Çocuklar, kapılarının önlerinde ol
sun oynıyabilmek için, hiç olmazsa 

GÜNO'N MUAYYEN SAATLERİNDE 
MUAYYEN SOKAKLAR EMNİYET 
AL1'TNA' ALThT].tALIDffi ... 

Bazı memleketlerde çocuklar mcl<
tcpten çıkacağı zaman, geçmek mec

buriyetinde oldukları 1ŞLEK CADDE 
LERDEN BİLE, SEYRÜSEFERİ 

B!R AN lÇJN DURDURURLAr, soka 
ğm başına bir polis dikilir ve toplu 
olarak yavruların geçmesini bekler. 
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R n c HAR D TA u B E R 'in 
Güzel, mualldll ve zengin filmi ve 

SARAY sinemasınd 
Kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

VlVANA ••• SENi SEViYORUM 
(WIEN • . . WlEN . . • nur DU ALLEIN) 

Fas görülecek bir yerdir Fransızca sözlü filmindeki şarkıları ve nefla mulldai fehrlmlzfn h 
köşesinden dlnlenmekt.dJr. 

Fastaki Karu'in camii bir şaheserdir JJ!veten: B E R L l N O L l M P I Y A T L A R 1 

Böyle bir manzara ve kadınların 
a~ık Jıa\•ada .) üksek sesle yaptıkları 
yün şilte alış \'erişleri }<"'as çarşıları
nın yerli hayatına dair en canlı bır ör 
nek olabilir. 

Bakırcılar çarşısı çekiçlerin yuvar· 
Jak tencercJere vurmasile tin tin öter. 
İpek satıcılarının ~arşısmı reng~renlt 

kumaşlar parlatır. Pirinç işleri ya
panların sokağı çok sanatkarane şe
k111erde yapılmış vazo, büyük leğen, 
yuvarlak kubbe kapaklı sofra sahan
Jarile doludur. Renk]( camlarla ya
pılmış asma fenerlerin verdiği altın 
ışıklar buralarını apaydın yapar. 

Boyacıların sokağına gcJince. Bu
rası yan çıplak yüzleri, kolJarı vil
eutlan renk renk boyalara bolanm!Ş 
insanlarla doludur. Bunlar içler! 
parlak renkli sularla dolu kocama,ı 

toprak kazanları durmadan karışıtı
rırlar. Bunların içine top top kumas
Jan, yumak yumak ipek ipllklerhıl 

<laldmr yahut kazanlardan çıkarır. 

lar. 

EVDE YOGRULUP FIRINDA 
PiŞiRiLEN EKMEK 

.Küçük bir kız sizi iterek geçer, ba
oında tahtadan düz bir tepsi bunun da 
üstünde yumuk yumuk hamurlar var
dır. 

Kız az ileride kiler kapısına benzi
yen karanlık bir deliğe girer. Bakar
smız Jd bu delikten dışarıya başka bir 

kız çıkmıştır. Onun da ba§Inda t.ahta 
bir tepsi ve bu tepsinin tistünde piş· 

~~ ekllH.'k somunları var. Macrlbt 
aclin'ak' ekmeklerini merlnde yo-

~urur'.-ır. Faka t pişirtmek için frnna 
tönderfr1er. 

Çareıların yerli hayatını bir fotof
raf makinesi nadiren çekebilir. ÇUn
kU simalann hepsi hasır gölgelikler 
altında olduklan için karanlıktır ve 
durllladan akıp giden insan ırmat: 

o kaciar çabuk yürtir ki. Resim çek 
mek istiyen fotoğrafçı sokakta azmk 
durayım dedimi ya kocaman bir katır 

du\·arları önünüzde uzanan çini döşe- hem d~ camidir. Bina f evkalAde gü. ye FOX JURNAL. Bugün saat 1 den ftlbann matineler. 

meli dehlizlerlgijnüllerehrah ves• ul~~ lş~nm~bron~~nelen~ni. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rinlik verecek kadar ışıklıdır; genlş ler, oymalı tahtalar, Süleyman ta§la- ! 
ve yine renkli çinilerle döşeli bir orta rı, penbe ve beyaz mermerler burası. 

avlu; fiskiyesinden berrak sular fış- nı Fas mimarisinin bir şaheseri dene. 
kırtan kocaman bir havuz; çevre3i cek dereceye getirmiştir. 
hep abdest teşmelerile kuşatılmıştır. Levanta çat'ŞISındaki Att.artn med. 
Nakışlı sütunların vücuda getirdiii resesi, f evkallde sUslü dıt avlUBlyle. 
bir orman; tam 270 sUtun saydım, bu yontularak lşlenmiı bronz kapulariy. 
sütunların vücuda getirdiği uzun ko- le, kabartma tezyinath mermer sil. 
ridorların beyaz ve siyah renkleri ne tonlariyJe ve nakı§h tahtadan yapıl

güzel imtizaç ettirdiğine şaşar kalır- mış kf'merleriyle şaheser dediğimiz 
sınız. medreseden de daha güzeldir. Medre. 

Sıra sıra dlzilmit beyaz burnozlu senin yan: başında Sldi Ahmet Et. tl
insanlar eğiliyor, secdeye varıyor, diı jani tari'·atinin tekke.si ,·ardır, 

SAKARYA Sinemasında 
Yalnız bir '<aç gUn için 

Ea:d 

Eıhamr 

C l}={I A ~ L U IE C H A P L O N' 1 n 
ASRi ZAMANLAR 

filmi temdit edilmiştir. 
Şimdiye kndar bu filmi 

20.000 kiti görmilftür. ' •M 

Görmiyenıer bu tırsa ,.n latifede ttlmelfdtrl•'"· 
Programa ilaveten: Renkli canı r eslJll ler ve yeni Para.mount d" n 

havadisleri. Bu filiın içın : Talebelere 2 5 kurut 

çöküyor ve bütün bu hareketleri öyle .Bu taril<at vatanrıen·er Abdülka. --------------
mükemmeJ bir d~iplfnle yapıyor k~.. dfrin k~ndfsl~e g5sterdi~l düşmanlık ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bunları gözetllyen hristlyan yaba,ı- dolayısh•1c Fran~ııln.ra yanaşmış, ha
cılar, müslümanların namazlarındaki sıl olan t:o,., tluk hu~ür.e ka<!ar devanı 

intizama hayran olmaktan kendilerini edegelmf,tlr. 
alamıyorlar. Camii kapı eşiklerine kA· Afrfkanrn her tarafından sürü si!. 
dar dolduran kalabalıktan bir tek rü inunların ıelip yerleştiji bu med. 
ıu bile ltltllmfyor. reselerle zaviyelerin dostluk ve yahut 

1akslm Tlyatrosund 
Pr. Zati Sunqur 
Son haftası 
münaaebetııa 

Bir cuma günü, yirmi bin müslilma· 
nın bu camide toplanıp namaz kılma · 

Muhte§em bir programa baf}adı 
düşmanlığı buranın hlkimlerine, bil- Tamamen yepyeni ve alrUI 
hassa ecnıbt olurlarsa çok mühimdir memı, tecrUbelerden 

larını göz önüne getirin. 

KADINLAR CAMIJN DIŞINDA 
BEKLER 

Fransızlar çok .akıllı davranarak Fas ••••kkUI eden 
El • Cedit'te bir müslüman kollejf te- Bu muazzam programı görmek 
sia etmişlerdir. Faslı müslümanlar U~s::=..._:::., ___ _J,J_.Jl:LJ k<>tUDUL 
bu koJleje ıelerek tabsilJerini Fra.ı- Zati Bungur'un ymıi programında Fiyatlar: 100, 80 ve .O ıaıru,tur. (l 

Kadınlar camiin içine girmezler. sız ve müslüman profuör}erinden A. gôıtereceği müthi§ bir tecnıbe: de aynca hiçbir konsomuyon yo 
Onlara mahsus küçücük bir köte vat- rapça ve Fransızca dilleriyle ikm:ıt Halkın g6z:ü ı'5nü.nde bir kız mo. Cumartesi, pazar saat 17 de ma 
dır. Fakat kapıların dışında beklete· eGerıer. törZü tutere ile kesfliyor. Her gece saat 21 de süvare. 

~.~~~nı -i~~ ~taTirla DWM1~0~~~filNfilR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ içeriye uzatıp açık kapıların üst eşi'<· • 
.. ki . .. ü il .. B ÇEŞiT DÜKKANLAR DOLU •. FA. •••.:::·.:·.·.·.· •• ·=:--.. ::----:::::::ı:n:::::n:ı:ı::anna:ı lerini optü erıni gor rs nuz. o ca- .. il 

miin tam on dört tane kapısı vardır. KAT OTELLERDE YEMEK YOK ır b d •:: .nıamu1111111an'1HllDIDllm 
Karuin camiinin lnpatına 9 untn Payit.ahtın her tarafına seryllmiş epe aşı gar enııı il Herk es koşuyor 

:~!4~~=:.~ :a=.!,1.!:!.~;: =-=~ Funduk'Jar uz;~.r::k:ı ~uk akbşa.mk il~ M Lı I~ E 
her birisi burasını süs1emeğe ve güzel- Jerine benzer. Bunların birçoğu m1- n T 0 Q t l ji •• ~ ~ 
leştirmeğe devam ettiler. Pirinç ıril.ı- marlık bakımından çok gilzeldir ve D •• J :i 
lerle kaplı olan kapılarından bfrl~i yüzlerce yıl CSnce yapılmış binalardır. ansor er, 'ı··,· Sinemasına 
1136 da yapılmıştır. Muazt.am bir kapıdan içeriye adım ROUSKOFF IBr .. U k 

Burası cami olduktan başka Fur.11 atılarak dört kö~ kocaman bir avlu. Amerikalı eksantrikler u Lı er es 
müslüman üniversitesidir de.. ya girilir. Avlunun dört yanını iki • MELOND LAD1ES :: 
Fasın dört bir köşesinden bura ttt yahut 0,. katlı binalar ka-t t numaralarına başlıyorlar. H 

·· 1 1 be k M Y :w- mış ır ı: 

~~P .prof~rı_erln~en sarf ve nahiv, kapalı dükk!nlardır. tOccar~a~auı:k 4 ZA NOVSK Y'ler lj il! 
ılahıyat, fılmı kelam, mecelle ve ah· ··ık 1 d tf dikl 1 Jl b dük i! !. 

yuz erce ta e a ın eder. eıhur ~- Zemin katı eeyyı:.r tticcarlar hs ~ 1 Me,hur Rus dansörlerl •• 

k• . k 1 u e er en ge r er ma an u Parlak muvaffakıyetler •• .. 
amı şerıve o ur ar. ~ :: ı: 

~arparak onu tepe taklak yere serer, F El. Bal"'d bi k .1 klnl:ırda satarlar. ust katlar baştan kazanmaktadır. :: :; 
as ı e rço camı er var- "••• 1 1 1 ri 1 !: :ı yahut da geçen uzun kulaklı eşeklerin d Fak t, b 1 h" b. . . Af L ~ ş .. nm ş tahta ko dor ardır. İspanyol dansözü :: • 

görüyor 
KARiSi 

vac 
DaktilosLJ 

ır. a un ann ıç ırısı r . ı: :: 
sırtlarına yerlettirllen büyük sandık· kanın en büyük camii olan Karu'in İlf' Bunlann boyunca odalar dızilidir. A- Marle Pa I mero il i! 
lana uçları üstünü başını parçalar. .. .. x..daki dükkanlarda mallarını ~ıı. 

1
•
1
• :.! 

mukayese edilemez. ~ ır h akit "b" alk .1 ktad 
Futa insanın hayalini büyülüyen Dini mektepler mahiyetinde med. hlr eden ve atan tilcearJar, itleri bi. er v gı 1 ı~anma ır. 1 i filmini 

--ıann mütenevvi kal bal ~ d tfael,,,• kadar bu odalarda m•--tır ka ı" Yarın saat 17 de bütün trupun ı= H k beılf · :r-r a l5ın &ôl reseler tekke ue zaviyeler Fa.sta ... _ ,., UMI. • • k' er M .enıyor: 
ı- .. 1r •• ··ı k b ' ' ;oMa 1 ıştıra ıle ! ~a geru ece üyük manzaralar yıAız denecek kadar çoktur. Medrese. lrrlar. Fundak'larda yemek Yoktur: K L t\ R K O ADLE 
yok değildir. 'üstü örtülü daracık so- ler umumiyetle gayet güzel binalardı!' sadece ~plak oda ile düktkülnnlar var: i Büyük Matine n ~ MARNA LOV VE 
kağm kıvrıldığı yerden döndünüz mii, llırlstiyanlar bunJarın ancak bronz dır. Lbım olan dlfer bU ~eyJerı n·····r· .. ··::·:················· .. r:::::::ı""m:m:·ii • 
geniş kemerli bir methal görürsünüı. kapılariyle çini kaplı duvarlannı gcS. mlafar kendi kendine temin etmek ··-· ...... • ................. _ • .. • • J E AN HA tlLOV'aJ 
Burası hayran olacak kadar güzel rebilirler. Bunların en mühimmi 14 meeburiyetindedfr. atlarının sırtından bu funduklann av. • Bu Fransızca sözlü nefta ve 
olan Karuin camiini gözlerinizin öni.i- üncü asrın ortalarına doğru in~ edfl· Sırtı barnazla yorsaa yolcular. lusunda inerler. Böyle bir avluda u. l kem.mel bir filmdir. 
ne serer. Parlak renkli çinilerle kaplı miş olan Bu lnania'dır. Hem mektep kırnm.-: deri eterli katırlarının yahut zun sakallı n siyah gabartin parde. 1 Aynca: Renkli KIZIL ŞEY't 

sülü birkaç yahudi gördüm, üstlerin. 1 Mn!onisl ve Paramount d 

Bugün TCRK Sinemasında 
En gUzeı bll" Franeız Op•retı olan 

HAŞMETLi VALS 

de ingflizce "kazanlardan uzakta tu i haberleri. 
tunuz!,, ibaresi yazılı bir takım san. ~:::::ı:::mm:m-::nı11111•-•mllll•"'1 
dıklar açıyorlardı. · 

Yahudilerin Avrupadan getirdi~ .1===========:::::::=:-'j 
leri hu sandıklar, Afrika kervansa. 
raylarına sırtlarında fil dişi, deve ku 
şu tüyü ve altın tozu ;-ükteriyle uzak 
çöllerden gelen deve kervanlariyle ne 
bllyUk bir tezat te~kil ediyor. 

Fuduku'n zemin katında umumi. 

yetle hayvanlar için ahırlar d 
Yoksa yolcular at, katır, deve.,. 
terini avlunun duvarlarına wıat 
ve burası tahammül edilemfy~ 
dar pis kokar. 

Mikl AfrlkacJa haydutlar · peşinde 

~ALİM. 
lER 

OE'/AM 
fDİ"OR 

KA\..\<SANA ... - N~ 
Biç\~ A~KER
Si H SEM 

et:. 



......._ ., lk:bıc:Hetrm - !938 

Azrall ile 
oğlu 

8- bir M1Jc Mkciyeai aın1ıJtacağtm.. 
~ bir mecıi3~ bunu a(}yU,.. 
~vakit. on k~ anca1c ~ 
'büdiğıni gördüm. DtrMk ki, f)M '"4 • 

ruı değil. Esasen bu gibi ~ t«ıawl 
edera fıkraları ya;ıamk bir aeri ~ 
de biT\kıiriyonım. Bu. clcJ onların ~ 
'1« katdsın. .. 

• • • 
Bir glln, Cenabıhak, Azrail aleyht&

sel!nun hatmnı almak !8t.mıif: 
- Ey kulum! Dile benden ne diler· 

Bht? • demi§. 

- Yara.bbll Şimdiye kadar dünya 
Yftzu.ue, yalnız Adem oğul.larmm c.anJ· 

?U allJl&k için iniyordum. Halbuki bir 
&a da. onlar gibi ~ak lst.iyorum. 
lılilsaade et de a.da.m doğa.yun. 

- Haydi! dilccllğiıı gibi olanın ... 
• d.i~ Allah milsaade edince, Azra· 
il de. Yirmi yagmda bir delikanlı kılı· 
iuıa rtrerek yeryüzüne i.nmio ve bir 
~ bir köye doğru yilrilmeye 

lık hissettiği açlık olmuo. Biraz ek· 
ltıek isteyince, k6y1Uler deml§ler ki: 
btı-:- leııyen dişler! ... Ne 1§ yapmumı 

1?tdn bakalım. .. 1--: Bilmediğim, yapa.mıyacağmı yok-

- Odun keser m.iain ! 
- Bay hay ... Ne demek!! 
'.\7et'tni§ler eline baltayla. hezarı-. 
- lten.cıiııi göster bakalnn evllt. .. 
bevtrdiği insan göğdeleri gibi de-
~ ağaç göğdelerini ... Habire ha. •. 

bire ha. •. 
:t5yıuıer: 

-,; l'aın.a.n delikanlı... Ama da. çalışı
diy ... Anıa.n şunu koyuvermiyelim! -
~ ~dUkleri için, tutmuşlar, kö
~~dan birini Azra.ne ver-

'1 ~ nbazlı~ balan. .• Kan ak
~ 1lı1 aksi... Canına tak etmiş ölüm 
~kesinin... Aman vekilim nere--

~ karşıma çık.sa da beni §U diln
%... a.lrp götünre. .. - diye dua. eder-

~ Dleya.nda bir de çocuğu olmuş. 
!b.atnı f akrtl r.a.nıretinden hiç baka-

"· ~ih ~ ayet, auası kabul olup da bir a-
ltall ÇUkura, giı:fııce, çağmnış oğlunu 

ısına. .. DemiŞ ki: 

ı.t;'" E\.-lft.dım ! Bak sa.na esrarımı a.n
Ynn. .. 

\7e kinı 
~ oldu~u. bu dUnyaya ne 
~ be geldiğini, elitinden yesine ~ 
~ ~kAye ettikten sonra ~yle Ut.ve 

~ Seııı ÇUl!UZ bırakıp gidiyorum. 
~ hayatmı kurtarman, rahat ya. 

tı.Utıla lçiıı, bir sır öğre~. Bu
lre:rıdi 8;81a sırtın yere gelmiyecıek.. 

nm ya.nma gitt.ifin vakit etrafına ba· 
Jmuram. Şayet k.a.rfmda beni görilr
eea., "bwıd&n ha.yır yok!,, de, git. .• v~ 
Jev ki, o hut.a.nm a.zıeık burnu kqm· 
sa bile. a.nl& ki behemehal ölecektir •. 
Fakat eayet ortalıkta. ben yoksam, 
ea.ıı çekişııe dahi, adamın ruh talim 
etmlyeceğini anla... Ona biraz şekerli 

su içlrirsin.- lylleşlr .. Ve böylelikle, 
sen de fevkalA.de bir eöhret kazanır· 
sm.. 

Azrail öldükten sonra., oğlu vasiye- 1 

tin! tutmuş. !yjleşmez dediği hastalar 
öldüğü, diğerl~·i ise verdiği ilAçla.rla 
fifa bulduğu için, kısa zaman içinde 
töJıreti ayulta çıkıp Lokman Hekimi 
san.i kesilmiş ..• 

Fa.kat, b&km bellya. .• 
O malarda, zama.nnı p&di§&hı, bU· 

yük bir mat.em içinde bulunuyormut· 
Zln. km fena halde huta.ıanm11 ... 
Can çıeklıiyor... Hocalar, hekimler, 
hiçbiri !!ayda vermeyince: 

- Fillnca. yerde müth~ bir doktor 
var. Bir de ona gösterin! şayle ha· 

ziktir, Wyle hazlktlr! • diye 5ğilt ver· 
mişler ..• 

Padifa.h, Azra.ilzadeyi huzuruna ça
ğmp ~yle demie: 

- Eğer kızımı iyileştirirsen, bUtiln 
hulnelerim senindir. Fakat eğer te
davi edllmtt., ölecek derşen karış-

mam. .• O zaman, biricik evlAdmım ar
dı eıra. aen de gidersin. .• Hem de, ie
kencelerle! !yloe dil~ tqm!-

Bu tehdit Uzerine, doktor, korke 
korka lıaıuın lultanm yanma girmiş. 
Bir de ne görsün? Ba.ba~n diki1mif, ba· 
§I ucunda durmuyor mu? ... 

A.1nu§ oğlanı bir tellş: 
- Halvet olsun. .• Ha.staY.I muayene 

edeceğim t - domiş. 

Ç!Jrmiflar ... 
- Kşt crada.n, l:.~ baba.
Azra.il kakılmıı duruyor, tepren-

mez! 
- Aman baba. .• Etme baba... Glt

meaen halim yam.andır! Senin arkan
dan ben de ölürUm. .• 

Aah... Oralı değil ... Kımıldamıyor. 
Bunun Ur.erine, delikanlı, meyus, 

dışarı çıkarken, aklına. bir kumazlık 
gelmiş. Eşikt.e, birdenbire geri d6ne
rek: 

- Annem burada... Şlmdl yanma 
gelecek ba.ba.. .. - der demez, Azrail, 
cadaloz kansının korkusuyla silin-

nıif, arkasma. bUe bakmadan gitmıı ... 
Hanım sultan da iyileşmiş, almış 

oğla.n bahfi§leri ... 

• * • 
Şu tehdit, iyile§mez hastalarm ba

şı ucunda. savurulsa, acaba ölU.mlerl 
önüne geçilebilir mi dersiniz?! 

(Hatice Sflrf'Jf,J1ja) 

ant: n kD pırcJe 

~oktor gibi göster. Bir hasta· 

1aa.,. Paırns sergısnne 

So~ . 
~bo.z i;'~ Alman 1><1ı>yonunun projeMdir. Ve sergide 4.000 metro 
41t1G 'trtey~ 'bi.,. &ıha ~gal etmektedir. Sağdaki resim, serginin Konkor
~ .P~ nına açıl.an asıl methalidir. Görii"len yüksek siltunlann arka-

ı.,. ~nı 500 metro yük*liğe k;t;ıd,aro tonw edecek projek· 
t4dır. 

Toın'\con amca 
lb>Dır aıırocdlaırrn 

lkaıçaıyom 

cdleırkeın 

Vazan : Niyazi Anmet 
----~~------~~~.....,-~~~~ 

298 sene evvel bugün 

Yeniçeri ağası Dervişin 
başı kesildi 

Hristiyan gençleri toplama usulttnlln 
son vakası •• 

Padiph Muradın ordusu, geçtigil 
yerleri dehşet içinde bırakarak Musu
la doğru ilerliyordu. Her kunukta 
muhakkak bir kişi idam edilirdi. Bu 
idamların başında, tütün geJfyordu. 
Tütün tiryak~i görUIUr görülmez 
başı gitti demekti. 

1638 yılı 7 inkinci teşrin günü, 29:S 
sene evvel bugün, padişah Murad Mn
sula girdi, llk iş, yeniçerilerin i~in de
recede ümerasından tornacı ba§I Der
viş ağanın huzura çağrılması oldu. 
di. İlk iş, yeni~erilerin ikinci derecede 
ümerasından tornacıbaşı Derviş af3· 
nın huzura çağrılması oldu. 
Deniş ağa, hristiyan gençlerinden 

devşirme toplamak için yayaba§ı ke.
zancı zade ile beraber Rumeli hudu
duna gönderilmişti. Bir müddet son
ra ağa hakkında şikAyetler duyulma· 
fa başlandı. Zulum yaparak dolaştığı 
söyleniyordu. Murad, Musula girdiği 
gün, heybet ve dehşetini göstermek 
için zaten bir idam hükmU vermek 
istiyordu. Tornacıbaşıya ilk sözü şu 
oldu: 

- Bre melun, nedir bu senin zul
mundan gelen şikayetnameler?. 
Derviş ağa yutkundu. Söze nereden 

başlayacağını kestiremiyordu: 
- ŞevketlOm .. dedi. Tekrar durak· 

]adı. Fakat bir daha söze başlamağa 
vakit bulamadı. 
Muradın: 

- Al bre kahya .• 
Dediğini duydu. 
Orada fil.n- '!Jutanan ,.en ~'i'f •l'•-

sı Bektaş ağa, emrin kendisine veril 
diğini anlamamıştı. Şaşkın şaşktn et
rafına başınmağa başladı. Neden son· 
ra ikaz edilen ağa, padişahın emrini 
yerine getirmek i~in Derviş ağa)'l tev
kif etti. 

Ocak erkanınden herhıtngi birine 
kendisinden başka kimsenin el sürme
si katiyen eniz olmadığından, Derr.ş 

emir verildikten sonra birkaç dakika 
olsa da ümitle yaşamıştı. 

Ağa tevkif edilir edilmez hemen 
cellAda teslim edildi ve başı keslJdi. 

29S yıl ewel bugün l\lusulda cere
yan eden bu hadisenin tarihte başka 
bir noktadan daha mühim mevldi var 
Derviş ağa hristiyan gençlerini dev· 

~vaplarım: 

Mehmet paşa için tarihin ker:disi 
verdiğ: adı yazmamızın da bay lsm 
il Raif tarafından tezyif tellkki edi 
diğini anlıyoruz. Çünkü mütevell 
öküz derken Giv Farsça!ıını illve e 
mekten kendilerini alamıyorlar. 

küz tarihte ve dinde mukaddes bi 
mahlUktur. HAIA. mabetlerde ona i 
det edilir. 

Osmanlı tarihinde tabanı 
Mehmet P8f8, boynu yaralı, sarmıaa 
Mehmet paplar, tav§all Hadım paşa 

lar, deli Hüseyin paşalar, koz Ahme 
paşa, hain DaTIJd paşa diye adlandı 
rılmış paşalar vardır. 

Bu adlar hazan o ina.n yaprke 
hazan öldükten sonra veril mittir. Me 
met pafP "OkUz,, Jlkabını yaprk 
almı§tı. 

Nalbandın oğlu olduğu için .. Hay 
rullalt efendi tarihi bunun "Ökliz. 
olmayıp "Oğuz,, olduğunu kaydede 
elit 15 sayfa 66,, ise de bir asla isti na 
etmez. 

Oküz Mehmet paşanın bltiğa erm 
miş sultanla tezenikUne gelince, ıs 
rih yazımızda yedi yaşında sultanı 
ni~nlandığı kaydi Hammer tarihini 
43 üncü kitabın 150 - 151 inci sayfala 
rından alınmıştı. O satırlar aynE 
şöyledir: "Yeni kaptan Öküz MehmF 

paşadır ki yedi yaşında kerlmei padi 
şahi ile nişanlandıktan sonra damıı 
Mehmet :paja wıvan1~ • 
tiyan donanmalarınrn taarruzatına 

hatime vermek için otuz kadirga \h 
denize çıktı.,, 

Bizim Öküz Mehmet paşa için ya-ı
dığımızın hulasası şu idi: 

"Paşanın dUşmanlan çoktu. Kendi· 
sine öküz dedikleri için kızıyordu. Y~
di yaşında sultanla nişanlanınca da· 

mat derneğe başladılar. 13 ağustos~!:· 
nU düşmana maflQp olarak azl~dllfa
ce düşmanlarının yUzU gUldU. Artııc 

tekrar öküz diyebilirlerdi.,, 

Bay Raif bunu da Naima tarihi
nin lbrahim mü tef errlka tabı birin· 

el cilt 325 inci sayfasında okuyabilir· 
ler. 

N. A. 
şirmeğe Tuna sahiline gönderildiği --------------
\'8kit Mu8tafa ağa Bosna ve Arnavut· 
luğn, deveci Mustafa paşa da Yuna· 
nistar.a gönderilmişlerdi. 

Devrişln idamını müteakip Tstan
bulda bulunan Kazancı zadenin dP 
başı kestirildi. UçUncü memur sadrt· 
bamın şefaati ile kurtarıldı. 

işte bu yeniçeri <>eağı için hrlstlya:ı 
genci devşirme usum, tarihte bundan 
sonra bir daha tekrar edilmedi. 

En son vaka, Dervişin f damı ne ne 
ticelenmiş vakadır. 

Cküz Mehmet 
paşa hakkında 
Ağustosun 13 Unc:U perşembe günil 

çıkan "Günü giinU'ne tarih,, sütunu1-
da yıldönümleri tekrarlanan hadise 
ler arasında bir de Öküz Mehmet paşa 
dan bahseden bir yazı vardı. Aradan 
aylar geçtikten sonra birkaç gün ön
ce "Paşayı mUşarUnlleyh evkafı mü
tevellisi" bay lsmail Raiften uzun bir 
mektup aldım. 

Mektubunun baş tarafında şöy~e 
deniyor. "Gtı\'., Öküz Mehmet paşa Vl 

gariptir ki tehzil ' 'e tahkir sadedinde 
yazılmış fıkrn.. ilh.,. Dundan sonrtt 
"Mehmet pasa:un haddi hlQğa vELc;:l 
olmayan yedi yaşında bir sultanın 
tezev,'ilç ettiğini hiçbir tarihi vesik'l 
kaydetmiyor,, ve zamanında kıymeti 
ahl~kiye ve ilmiye ve idnriyesine mü
kdfaten ikf defa sadrıazam ve kaptarı 
derya yapıldığı ilave ediliyor. 

Kabtaa1Şta 

kirahk apartı-
man daireleri 
Kabataıta SetUıtUnde ÇUrUksulu 

Mahmut paıı apartımanında denize nı· 
zır, tramvaya yakın biri bet oda bir H• 

lon mutpak, banyo, diğeri Rltı oda ~;., 

salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 
havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kiralıktır. 
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işinden çıkarılan 
800 tütün amelesi 

Kadınlaı,zn 

askerliği 
LAyiba projesi bir 
komisyonda tetkik 

edile ek 

Kü~ük sanatların himayesi nasıl olmalıd 

iplik buhranı 
Anadoluda bir çok küçük 
tezgahları tehdit ediyor 

Dün, ticaret odası b~inci reisi .Mi. 
tat Nemlinin tütün depolarından A
hıı'kapl'daki depoda, müessese ile ame.. 
le a?2Stndaki ücretlerin ödenme tar. 
.zandan doğan bir anlaşamamazlık yü
zünden bazı hadiseler başgöstermiŞ
tir. 

Hadise şudur : 
N~mlilerin Ahırkapi tütün depo. 

sonda sekiz yüzden fazla tütün işçisi 
~lışmaktadır. Bu işçiler hemen da
ima tütün işlemekle geçinen insanlar. 
dır. 200 den fazlası kadındır. 

İçlerinde 15 senedir ayni depoda 
çalışmakta olan işçiler vardır. Yevmi. 
yeleri 50 kuruştan 200 kuruşa kadar
dır. Kasımpaşadan, Ortaköyden, Beşık 
taştan yürüyerek depoya gelmekte_ 
dirler. 

Geçen seneye kadar depoda amelE.
nin istihkakları haftalık olarak verL 
lirken ücretler on günde bir verilme. 
ğe başlanmıştır. ~çen .sene üç lira 
olan haftalık avans miktarı da on 
günde bir liraya indirilmiştir. 

Evvelki gün amele öğle tatilinde 
aralarında murahhaslar seçerek del>\> 
direktörü Cemal Nemliye göndermiş
ler ve haftalık şeklinin tediyede e5a.3 

tutulmasını rica etmişlerdir. Amele. 
nin bu dileğinin başlıca sebebi şudur 

Esasen az yevmiyeli olan işçi on 
gün gibi kendisi için uzun bir müddet 
dayanamıyarak kendini veresiyeye 
.kaptınyor. Veresiye de tabii peşin 

muameleye nazaran çok bahalıdır. Me 
sela bir kilo ekmek on kuruş olmasına 
rağmen veresiye on iki kuruşa alın. 
maktadır. 

lşci murahhaslarının dilekleri ilk 
anda müessese tarafından hüsnü su· 
retle karşılanmış ve dün için haftalık 
verilmese bile avan.c; Yerileceği vade. 
dilmiştir. 

OUnkU vaziyet 
Fakat, dün bu kararın değiştiği 

anlaşılmıştır. Filvaki ameleye ücret· 
lerin gene on giinlllk olarak -..erileceJ\"1 

tebliğ edilmiştir. 1şçi bu hale itiraz et_ 
miş ve müessese amirlerine vaatlerini 
hatırlntmıştır. 

Akşam saat 16,40. Müessese amir. 
leri iş ba:jılarını çağırarak işin on gün 
tatil edildiğini bildirmişler ve bunun 
da işçinin taleplerinden ileri geldiği· 
ni iyma etmişlerdir. 

!.Ier biri bir aileyi besliyen ve hi\ 
degılse 4 - 5 bin kişiyi alakadar eden 
bu ~ebliğ ameleyi çok müteessir etmiş 
,.e ış nrilmedikçe depoyu terketmek 
istememişlerdir. 

Polis geliyor 
Bu vaziyet karşısında depo sahip. 

leri de polise başvurmuştur. Yavaş 
yavaş depoya gelen polislerin adedi 
300 bulmuş ve işçi depoyu terke mec. 
bur edilmiştir. 

Dc.ponun tahliyesinden sonra da 
işçi ile onları dağıtmak mecburiyetin
de kalan polisler arasında m'licadele. 
Jer olmuş ve üç kadın bayılmış bir ka. 
dın hastahaneye kaldırmıştır. 

Deponu.n önündeki bu hadiseler 
dün akşam geç vakte kadar devam et
miş ve hadise yerine gelen Eminönü 
merkez memuru bu sabah iş vereceği_ 
ni vadederek işçiyi evlerine gönder. 
mistir. 

Bu sabah 
Bu sabah işçi her zamanki iş saa

tin de depoya gelince depoyu polis 
kordonu aıtında bulmuştur. Bu vazi. 
yet karşısında bittabi amele işe başlı. 
yamamıştır. Bu arada on bes kada;-

"" amele ubıta memurları tarafından 
emniyet direktörlüğüne götürülerek 
kendi~erinden etraflr izahat alınmr'l · 
trr. • 

Meseleyi bir defa da iş yeren Mit. 
hat Nemliden sorduk. Bize <:unları .. 
söyledi: 

''- İşçilerim haftalık almakta ıs
rar ediyorlar. lfalbuki biz on günde 
bir para Yerebiliyoruz Ye elbet bunun 
bir sebebi vardır. Haftalık şekli bizirrı 
işimize gelmiyor. Bunun için vaziyet 
fahadc1fıs etti. 1\faamafih, isciler es. 
kf şekli kabul ederlerse derhal i~lerine 
b:ışlrynbrtirler. · 

Amelel~rln sözleri 
Diğer taraftan konuştuğumuz bir 

amele murahhası da diyor ki: 

.. _ Ben bu müessesenin 12 senelik 
işçisiyim. Hiç iş kesildiğini görme
dim. Şimdi müessese iş kesiyor. Biz 
çalışmak istiyoruz. Hepimiz günlük ça 
lışmamrzla geçinen insanlarız. Dile
i:rimiz sadece ekmek parasını çıkarabil 
mek ve veresiyeden kurtulmaktır. Bu. 
nun ıçin haftalık şekli istedik. 

Ankaradan verilen bir habere göre 
Başvekfilet, kadınların askerliği hakkın 

daki layihanın bütün vekaletler mü· 
mcssillerinden mürekkep bir komisyon 
tarafından tetkikini münasip görmüş • 
tür. Layiha, bu karar üzerine Dahiliye 
vekaletinden gelmiştir. Komisyon yakın 
da toplantılarına başlayacaktrr. 

Ankarada topıanacak olan küçü:.. kumacdıkla yaşar. Vilayetimiz 
sanatlar kongresine hazırlıklar de\.-am linde 8000 den fazla pamuklu d 

ma tezgahı bulunmaktadır.Bunla 
bir kısmı iplik bulamadığı için işi 
bırakmışlardır. 

Kadıköyde ziraa te elnrişli Bu sabah çalışmak için geldik, ö· 
nüm üze polis çıktı. Bir tavassut eden. 
müesseseden bizi bir dinliyen olsa da 
çalışsak. Yoksa bizlerin grev hatırı. 

mızdan bile geçmemiştir ''e ge<:emez ... 

etmektedir. Denizli dokumacıları da 
aralarında lsmaili murahhas seçm!ş_ 
lerdir. Denizli dokumacılarından Is. 
mail Ankaraya gitmek üzere şehrim!· 
ze gelmiştir. Kendisinden gerek iplik 
buhranı ve gerekse Denizli dokuma. raklar yoktur. Orada, dokuma tez 

cılığı:nn vaziyeti hakkında malQm'lt ları çahşamaz bir hale gelirse 
a1mal; pek faydalı olacaktı. Denb:li müşkül mevkide kalır, hükfimeti 
dokumacıları murahhasına ilk sordu. iplik buhranına karşı bir çare bul Emniyet dlrektörU diyor ki : 

Emniyet direktörü Salih Kılıç ile 
görüştük, dedi ki: 

Komisyonun Dahiliye müsteşarı Sab
rinin reisliği altında bütün vekaletler 
seferberlik şubeleri müdürlerinden te· 
rekküp edeceği anlaşılmaktadır. ğum sunl şuydu: 

- Kaç seneden heri dokumacılıl\ 

sahas:nda büyük fabrikalar açılıyor. 

Kayseriden sonra Nazmi, Konya F.· 
reyli fabrikaları da işe haşhyacaktır. 
Du, büyiik dokuma fabrikaları karş:. 

sında küçük tezgahların hali ne ola. 
cak 

küçük tezgahları himaye etmesini 
liyoruz . ., 

Bundan bir müddet eITel, 

bu sütunlarda iplik buhranından 

setmiştik. Bu buhran devam etm 

dir. Bir paket iplik 550 kuruşa 
satılmaktadır. Halbuki hük6met 

" - Tütün amelesi grev yapmış 
değildir. Yevmiyelerin on günde v~. 
ri1mesi isteği üzerine ortaya bir anla
şamamazlık çıkmıştır. Ameleden ha. 
zılannı getirterek dinledim. Depo sa. 
hlhi ile görüşerek amelenin pazartesi 
gününden itibaren işe başlamalarını 

temin edeceğim.,, 

Dün İstanbul klz lisesinde şehrimiz· 
deki kız lise ve orta mektep talebe mü· 
messillerinin iştirakile bir toplantı ya· 
pılmış ve kadınlann askerliği hakkında 
ki kanun layihası Kamutaydan geçeceği 
gün yapılacak mitingin esasları görüşül
müştür. 

-Şimdilik endişe etmiyoruz. Çünkü kuruştan iplik paketlerinin fiyatın 
iş. kan Un U bizim yaptığımız malların cins1erile. bit etmi~ti. Arada büyük bir fark 

1 • ( Baştarafr I incide) 
fabrikaların imal ettiği mal1arın cins· dır. Bu fark nereden ileri ge1iy 

spanya ısyanı Yozgat, Kırşekir, Kayseri ve Niğde. leri arasında büyük fark vardır. Fah. İktisat vekaleti müfettişleri bu me 

lk. . tak ll rikalar kaput bezi, dimi denilen pa. hakkındaki tetkiklerine devam et 
( Ba-<l tarafı 1 incide) ıncı nıın a: ulerkezi Afyonkd. :.- muklu dokumaları yapıyorlar. Bi1 

re Avusturya hükumeti bu hususta te· rahisar olmak üzere Afyon, Eskişehir k'. 1 .. oy u için zifir denilen pamuklu mal-
tedir1er. 

Söylendiğine göre, iplik fahr 
§ebblislere girişecektir. Bilecik, Kütahya. Konya, Isparta, - lan yap!yoruz. Bu itibarla, büyük 

Son neler öıUnceye kadar Burdur. fabrikaların rekabetinden müteessir Jarı ihtiyaca kafi derecede isti 
Burgos: 7 (A.A.) - Cuma günkü Üçüncü mıntaka: Merkezi lstan- olmuyoruz. l\laamafih Afyon Karahi. yapmıyormuş. iktisat vekaleti bu 

muharebe son haftaların en rctin muha- bul olmak üzere Istanbul, Bursa, Ko. · t 1 d d d k :r sarında kaput bezi üzerine iş yapan zıye l\arşısın a ışarı an pamu 
rebelerindcn birisini teşkil etmiı:.tir. Ez· caeli, Bola, Zonguldak. :r 600 te1.gah kapanmıştır. Bu tezgah1u Jiği getirmesine karar vermiştir. 
cümle Retamarda general Varcla kıta· Dördüncü mıntaka: Merkezi lzmfr 

ı . büyük fabrikalara rekabet edememiş. kat henüz bu karar resmi makaml 
lan, araziyi kanı:. kanı= mücadele ile olmak üzere zmır, Ba1ıke."ir, Manisa, 

:r :ı lerdir. 
işgal mecburiyetinde kalmıştır. Cumhu· Aydın , Denizli ve Muğla. 

teb1iğ edilmemiştir. 

H k Bana kalırsa, küçük tezgahlar fa~ı. 
riyctçilcr muharebede son neferleri ö- Beşinci mınta a: Merkezi Sam!'uo 

Sa rikaların yaptıkları malları yapmam-ı ---------------ı 
lünceyc kadar çetin mücadelede bulun- olmak üzere msun, Kastamonu, Sl. 

Jtdır. Demin söylediğim gibi, artık Sev~ilisini 
öldüren 

muşlardır. nop, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat 
kaput bezi, büyük fabrika işi olmuş 

ltalyanlar1n nUmaylflerl Ye Sıvas. 

ı k tur. Bizim yapacağ1mız isler yatak 
Tanger, 7 (A. A.) - Limanda de- Altıncı mınta n: Merkezi Adana -

çarşafı, yastık yüzü dokumaktan fba. 
mirli bulunan iki İtalyan destroyerine olmak üzere Adana, Seyhan, Antalya 

ı 1 G 1\1 lal rettir Bu nevi işleri fabrikalar ya.. (Baştaralı 1 incide 
mensup yüz kadar İtalyan bahriye ne ~e , aziantep, araş, l\ atyn. 
feri ile bazı İspanyol cumhuriyetçileri Yedinci, !"ekizinci, dokuzuncu Vt' pamazlar. Bu işler, el tezgahlarında İmalathane, sahibi Marko vakayı 

yapılabilecek işlerdir. Bu itibarla kii. rakola haber verince, polis Ahmet 
arasında bir çarpışma olmuştur. Bah· onuncu mıntakalar teşkilfıtsızdır. 
riyeliler faşist marşlanm söyliyerck Bunların her biri birinci, ikinci ve ü- çük tezgahlar yaşamak istiyorlarsa. ni, suçluyu yakalamı5tır. Bekçi H 
meydandan geçerlerken İspanyollar, çüncü ve dördüncü umumi müfetti<;. kendi yapabileceği işler üurinde dur- de kanlı bıçağı yerde bulmuştur. 
"yagasm cumhuriyet,, aa.dalarlle muka liklerln ihtiva ettiği viH\yetlerden tc. malıdır. Müddeiumumi vakayı etrnfiylc 
bele etmişler ve çarpışma bundan doğ ~ekkül edecektir. - Hükumetten ne gibi fümayelt>r , _}attıktan sonra maznunun ileri sUr 
muştur. Şehrin İspanyol polis kuvvet- iş dairesinin her bir teşkirnt mı'l· istiyorsunuz? ğü Raşelin, üvey anasının Leon Be 
leri arbede yerine geldiği vakit ltal - taka.c::ı içinde bulanan yalilikler, beli'. - l!er şeyden evvel iplik buhra. n sevdiği hakkındaki iddiayı da 
yan bahriyesinin bir inzıbat kolu çar- diyeler. ticaret ve sanayi odalan, ge. nından şikayet ediyoruz. Geçenler:le ve ccrhetmiştir. 
pışmaya iştirak eden neferleri toplıya- rek iş dairesi reisliği ye gerek mınta- gazetenizde hu me.se1eye etraflı bır su Müddeiumumi mlitalcasını şöyle 
rak gemilere scvketmckteydi. kada!d teşkilat amiri tarafından vu. rette temas etmiştiniz. İplik buhranı tirmiştir: 

MUdafaa hazırlıkları ku bulacak taleplere göre icap eden yalnız Istanhulda deği1dir. Deniz1idf'. "- üç dört ay süren bir tanışın 
Mndrid, 7 - Büyük toplardan bir muamelelerin tekemmül etmesi, iste. Kastamonuda, l\lerzifonda, hasılı bü· dan sonra, red cevabı, suçluya 

batarya ~hrin mlihim bir mevkiine nilen mahlmat ve vesikaların toplan- tün dokuma tezgahlarının toplu bu. gelmiş ve bu tesir altında olarak ö 
konulmuş ve asileri bombardıman et- masını temin edecekler ve iş kanun•t luncluğu yerlerde ele, iplik buhran•:ı dürmek kastiyle vunnu~tur. Fak 

dan şikayet edilmektedir. 
meye başlamıştır. Şehrin dış mahalle- tatbikatına hazırlık faaliyetlerinin yii öldürmeği evvelden tasarlıyarak de 

İplik buhranı en bü.Yük tesirbi 
leri sakinleri Madridin merkezine ilti- riitülmesi yolunda Ia7.tm olan kolay ğil! 

~-· ı ki ·· k Deni11ide :röstermi~tir. Denizlide bi:-ca eı..ıuışlerdir. Çoğu fakir olan bu za- ı arı gosterecektir. Her yerde i 7.a. Bu itibarla, suçu işlerken 18 ya 
all l b k. • 1 .1• ha...c;;sa J\adıköy nahiyesinde halk do. v ı ar ancak birer yatak kurtararak ıta teş ılah, iş dairesi teş u ahnırı bitirmemiş olduğu gözönünde tutul 

asilerden knçabilmişlerdir. satahiyettar memurlarının va1Jfeler;- -------------- rak ve mevktfiyet milddeti hesaba 

~ ~ ~ ni ifahususundagü~Jük1ere marn1 Maarif Velialetlnln tılarak,cezakanununun448incirn 
lspanyadaki dahili harp nihayet kalmamaları i~in icap eden müzahc.. b 1 .... Ü desine göre ceza kesilmesini istiY' 

l\1adrit varoşlarında kanlı bir boğuş. ret Ye müdahalede bulunacaklardır. 8S ) f 8CUgJ ç eser 
-----------~--- ruz.,. maya bir sokak muharebesine inkılip Kahvelerde Mnnrif Vekaleti hu sene üç mühitn Bundan sonra Leon Behann avulc 

ctmistir Asiler kati ta r za' başl eserin tercüme ve tabına karar ,·er_ "' · a ru a- tı da müdafaa yapmı§tır. 
mışhr. miştir. Donlardan ilki Martonun 1500 

ihtilalciler kanlı bir boğuşmadan oturan talebe snyıfalık maruf coğrafyasıdır. Bu ter. Bu eabzhkl celsede 
sonra l\ladritin cenubunda en hakim (Baş taralı ı ıncide) cüme bir komisyon tarafından yapıla· Maznun bu sabah on sene beş a 
mevki olan Cerro de Los nngeles te- kalamış Ye haklarında takibata baş _ caktır. hapse, milebbedcn hizmeti ammede 
pesini zaptetmişlerdir. lanmıştır. Edebiyat fakültesi için milattan e~· mahrumiyetine, kızın varislerine bi 

Diğer taraftan l\fadrit içerisindeki Kahvelerde oturan talebelerin hn velki şark tarihi bastırılacaktır. Bu e. lira tazminat vermeye mahkum cdiltı1 
hiikumet aleyhtarları birdenbire ayak defalık sicilerine işaret edilecek, ikinci ser profesör Şemsettin tarafından ha. tir. Maznun evveJa on beş seneye rı:ıtı 
lanmış şehir içerisinde sokaklartla defada kendilerine tard1 muvakkat ce. zırlanmıştır. kum edilmiş, yaşının kü~üklüğü dola. 
kanlı boğuşmalar olmuştur. Bir Yaroş zası ''eritecektir. Ayrıca saylav İ!"maiJ Hakkının h!!- sile cezası on sene beş aya indirilıniştı 
tamamile asilerin eJine geçmiştir. -•• -.. -•• -•• -•• -•• -•• -•• -.. -•• -•• -•• -.. -•• -•• -•• -.-•• -•• -•• -•• -•• -•• -.. -•• -•• -•• -•• -.. -•• ' zırladıı'.;'1 "Anadoluda Türk medeniye. -

Hükümet kuvvetlerinin dün yedi Çagv layanda S ti,, isim1i eser de hu ~ene basılacaktır. 
~· \-ı r0-.. i düşiiriilmiiştür. S . s;kaqei/er temenniler 

Asi tayyareler dün sabah Ali 1\:an · Her akşam memleketin tanınmış: 

te şehrini bombardıman etmişlerdir. musiki sanatkarlarını ve l{apl um ba.r.a 
Tehlike işareti Yerilince her yerde Solist ı;; 
l"Iklar SÖndlirüJmüş, yalnız ]İmanda! - süratinde posta 
hulunan İtalyan Ye Alman gemiler; M U A L LA Aldığımız bir mektupta deniyor ki: 
lıilfıki. ışıklarını yakarak kendilerini Kırklarelinde bulunan aileme veril • 
ııem l'tmi'lterclir. ~Dnçse~n mek üzere 22-10-936 tarın ve s6o/ 

Diğer taraftan harbiye nezareti o• I • j 4308 numaralı makbuz ile para gönder 
NaYaJkarncrnmn asilerden istirdat ) O ey) O z miştim. Fakat sonra ailem buraya gel-
edildi~rini bir tehliğ' ile hilclirmişti-: . Pazar günü 2-5 e kadar di. Ben de paranm iadesini postadan is· 
Fakat asiler de Faslr askerlerin Mad. u d..,. H t' tedim. Bu arzum 24-10-936 tarihin-
ritin kenar kısımlarındaki yan .sokak· 1 1 r an 1 n de Kırklareli posta müdürlüğüne yazıl· 
Jara girdiklerini "e ~idcletli bir muha.I Çaylı musiki müsameresi dr. Ve bir kere de tekit edildi. 
rcbe hnşlad•i!mı bi1dirmektedirler. • ........................................................ Faakt ne çare ki bu para hala istan-

A ·1 1 • 1 • ·k· d d ·· bula iade edilmedi. c: ı er !':e 1rın Jır ı 1 gün e u~ece- d ·· .. 11 .. ·ı kt ns"ılcre 1·ıt·ı k 
~ . • .. • e gonu u gı me e ye ı uı A ı..... t b. · k 1 b ~ 
gını, hukumet de sonuna kadar elaya. caua pos a ızım parayı ap um aga 

etmeatedir. ·· · d · · d d. nacnihm iddia etmek1edir1or. suratm e mı ıa e e ıyor. 
fnglltere asllerl tamyacak mı?---------------

talyanlar1n yardımı 

Londrndald İspanyol elçisinin ln
giliz hükumetine verdiği bir nota}":ı 
göre ltalyadan lspan}aya daimi şekil. 

İngilizce "Yorkshirc Post,, gazete. 
si lngiltcrenin Akdeniz statükos t: bo. 
zulmamak şartiyle asi Franko hükQ
metini tanıyacağını yazmaktadır. 

Veni eserler 
"Pratik doktor,. isimli mecmuanın 

10 uncu nüshası int!şar etmiştir. 
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bikJcE:seri hazırhyan: Nüzhet Abbas 
ot: Bu yazı, yalnız pazartesi, çarşaıı!>a ı-e cumartesi günleri neşredilir. 

-22-
Bir oyuncu, rakibini üste 

geçtikten sonra arkadaşına 
oas vermelidir -

'' ·-

Vole wru§larda; diz ilerde ve topun iizcrinde tutıtıur 

bat~tına. rağmen merkez muhaciminin nereye verileceği tayin mtimkiln ola -
'Pelı.:: Uç Vazifesinden biri de her ne maz. 
ttr. lJ.~ olursa olsun gol çıkarmak
lıaıin.d ueuın hattını yekpare bir kütle 
)eı- t e hareket ettirmek ve da.ima iyi 
lun,~tı:na.k vazifeleri de buna ilave o
Ciı:rıtın sahanın merkezindeki oyun -
~lır. itinin pek kolay olmadığı an-

Ooı ·--· ~t·-·l4Lll: hususunda merkez mu-
~~e birçok fırsatlar zuhur eder. 
l'~ Çok küçük olanlarla çok iri-
111.tnaaıltl da bu mevkide muvaCfak o
~abu ı..:,_arı görülmektedir. Buna mu
la, ... ı:ı "\lllYe :meselesi· kestiriş tasar-
~ J'w Ve ' ' 
~ta r-11~8. ile müterıı.fik olarak do· 
(!~ Ikflıı bol ltabiliyeti yUkaek olanalr 
dı.r. ~ "derecede cbcmmiyeti haiz · 

air f 
ıı'l'ac:ıı.~tboıcu merkez muhacimi oy
lıdır ·-..q futbola fıtrl istidadı olma-
k~~ı~~e önündeki "melelerde" iti§ 
~u~llsi' çarpmalardan, earjlardan 
~ırıe g.. r olınamak için de az çok ken 
Ql'J~:;~ir bir .f crt olmak lazımdır. 

ı::(ll'del\~uı.eı hUcumlar yapan, hirbir 
lil'e ııald k"USu yokmuş gibi öteye be
~ ÇoJt ıran lnerkez muhacimi de ben
llıeıt sa llla.kbul değildir. Beyhude c -
~~a 0 l'fı, futbolun <ltıha ziyade bir 
l(arş18;;:1dnu .o~duğunu ink5,r demektir. 
~t lllutıak akı lriyan hasım santrhafı
~Pııll.tak surette yıldırmak hevesine 
h Cbn ~ 0 Yun oynıyan merkez mu-

"· defa bu tahmininde yanı -

l.t~rk: l\..\:F A VURUŞLARI 
Çolt ı~ rnuhacimine kd:a vunışları 
~Cttlar ludur. Bu itibarla boylu o
J 
1~ de~antajlıdırlar. Fakat geli -
~1~ ka 611

• b.fa vuruşu tekniğini 
t ~Çtkı:;:mış olmak şrutiyle. 
b ~n to 1n °rtaladıkları yliksektcn 
!J.~ka eet~ merkez muhacimler! 
~ları tak .e kontrol altma alama-

la ll'letbdırae kafa vuruşuna müra-
t llu n ur kalırlar. 
''ata evı kar 
ı~ ~e olUr a V.Uruglarmda yapılan 
,,~ dı:ve to ne olmaz, belki bir gol o
~ lt,ıesin:u muhakkak surette ha
li de ha , havaıe ve yiizde doksan 

t-, C ~ı.rn kal · · · · rı. oı oı.. ecısının elme vermek 
-~ tı <><'ak k 
ltrı k~ıttı. kal . 8!n vunışlan ile boşu-
~k at'a "ul"\ ecısınin ellne pllise edi -

l 
liııtrıcıı ~!arını biribirinden ayır-

8 r. 
ta l>:ı15 Çiz ı 
tur~~uyı: =~Yakınlarında topu ka
"~11 lluntırı 1 . gla:a takmak çok gü~ 
b I' hd.e hare~rı gUzeı bir hücumu, bu 
~ ld.ı e<lfyc :Yoıır-tıe hasım kalecısine 

r. ar ~·b· k . ~t ... ı ı ırmak caız de-
lııııı CtJceı l'}1 

ıı. tı.t Uharırn. b' l'tı "' \( l'llaJ,d 1 ılhassa şunu ak-
''06u ır k' ~a k rıa gid 1• hasım kalecisinin 

\';ı.l'aa~dııııanıa~~ kata vunışlan hava
\'l'ritlt\ 11.ldır1ıarı ır. Ayni zamanda ha
la!' 01 "k İ"in d toplar bir arkadaşa 
ııı· d Ra 01,,'l k~ faydah olamaz. Bun-

Q;ı. .. C!11lıflkt·r tn 'f'ti"irs" ona Ycril-
tıı ., .. erı · 
Uııı~1 kıı.na?l'ıa 

tl~"l~ .. lr. ~l\ııku Tllak da son derece 
~~tirıı k tarı,, t• Son sanivede topun 

lnelt ı~ . Nları if"tikamPtl de-
llitse kapalı gözlerle 

DR1PL1NG 
Bugünkü merkez muhacimi dripling 

ve çalımda son derece mahir de olsa, 
bunları çok ileriye götürmemek mec
buriyetindedir. ÇUnkU müdafaa tabi -
yeleri ve UçüncU bek oyunu fazla şah
si oyuna müsait değildir. Maamafih 
pas verme hususunda fazla isticale de 
lüzum yoktur. Futbolda esas üzerine 
bir hasım çektikten sonra pas ver
mektir. Buna bilhassa merkez muha 
cimi dikkat etmelidir. Halbuki bir -
çok defalar gördUğUmUz gibi ortada 
hiç kimse yokken ve bilhassa iç mu
hacimlerin hasmı ovuncuları tarafın· 

~ 

Bir miıdafiin, bütfüı dikkatini topa 
vererek, 11.zun bir vuruş yapmıya 

hazırl.ant§tna bakınız .. 

dan tutulduğu zamanlar merkez mu -
hacimleri acele paslar vermekte ve bu 
yüzden de hücum inkieaf edememekte
dir. 

Merkez muhacimi topu durdurarak 
dribling ve çnlım yapmak yarine arka
da§lannm vaziyetini iyice tetkik ede
rek ona göre en münasip dcmarke 
arkadaşa pas verirse en doğru ha.re -
ket etmiş olur. Bu sözlerle lüzumun
da yapılacak bir çalım veya sürüşün 
aleyhinde bulunduğumuz zannedilme
sin. Bunların da lUzumlu olduğu yer
ler vardır. Fakat topu uzun zaman 
ayağında bulundurmak bugünkü fut
bol tabiyclerinde merkez muhacim! 
için doğru değildir. 

~ÜT ÇEKME 

:Merkez muhaclm.i t.akımmm en iyi 
şiitöril olmalıdır. İki ayağrnı ayni isa
betle kullanabilmek de, şarttır. Y'll -
nız bir ayakla şilt çekebilen merkez 
muhacimleri sıkışık vaziyetlerde için
den çıkamıyacakları milşkülii.tla k:ı.r
şılaşrrlar. Merkez oyuncusunun iki a-
yağını da kullanabllmesi gerisindeki 
mUd~:ı:aa oyunculannın da vazifelerini 
kolaylaştırır. ÇünkU topu paslarken 
merkez muhaoinıinin hangi tarafına 
vermek Jftzımgcldiğlni dilsünmeksizin 
kolayca hareket edcbllirler. 

Şut çekmek hususunda mcsafenini 
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saı~;ç~u~ası Londos Mustafayı 
kalkıyor mu? yendi 

Avrupa kupası .. .. .. k 
futbol maçları Afrikada dörduncu mus~ba a-
ıçın yenı bir ıormuı sını yapan Yunanh pehhvan 

bulundu z · k.b.I be b k t Şimdiye kadar Avusturya, Maca. encı ra 1 1 e ş UÇU saa 
rist~:1, ~.talya, Çc~o~ .. o~akya \'e t._YC~- süren bir güreş yap 1 
rcnın dorder kulubunun • yapmakta 
oldu!!u Avrupa kupası futbol maçla- --U .. .. t 

- Yunanlı pehlhan (Cim Londo:i!.' çuncü ve son devre, bir gureş en 
rının; İtalya federasyonunun son tek. un bir aydan fazladır Afrikada lıulun. dahu ziyade kanlı bir kavga halinde 
lifiyle yeni şekil alacağı ümit edil. 
mektcdir. 

İtalyan federasyonunun bu teklifi 
Avrupa kupası maçlarına giren yirmi 

kulübün on altıya indirilme~i ve bur.. 
larm içinde Romanya ile Yugoslavya 
takımlarının da bulunmasıdır. 

ltalya 3, Avusturya 3. 1\lacaristau 
3, Çt!koslovakya 3, Isviçre 2' kulüpte 

istirak edecek Uomanya ile Yugoslav· 
:ıı 

ya şampiyonları da ilflve edilerek ku. 
lüplerin sa)~ısı on altıyı bulacaktır. 

Btı yeni şekildeki maçlar 1937 se. 
nesi zarfında yapılacak ve arzu edi

len neticeyi verirse daimi olacak f'e 
yahut tekrar eski şekle dönülecektir. 
lki kulüple iştirak etmesi teklif edilen 

lsviçre derhal ademi mu\•afakıyet c-e 
vahı vermiştir. :Pakat ileride kabul 
edeceği umulmaktadır. 

Macaristan şimdiden bu tarzı ka. 
bul etmiş Romanya ile Yugoslavya 
da büyük bir Se\;nçle Avrupa kupası 
müsabakalarına gireceklerini bildir· 
mişlerdir. 

Ilu yeni şekil takarrür ederse Yo. 
go~laYya ile Romanya takımları Bal. 
kan kupası ma~larındnn çekllecck1er-
dir. 

Yunan futbol 
takımı 

Romanyaya gidiyor 
Yunan futbol klüplerinden Panati 

naikos yakında Romanyaya gidecek
tir. 

Biri Köstence ikisi de Bükreşte ol. 
mak tzere üç maç yapacaktır. 

çok ehemmiyeti vardır. Otuz metro -
dan çekilen şiltlerin yüzde doksanı 

boşuna enerji sarfından başka bir §CY 
değildir. Bunu söylerken bazı çok gU-

zcl gollerin bu mesafeden kaydedildi
ğini unutmuyorum. Ancak umumiyet 
itibariyle bunlar, şütü çekenin meha· 

retinden ziyade kalecinin dalgınlığına 
işarettir. Arkanızdan çok kuvvetli bir 
rüzgar estiği znmanlarda uzun mesa· 
felerden §Üt çekmek daha ziyade şaya 
m tavsiyedir. Hasım kalesine şUt çe
kecek kadar yakla~tıktan sonra mu -

hakkak surette var kuvveti bacağa 
vererek ağı delecelc gibi kuvvetli şlit-

lerden ziyade iyi plase edilenlerin da
ha müessir olacağını unutmamalıdır 

Bilhassa kaleci ile karşı karşıya kal
dıktan sonra demir gibi elitlere kat -
iyyen hacet yoktur. Yerden ve kale -
cinin yetişemiyeceği bir yerden topu 
kaleye tıkmak kfıfidir. 

Şütıerin alçaktan S-O)Tedenleri en 
tehlikelisidir. Şunu da unutmamak la

zımdır ki, kalecinin plonjon yapması 
zannettiğimizden daha fazla vakit a -
lır. Bu itibarla topr:ıktnn bir ayak bo

yu yukardan seyreden toplan tutmak 
çok güçtür. 

Kaleciler ekseriya merkez muhacl

mini sa.ha ilzcrindeki pozisyonuna gö· 
re takip ederler. Bunun ıçın 

merkez muhacim! şUt çekecek zaviye 
kapandı mı, kalede açık yer hasıl o -

luncaya kadar !'}ilt çekmemeli ve topu 
çalımla tc>krar ortaya doğru getirme
ye gayret etmelidir. Kalecinin eline 
hediye edilen şiltleri çekmektense, çek 
mcmck daha hayırlıdır. 

(Devamı var) 

cluğu -nnlümdur. Londos birkaç gun 
evvel zenci güreşçilerden Muzaffcı 

Mustafa ile çok sıkı bir güreş yapmı;ı 
tır. 

E\'·velden kararlaştırıldığı veçhilc 
bu karşılaşma ikişer satten üç de,·re 
olarak yapılmıştır. 

Yirmi iki bin seyircinin heyecanlı 
takip ettiği birinci devre, Yunanlın•'l 
aleyhine olarak bitmiştr. i 

Bu kısımda Muzaffer Mustafa gü. 
zel bir güreş yapmış, bilhassa Londo
sun kafasına taktığı makas Yunan~· 
pehlivanı bir hayli hırpalamıştır. Her. 
kes birkaç dakikada Londosun ka,. .. a. 
nacağını sandığı maçın ilk ktsmı h·ı 
suretle niha:retlenmiştir. 

ikinci devre; iki tarafın da şiddetli 
hücumlnriyle başlamış ve öylece bit
miştir. Bu kısımda Londoo;; hafif bir 
üstünlük gösterebilmiş olduğunda;ı 

ikinci devrenin galibi olarak iHtn edil 
miştir. 

cereyan etmiştir. Ekserisi ,•ataııdaşı 

bulunan zenci pchlivar., etrafın teşc: 

edişi bağırışmalnriyle coştukça CO!if

muş müthiş elleri içine aldığı Londosu 

berbat etmeğe başlamıştır. Fakat bu 

işin kurdu olan Yunanlı hem kendini 

müdafaaya çalışmakta hem de rakibi. 

ni yormak için elinden geleni yau· 

mıştır. 

Nihayet müsabakanın tam beş sa. 
at ve otuzuncu dakikasında Mustafa. 

nın takatsiz kaldığını anlıyan Lon. 
dos kocn zenciyi yere vurmuş ayağile 

de kafasına basarak sırtını yere getir. 
mişt.ir. 

Cim IA>ndos Afrikada üç müsaba.
ka daha yaptıktan sonra Tokyoya ha. 

reket edecektir. Orada cıva gibi SÜT-

ntli ve sert bir Japon pehlivanı olao 

Çincitçu ile knrşı1nşacaktrr. 

Serbest gllreş Fransa şampiyonu 

Deglane, J. Wright'i yendi 
Amerikalı güreşçi Jim Wright, Fran

sız ai!ır....siklet_§ampi}'.onu Deglane ile 
U~ gUn tvVel Panste .ltat"frYifj~ 

Bu müsabaka her iki pehlivanın ilk 
tutuşmaları idi. Oyunun başlangıcında 

çok seri hareketler yapan Deglane ra· 
kibini kaçırınağa, minder dışına çıkar-

mağa mecbur etti. Amerikalı pehlivan 
da güzel bacak harcketlerile bunlara 

cevap vermek istediği görülüyordu. Mü 
sabaka çok heyecanlı oluyor, Fransız 

şampiyonu hasmını birkaç defa köprü
ye getirerek bir hayli yormağa uğra§ı
yordu. 

Amerika:: da tatbik etmek istediği 

tamamile yeni lıir oyunla bunlara mu-

Birkae gün evvel Belçikalı dilnya 
yarı ağrr boks şampiyonu Gustave 
Roth ile Alman şampiyonu Witt'in 
Berlinde yaptıkları maçın tafsilatını 

yazmıştık. 

Belçikalının galebesi ve dünya şam
piyonluğunu muhafaza etmesiyle ni
hayetlenen bu kar§ılaşmadan sonra 

kabele etmeğe çalışıyor fakat bir neti
ce elde edemiyordu. 

DcgJtne, 20 daJrffnı ş tll,.,,.,~if!f'liıll9~ 

eden birinci kısmı puvan hcsabile ga

lip vaziyette bitirdi. 

ikinci kısımda, Vright birinci kısım 

la yapmış olduğu bazı hataların farkına 

varmış olacak ki, daha ihtiyatlı oynama 

ğa başladı. Her iki tarafın biribiri ar

kasından tatbik etmek istedikleri ma• 

kas oyunlan bir netice vermedi. 

Nihayet bir omu.r: köprüsü tatbik eden 

Deglane hasmını ikinci kısmın 13 üncü 

dakika ve 37 inci saniyesinde mağlCıp 

etti. 

iki rakibin bir arada alınmış bir ~ 
mi bugünkü Avrupa gazeteleriyle e~ 
mize geldi. 

Solda penyuvarh Alman boksörJ, 
sağda da çıplak olan dünya şampiy<r 
nu Belçikalıdır. Belçikalının rakibine 
milthiş bir dayak attığı bu resimde de 
pek aHi. anlaşılıyor. 
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Umumi harp içindeki maceramızda şayanı 
dikkat bir nokta: ne bizden, n~ de düş

manlarımızdan ölen \1e yaralanan olmadı 

Şimdiye 

doğrusu 

kadar burada kalnı 
büyük bir cesarett 

Bahriyeliler batıl denilen itikatlaraj 
biraz inanırlar. Skajerak harbindey
ken Kronprinz zırhlısının o müth:ş 

ateş yağmuru içinde sapasağlam kuı 
tuluşunu hatırlıyarak "Deniz kartalı,, 
nm hareketinden evvel veliahtın zev
cesini ziyaret ederek yeni gemimizin 
de him.isi olmasını rica etmiştim. Ha
reket hazırlığı telaşı içinde bu ricamı 
unutmuşken tam yola çıkacağımız sı
rada geceleyin bir emir zabiti koşarak 
geldi: 

- Sarayın postası. 

Getirilen taahhütlü bir paketti. Ü
zerinde "Potsdam" damgası ve "ace
le" işareti taşıyordu. Açtık, üzerinde 
''Cenabı Hak Deniz kartalını koru-

1 

sun!,, cümlesi ile veliahtın zevcesinin 
bir fotoğrafı ... Fotoğrafı sevinçle kap
tan kamarama, Norveç kralı ile kra
liçesinin resimleri arasına astım.! 
Kontrol için düşman zabitleri gelirse 
tabii süratle kaldıracaktım. 1 

Siz isterseniz tesadüf deyiniz, fa
kat bu lZotoğraf bizi fırtınada ve harp
te tehlikelerden korudu. Hatta yalnız 
bizim için değil, düşmanlanmız için de 
uğurlu oldu. Filhakika 'Deniz kartalı,, 
maceramızda ne bizden, ne de onlar
dan ölen ve yaralanan olmadı. Gemi
miz battığı zaman fotoğraf enkaz a
rasından çıkanldı ve Almanyaya ge
tirildi. 

23 ilkkanun müthiş bir fırtına gü
nü oldu. Alınan sahillerinde hala bu 
milthie fırtma unutulmamıetır. Biz de 
bunun şiddetini hissettik. Cenup ıi.lz-
ği.n İngiltere sahilleri boyunca sürat
le ilerlememize yardım etmişti. Birden 
cenubu garbiye çevirdi ve barometro 
da süra.tle düştü. Saatten saate ha va 
serinliyor ve rüzgar fırtına halini a
lıyordu. 

Bütün yelkenlerimiz, kontra baba
fingolar ve küçük istralyalar da dahil 
olduğu halde, açıktı. Fırtına bize aza
mi süratimizi temin edecek, İngiltere 
önünden süratle geçmemizi mümkün 
kılacaktı. Bu sebeple sevinçle karşı
ladı:k. 

Fırtına, yelken ipleri ve direkler 
arasından ıslıklar çalarak geçiyor, a
rada sırada bir ıskota koparak biraz 
sonra yelken rüzgarla uçup gidiyor
du. Süratimiz saatte on beş mili bul
muştu. 

Gece saat on birde ilk abluka hattı
nı geçtik. Dürbünlerle ufku gözetli
yorduk: Görünürde hiçbir gemi yok. 
Barometrenin düşüşiyle fırtına gelece
ğini anlıyan dü~man gemileri adalar 
arkasına sığınmış olmalıydı, fırtına 
ile baş başa yalnı7.dık. Bu fırsattan 
da azami süratimizle gitmek suretiyle 
istifade ediyorduk. 

Fırtına, dakikadan dakikaya artl
yor. Onunla beraber çarmıhlar ve ıs
kotalar üzerindeki tazyik de çoğalı
yordu. Gemi gittikçe iskeleye meylet
mekteydi. Ancak küpeşteler üstüne 
oturabiliyorduk. Bununla beraber ge -
minin yan yatmasında hiçbir tehlike 
görmüyorduk. İyi bir yelkenli gemi 
istediği kadar yana yatsın, tehlike 
yoktur, hacıyatmaz gibi gene doğru
lur. Tehlike ancak dalgalardadır. Fa
kat bizim vaziyctimizde böyle bir teh
like de varit değildi; çünkü İngiltere 
istikametinden gelen rüzgarla 'e son 
süratimizle ilerlemekteydik. Dalgalar 
arkadan geliyordu. 

Bütün ışıklarımızı yakmıştık: San
cakta yeşil, iskelede kırmızı ... Norveç
li trm.a yelkenlis!nin gizlenecek nesi 
olabilirdi ki! 

Arada sırada kuvvetli bir dalga 8.1"

kadan gelip kıç güverteyi süpürüyor, 
sonra tekrar denize dökülüyordu. İki 
dilmenci adamakıllı dümene bağlan -
mış olmasalardı, bu dalgalarla çoktan 
denize sürilkleneceklerdi. 

Dört saatten dört saate bir arz da
iresi aşıyorduk. Elimizde saat müte
madiyen hesap etmekteydik: 

- İlk abluka hattını geçtik. Şimdi 
ikinci hatta geliyoruz. 

- Gece yarısı esas abluka hattına 
gireceğiz. Bir saat kaldı. 

Bir gün Ballar, Benet ve Bland hep 
beraber oturuyorlardı. Odaya girdiğim 
zaman Kolonel birdenbire bana hitap 
etti: 

- Şehirde bugünlerde ne gibi dedi 
kudular duyuyorsun. 

- Yeni hiçbir şey duymadım. 
- Kemalist kumandanlardan biri ya-

kında bir askeri kuvvetle İstanbula ge· 
liyor, haberin yok mu? 

- Hayır efendim. 
Bir şey söylemediler. Ben de odadan 

çıktım. Fakat içimi kurt yemeğe başla
dı. Sokağa çıkarak bizim emniyet etti
ğimiz bir adam olan karşıdaki muhalle· 
biciden Esat beye t~efon ettim. Yerin· 
de idi. Sordum: 

- Şimdi, koİonel Ankaradan bir ku
mandanın istanbula geleceğini haber 
verdi. 

- Biliyorum. 

- Demek havadis doğru! 
- Evet: fakat ne zaman ve kim ge· 

lecek henüz mütemmim malumat ala
madım. 

Esat beye teşekkür edeıek telefonu 
kapadım. Artık bu kahramanların gel
mesini sabırsızlıkla bekliyorum. 

Bir taraftan Türkler milli kahraman
ları k:ırşılamağa hazırlanıyorlar, diğer 

taraftan hristiyanlar kaçıyorlar. Hemen 
hemen Beyoğlu, Kurtuluş, Fener, Sa
matya tarafları yarıdan yarıya boşaldı. 

Biz annemle hala Krokerde oturuyo
ruz. Orada pek rahatsız bir vaziyette· 
yiz. Eğer bir taraftan miralay Balların, 
diğer taraftan Esat beyin ısrarları ol 
~ ııt. olsun diyerek çıkıp 
gideceğim. Fakat ikisi de dışardaki teh
likeyi ileri sürerek daha bir müddet 
Krokerde kalmamı istiyorlar. 

Bir gün Ballar, beni odasına çağırı
yor, diyor ki: 

- Görülüyor ki senin vaziyetin git
tikçe müşkülleşiyor. Onun için seni de 
annenle beraber bir ecnebi memleketine 
göndermek istiyorum, ne dersin. 

- Bize karşr gösterdiğiniz alakaya 
teşekkür ederim. ileride icap ederse 
sizden bu lQtfü rica ederim. Fakat, ben 
claha bir müddet burada kalmakta bir 
mahzur görmüyorum. 

- Sen bilirsin. Fakat tehlikede ol
duğunu hissettiğin zaman burada daha 
fazla durmakta hiçbir mana yoktur. 

- Onu hissedince dışarı kaçacağım. 
- Biz seni dışarda bir işe de yerleş-

tireceğiz. 

- Buna da çok teşekkür ederim. 
Ba1lar bu teklifini diğer günlerde tek-

Geminin başı iskele tarafında dal
plara gömülmüş, süratle ilerliyor
duk. Güvertede ylirümek imkanstz bir 
hale gelmi,U. Sancak bordası hizasın
ca iplere tutuna.ra.k yürüyebiliyor
duk. Direkler kırılacak gibi tazyik al
tındaydı. lskotaları zincirle takviye 
ettik. Her şeyi göze almıştık. Bütün 
arm~nm parçalanması, kontrola gele
cek bir İngiliz kruvazöründen daha 
hafif bir tehlikeydi. 

Saat on bir buçuk... On ikiye çey
rek var... On iki.. Esas abluka hattı
nı geçiyoruz. Görünürde kimseler 
yok. On ikiyi çeyrek geçiyor ... Hiçbir 
gemi görünmüyor ..• Saat yarım .. Bir .. 
Geniş bir nefes alıyoruz. Hiçbir düş
man gemisine tesadüf etmeden en teh 
Iikeli noktayı geçtik. Doğru yol gene 
en iyi yoldur. Bu yolu takip etmekle 
çok iyi hareket ettik. Şimdi gene öyle 
yapmalıyız. rar etti. Fakat kat'iyYen memleket ha

J ricine çıkmayı düşünmüyordum. Ve (Devamı var) 

KADIMLAa BEMi 
~1'L. L'?tô ~ / HDssô ~@maliil 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Artık rol oynamıya lüzum kalmadı. 
BUtün bunları nasıl bildiklerini, nasıl 
öğrendiklerini biribirlerine anlatma -
larına bile ihtiyaç yoktu. Kuşlar gibi 

daldan dala atlıyorlardı. Mevzudan 
mevzua geçiyorlardı. Bir kelime, bir 
tek cUmle, bütün bir ihtisası anlatmı-

ya ki.fi geliyordu. Sonra, bu kitabın 

başka bir babına geçiyorlardı. 
-Yavrum! 

Kızarmış gö7.elrini annesine kal
~rdı. Gür saçları yUzUne dökülmüştü. 

Annesi, parmaklannı bu başta gezdi
rerek: 

- Demek ki bu kadar memnunsun? 
HUIU ve heyecan içindeydi. 

Ol!an, annesinin ellerini tuttu.. Öp
tll, öptü. Göz yaşlarının ılık nemi için
de bll'aktı... 

- Anneciğim, anneciğim ..• 

- Evladım ... 

- Anneciğim... Bugün, hayatımm, 

ama, anlıyor musun, bütün hayatımın 
en güzel günüdür. Bu hislerimi sana 

anlatmamalıydım... Kendi kendimden 
utanıyorum... Fakat söylemekten de 

kendimi alamıyorum ... Fakat işte ha
kikat budur ... Öyle mes'udum ki. .. 

Kadın, oğluna doğru iğildi. Onun 
kirpiklerine biriken göz yaşlarını, 

çölde susuz kalmış bir bedevi gibi em

di, içti. Sevdiği oğlunun heyecan ha

raretinden kızaran ve cayır cayır ya
nan yanağına, yanağını dayadı. 

- Yavrum! 

- Anneciğim... Fakat söyle... Al-

lah aşkma söyle. •• Bu işi yaptığın i-

çin pişman değilsin ya ... Azap duymu
yorsun ya ... 

-Ah, aptal! 
- Ne iyi... Ne iyi •.. Ne iyi bir iş yap 

tın, anneciğim... Fakat bunu yaptım 
diye benden nefret etme sakın... Ben, 
fedakarlık yaparak buna razı olmuş
tum ... Anlıyor musun! 

Anne; oğlunun çenesinden tuttu. 
Başını kaldırdı. Gözleri içine baka· 
rak: 

- Fedakarlıktı demek? 
Enis, başını, annesinin etekleri a

rasında saklıyarak: 

- Evet, anneciğim! 

Anne oğul, yanak yanağa, ve kolla
n biribirlerinin vücutlanna sarılmış 
olarak öylece, uzun bir müddet kaldı
lar. Arada sırada, ayni hissin tesirile, 
vücutlannı bir ahenge kaptınyorlar 
ve sallanıyorlardı. Vücutla.rmm sı
caklığı biribirine geçiyordu. 

Konuşmak ... 

!kisi de bunu istemiyordu. 
Derilerinden biribirine geçen bir 

seyyale ile bütün hislerinde tam bir 
anlaşma husule geliyordu. 

Enis, birdenbire, yerinden sıçnya-
rak: 

yaptığım şey de son dakikaya kadar 
Balları oyalamaktan ibaretti. 

O günlerden bir gün Esat beye git -
miştim. Odasına girince beşuş bir çeh· 
re ile beni karşıladı. 

- Oğlum haberin var mı birkaç gü
ne kadar milli orduya kavuşuyoruz. 

- Sahih mi? 
- Evet! Henüz gün kararlaşmadı a· 

ma, b!r hafta sürmez milli hükumet km 
vetleri şehri işgal edecekler. 

Bu haberin beni ne kadar sevindirdi
ğini söylemeğe bittabi hacet yok. Kro
kere döndiim. Maksa'.lım. Bunu Ballara 
yetiştirmekti. Fakat o da beni görünce 
daha ağzımı açmağa meydan bırakma
dan: 

- Sen hala burada kalmak istiyorsun 
ama, Kemalistler nerede ise şehri işgal 
edecekler. 

• - Yeni bir haber mi var? 
- Yapılan müzakereler neticesinde 

Türk kumandanlarının biri İstanbula 
gelerek şehri teslim alması kararlaştı 

rıldr. Bu kumandan da birkaç güne 
kadar geliyor. 

- Bu havadis fena! 
- Evet; tabii biz de yakında gidece-

ğiz. 

Sun'i bir telaş ve korku içinde cevap 
verdim: 

- Fakat ben? 
- Sana bunu söyliyeli aylar oluyor. 

Her seferin<le bir mazeret buldun. 
- O zaman işlerin bu kadar süratli 

bir cereyan takip edeceğini düşüneme
miştim. 

- Maalesef 1 Her ıey alı:ai gidiyor. 
- Kemalistler şehri askeri işgal al-

tına aldıktan sonra ben burada yaşa

mam. 

- Artık senin de baıının çaresine bak 
malı. 

- Kadere boyun eğeceğim, mem 
leketimden ayrılacağım. 

- İzmirin alındığı gündenberi senin 
bir tecavüze uğrayacağından korku -
yordum. Şimdiye kadar burada kalman 
doğrusu büyük bir cesarettir. 

- Sizden ve annemden ayrılamadım. 
- Biz senin derhal İstanbuldan ay-

rılmam münasip görüyoruz. Binaena
leyh valdenle beraber istediğin zaman 
hareket edebilirsin. Herşey hazırlanmış 
tır. 

- Nereye gideyim_ 
- istersen sen de Mısıra git. 
- Kağıtlarım hazır mr? 
- Her şey hazırlandı. 
Ballardan aynlınca sokağa çıktım. 

Milli kuvvetlerin geleceği haberi şehre 
yayılmıştı. Şimdi İstanbullular harıl ha 

- Bu yaptığın işten dolayı sana 
karşı öyle ... 
Kadın düşündü ... Hakikatte yaptığı 

neydi?. Büyük bir fedakarlık mı? .. 
Hayır! Sadece sevkitabiilerine ram 
olmuştu, işte o kadar ..• Tam bir hod
bin gibi, bu tarzda hareket etmişti. 

- Haydi, haydi, elverir ... Bu sahne
ler bitti artık .. Lirik ve romantik ol
makta biribirimizle yanşa çıkacak de 
ğiliz. .. Murad gitti, çünkü. çünkü ... Ha 
yır, arkasını arama... Fazla deşeleme
ğe, kurcalamaya hacet yok... Zira, 
artık beni alakadar etmiyordu. 

Enis, kalbinden yaralanmış gibi: 
- Sahi mi? - diye sordu. 
- A. .• Haydi bakalım .•• 
- Seni hodbinliğime kurban ediyo-

rum, anneciğim! 
Kadın, ayağa kalktı ve huşunetle: 
- Elverir böyle liflar diyorum sa

na ... Bu tonia boyuna ~vam. mı ede
ceğiz? Bu akşam bu kadarı k!fi diyo
rum, anlatamıyor muyum? Beni kur
ban etmek mi? Düşün ki, beş sene 
sonra, on sene sonra halinı neye vara
caktı?. GörUyorsun... Yüzümde buru
şuklar, kınşıklıklar, saçlanmda aklar 
belirdi ... Güzel ve genç durmak için 
türlü ttirlü tuvaletler ya.pmak mecbu-

rıl hazırlanıyorlardı. Milli 
önayak olduğu muazzam bi 
merasimi üzerinde çalışıhyo 

İstanbul, İstanbul oldugu 
ri bu kadar candan bir ha 
zahüre şahit olmamıştı. Tür 
kaddes bir sevinç içinde gü 
saatleri sayıyordu. 

MiLLi KUVVETLER tST 
Nihayet, adeta ıstırap hal" 

bırsızlıklarla beklenen büyü 
di. 

Bir gün Harbiyedeki um 
gahtan telefonla kolonel Ba 
lar. Yukarıda odasında idi. 
mttım.. Telefona mutlaka B 
mesini istediler. Koşarak od 
tım, haber verdim. Ballar o 
rek telefonu aldı. Konuşma 
kadar sürdü. Muhavere bitti 
bana döndü: 

- Nihayet geliyorlar. 
- Kimler? 
- Türk milli kuvvetleri. 

bah Anadolu sahilinden yürü 
karşıdan istanbula geçecekle 

Haber, Krokerde hiçbir f 
uyandırmadı. Çünkü, günler 
tada dönen şayialarla herkes 
mıştı. Artık, İngiliz polisince 
bir şey kalmamıştı. Henüz ş 
yiş ve inzıbat vazifesi resme 
elinde bulunuyordu. Çünkü 
kuvvetlerinin elindeydi. Bun 
ber, en nazik zamanlardaki 
hüsnü idaresile temayüz eden 
bu işte de bütün salahiyeti v 
eline almıştı. Kolonel Ballar, 
sine olan itlınadrndan, hem 
olarak hiç bir şeye karışmıyo 
nız umumi karargahın bu teb 
ne bana Esat beyi gayet na 
tarzda Krokere davet etme 
Telefonu açarak işi Esat beye 

- Öğleden sonra gelirim, 
Hakikaten dediği saatte d 

ikisi bir müddet Türk ku 
istanbula gelmesi üzerine ta 
cek vaziyet üzerinde görüştü 
bey bu hususta aldığı tedbirle 
ti. Ballar dedi ki: 

- Şimdi her seferden daha 
vaziyet karşısındayız. Çünkü 
muzaffer bir kuvvet geliyor. 
kr, kendi halaskarlanru temsil 
askerler karşısında fevkalade 
düşerek tezahüratı çok ileri g· 

Esat bey kendisini tatmin 

- Halkımız vakur ve cesur 
latlara sebebiyet verebilecek l 
hiçbir taşkınlıkta buluntnıyac 
min olunuz. 

(Deva 

riyetinde kalıyorum... Benim 
genç ... 

"Aşık" diyecekti... Fakat k 
kından oğlunun yanında adıy 

la bahsetmek fenasına gittiği 
tu. 

- Sen hiçbir zaman çirk· 
ceksin ! Daima güı.el kalac 
ne ... 

- Evet, pek ala ..• Sen ya 
hayatını düşün, Zehrayı! a.ld 
tir... Ona ne azaplar ettin. Be 
ni çeşit azapları çekebilirdiill·· 

Kadın, başını kaldırdı. a· 
içinde bir gurur ışığı yanıyo 

- Oğlum! S~a kızmak §Ö 
sun, müteşekkirim bile .•. Çil 
tımın dönemecinde beni te 
kurtardın. Beli, kendimi ka 
ne olacağımı bilmeden gidi 
Delirmiştim. .• Anlıyor musUJl ! 
yi unutmuştum ... Sen beni ug 
çektin, çıkardın. Her an te 
an anzalı olan yarımyamala.l< 
yerine, beni, tabii aşkım oları 0 

maz annelik aşkının ortasına• 
mevkiine koydun ... Bu his, , ~ 
en necip hissidir. Beni ıneS 11 

oğlum. .• 
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Ruzvelt kimdir? 
Nasıl yetişmiş, nasd muvaffak 
olmuştur ? Programı nedir 

.ve ne yapacaktır ? 

Ru..--vcWn hususi 1ıayatından: Pasiyans açarken 

lctn~rle§ıniş Amerika devletlerinde, devi harbetmck için "Yaman süvariler,, gö
ha 

1 
aşkanlığı seçimi iki dereceli inti- nüllü alayını vücuda getiren yeğeni 

tU p a Qlur. İlk derecede kadın erkek bül1 Teodor Ruzvelt gibi Mösyö Franklen 
•e~ Aıner\kan yurttaşları, cumurreisini Ruzvelt de Birleşmiş Amerikanın harbe 
ha ttek rnüntchibi sanileri reiamla inti- derhal girmesi taraftarı idi. Nihayet 
ırı: ederler. Diğer taraftan bu ikinci bu arzusu husul bulunca Mister Ruz
seı n~ehiblerin cumurreisi intihabı me- velt de adi bir asker gibi Amerikan or
ıa:•1nde kat'i talimatları vardır. Bun- dularına iltihak etmek istedi. Fakat o 
bir n !Ubatta yaptıkları toplantı resmi vakit Amerikan harbiye nazırı olan Mis 
turrı merasimden başka bir şey değildir; ter Newton Baker vazifesi başında kal
fiiI ;: başkanı seçimi ilk se~imde bil- masım emretti. Harp sahnesine yakın 

'h Pılrnış demektir. olmak isteğini yenemediği için Avrupa 
~u a sularında Amerikan donanmasının 1918 

tin h Ytn üçüncü salı günü memleke-
irı.tih:r t~:afında saat altıda başlayan 
4.İ.nd p suıtnnıa bitmiş ve tasnif netice-
L.. e 8 l"-d .. h'b" .. "•hiı ..... on munte ı ı sanısıne mu-
gCçi}ıJ:~~3 -~~zvelt müntehibi sar.isinin 

1 
-gı gorulm~iştür. 

...... 931 ,.. • 'k" . 

.. rilllJt . ~nesı ı ıncıteşrin ayında Mister 
l>ı.t::ıt..~lın Delano Roosevelt Birleşmiş 
isj oİ ·ka devletlerinin 32 inci cumurre
.J\nıc ~ak üzere seçilmişdi. Bu intihapta 
de C a 33 tincü reis!iğini de kendisin· 

"'l'Cl.krn ıştır. 
~\Jı\'e}t 30 kA • 

l>ork d anunusanı 1882 de Nev-
~Ult C\'lcti dahilinde Hyde Parkta doğ 
~ ur. 51 yaşında iken cumurreisi ol-

ltur ş· ~1l!trı ·. ıttıdi 55 yaşına yaklaşmıştır. 
L hın v H d .. . . 1 . . 
'11.~ c arvar unıversıte ennı 

lııır 'l' 1 olan Mister Ruzvelt selefi meş
dc l>c .. eodor Ruzvelt'in beşinci derece
Iİ.lıin ~nidir. Eski cumurreisinin karde-
1~ .zr Anna Eleanor Ruzvelt'le cv-

ltir. 
1910 
~. oıa dan .1913 senesine kadar ayan 
~ua..,· . n Mıster Ruzvelt bahriye nazır 
;_, ını olınak . . 
.,Qfa e . ıçın ayan azalığından 

~da.r ~ ve bu makamı 1920 yılına 
t1ınu2lluhafaza etmiştir. 

illi harpte müttefiklerle birlikte 

A.s~r----~~-~~ 

de müfettişlik vazifesini elde etti. Bir 
torpido ile atlas okyanosunu aştı. 

1920 senesinde Amerika cumurreis-
liği muavinliğine namretlifinl koymak 
için istifa etti. 1921 senesinde "çocuk 
nüzülü,, hastahğma tutularak siyasi 
mesleği inkıtaa uğradı. Uzun bir tedavi 
devresine girdi. 

1924 intihabatında demokratların 

namzedi Alfred Smitle mücadele etti. 
Ayni sene içinde Roçester şehrinde top
lanan demokrat partisi umumi kongre
si Mister Franklen Ruzvelti Nevyork 
devleti valiliğine namzet gösterdi ve in

tihapta büyük bir ekseriyetle seçildi. 
1930 yeni seçiminde demokrat kongresi 
gene kendisini seçti ve bunda da henüz 

eşi görülmemiş derecede büyük bir ek
seriyetle Nevyork valiliğini ikinci defa 
olmak üzere kazandı. Bu büyük ekseri-

yet onu cumurreisi olmayı dü§ündürdü 
ve 1931 seçiminde demokrat partisinin 
namzedi olarak Amerika Birleşmiş dev-

letlerl cumurreisliği mevkiini kazandı. 
Cumurreisliğine ilk namzetliğini kor-

ken şu programı ileriye sürmüştü: 
l - Hayali hisse senetleri çıkarılma

sının önüne geçmek için mani tehirler 
ittihazı; 

2 - Eshamlı şirketlerin kontrolü i
çin federal kanunun tamamen tatbiki, 

3 - Borsaların federal kanunlarla 
tanzimi; 

4 - Milli bankaların kontrolünü tak
vile; 

5 - Banka depolarının spekülasyon 
gayelerinde kullanılmasını tahdit; 

6 - Hesabı carilerle depolann kat'i 
bir surette tefriki; 

7 - Federal rezerf (devlet ihtiyat 
akçe!i) parasının spekülasyonda kulla
nılmasını mutlak bir surette men; 

8 - Yabancı sermayelerin Birleşmiş 
Amerikada harekatı için teminat. 

Bu sekiz madde Amerika bankalarilc. 
maliye mahfillerinin hudutsuz hürriye
tine nihayet veriyor ve bunları devlet 
kontrolüne alıyordu. 

Mister Ruzvelt ilk devrei intihabiye
sinde bu programını harfiyyen tatbik e
derek Amerikayı çok şiddetli bir buh
randan kurtardı.Ve refaha ulaştırdı.Şim 
di ayni programın mütemmimatını tat
bikte devam. ederek refahı daha ziyade 
genişletmeğe uğraşacaktır. Mister Ruz
velt en koyu bir ferdiyetçi olan Ameri
kanın bankerlik ve sanayiini devlet ya
saları vasıtasile dizgin altına almıştır. 

g 

Yüzünüz gibi 
kollarınıza da 
itina ediniz 

Semirmek isteyenler çok 
yeseler de naf iledİr 

Evvela her gün kollan pek sert ol

mıyan bir fırça ve sabunla fırçalama

lı, sonra avuçlarınızın içine biraz zey

tinyağı veya krem sürüp aşağıdan yu

karıya, uzun eldiven giyer gibi masaj 

yapmalı. Gerek fırçalarken gerek yağ 

ile masaj yaparken dirseklere biraz 

itina etmeli, dirsekte derilerimiz da

ima biraz sert olur. Bu yapılacak şey

ler hem kolların, hem dirseğin taravet 

ve güzelliğine fayda verir. Yağ veya 

kremle yapılan bu masajdan sonra in

ce bir kağıtla güzelce silip tekrar sa
bunla yıkamalı, eğer tuvalet için kul

landığınız bir süt varsa kolalrıruza sü

rer, üzerine hafü pudra gezdirirsiniz. 

Bu tarif ettiğim veçhile her gün kolla

rınızı fırçalayıp masaj yapanların kol

ları hem yumşak olur, hem de kanları 

iyi cevcıan eder. Birçok hanımların 

Yolunu bil.mek 
IAzım 

Bugün sıhhat:li ve kuvvet:li 
tavsiye edeceğim 

olmanızı 

Semirmek ve kuvvetlenmek istiyen) ruz. Çiğ yemiş ve yeşil şeyler yeyiniz. 
ne yapmalıdır? Maalesef kalabalık yer- Trup sovan yeşil salata, marul, bahçe-

derilerinôe yeni yolunmuş tavuk deri

sine benzer bir sertlik varoır. Onu gi

dermek için de elinizden leke çıka~

mak için kullandığınız ta.sla kollarınız 

sabunlu iken hafif hafif oğmak kafi-

dir. Resim kolun nasıl fırçalandığını 

gösteriyor. 

\ 
.~J? 

f ' 

1\ 
\. 

lerde birçok insan görürsünüz ya fazla 

semiz ya sıskadırlar. Hiç de her şeyi 

münasip, ayni zamanda sıhhatli,. erkek 

ve kadına tesadüf etmezsiniz. Güzel 

görmezsiniz. Bu da biraz ihmalcilikten 

kendimize itina etmememiz yüzünden 

oluyor. Her millet buna ehemmiyet ver 
meğe başladı. Biz de onlar gibi yapıp 

neslimizi güzelleştirmeğe sihhatlendir

meğe bakalım. 

Bir zayıf kimseye ilk evvel tavsiye 
olunan şey: 

Tereyağ, bal, unlu gıda ve reçel ye

dirmek değil mi? Halbuki mesele bun

ları yemekte değil vücudu bunlardan 

istifade ettirebilmektedir. Avrupada za

yıfları şişmanlatmak kuvvetlendir • 

mek çarelerile mücadele eden bir dok

tor kitabında uzun uzun zayıfların se
nelerdenberi vücutlraının mide ve bağır 

saklarının vaziyetinden bahsettikten 

sonra evveli dahili uzvu yoluna koy -

mağı sonra mugaddi semirtici yemekle

ri tavsiye ediyor. Bunu düzeltmek için

de yemeklerden bir çeyrek evvel veya 
yemek arasında vaktine göre sıkılmış 

ye~--.au.vu >'-~~ •=+-1-oıl 
mandalina yahud da sebze suyu içmeli 

diyor. Semirmeğe niyet ettiğinizin ilk 

günleri bunlan çok çok içersiniz. Ba

ğırsaklarınız evvela temizlenir ve ondan 

sonra alacağınız gıdadan vücudunuz 

istifade eder. Çabuk yemekten vazgeçi
niz. Yemeği iyice çiğnemeden yutmayı-

Pudra ve kırmızıhğı nasll 
sürmelidir ? 

Avrupanın büyük glizellik enstitülerinin tavsiye ettikleri şekli ben de size 
yazıyorum: 

Evveıa yüzlinüzUn her tarafına açık renk bir pudrayı güzelce gezdirir ve 
bilfı.hare yüz fırc,:asiyle kaş ve kcrpik burun kenarlarını çenenizin kıvrımını 
fırça ile silersiniz. Yüzünüzün her tarafı mat ve muntazam olmu~a intihap 
ettiğiniz renk daha koyu bir pudrayı gayrimuntazam olarak tekrar sürersi
niz. Gelelim kırmızılığa: Tabii herkesin siması başka biçim olduğundan bu
nu herkesin ayni yere sürmesi caiz değildir. Çünkü yanaktaki kırmızılık ye
rine sürülmeyince insanı güzelleştirmek değil, bilakis çirkinleştirir. Bunun 
için tavsiye olunan şekil de şudur: 

Yuvarlak çehre için: (Nurıu.ıra (1) c bakınız) Kırmızılığı elmacık kemikle 

de yetişen taze şeyler ve az pişmiş yu

muşak etler, taze süt, patates ve çok 

unlu şeyler. Fakat iyi çiğnemediğiniz 

takdirde her yediğiniz şey hazmolmaz 

ve hiç istüade edemezsiniz. Çok yemiı 

ve bilhassa muz yeyiniz. Çok olgun ol

malıdır. Muzu olduğu gibi yemekten 

bıkarsanız sütle güzelce ezip krema gi

bi şekerli olarak yersiniz. 

Holivudda sinema ylıdı.zlanna yapı -

lan kokteyli ben size de tarif edeceğim; 

Bir tecrübe ediniz. Çok kolay: 

Bir taze yumurta sansını çarpıldık

tan sonra bir bardak portakal suyuyla 

güzelce karışacak içine bir yemek kaşı

ğı bal karıştırılıp iyice köpürünceye 

kadar çarpılacak ve günde birkaç defa 

yemek saatleri arasında içilecek, zayıf 

insanlar azar azar, fakat, daha sık ye

melidirler. 

Bunun sebebi de zayıfların ~leri 
küçük ve bağırsaktan kısadır. Bunu dil 

zeltmek hazmı kolaylaştırmak için ya -

vaş yavaş başlanır ve bilahare gerek 

mide ve gerek bağırsaklar tabii hale 

~Uı:l~. 
Semirmek ve sıhhatlenmek için açık 

havada ve güneşte uzun müddet kalma 

hdır. Güneşin faydasını uzun uzun yaz

mağa hacet yok herkesçe malfun. Size 

yemek listesi vermiyorum. Çünkü her 

aile bütçesine göre kendine yarayacak 

şeyleri intihap eder ve yer. 

rinden başlayıp çene kemiğine doğnıinip burna doğru çıkarmak tarzında sürmeli. Bu' şekilde sürerseniz yUzünUz 
incelmiş olur. 

ince sima: (iki numaralı resme bakınız): Kırmızılığı elmacık kemiklerinin üzerine koyarak şakaklara doğru gö
türmeli, burna yaklaştırmadan ve yanağın ortasından uzakça sürmeli. 

Elmacık 7~i7dcri çık--ık olanlar için (3 tnnnamlı resim): Elmacık kemiklerine gayet hafif sürerek aşağıya doğ
ru indirmeli. 

Amcrtları çölciıJ: olanlar (4 numaralı resme ba'T.'"'tnı:::): Kat'iyyen r,ukurlufa kırmızılık sürmeyip E"lm:ıcık kemik
lerinden başlıyarak burna doğru ve yanağın gerisine sürmekle ikU:a etmelidirler. Dudakları ince olanlar boyalarını 
muntazam bir h~tla tabii dudak çizgisinden taşvarak sürmeli ve kalın olanlar da bunun aksini Y.apmalıdırlar .. 
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Poderzaj hapisten çıkıyor • Beşiktaş Dikiş Yurdu 
Amerikada büyük bir Tahsili en yüksek biçki dikiş mektebidir. Ayrıca şapka, çiçek ve te.z;•i 

1crsleri de vardır. Diplomalar Kültür Di ıektörlüğünden tasdil:li olarak 
rilir. Yeni sene için kayıt devam ediyor. Program isteyiniz. Akaretler 

mara 87 Telefon: 43687 

merak var 
© n <dl ü ır<dl lYı ğ tYı za ını ını e <dl n o en 
allr~'1'D~ ~lYlllacak mu '? 

kaııroso ın ı tstanbul 7 inci memurluğund .. 
• 
ıcra 

Ane Cevdetin Emniyet sandığına birinci derecede İpotek 

nan ve tamamına 1500 lira kıymet takdir edilen Erenköyünde 

yatağı mahallesinde Tekke sokağında eski 10,11 yeni 72,72 num 

canibi yemini Mehmet Rıza'ya ferağ olunan müfrez mahal Y 
Hilmi paıa sokağı arkası Hafız Osman Nuri hane ve bahçesi 

hesi Tekke sokağiyle mahdut evsafı aşağıda yazılı maabahçe kö 

satılmasına karar verilmittir. 

Agı;ıes C. Tufverson Nevyorkun 
çok zengin kadın avukatıydı. Avrupadan 
gelen Juan Poderzaj adında şen bir ser 
güzeştçi ile evlendikten sonra ortadan 
yok oldu, ve bugün bile zengin avukat 
:Cadının kaybolma hadisesi Neıryork po
l!s dairesinin dosyalarında halledilmemiş 
'akalar arasındadır. 

Nevyo.k, Vı "l \ Lcndr .. "lın e"l 
Flllrlak cinayet mUtehassıslnn kad n a
vukatın yok olması suçunu Podrezajun 
c;muzlarma yüklemek iç:n elle.-inden ge
len bütün vasıtalan kullanmı:.-Iardır. 

Fakat Podrezaja hiç bir şey yük-
Lyemediler. Yalnız bu adam Mis Tuf -
verson'la evlenmek için Nevyork be
l(diye dairesinden ruhsatname alırken 

bekir olduğunu söylemışti. İşte ancak 
bu yalan beyanat içindir ki muhakeme
ye sevkedilmiş ve (3) seneye mahkum 
olmuştu. 

Mis Tufversonun gaybubet sırrını bu 
adamın bildiğine delalet eden birçok 
ıey vardı. Evlenmeleri üzerinden altı 

ay geçmemişti ki avukat kadının iki kız 
kardeşi polise müracaat ederek, ablala
riylç eylendiğindenberı hiç haberleşe-

medikleri ve Poderzajun Viyanada bu
lunduğunu söylemişlerdi. Poderzoj o
rada madmazel Suzan Ferrand adlı bir 

) . 
tıp talebesıle yaşıyordu. Bu kızı da 
M'ias Tufverson'la evlenmeden sekiz 

ay evvCI, Londradc., nikah"a 2 1mıştı. 

Hadise araştırılın~. madmazcl 
S u z a n ı n kaybolan avukatın 

qyaamı kullandığı görüldü. Bundan 

batka avukatın, sergüzeıtçiye, düğün 

hediyesi olarak 25000 dolar nakit para 
vADN o~'liu, ~clı. 

Yugoskı'V'!Jalı 'liir scrgüze*tçi o1an 
yüzlxı.11 lvan Podcrzaj ile evlendikten 
aonra ortadan kayüo?a11 7"1rıS'I Agnes 

Tufverson'un en sün resmi 

Derinden derine yiiprlan polis tah
kikatı gösteriyor ki: 1933 kanunevvelin
de 35 yaımda olan Podrezaj, aşka susa
mıt kırk iki yaıında bekar avukatla 
evlendikten i:d hafta .ionra Olimpik va
puriyle lngiltereye doğru yola ~ıkmıştı. 
Yanında gözlerinin ön:lnden hii ayırma
dığı yalnız bir tek ~ocaman sandık var-

Adına bakma, 
kendini gör 

"Perdey~ ki:41dtralım,, adlı Reviı 

Londranın ViktorıJa Palas sa1ıne
sinde çok rağbet g<5rmc1.:tcdir. Dar
len W aYdcs yeni parlama§a ba.§lıyan 
bir lngiliz yıldı::ıdır. Daha §imdiden 
sinema kttmpanyaıarı onu elde et

meye uğraşmakttıdırlar. 

Mezkur köşk bahçe içinde olup ah~aptır. Zemin katında ze 

kırmızı çini bir antreden girildikt e kırmızı renkli bir sofa, üç 

bir kiler, bir hela merdivenle çıkıldıkta merdiven altı bir sofa, · 

da, bir kiler, bir hela, bahçede evden hariç ve eve muttasıl çim 

bir mutfak ve bahçede kuyu ve tulumba 7 çam, ve iki ceviz a 

vardır. Binanın üıtü alafranga kiremitle örtülüdür. Ön kısmının 

nişi vardır. Hane tamire muhtaçtır. Umum mesahası 2143 metre 

rabbaı olup 105 metre murabbaı bina zemini ve kalam bahçe 

bir köşkün tamamı açık arttırmayavazedilmi§tir. 

1 - Yüzba:.<tt lvan Poderzaj Nevyor7..."Un Anburn deıilet hapishanesi kıapı
sında. 2 - Poderzaj'm FranS'lz kan81 Madam Su.zann Ferran4. 3 - Us
tütıcle Mis Agnes Tufversmı adını taşıyan bu kocaman aandık Viyan.ada 
Madam Suzan'ın evinde bulunmU§tu. 

Arttırma peıindir. Artırmaya ittirak edecek mü§terilcrin kı 

ti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir ba 

nın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim v 

tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şar 

mesi 25-11-936 tarihine müsadif çarıamba günü Dairede ma 

mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırır.:ı.sı 4 • 1 - 937 tarih 
dı. Vapura binmeden bir gün evvel. 
karı koca, Nevyorktaki evlerinden bir 
taksi otomobiline binerek ayrılmışlar ve 
bundan sonra da zengin kadmı canlı 

cansız olarak gören bulunmam:ıtı. 
Miss Tufverson'un öteberisini ihti

va eden sandıkla, bu sandığı içinde mu
hafaza ettiği Olimpik vapurunun kama
rası en asri aletlerle nıuayeneden geçi
rildi. Onu ittiham edecek hiç bir §ey bu
lunamadı. 

yenler vardır. Çünkü kendisi "bulun- müsadif perıembe günü dairemiz de saat 14 den 16 ya kadar ic 
mazsa onu ben bulacağım,, dediği için 5 

dilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin ~} 7 
sözünde durup durmıyacağma merak e-
dilmektedir. bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttmımn t 

Şimdi mesele §uradadır: Bu serg\i- hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edile 

zeşt serserısı ikinci kansmı: bulmak 19-1-937 tarihine müsadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar 

i~ Amerikada kalacak mı, yoksa Viya- rede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstü 

nadaki asrl kansının biran evvel kucağı- bırakılacaktır. 2004 numaralı lcr a ve İflas Kanunun 126 ıncı 
na atılmak i~ ba§rnı alıp gidecek mi

dir? 
Poderzaj yakalandıfğı nman Ustiln· ------------...,...--

desine tevfikan hakları tapu sicille rile sabit olmıyan ipotekli ala 

larla diğer alaka daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla 

ve hususile faiz ve p1aaarife dair o lan iddialarını ilin tarihind .. fe ~ ~ T~i~~J.QC)Q ~~ 
bir kısım bulundu. endlsfne: ~,~~~-·~ ~~.~~~~·~~~~~r·~ 

Diye aorulduğu zaman, omuz.larmı 
silkerek: 

- Şimdi nerelerde olduğunu, ne 
bileyim ben? Benimle Avrupada buluş-

mak üzere Kanadaya gitti. İngiltereye 
geçecek. Oradan vapura binerek yolıı 

çıkacaktı. 

Karşılığım verdi: 

Nikahı altında bir karısı varken i
kincı bir kadınla evlenmİ§ olduğuna kar
şı r~ diyeceği soruluncil bunu hiç de 
inkara niyeti olmad.ğım büyük bir nete 
ile •öylemişti. Sorguya çcki!mek için 
Nev} orka giderken yolda hiç bir teli~ 
ve üzüntü eseri göstermemişti. 

Kendisini Avrupadan Nevyorka ge 
tiren polis hafiyesi: 

- Vapurda en sakin adam o idi. 
vakaya dair de bütiin söyledikleri: "Gü. 
nün birinde her halde meydana çıkacak
tır. Çıkmadığı takdirde onu ben bulaca
ğım . ,, sözlerinden ibaretti. 

Demiştir. 

Bu esrarengiz vakayı halledecek ye
gane adam Poderzajdur. Amerikada 
şimdi bu adamın mahkumiyet müddetini 
bitirerek çıkmasını sabırsızlıkla bekli -

"Karada ve deniz.ele kahraman,, di

ye bir şey varsa işte bu adamdır. ln

gilterenin IUnaparklanndan birinde 

aalan terbiyeciliği eden Karl islmli bu 
adam, martılara yem verirken denize 

düşen 69 yaşında birini de kurtararak 
suda ve toprakta cesaret örneği hali

ne gelmiştir. 

:ı:mnn:r.:::::::::-.::::::::: •••• a::W .. ı•ew• 

1
.. Doktor 1 
Omer Abdilrrahmanı 

ğ CUdlye mUteha••••ı 
P. Muayc:nehaneııi Kadıköy, 

Süreyya sineması karıısında in 

önü sokağı numara 8 her güm 

beşten dokuza kadar •• 
::::muwma:1:::::m: . J 

haren 20 gün 2arfmda evrakı müs bitelerile birlikte Dairemir:e 

dirmeleri lazımdır. Akai takdirde hakları tapu sicillerile sabit o 

yanlar satıı bedelinin paylatmaaın dan hariç kalırlar. Müterakim 

gi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve V 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf ic 

si tavizi de mÜ§teriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenl 

34/ 3526 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 

diri kıymet raporunu görüp anlıyncakları ilan olunur· (2768) 

·TLJ Q K iVE 

llR~LiT 
BANKA51 

ı • 

.DAoA 
/.ÔiRıKT ıbE~ 
RA~T-.bD~ ... 



Yazanlar : lnglllz ordusu hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Colllna, 
Mefhur seyyah ve muharrir Lovvall Thomaa 

-6- Dlllmlze çeviren : A. E. 

Makineli tüfekler çatırdamaya, tüfekler patlamaya başladı. Bütün 
garp sahili ateşle ışıldadı 

Gerçi Türkler düşnıanırnızdı, fakat 
yanıan yigitlerdi doğrusu ... 

Tabanca patladı ve çıkan kurşun kulağımın dibinden vızlıyarak geçt:i 
Ceçen lasnun hülaauı: ) 

TOdd, Türklerin Sina yolundan yürU. 
~o gcc;cceklcrlnl öğrendikten sonra 
bunun do~ruluğUDu tahkik için Akaba' 
Ya ı;öndcrilı:ni§U. Burada Türk !aallycU 
Yokı;a haberi doğru olacaktı. Akabadn 
kendisini bckUyen L'Estreau'nun tayya
resı çok kötUydU. ~ bln metre yUk
Bclcnııyccck kabiliyetteydi. Çok uğra§ 
lllı§lar; fakat tayyareyi yükseltmek fm. 

du. Öyle ki, öğleden sonra saat dörtte} 
ortalık zlfiri karanlık oldu. Kumlar, 

sanki binlerce keskin bıçakmı!',1 gibi 

kesiyordu. Gözlerim, kulaklarım elbi

selerim kum doldu. Keşif kollarımız 

kanalın karşı taraimdan el yordami

le geriye g~ldiler.. Rüzgara ve yerle

rini bulamadıkları Türklere sövüp sa· 

yıyorlardı. Hintliler yüzlerini sarıkla· 

riyle sarıp örttüler, tlif eklcrinin mekr. 

nizmala.rııu mendilleriyle bağladılar 

ve namlu ağızlarına ellerini kapadı

lar. 

sokuldu. Muzu çiğnedim, ağız dolusu} 
kum tükürdüm ve Türklerin taarru
zunu bekledim. 

1 ŞTE şimdi cehennem atcşinır } 
hararetini tatmaya ba§ladık ! 

Tilrk makinelitüf ekleri kanalın kıırşı· 
sında mevz.ie girdiler. Geçidi himaye 
etmek ve bizim ate~imizi durdurmak 

için tetiklere bastılar. Kanal bir sal

haneye döndü. Beş numaralı ileri ka

rakolun bulunduğu yer, ana baba gü

nüydü. Yanımda bir Pcnçaplı hırlı

yordu ; yaralanmıştı; kurşun göğsün

den girip arkasından çıkmıştı. Fıskı
yeden fışkırır gibi akan kanı durdur

maya kalkıştım; ne boş bir yorgun

luk. Adam ölmüştü bile. 

Böyle bir anda insanın düşünebile

ceği Ş<>yler çok gariptir. Dudaklanm

dan: 

ka.nrıu bulamayınca da demlryolu bo
Y\lnca olan Türk faallyetınl göremem!§ 

lerdJr. HO.dlseyl merkezine bildirmiş \'O 

d!ıı:ınıesı emrin l a.ı m IJU. 

Loııcıra, İngiliz kuvcUorlnln yerinde 
bekıcmesiııJ doğru bulmuyordu. Türk
lerfn gelme,,lnl bekllyecck yerde hnre. 

Gcceyarısını geçeli epey oluyordu. 
Kasırga durdu ve ay meydana çıktı. 

Kanalın kar~ı yaknsrnda gümüşümsü 

bir kütle yükseliyor ve farkcdlmcz 
gölgeler kıpırdanıyordu. Birdenbire 

karanlık çoğaldı, kocaman cisimler, 
yamacın üstünde harekete g('çti; bü-

tün sahil de onlarla birlikte silrünUr 
gibiydi. 

Bunlar Türklerdi! Gemilerini aşa
ğıya, suya, indiriyorlardı! Birisi ate~ 

- Benim yanımdan geçemiyeC<.'k
ler! 

Sözleri döküldü ve Tevrattan şun
ları tekrarladım: 

''Karşılarına kılıcımla çıkacak olur

sam, beni geçcmiyeceklerdir!,, 

ket etmesi lA.znngeldiğl. fikrindeydi. 
~no T<>d<l'dan b1r rapor istediler. O 

Yanıbaşımda duran binbaşı Ha.ring
ton: 

açmak kumandasını verdi; bunun St. 

John Skene olduğunu sanıyorum, fa
kat, emin değilim: o gece zaten hiç 

kimse hiçbir şeyden emin olamazdı. 

Miralay Geoghan'dan haber getiren 

bir muhabere neferi, bana doğru sürü

nerek geliyordu. Gene bana parmakla

rının arasında uzattığı kağıdı vızh -

yarak bir kurşun uçurdu. Çe"Temde 
ahlar, oflar, hem de a}Tl ayn beş dil-

Birdenbire karşımda iriyarı bir 

Türk delikanlısı gördüm. Tabancasının 

tetiğini çekeceği sırada, ben ondan da 

ha çabuk davrandım ve süngüledim. 

Ölümüme kıl kalmıştı. Çünkü tabanca 

patladı ve çıkan kurşun kulağımın 

dibinden vızlıyarak geçti. 
raporıan vermek için harekete gec;-

~l Fakat Tllrkler llerllyorlardı. Tayyare 
- Acaba Londra tiyatrosunda ne 

oynanıyor? (Dcoom.t WT) e knnaıı geçip de karaı tarafı gözden 
Sec;lrdlği zaman ilk raporlarmm doğru 
Oldutuıı,u anladı. 10 bln Türklo bir o ka 

:ar da Arabm kanaldan kırk kilometre 
lede olduklarmı gördU, ve yeni btr ra

Por Vcrdf: 

''Türkler bu gece Tussum yakmlarm
da bir yerde taamı%& geçeceklerdir .. , 

ltaı>orunu verdikten l!ODra da harbi 
hltıntıan takip edebilmek için motoslk

leue luuıaı boyunca be§ numaralı llcrt 
~la kadar gitmesine izin verilme

:: istedi. GltU ve patırtıyI da gözlcrllc 

Dedi. Sesi açık ve pUrlizsüzdü. San

ki büyük payitahtın şık bir salonun
da oturmuş da laf atıyordu: 

- Corc Arliss adlı bir delikanlmın 
(1) Disraeli'yi oynadığını hiç gördü
nüz müydü? 

Bu sözlere binbaşı Hopkins cevap 
verdi: 

Makinelitüfekler çatırdamaya, tü
fekler patl:ımaya 1:-·'l.Şladı. Bütün garp 

sahili ateşle ışıldadı. Gerçi Türklerle 
gemileri bizim düşmanlarımızdı. Fa

kat, hiç §Üphe yok ki, yaman yiğitler
di. Kurşunlar üstlerine dolu gibi ya-

den söylenen kUfürlcr işitiliyordu. 

Skene bağrıyordu: 

- Kendini gözet! .. 

Karanlıklardan, bir gemi dolusu 

Türk, kanalın bizim bulunduğumuz 

yamacına çıkageldi! Kurşun cehen

neminden canlı olarak nasıl sıyrılıp 

gelebildiklerine h{tla şaşarım. Fakat 

işte gelmişler ve tam da tepemize di

kilerek şeytanlar gibi harbe başlamış

lardı. Yanımda ölmüş olan Pencaph
nm sUngülil tUf'cnginf kavradım. 

(1) - Benjaının Dlsraelll Kont dö Beıı..

cons!lcld (1504-lSSl) İngiltere ba§vckill 

poll Ukncı ve roman muhaniri. 

Bcnjamln bir Yahudtntn oğluydu. Lozıdra 

da doğdu fa.kat ısı 7 BCDesinde annesile ha.

bam dinlerini bırakarak lngillz kJl~ 
girince odn hrlstıyanlığa vaftiz edildJ. 

?'dil. 

ğıyor, iskambil kfığıdı gibi dökülüyor
lardı. Yaralıları kanala yuvarlanarak 

- Ne demezsin ya.hu! Karanlıkta 
pek söyliycmiyonmı belki de Dan
forth'du. Bu güzel çukur Disraelinin 
fikriydi değil mi? Bunu satınalan man 
gafa oydu galiba? Bu sam rüzgan da 
ortalığı kasıp kavuracak ... Hey baba
can, bir muz yesene! .. 

boğuluyordu. Fakat gene de geliyor
lardı! 

Kanaldaki ve yerdeki gemiler bir 

düzüne kadardı .. İki kilometro bir me

safe içine dağılmışlar ve kanalın aşa

ğı yukarı hemen yansmı kaplamışlar
dı. 

1876 da Jcrnli~ Vlktoryayı Hindistan ım. 

paratorlçcsl yapb ve Sllve;yo kanalının hf3SC 

aeııetıcrlnl satın aldı. O acne kcndlıılııe Kont 

dö Beaconsficld ssnlet Unvanı verildi. 

Ağzımn, yumuşak ve kaypak bir 13cy 
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- Bu sefil dilenci kadın galiba aklını 
kaçırmış jorj. öyle şeyler söylüyor ki 
bir türlü anlayamıyorum. Bu iğrenç ka 
rıyı buradan defet .• 

Dük Jorj, elindeki kam~ tehditkar 
bir vaziyette havaya kaldırarak Sosele 
bağırdı: 

- Haydi defol.. Daha duruyorsun. 
Eğer para istiyorsan git vekilharcı gör. 
Fakat bir dakika daha düşesin yanında 
kalmanı istemiyorum. Defol, yoksa kam 
Çıya başbyacağım._ 

SoseJ, bir kaplan gibi kendini müda
faaya hazırlanmıştı. Lakayit bir tavır
la Düke bakarak: 

- Nasıl, dedi: Kamçı mı? işte bu tu
har. Fakat Mösyö Dük, elinizdeki bu 
kamçı nihayet benim vücüdumda kan 
izleri bırakır. Fakat benim başınızın ü
zerinde sallamak istediğim kamçının 
•cısı hiç de sizinkine benzemez 1 Benim 

kamçının çarpışı daha müthiştir. 1ster
eeniz bu kamçıdan korkup korkmadığı
nı Düşesten sorunuz. Düşesin yüzüne 
baksanız a ... Sözlerim onu nasıl sapsarı 
Y~~tı. Müsaadenizle kamçımı aramağa 
g~.dıyorum mösyö Dük. O zaman görü
§Urüz. 

.. Çingene karısı iğrenç bir tebessümle 
tozlerini burada bitirdi. Sonra çevik n
:ıınlarla merdivenleri koşar gibi inerek 

ahçenin tarhlan arasmda kayboldu. 

b Dük şaşırıp kalmıştı. Bununla bera
er falcı kadının sözlerinden hiçbir şey 

:laınaınıştı. Düşes ise güçlükle ayak· 
durabiliyor, titriyordu. 
nuk, karısını tesk-in etti: 

. - Bu kadın çılgın galiba .. Fakat ni
Çın t't . 
}"ı 1 rıyorsun. Korkma, ben yanında-
b ın. Haydi kabvaitı edelim, s:nirlerin 
,,atışır. 

80~unu müteakip kan koca . kahyaltıf 
asına oturdular. 1 

Vera, ihtiyar kadının sfü.. inden çok 
endişeye düşmüııtü. Acuzenin bahsetti
ği korkunç kamçının başmm üzerinde 
ş:ıkladığını duyar gibi oluyordu. 

-22-

ÇiNGENEYi SUSTURMAK LAZIM 

Düşes Vera, o akşam gizlice evinden 
çıkmış, aşıkı Zingaranın yeni kiraladı
ğı eve gitmişti. A§ıkı onu hararetle kar 
şılamıştı. Fakat Düşes müteessir görü
nüyordu. Zingara.: merakla bunun sebe
bini sorunca düşes ona fena bir haber 
verdi: 

- Ah Zingara, dedi. Sorma başıma 
gelenleri ... İhtiyar bir acuze epeyden
bcri bizi gözetliyormuş. Bütün münase-

betimize vakıf olmuş. Şimdi benden 
hakkı sükut istiyor. Eğer böylece ağzını 
kapatmıyacak olursam meseleyi baba • 
ma bildirecekmiş. Kocam da duyacak, 
mahvolacağım. 

Bu haber Zingara için de mühimdi. 
Çünkü orada müstear bir isimle oturu
yordu. Bu ihtiyar kadın onun bütün işi· 
ni altüst edebilirdi. Sonra hükümdar, 

kızı ile kendisi arasındaki bu münase· 
beti haber alrnca ona herhalde iyi mu
amelede bulunmıyacaktı. Bunları düşü
nerek endişeli bir tavırla odada clolaşı
yordu. 

Düşes Vera, teessüründen ağlar gibi 
yaparak haberin alt tarafını da tamam· 
lı:ıdı: 

- Bu ihtiyar kadın bugün yanı:na 

kndar gelmeğe cesaret ederek benden 
ne istedi biliyor musun? Benim küçtik 
şatom ile tam yüz bin frank!.. Bunları 
kendisine vermezsem bütün aşk mace· 
ralarımızı gidip evve15. babama sonra
da kocama haber verecekmiş... Halbu-

187!1 senesinde Ruslara karşı Tllrklerl hl

mııyc etU ve Bcrlln kongresinde oercfli bir 

ırulh muahedesi hnzaıatmağa mu\·atfnk oldu. 

,, 
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sarımtrak mayiden çorbaya üç damla !anıyordu. Hava çok güzel ve parlaktı, 
damlattı. Sonra bu çorbadan kaseye bir Vera, bu güzel manzaralan seyrede
miktar koyarak Annaya verdi. Yanma rck neşelenmek istiyor fakat ara sıra 
bir tahta kaşıkla bir parsa da ekmek zihnine hücum eden korkunç hatıralar 
koydu. onu rahatsız e<liyordu. Bu hatıralardan 

Anna, çorbadan bir kaşık alır almaz niçin korkuyordu? Annamn boğazını 

çok lezzetli bir şey olduğunu gördü ve sıkıp öldürmüş, sonra da hükümdar 
iştiha ile arka arkaya kaşıklamağa baş- makberesinde tabutunun mezara indiril 
Jamıştı .. ihtiyar koca karı onun karşı- mesinde bile hazır bulunmuştu, Artık 
sına geçmiş soruyordu: neden ve kimden korkacaktı? 

- Et suyu ile yaptır.ı, çorbamı na· Fakat bütün bu düşünceler onu iyice 
sıl buldun? tatmin edemiyor ve hele korkunç ha· 

Fakat Anna, cevap verecek halde de- diseleri hatırladıkça ürpermekten kcn· 
ğildi. Elinden kaşık düşmüş. başı omu- dini mcnedemiyordu. 
zuna doğru sarkmış. gözlerini kapamı§ Tam bu sırada bahçenin tarhları ara
tı. Muntazaman nefes alıyordu. Falcı sında kül rengi ve kır saçlı ihtiyar ve çir 
kadın karşısında gülerek söyleniyordu: kin bir çingene karısının durup kendisine 

- Ne lezzetli çorba, ne lezzetli l.. Ar- baktığını gördü, Gayri ihtiyari titredi. 
tık elimden kaçamazsın hükümdar kızı.. Dük Jorj ile evlendikleri gece bahçede 
Sana, seni saadet içinde yaşatabileceği- el falına bakan çingene karısını hatır
ni söylediğim adamın kim olduğunu an· ladı. Fakat karşısındaki kadını ona pek 
layamadrn. O senin babandı .. Fakat bu benzetemedi. Sonra daha dikkatle ha· 
sırrı bir hayli altın almadan kimseye kınca bu kadının düğün gecesi yanla
söyliyemem. Bakalım bu sırra mezatta rına yaklaşarak sadaka istiyen ve kaş
kinı daha çok verecek? la göz arasmda başındaki elmas iğneyi 

ihtiyar acuze böyle söylenerek Anna- aiıran kadın olc!uğunu tanrdı. Sert bir 
yı kucakladığı gibi kulübenin ikinci o- sesle kadına seslendi: 
dası olan dar, aralık gibi penceresiz bir - Ne istiyorsun ihtiyar? .. Bu bahçc
yere götürdü ve orada ince bir bez ya- ye nasıl girdin? Haydi buradan çık git • 
tağın üzerine yatırdı .. Sonra ona bir da- Dilenci kadın, ellerini ona doğru uza· 
ha b::karak: tarak yalvardı: 

- Uyu, dedi. Seni burada yüzünde 
dolaşacak farelerden başka kimse ra
h:ıtsız etmez 1. 
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HANGi KAMÇI DAHA FAZLA 

ACITIR 

1 
Dü§es Vera, banyosundan çıkmış. 

geni' malikanenin bahçeye bakan alt 
kat balkonunda kahv:ılt1 etmeğe hazır-

- Güzel düşes, bana bir sadaka veri
niz. Bu fakir ihtiyara acıyınız. Merha· 
met edip şu göğsünüzde parlayan iğne· 
yi bana bağışlayımz,. 

Vera, hemen göğsündeki zümrüt iğ
neye baktı. Acaba bu kadın deli miydi~ 
Kadına hidedtle haykırdı: 

- Amma da ah1aksız 

imişsin. Gözlerini toprak 
Bu ~rneyi de düğün gecesi 
çaldığın iğnenin yanına mı 

Defol buradan .. 

ve aç gözlll 
doyursun. 
batım dan 

asacaksın .• 

A. ~-

1 
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Taksim abide kaı·şısında ~·mg 

BELVÜ SALONUNDA 
\ 

RADYO BINBMALAR HER AKŞAM 

lSTANBUL: 
18,30 Ambuad~rden naklen varyete mllzt 

ğl, 20, saz heyeU, 20,80 Milzcyycn ve arka 
da§ları t:aratmdan Türk musikisi ve halk 
ıarkılan, 21 plAkla sololar, 21,30 orkestra, 
22,30 Ajana havadisleri, 23, son. 

ViYANA: 

18,10 gramofon, 19,05 halk §arkılannı öğ 

SARAT 

TURK 
MELEK 
iPEK 

renellm, 19,35 bir aylık haberler, 20,05 saat, SAKARY ı\ 
haberler, hava raporu, 20 20 piyano konseri, VILDIZ 
:n,05 konser, 22,55 filmlere dair, 23,15 haber SUMER 
ler, 23,25 spor, 23,45 dans. .u.KAZAB 

BEBUN: rAN 

17,05 eğlenceli yaym, 19,05 spor, b&hlıleri ŞIK 

19,20 facia, 20,05 musiki, 20,50 gUnUn akis ŞARK 

Jerl, 21,05 haberler, 21,15 musiki, 23,05 hava ASRI 

BEYOCLU 
ı Viyana aenl seviyorum ve 

Beı1in ollmpiyaUan 

1 Ha§nıeUQ vals 

Karuı ve daktiloeu 
ı Ehlll&llp muharebeleri 

(Türkçe kopyeai) 
Asri zamaıılar ı Şarlo l 

ı lılargarlta 

ı Taras Bulba 

1 
Programım bildinrıemiıUr 

Programmı bUdlnnemlfUr 

1 MloeJ sırocot s. 
ı Könlgsmark J 

Amok ve Brodvay Melodi 

936 E raporu, haberler, spor, 23,25 spor, 23,35 pa 
zar hazırlıkları, 1,05 gramo!onla dans musı 
ki& 

BUDAPEŞTE: 

ASTOBYA Tunç Vücutlar ve Yer ''5. 
tUredt 

CUMUBlYET ı Pepo ve gece ad&mlart = 
18,05 karışık yaym, 18,55 piyano, 19,35 rad 

yo mt18&bakaJarmın netlceat, 20,05 orkestra 
koıuıert, 21,05 piyesler, 22 haberler, ıpor, 

22,20 kon.ser, 23,05 hava raporu, 23,50 dans 
pl&klan, 1,10 haberler, 

BtlKREŞ: 

FERAH ı Volga mahkQmlan ve 
tSTANBUL l 

Aradığı;n kadın 
AZ.AK ı Kadınlar k1Ub6 ve Kara 

JllLAL 

kedi. I 
ı Kadmlar klUbU ve l4ob1. ) 

kAni&ml llOllU 

ı JUlllita ve G1zU VNlk& 

Bayan HAM1YEr YUCA SES, Bestekar; B1MEN ŞEN, Kemant ND:!A.Tl 
TOKYAY, Piyanist ŞEFİK, BANCO. HASAN, Neyıen: NlHAD 

Okuyucu : Hafız Burhan ve Vahy 
BAY ANLAR: MAHMURE, ŞlJiffi.AN, AYDA, SEV1M. 

1\- Ukemmeı sarvls tıyatlar emaall mUe•H••l•rden uouzdur 
... -·-=·········································•:x····· .. ··· mm ·-----······ .. ······· .. ····· .. ····-···-······· m:::::....:::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::.. •• ::::•: 

V AKJT Propaganda ıervisin· 
don: 

1 - Türk ev1ltlarının i~siz kal
mamasını arau eden KURUN ve 
HABER gazetelerimi% it anyan 
kimsesi% ve bikes1erin illnlannı 

meccanen kabul eder. 
tıab kalmamak için bundan ı .. 

tif ade ediniz. 

lstanbul 7 inci icra memurluğund 
Mahfuzenin tasarrufunda olup Emniyet sandığına birinci 

cede ipotekli olan ve paraya çevrilmesine karar verilip tama 
(1412) lira kıymet takdir olunan Anadolubiaarında GCSlmıda N 
lafı caddesinde tapu kaydı mucibince 7 /1 Mü. mukavelede 7 M .. 
ni 1 No. lu ıağ tarafı mukaddema Necip timdi Hafız Ahmet ve 
ıi sol tarafı müfrez 2 harita No. tu mahal arkası mukaddema 
timdi Hafız Ahmet bahçesi ön tarafı Nitanlafı caddeaile 
müfrez bir ev. Kapıdan içeri girildikte bir sofa üzerine 3 oda 1 
Juk, hela, Birinci kat: bir aofa Ü7erinde 3 oda 1 hell zemin kat 
simen bir ta~lık üzerinde mermer musluk bir yemek odaaı iki 
Hanenin arkasında 1/ 1 No· lu ahır üzerinde bir oc:laaı vardır. 
de çam ve ıhlamur ağaçları mevcuttur. Yukarda evsafı yazdı 8 
menkul açık arttırmaya vazedilmiıtir. 

Arttırma peıindir. Artırmaya ittiraJc edecek müfterilerin 
18,05 aakeı1 mwıikl 19,05 saat, bava rapo 

na. 19,20 orkestra komert, 21,05 mektup ku 
buu, 21,30 dana havalan, 22,35 saat, hava 
raponı, haberler, spor, 23,50 fransızca ve 
almanca haberler, 24 haberler. 

ALEMDAR 
KEMAi.BEY 

Glzll vesika" Kızıl ale•. 
Programım bll(llrmemlıUr 

2 - Memur,kttip,muhaılp, artist 
kavas, odacı aıçı, hi%metçi, cvlAt
hk ve her nevi iıçl anyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER ıuetelerinin ucuz, küçük 
il.tnıuından iatifade etmelidirler. 

ti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi nya milli bir ba 
r.ın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim v 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma f& 
mesi 17-11-936 tarihine müaadif aalr günü Dairede mahalli 
susuna talik edilecektir. Birinci arttırması 10-12-936 tarih 
müaadif pel"§eDbe gunu dairemizde saat 14 den 16 ya kadar i 
dilecek. Birinci arttırmada bedel,kıymeti muhammenenln % 75 
bulduğu takdirde üstte bırakılır . A.kıi takdirde ıon arttıramn 
hüdü baki kalmak üzere artbrmaon bet aün daha temdit edile 
25-12-936 tarihine müıadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
rede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üat 
bırakılacaktır. 2004 numaralı lcra ye lfli.a Kanunun 126 mcı 
desine tevfikan hakları tapu ıicillerile aabit olmıyan İpotekli al 
larla diğer alaka daranın ve irtifak hakkı aahiplerinin bu haki 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden 
haren 20 gün zarfında evrakı müs bitelerile birlikte Dairemize 
dinneleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu ıicillerile aabit o 
yanlar ıatıı bedelinin paylaımaıın dan hariç kalırlar. Müterakim 
gi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüıumu ve V 
icareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf i 
•i ta-..bi .Aıt müt~ aittir. Daha fa:ır tı1a1tfnat aimak fm,enl 
9351837 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
diri kıvnıet r2\Df'runu srörüp anhyacaklan ilin olunur. (276~) 

llllUJRAD: 

18,05 konferans, 18,25 halk p.rkılan 18,55 
opera şarkılan, 19,25 gramofon, 20,3:5 mJI 
JeUerirı zamanı, 20,55 karışık yayın, 23,05 
orkestra kon.sert, 

PABIS (P,T,T,): 
18,05 keman koıuıert, 18,35 muaikt, 20,35 

havad!s, m\18ik1, 21,3fi hava raporu, konut 
ma. 21,50 pıyano konseri, konU§ma, 22,35 
orkestra konseri, 24~ dana • 

RALIC 

..uaııyetizör ve illUzyonbt MtLLI 

Pr. Zati Sungur 

KADI KOY 
programını bUdlrmem11Ur 

ı progT&mDU bUd1rmem1ftlr 

l Programmı bUdlrmemltUr. 

OSKUDAR 

BALAT 
ı Çell.n1nln macera1an. Sa

adet ve Lakukaraç& 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dilkkln, maıua almak 
ve utmak, kiralamak iatiyenler bu 
itlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir tekilde temin etmit olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz i11nlar ıUtunundan isti
fa"! etmelidirler. 

Tamamen yepyeni ve _T_l_Y_A_,. __ RO_L_A R 

4 - Otomobil, araba, :'İyano, 
mobilya. radyo, ıramofon ve her 
nevi ev eıyası ve Mire almak ve 
utmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz i11nlar 
'Sütunundan istifade etmelidirler. 

muhteıem bir prog 

ramla aon hatta tem 

slllerlne bqladı 

Her aqam saat 21 

ı1e suvare, cumar 

\9lll ~ ...... 

1 sa.nt 17 ae nıatlncl 
MAKS'tM Tiyatrosun. , 
da. 

TEPEBAŞI 
dram Jamunda 
AYAK TAKDıll 

ARASINDA. 

BUtUıı bu arsularmmn temini 
için mUracaat edecek mahal yal-

• V servisi-
VA· 

j KIT .Yurdd."'l'etefon: 24370 

- '1itflllllll11~~--ııııııııııııı11ıııı 

G'OZEL PRENSES CÜZEL PRENSES 

Dilenci kadın gülmeğe başladı: 
- Doğrusu iğne hikayesini iyi keı

fettiniz. Evimde pırlantalı ve zUmrüt
lü bir iine var. Fakat ıu göğıünüzde 

takılı olan iğneyi de ahraam çok sevi.' 
neccğim. 

Vera, gene hiddetle haykırdı: 
- Hırsız ... Utanmaz hınız .. Demek 

kabahatini itiraf ediyorsun. öyle ise 
§imdı belanı bulursun. Hapiahaneye 
gidince akim baJma gelir .. 

Vera, bunları söyliyerek hizmetçile
ri çağırmak için elini zile ~atıyordu. 

Tam bu sırada kadın değneğini hava· 
ya kaldırarak korkunç bir sesle: 

- Eğer, dedi. O zile dokunmak ce· 
aaretini gösterirsen kendine Anna Pas
kalın lkibetini hazırlamıı olursun. Bi· 
lir misin ki bana falcı Soscl derler. 

Vera, büyük bir tereddüde dü§tÜ. E
lini zilden çekti. Çingene kansının teh
ditldir vaziyeti, araya Annanın adının 

karışmış olması onun bir §eyler bildi
ğini anlatıyordu. Fakat acaba ne biliyor 
du? Sonra Sosel adını duyunca, onun 
muhahmede Anna aleyhinde yalana 
phitlik yapıp zavallı kızı darağacına 

gönderdiğini hatırladı. Bunları diltüne
rek ihtiyar kadının kendisinden bildiği 
bazı şeyler için hakkı sükut koparmağa 
geldiğine hükmetti. 

Bu sırada ihtiyar, kadın, balkona gel 
mck üzere birkaç basamaklık merdiven· 
den çıkmağa ba§lamıştı. Vera azametle 
kadına seslendi: 

- Çabuk geri dön ve itine git .. Hay· 
di defol diyorum sana ... Seni gördükçe 
iğreniyorum. Hem benden ne istiyor
sun. Eski hizmetçim Annayr bana ha
tırlatmaktan maksadın nedir? 

Sosel bu tehditlere ve hakaretlere al· 
dırmadı bile .. Merdivenleri çıkarak dU
ıesin kartısına dikildi. Sonra mUıtehai 

bir tavırla dilşesı baştan aşağı siuc;ck: 
- Söyl~diklerim hoıunun ıiuııedi 

caliba .. Bunun için benden iireniyorsu. 
nuz. Bir vakitler ben de ıizin gibi ı•nç, 
güzel bir kızdım. Elrnası.rmı vardı. 

Hatta böyle güzel köt~te otururdum. 
Fakat Soscl §imdi itte bir dilenci oldu. 
tnsanlardan uıak, ormanın ıım bir kCS. 
ıesinde yaşıyor. Hep bunlar dlinyaııuı 
yuvarlak olmasından ve bir kararda 
durmayıp dönmeıinden ileri ediyor, 
Belki bir gün siz de benim yerim• düp
ceksi:ıiz. Çünkü dünya dönüyor ı .. 

Vera, ihtiyar kadının aözlerindon çok 
ıinirlenmi§ti. Söylediii ıeylerı nı .nana 
vereceğini bilmiyordu. Onu batından 
savmak istedi: 

- Sen belAyı ıorla Mtın .ıın.k ittl· 
yorsun. Kolundan tutulup dqan ıtılmı• 
yı, iğnemi çaldıi'Jn için bir hırm ıibi 
yakalanıp hıpi.!ıaneye ıitıııeli iıtemi• 
yorun hemen buradan defol, git.. Al, 
fU birkaç kuruıu da •• Haydi ıit •• Artık 
durma. 

ihtiyar kadın yüzünü buruıturdaı: 
- Birkaç lcuruı rnu.. Bent bu kadar 

budala rnr unnediyonun? Ben artık..
ki kulUbernde oturmak iıttmiyoraıJR,. 
Bunun için bana bolbol altın lbmı .•• 
Sonra ormanın nihayet buldutu yerd .. 
ki kiiçük §atonuıu da bana vemıeUti· 
niz. Bu gato çok ho§Um. gidiyor. Bcniııı 
olmalıdır. 

Vera, kadının bu sefer çıldırdığına 
hükmetti. içeri gidp Utaklannı çatır· 

mak için bir adım attı. Fakat ihtiyar 
onu durdurarak &mirana bir tnırla: 

- Durunuz, heniU konupcak çok 
ıeylerimiz var. Sözlerim ıize deli saç • 
ması gelmesin.. Daha açık konupyırıı. 
Size yapacağım hi%mete mukabil iıte

diğim altınlarla pto çok azdır. ÇUnkU. 
eğer ıiz benim dediklerimi yapmana • 

-----------------------------------------------..-----------nıı o ıaınan hükümdar Kritıtiyan hu· 
rctlerinin güzel kızını reıaletle man
leketten koiduiunu herkes iıitecektir ! 
Dük Jorj da sevimli zevcesini boşaya

cak ... İ§te bunları yıpıbilmek karşınız
daki ihtiyar Soselin elindedir. Çünkü 
Soael, güzel düıeıin suçsu~ kıı karde
Jini elleriyle boğduğunu her zaman is
bat edebilir t •• 

llu söıler kızgın bir topuı gibi · 
nın bafl114 indi, Bu kadın neler söylü
yordu.? Bunları naııl biliyordu? Ya· 
hut nereden öğrcnmiıti? 

tbtiyu kadın, düıeae iyice yıklaoa
rak sözlerine devam etti: 

- iıtediiins pto ile yÜll bin frank 
h~ de ~ok değildir. Çünkü bir büküm· 
dır laaının beyaı ellcrile tebutundan 
dirilip kalkın kız kardcıinin boiaıını 
sıkması hır g~n görülebilecek man· 
aarılardan değildiı. Onun botaıını ku· 
l\lr•uı aıktınrz. Fakat, ne çue ki çok u 
aıktınrz. Böyle işlerde kibarlık IÖkmeı. 
Bofueulukta maharetiniz yokmuı !. 

Vera, iki eliyle yüzünü kapadı. Kcn· 
dinden ıesmiı bir halde idi. inler ıibi 
bir ıeslc 

- Suı, ıcuıe ıus, dedi. Yokaa tenin 
teyt~la kunturatın mı var? Vereceğim 
ııtoyu sanı ... istediğin altınlan da be
raber •. Fakat söyle kız bili yaııyor mu? 

- Evet ya!ıyor, öldüremediniz, 11-
teraeniz ecdar1ınızın yattığı kiliıeye 

gidiniz. Gömülen tabutu açtırıp bakı • 
ruz. İçinde Annanın cesedini bulamıya· 
caksınıı l O şimdi emniyet altın<ladır. 

- Nasıl, emniyet altında mı? Beni 
heran korkutmak ve titretmek için de· 
ğil mi? Fakat SoseJ, onun öldüğünü 

bana isb&t edebilirser. istediğinin Uç 
miılini sana veririm. 
Fıkı kadm cevap verdi: 

' - İhtiyar Soseli bir katil yapmak, 

tuıağa dütünnek mi istiyorsun? Yd• 
ma yok. O kadar budala dılllim. Aıın• 
yapdıkça ıiz benim lıer dedilimi Y•P" 
malc mecburiyttindetin~. Pakat eğer 

birıtm o ölt1r11 yahut Blmllt olıaydı tim 
di burada benim kemiklerimi kamçı .ı. 
tında e~diriıdin delil mU Merak et • 
mı, o yqıyor, haıı de ,.pyuak .. Pı• 
kat dodiklcrblli flpanaa onıı kiaue 
göreıniyecektir. Yum ıeee illi lnılU• 
bemde beklerim. Gellrlsq pt.nyı 4'. 
berab.r ıetirlrtinb. Ben et. bugUnlerde 
ku,uıc ptoyı taprıırım. Hlt Jrimae bir 
tey anlayamaz. Benbq Mauriıtanlı 

bi1 kontot oldulımıa dair elündc çok 
muntuım vctilcaJanQs vudır, Si.ıtıı tnı 

tatoru biı' kontese tatmsnıs qdu 4-
tabil bir JCY ol.mu. 'bııdl aöylcyln bl• 
kalım. Toklifl~rimi kabul ediyor muıu
nuı 1 

Vere, bir müddıt dilfllndU. Sonra 
ihtiyar ICUHYt: 

- Aıla. dedi. Htr nkit llftia keyfi. 
ne hiımet etmektn1t ilm•ll terclls ede 
rim. Fakat Anna Paısblm ricudunua 
dünyadan keldınldıtııu Na ilbet .. 
dersen, yani· onun ceuclini veya bap. 
nı bana ıötterirMA o SUlaJI baı de 
sana llyık oldufıın mlUırlfatı venıselmt 
ıeeikmem. Yoksa Anna J8fldıkp ara• 
mızda anlatmak imklnı yoktur. &,,cll 
utık sidiniz. 

Bu 11raa bahsenin tarbJan araamduı 
bir ayak ıeai ifitildi. Dilk JorJ elinde 
kamçıaı ve arkasında iki kBpeli avdan 
geliyordu. 

K-ıırısının kartıaında bir sfnıene kan 
ıı görünce merdivenleri acele acele p
karak merakla sordu: 

- Bu ne? ... Bu falcı kadın ııe istiyor? 
Buraya kadar naııl ıirebilmit? 

Vera, hemen kocasının yanma IOkula 
rak:. 
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iDiN BAZI 61NIMA AATIS'tLIAI 

HAFTADA 
100.000 F• WAlllYOI 

Satılmayacak etYa, ki
raiaua.n:uyacak ev, apar
tnnan yoktur! Ancak yo
hınu bilmeli: 

T.N. K 
BÜYÜK 

&ı~lıQl' bir sinemaeı ı 
teıQRtlo Hollvud'da 

~~z kJAslk gDzeııtk 
&Jet etmiyor. 

41~1' -~a illve ediyor: ""Zamun1111.da 
~ lltUdyolarmda kllaik giizellik 

lale~ ~lar ve 7.ekl 100 dolar kıy" 
leı:ıçı~.~&a.ı ytlaler ile, nlıldaa ve 
clo~ ~ tenderı daha ful&, 1000 

dedir. 

s~ 
~Ut l>l'o &rtlatıertuln yakıcı ve ku"r 
Cltıllll'nı lt~rlen altmda çalıfil'PD 
le~ >'Uııerını çabuk soldurarak 
~rıel'dir ve buruşturan bu projek
~ltııı~ BtrÇok yıldızlar, yüıllrinl 
llallııc trtUk 'le IUzellqtlrmek için gQ
~l fecıa :-eıertnde bUtUn tenttle-" 
~ Ylldtı ~Yorlardı. Fakat, bu,un. .. 
"at ~ ' endi kendine teveestll ede-

t bir tedbir l&Y,eeiDde ciltıerr 

Din tara vet.ım viklye edebiUrJer. Vt 
yana üniveraieai profesöTU doktor 
Steaj te.ratmdan ketlf ve genç hay-

ftlllardu ı.tlhaaJ edilen cllc:U beeleyt· 

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 

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

20 keU.IDeye kada.r beş 
<Wasi 

100 
kuruştur 

HABER GAZETESi 

htanbulda en çok satı
lan buikt akşam gazete
ıddir. 

et w geıı~lrict Biocel cevheri etm· ________ ......,.. __ _ 

di pembl rengindeki Tokalon kremin· .-.... ·--------~ 
de inevcuttur. Gece yatmazdan evvel KURUN Doktoru 
kullandlkta, siz uyurken cildinizJ A 
besler.,. pnçleetlrir. Buruıukluldar Necaeddin tasagıın 
ve çiqlla' aillnlr. Bu aayede her kadın I Her gün 16,30 d&D 20 ye kadar 
birkaç bdta zarfmcla ıo-us yq genç Lllelide Tayyare apartımanlann-
lepııele muvaffak olabillr. GUndUzlel" ı da daire 2 numara 3 de hutaıarı-

k T k DJ kabul eder, Cumartesi günleri 14 rl llıe (y&Ptz) beyaz renginde i o a· ı Bir verrlsen bin l<uarıabilirsin. Bir kaybedersen paran heba otmamrıtrr. Hem 
Utü. -•-ı. ı den 20 ye kadar muayene parasız-

lon kremi kull&ndıkta b n IM.7-' I yU.lerce vatandaşmızı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir bç mo 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa ı ._dır_. _________ .. katmıt olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de ıenin olmıyavaiım kim MW1a 
tzr ve alldi beJUlabp genQlqtirir. & edebilirl 
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A O A P A Z A R l 

Yeni çıkan plaldar et Ba ka ı 
Bayan Muzaf'fer 

Kan dur 
Tamamı ödenmiş sermayesi: 2.200.000 T. L. 

Nr. 270108 - Suzinak Şarkı · İnlesin Kalbim 
a.seste: Mustafa NaUz 

- Hüzzam Şarkı · Kumral Saçının 
a·ı Şartlar a 

Beste : Mestafa Nafiz 
Bayan Şükran Denizer 

Nr. 270112 - Fantezi Bir Balo Gecesi 
.. - 36 Modeli 

Bayan Semahat: Ozdenses 
Nı-. 270109 - Hicaz Şark1 - Aşkı Hüsranla 

- Uüşşa'4 Şarkı - Pencereden Bakma 
Bay Haiil Söyler 

Nr. 270115 - Zara Şarkıs1 - Gelin Güve 
- Emrah - Eridi Kalmadı Dağlann Kan 

Ticari krediler 
Teminat mukabili krediler 
Emtia üzenne avanslar 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 

VA EL 

Teminat mektuplan 
itibar mektuplan 
Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
Tediye emirleri 

MEVDUAT 
ve 

5 .. hşa çıkarılmışhr. Faizler· her a~1 ın birinde ödenen 
.._.,_m~~~~~~~~~~~~~~~~ I 
:::.":::::::: ~ ifil ~@ lf11 IF> o ~ ~ ınl aı o~ o IFıl lYl <?; o l!dJ :::::::::::: ı i Mev uat H ~ H 
:: :: .. . . 
:: :: 

!li Radyo ve Gramofon iğne erini l::_i==. 

1 izahat için Banka gişelerine müracaat ediniz. ( 

: t:ecrübe ediniz. 
u Bir iğne 6 plak ~=};'a~!.~~~~~';; ;!~!~~m~~mez. Gramofon i! 

l _____ K_e_r e_s_t_e _i_şl_e_rı_· _i ı_e_<l_e_m_ir_v_e_a_h_sa_P __ i m_a_ıa_t_v_e_ta_a_h_h_u_· d_a_t __ ı _______ \ 

~E Umumi satış yeri: Sirkec~ No. 37 N c1H AT 1 Şık ii 
•• 100 adetlik kutu 40 lturuş, 200 adetlır< kutu 70 lcuruş :: 
g 'fMra siparisleri süratlc göndcriJ.r. Ani.ara satxş ) eri: Anafarta]ar EE 

Merkezi: A N K A R A 
lstanbul Şubesi: T A Ş H A N 

.. ') .. .. 
:: caddesi Şen Ses rnuzilı: pazarı Şükru Durgun :: 
:: ........... -····-······ ·---········· .. ··········-······-······--......... :: : ::::::ı:r.m:::::: •••• : •••.••• ·-· ......................................................... - .••.•••.•••. - .... • • 

• 
şubeler: An ara, dapazarı, Bandırma, Bartın, Boıu, 1 
t.:.ozüyük, urrsa, Düzce. Eskişehir, Gemlik, istanbuB, 

izmit:, Küt ahya, Safranbolu, :rekirdağ. 

TiDAR • 
ı 

v 
iyi giyine eri 

ve B E L G E V Ş E K L i G i N E KAR Ş 1 

OBiN Yeni kışlık modeller ve kumaşlar 
daimi yenilik 

aotarıbul : Yeni Postahane karşısmda Letatet hanmda No. 4 Tabletlerj Her eczanede arayımz 

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

Gripc Romatizma nevralejiyc diş 

b:ış ağnlanna en tesirli kaşelerdir. 
İsr:ıine ve markasına lCıtfen daima 

dikkat. 

Kimyager 

üsameddin 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilit. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankasr karşısında İzzet 
Bey Hanr. 

lf.~m!IE Pipo Meraklllarına Müjde mi~!!&. 
Dünyanın her tarafında rağbet gören 

STANDA T 
OLDENKOTT PiPOLARI 

En müşkülpesent müşterilerini memnun edecek derecede çeşidi mev
cuttur. Bir tecrübe kafidir. 

İstanbul, Sultanhamam Kebapçı Karşısında 
• 
1 o AZA 1 

tstanbulda Ga atada rıhtım üzerinde yapı
leual< yolcu salonu projesine a·t 

açılan müsabaka 
Istanbul liman işletme idaresinden: 

Galata Rıhtmımda Merkez ve Çinili Rıhtım hanlan arasındaki ida
remize ait ydclacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlannm mebni bu-
lunduğu arsa üzerine yeniden İnşa ettirilecek yolcu Salonu projesi için 
Türk ve Ecnebi mimar ve inşaat mühendisleri arasında bir müsabaka a . 
çılnıı§tıT. 

Müsabaka 6. Şubat. 1937 tarihinde hitam bulacaktır. 
Projeler bir jüri heyeti tarafından incelenerek birinciye (2500), 

ikinciye (1000) ve beğenilen diğer iki projeye (500) zer lira mühiifat 
verilecektir. TnHp!erin proje müsabakasına ait izahnameyi Galatad:ı Fer • 
nencilcrde Haydar Hnnmda Fen servisi şefliğimize müracaatla nlmalan 
lüzumu ilan olunur. (2754) 

E N 
REKLAMLARI 

lUJclYJ;g ve telksn'{'cOe 

ECiP ERSES 

TA 

Galata: Sesli Han 

~~ BtÇAGINf 
KULLANIYOR 

~ 

işlerinizin kıymetin· biliniz. O ur olmaz dHş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
Çünkii ~er mikrop ağızdan alınır. Ağız mili roplarını 61dilrecek kıymetli 

ma deyi haiz yalnız: 

~ ~,~,,,,~~ 
. Fi ı , r S kuruş ur . • acunu 



1 

iz.) 'I onlon amca her işe burnunu 
solum birisidir dememlf miydik. İşte 

bir misali da.ha. Bir .ı:b. Ki1rqe ~ 

rak sardırm!J dııııstJsmdlm blrJle 
gtl.re,Şmek de lııtemJit:I. !ldat de ao.. 

yumıp ringe çıktılar.. Sarmıt clnt 
yııp:yorlardr. Hant an nereslnl tutar-
sail tut, kır, kopar cmıdiıdmı. l!!'lr ara 
öylit lcanttılar Jd amca kendi ayall
ıit raldbtiı!n ayalı diye uırdı. 

/ -.., m,_,,ra? / 

Dünyada nasll 
ej~er vard•r? 

Haıasl<IJr 
C':1 

··soN"~A BÜYÜK EJDER, 
MAGAR.&\SINDAN ÇIKTI. KO
CAMAN AGZINI AÇMlŞ, A -
LEV S'\ÇIYORDU • .,, 

Masalın bura~uncla küçük dın· 
leyiciler, küçük ]illerini yutar.ak 
gibi olur. .Bi. :ız büyümüş olan
far; kendi keori 'lt:rine gülümı1Cr, 
Ve sonra birlbiılerine dönecek 
heyecanla. şöyle i,ierler: 

"-Elbette ki bu bir masaldrr. 
Dünyad1, ejdeı diye bir şey yok-
tm •• ,. 

1ıte yanı1<1ıkları burasıJu. 
Eicler vardır . .! Hikayelerde gö
rlildüiti gibi manim ~· irrnh· 

Bu "ejder,, ıer, dünyanm yd
ruz bir yerinde bultmm'. A:WMta• 
ralya ile Asya arasındaki bazı a~ 
dalarda,. 

•• 

Amerika da seyyar kiliseler 
rağbet bulmıya başlamıştır. 

Resmimiz seyyar kili~.ıain 

mucidi olan Amerikah jnps 
la ilk. scyyaı: kiliseyi ·gis· 
termektedir. 

•• Koyun 
ayakkabısı 

Dünyanın en garip hususi: mü
zelerinden biri İngilterede Bor
doli isminde birine aittir. Bu. mü
zede en garip ayakkabılar mev
cuttur. En kıymetli ayakkabı -
lardan biri 390 senesinde ·.ıaPJl
mııır olan papuçtur. Bir :liğeri, 

bugünkü İngiltere kralının ciycli
ği. ayakkabit1"1 bir llıopyesidir. 

Bir ayallkat.ııa:ı 'Yllktiyle her 
hangi a1ak i?l pençeli, topuklu 
güzel ayakkabı yapmcağıru iddia 
ediyor.da. ''lloyaa için ayaikabı 
yapar mmm?~, di,e .sordular~ id
dialı ayakkabıcı alt almak iateme 
diği için filhakika koynnun küçe;. 
cük ayağtn_m ölçUsünü alıp &UJııel 
yils ve pençe k~ w tabtadaa 
bir de topdr. ~ Bu mnre• 

( 1) Belediyenin yol sulayıcmr 
.KaSTm, yolu ıulartcen kulağına 

lJir ses geldi: "Blı ses ner.cdcn 
geliyor, acaba ne oluyor?;, dedi. 
:Satmı· ka.ldırdı. Balkonda1_1 düş
mekte olan ·bfr. adam gördü, a
dam ta beşinci kattan yıldınm 

sü.r.ltile aıağıya iniyordu. Sürat
k bir çare düşündü. 

(.2) Elindeki hortumu ıakult 

~ir surette yukarı kaldmk.. Ada
mın tam altına gelecek. tekilde 
biıaz sağa ilerledi. 

Hortum.iM tıpır.ım. aı. ada.,. 
'tl3 çarpınca; 

( 3) Onu listik bir top gıöi 

:!!.ılıcan sıçr.ıltL Tam bu arada. 
da suyun musluğunu yavaş ya
vaş kapamağa ve tazyiki bu su.,. 
retle· azaltmağa başladi. Kazaya 
uğT.ıyan adam da ağır ağır yere 
inme.ğe1 başladı. 

( 4) Sa. tamamile azali:p cia. a. • 
cbtm dilfeaeij mnda Oraya I.~ 
n1en bir yatağm ladine dtltdt 
güzel bir .~· plrardr. 

Bu. iki. 9.ft· SıJıruır ayaiııkab• 
11 da menldı :!qillımı: muz. 
8in1e ba1ummktMir~. Bundan 
~· dlayama diler biç bir ... 

j ,c;;, ü/aıemif ,eyler J 
weıııngton 

da.ğalillda .kn 
saDDanan taş 

Arjantinliler meşhur t.a11anan 
taşlariyle hakh olarak öğünebilir 
ler. Bu taş And~ dağlarındaki 

·sivri tepelerden birinin üstünde
dedir, Az bir kuvvetle sallanclığt 
halde müvazenesi bozulmaz. 

Bunu:a iııİr' eii T,asmany.ıQ, 

Wellington dağında bulunur. 

-c: .. ı. ~ 

~ .. -l 
~~,-~) 

~ 

Belki dünyanın taşka yederinC:Ci 
de birçok eşleri vardır, fakat w 
bilmiyoruz. 

Neyse, Wellington'daki tat. 
birçolt seyyahların, ilim adamla .. 
rlllJl7.. tr.:ewüaiinil tahrik edeceJC 
kadar,priptfr. Taamanyanm pa .. 
yitahtx olan. HObat Town'nun bet 
altı kilometre prlrinde bulunan 
Wdliııgton diaiı lıiı metre irti• 
faa ya111Iıdır. .()rnrwahıtla kaplı 

büyüi kayaJamı llalmıduğu bit 
yerdir. • . .ıziyetine njmen dün .. 
,acıa. m_.-vcut cbığlana en çolt 

saJlanan tat sıplak bfr Baba 
iizerinckctir. ft )'Ue pyet dal: 
Ye ehram Jdr'inıJr bir kaide. ne 
bağlıdır. İm2ıı buna bakmc:a, ıı.. 
men timdi· eağdau. qağrya yur.n' .. 
Iannenl"n".ı§ zanneder. 

On yedi metre irtifaında olan 
iri kaya Dinlerce kilo ağırlığında~ 
dır. Ande Jağlarındaki eşinden 

çok daha büyüktür. Jv1"aama!ih 
altT yaşındaki bir çocuk onu KO-. 

layca sallıyal:ilir. Bazı pazar gün.. 
kri binle . .:e meraklı bu taşr sat .. 
.liırnağa giderler, o da .ziyar:!ç~ .. 
Itrinin arzulannı maalmemnuıit. 

ye yerine· getirir. Fakat, böyl• 
sallana sallana bir gün olduğ}ıı 

yerden aşağıya dUşeceği de ha• 
tıra gelcbiiir. lılihazene bozu" 
lunca da. ~ ba iri kaya yu• 
vı:ırlanrrsa, pçtiii yere rasthya
c:ak. m.n.larm ..ay haline! Bunu 
düşünen T!IWDEnya hükUmetl 
ta§lll ·etrafma bir. parmaklık yaP." 
tmnafa ı.mr wrecektir, deni
yor. 

Fakat;. IMi t1:i ..ıtaou tagı 

HABER - ÇOCUK HAFTAST 

[ ŞEN Ff.KRALAR { 

Bir m;rğaz:ıda: 
- Madma:z:cl, görünmez gue

.ıedniı var mı? 
- Evet, madam! 
- Bana birkaç nümune gös~ 

tcrebilir misiniz ? 

}} • 1$. 
- Niçin yazın günlerin u. 

zun, kışın kısa olduğunu bana 
söyliyebilir misiniz? 

-Çünkü, hararetin c!sim. 
leri uzatmak, soğuğun kısalt 
mak hassası vardır. 

~ .. l} 
Bir ş::hirde himayei haY' anat 

cemiyetinin şubesi açılmıştc. İlk 
toplantıda cemiyete varidat tl"min 
edrcek işler görüşülüyordu Her 
kes bir teklifte bulunuyorJ.ı. Ne 
tıı:ede reis söz alarak : 

- Cemiyetimize lazım olan pa
Ta: temin etmek için bir bo~.ı dö
'ğü~ü tertip edilmesini teklif edi
yorum.,, demiştir. 

"* lf. ~ 
- Çocuklar size pasta ve-

recek olursam uslu durur mu
sunuz? 

- Bu, pastanın cinsine bağ. 
lı, bayanı 

* iC ~ 
- Toraman, eğer dört kişi 

bir tarlanın hasadını sekiz saat
te bi!irirlerse, sekiz kişi aynı 

hasadı kaç saatte yaparlar? 
- Yapamazlar, çünkü hasat 

çoktan bilip tükenmiştir bile! 

}:} lf. ~ 
Bayan öğretmen - Yün ne

ye yarar? 
Çocuk - Kuzuyu ısıtmağa. 

~ lf. * 
Toz, suyu alnmış çamurdur. 

~ )f- }:} 

Dişini çıkartmak için ,anne
sile dişçiye giden Necdet eve 
dönünce babası sordu: 

- Oğlum artık o çürük diş 
, canım acıtmıyor değiJ mi? 

- Bilmem ki babacığım, 

diş dişçide kaldı. 

Betbin bir adam, bethaht ol
mad,l;ja memnuniyet hissed~
miyen adamdır • ...... 

Tütüncü dükkanında: 
- Babam için bir püro si-

2arası istiyorum? 
- Hangi cinsten? Sert mi 

olsun? 
- Evet. evet şimdi sert ol

sun. Demin almıştım, fakat 
daha yolda iken kırıldı. 

* .. {t 
- Neriman, halryı niçin böy 

le hafif silki yorsı.Jn?. 
- Toz yapmamak için .. 

l} * ~ 
Tuz, konulmadığı zamaıa 

bütün yemekleri tatsız yapan 
beyaz bir tozdur. 

lf- .... 
- Bayan! zavallı bir köre 

bir kuruş sadaka vermez misiniz? 
- Peki ama, sen kör değil

ain 1 gözünün biri pek ala görü -
yor. 

- O halde, yirmi para ve· 
riniz t. 

)f. )f. ~ 
Fen bilgisi dersinde öğret

men: 
- Yavrum Cihat, bir tavu -

ğun yaşını nasıl anlarsın? 

- Buda zor mu. dişlerinden 
efendim. 

- Ne, dişlerinden mi~ 

- Tabii! 

.. lf. .. 
Bir şimendifer kompartimanın 
~a bir sigara çıkarır, ve yakar. 
Karşınızda oturan yolcu: 

- Affedersiniz, der; kibritini
zi vere bilir misiniz? 

- Buyurun. 

Karşıdaki adam ceplerini karış 

- ~ 

- Hay Allah cezasını versin, 
sigaralarımı unutmuşum, deyin -
ce öteki yolcu soğuk kanlılıkla: 

- O halde kibrite ihtiyacınız 
yok, demek .. Lfıtfen iade ediniz, 
der. 

AınıDcaıtmaıya çaDnşoınıo(ğ 

Yukariki resimlerde g<Srdtllderhıizi birer cUmle ile, fakat olanı 
tam anlatak ıckilde kendi kendinize anlatmaya çalrıınr.z. Annenize 
babanıza ve ya büyük kar.!Jeıinize &öıterinls. Bakalım mu•affak 

~~ 

olmut mu.unuz. 

/ l:.ğienccll hesap { 

~ıır· ac1Jedl 
dcl1'uzıa 

taksam 
Dokuzla taksim a§<lğıdaki u

sulle koıayca yapılır.: 
Mesela i24 ü 9 la taL."Sim etmek 

laznngelsin. 724 .rakamnun sağ -
daki tek rakamım ayıracak takuli 
bir çizgi çizilir. 

Altına bir ceın ya · 
pılıyormuş gibi 7 ı ra · 
karnı, 2, 4 ün altına 

gelecek tarzda konur. 
Nihayet1' .; ıltına 

7~14 i 2 
7 

-:-;:- 3 

da geri kalan 7 rakamı yazılır. 

Yazılan rakamlar cem edilir. 
Şakuli çizginin solundaki kı

srm harici kısmeti gösterir . 

Sağdaki rakamların mecmuu 1 O 
dan küçük ise, bu taksimden ar

tan adettir. 10 dan büyükse on 
kıymeti atılıp rakam tersine ce

medilince netice bakıyi göste• ir. 
Faraza, rakam 13 ise baki 3-r 1 

müsavi 4 tür. 

~)'dalı düşün~ 

Aşağıdaki .isimleri yazılı 

dağlardan hangileri yanar 
dağdır? 

Everest, J ungfrn u, Ağrr, 

Stromboli, Pel\'OUX, Etna, m. 
lima • Ndjaro, Mauna • Kea, 
Teneriffe, Parnassc, Popoca. 
tepjeti, En·in, Vesuve. 

Oyunlanmız : 

~ıYıır~ırn~ 
fk©Ş lYl$lYJ 

Koşu tayin edilen bir mesafe 

üzerinde gidip gelme şeklinde o· 

lur. Hareketten evvel, her oyun 
cu ayakkdplarını çıkarır. 

Bütün pabuçlar mesafenin gi
dilecek kısmı sonuna konur. Ev· 

yelfi tek ayakla sıçrayarak pabuç 
)arın yanma gelinir, herkes bun 

lar arasında kendisininkini bu· 
lur, bu defa iki ayakla ve sürat 
le koşarak geri dönülür. 

Yanlış pabuç alan oyunu kay· 
heder. 

nvn !};) n~metçn 
- Hizmetçilik ettiğinizi söy

lüyorsunuz, ama elinizde iyi hiz 

met ettiğiniz hakkında evvelce 
çalıştığınız yerlerden alınmış bir 
kağıt yok. 

-Hizmet ettiğim yerlerde o ka 
dar çok seviliyordum ki, patron

lanmın lSlilmüne kadar kalıyor

dum. ölWerden de kağıt alamaz 
dun ya .. , 

JI 

Köpeklerin 
yap'tıklarını 

birçok insanlar: 
yapamıyor 

Köpeklerin zekasına ve 1) 
kalpliliğine misal mi istiyorı:ıu 

nuz? Gayet kolay. Şu hikaye} 
dinelyiniz. 

!ngiliz köylerinden. birind 
bir itfaiye zabitinin köpeği vaı 

mış. Köpek alelade zamanlara 
itfaiye hangarında yatar kalkar 
mış. Efendisine gelince, kene' 
işleriyle meşgul oulrmuş. Çünki.. 
onun itfaiye zabitliği vazifesi ya. 
nız yangın zamanlarında :miş. 

Tehlike zili çaldığı 'zaman 
köpek bütün süratiyle efendisint 
haber vermeğe gidermiş. . Ef~n 
disi de derhal gelir, miğferır 

giyer, otomobiline binermiş. n; 
raz sonra yangın yerinde ... 

Köpek gayet iyi yetiştirilmi:; 
tir. Çünkü, beş senedir habere 
vazifesini gördüğü halde, n:· 
bir defasında işinde yanılmak şo 
le dursun , ihmal dahi göı;terme 
miştir. 

Bilirsiniz köpekler kemirme}; 
te oldukları kemiğin ağızlarında 
alınmasını hiç sevmezler. Jlatt. 
köpeğin efendisi bile Löyl~ b 
şey yapsa, hayvan tarafında;·. 

ısırılması ihtimaı: vardır. 

Avusturalyad ı çok diğergar 

l;ir köpek vardır. Kendi ırlqnı . 

lıayvanlarma zıd olarak, gaye 
müşfiktir. Çok iyi bakılan ve i~ 
gıda alan bir köpek olducu jçıı 

her gün yemekl~rinin bir kısm.r 
iyi bakılmıyan ve başı boş geze 
dostlarına getirir 

Bu köpek bulunduğu civcl 
halkı tarafından ''insan köpek . 
diye anılır. 

B !ULl\1ACA 
Ben bir kağıt üzerine iiç ra 

knmlı bir adet yazdım. Bir d 
hunun tersini yazdım. Küçt: 
ğünü büyüğünden çıkardım 

'J'nrhetttim. Bulduğum adediı· 
sağdan birinci rakamı (S) dir 
Yine aynı şekilde bir adet da 
ha yazdım, aksini ondan tnrl 
ettim. Bulduğum ndet de>, hun 
da da sağdan birinc.i raknrn 
(5) dl. Acaba bulduğum lmsıl 
tarh birincis inde ne, ikincisin 
de neydi? 
Doğru rem'> '"<'r<'nlrrd'-'n bi · 

rinciye lüks bir lrnlonya, fkh1 
ciye elel>trik fen<>ri. i'. ,t;l"CC\' 

dolma bir kalem ayrıca ild yü_ 
kişiye de muhtelif hrdiyele 
,·erilecek tir. 

HA B E-R 
ÇOCUK SA YFASJ 

Bümece kuponu 
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Budanın • • • 
ıncısı 

(Geçen haftadan devam} 

-İşte bu surette başlam~k hiç 
~e fena değil 1 diye mmldandL 
Can çekişen hayvanın hareket· 
}erini seyre dalan genç avcr 
ıilahını doldurmağı unutmuştu. 

Panter öldükten sonra, rnabed-: 
girmeğe hazırlandı. Kapıd.:1 mu
hafız yoktu. İçeri girer girmez 
karşısında büyük heykeli gördü 
Yan yıkılmış pencerelerden gi · 
ren güneş şuaları, Hint allahı 
nm altındaki iri elmas parlıyor
du. 

Hicks sevincinde gülümsedi. 
S>ünyada eşi olmıyan bu elmasa 
•ahip olacaktı. Birkaç adım da
ha ilerledi, gözleri kamaştrraıı 

elmasa bakarken, heykelin arka 
11ndan bir adam çıktı. Hicks bu 
adamı tamdı, Bu, vaktiyle çiftE
~inde çalışan Yiku idi. On.ı kov
muştu, Çünkü hem işçiler ara· 
aında intizamsızl:ğı doğuruyor 

hem de hepsini isyana teşvik edi
yordu .. 

Yiku'nun elinde ucu eğri bi, 
bıçak vardı. Nefretten gerilmiş 
olan bir suratla lngilize hitaben: 

- Maksadını anlıyorum, dedi. 
!onglay ile konuştuklarını din 
ledim. Seni isteseydim arkadrı.şın 

aan ayrıldığın zaman öldürebilir 
C!im. Arkanızdan gel.•memiıı far 
kında bile olmam·ştmız. ı<'akat 

)len alçakça öldürmekten hoşlan 
ınam. Budanın elmasına tamah 
~diyorsunuz. Ben de ediyorum. 
Ben daha haklıyım. Çünkü bu 
nun parasiyle kardeşlerime yar
Öım edeceğim. Buradan uzak 
)aşınız! Yoksa ... 

$\J "'· F. G. C. 
T. R.. I -=_j 
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- Yoksa 1 ne olacak 1 
- Aramızda bir düello ya;:>ma· 

ğa mecbur olacağız. 
Yiku silahını kaldırdı. Genç 

İngiliz çok cesurdu. Fakat, ne 
olursa olsun sarardı. Derhal 
meş'um ihtiyatsızlığı hatırladı. 

Silahını doldurmamıştı. Karşısın

daki, bu kararsızlık anından isti- ı' 
fade etti. Hicks'in üstüne atıldı, 
Bacağını yaraladı ve yere düşür- l 
dil. Derhal belinde sanlı olan ı 
ipi çıkardı, çok güçlü kuvvetli .i-
di, Hasmını sürükledi, mabedin 
sütunlarından birine sım sıkı bağ- 1 

tadı .. 

- Kanınızı akıtmak istemiyo
rum. dedi. Daha başka şeyler 

düşünüyorum. 

Hintli etrafına göz gezdirdi. 
Hiç kimse yoktu. yalnız ötede 
beride uçuşan yarasalar vardı Bı
çağını dişleri arasında tutan Yiku 
Buda heykeline tırmanmağa ha
zırlandı. Charles Hicks, kalp 
çarpıntısı içinde Hintlinin hey · 
kele tırmanışını seyrediyordu. Ni 
hayet heykelin omuzuna kadaı 

çıkmı§tı. Eliyle elması sökrneğt 
beyhude uğraştıktan sonra, kuv 
vetinin buna k5.fi gelmiyectğim 

anlaJı. O zaman bıçağını elmas:.1 
alt kısmına dayadı. Zorlarken 
müthiş bir feryat kopardı. Buda· 
nın başı tuhaf bir mal:ar.izma · 
ile kendiliğinden hareket ediyor· 

du. Heykeli yapan Brahmanlar 
bu kıymetli taşı çalmağa teşeb· 

lıüs edenleri cezalandırmayı da 
c:;üşünmiişle, di. Böyle bir tecrü
beye kalkışanları Buda, şiddet-

li bir baş hareketiylt: ka-

{asını parçalayordu. Harilrn 
iade elması aşırmak_ istiyen
lerin hepsi de ayni akibetı- uğ

ramışlardı. 

Yiku da kafası parçalanmış o 
lıırak Hicks'in ayaldarmın dibi 
ne düştü. 

Avcı bu feci sahneyi görmü~tü 
Ayakları dibinde yerde uz~man 

cansız vücuda bakıyordu. Buda
nın başı intikamını aldıktan son· 
ra, eski yerine gelmişti. Fcla 
keti sezen binlerce yarasa :)Jünii'l 
etrafında uçuşmağa başladılar. 

Hintlinin ağz·ndaki bıçaf:t Hic 
ks'in yanına düşmüştü. Saatler
ce bıçağı alabilmek için beyhu
de uğraştı. Tonglay'ın mabed
den içeri girdiğini görünce se 
vincinden haykırdı. Sadık dost 
efendisinin faik kuvvetlerle yal
nız başına mücadele etmesine 

Harflerle res~LTI yapıyorum 

/VOJ<TA C. I OLAN V~~
LE.R i KIJllALAYı/11/Z • .". 

razı olmamıştı. Onu buraya ço
cuğunun kurtarılmasındnnberi 
beslemekte olduğu minnettarlık 

hisleri sürüklemişti. Kendi ken· 
dine: 

- Onun ölmesi mukadderse, 
ben de ölürüm 1 di;·e bağırmış ve 
mabede doğru ilCTlemişti, dendi· 
sini kurtarmak için tam vaktinde 
f;elmişti. 

Charlcs Hicks ipleri çöziildü~
t<:n sonra: 

- Hakkın varın §, dedi. Bu ha. 
kikaten tecrübe edi!cmiyece.k '·a
dar tehlikeli bir &~rgüzcşt Gel 

Onlar dışarıya çıkarlarken ya
rasalar birer birer mabedin tava· 
nındaki yuvalarına çel:ilmişler

di. Bu sırada Buda heykeli gene 
harel:etsiz duruyor, elindeki el
ması göz kamaştıran ışıklarla par 
Jıyordu. - S O N -
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