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""itle ah Be ~ 
~ beaı>ı tra.ınv:ogı~ Caddesinde, Par-ı içinden yetmiş beş lirayı çalmışlarsa 
~ı· l' apart Y ıstasyonunda, Ha- da bir iki saat içinde yakalanmışlar -
l':\ı)~lle lesad~rn~1nda şimdiye kadar dır. 

Ot,. Vaka.s1 lınedılnıeıniş bir soygun • Bir arkadaşımızın yerinde yaptığı 
Uç 11ç, on ~ UŞtur. tahkikata göre vak'a, §U şekilde cere-
da~ bu aptı ve on sekiz yaşlarında yan etmiştir: 

"41.Clnı berı:ı~a.rıın birinci katın- Dükkfuı sahibi ve işçileri saat ~ki-
rının kasasmı kırarak (Devamı 6 ıncıda) 

...... 
.Romada Alman.Ham Nazm Ge-n.crol Göring'le 

(Yazısı ! incide) 

Memurlara kolaylık 
G-azetemia:e tCH.Zilatlı abone olmak 

istiyen memur ve askerlerden Ankara. 
da bulunanl.arın A nkarada §1' numara
lara telef on ederek arzul.arını bildir
meleri kafidir. 

2326 2816 1068 

Sene: 6 - Sayt: 1798 

için 

dün 

Ceııevre1Je giden heyetimiz Başve1cille beraber oteMen {'?karken 

Fransa yeni 
teklifler hazırlamış 

Par is mahafili me bu gün~ 
lerde halledileceği kanaatinde 

Dün Pariste Fransız ayanı hari· Müzakere esnasında birçok ha-
ciye encümeni mühim bir toplantı tipler ezcüınle Hanri Beranze, Alek~ 
yapını§, F ransanm Suriye ve Lüb- sandr Mileran, Pol Bonkur söz alaralC 
nanla aktetmiş olduğu muahedeler- hariciye müsteşarı Vienot'ya birçok 

Tarahndan yazılmış olan bu le Sancak işi üzerinde görüşülmüş· sualler sormuşlardır .. 
roman sizi heyecandan _tu_·r_. __________________ (Deva __ m_ı _6_1_ncıda __ J 

heyecana sünilkliyecektir M b 
fllllll111HlllllllHltı111ut1IHlllltl1tttıtlllll-....~n1tılll e u s 
Katil maznunu 

kadın 
a Ben ciğerpareml nasıl 

öldllrürilm ? ,, diyor 
ogıuna çorap al

mazken sevgilisini 
kuş südlle 
besıermlş ı 

Valdehanı cinayeti suçlusu Ne -
dime dün ikinci sorgu hakimliği tara
fından sorguya çekilmiştir. 

Nedime kendisiyle görüşen gaze -
tecilere şu §ayanı dikkat sözleri söy
lemiştir: 

"- Oç sene evvel kocam vardı. 
Bu irfan kocamın arkadaşı idi. O za
man askerdi ve bize gelip giderdi. 
Kocam, garson kızlardan biriyle se
vİftİ. Ben fena halde kızdmı, kendi
sine: "Sen bana ihanet edersen ben 
sana gösteririm.,, dedim ve bunun 
üzerine tabii kocamdan aynldmı. 

seçimi bugün 
yapıldı 

ilk reyi vali verdi, intihap saat 
13 de bitti 

Bir buçuk senedir irfanı gözbebe- (Yazısı 2 incide) 
ğim gibi bağmna basıyordum. Ken- ______ _:....,:.·_B_;ııg;_iı_·n_ki_·ı_ü_ıt_ih_a_p_e_s_n.a.ı_~_n_da ________ _ 
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' ispanyada hükllmet Bar-
<dlersoeırn J t k 
pırogıramı se ona ya aşı naca mış 

Pazartesi ve Perşembe. 
Salı ve Cuma: 
Çarşamba ve Cumartesi: 

ve 
Her aym birinci pazarı: 

.. ikinci .. 
Üçüncü .. 

,, Dördüncü ,. 
Olursa Bqinci " 

:: Asiler Malagada bazı muvaffa-
Franıızca kıyetler elde ettiler 
Frans12ca 
İngilizce 

Almanca 
Fransızca 
lnailizce 

Asilerin Valansiya şehrini de bombar 
dıman etmesi üzerine, orada bulunan 
Madrit hükumetinin Barselona şehrine 
nakledileceği pyi olmu§tur. 

Madritin tahliyesi devam etmekte• 
dir. Fakat bazı halk çıkmak atcmiyor. 

Asiler Madritin Univeraite mahalle• 
( Devam1 6 •nctda). 
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"Manda,, şeklinde bir sülüğün 
Türk kanını emmesine 
müsaade edemeyiz ! 

Ecnebi gazeteleri, ecnebi ~c7ız.Iarı, Ant:ı.kya davn.rn.iUlan dolayı bizi, 
h8.Jl revizyonist olarak görmekte ısrar ediyorlar. Bu iaJ'.Ctclerln sütun 
sütun sayf alarıru dolduran ve ha.tta Türkiyenin hakkını teslim eden sa
tırlar nrasmda bile bu göze çarpıyor. 

'!'Ürk ordusunun kuvvetine Allaha inandıiı kadar inanmıs görünen •;e 
omm için: "Türk ordusunun kuvveti öyla bir kuvvettir ki, ala.ıcadar bU
tün davletler bu ordu ile müttcf ik olınıy uğraşmakta" diyenler: "Haki
kat halde Türkiyenin Sancak hakkında ileri sürdüğU talep toprak bakı
mından genişlemeyi ifado eder. Türk ordusu Milletler Cemiyetine, Fran· 
sa ve Suriyeye rağmen bu kıt'ayı işgale kadirdir,, demekten de ~1· 
yorlar Bu gösteriyor ki, Türkiycnin revizyonist oluşu hakkmda.ld pro
paganda, eenebt kafalarında bugUn yer etınia bir lıalde bulunuyor. Tilr
kiyenin, istediğini yapabilecek bir kudrette olduğunu görebilenler, 

Tilrkiyo dava.sının hnklko.tinl göreıniycrck ncmacn.k bir halde bulunuyor-
lar. 

'.rtlrklyenln revizyonist olduğuna lnananln.r, onun, istediğini elde ede
bilecek bir orduya da sahip bulunduğunu anladıktan sonra, artık mesele
nin kendiliğinden çözUlıncsi icap etmez ve onun revizyonist olmadığı or
ta.ya. çıkmıı:ı olmaz mı 'l 

tıcvleyonist olan bir millet, ellnde böyle bir kuvvet olduktan sonra. 
artık, ötekinin bcrlklnin hakikati a.nlıımnsı için Cenevre, Parla yolla.rın
dn mekik dokumasına lüzum knlır nu? 

Hem niçin beldesin. üstelik, bugün kendisine milli bir dava yaptığı 
H.ntay, onun öz toprağıdır. Ve onu, Fransız mandası altına bırakmayı 
b:ı.zı prt.ln.rla kabul etmiştir. Bugün bu emo.nete hıyanet eden bir Fran
sa.ya hakkını kcı.bul ettirmek ve imznsına snda.kat göstermesi için kuv
vete dayan.ma.ktan önce, anl!l8Jl1a yolln.rını tut:mu§tur. Rcvizyoniıtlik 
bu mu? Biz, Hatny'm lstiklnllne kavuşturulmasını, oradaki Franaız kuv
vcUno dayanacak bir Suriye sültiğünUn Ttirk kanını emmesine taham
mUl edemiyeccı:rimizi söylüyoruz. 

Bunu nasıl nnlntnlım, anlntma.k için ne yapa.lnn? 

eh 
HASNUN RASITI TANAY 

eç· ·bugün 
yapıldı 

ilk reyi vali verdi, intihap saat 
13 de bitti 

Yüksek 
toplantısı 

iktisat mektebinin 
önderin huzurı'ariyle 
şereflendi 

Yüksek lktiaıt \te Ticaret mektebinin 
kuruluıunun 55 inci yıldönüınil diln ge· 
ce Ankara ve latanbulde tea'it edilmiş· 
tir. Bu mUnasebetle Perapalas salonla. 
nnda verilen müsamere yilk:sek sevinç 
ve tczahUr kaynağı olmuştur. 

YUksek iktisat nıcktebi mezunları, 
Uo profeaörlcri ve talebe bu toplantıya 

huzurlarile Jeref vermelerini Dolmabah 
çe 1arayına gönderdikleri bir heyet vaıı 
tasile Reisicuınhurdan rica etmişlerdir. 
Atatürk bu Ticayı kabul ederek dün ıe· 
ce Perapalat otelini teırlf etmişlerdir. 

Müsamereyi ıereflen:dirdikten aonra 
mektep müdür muavini Nüzheti kabul 
eden Atatürk, mUsamereye gençliğin 
daveti üzenne ıeldiklerini ve bu davet
ten mahsus olduklarının gençli~e ibla. 
ğını beyan etmltlerdir. 

Bu esnada Cenevreye hareket eden 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
ve heyetimiz azalarını uğurlayan BUyük 
önder, Yüksek İktisat mektebi mezun
lanndan birile görüşmek istemişlerdir. 
AtatUrkUn nezdlerine mektep mezunl:ı
rından Meliha Nuri girmiştir. 

Atatürk yUkıck ilim müessesesile o. 
nun nurlu mensup ve mezunlan hakkın
daki tahassilslerini Bayan Melihaya be
yan ederck:·kendisinc ~idip arkadaşlart 
nezdinde bu hissiyata tercüman olması. 
ıu emir buyurmu11tur. 

Atatürkün huzurunda aldığı notlarla 
arkada2lan araaına dönen Bayan Meliha 
onlara alkıılar içinde, şu sözleri söyle· 

derimizden aldığım feyiz ve ilhamla ya· 
pacai'tm bu kııa hitabenin mukaddeme. 
si ulueta gençliktir. 

Ulusta gençlik 1 .• Ulus uludur. Bü-
yüklüğün, yük,ekliğin, genişliiin türk
çc ifadeıidir. Bu kelimede yaııyan kuv. 
vet, kudret, azamet anlamını anlatır. 

DUnya dillerinde hiçbir kelimeye henüz 
te&aldlif etmedim. Belki vadır, onu 
da aramakla meşgulüz. 

Gençlik, eaaı ve bilyük varlıktan çı· 

kan ve artdı arası kesilmeksizin genişli· 
yen, büyüyen, yükselen, esas varhğm 

asla inkıtaa uğramaksızın namütenahi. 
liğini ifade eden bir Türk kelimesidir. 
Şimdi ulusta gençlik tabirinde birle

şen ulus kelimesinin manasile gençlik 
kelimesi manası ne ifade ediyor anlıyor 
musunuz? Asla inkıtaa uğrarruyacak 

bir varlık, bir büyüklük, bir gençlik. 
bir parlaklık ve dünyaya şamil bir şe· 
refl 

Bu iki kelimeyi kullanrruı ve kullan. 
makta olan hiçbir millet tanımıyorum. 
Türk mileltinden başka. 

O halde Türk milleti ulusta genç
lik terimile, ancak bununla ifade oluna
bilir. Her, kafanın anlamaktan aciz ol. 
duğu yükıek bir varlıktır gençlik. 

Bu yüksek gençliği en yüksek Tür
kUn huzurunda millt davamı.tın en temi 
zine davet ediyorum: Yaşa AtatUrk! .. 

Ankarada 
Mektebin Ankatad.akl mezunları da 

dün gece Karpiç lokantasında toplan. 
mi9tir: mıtlardır. Toplantıda cemiyetin fahri 
"- Arkada~lu: reisi İktisat vekili Celftl Bayar ve mUs· 
Atatürk Yükaek iktisat ve Ticaret teşar Faik Kurdoğlu da bulunmuştur. 

mektebimi.ıin diplomalarından hazır bu- Bazı nutuklar söylendikten sonra tkti
lunan bayanlardan birini, beni huzuruna sat vekilimiz de ıu nutku söylemiıtir: 
kabul etti. Dediii şudur: "-Bu toplantı ve nutuklar bize kara 

''- Yüksek ilim mep.lesini ellerinde kapitülisyon günlerini de ihtiva eden 
tutan ve bununla bütün Tilrk alemini 55 ıenelik maziyi hatırlattı. Mekteblmiz 
aydınlatan kıymetli, seçkin bir muhittl' 55 yıl evvel, memleketin ekonomi inki· 

General Şükrü Nailinin vefatilc açı- sinde gösteriliği in'kilapçı harelC.etleri bulunmak fırıattnı bana verdiğinizden şaf ını temin için bUtUn ümitlerin kınl. 
lan İstanbul aaylavlıklarından birisi ile o zamnn dikati celbctmif, öteki dolayı çok memnun ve mütehassis ol. dığı bir devirde açılmıştı. Kapitillbyon· 
için bu sabah Üniversite konferans valilere örnek olarak iÖsterilmeğe dum., , lar devrinde mektebin ne müşkül şerait 
salonunda seçime ba§lanmıştır. Şeh· başlanmıştır. Ben de siz, arkadaşlarım namına de· içinde devam edip gittiğini size tekrın 
rin her tarafından ikinci seçiciler Atıf, Halep valiliğinde de bu· dim ki: edecek değilim. Yalnız şu kadarını kay-
grup grup Üniversite konferans sa- )unmuş, bir aralık ittihat ve T erak· "- BUyUk Önderlm t dedeyim ki kapitülasyonlaqn kırılması 
lonunıı gelmekteydiler. Bazı nahiye • ki fırkası umumi katipliğini yapmış· Size arkadaşlarım adına muhabbetle· ancak Tilrk mileltinin her ıeyi göze ala. 
lerin ve kazaların ikinci seçicileri tır. Cumhuriyet hükumeti zama - rinl, hUrmetlerini ve hissiyatlarımızı rak giriıtiği büyiik mücadelenin sonun 
de müştereken tuttukları ve süsledik nmda tapu ve kadastro umum mü . söyleme~e kelime bulamıyorum. Feda. dn kabil olmuştur. Bu mes'ut neticeyi 
lcri otobüslerle seçim mahalline geli- diirü olarak çalışmış, sonra Ziraat kirlıXımrz, bUtUn maddi ve manevi fe· 

O ıo bize Lozan temin etmiştir. Kapitülh-
yorlarc:lı.. niversite konferans salo· V ckaleti müsteşarı. olmuıtur. ragatlmiz ıizin ıevk ve idarenizde bu· 
nu bnyrnklarla ıüslenmişti. Atıf Bayındırın "Muhayyel ada,. lan TUrk ulusunadtr.,, yontar memleketin sade ekonomik inki. 

Saat 8,30 da salon tamamen dol· isimli bir romanı ve Bartelminin Atatürk te cevaben: şSfına değil, millet olarak ya~amamıza 
muş gibi idi. ikinci seçiciler sıraları idore hukukuna ait büyük eseninin "- SlSzlerini.tdeki kıymeti ve onun da maniydi. KapitüHisyonlar Türk va· 
'doldurmuşlar, nöbetlerini bekliyor- trcümesi basılmıştır. genişliğini anlıyorum ve ona inandığımı tanının Türk milletinin üzerine çökmi'ış 
lardr. Bu sırada Vali ve Belediye G . söylemekle bahtiyarım., dediler. simsiyah bir kübuıtu. Onu yırttık ve yır 
reisi Muhiddin Üstündnğ da salorla r 1 n g Meliha Nurinin bu ıözleri arkadaşları talıdanberi nurlu bir ufka doğru koşu. 
geldi. R d I • •• tarafından fcvkaHide heyecanlı ve mü. yoruz. Azmimizi, bllgiınizi şuurumuzu 

Tarihi intihap sandığı, kürsü· oma 8 ne erı muza• temadi alkışlarla takip olunmuştur. kullıı.garak bir cephe halinde koşuyo-. 
nün önüne yerleştirilmişti. Saat 9 kere ediyor? Btiyilk Şef, bir müddet devam eden ruz. 
dan bir nz evvel sandık açtlnrcık içine R d b 

1 
Al H musahabeleri ıırasında gençli~ln flkıi Eski devirlerde devlet hayatında "t'· 

L_k ld B Jd .. ·· ·1 omn 11 u unnn man a.va. nazı· i k' f h kk d b 1·- · konomi,,ye yer verilmemi•tl. Yer ver • oo ı ı. o o ugu umuma gosterı · p b kil' rnl Gö 1 terbiyesi ve n ı§a ı a ın a e ıg ır- ':t 

'.J!kt sonra kapandı ve mühürlen n ve rusyıı ~o 1 gene r ng c:"tlarda bulunmu•lar ve bu mevzu ü. mek lbım geldiği fikir halinde bile ya
~ in t'h t ff• heyeti a 1 - ve refika.sı verefine evvelki a.k~ıı.m Ka· z:."'erin ·1e hararetle :ıı konuc:muc:lardır. şıyamamıştı. Orman, Maadin, Ticaret 

luı ... n lıdalp e ş'·ıı: d' k zakarı yer)· pltolda bir resmiko.bul yapılmıgtır. :.ı :t ıı 
erını n ı ar. ım ı pe er en ge • AtatUrkUn iltifatlan ve izhar cttikle· Nezaretleri memleket hayatında ckono· 

mi olan meraklı bir kısım ikinci General Görlng dUn sabah Guidonia· ri hi!siyatları. tnhsisen talebemiz tar:ı- mik rolleri olacağı düııi.inüldü~ünden 
seçiciler ilk reyi atabilmek için sandı- dakl asrl havi şehrini ziyaret ~erek fından derin bir heyecanla karşılanrnı~ı dolayı değil, ekalliyetlere mensup zinü. 
ğa doğru ilerliyorlardı. Fakat Muhid· en son model ta.lyan tayyareelrlnı tet· ve 8ylcce dinlcnıni~tir. fuz bazı zevatı itma için kurulmu! gi-
Clin Üatündağ onlnnn sandığa yak · kik ctmııtlr. Gençlik İsmet fnönünün biydiler. Bugtin devlet rejimi birinci ck-
la maamft imkfın vermeden elinde Bir Almnn gazetesine göre davetlisi recede ekonomiye istinat etmcktcclir. 
sakladığı rey puslasmı sandığa atı - Göringln soya.batini tefsir eden Bütün muvaffakiyetli işlerin memleket 
verdi. S loncla bir alkı§ koptu. Bu Frnnkfurter Çaytung gazetesi unları Bu ırrada heyetimizi uğurlamaktan umumt refahına istinat edeceği umurr.i 
Suretle Serı"m ba lnmt•tı. yo.zıyor: ı avdet eden Başvekil İsmet İnönü de A. 

:r :r ~ "l "k bir kanaattir. Bütün devlet teşkilatında 
Scçı.mı"n devam ettigwi müddetçe, "Belki afmdi İngiltere, Fransa, 1tal· tatilrk ve gençlige mu a i olmuşlar ve • 

v .. milli ekonomı icablarını düşünmek ve 
..... t 1 3 e kadar ikinci seçiciler bü· ya ve Almanya arasında İspanyol me· bir rnüddet ıonra munevver gençliğe 
....o 1 b .. f ona g<Sre ~alışmak müşterek prensiptir. 
Yük bir üratle reylerini kullanmak- selesi hnkkmdn konuşmak kabil ola - mahauı olarak b r u e hazırlatmışlar· 

.1 ı :t ö u gençlig~· b"'f d t Feragatin rnuhtelif vazifeleri ve icap ta idiler. Sandık saat 13 de kapan· caktır. Akdenizde statükonun muhafa· uır. smet n n 1 u eye ave 
b · h ları üzerine nazarı dikkatini celbetmel: mı• olmakla beraber reylerin tadadı zasını deruhde ede. n İngiltere, ne ts • etmi§ ve toplantı &onsuz ır eyecan 

:ı h li d · .ıhar ed·ı .. k k istiyorum. Bu neııil kendisine düt:en v;ı. henüz yapılmamıştır. Maamafih panyad:ı bir bolşcvik hükumetinin ku· kaynağı a n e, 1 1 en yu .se.· :r 
ı r aras d · t zifeyi ifa eylediği takdirde Türk tarihin bütün ikinci sericilerin revlerin itti- nılmasma, ne Ff'ansanm bolşevik!ea • milliyet 'duygu a 1 ın a geçmış ır. 

1 ~ • ~ de emsnlsiz bir şeref lfazanacakttr. Si.ıi 
fakln Cumhuriyet Hnlk Partisinin mesinc, ne de Sovyetlcrin Akdcnizdckl Atatllrldin emrile verilen hitabe o şerefe iştirake davet ediyorum. Tür-
namzedi olan Atıf Bayındırn verdik· nüfuzlannm bUyUmcslne razı olur. İn· Atatürk bu sırada toplantıda bulunan kiye, dünyanın en ileri, en müreffeh 
leri göriilmekte idi. giltere ile Fransa her 1.aman Berlin • Siirt saylavı tsmail Mtiştak Mayakona memleketi olmalıdır ve olacaktır ... 

Atıf Baymdınn ittifakla lstanbul Roma mihverine iltihak edebilirler." ulus gençliğine hitaben bir söylev ver· ____________ __.:_ __ 

saylavlığma seçildiğine :ıüphe yok- Rüşvet alan sahte mesini emir ve işaret buyurmuşlardır. Ankara vapuru ile 
tur. !smail Müstak Mayakon Atatürkün Almanyı: ya bir he.yel 
Yeni saylavın tcrcümeihali nıeın ur yilksek fikirlerini ihtiva eden !U hitabe. 

Cumhuriyet Halk Partisince Is· Dün kendisine memur süsü veren yi irat etmiş ve çok alkı§lanmışttr: gidecek 
tanbul mebusluğuna namzet göste- biri daha yakalnnmıştır. Bu adanı "- Arkada~lnr, Ankara vapurunun tamir edilmek U. 
rilen Ziraat Vekaleti müstesarı Atıf hamal ba ında 41 numarada oturan Şu dakika sizin karşınızda, sizinki zere Hamburga gideceğini yazmıştık. 
Baymdrr, Mülkiye Mektebi~den çık- Celaldir. Celal kendisinin memur ol· gibi bir irfan mUeııısesesinin çok eski bir Ankara vapurile, Almanyada inşa edile· 
rnıştır. Muhtelif idare vnzifelerincle duğunu söylemekle kalmamış ve mezunu olmak sıfatile birkaç söz ıöyle· cek yeni vapurlarımızın kızağa konma 
bulunmu§ ve me§rutiyetten sonrnki ambacı Mehmet ve Eşreften üste • mek fınatını bulduğumdan dolayı bilse· merasiminde bulunacak heyetimiz de gi 1 

yıllarda, daha pek genç iken Ankara lik iki lira da rüşvet alırken yakalan • nlz ne kadar bahtiyanm. lçıimizde, yanı. decektir. Ankara buradan Almanyayal 
valiliğine tayin edilmiş ve bu vazife· mıştır. mızda, ve başrmızda bulunan tnu ön- ihracat malı da yilkliyecektir. 

DcrMk ki herbiti o:yrı a~ • 
dosflarım1Z olan ve h~' eft 
kid ederken kalcmleri:m~ g ı 
giden bolıcditye erkdn_ı, bı' /~ 
/ileri glJrlinco fena ~~ ~' 
nı atıla1t1.i§1.ar vo bu ışı Oİ't S'l 
te - artık bir daha oast:,r.: 
rantü resmi bu1am11~g • d 
dar C8Cl8ıı uurcttc - dil tY 
karar oormil}lcrdir. -:"" 11~. ı d 
hem mıhına, Cumhunyct,ıı,suı' Sıı 

Bu cilmlc, hııylı uzun otın of>-:
men, sıkmtısı?.Ca anlaşılıyor; ltil~ 
uzunluğunn. ses çıkaracak dC., 1~ 
ten iki etimle: birincisi 11anl&Jll 
b"t" ,. 

ı ıyor... ..•v ,, ıı.v , 
"Demek kl" den eonra. ··· r/I' 

lardrr" ve " ... venn~ıcrdir'': ~ ııın 
ğil. (Daima yanlıştır dcını~ af(; h , 
cümlede yanlış; çünkü ınulı":__t Ctı 
ihtimalden, bir imkandan ~ hır 
yor; anlaşıldığında, kararın 'b 
ğinde şUphesi kalmamış. BU ~ 
lelcrdc "dir", "böyle oımıı.Sı 1 

lir" demektir.) ot) 
Frenkler "photogra.phic'' def~ 

o manada. "fotoğraf" derlıi 
böyle yerleşmie, deği§mesıne bit 
yok. , /. 

''Basacak spUrUntU rcsın1' 
"resmi basılacak sUprUntU'' d 
doğru olurdu. :Muharrir burıa ~~ 
etseydi cilmlcnin o kısmını ~u ~ 
du: "- resmi basılacak sUP .j 
ra.kmıyacak kadar esaslı ~t· 0 

Böylesi daha iyi olurdu. . . . ~ 

"Tan" gazetesi, yeni bir ~ 
rika. edecekmiş. Onun ne oıdı.l.:ı 
rilcrine anlatırken diyor ki: 

... E8Crde Tilrk 1cızıınıfl ı-4 
genci1~in istild<il da1){1Sl -~ 
tuttulcları göniil maccr~-. 
pet'lcrdc, 9rJ<lır gölgcelrifl p. 

1 gUnZcrin heycoanını ilk .J- e 
eserile oku~ ve duy<"'· 

- 16. ı. 37. ~l 
''Gönül maceralarını istikl!J ~ 

nm UstUnde tutmak" ne deill~ 
latmağn lüzum yok. Tan'ın ıı,ııl' ~ 
ği romandaki kız ile delilt 

hakikaten gönill maceral~ 
hislerini içtimai davaia.rdail ~ 

ta.n kimselerdir. Böyle inS ıJ 1 

yerde olduğu gibi TUrk geıı~f 
sında dn bulunabilir. Fakat 1'~ 
selcrden bahsederken: ''bit ~ 
bir gencin", hiç olmazsa: •'bir eıı1t 
zının ve bir TUrk gencinin" d t~ 
hnlbuki Tnn, "bir" tenkir edll (t 

drrmakla bUtUn Tilrk kızla.tlıı;~ 
tUn Tilrk gençlerinin öyle ~l /; ~ 
söylemle oulyor. Elbette 1<1 ıııe 
bu değildir; Türk gençlerine ~f 
nna hnkarct etmek isteme~ 
lcat o cUrnicyl yazan muhortirı ~ 
diği laUbalilikle, dil'mize bıı1' , ~ 
mi11. ~),. 

A ~ 
Ta.shih. - DUn: ( ... nrapÇll ~ 

"nekre", fransızca tabiri ne~!~ 
ni") dC'mcl: istcm'stim ; "ind ut' 
rinc "mnrcfc'' <fom-inim. J{tı!i , 

mayın. - ~ 
Son Habeş mllrBhidl t 

s mrlJ e tı 
Yüz bir senet0 
mahküm ed~ 
Momİf]B' Post Roma ınuh 

yor: ıe'' 
Rns tmru ve Decazm:ıç 0 11

611
11 ~ 

gece muhafaza altında vapur 11ı• 
liye çrkanlclılar. Ve bugUn 1'0 

ama nefyedildiler. uıı''~ 
Bu iki Habe§ lideri son ~J11 1ııı' 

dar İtnlyanlara dehalctten 1 ô'~ 
yorlnrdı. Nföayet Gore civıırıtt e• 
harebelerde İtalyanlar eline , ,.,~ 
müglerdi. Napoliye geldiklcrı 
rupai elbise giyinmiglerdi. fe~ 

Ponza :ltnlynnın Gaeta l(Ô;ı:rııı ili~ 
larında bulunan ve mahkOtıl 10' eli it 
leştirildiği küçük volkanik bit' ıJ ~)t 
puna mensuptur. 1ıt°' t.l ~ 

Diğer taraftan ba~ka ıne0~Jj ~ ~ 
len haberlere göre Habej oıı / 
di Ras !mru yüz mir seneye 
edilmiştir. 



vekile.. 

3 

~alı&.~ 
~~? , ____ ........................ ______ _ 

Akademide 

Yeni 
profösörler 

DUn ilk derslerini 
verdiler 

Güzel sanatlar akademisi profesörleri 
kadrosuna giren iki ecnebt sanatkar 
dün derslerine ba1lamı11aııdır. Bu müna 
aebetle akademide bir çay ziyafeti veril 
mittir. 

Esnafın 22000 lirası 
nasıl harcanacak ? 
Kabul edilen projenin tatbik 

edilmeden değiştirileceği 
anlaşıhyor 

Manda idaresi 
ylrmnıncn asrın 

medeınl 
barbaırDo®odır 
Yunua Nadi'nin Cumhuriyetteki 'baf

makalesi bu 'ba§lığı ta..,<nyor. Mühim kl
aımZarını aynen alıyoruz: 

Bu büyük medeni devletin (Yan' 
li'Nlhl8a) Türk Hatay ülkesinden dolayı 
biz Türklere sırtlan dişlerini gösteren 
vahşi bir çehre ile sırıtıp durması da 
gfiya Milletler Cemiyetinin kendisine 
yüklettiği bu vazifeyi hüsnü ifa mec
buriyetinden ileri gelmektedir. 

Akademinin büyük salonunda direk
tör Burhan Toprak. akademide yapılan 
ıslahatı izah ettikten sonra Fransız reıı.. 
unu Ugald Urry ve Alman heykel
traı Belling'i takdim etmit. yeni profe-
sörler kendi dillerile birer konferans ı 

vermiılerdir. ! 

' Polisteki feci 
kaza 

Hi\dlse yerinde tet
kikat yapıleeak 

Geçen cumartesi günü polis ikinci ~u 
be birinci kısım kalem odasında bir fa
cia olmuş, muayene için polise gelen 
bir tabancayı açmak istiyen üçüncü ko
miser Nurinin elinde tabanca - bozuk. 
luğundan dolayı. - patlamıı ve çıkan 
kıtr§unla birinci komiser Hikmet ölqıüş · 

tü. Davaya bakan nöbetçi cürmü mef .. 
but mahkemesi silahı muayene ederken 
komiser Nurinin aldığı vaziyete ait şa. 
bitlerin verdiği iradeyi ve bizzat maz
nunun tarifini kafi görmediğinden bit 
ehlivukufun polis müdüılüğünde vak..ı 

mahallinde tetkikler yap:naaına lüzum 
görmilftü. 

Nöbetçi cürmü me§hut mahkeme-.i
nin azalarından Muzaffer polis müdüri. 
yetine giderek kalem odasında evvelki 
gün ihzari bir tetkik yapmııtır. Bundan 
sonra ehlivukuf o günkü facia sahnesi
ni orada aynen canlandıracak, maznun 
ile vakanın phitleri o günkü yerlerine 
geçecek, ve tabanca kurıununun nereye 
gidebileceği tayin edilecektir. 

Bu vakanın duruımasına cuma günü 
devam edilecek ve ağlebi ihtimal o gün 
karar verilecekt'r. 

Kızll sultanın veresesi 
hazineyi dava ediyor! 

Zaman zaman ıarip davalar icat eden 
Abdülhamit vereaeai buradaki vekilleri 
vaaıtasile ha%ine aleyhine bir dava aç
mıflardır. Bu davanın mahiyeti Abdül. 
hamidiıı ~elce haziMye terkettiği bazı 
emlak ve araziyi geri almaktır. Geri alın 
ması istenen bu emval Galatadaki Meh
met Ali pap Ham ile Büyük tuet pqa J 
çiftliğidir. 

rc;erld• ı 
• l!llludt Arablatan Kralı AbdWAsiZln tab 

ta çıkqmın yıldönllmll mtıııueebUle Bllyük 
1 

Şet Atatllr~.e aralarında aam1ml telgratla. 
teati olunmuttur. 1 

• C. H. P. genel aekreterllği tzmıtte 1 

100.000 Ura aarflle blr Radyum yapdmuma ı 
karar verml§Ur. 

• Yalova kaplıcalarında yeni ve modern , 
bir havuz ln§a edllecekUr. ; 

• Tllrldye tıb enctımeni geçen ak§aDl yap 
*!4 oldU#U umum! toplantımıda, yeni 1~ ~ j 
heyeUni ııeçmııur. Birinci rela: Pr. Netet 

1

. 
Ömer, Udnct rela: Pr, Abdfilkadlr Noyan, 
Genel •kreter: Dr. Nureddin Onur, vezne 
dar: Pr. Nlyul Gözcü, biblloteker: Dr. Sa ı 
l&baddtn Mehmet, kAUp: Pr. Ali ıı:sat. • ı 

• önUmUzdekl cuma gtıııtl u.at 21 de On 
;yon 1l'ranııez ııalonunda Madam Voeko tara ' 
fmdaD bir piyano koıuıerl verUecekUr. lıla 1 
dam Erik& Voeko uzun yıllardaıuıerl latan! 

bt•lda ytlzlerce talebe yetlatlrmlf bir aaııa• ı 
Jr&rdır. 

• Poll• mektebinde okuyan poll8lerdeD 
biri dOD motoelkletle Jl'lııcancılar yokugundan 
inerken Ud kl§iye birden çarpDU§ blrlnin ba 
catmı kmnı§, dlğerlnin de parmaklarım 
çiğuemlfUr. Polla, dtln akşam adliyeye veril 
ml~r. 

• Belediye tehrln elektrikle tenvir edilen 
kımımda umumi harpten evvelki eeneterden 
kalma havagazt tenar dlreklertnin elan dur 
ctutunu ft fena bir mamara arzettlllnl na 

Esnaf cemiyetlerinin 22000 lira tutan 
yardım tahsisatının mütterek bir tekil. 
de kullanılması için yapılan proje, es
naf cemiyetlerinde, az daha derin bir 
ihtilafı intaç edecek bir meselenin çık· 
masma sebep olacak bir tekle girrniıtir. 

Esntf cemiyetleri yardım tahsisatı. 

nın müşterek bir tekilde kullanılması 

cemiyet reislerinin yaptığı bir toplantı· 
da esas itibarile kabul edilmit olmakla 
beraber sonradan müıterek büro mer
kez heyeti yaptığı bir içtimada bu pro. 
jenin kabul edilmemesine karar vermit
tir. Bunun üzerine ticaret odasında yapı 
lacak içtimaa cemiyet reisleri gitmeme
ğe karar vermiıler ve müıterek bilro 
merkez heyeti reisini bu karan ticaret 
odasına bildirmeğe memur etmişlerdir. 

Ticaret odasında lçtimam yapıldığı 
gün yalnız cemiyet umumt kltipleri bu. 

Kadıköy ls9'elesl ga
zinosu kiraya 

verlllyor 
Köprünün yeni yapılan Kadıköy 

Haydarpata iskelesindeki gazino ile bil 
felerin bu iskeleyi yaptıran belediye ve 
Akay idarelerinden hangisi tarafından 
kiraya verileceğinde tereddüt haaıl ol
muıtu. Nihayet bu mesele halledilmi§ 
ve bu gibi yerleri evvelce de belediye 
kiraya verdiği için gene belediyenin ki. 
ralamaaı takarrür etmiştir. 

Belediye gazinoyu 1800, büfelerden 
birisini 600, diierini 840 liraya kiraya 
verecektlr. 
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' 
c;u,,-.in Baı,., 

17,06 

,,::. 15,IS? 12,24 14,152 17,08 18,32 8,39 

GEÇEN SENE arr- ON NE OLDU? 
J'ramad& Llval kabtneııl dOIJDek llzeredlr. 

zarı dlkluı. .e &lar ...k bunları aökttlrmete bq 
Iamıttır. 

• İran htlkCmeWe yeni muahedeler yap 
mak üzere Tahrana gltmJ§ otan Bolu ııayl&VJ 
Cem&I Htımıtlntln reialltl aıtmdNd heyetimiz 1 

Ege vanurlle bıug1lıı ,ebrlml.Ze gelecektir. He 
yet bUgUDlerde Ankaraya gldeCekUr. 

• Tllrkiye De Yuııanlatan arumda kaÇ&k 
Çllılm meni hakkmd& Anırarad& hariciye ve 

kAlet1nde bir mukavele bDZ&lanml§tır. 

• On be§ gtlııdenberl 'OıkOdarm btlttııı bot 
mmtak&lan ve yol kenartarma ağaç dikli 
mektedlr. 

• Bazı mmtak&lardan vaki otan §ikAyetler 
Uzerine belediye yeniden maJırUkat ftyatıarı 
m tetkike baflamıttır. 

• Belediye et ttyatıarmm ytıkllell§lnde ta 
'!>fi eebepterin barlclnde sebepler mevcut o 
lup olmadığını tetkik etmektedir· 

* İnhiııar memurlarından fazla keaumı, o 
lan paralar tamamen iade edllml§Ur. 

• tkUııat vekAleU lkti.eat odalan lefklU 
ve ııanayt le§k.UAt kanununa alt l&ylbalan 
ikmal etmııUr. Bu Ud l&ylb& BUyWı Klllet 
Kecıı.tnde birlikte mUzakere edllecekUr. 

• İhtilA.e cUrmtlnden muhakeme edllmekte 
olan Beyoğlu birinci noteri S&IAhaddin dtln 
l500 Ura ket&leUe tahliye edllmlfUr. 

• Yedlkule pollaJerlnden Vuft ve Sallbİn 
ril§vet atmak euçundan dtln duru§D'alan ya 
pıltnJ§, takat euç eablt olmadıfmdan Udal de 
tahliye edUmlflerdlr. 

• üntventte •törtı dOn de muhteUf ta 

Iunmuı ve içtima• geç kalan mütterek 
büro merkez heyeti reisi salona girdiği 
zaman projenin kabul edilmek üzere ol
duğunu görmüttilr. Bu vaziyette iae 
karara İ§tirakten baıka bir ıey yapam11-
mı§trr. 

Proje bu ıekUde kabul edilince müı. 
terek büro merkez heyeti istifaya karar 
vermiı, fakat yapılan tava11utlarla bu 
karar yerine getirilmemittir. Şimdi 
proje üzerinde ban tadilit yapılmas1 
dütünülmektedir. 

Posta idaresine 

Yeni memur 
Almak Uzere imtihan 

açıhyor 
Nafia vekaleti posta, telgraf •e telt

fon kadrosunu iyi tahsil görmilt. bilgili 
gençlerle takviyeye karar vermittir· Bu 

nun için ıubatın betinde Anbrada ve 
bütün vilayetlerdeki posta, telgraf ve te 
lefon müdürlUklerinde büyük bir imti. 

h~n yapılacaktır. Bu genit imtihan bu 
suretle memleketin her tarafında oldu
ğu için klfi va11flan haiz olan her genç 
girebilecektir. 

Yapılacak imtihana orta mektep ve 
lise mezunlan kabul edilecektir. Bulun
duğu dairelerin muvafakatini almak 
prtile batka vek!letler memurları da 

imtı"hana alınacaktır. imtihanda kaza. 
nacak olanlar posta, telgraf ve telefon 

idaresinde evveli 1 O ve 1 C5 liralık memu 
riyetlere tayin ol•nacaklardu. 

Alınacak memurlar bilAhare idarenin 
müteaddit teknik laıımlannda ihtisas 
g8recekler buna RlSre terfi edeceklerdir. 

Tflrk borcu tahvlllerl 
memlekete girecek 

Maliye veklleti borsa komiserliğine. 

Türk borcu tahvillerinin, memleket nuı 
nuatına uygun olarak ve hariçte parası 

bulunanlar tarafından memlekete ithal 
edile bileceğini bildirmittir. 

Dün bu karar bonada garip bir tesir, 
yapmıı vaziyeti evvelA &nlayamayan a- ! 
centalar telip dütmütlerdir. Bunun ne 

ticesi olarak "Uni. Türk,. evvela dil§· 
müt. fakat ıonra yavaı yavaı yilkselmiı 
tir. 

ktlltıelertn e Ç&IJ§k&n taıelıelerl ,..eane bir 
ziyafet vermı,Ur. 

Dı••rı ~•: 

Yunua Nadi, bunu söyledikten aonnı 
Aakikati §Ö1Jlece ortaya koyuyqr: 

Hakikatte mandanın ne demek oldu
ğunu biz biliriz. Bu sadece müstemleke 
idaresi demektir, ve manda m.Ustemle
kenin yeni adıdır. 

Sonra <14, BuriyeUlere fU tcwal~ 
bulumıyor: 

Bugün Türk Hatayda kendi milstem
leke memurlarmm binbir marifetine 
dayanarak bizimle yakapaça uğraşan 
sayın dostumuz Fransa, orada yeni a
dile mandater devlet olarak bulunu
yor: Yani miistevli kahir, hikiın ve 
mütehakkim bir ceberut idaresini tem
sil ederek. Bunun eski adı müstemle
keci devletti, onu hatırlryalım ve iki 
ta.bir arasında hicbir fark olmadTi!mı 
hiç unutmıyalım. Ezcümle bunu dünk11 
kar?e§lerimiz olan Suriyeliler unutma
smlar. Haysiyet sa.bibi her .mfllet, 
mUstemlekeci devleti kendi muhitinden 
kovmahdır, ve bu kovuş, BUyUk Har
bin yalandolanla bo.ntlan yeglne der
sini 11nC"ıık va~;vete hl\kim k1lm1ııı olur. 

Bizde gurur 
bulan Dar •• 

Ulu8ta Falih Rıfkı Atay'tn Fatay 
immriyle yazdığı p. fıkrattını okuyu
cularımtza aynen ueriyona: 

Klod Farer ve onun gibi, bizim San· 
ca.k davasında JBrar ~işimizde gurur 
bulanların, aca.ba, bizde aradıkları ne
dir? 

Fakat daha tabii ve doğru bir sual 
var: acaba hUkUmde bufu~lanh 

Tllrklerde gunır diye tefsir ettikleri 
§eY nedir? 

Ba.kllllZ nedir: biz dünyada her,. angl 
bir devletle bir meeelemiz olduğu va
kit, o devletin ~ küçilk, ne bUyUk, 
ne k u v v e t a i z, ne kuvvetli ol
duğunu asla dilşUnmeyiz: eğer kendi. 
mime hak buluyorsak, onu, hepsi ile, 
eşid şartlar içinde mUnakaşa ederiz 
t~e Klod Farer gibı, Ankara kedisi 

muhabbeti ile Türk sevgisini karıştı
ranla.rm, ve yahut, oımıanlr çelebi!ıi ile 
Atatürk Tilrkll arasındaki farkı anla
mryanlann gurur dedikleri ~y. bu, 
hakkı arama ve kendimizi kendileri ile 
eşid sayma keyfiyetidir. 

Biz hkbir zaman kuru gurura kapıl
madık: fakat ta.liin kankan. söktUğfl 
gtinlerde bile, asla. ba.~kalan ne hl«; ol
mu.sa eşid olma bakkmdan. ve bi~ok 
faz1letlerde ba.~kalarmm bin:oğuna~ ne 
tUn olmak ~refinden kendimizi tnah
nım saymadık. 

Tilrklerin dUnya ne umumt tarihte 
birçok alrıweriı,leri olmu~r: h,kln on
larm ~ref pazarlr~ tenezzW ettik
leri vakalar g&terilemez. 

Bizi ma<!rur zannedenler, eerefln 
manasını b:lmivenler, veya ona yalnız 

dl •refın.:; :\.U:. ~:==: ı :~dl lfıgatlerine göre mana verenler-

yuı 1ç1n temularda bulunmak Ozere Ameri • r. ------------

=J:~rek reialccumhur Ruzveltle görill sar h o§ u k la 
• Yugoslav ba§bakam stoyadlnovtçle Hır B I I f 

vat lideri Koçek araımıd& ooktanberl bekle eyi!' r ere "on t>rBDS 
nen mUl&kat nihayet dUn yapılmqtır. KUIAI ver~n bir edam ! 
kata tarihi bir ehemmiyet verilmektedir. 

• Almanya yabancı harp gemllertnin Klei 
kan&lmdan müaadetıbı geçmelertnl JU&k 
etmiştir. 

• Fönlkll dö Vlyen §lrketlnin Viyana mer 
kezlndekl lhUlu ve wUatlmal ı;niktarmm 

200-300 milyon flllnp balll oldugu anlqıl 
maktadır. 

* Bulgar kr&1ı belediye intihap kanununu 
tasdik etmlftir. Bu kanun kadmlardul ,.ıms 
anne olanlara lntlb&p bakla vermektedir. 

*Yüzde 8 taizU ve ikramiyeli Kuar kredi 
Fomlye tahvtllerlnlD dQaJdl ı;ekf1Hpde: 

109 MDeel tabvlllerlndell IOG.308 numara 
h tahvD &0.000, 1911 118Deel tahvtllertDdeD 
215.m numaralı tabvD 100.000 frank lkraml 
ye kannmlf)ardır. 

• Sabık Alman Kayaert Vllhelm idmanı 
için odun keılerkeo quk e1mJf. rahatamu 

DUfbro 

DUn gece ailvari polislerin hayvanla
nna konferana veren garip bir sarhoe 
yakalanmıştır. Şişlide oturan &eyyar 
komisyoncu Ldtfi oğlu Muattap dQn 
gece epeyce içtikten sonra nedense bir
denbire aklma Şişli sUvari polis ahırla 
rmdaki hayvanlar gelmiş ve gidip a
hırda bafmp çağmp bir ~yler &ayle • 
meğe bqlamı§tır. Bu garip konferana
c;ı yakalamnnıtır. 

Dr. Rfl~to basta 
Cerrahpqa ha...,,.... kıjmetll" 

inaaniyetperYer batheldml Rtl§tfl, bir 
hastalıktan muztarip bulunmaktadır. 

Kendisine geçmif olsun der, kil Iİfals 
kmennl ededa. 
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TCRK inkılabı nda terakki 
hamıeıerı ( 

20 milyon Türkün göreceQI ve hiç unutmıY 
büyük 'fılm. 

6(i ze ll!k Dokto 
Bugün iPEK'de 2 Film 

LOREL HARDi e 
Çocuk hırsızları 

Cinayet masa 
Heyecan - Kork~ 

Dehşetli bir . 
sergüzeşt filrnı 

• 
verıvor. 

a AVA N LA R Guetemıze. '"GllZelllk doktoru" acırem 

ne baklld veya mOstear adlarmızla 80l'll 

catmm suallerin cevaplarmı bu sütunda bulursunuz. Bu cevaplan- Parlate anl&§lDJI bulun 
duğumuz güzellfk mQesae.eesf vermektedir. GGzeJtlğlnlzf noksan bırakan Jcuurtarmm blllf 
yaznııs. 

-72-

A. 8o iımaaiyle 90ru}uyor: 

Yaı 15, boy 1.55, boyun 33, gö • 
ğüa 84 kol 23, bel 68, kalça 91, alı 
kal.ça 98, buıl 52, baldır 33, bilek 20 
Bu ölçüler yaııma göre na6ıldır? 

Fal.alık veya eluiklikleri nasıl ye· 
rine getirmeü yahut eksiltmeliyim? 
Kamım 11e karçalarım /al4 büyü/• 

bunları k~ülımek için ne yapmalı· 
vım? K~lanmın ve kirpüJ.erimin si
yalılqnan 11e kirpilclerimiA w:aması. 
saçlarımın $iyahlığını muhafaza et· 
mesi, lııvnlmaaı il;in ne yapmalıyım~ 
Acele cevap bekli yorum. 

CEVAP: 
Boyunuz 1.55 olduğuna göre ağırh-l 

ğmrz 52 göğüs ölçUnllz 80, kalça M,j 
bel 62, kol 25,7, oyluk 46,3, boyun 31.8 

o1malıda. 

Bu 51çtiler C"Cnç kızlık çağını geçir • 
mi§. hiç olmazsa yirmi yaıına baamı~ 
bir vücudun ideal ölçlllerldir. Halbuki 
siz henilz on beı yqındaatnız. Boyunuz 
daha birkaç sene uzıyacaktır. Vct"dili •

1 
niz ~süler boyunuza, hele yquıı.za gCS
re pek fazladır. Bunlan tdlçtUtmenin 
çaresi bol jimnastik, açık ve gtlzcl ha
valarda uzun gezintiler, karın ve blça
lara yorucu masajlardır. Sakın pebr\ze 
kallapnaF genç ve k6rpe vilcutlar için 
gıdadan kewnek kadar .zararlı bir ıey 
yoktur. 

On Def yapnda bir kızın kq ve kir • 
pikleriyle oynaması hi~ de doğru değil
dir. Bunları tabii güzelliklerinde bı · 
rakırsaruz her halde cazibeniz eksilmez 
bilakiı artar. Tabiatın her vilcude ıa · 
yik gördüğü güzelliği bozmak :rahut 
lcendi bil~lii.niz &ibi yollara aevkc~1c 
kadar kötü bir adet yo'ktur; Sonra &Ü- ı 

zelliiinizdc telafi edilemiyecek zararla.r 
vücude getirirsiniz. Saçlarınız kendi l 
kendilerine siyahlıklanru muhafua e • 

Bugüne kadar •tm alan
ların memn11niyetle ka111-
ladıklan NAUMANN ma:. 
kalı ideal ve Erib yazı mP· 
kinalarımızla metanet "t 

zerafetine erişilmiyen NAl •. 
MANN markalı Dikit maki. 
nalannuzm ')36 senesi model
lerini ııönnek Üzere bir kere 
satış mağazamızı ziyaret et• 
mderini alakadarlardan rica 
ederiz. 

Peein fiyatlanmJZ ne dere· 
oe ehven iee taksitli eatıf 9e
raitimiz de .:> nisbette müsait 
ve müıterilerimizin menfaat· 
]erine uygundur. 

(Türkçe sözlü büyük komedi) 
Bugün saat: 11 de 

( F'ransızca sOzUI > 
t:enzilatıı matine 

derler, his bir ilica ihtiyaçlan yoktur; 
Yalnız temiz tutun, yıkadıktan sonra 
çok iyi kurulayın. 

Tuvalet ve makyaj için daha birçok 
vaktiniz var: Bunlan §imdiden diltiln· 
meyin; Tabii güzelliğinizi milmkiln ol· 
dufu kadar fazla uzatmağa gayret e -
din. .. 

T C R K sinemasında Bek6ır lEvUller 
Herkesi kahkaha ile güldürüyor. Fevkalade neşeli büyük Fransız filmi. Şarkılar, baletler, ~ 

Jean Bouueiere . Mona Goya - Pizella • Macleleine Guitty. llaveten: Ekler dünya 
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Büyükdere F. N. imzalı okuyucumuz 

sonıyor: 

Herkesin ba{lendiaı 
sevdi{li 'ffim Bugün MELEK sinema•••' 

Bana yordun edebilecek ~? 
Y Wsüm çolc yağlı, d-Onuk görünüılü 
ve ınesamelerim ço/c ~ık: av ilce, 
1cabarık ve siyah. siyah beneklerden 
ı.ztırap çelciyonım. 

Meşhur musiki üstadı FRANZ LiST'in 

MACAR RAPSODiS 1 
Musiki - Aşk - Gtlzelllk PAUL HÖRBIGEFI Çolc myıfım hele ~alanm ve 

baldırlarım incecik. §i.ıtim ki, mytf· 
lıkla ıitıUcelcr 11iicutıa /tala &i.diıe' 
den ileri geli~. Eğer benim de ra • 
hatsı:lığımın. 5ebebi bıı ise, buna kar· 
§& ne yapabilirim? 

ve mflesslr bir mevzu SYBILLE SCHMrrı 
HugUn saat 11 de tenz11Ath matine 

CEVAP: Klratık flrenk 
gömıeoı Aç:k meaame, aiyah yailı benekler, 

livilceler ve donuk görünen bepai deri
nizle kafataaı derinizdeki güddelerin Nevyorkta geçenlerde açılan bir 
lüaumundan fazla yağ ifru etmekte ol- mağaza, miiftcrilcrine, haf tada is· 
malanndan ileri gelmektedir. Yapaca. tiyecekleri kadar gömlek kiralamak· 
ğıruz iı: Yüzünüzü aıcak ıu ve hafif t~dır .... Bundan sonra .. artık frenk 
bir tuvalet sabunu ile yıkamak ayni za- gomlegı satın ~~ l~~ kalma: 
manda friksiyon ihtiyacını gidermek mıştır. Hafta uç goml~~ ıçı~ asga~ı 
için de lbtikten yapılnut tuvalet ıün- ücret 75 kuru§tur. Mu§ten ke~di 

eri kullanmaktır. ölçüsüne söre dilediği renk ve biçım-
g G ı · tmadan el ·· ünüze de haftada üç gömlek almakta, bun-
-~ .e~ın yad • kevv yu.ı •• bi lan kirli olarak iade edip tekrar yeni· 

süı &UÇA ıçııı enyc uvve vcncı r · • • • k d. 
iliç kullanmanız Jlzımdır. Bunu kendi· lenm ısteme te ır. 

niz de yapabilininiz: lki fincan doluau Bol su içip ve bol y~D eebze yeyin. 
gül ıuyu. yarım fincan acı badem yafı, ŞaıJan imzalı olnayucuy1u 
bir fuıcan mukattar SU-· Sorduğunuzun cenbmı gUitte stl-

Sabahleyin bol ıoğuk su ile )'ÜZÜ· ı tununda a~ açıla yumak pek de 
nüzü yıkarken, ılin•erle de iyice uju- mllnaılp değildir. Adresinizi blldlrdl
nuz. Bağ~raaklannııı pyct muntuam ğum takdirde ayrıca huwst bir mektup· 
itJctiDU. Katiyen peklik çckmcyinU. la derdlnlzln çansifti •• tav'liyelerimizi 

yuans. 

Her Akşam 
1 Novotnide 
şarkılı Müzik ı 

Pazar sünleri otel aalonu da 
müzikle açılır. 

.h:~. SARA V sinem• 
WOLF ALBACH RETfY. MAGDA SCHNE.IDER ill 

PAUL HORBIGER'in i~tirakiyle temsil edilen 

BEBEKLER PERi 
( Puppenfee) 

Viyana operetini gidip ıöribıiiZ. VALS .. ŞARKL. VE 
BALETLER ve Viyananm BOTON NEŞE ve ÇILGJ.Nl...8' 

ilaveten: FOX JURNAL: son dünya havadisleri 
Bugün aut 11 de tenzi lltlı matine 

Bütün l•tanbul halkı 

BEŞiZLER'IO 
F;:ı:ca Doktorun Mucizesi 

görmek için s AKA R y A einem ...... ,,1, 
Uğur' getiren beş küçük kızcağızın tebessümü • .izi de ~ 
türebilir. F.beveyni. doğduklan memleket halkı bunların. y~ 
tirdikleri kanaatindedirler. ilaveten: MICKEY'in KIR HA 
Paramound Jumal'de ltalya • İngiliz Akdeniz anlaşması iırı" 

ruimi vesaire ... 
Bugün ..ı t 1 de tenzilatlı matine 

Müeuis üyelerimizden, çok sevgili arJad•ırmız wbk bir dost ve iyi aile babası, Ankaradaki 
eczaDMi sahibi, eski ldmyaıerlerclen 

• 
ARZUMAN NUREDDiN 

Anlcarada, daha sıok faydalı itler ba fUBbİlecek bir çafda iken ölerek aramızdan andllllr~i 

Türkiye Genel Kimyagerler Kuru~u 
ÖlüJii ıevpe Yadederek, Türk kimyaıerleri ve merhumun ailesi için yürekten beraberlik hiSI.,_ 

rar, ve deferli ölünün hatırasmı muhafaza edeceğini teyit eder. 

MakJnaları 8atış TOrk Ltmlted Şf rketl 
Merkdi: Galata Hezarau IOkak 19 .21TeL41085 

Mi ki Afrikada haydutlar pesinde 

AFR\ AA Ç-ÖU.t:RiNPf 
Aı OAMA öıovocz .. 

OUM •.• 

MUl(A8İL ~EN HE 
YA PTtM 9A JCALI,_, -----,,,;~ 
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Ton Ten amca 
satranç 
oyn uycır 

Çe teci kızın 
falcılığı 

(D:'-k" H' 
~ u ıkavenin hülclıan) ı 

çet.ecı nt çeteclal Radllot, Sırblatanlı 
ita kız lıılUyukayı öldürüyor. lıılilyu. 
Jtar:Ynı Z&ınanda /alcıdır. "Sen benim 
~ı Cftnıııı eın, öldUrülecek81n!., diyor. 
laı fili' c;:etecller alay e<Hyor. ÇUnkU, 
lılQUYukaııın k&rdetl Milin Starhlçl de 
c;ty l'Jb.llfk!rdlr, Arndan bir rnUddet ge. 
ka.~· Radııot dağlarda Sırpların takl. 

tına utnyor. 

C:cte : • • · • • 
~~1 

Bulgar, hehrin içinde . bim:a 
ftac bir · Sonra kalbi çarparak, nefes ne
lttıırı tepeye tırmanrna~a başladı. Aya-

l>"lltında taılar yuvarlanıyordu. 
İtrdı,u~n~ar, arkasından silah atıyor -
Per aldı •13~ır kayalığın kenarında ıi
t>lıııart · ır oyuk buldu, içine sokuldu. 
du. \P an kopacakmış gibi zonkluyor · 

0rıun b' '<>ğııcı w • ıtaptı. Havanın buz gibi 
ru._ •. uguna ra w • • • • 
~ t gmen, alnından ın ırı 
l)llt trler akıyordu. 

lııcğe ~n onu öyle kolayca terketme 
OtıQl'ln rar Vernüı olacaklar ki, Radilof 
1'rııu atlardan inip iki kısma ayrıldık 
l'ltıı ,:~:aıa tınnanrnağa başladıkla • 

tendi 
_ le kendine nırnldandı: 
t.pı!!ekte~ 1 av kokuıunu aldılar! 
~ 1 cıöı adaleleri üzerinde topla
ltçrı,or~ladı. Bir kayadan bir kayaya 

8• \l. 
ır ln dil 

1İiini ' ıınantanrun izini kaybet -
l' l&rıdı. 

a'f'afladı :s· 
~~ 

1 
: . ır kayalıktan akan suyu 

Iİtinc:e ; ~ ıçtı. Uzaktan ayak sesleri i-
1-dı. e tar hızlı hızlı yürümeğe baş· 

.\rtzk 
~ \lf a&,anı olmuştu . Xltın soluk 
~~p ~a kaybolunca, bulutlu bir 
~k 'a ~dn. Çatılara takılarak, sü
,ğ~ odilot tepenin öbür tarafına 

lL! çalıgıyordu. 
~ hü ilk 

-~ t kaya, onun için emin bir 
).., - o acaktı, Oraya vardı. 
=~t o esnada .. 

. ayagı aert bir feye 
u, bır tüfek parçasıydı. 

~ d~ kurtların didiklediği bir ce· 
0
ndn. llir~~~· İnsiyald bir hareketle 
~r~n oluyc basmak istememişti. 

haıq Cet da gene kayaya dayanmış 
. O a,,,daetter du~~o.rdu. 

bir •ene çete reısının aklına geldi ki, 
s~lç .. e.,,,cl, Sırp vatanperveri Milan 
l'\ııydr ırı Çetesini mahvettikleri yer bu-
li . 

l •lciitıtcn 
1
11>'dıı, ÔlUJ ' dı5rt bir taraf, cesetle do-
e ora. bale er, bO!ıaJnuş çeşmhaneleriy -
~ lttrcı.n ı~orlardr. Bazdan ıoğuktan 
tbcıt llbi 0nırtuı, korkunç birer aarı 
~irın ~u~uyordu. Diğerleri de hay

~ Sad~ ~ 01nıut. parçalanmışlar
biac ltu- le tınjk, et ve koyu renk el -

il-~::''' ert hali 
~Of 1r ne celmişlerdi. 

~C!\lrıu' olay kolay ürkmezdi. Fakat 

lfıaıa ~rın .. asabi bir titreme aars
~llıı ~\llp, r\iıtıege baıladt. İleride bir 

biı.irordu hatlarına doğru gideceği
~~lara · Son kuYVetini topladı. Ka

astia asıla, eli • . ...ı'-1 . . llat ry1 Pl ennı wı ennı 

~l oraya doğru yürü-

' V· 
lrıda ' llııl Ot d''k•· lo u un" 

'Porıa n reırtıi u~ Avusturyada aiıı 
tQatfeltlııuaııirrı": · Duk, arkasında kayak 
llııt dô\·r ~ olduğu halde. limon 

' \ll...... cıınc d .. llfl' ._.ı t.. . onmektedir. Bu re-
ırl • oUYaEer 

fot01 ~ınd •ne giren bir fotoğ. 
Qais~lfçıl'ltıı ~ alınnu§tır. Sonra bu 
~tİ tUnıcu ~~.ına hayli şeyler ıel
f~ıt 'tinde b'u~e refakat eden polis 

~l'\ı n ırı k•· 1 . Qa~ Çl)>ı oy il kıyafetindeki 
~ ttzıı· Yakalanuı ve makinesini 

•ıtir. 

Önünde, dağ, bir uçurum halinde nc
hire doiru iniyordu. BUytlk kayalıkla: 
birer heyula cibi ylikseliyordu. Burası 
vahıi, nebatsız, korkunç bir yerdi. 
Rüzgarııı iniltisi, kulaklarında adeta 
hırslı bir adamın soluması gibi uğuldu
yordu. 

Çetecinin bütün vilcudunu bir titre· 
mc aldı. O, buraları, bu korkunç iz· 
be yerleri pek iyi tanırdı. Radilof'un 
cesur ruhu, hiç bir zaman Urpemıe, tit· 
reme nedir bilmemişti. Fakat bu ak -
şam ..... 

Bu akşam belki yorgunluktan, belki 
takibin heyecanından kendini bir çocult 
kadar ürkek hissediyordu. 

Bir haç ipreti yaptı ve başını elleri 
arasına alarak dua etti. 

Bir tabanca sesi, onu gene yerinden 
fırlattı. İki Sırp askeri, epey yakından 
görilnilyordu. Radllot, onlara uzaktan 
bir yumruk salladı . Vahşi iradesine tek
rar sahip olarak kaçmağa başladı. 

Şimdi artık, kurtulmuştu. 

Bir çeyrek 11aat sonra kendi muhitine 
ulaıacaktı. Saçlan rilzglrda dalgalanı
yor, ıert topraklar üzerinde yaban ke
çlıi (ibi atlıyor, manuız yere tellıJ.a ko. 
§uyor, hala kendiıini takip ediyorlar sa
nıyordu. 

Kotuyordu, koıuyordu. Kaııklarma 
saplanan yaman afnya rağmen, gene at
lıyordu, gene kQ!uyordu. 

Uzaktan gözleri Bulgar karargihının 
ışıklanru gördü. 

Birdenbire Radilof bir ayağının geri
ye çekildiğini hi11etti ve yüzükoyun ye. 
re yuvarlandı. 

Küfilr ederek kalktı. 
Dolaldarmdan biri açılarak bir yere 

takılınqtı. Dolağı kurtarmak için bir 
tekme attı. Fakat muvaffak olamadı. 

- Allah belbını versin. 
Eğildi. 

Tam o eanada, mehtap bulutlann a
ruından ırynlarak hafifce ortalığı ay -
dınlatmııtı. 

Dolafırun nereye takıldıfma baktı. 
Katılatmıı bir çamur yıtınmm için -

• den çıkan takallila etmit bit iıkelet 
elinin parmaklarına dolandığını gardU. 

Ayni cesedin kafası da çamurlann a
ra11nda kendiıine gillerek bakıyor gibi 
duruyordu. 

Komiteci, geriledi. 
Kumap çekti. Tekrar çekti. Sonra, 

vahşi bir feryat kopardı. 
Orada, orada, ölilniln kafasında par

hyan bir gü.mii! haç vardı. 
- Milan Starhiç l 
Evet, bu Mllan Starhiç'ti.. Buna hiç 

şüphe yoktu ... On bir ay evvel Boris'in 
öldürdüğü .. Radilorun Krivolak k&yün
de, ekmek fmru içinde hemıiresini yak . 

tığı Milan Starhiç l 
Bu teaadilf, Komiteclyi alt Ust etti. 
Çeneleri bin'birine vunıyordu. 
İskelete yanaımaktan korkarak, uzak 

tan dolağını 11m ııla tutan elden kendi
ni kurtannağa çabalıyordu. 

Urkerek, çılgınlar gibi, Radilof yal -
vardı: 

-Bırak beni Milan Starhfç l ıenin --------------
ruhun için dualar okutturacağım! 

Sonra kızdı: 

- Bırakacak mısın beni, alçak kö -
pek ... Çıktıfın cehenneme geri dön! 

İki eliyle dolaiını yakaladı: 
- Seninkiler bana yetişsin diye beni 

tutmak iıtiyorsun, değil mi? Fakat mu
vaffak olmıyacaksın ! 

Geriledi. 
Bütün kuvvetiyle çekti. 
O anda, cesedin kemikleri sert bir 

takırtı ile koptu. 
Bağ açıldı. Fakat Radilof, müvazene

sini kaybederek, arkasında duran uçu
rumdan aşaiı yuvarlandı. 

Vücudu boşlukta, döndü, döndü. Son
ra nehrin kayalıkları üzerinde ezildi kal
dı. 

Karanlıkta, orada. ileride Milan Star
hiç'in iskeleti, için için gülüyordu. 

İşte Sırbistanlı Milyuka'nın kehaneti 
böylece hakikat oldu: 

- Sen kardeşimin eliyle öleceksin ... 
Sırp vatanını müdafaa eden kardeıi -
min elinden!. 

-BİTTt-
Tercüme eden: (Hatice Süreyya) 

HABER 
AKSAM ~OST••ı 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutuıu ı lıtanbul 214 

, Telgraf edresı : ıstonbuı HABER 
Yazı ışıerı telotonu . 2!1R72 
idare ve ıı&n .. 1 u:uo.ı. 

ABONE ŞARTLARI 

Sene ilk 
e •v••k 
:1 •Ylık 
, •vı.k 

Türlcı11w Etn.bı 
,,.00 Kr. 2,00 Kr. 
730 " Hl50 H 

•oo .. aoo .. 
ıso . .. 300 .. .. 

Sulııbi ııe Nesrı9al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldılı qer (YAKIT) matbaası 

HABER•in 
OUzelllk Doktoru 
Kuponu: 

Vazan: Niyazı Ahmet 

124 sene evvel bugün 

Alman ve Prusyanın ç~rkin 
ekselansı Vindhörst doğdu 

Yaralandığı vakit karısına .. Merak etme 
gUzelllğlme halel gelmedi,, diye 

telgraf çek ti 
1812 yılı 17 ikincikinun günü 124 

ıene evvel bugün dUnyanın sayılı çir
kinlerinden ve ayni zamanda sayılı siya
ıtlerden Lüdvig Vindhörst doğdu. 

Babası onu rahip yapmak isterken 
LUdvig hukuk tahsil ederek avukat ol 
muştu. 

1849 yılında Hanora mebusan mec
lisine seçildi ve az zamanda büyük bir 
itibar kazandı. 1851 de meclis reisliğine, 
daha sonra vekiller heyetine girerek 
adliye vekili oldu. 

1867 yılında Hanora krallığının 
ilgaaiyle Prusya devletine ilhak otu. 
nunca Vindhörst hem şimali Almanya 
meclJıi mebuaanına, hem de Prusya 
meclisi mebusaruna intihap edildi. Kü
çWt boylu adanı, boyundan kat kat üs
tiln itler yapıyor, meclisin veya meclis
lerin ekseriyetine tamamiyle b&kim olu. 

yordu. Almanya parlamentosunda en 
kuvvetli fırka LUdvig'in fırkası idi. 
Prusya mebusan meclisinde kuvvetce 
ikinci derece kalan fırkaya baş olmakla 
beraber herhangi bir kanun çıkarmak 
ancak onun reyi ile olurdu. 

Vlndhörst çok dindardı ve hükilmetinde 
en bUyilk faaliyetlerinden birini de din 
meseelleri tC1kil ederdi. O mekteplerin 
muhtelif mC%beplere gfüe aynlmaamı 

ve kiliseler tarafından idare edilmesini 

isterdi. Almanyayı teşkil eden münfe. 
rit hüldlmetlerin hakkını müdafaa eder, 
Hanoranın Prusya ile birleımesinden 

duyduğu teessürü Prusya hükUmetinin 
büyüyüp genişlemeıinde de göstermişti. 

Küçük ekselaoa, ç!rkinliğinin sak
lanacak ıey olmadıiı,-µ bilir ve kendisi 
de açıktan açığa söylemekten zevk du-1 

yardı. Bir defa ayağı kayarak düşmiif 
ve berclenmi~ti. Bu vaka üzerine kan
sına çektiği telgrafta: "Merak etme gü-

Lüdvis Vindhörat 

zellik ve telif etime asla halel gelmemit
tir.,, diyordu. 

Fakat Vindhörst sözlerine latife n 
nükteler karıştırarak söz söylerken din
liyenler, onun çirkinlifini unutur, MSz
Jerinin sihirine kapılırlardı. Vind
hörst'ün sözelrini cerhetmeie kimse ce
saret edemezdi. Bismark ve Kopriyo. 
nun meclisi mebusan atalarına verdikle
ri yemeklerde Lüdvig daima hanr bulu
nur ve her fırsatta kiliseye, katolik mak 
satlarına ve papaya dair münakap eder 
fakat bütün bu sözler hakkındaki hür
met ve itimadı bozmazdı. Hal tcrcilme
ılnden hah.edilirken "Pruıya ve Al· 
manya millet meclislerinde prens Bil
marktan ıonra dosta, düşmanına hUr
met telkin etmiı bir Ml.am vana o da 
Vindhörafdür,, denir. 

~hmalih 5m~hatl'6ele'ci 
/ ~IC)14-IC)lft 

• 
r' Ya.zanlar: İngiliz ordusu hava zabttlerlnden Kenneth 
~ Brovn Coliine. Meşhur 11eyyah ve muharrir Lovell ThomM 

- 74 - Dilimize çeviren: A. E. 

İtte bu çarpıgmalardan birinde be. 
nim zavallı cefakir Hog Hampşayrım 
vuruldu. 

O timdi Şama doğru ilerlemekte olan 
Anzak suvarilerile beraberdi. Tabariya' 

nın hemen altında Gilada ıeçmek için 
Şeria ırmağına dönmüılerdL Türklerin 

Yakup kızlan köprüsünü berhava et

miş olduklarını gördüler. lnnağm yata

fı berbat bir halde idi. Her tarafta deve 

kadar büyük taı parçalarile kayalar var. 
dı. Türkler bunların arasına giı:lenmiş-

metre uzaktaki El-Kuneytra'dan baıla
dı. Dütman müsait bulduğu yerlerde 

bir iki def• durdurmakla beraber yolu. 
muı:a engel olamadı. 

fleri yUrUyUı o kadar hızlı oluyordu 

ki tayyareden baıka biltün muvasala ve 

muhabere vastıalan iılemez bir bal al

mııtı. Tayyareler muhabereyi temin e
diyordu. Eltonla birlikte benim de n.d.. 

fem buydu ve bu it ikimizi, nefes alma· 
ğa vakit bırakmıyacak kadar meıgut e

ler bizi geçirmemek için uğratıyorlardı. (Dev!Zmt "°") 
Sular derindi: Anzaklar atlarını yiiz- ---------------

dürerek karşıya geçmek mecburiyetinde 

diyordu. 

kaldılar. Hampşayr tam karşı kıyıya a. 27 yaşında yatb 
dım at.acafı ıırada kamına üç kurşun 31 yaşı ında 
yedi. Fakat doktorlar onun ölmiyeceği- uyan oyOr 1 
ni söylUyorlar .. Kendisini görmek içi:l 

Be§ eenedir uyan -hastaneye gittim biliyor musunuz bana 
ne dedi : ma.ksızm uyumakta 

olan Şikagolu Pat-
- Yüzbaıını ben o kurıunlardan da- • riçya Margarit'in ni-

ha çabuk yüzebilirdim fakat o adı bata. hayet Adl bir BOfuk 
ıı at beni alakoydu.. &lgmlığı neticesinde 

Türklerin dördüncü ordusu geriye uya.nacağı anla.gıl -
kalmış olan yegane kuvvetti. Şeria neh maktadır. 
rinin öte kıyısında idiler ve çok çabuk 1 Son günlerde göğüs 
geriye çekiliyorlardı fakat tayayreleri-ı ve baş nezlesi kızı ra 
miz de ilstlerine cehennem ateşini yağ- ı hatsız etmeye, 1932 
dmyorlardı. şubatında dalmış ol -

duğu uykudan ıık Hepimiz tekrar tekrar Draya kadar 

' 

ıık uyandırmıya baş uçarak demiryolu istasyonunu bombala 
dık. Türk ordusunun ricatinde kullana- lamıştır. Şimdi otuz 

bir yaşında olan Mar 
bileceği bütün malzeme ve erzala bom-, garlti uyandırmak 1-
balarımızla imha ettik. 

lli'1lliu...i'-~.,..;ıı..,at..J çin doktorların ~ 
Türkleri Yafadan buJ.arada kadar on tığı bUtün teşebbüs-

gün gibi kısacık bir zamanda sürmüş- Dört ~ı&lir ler fa.yda vermemiş-
tUk. Soluk almak için bir defacık olsun uyuyan ictz tL 1936 da bir defa 
fınıat bulamadılar; bunu biz onlara ver· uyanmak temayülle rlni göstermio, fa 

medik ve ıimdi de venniyecektik. kat gene derin UY.kuya dalnuftı. 
Şam üzerine en ıon çullanma 80 kilo. 
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Heyetimiz dün 
Cenevreye gitti 

(B<ı§ tarafı 1 incide) 
Aras da çok sürmeden Perapalas o
teline gelmiştir. 

Saat on dokuz sularında İtalya -
nın Ankara büyi.ik elçisi Karla Gal
li Perapalas oteline gelerek hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Arası ziyaret et
miş ve on dokuz buçuğa kadar ken
disiyle görüşmüştür. 

Saat yirmiye on kala, Başvekil is
met lnönü Perapalas oteline gelmiş 
ve bir müddet hariciye vekilimizle 
hususi surette görüşmiişlerdir. 

Birinci veda sahnesi 
Avrupa ekspresinin hareket saati 

21,45 idi. saat tam 21 de iceriki sa -
landa büyük Önder Atatü;k ile bir
likte ot\l~n Başvekil ismet İnönü 1 
hariciye vekili T cvfik. Rüştü Aras, 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya, bera -
bcrlerindeki zevatla birlikte otelin 
methaline çıktılar. Heyetimiz istas
yona hareket ediyordu. 

Başta hariciye vekilimiz doktor 
Aras olduğu halde, heyet azasından 
hariciye genel sekreteri Numan Ri -
fat, ve Riyaseticumhur genel sekre
teri Hasan Rıza bi.iyük şefe ayrı ayr 
saygılarım sundular. · 

Gençlerin heyecanlı tezahüratı 
Bu esnada otelin methali, yüksek 

iktisat mektebinin arkadaşça bir top
lantı yapmakta olan talebesi ile bir. 
denbire dolmuştu. Mukaddes Türk 
davasına ve kuvvetli şeflerine karş• 
duydukları saygı , inan ve sevgi he
yecaniyle kaynaşan gençler, yürek -
lerinden kopan bir sesle: 

- Yaşa! diye haykırdılar. 

ismet İnöniinün Habere sözleri 
Bu sırada Başvekil İsmet İnönü 

kendine yaklaşan muharrimize: 
"- l~te, Rüştü Arası uğurlamağa 

gidiyotıı.'ll.,, demiş ve: 
"- Hatay davasını muhakkak ba

p.raca;j.t7.. Bu i~i yapacağız değil mi 
Genemi? Bü•ün miUet bu heyecan, 
bu ümit ve azimle dolu •• ,, sözlerine 
kar~ı; muvaffakıyetinden emin bir 
Sf'sle ve kat'iyetle: 

"- Yapacağız!,, cevabını vermiş
tir. 

Sirkeci istasyonunda 
Heyetimiz Başvekilin refakatinde 

olarak istasyona coşkun tezahürler 
içinde hareket etti. 

Sirkeci istasyonunun merasim sa· 
lonunda istirahat edilmekte iken 1 -
talyan büyük elçisi Karlo Galli, bera
berinde matbuat ataşesi Varezi oldu
ğu halde geldi. Kendisinden az ön
ce de ltalya maslahatgüzarı Begonya 
gelmişti. 

Başvekilimiz İtalyan büyük elçi
si ve ispanya mümessili ile trenin 
harektine kadar vakit vakit sohbet 
ettıler. 

1 

Hariciye Vekilinin "azetemize 
beyanatı 

Muharririmiz trenin hareketin
Jen az evvel hariciye vekili Tevfik 
Rüştü ile de konuşmuş, Hatay dava· 
sı ve ftalyan sefiriyle yapılan gö -
ri.işme hakkında malumat almak iste
miştir. 

Hariciye vekili Haber muharriri . 
ne: 

-" Hatay davas·na d'"'İr haavdis
bıi bir!<ar ffiine kadar Cenevreden 
alrrsm•z. f·nlyan büyük e•dsi ile va. 
!ti olan mü1a'mtnn'7.a gelince, İtal
ya büyük el!;;Siyle her z::ıman dosta
ne konu•ulac"!{ mevzu!armız çok -
tur.,, deJ'l"'liqtir. 

ikinci veda 
Trenin hareket dakikası gelmişti. 

Heyetimiz a7..aSI Başvekil general 
İsmet lnönü ile ayrı ayrı hürmetle 
vedalaştılar. T ~yie gelmiş olan di
ğer zevatla da vedalaştıktan sonra 
trene bindiler. 

Tren hareket ettiği sırada büyük 
bir samimiyet, inan ve memnuniyet 
havası icindeydi. Sonra Başvekilimiz 
ve dahiliye vekili, aralarında İtalyan 
büyük elçisi ve beraberlerinde diğer 
7.atlnr olduğu halde istasyon mera -
sim salonuna Çlkttlar ve ayrıldılar. 

Başvekil ismet lnönii ve dahiliye 
vekili Şiikrü Kava bu akşam Anka -
raya gideceklerdir. 

F,ransa yeni 
teklifler hazırlamış 

(Baş tarafı 1 incide) 
Müsteşar Vienot sorulan suallere 

cevap vererek F ransanm Suriye ve 
Lübnan ile akdetmiş olduğu muahe-ı 
deleri ve Sancak Türkleri meselesin
den dolayı Türkiye ile Fransa arasın
da çıkan ve bu hafta Milletler Cemi· 
yeti konseyinde müzakere edilecek 
ofan ihtilaf hakkında izahat vermiş
tir. Müzakerede Fransız hariciye ne
zareti §ark işleri umumi müdürü 
Senkanten de bulunmuştur. 

Fransa ümitli 
Fransız menbamdan verilen ha

berlere göre F ransanm Sancak mese
lesinde daha mülayim bir politika ta· 
kip edeceği anlaşılmaktadır. Fransa· 
nın Sancağa geniş bir muhtariyet ve
rilmesi esasına istinat eden bir teklif 
serdedeceğinden bahsedilmektedir. 
Her ne kadar bu teklif Türkiye tara· 
fmdan ileri 8Ürülmüş olan esaslara te 
vafuk etmiyorsa da her iki tarafın 
karşı karşıya gelip konuşmaları üze
rine görfüı esaslan üzerinde bir itila
fa varı1abilecerti miitaleasmda bulu
nulmaktadır. Gene F ransJZ siyasi ma 
hafili, Cenevrede içtimadan evvelki 
günlerd~ yapılacak konuşmalarda 
müsbet bir netice alınacağını kuvvet· 
le temin etmekt,.rlir. 

Sancakta vaziyet 
Dünya efkarı umumiyesinde um

dukları yardımı görmiyen Suriyeliler 
şimdi de dost lrakın kardeş halkını 
davaalrı lehine ayaklandırmak teşeb
büsüne girişmişlerdir. 

Suriye ve Lübnan gazeteleri
nin Türkiye aleyhinde ne,riyat yap
malarına rağmen Irak gazetelerinde 
bu şekilde tek bir satır hile intişar et· 
memiştir. Bundan müteessir olan 
Suriye ve ·Lübnan gazeteleri. Irak 
halkını galeyana getirmek ve Türki
ye aleyhine çevirmek için büyük pun 
to harflerle "Türkiye Musulu isti-

yor,. gibi uydurma yazılar yazmağa 
başlamışlardır. Diğer taraftan Iraklı
lar arasında Türkiye aleyhinde bir 1 

cereyan uyandırmak için propagan
da yapmak vazifesiyle Vatanilerden 
Adilii1nzame lraka gönderi1miştir. 

Hakikati söyliyen bir 
Amerik~lı filim 

Antakyada bir Amerikan kol -
leji vardır. Kollej tarih mu-
allimi, Suriye hi.ikumeti tara-
fından Şama davet edilerek An-
takya ve lskenderunun Arap olduğu
nu ispat etmek için tarihi bazı vesika 
çıkarmasını rica etmiştir. 

Kollej muallimi şu cevabı vermiş
tir: 

··- Maalesef istediğinizi yap· 
makta mazurum. Çünkü hakikati 
söylersem Suriye hükumeti müte
essir olacaktır; hakikat Antakya ve 
lskenderunun 4 bin senedenheri 
Türk ülkesi olarak tanınmasıdır ve 
bunu tarihi eserlerle tesbit etmek için 
uzağa gitmeğe lüzum yoktur. Mev
cut isimler bile bunun en büyük delil. 
leridir.,, 

Suriyeden memnuniyetsizlik 
Cebelidüruzda Suriye aleyhine 

için için devam eden memnuniye' 
~izlik son zamanlarda Cebelidi.iruz 
muhaf•zlı.:Yına bir Alnvinin verine bir 
Suriyelinin toyin edilmes( uzerıne 
büsbittiin artmıştır. 

Süveydiyede bu tayin keyfiyeti
nin bıraktığı suitesir açıkça görülü
yor. 

Mii~ahitlerin tetkikleri 
Antakva, 16 (A.A.) -Havasa

jansı bildiriyor: 
Milletler Cemiyeti müş;:.hitleri 

dün sabah Siiceyda Alevi köylerinde 
tevakkuf ederek köy ileri gelenleri· 
nin fikirlerini almı§lardır. 

17 tkincikanun - 1937 ~ 

Fırtına dindi Yeni gümüş paralarıd 
Bfrkaç gün devam eden fntma niha- ta k ı it 1 eri yap] lı yor 

yet kesilmiş ve hava düzelmek istidadı- e 
Mersinde buğday 

yüklü bir şi ep battı 

nı göstermiştir. vapurıar Karadenize Bunların lzmir, Bahkesir 'I 
çıkabilmişlerdir. . 1 or 
bir0~e~~:d0~:zd~ve~s:nd:ıe~;: v:0!:~~ Kayseride yaplldıkları anlaşı ıY ,.. 
dağında iki metreyi bulmuştur. Zabıta, 25, 50, 100 kuruşluk yeni gü- Kayseride piyasaya sürillellı~, 

Bolu dağından geçen şose üzerindeki müş paraların taklitlerinin çıktığını ve müş ve bakır halitasından ya.P Ol~ 
kar, mütemadi amele postaları ile temiz bunların !stanbulla beraber İzmir, Ba :up ayar~an <_830~. ~- Y~~ındır·~ 
lenmekte ve postalann işlemesi temin lıkesir, Kayseri, Ankara ve Birecikte arka resımlerın dokumunde Dl~ 
olunmakta idi. Bu defa Düzce ile Herı. tedavül mevkiinde bulunduğunu tesbit olunmuşsa da kenar yazı ve ) i-' 
dek arasındaki Nuhveren boğazını:p ka- etmiştir. çıkarılamamış olduğu gibi (T. C. 
anması Yu •. ·· d B 1 d "d t t !erinin yeri boş btrakılmı~tır. __ tM P zun en o u an gı en s an Taklit paraların bir değil, mütead - "" BP"'. 

bul postası Düzcede ve istanbuldan d"t bek 1 af d d d w 50 kuruşluklar da lzmir "·e : .J1 1 şe c er tar m an a yapıl ıgı sirde görülen vüz kunısluklat8 IJll"" gelen posta otomobili de Nuhveren bo· anlaşılmıştır. J • 

ğ"zında beklemektedir. mektedir. 
Yüz kuru~lukla.rdan İzmir ve Bahke 25 ku..,ışluklar k- '-y ve kurŞUll Meteoroloji istasyonlarının verdiği • • cı.uı. 

sinle yapılanlar kalay ve kurşun hali- tasındnn yapılmıştır. Kuvvetlicl malUmata göre hava sureti umumiyedl" ..,. 
tasından pek kaba ve fena bir ~ekilde 1 ··ıd·· •·· ··ım kted" kapalı, orta Anadolu ve Karadeniz sa. m ugu zaman egı e ır. (1. 

hil mıntakalarında yağışlı geçecektir. dökülmil~tür. Taklit oldukları ilk ba- fiftir. Yazı ve resimler silik~ir. ~ 
Rüzgar şimalden şiddetli esecektir. • kışta anlaşılabiliyor. CT. C.) harfleri harfleri ve kuruş kelimesinın Ş 4' f 

Batan vapur ya hiç basılamamış, yahut tırtıllarla nin çengeli hem düzensiz hclll 
Mersinden tş Limited tarafından Al· karıştırılmıştır. rünmiyecek derecede silikt~ 

~;n~:;b::t;~~~t~:~t::~::a~:~~ı: ç- oc u arın urdu ğ~ 
dan üç gün evvel Milas kıyılarında ka-

;;~a k::~:~a~~;:;a:~~~~:ı~ olga şi-ı b• ıre soygu cu çetesi, 
Volga vapurunda 3600 ton hububatı .R 

vardı. Vapur 200.000 liraya sigortalt ~ 
olduğundan İ§ Limited bittabi parasmı (Ba:ı tarafı 1 incide) } Bir sivil memur Karnikle tıcr..--J 
alacaktır. ze doğru apartımana gelmişler, fakat raya giderek Jozefle Seyfinin ~ 

Şehrimizde günlerdenberi fena giden 
1 

kilitli olan kapıyı açarak içeri girdik· ı ni beklemişler ve saat on bir ~ 
hava bu sabah düzelmişse de öğleye leri zaman, veznenin yere yuvarlan- Jozef dükfmm önüne gelmiş, ~ 
doğru tekrar !.ıozmuş ve kar yağmağa mış, çekmesi kırılmış, eşyanın da ka - dışarı çağırmıştTr. !ki çocuk ~ 
başlamıştır. Karın devam edeceği tah. rıştırılmış olduğunu görmüşlerdir. doğru c;i.iratle yürümeğe ba.cıl ~ 
min ediliyor. Bu esnada dükkanın hizmetini gören ve Alkaz.ı.r sineması önünde ~:.MI' 

- ve her sabah ilk olarak apartımana ge- iclnde beklediği otomobile biıı~I A 1 m an a lerek yerleri süpüren on altı yaşında- dir. Otomobil tam hareket ed~, 
ki Karnik ismindeki çocuk da kız kar- da çocuklan takip etmekte olsllif: 

Çekos·ovakyada deşiyle beraber dükkana gelmiş ve hay mur da arnbaya atlamış ve Uç~ 
tah ki atı ka bu 1 retle etrafa bakman dükkan sahibine den karakola getirmiştir. Küçilk~ 

etmiyor şunları anlatmıtıhr: la.r karakolda kasada para ol ~ 
Salahiyettar makamlar tarafından "- Ben sabahleyin ortalığı süpürür Karnik vasıtasiyle öğrendikten 

yapılan kat'i tekziplere rağmen, Alman ken iki kişi gelip sizi sordular. Ben de Jozef ve Seyfi tarafından yapıl".W 
gazeteleri Sovyet Rusyamn vasati Av-· daha. gelmediğinizi söyledim. Bu es - muribinre bu ~ov~unculuğu ya.rt"""!: 
rupa!da yapacağı bir harp için Çekosl'>. nada üstüme çullandılar, blri ağzmıa m itiraf etrn:şıerdir. 
vakyada hazırhklar yaptığına dair neş· bir pamuk tıkadı ve ben kendimi kay- Berber dükk-lnmdan aldıklnfl 
riyata devam etmekte · ve bu maksatla bettim. da.n beş lirayla Jozef kendisiJle 
Çekoslovakyada yeraltı tayyare meydan Gözlerimi açtı:ğım z..-ıman odayı bu , karnin satmnlm ş ve Sevfi ile 
lan kurulduğu ve şimdiden birkaç yüz gördüğünüz halde buldum. Benim de Üsküdara kada-r giderek bir 
Sovyet zabitinin Çekoslovakyada bu- ellerim baftlanmıştı. Zorla ellerimi <'Öz· 1 ~·apmışlar. Bu esnada da iki ~ 
lunduğunu iddia etmektedirler. düın ve ço!c korktuğum için derhal evi- harcetmişlerdir Paranın ~eri ~ 

Çekoslovakya erkamharbiyesi, tngil. me gittim. Şimdi karoe.~imle beraber li beş lirası ile çekmeceyı k~ 
terenin ataşemiliterini bu hususta Çe· size haber vermek üzere tekrar gel- pens ve bir altın kadın sa.ati • A, 
koslovakyada tahkikat yapmağa memur dim. çalman par~~~~-:.~_lirası da Jo'IP""/ 
etmesini büyük bir memnuniyetle karşı· Gelen adamların b;risi beyaz saclı, tünde bulu~. 
lamıştır. diğeri ise otuz beş yao;larmda uzun boy • a•~· 

Alman gazetelerinin aldığı haberlere lu idi. Kasayı soyduktan sonra kapıyı p S p an va 1 S y . J 
göre ise Almanyanın Prağdaki ataşemi. dışardan tekrar kilitlemi~ oldukları i- (Ba.J tarofı 

1 
i~ 

literi Çekoslovak tayyare meydanlarını c;in ancak arka pencereyi kırarak dışa- uı: I 
ziyaret etmesi hakkında vukubulan da- n <'tkabildim... sinde yeni bir taarruza geçrniŞ ~ 
veti kabttl etmiyecektir. Eğer bu haber Bu vaziyet karşısında dii~rkan ~ahi· Malaga eyaletinde de ilerle~-~ 
doğru çıkarsa Almanyanm maksa1• bi ve çocuk Taksim karakoluna gitmiş- vam ediyorlar. Alkantara ve 
mahsusla bu şekilde şayıalar, çtkardığ:· lerdir. gibi iki kasaba zaptetmişlerdir· ,l 
nı kabul etmek icap ed~ektir. Karnik karakolda da ayni sözleri Gön "ill 'i sevk" mese!e 1 

tekrarlamıştır. İngilizlerden sonra Fransıılard' ~ Kati 1 m az n u n u Polisin dükkimda yaptı<Yı arastır- ispanyaya gönüllü göndermeıt1e:, l'f· 

k ad 1 n mada yerde bir çarrıaşrr ipiyle etere bu- sundıı bir kanun çıkarması üz:e~ 

(Ba-§tarafı 1 incide) 

daine karsı dehşetli aşkım vardı. 
Ben nasıl ol~p da ciğerparemi elimle 
öldürürüm? 

lanmış bir pamıık pnrcası bulunmuş • yan gazetelerinden .. Popolo ._J6 ~ 
bilhassa Fransız kanunu idn dı1::.ı I tur. Tahkikat biraz derin1~tirilln<'R, ~ fi' I 

hırsızlığın Karnik ve arkada."!an tara- "Fransız parlamentosunun :... 
fından yapıld ğı derhal anla.cıılmıştır. tiği layiha, gönüllü sevkine 
Sıkıştırılan çocuk her şeyi anlatmış ve mıyacaktır .. , . ~ 

İtalyanlar gönüllü meselesı -, arkada.cılannm; 1:-l yrujmdaki Jozcfle pı r.a 
daki İngiliz notasına olan ceva 

1 
_.ı'T 18 yaşında ki Seyfi olduklarmı; öğle ü- ~ 

cek hafta bacı.rnda hazırlamış btı 7.eri Tokatliy::ı.n•n ka~JRmdaki bir dlik r 1 
tardır. Bu cevabın yazıhş tarz1 

••. ı.ı. 
kiiııda b11h1c'lM ldarım sö~·1emiştir. GöP"9' 

da Musolini, Alman nazırı 

Tramvav 
ücre leri 

müdavelci efkarda bulunacaktJ':.S- 1 111 
Paris gazeteleri Alman na ~ ft1 

ringini Romaya bilhassa tspan~ 'tı 

Hadise gecesi ben kapıyı açar aç -
maz lrf an kollanma düştü, çok sar . 
hoştu. Başına biraz su atayım , de . 
dim. Akan suların kırmızı olduğu
nu görünce şüphelendim. Sokakta 
düşerek başından ynral~ı_ıdığmı zan
nettim. Biraz dikkat edınce yaralı 
oldu~nu gördüm. 

Hemen evde oturan J:Iarrıideyi k~- Ne n is bette i n diri
rakola yolladım. He.mı~e irfanı hıç 
!evınezdi. Bana iftira ediyor. Zaten .1 e C eğ İ t e S b İt e d t I d İ 
clün a1--~'lmki ifat~esiyle bunünlrH ifa-ı Elektrik fiyatlarında yapılmış olan 
de.~i hj .. :t,;ri'le U1r'!l•ıvor. Ben İrfam ı 90 para tenzilatı ihtiva eden tarife N2. 

naıd ö'clür·i .. fün? Bavramd:ı çocu - fia vekaletinde tasdik edildikten sonra 
fr.ı"'!la yinn\ be§ kuru~?uk bil' coran Tramvay tarife komisyonu toplanacak· 

lesini görü!}meğe gittiğini ~ hj 

- aa!Maıli'il©lalaa ~n.., ~ 
~~vv~'\tOD {b>I• 

bile 1'bmaz''en ona üı: buçuk lirl"lık 
İ"'ekli ,,.ö....,hk1er, men•1:Her, çoraplar 
hatta terl!~ine kad"r aldım.,, ---

Kalp selitPs nden 
ölenler 

Dün kalp sektesinden iki ölüm 
vakası olmuştur: 

1 - Fatil~te hota Ödemiş mahal
lesi Emin bahari camii arkasmduj 
kırk yaşlarında Ahmet kalp sektesin
den düşerek vefat etmiştir. 

2 - Fatihte Mehmet pnşa mahal
lesinde cambaz sokağında oturan 
Bekir oğlu Ömer tramvayla Divan . 
yolundan geçerken birden düşüp öl
müştür. 

tır. 

Alakadarlar mevcut şeraite nazaran 
tramvay biletlerinde ne kadar tenzilat 
yapılabileceğini tayin ve tcsbit etmişler
dir. Yapılan tahmine nazaran iki mınta. 
kaya tefrik edilen ikinci mevki tramvay 
larının bir kıtalık biletlerinde 20 para, 
iki kıtalık biletlerinde 40 para, birinci 1 
mevki tramvayların bir kıtalık biletlerini 
de 40 para, iki ktıahk bilelterinde 60 
para tenzilat yapılmc:sı icap etmektedi:-. 
Şu vaziyete göre birinci mevki birinci 

mıntaka biletleri 7 kuruş 10 para ikinci 
kıta biletleri beş kuruş 10 paraya, ikin
ci mevki birinci ktra biletleri beş kuruş 
30 paraya ve ikinci kıta biletleri de 2 
kuru§ 30 paraya inecektir. 

kaı ©l o lf'\l y ..il. ~ 
Yugoslavyanm Osek ~ehri,..~ ~ 

kanitze köyünde Mondat Be rr~ ıı, 
bir kadın tek ba§ına, teped~ 
ğa kadar silahlı olan b~ j 
korkutarak kaçırmıştır. ~J 

Geçen hafta haydutlar 
1 
~ 

ın evini basmışlar ve kadınd~~· 
na tabnncanm namlısmı ·~?~ 
ne kndar parası varsa istefl'l' ~ 

Fakat iki metre boyund8 0dl'.,.ı 
dm, haydudun bileğini kW~ş. 2 
bi namlıyı tavana tevcih etf11l~ l 
şun havaya gitmiştir. B00 cJdf 
rine Manda tabancayı haydtJ ~ 
den kaparak hemen kendile 
cih ~tmiştir. 

11 Üç dakika içinde beş hıt. 
hepsi de pencereden dışarı 8 

kaçmışlardır. 



~ ' ;:;lQ~~~ınlam mecburi 1ctlchğı ayin şekli: 1- Dik du:nın: O
t·· ~ 3 _ ]{ e, eller arkada ! - ileri.ye iğilin avu.çl.arınız di5§emeye 

'4.~' 5 _ y °;'17naya hazır ııaziyeti 4 - Ayni oo..."'iyet el oo a:ı.Jakwr ils
ı-eçkı'l.e u ~,aşağı! Yukarı, a.şağı! 6 - Derin oo yavaş ~oluk alın! 

l\.llaıı 801ıik 8Q.lverin. Nefe.! t.ılma egzersizlerinin ba.şl.angıcı btıdur. 
o~ tlcrc 

!atı... esaret derce · b ylı ı h k · ·· f k' d k d' ttıı.~ "'l1 gÖbeğ' cınne ag at ve mu avemetımuzn ev ın e en ı 
"' ı "c .. ınden kadını . • . lama . .,, hir . l:ı.tıel yaptnaJc: • • ara mce, nızı zor yın. 
Sttası ~f t ı:elnüştir· .. ıçuı_ §a§ılacak fen- Prensin kendisi 350 hareket yapmak-

}' t ~ • Derın te.n ff'" tadır. Fakat vasati bir erkek 50 den ıı-.:.~~ ""' danu inccltnıeJc e us va-
.. ~tilc ""~il. \ .... 
Yabııt bir ltıt t§fctnüş olan adam da. 
fildir. Pata do~p, graplı bir p.rlatan, 

8 ' hati8 ita lldıncıs: bir sahtekar de
lliıı tı tat lf(n ~ bir Hint prensidir. 
%~ tacaaı l>:.- dıstanda Aundh devleti
'- ar<Q· . .....ıt Prati 'dh' • 
ı;ı tUke ı ı teni .• nı ın dir. Parası 
"~~bn lll'l'ı 'yece~· ınuvecheratı sayılmak- ! 
~b da Yaln . kadar çoktur. Prens 
l!qt ard Irada ıı. bır Şey istiyor: Karol 1 

0 -· r ın 11 .. 4İi§ı~"'1f, ~ilv·a ~·ce, uıarlcn Ditrih ka-
toı tib~t C:n B.a;

1
1
:ney gibi genç görü. 

" ll'ıtıhte Yahut Madlen Ka-
~ t-rc §cm kad ı · 

}'aıııı tıs aklına bir ın ar ıstcmektedir. , 
lıa fiı.. ':1tş dem k . şey koydu mu, o 
"' ..,.dıd e tır ..... l'k 
•q ıı:ı en ··s . •na l anesinde da· ı 
"'tıı.tec:buri Ya;rya Narnaskar., ayinleri. 
Sil~ ,~·· eitıers· tnql ·~r: bunlar ananevi 
b. ıtrıı.ıı ıs crıdir L .. 
"lııı. 11:tn bü .. · uks seven kü-
)q~cl'.tırıyıc t tun kad nlan şimdi ra-

kta~- ayıflarna .. 1 . 
1 

be , \&.ltlar. ınumarese erı 
tl'j tin n 

h C~s~ 1 

~t'ltı l l>lllalttan 'bıtıak ve beden hareket-
~) 1 aret ol , 

l:ı ~ ardan an Yaga., çok 
~llta basit, sa ~~len dini bir ayindir. 
~ hi llıc:n-ııeketı ~ arn ve makuldur. 
~cııtı? llıasrafs erın kadınlan da bun-
tir "'l'ltı ıı ve z 

tbiı· 1 tnUlib . ararsız yaparak 
itler et hır 

..._ l\.lı • surette güzelleş-
~ lldh 

llııı. f!d~ı tac:alığrnd 
'4 lttqdt lnceltnı a erkekler bile bu 

ctılıtı riar. 'Faıte., ekzersislerini yap-1 
llıı e n-ı·· at ora k d bj 1 oıfh,, Utnares 1 . a ·ntanrun bu 
ı. torÔ"<ıJarr, Yab e erıne dört elle sanı- ı 
~ lllir ancııara k 1 
ı, loııu . Çunk" pe aykm gi-
~ır. r liipur f u liindistan, vücut· 'ı 
ı. .. '''i 0 ışrnan kadınlardan hoş-
~,,. ta, d' 
~iı._laltııı,;d ini ayini h .. 
· ~ ık an e er gun sabah 

fazla yapmamasını ve kadınların ise 20, 
yahut 25 de durmalarını tavsiye etmek
tedir. 

Racanın sözlerini naklediyoruz: 
"- Öğrenildiği gibi nefes almak e· 

sasbr. Vücut hareketlerinden sonra he
men nefes almayın, birkaç saniye bekle
yin. Derin nefes alınca da bunda fazla 
durmayın. 

EvveHi rahat bir oturma vaziyeti a
lın. GeVI'Ck b' r bağdaş kurun. Kollan-

Zayif'lemefje ihtiyacı ollmyan bir 
Hind prensesi... Bilyilk Ifoul kralla
rından olan lndor mi1ırrıoasvıın kc:r-ı. 
.'M, değme güzcllel'i, k-ı.<ıkandıraoak de
recede miltenasip bir endama malik
tir. 

nızı yanlarınıza salverin . Eller dizlerin 
önüne gelecek, avuçlar içeriye doğru 
çevrilmiş olacak. Bu vaziyette oturmak 
la vücudun hemen bütün adaleleri clasti-
kiyeti veren mütemerkiz bir eğzersiz 

alarak sağlık ve kuvvet artar. 
Hareketler sırasiyle şunlardır: 1Si eJrı "veJ 1 

ıı tı ll.letı ergi lc:tj . ya nız birkaç da-
t d' ere ı· ıcap ett' . 'Vo • lıtu ırır. Bunlar 

'• r. tn Yokt 
~· ......., tık ur. Bakın raca 
ı11 "· lra el ·-.:fes Ye <!er· 
tfcder aıtııak b"ın. nefes almakt·r. De 
li ve ,., Utiin v" 

b1t are~· -nlılığ ucut ağnlannı 
llıiişk·,'ıtı Yaptn ı arttırır... 1 

1 - Omuzlar iyice arkaya atılmış oL 
duğu halde dimdik durun ve gayet ya.

1 
vaş olarak tam nefes alın. Ayaklar biti
<ıik olduğu halde bet kemiğin:zj dümdüz1 

tutun. Bacaklarınızı düz tutun, fakat 1 
gergin olmasın. 

11.ı-tı.r..... Ul!er akta tesadüf d'l k 
tallc ··"'ta "lic:ua e ı ece 
'l'I "arcı hrar 13 un elastikiyetini 

a •ett1 
1
.r. hep,: u hareketler de on 

1 erı .. ı ı de b' 
l'o !te 8.' e biter ır takım nefes al- ı 

rı.ıı . ııe .. a . 
· .. sıı 

" ~. Yapılacağın• anlatı-
ı..~tiıli L°!' tlcıcr 
"t.~ "lt s 8) • 

r ~hnlltııllıi " h;ıı1 'ayın ve el-
ttdti dereceye varıncaya 

ten arttınn. Fakat ra· I 

2 - Döşemeye avuçlarınızı değdiri

niz: ell::r altı santimetre biribirinden ay
rık olacak; baş iyice aşağıda (mümare
se yaptıktan sonra dizlerinizi bü'cme<,e 
lüzum kalmıyacağını görürsünüz). Ya
vaş yavaş ve derin olmak üzere soluğu
nuzu salverin. Bu hareket sırta, bacak-
tara, kollara, karın adalelerine mükem-
mel bir ekzersistir. 1 

3 - Dizi döşemeye bükmek, yavaş ve 
derin soluk almak suretiyle bir ayağınızı J 
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tialkevi 
Futbol maçları 

Eminönü Halkevinden: 
Evimiz spor şubesi himyesindeki 

klüpler tarafından 17-1-937 pazar günü 
Bakırköy ve Bozkurt sahalarında ya -

yapan 
OlNensten sonra 
Atla yarış 

Cim 
pılaca.k maçların programı aşağıya çı- ı 1 
karılmıştır. Alakadar klüplere tebliğ a n a 
olunur. 

Londos ta as
ını güreşecek? 

Program: 
BoT.kurt sabası: 
Saha komiseri: Yekta Anil 
Halıcıoğlu - Ortaköy saat 11 hakem 

KB.mil, A taknnı, Fatih - Bozkurt A ta 
kımı saat 13, hakem Kerim Yay. Şi
mendifer - Yıldız A takımı saat 14,45 
hakem Refik. 
Bakırköy sahası: 

Saha komiseri: Cevdet Özgür. Aksa
ray - Langa A ta.kımlan saat 14 te. 
Ha.kem Fazlı. 

Amerika şampiyonluğu 
maçlannda 

Paraguvay 
Uruguaydan sonra 

Arjaotf ol de yendi 
Paraguvay milli futbol takımmın U. 

ruguvayı kavgalı döğüşlü bir maçtan 
sonra tnağlfıp ettiğini birkaç gün evvel 
yazmıştık. 

Bu müsabakanın galibi Paraguvay, 
Amerika şampiyonluğu için Arjantin 
timiyle kar§dapruştır. 

Her iki takmun da fevkalade kuvvet
li ve sert oluşu bu karşılaşmanın çok be 
yecanlı olmasını intaç etmiştir. Birinci 
devre tarafların birer golüyle beraber
likle bitmiştir. 

İkinci haftaym bütün ihtimalleri alt. 
üst eden bir netice vermiştir. Paraguvay 
çok tehlikeli rakibi Arjantin takrrmna 
bu kmmda üstüste üç gol atmağa mu
vaffak olarak maçı kazanmış ve Ameri
kanın en kuvvetli takıou olduğunu is. 
bat etmiştir. 

Paraguay turneye çıkıyor 
Amerikada yaptığı muvaffakiyetli 

maçlanndan sonra Paraguvay milli ta
kımı Avrupada bir turneye çıkması ta
karrür etmiştir. Bu turnede Londraoa 
İngiliz milli timile de karşılaşacaktır. 

ileriye doğru fırlatın. Nefes alma sona 
erinceye kadar tek diz üstünde durun. 
Bu da omuzlara, baldırlara ve ayak par
maklan adalelerine mükemmel bir ek· 
zersistir. 

4 - Ayağınızı ileriye fırlatm, sır

tınızı düz tutun ve soluğu bu vaziyette 
alın. Bu da enseye, kotlara, mideye, bal. 
dırlara ve kann adalesine, belkemiği ada
lelerine ve sırta çok faydalı bir hareket · 
tir. 

5 - Eller biribirinden 6 satiın uzak
ta olmak şa.rtiyle ayak parmaklan dizler 
ve göğsle döşemeye temas edin. Çene 
göğüs üstünde duracak; gövdenizin a
ğırlığ·ru kollarınızın üstünde taşıyın. 
Bacakları gevşetin. Soluğunuzu tama_ 

- ~-'li ...... 

Cim Um.dosun Ma.n8'urla yapt,ğı müsabakadan bir g~ 

Aylardanberi Afrikada bulunan Yu- hiın bir para vermesine rağmen sabtl: 
nanlı meşhur pehlivan Cim Londosun dilnya serbest gürC§ f8111piyonu hayvan 
yaptığı bütün müsabakalan bilhassa larla güreşemiyeceğini bildirmiştir. 
Mansur ismindeki çok namlı bir pehli- Londosu Afrikada şimdi bulunduğu 
vanı iki saatte yendikten sonra garip Yuhanesburgdan cenuba doğru bir seya 
bir teklifte bulunulmuştur. hate çıkmıştır. Yunan gazetelerinin yaz 

Bir Belçikalı tarafından yapılan bu dığma göre Habeşistana gidecek orada 
teklif: Londosun beş gün aç kalmış Ka- bir müddet kaplan avile meşgul olacak· 
merunlu bir aslanla karşılaşmasıdır. mı§ .. 

Cim Londosun reddettiği bu acaip ---------------
döğüş için Belçikalı organizatör yirmi 
bin lira vermekteymiş. Organizatörün 
"senin gibi bir pehlivan aslanı bile yere 
serer., demesine, yirmi bin lira gibi mü 

Hungarya-Rapit 
Ma~ında Macarlar 

galip ge!dl 
Maltada turnede bulunan Macar Hun 

garya takımı Avusturyanın Rapid klübi 
le bir müsabaka yapmış ve rakibini bire 
karşı iki sayı ile mağlup etmiştir. 

Vak er takımı 
Venüs kupasını 

kazandı 
Viyanada oynanan Avusturya takım. 

lanna mahsus Venüs kupası maçları fi• 
nali Valker ile Postspor klüpleri arasın
da oynanmış ve tarafeyin üçer golle be. 
rabere kalmışlardır. 

Son maçında berabere kalmış olman
na rağmen evvelki karştlaşmalanndald 

puanlan sayesinde Valker kupayı kazan 
mıştır. 

mfykd~anya sa~erin.Bubclke~~ -~~-----------------------------~ 

ile kolların bütün adalelerini hareket et- Amerikada yüzme müsabakaları 
tirir. 

6 - Gövdeyi koUann arasına getirin 
ve başınızı mümkün olduğu kadar ge
riye atın. Yavaş yavaş soluk alın. Bu 
harekette göğsün, kolların, ensenin. 
karnın, bacakların ve belkemiğinin bü
tün adaleleri eğzersisten istifade eder. 

7 - Vücudun döşemeye alçaltılmış 

olduğu eski vaziyete dönün, yavaş soluk! 
alın ve kısmen soluk salverin. 

8 - Bir koşucunun marş kumanda
sını beklediği vaziyeti alın; soluğunuzu 
tutun. 

9 - Avuçlar dösemeye değmek su -
retiyle vücudun ileriye doğru eğilmiş 

olduğu vaziyete dönün. Soluk salverin. 
1 O - Esas vaziyetin ize dönün ve ta

mamiyle soluk aldıktan sonra soluğunu 

zu dışarıya salverin. ı 
Bu hareket kandaki mühim küreyvatı 

harekete getirir ve burun geçid'ni temiz
ler. Nezle ve soğuk algınlığına da ya
rar. 

İşte bayanlar, Hint racas : "Soluk al
ma vasıtasiyle zayıflayınız., diyor; tec l 
rübe etmek isterseniz ... 

Memleketimizde günlerdenberi kar. kan deniz klübU büyük bir müsabaka 

yağarken Amerikada havalar çok mü- yapmağa karar vermiş bulunmaktadır, 
sait gitmektedir. 

Yeni dünya denizcileri bugünlerde 
antrenmanlarım yapmakta. hatta müsa

Resmimiz : bu klübün güzide sporcu.o 

larından 16 yasındaki Marion FalconeT 

bakalar bile tertip etmektedirler: nite- ismindeki genç kızı bu müsabakaya ha. 
kim Crystal Plunge ismindeki Ameri- zırlrk idmanlarında gösteriyor. 



-3 Yazan: A. Cemüettin Sancoilu 

"Demirhisar,, ın heyecanh 
sergüzeştleri 

"Demir Hisar,, gUneş batarken demir aldı 
ve düşman donanmasının bulunduğu 

yere doğru yollandı 
Buna da bir çare bulundu: Ge· da bir gemi karaltısı ıörilyorum. Va -

miye alınan ( 15) ton iyi cins kardif ziyet cidden korkunç idi. 
kömüründen maada gene ayni cins Düıman muhripleri cüretkAr 
kömürle efrat mangası zabitan mev Türk torpitosunu görecek olurlaraa 
kii dolaplan bile dolduruldu ve bu daha teıebbüsün ba,langıcmcla her 
suretle torpitocla kömür miktan 30, ıey bitmit olurdu. Çünkü düıman 
3 2 tona iblağ edileli. Makine yağı muhripleri mini mini torpitobotu
veaair levazım da bol, bol alındı. muza gerek sürat, gmebe sillh ba-

"Demirhiaar,, m bu sefer hazır- kınımdan kat kat faik idiler. Bu i· 
lıklan hummab bir faaliyetle devam tibarla bu fedak&rldr. ve cesaret te -
ederken ayın doğma ve batma za- ıebbüsü daha ilk adnnmda boiazm 
manian da inceden inceye hesap soğuk sulanna gömülerek akamete 
olunuyor ve on bet günlük bir cet- uğnyacağmda ıüphe deiil tereddilt 
vel hazırlanıyordu. bile caiz olamazdı. 

"Demirhiaar" torpitobotunun a- Şimdi bütün ıözler düıman gemile
bit ve nefer olarak mürettebi (23) rine dikilmif, tevekkül ile düıma
kifiden ibaretti. Bu mürettebattan nm harekatı gözetiliyordu. 
iki güverte neferi fazla izdihama Tamam bu sırada ( Demirhisar) 
mani olmak için "Samaon,, clistro- m Sancak tarafında bulunan dütman 
yerine nakledildi ve bir acemi var muhribinde kısa bir flqin ifareti 
dabandıra ( 1 ) da torpitobotu boia- göründü. Demek ki düıman bu zifiri 
mı mayin hatlarmdan geçirecek o - karanlık içinde "Demirhiaar,, ı gör
lan klavuzu sahile çıkannıya memur müı ondan itaretle hüviyetini soru
edildi. 
(Demirhiaar) daki bazı evrak ve mü 
h=-n defterlerin bahriye nezaretine 
teallin edilmesi de ihmal edilmedi. 
Diier taraftan cep~ ve kömürden 
bqka geminin mürettebatının yiye
cği ve içeceği de düıünülmek icap e
diyordu. Bu ibôarla gemiye kafi 
mik'8rda erzak da alındı. 

Artık (Demirhiaar) tehlikeli fa -
kat tanlı aergüze,tlerine atılmak i · 
çin hazırdı. 

iLK AKIN NASD.. OLDU? 

"Demirhisar,, ın boğazdan çık
maamm 8911 sebebi (Bozea ada.) ile 
Çannkkale önünde yatmak.ta olan 
düıman filo.undan bir kıammı gafil 
avlıyarak torpitolamak idi. 

Dütman kuvvetleri hakkında el· 
de edilen malCbnat lngiliz - Frannz 
bide~ik filosunun geceleri Bozca a
dada demirlemekte olduklan merke
zinde idi. 

yordu ... 

SiLAH BAŞIN.A .• 

Bu vaziyet kartıamcla gemide der 
hal sil&h batı edildi. Topçular mini 
mini toplannm bqmcla mevkilerini 
aldılar. Torpito kovanları düpnana 
çevrileli. Bu tehlikeli vaziyet karp -
amcla hakiki cesaretle kuru sıkı pa
lavra arasındaki uçurum ela derhal 
anlaıılmııtı. Bakınız naaıl? .. 

T orpitobotun iskele ve sancak 
bq omuzluklanncla düıman muh· 
ripleri görülünce ve bilhaaaa bun
lardan birisinin kısa bir fleşin ip 
reti verdi~ farkedilince süvari mev -
kiinde bulunan Alman yüzbqıaı Fon 
"Fiks,, geriye dönülmeaini teklif et-/ 
mitti. (Deuomı 1'Clr) 

BABBll - mr.-• pOltua 

Macera ve aek romanı - &4 - Yazan : (Va-NOJ ~ 

Defol buradan v ı ... ı 1 
casusun og u ... Sen de ,,, t 

birşeyler casuslamak niyetindesin; eğer 
seni bir daha buralarda görürsek ... 

Oeom Wrlkalarm hH1bu1: ı ler ona dehtetl• baktılar. Zira bu ismi liyeyim ... Ne yapayım, ac.a-" 
Huan. fU emıada çok bedbahttlr. ÇUr Ye bu faciayı denlrrllel\&ra.tmda. bilml- ymı.' tJt 

kU b.rlat1yan olan annealnln TUrk oın: • ...w t . . . . . .... -.tdt, r 
babaaım katollklen cuuaıamtmı. bu Y~ .,~~u. çlerınden. bın, ötekınm yU- Ayalı eve gitmiyordu. ~..:at: 
yUzdeD de, b&bumm cuua a&Dilarak zilDıe iatiıma.ç manaaıyle baktı. İkinci ha annesiyle yüz yUr.e gel_..,.... 
idam edlld1#1n1 6trenm1§Ur. Aımeat, h& nöbetçi: ''Muvafıktır, olur!" işaretini "- O kadın! O yılan! • dJ'I' 
kikatıert kend111ne ttırt.t etmek mecbu ya.p.JllC&, birinci, içeri iird.L Fakat, gir- niyordu. Nasıl yaptı bu ifL··" 
rt19Uıade Jcal.mlftır. Bunun için. Huaa, medeı:ı evvel: Bazan kalb' ·-'· rd ı 
IOk&klal'da deli stbl odlllfU'keıı kend1alDI ' sıuıyo u ' 
kaptan paf&DDl koaaaı OnUnde g61'9nk - Bura.dan bir yere kmıılda.nına... "- Neka.dar olsa ~,.. 
lçert girmek hakikati anlatmak istiyor. Saııa şimdi haber getlririm! - dedi. Fa.kat, o kandan geldlttııi-~.ı 

• • • Bir müddet 10n.ra, önde bir kltlp, istikrah ediyordu. Hem,~~ 
Onun için, dUtUnUyordu: arkada. altı müselWı uker geldi. KA- ağır bir töhmettl ki, bU~ ~M&l-
Nuıl yapmalı? Nasıl temizlenmeli? tip diflerln1 ve yumruklarını Hasana kendisinden elini etefiııl çlll"'9..111111 

Bu lekeyi üzerinden nasıl silmeli? göstererek bağırmaya. başladı: ka bir mahalleye taemmak 
Ciğerlerini fiıire ıtitire rahat bir ne. - Ulan casus oğlu casus! H&ll bu- tlnl duymuşlardı: .. ·-•"' 

fes alm&k lhtlyacmı duyduğu için, ba- ralarda mı dolaşıyorsun? Fikrin baban "- Ne cesaret! Ne ~ ... 
şmı kaldırdı. gibi f~t çevirmek midir? geldi, elçiliğin yanmda bir_-'~ 
Karşıamda bir konak gördü. - Dinleyin Allah naaiçUn, söyliye- Birdenbire, kanı, bllt11Jl -~· 
Kendi kendlne: ceklerim var. dil: - Demek ki, devletin DN"'"...ı 
"- Kaptan ~ konağı! - diye - Söyliyeceklerini kaç kere geldin den fellketler gelecek ... ~ 

mmldandı. - Demek ki, kendimin de s<Syledin ... Cehenneme gideelce baban Hayır, hayır ... Hiç o~ 
ha.beri olmadan, ayald&nm beni bura- hayattaykec onun murdar vücudunu ~nüne ge<:~~l~!di. K&pta.11 ~ 
ya kadar getirmiş ... Bunda bir fali ha lnlrtarmıya ufraştın. .. HAla mı bitme- ıse, daha. buyuk makaml&I' ~ 
yır vardır. Bir derin mana vardll'. O dl diyeceklerin! ... Kır boynunu... ya.. Gidecekti, söyliyecıeJdl.. 
derin mana lee, nedir? Ne mldtr? Ga.- - Annem, cuualufu.. ymı bulup saraya kadar 
yet atlklr: - IWl llÖyleıılyor... Yok ha.bası, Fakat artık gece olm#" 
Babamın namusunu temizlemek. Gl- yok anneaı. .. Hepini&, yerin dibine b&- Bu eaa.tte ne yapılabiltrf 

deyim, eöyliyeytm.,, tın. .. F.iez' bir da.ha buralardan geçer- bir ~ye teşeb~ edil__.._..,, 
Btlyük kapıya d°'"1 yUrUdU. Kollan sen 1811 de bir !feY ouualuyorsun diye melul mllhzun bır köşeye ~.al 

ve baldırları ala.blldlflne mv&lı lkl ka- ya.kala.tının hL .. Anlıyor musun?.. nı açtı. Cebinde iki Uç ak~ ;J 
prcı ile kal'IJl&§tı : - Cuualuğu annem... beraber bir eeY yemeği dil~~ 

- Ne anyonun buralarda.! Hasan, kekeliyordu. duvar kowfunda uyudu. D'"';, 
~ Bul marusaıtm var. Kltip, ip.ret verdi. A.lkerler onu d& ~ dünkü daya.kta.n sarıJ ~ 
- Kime! ha fula söylenmeaine meydan verme_ s~ yırtık, heyecan ve eledi~ 
- Ka.ptan deryanın kend18lne ! den yakapa.c:;a., sille tokat, sokağın ta zU sapsan ola.ra.k, sabehW ..J 
- Sen kim oluyonnın kaptan derya- öteki ucuna. kadar stırdüler. Kavuğu ~n~ine bir çeki dilmn ~~ 

nm kendisine marwıatta. bulunacak?... bir tarafa yuvarlandı, cübbesi yırtıldı. dilfünmeden Ayaaofyaya dlll' 
Haydi defol... Zavallı delikanlı, kalbi kılığından da- dil. 

- Hayrr, beni kofmaymız. .. Söyliye- ha perişan, melfil ve mahzun yUrUme
cek pek m1lhlm ~terim var ... Ha.ber fe başla.dr. 
verhılz... Bu sırada akşam ezanı okunuyordu. 

- Kim.in nesisin een? İki elini semalara doğru açtı: 
- Ben mi? .. Cuua diye idam edilen - Yarabbi! Sen benJm kalbime bir 

Ali Reisin oğluyum... şey ilham et! Bu vuiyetln altından 

Bu sözt1 söylemesi ~e. kapıdaki- kurtulayım. Baba.mm namusunu temiz 

ınaz, zenciler: 
- İnayet ola! - dediler· 
Vay! Demek, casuslukt&ll 

ğe ! Şimdi de insanlar onu dil 
nıyorlar. 

İçlerinden en ihtiyan a~ 
doğru giderken, ona bir eJr.G' 

Dü~man hat harp gemileri demir üze 
rinde yatarken düşman muhripleri 
boiaz ağzında karakol yaparak ta
rassu tta bulunmak itiyadında idiler. 

"Demirhiaar,, m Çanakkaleye mu 
vasalatmdan tamam bir hafta sonra 
ilk huruç teşebbüsü yapıldı ve torpi
tobot .. Kepez,, önlerine kadar gelebil 
~lerse de karanlık limanda'müteaddit 

Tavan arasından merdivene inen 

(-;~=~:::::-:.::··---
- Al evlidım... ,1 
Haı:mn, parayı aldı, fal<~" 

kası sıra. yürüyerek iade eP"'' 
- Ağa hazretleri... Alıo: 

geri... Ben, zannettiğiniZ 11 
değilim ... Bazı maruzatıDl \.fJ• 

Zenci, a lakadar oldu: ~ dü§Mftn distroyerlerinin bulunmakta 
olduğu sahilden torpitobota haber 
verilmiş ve bu haber üzerine dü§Tna· 
nm beyhude yere nazan dikkati cel
bedilmemek için torpitobotumuz Us
sülharekesine dönmÜ§tÜ. Bu ilk te· 
şebbüsten iki gün sonra ( Demirhi • 
sar) 1ıüneş batarken tekrar demir al
dı ve Anadolu kıyıımı takip ile ma • 
yin hatlarından hadisesiz geçtikten 
eonra evvelce yapılan plAna tevfikan 
gemideki klavuz kaptanı geminin 
küçük flikalanndan birisiyle aahile 
göndereli ve cesur .. Demirhiaar., lm
roz adasmm ıimal cihetine doğru 
yol erdi. 

Güneş çoktan gurub etmif, bo -
iazm derin ve akıntılı sularına karan 
hk1ar çöle.müftü. Her taraf yürek
lere ürperti veren bir kara perdeye 
bUrünmüı gibi idi. 

Kurtlar dumanlı havayı sever der
ler. Akma, hi.icuma çıkan torpito· 
botlar da karanlıktan hoılanırlar. 
Çünk ii onlan çelik kalelerin iri top
lanna kartı ancak gecenin bu ba 
dihava siyah kalkanı muhafaza eder. 

··oemirhir:ır .. boiiazın kara eula
nndan henüz kafi derecede açılma -
mı§tı ki tarassut zabiti !leslendi: 

- iskele baş omuzluğumuzdan 
iki Romene mesafede bir düşman 
muhribi var. Sancak bordamızda 

( l) Vardabandıra diye harp ge
milerinde ltant mferlniÜe .... 

kapıya dayandı .. Cereyan 
kuvvetllydl çok 

- Bu muhakkik. Çilnkil, seni bayılt- leri de muayene etti. BUtUn demir par
tılctan sonra, cereyanı tekrar kesiyor. maklıklarda elektrik cereyanı vardı. l 
lar .. Ben buraya çıkıncaya kadar adım - Müthit bir cendere için'Cle kaldık. 
adım beni takip ediyorlar. Tavan arası. Bafıraltm .. 'Selki seslnılzl dıtardan du
na ıelir relmes her tarafa elektrik ce- yarlar. 
reyanı blrakılıyor. Dedi.. Pencerenin 8nUne geldiler .. 

- Şimdi ne yapacaiıa? tklıl birden afıztannı açarak: 
- A1Jl hüner ve marif etimial, bütUn - tmdat.. tmdat .. 

istidat ve kablllyethnizi timdi gösterme· Diye baykırmafa batladılar. 
liyiz. Böyle elektrik cereyanı içine dU. O ne? 1 
§en bir polis hafyeıl, bu cereyandan, bu Hayret edilecek bir h!dise.. Sesleri 
tehlikeden na11l kurtulabilir? dı§arıya değil, bulunduklan yere akse. 

- Bu bahıi bet yıl 6nce elektrik kur
ıUıida okumuıtum ama .. Unutmuıum, 
Uıtadıml 

- O halde sen bu meslekte biç bir 
muvıffakiyet göıteremenin, ynrum ı 
Buradan kurtulur kurtulmu hemen is
tifanı ver, ve poliı mealefinden uzak.. 
laıl 

- Aman Uıtat ne diyoraunud Ben 
bu metlekten hapa hiçbir yerde dikiJ 
tutturamam .. Benl sbden batkı kim tak 
dir edebilir? Blllyorıunuı: ki ben, en 

diyoNu. Kendi ıeıleri kendi kulaklarım 
çınlatmaktan· başka bir ite yaramamış
tı. 

CRStenberk: 
- Burada kuvvetli bir acı mikrofonu 

var .• Elektrik cazibcsile ıeıimiıl bu nok 
tadı teksif ediyorlar. 

Böyle mınldanarak, bulundukları ye
rin tavanını ve duvarlınnı tetkike b•!
lıdı. 

Poliı muavini de yerlerde bir şeyler 
araştırıyordu. 

Birdenbire eline bir kilçük çanta 
markası geçti: 

- S2 -................................. ·-···-·-·--··· 
- Niçin inanmıyalım?I Çantasının 

üıtilnden dUımUı olabilir. 

- Hayır. Bu kadar safdil olma yav· 
rum 1 Bir caıua, bUtUn bunlara dikka ~ 

eden çok zeki bir inlindır. Zabıtanın 

(Rozenthal) ismi Uıerlnde yürUmeıi i
çin tertip edllmit bir pllndır bu. 

- Vallahi yamın adamsınız ıiz 1 Ca. 
ıuau gö.ıUnUzle gönenlı: de inanmıya
cakaını.z I 

- Ona şüphe yok. Gözler görmekten 
ne çıkar 1 inanmak için, r~blamak la. 

smıdır. Ne zman ele ıeçirinem işte ya. 
kaladım diye inanabilirim. 

- Ya timdi? 

- :MeçhCUat içinde bocalıyoruz .. Bu 
esrar perdeaini yırtmadan ve hele bu
radan kurtulmadan, bir hilkü;n vermek 
gülünç olur .. 

Götenberg bu 1ırıdı tavanda gtSze 
çarpın hafif bir ı'1k gördü. Bu ıgık par
lak bir insan glSzü gibi ıtıldıyordu. 

- Tavana bek .. 
Diye seslendi. milhim h&diseler karııımda bile sofuk 

kanlılılını muhafaza eden bir adamım. 

Sis bana - diler iatidatlanm ber taraf 
- yalnız bu meziyetim için, her zaman 
kıymet verir, takdir ederdiniz 1 

- Uıtat .. Ustat .. 
- Ya••! konuplım .. Biai 

Polis muavini tavana baktıgv ı 
dinliyor- bir ıey glSremedl. 

zaman 

Uzun boylu konutamadılar .. 
Götcnberg tavan ara11ndan merdi.ene 

inen kapıya dayandı .. Cereyan çok kuv
vetliydi .. Fakat, Götenberg yerde bul
duğu kemik saplı bir yazı kaleminin 
kemik k11mını kapıya dokundurınuıttı. 
Bunwıla, kapıdan 90Dl'a ldlgilk pencere. 

lar. 
- Varsın dinlesinler. Korkmayın! 

Balan ben rte buldum yerden .. 
- Nedir? 
- (Rosentbal) adlı bir altın marka. 

Işık biranda sönmU§tÜ. 
Götenberı: 

- Bizi hem seyrediyorlar. Hem din. 
liyorlar .. diye mrnldandı. 

- Götenberg markayı eline alınca ıü Ve yavatça cebinden küçük bir kağıt 
parçası çıkardı.. Kağıdın üstüne ıu sa

inandın 11\1 tırlan karaladı: 
lümaedl: 

- Bu da bir oyun. Sen 
buna? 

- Neymiş bakayım ın~ f 
- P ok mühim bir cas'Llfl 

nm aslını haber vermek 
Kaptan pa!';aya gittim, be~ .. fl 
medi. Bari siz tavassut etBP'"ı 
zirlerden b iriyle, yahut bit 
diyle, valde sultanla filaD 

Zenci a lay etti: _ ..ı~ 
- Yahut da padişahla dt9~ 

efendim, oh ... Amma da al~ 
sün .. Hic a.~a.ğı kurta.nnıY~_; 
yavrum .. Bir gün zarfınd•• '-' 
n im gibi aciz haremağasiY~ 
kadar niifuz sa.bibi ki.msel~ ... 
atlar olur, fakat, bu sayd~ 
rın h içbir iyle temas etm~!., 
ğildir ... Ne yapalım? ]38.Jl.A • 
Adamakıllı bir rüşvet ted.,-....,; 
sen nafil e! Hem rüşveti debi 
demiyorum ... Zira, elirnde11 ~ 
mez ... Adamını bul, rUşve~ 
yın yük~ek makamlarına ~ 
kilde söz dinJetebilirsin·· Jı~ 
lar olsun ... Geri dön artık·· ',,J 
lara doğru daha fazla il, 
tancı dan yersin f alakayf··· 
Zavallı Hasa~ mera.Jll 

cağını anlayınca, çarna~..dl. ~ 
Ayasofyanrn avlusuna gi.~ 
divcnlere oturdu. BaşJJlJ • 
alarak düşünmeğe başladı· ' 

Tam o sıra.da, omUSUJJ't .-.. 
du. 
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dar teşyi ettikten ı:.onra, Parda~anla kra 
lm müzakeresinde hazır bulunmak üze· 
re tekrar geriye döndü. 

Baş engizitör yerine geçince, kral 
elçiye baktı 1 

- Mösyö, şimdi lUtfen nezdimdeki 
vazifenizin mahiyetini anlatınız. 

Pardayan, kendisine mahsus o ani 
karar ve görüşile kralın ahlak ve adetle 
rini öğrenmişti. Onu kurnazlık ve do
lambaçlı yollarla iknaa çalışmakla bir 
şey elde edemiyeceğini mağrur olan bu 
a't'lam karşısında kendini küçültmekten 
se açıkça konuşmak icap ettiğini anladı. 
Onun için kralın gözleri içine bakarak 
sert ve kat'i bir sesle: 

- Majeste Fransa kralı, Paris ve 
Fransanın diğer yerlerindeki askerleri· 

nizi geri almanızı istiyor. Size ve mi11~ 
tinize karp en dostça hislere mütehas

sis olan majeste, Fransanın her tarafına 
asker sokmanızın dostluğa yakışır bir 

hareket olmadığı kanaatindedir. Fransa 
kralı aynı zamanda Fransamn dahili iş· 

lerine karışmanızı da doğru bulmamak· 
tadır. 

Filipin gözlerinde, derhal sönen bir 
kıvılcım belirdi: 

- Majeste Navar kralının istedikleri 
bu kadar mı? 

Pardayan soğuk bir sesle cevap ver
di: 

- Bu kadar .. Tabii şimdilik. 
Kral bir müddet düşündükten sonra 

tekrar sordu : 

- Majeste dö Navar, eğer hakikaten 
Fransa kralı olsaydı istediği şeyler: bir 
dereceye kadar fiili ve kanuni olabilirdi. 
Fakat madem ki değil.. 

- Bu, burada konuşulacak bir mesele 
değildir. Mevzubahs olan şey sizin 
Hanri dö Navan Fransa kralı olara~ ta· 
nımanız değildir. Gayet açık ve vazih bir 

HORTLIYAN FAUSTA 65 

Fausta, şimdilik kraldan bir ıey elde 
cdemiyeceğini anladı ve şöyle düşündü: 

"Müzakereye bilahare devam ederiz. 
Ve mademki, biltün beşeri zaafların fev 
kinde zannettiğim bu kral, benim şah

sımda güzel bir kadından başka bir 1ey 
görecek kabiliyette bir adam değil, o 

halde ben <le kadınlık silahlarile ona ta. 
hakküm eder ve böylelikle hedefime 
doğru yürürilm,, 

Fausta böyle düşünürken. Espinoza 
da, - her halde bir emir vermek içi:ı 
olacak - yandaki odaya girdi. Biraz 

sonra da tekrar içeriye girerek eski ye

rine geçmek üzereyken kral kendisine 
bir işaret yaparak sordu: 

- Mösyö baş engizitör, yarınki mu
kaddes günü tes'it için, bazı nümayiş 

ve temaşa hazırladınız mı? 
Espinoza eğilerek cevap verdi: 
- San _ Françisko meydanında, ye

di ateş yanacak ve bunlarda yedi din • 

siz yakılacaktır. Malum olduğu veçhile 
yarınki bayram haftalık bir bayram ol

duğu için yedi kişinin yakılmasını mü.. 
nasip gördük. 

- Çok iyi mösyö. 
Ve Faustaya dönerek: 

- Bu mukaddes nümayişte bulun-

mak isterseniz, sizi orada görmekle 
bahtiyar olacağım. 

Fa usta soğuk bir tarzda cevap verdi: 

- Mademki kral beni davet etmek 
lutfunda bulunuyor, bu heyecanlı tema
şadan mahrum kalmak istemem. 

Kral ayni soğuk tavırla başile tasdik 
etti ve tekrar Espinozaya dönerek: 

- Ya boğa güreşi? 
- Öbür günkü pazartesi günü, gene 

San • Françisko meydanında tertip e· 
dilecektir. 

Filip dikkatle Espinozanın gözleri i· 

çine baktı ve Faustayı adeta ürperten 
çok garip ve gür bir sesle sordu: 

- El Torero? 
- Majestelerinin iradeleri kendisine 

bildirilmiştir. El Torero güreşlere işti· 
rak edecektir. 

Filip, sanki Faustanın bir şeyden şüp 
belendiğini anlamış gibi ona döndü: 
- El Toreroyu tanrmıyor musunuz ma 
dam? Bu ispanyanın en meşhur boğa 

güreşçisidir. Bu işte büyük bir sanat· 
kardır. Bütün Endülücı kendisine peres
tiş eder. Boğa güre§inin ne olduğunu 

bilmiyor musunuz .. Pekfila o halde size 
balkonumda bir yer ayıracağım, mu 

hakkak geliniz madam.. Fevkalade bir 
temaşaya şahit olacaksınız .. Öyle bir 
temaşa ki, hayatta bir defa görülür .. 

Kral bilhassa bu son cümleyi öyle 
tuhaf bir sesle söyledi ki, Fausta büs· 

bütün meraka düştü. Ve ayni zamanda 
kralın nazikane bir işareti üzerine <doğ· 
rularak: 

- Bu davetinizi büyük bir sevinçle 
kabul ediyorum Sir. dedi. 

O anda kapı açıldı ve teşrifat me. 

muru yüksek sesle haber verdi: 
- Majeste kral Hanri dö Navann 

elçisi, mösyö şövalye dö Pardayan. 

Ve Fausta bütün gayretine rağmen 

mıhlanmış gibi yerinde dururken; kral 
en cesur adamları bile şaşırtan o sert 

bakışile onu süzerken: ve baş engizitöt 
bir köşeye çekilerek dillere destan olan 
bu müthiş adamı köşesinden dikkatle 

tetkik ederken, Pardayan başı dik. bakış 

lan emin olduğu. hcı.lde hakiki dilşünce
lerini gizliyen o sade hali ve sert adım· 

larile kralın önüne kadar geldi ve ken. 
dine mahsus zarif ve ma~rur eğilişi1e 

onu sel~ml:ıdı. 
Fakat Pardayan, gözlerini kralı:ı 
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&özlerine di.kmif oldu&u halde aalooda 
ilerlerken JÖylc dilfilnüyordu; 

- Nihayet şu meflıu.r ve korkunç a
damı yakından ıörebildim.. Aman ya
:rabbim nasıl oldu da bayılmadım?.. tlk 
fikrimde tekrar musınm.: Hakikaten a. 
bus çehreli, Allahm belası bir kral S 

V c Pardayanm dudaklarmda alaycı 

bir tebessüm belirirken. eözleri lnt bir 

nuarla. kötealııde harcketaiz idman Bar 
ba Rojaya. yanındaki Espinozayı aüz 
dil. 

Barba Rojanm sakin ..ebatta mütc
bcsahn çehnsi nazarı dikkatini celbet. 
ti: 

- itte mücadele edeceğim hakikt ra
kip, yaln.u bu adamdan aakınmalr öte
kiler ehemmiyetsiz 1 

Gayet ince bir müdekkik olan Espi. 
noza, Paniayanm Ant bir nazarla, salon 

da bulunanlann bepaini tetkik etmif ol· 
duğunu anladı. Fakat Şövalyenin eğil
miş olduğu halde kime selam verdiğini 

anlayamayınca bundan bir mana çıkar. 
nuı olacak ki. mırıldandı: 

- işte ha.kiki bir erkek 1 
Sonra, kralla, atetli gözlerini Parda

yana dikmi§ olan Faustaya baktI ve iyi
ce köşeye yerleşerek: 

- Bereket ki ben buradayım, yok'!a 
~tekiler için farkında değiller, 

Diye mınldandı ve &ene Pardayanın 
hareket ve tavırlanru tetkike koyuldu. 

Diğer taraftan, Pardayan da kra!m 
gözleri içine bakarak gene düşünüyor. 
OU: 

- Vay! .. demek ki mahcubiyetle göı: 
terimi indirmemi istiyonıun! .. Madam 
Faustarun önünde şapkanı çıkardı~m 

halde, Fransa kralının elçisini kabul et
mek için şimdi tekrar şapkanı kafana 
g~iriyorsun, bal.. Sonra haber aldığı
ma göre, senden müsaade almadan hu. 

•urunda l!f aöyliyen bir avalluun ka· 
faamı kestinnipin ha L Bunw:ı için fl· 
mararak benim de önünde titriyerek 
dunnam.ı mr istiyorsun .. Yok azizim!. 
Bana sökmez .. 

Pardayan kralın ipretini bekleme. 
den doğrulıdu ve Fauataya doğru ilerli· 
ycrek: 

- Ne o gitmek mi istiyorsw:ıuz ma· 
dam? .. Canım biraz daha kalsanız ne çı. 
kar?. Mademki tesadüf bizi kar§I karşı· 
ya getirmiş, şu küçük meseleleri hemen 
halledelim bitiversin 1 

Büyük bir sadelik ve samimiyetle 
söylenen bu sözler, salondakiler üzerin· 
de bir yıldmm tesiri yaptı. 

Fausta beyninden vurulmu1 gibi şa. 
prarak, evvel! dehşetle Pardayana, son· 

ra bu küstahın cezasını verip vermiyece 
ğini sormak istiyormu~ gibi, krala bak
tı. 

Hayretler içinde kalan kral da: "Bu 
nasıl bir insan?,, manasınr ifaıde eden 
sert bir bakışla Espinozaya baktı. 

Barba Roja da elini ktlıcına götüre. 
rck kraldan bir işaret bekledi. 

Espinoza kralın bakışındaki 
anhyarak omuzlannr ve sonra 
oynatarak: 

manayı 

başını 

- Size aöylemiıtiın .• Bırakın ne ya
parsa yapsın •. Vakti gelince hesabını 

görürüz .. 
Demek istedi. 

Ve kral Filip engizitörün bu nasiha 
tini kabul ederek yüzünü tekrar Parda. 

yana çevirdi .. Bu adamın harikulade ce
sareti. önünde dalına el pençe divan du 
ran dalkavuklanna hiç benzemeyişi kra.. 
1ı her ~eye rağmen meşgul etmcğe baş· 
la:nııtı ! 

- Hakikaten merak ediyoru:n .. Baka 
lım bu yolcunun küstahlığı nereye va• 
racakt 

... .. 
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Filipin yüzil tekr~r ıdeh~tli ve kor. Pardayandan ba§ka herkesi yerin ; 
kunç bir hal alnu~tr .. Fausta ise, nerede ne geçirebilirdi. ...ııll 
bulunduğunu ve hatti kralı bile unuta- Fakat Pardayan böyle ıeyled ~ 
rak meydan okur gibi gözlerini Parda· gördü ve duydu. Pardayarun o anda 
yana dikti. Fakat buna rağmen, içinde fi pek yerindeydi ve nihayet Pa~ 
rakibine karşı hudutsuz bir takdir ve fena halde sinirine dokunan bU 
perestiş hissetti. çehreli kralın gururunu krrmak ~ 

Eapino:ıa, hayranlığını şu şekilde iz. du. °aJlf 
har etti: Bunun için hiç krzmadı. BiUJdl .d.AIS 

_ Bu adam her ne bahasına olursa cı bir tebessümle krahn önlldıfe •P"".:' 
olsun bizimle beraber olmalıdır ı - Büyuk bir lutufla bana ba ~ 

Barba Roja, kralın bili kendisine ni· deyi vermek tenezzülünde buldll ..... 
çin bir ipret yapmadığına hayret edi· tarından dolayı Majestelerine ~ 
yordu. rnm an:ederim. Biliyor mll8Ulltd 

Yalnız Pardayan. dudaklarında, o Şu bizim güzel madam Faustand'; 
me~ur masum tebessümile, salondaki. mil olduğu bir par~ilmen beni Byl• ...ılJll' 
ler üzerinde yarattığı fırtınanın ve oy- ka dü§ürdil ki .. Sırf, onu yamdan'.:. 
naclığı tehlikeli oyunun hiç farkında de- bilmek için Fransa ve lspan,ayr •P'.;.. 
ğilmiı gibi duruyordu. buraya gelmekte tereddüt etmedi&_.. 

Ayni sadelik ve ayni tebessümile kra. evrak, sizi de yakından alllmdar ~ 
la dönerek: için herhalde bu merakıma m ele 

- Affınızı rica ederim, Sir, belki tcş· 
rifat kaidelerine riayet etmekte kusur 

ediyorum. Fakat bizim Fransa kralı· 
m12: (Pardayan bu son kelimeler üzerin. 

de bilhassa ısrar etti) Biraz &abte ve 

komik olan bu gibi meselelerde bize 
büyük bir müsamaha gösteriroi de .. 

Vaziyet gülün~ bir hal almak iizerey· 
di. Kralın küstahlık addettiğ i bu hare
ketin önüne geçmek için, onu ya mah. 
vetmeli veyahut da ehemmiyet verme· 
mi§ görUnerek izzeti nefsini korumak ıa 
:ı:ımdı. Fakat, mademki sabretmeğe ka. 
rar vermi!lti muhakkak cevap vermtk 
]i.zrmdı. 

Kral son derece kızgın bir sesle ce· 
\'ap verdi: 

- Fransa kralının (o da bu kelimeler 
üzerinde ısrar etti) önündeymi~ gibi ı1 hareket ediniz mösyö! 

Adeta hakaretle söylenen bu sözler, 

ediyorsunuz. 
Ve birdenbire ciddi bir tnrrla ~ 

etti· 

~ Eminim ki bu paqilnsenl ~ 
Faustadan istediniz ve e~ 
size bu evrakın üzerinde -.:-;.-...,, 
onu emin bir yere sakladıp ~. 
Bu yalandrr .. tıte parıümesa.. fiJI": 

Ve Pardayan iıaret parmaı
tanın göğsüne uzattr. 

Bunlarr öyle kat'i bir 
mişti ki, bu bcklenilmiyen ini 
seyredenler, birdefa daha ba,...r 
kalmı~. Üzerlerine derin bir .ete 
mü~tü. 

Espinoza bir defa daha takdJrle 
dandı: 

- Ne müthi~ adam l 
Faustaya gelince, bu darbe Olll 

tesir etmişti. Fakat bunu belli 
ğe çalı§Cirak sert ve kindar bir 
Par-dayana baktı ve: 
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0.30 l1Uzeyycıı ve arluuıaş1a.rı 
20.ao ~ i:;k ınuatktat ve halk §&!'kılAn , 
~ 20 er :Rtza ta.rafından arnpça ha 
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Y . ··t ................ . · at •••••••••••••-•. eni CjlK 1 ••••••••••••••:; ·--~zı==-m•---·ı Veni neşrıy ............... H ~ 

Si yasal bilgiler 1 ViKONTUN öLüMü ~! emoaolKTo··oz:an 
Her ay muntazaman ve dolgun yatı· .1 Meşhur M. Pru.st'ım çok nefis !i .. 

larla intişar eden Siyasal Bilgiler mec· ı i bir hikd'ljcsi h Uroloo - Operator 

muasırun 69 uncu şay:sında İsmet 1~· 1 Haydar Ri!a.tın tercümesi :~ Bevliye Mütehassısı 
.. .. A k da 4 kanunuevvelde Mul lı 1: 

1 
· 1 

tsnunun n ara .. 1 d" ~. .. ı:; 1 1 30 lcurı.t§tttr ı 1 1( raköy - E kllelsıyor magtuOJi k. ı· ı ·n toplantısında soy e ıg; oz, ... I :! 
ıye ıe n ö 1 .................... H 11 6Aleclen ıonro k kıymetlı. nutkundan başka. mer ı·······=·==·=· .. ====ı::::::::::-... -:::ı: ..................... 

1 

yanında. tr 11 ... n ., ve ço ••••••• • • ••• I 41!3b 
Barkan, Hazım Atıf, Nail Kadri, Mu?ar- . h" T~e dair makalaleri var- 2 dl'n ~ et kodnr. Tt : 

. Hasan Şükrü gibi değerlı ve sıyasaya, şe ırcı ıg • 
rem Feyzı, . f" ansa dır. Hararetle tavsiye edcrız~ salilıiyetli imzaların ckonomıye, ın ' 
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ş·DDETLİ 

Soğuk ara karş~ 

R A RER - Akşam po~tası 

HER 

Satılmayacak eşya. k~-

ralanamıyacak ev, apar- Beyoğlu 
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

H J\ 8 ER ~AV~N 
GAZETESiNiN 

KUÇUK l~J\NLAHI 
, KAZ BEK ,M MURAT 

1 

Çabuk ve iyi satmak 
kiral$\mak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas· · 
tadır. 

20 kelimeye kadar bef' 
def asi 

100 
kuruş~ur 

HABER GAZEfESI 

lstanbulda en çok satı':""I 
lan hakiki akşam gazete

cı13idir. 

Kfmyager --· 

Hüsameddin 
fam idrar tahlilı 100 kuruştur. Bil· 
ımum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında tzzet 
Bev Hanı. 

E VE 

Revüsü 

c Yeni 

B program 

u 

AKŞAM 

A Btraba
nesinde 

iştir akile 
Bayanlardall 
müteşekkil 

zeybek 
ve miUi 
oyunlar 

NEZLE. eo~Az. GObDS S E ZEN ıt 
D!;Umesinden ve öksürükten Ağrılara, Sızılara, Karşı En Tesir 

k?runm!l~ ç M salebi- T ..:. RZiHANESi A 
lçın en ıyı dir. Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

çare: Şık giyinenlerin , ; 
Çok saf ve besleyici olan nefis gı lla, çay ve kahvenin mide ve ter z i 5 idi r Bilha.ssa Gripe, Romatizma ve nevraljiye, adele ve bel ağnlanna kart'~ 

&sab üzerindeki fena tesirlerinden de sizi korur. En cazip modeller, mevsimlik metin müessir ve pek faydah ka~elerdir. Her eczahane madeni kut~~~ 
15 Gramhk paketleri her yerde ••1:~!.:"i:·Posıa1ı.a .. w_.c1a ıst. Defterdarlığı Üsküdar Tabsu MnıtOI' 

( ) 

Letafet hanında~ No. · 10 ... Und o ~ 5 k U r U Ş t U r • ax:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::rn==5 gAdalar :..v~e 542 lira 31 kunıf veraset vergisinden borçlu ~ 
------- c-------------------- :: Doktor ii kail Nalbantyan vereaesinden kansı Anderyanm üçte bir hissesine,, 
::mı.::..... .~ı ................................... -·-·-·········································· . ·······== ==··-····················-··-- ···-·-···············-·--··············, 

Beyogıu 
Rakkase: MELiHA SELAME 

' 
MUA LA SOLiST 1 

S. ATILA Revü heyeti bayanlardan müteşekkil Zeybek ve ~ 
is Anadolu dansları n 
:i Memleketin çok kıymetli musiki sa.n'atkarlan ve bayan okuyucular :: 

l!.~.~.~.~.~.!::~:~~~~:~:~~::~:::~~~~!!:~~:~~;::~~:~:~:::~~ 
-·········· ···••.ıı••···· .... . . ,,,..,.,, ____________ _ 

rie1Wicat c~i No.10 
Bozulan gözler düzelmez

/er. Bundan dolayı gözleri 

Osram /~/ nin güzel ziyas1 

ile mu haf aza etmek lazznz

dır. Osram {mJ nin aydınlzğ1 

ucuzdur ve az sarfiyatı. T'cıt 

a1np11lleri ucuz aydınlık te111i11 ederler. 

Umum Ayal<kabıcı Sanatkarları Kooperatifinden: 

~~Ömer Abdürrabmao~~ sarnf olduğu Kadıköy Cafer ağa mahalleainin Moda caddesinde et» 
ii O E R M A N Si yeni 49, 51, 53 ve 55 sayılı gayri men!nıl emvali Kadıköy kaazsı İ 
ii Muayenehanesi - Eminönilnde ii yeti karan ile müzayedeye vazedil:.niıitr. Talip olanların% 7,5 
n VALDE HANI içinde No. 21 S: I ril b. J!'- .. ·h 1 ) 18111937 gününe müaadif 
·-········· ........ il ..... d.-k---tecil····:········· .. ··. ;ünü Kadıköy kazası idare heyetine müracaatlan ( 87) _ 
:: .............. ~ __ ..... -....... ···-·---·········=: ~e e e ır IKte yevmu ı a e o an --J 

Kerestec er e eres er yem . ---------
hal 3 No. da iken bulunımyan Ab- 1C.OO kelime ile kendi kendine A•ma" 

dull~e~~t~~dık tarafından Süley- Di e Fam i 1 i e s c h ne ide r 
maniyede Şemsettin mahallesinde 
harem sokağında 25 No. h ve 19. 6. 
936 tarihinde tahliye edilen ev kira
sından alacağı olan 280 liranın faiz 
ve vekalet ücreti ve masrafiyle bir
likte tahsili hakkuıda açılan dava 

1 üzerine adresinize gönderilen dave -
tiyeye mübatiri tarafmdao ve
rilen meşruhata göre bu adreste 
olmadığınız anlaşıld•~dan 15 gün 
müddetle ilanen tebliğat yapılması · 
na karar verilmit ve muhakeme 1. 
2. 937 saat 1 O na bırakılınıt oldu · 
ğundan tayin olunan günde ~elme -
diğiniz veya vekil göndermedijpniz 
takdirde muhakeme gıyabınızda de
vam olunaca«ı dava arzuhali ve da
vetiyenin teblif! yerine f!ecmek üze
re usulün 141 inci madd~sine göre 
ilan olunur. ( 6568) 

1 Göz Hekimi 
Dr. ~ükr·; Ertan I 

1 
Cağaloğlu Nurucamanıye cad No. 3(1 

(Cağa loğlu Eczanesi vanında) 

Telefon. 22566 

ZA Yl - "30,, haziran "927,, 
yılında Edime lisesindAen mezun oldu 
ğumu bildiren umumı numara (39) 
hususi m mara (3--3) olan ~ahadet
namem ile ayni sene Edime nüfus 
müdürivetinden ald·'!mı nüfus cüz · 
danım ;ayi ettim. Evvelkisinin hük 
mii yoktur. 

Mehmet oğlu Ferruh 

KURUN doktoru 

Necaedd;n Atasaf!un 

Resim: 2 

.. 

Kooperatifimizin y Hı': umumi heyet toplantısı 19 şubat 937 cuma , 
günü saat on dörtte Çnrştlropıda cemiyet merkezinde yapılacağı sayın or
taklammza ilan olunur. 

l
l 

Her gün 16.::JO dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· l ı 
da daire 2 numara a de hastalan-

y 
1 - Die Gaste: (p:isıafirler). 2 - Herr Richter: (Her Rihtef)· p9' 
Frau Richter: (Frav Rihter ). 4 - Georg, 5 - Else. 6 - ei
Dienstmadcben: (hizmetçi). 7 - Die Tür: (kapı). 8 - Herr scJıJ1 ~ 
der: (Her Şnayder). 9 - Frau Schneider: (Frov Şnayder). ıo-:ıV 
Junge: (bir erkek çocuk). 11 - Ein Madchen: (bir 7cız ~~>· d~ 
Der Vettcr: (iki kardeş çoaufiu "erlxk!'). 13 - Cousinc: (ilci;:; .,-1 

çocufju "!vız"). 14 - Die Hand: (el). 15 - Die Gro&ltern: ( 

Ruzname 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının ~'~unrn sı. 

2 - Senelik bilinçosunun tas:iki 
3 - Nizamnameye göre idare heyeti ve mürakiplerin intihabı. 

nı kabul eder. CumartP ... i günleri ı d 

den 20 ye kadar mua''Pllf' rıara~11 
dır. 

il 

nine). 


