
Madrid mildn./oo komitesi reisi 
General Miyaja 

Sancakta bulunan bitaraf müşahit 
heyetin ayın 21 inden evvel Ccnevreyc 
döncmiyecekleri öğrenilmiştir. 

Haber alındığına göre Rcyhaniyede 
nümayiş yapmış olan Türklerin cezalan 
dınlması için müşahitlerin Cenevreye 
dönmesi beklenmektedir. 

Reyhaniyede bir nevi idarei örfiye 
vardır. Akşam batıdan sonra hiçbir 
Türk ve Çerkesin sokağa çıkmasına 
müsaade edilmemektedir. 

Türk halkı arasında şapka giyenler 
gündengüne artmaktadır. 

Komik manevralar 
Müşahit heyete tesir yapabilmek i

(Deoomı 6 mcıda) 

bulundu 

lstikMlini bekliyen Sancaktan bir manzaro 
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ll!:aıı::acus romanı Ystac!Jn 
9ard waııace'in 
Dır eserini perşembe günü 

tefrikaya başlıyoruz 
Yeni bir roman 

tefrikaya başlana

cağı zaman eser ıçin 
"'harikulade", "mu
harririn §8.heseri'', 
"mevsimin en güzel 
romanı" gibi medih
ler yapmak adettir. 

Biz bunu yapacak 
değiliz. Yalnız şunu 

söylemekle iktüa e
deceğiz ki romanı 

Türkçeye naklet -
mck ilzere kendisi
ne tevdi ettiğimiz 

arkadaşnnrz "fa.." 
şimdiye kadar bu 
tarzda yirmiden faz 

la eser na.kletmiş ve belki beş yüz.e ya
km da macera romanı okumuş olması
na rağmen, akşam tizeri okumağa baş
ladığı "Yeşil hayalet" romanını bir 
türlü brrakamamış, o gece uykusuz 

}(.,_ kalmış ve sııcak kitubı bitirdikten son-
tibı ~ ta..... _ ra sabahın 6 smda gözlerini kapıyabil-
l~~leı .~ :~ıar:r miştir. 
bir '-ll btı ;_,_' trı tıa.kletnıiş ve yüzlercesini okumuş olmak itibariyle bu 

ita ~u;·~ ~ ve h.eyecanı katıla.5mış olması icap eden bir mes-
"~ ~lal'dır 1Yen bır esere karşı okuyucularımız her halde büyük 

ıı h • 
'°'"'" "Y . ~""'et,, aıeı eşıl hayalet" i okuyunuz. 
tllı~ tu.I::;;rn. ~edidlği gibi fenalık yapan bir hayalet değil, 

tda.ı . erı ıle inletenlere karşı hem bc~eri, hem de ilahi 
etı teoeıu ettiren bir kemankeştir. 

Bugün de 
devam e<dlnycr 
Sayile kendine 

gel ı .. Bir ı 
Gllzel Sanatlar Akademisi için 

Peyami Safaya 
Yazan: Nizamettin Nazif 

(Yazısı ! incide) , __________ ....... .--.. ....... _ ..... . 
Gürbüz ve Güzel 

çccYk 
M lYı saıfb>~l}(aı m ozg 

f"oto Etf'lu 

Uiisabaloarntza 9 ~ nmnııra ile İ.§tirak 
eden Bay Moiz Ko1ımı o[ilıı i(ç ya.şında 

NİSO KOHEN 

Kupon: 56 çocuklarınızın müa:ı 

bakamı7.a iştirak edcbilmelert tçJ.n 

bu kuponların top'anması lllzmıdrr. 

AV'DoD< onsaıın 
©'leır~aeırn 
jp>ır©gıramn 

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

ve 
Her ayın birinci pazarı: 

il . . 

İngilizce 
Almanca 
Fransızca 

I«>ma Elçimiz Hüseyin Ragıp 

Ankaradan gelen haberler İtalya ilci 
dostluk münasebetimizin kuvvetlendiği 

ni bildirmektedir. İtalyanın Montrö mu 
kavelenamesine prensip itibarile taraf

tar olduğunu ilan eden bir tebliğ ne§
retmesi beklenmektedir. 

1 talyaın BlçiM Kar7o GalK • 

babadaki Türkiye elçiliği llğvedilmİfdr4 
Türkiyenin Roma büyük elçisi Hil~ 

yin Ragıp İtalya hariciye nazın Koııf 

Çiyanoyu ziyaret ederek Türkiycn.in Jl.. 
disababa elçiliğini lağva karu verdiği. 
ni bildirmiştir. İlerde Adiaababada bir 

tebliğin de konsolosluk kurulacaktır. O zamana ka 
dar Adisababadaki Türk hukukunun 

Ayni mevzua dair bir 
Ankarada ne§redileceği sanılıyor. 

Şehrimizde bulunan İtalya büyük el
çisi Karlo Galli dün öğleden sonra Pe-

rapalas otelinde Dahiliye vekili Şükrü 

Knyayı ziyaret ederek kendisile yarım 
saat kadar görü§müştür. 

Romadan gelen bir habere göre Adisa 

muhafazası ttalyadan rica edilmiıtir. · 
Karilerimizin hatırındadır iri, Habct 

imparatoruna ait olup Türlriye mümes. 
siıtiğini yapmakta bulunan Marka isim· 
li bir maslahatgüzar bundan bir iki ay 
evvel Ankarayı terkederek İtalyan hü
kumetine dehalet etmişti. 

Elektrik şirketi 
hakkında yeniden 
tahkikat yapılıyor 

Ortaya yeni bir mesele çıktı 
Bundan birkaç ay evvel Elektrik şir hakkında tekrar tahkikata ba§lamıı ft 

keti aleyhine bir kaçakçılık işinden yapı birçok kimseleri dinlemiştir. 
lan tahkikatın tekemmül ederek adli saf Elektrik Şirketinin yeni mlldtırti .. "ıncı ., 

Üçiincü ., 

FransJzca 
İngilizce 

Almanca haya girdiği malumdur. öğrendiğimize 
Viyanada ölen Elektrik firketi müdii 

rü Hanıenı'in yerine Döla Hua isimli 
Fransızca nazaran, ilk tahkikatı yapmış olan ko. Belçikalı bir zat müdür tayin edilmit-.. Di>rdüncii ., Olursa Beşinci ., İngilizce misyon dünden itibaren yeni bir iı tir. Yeni müdür ftdfeaine betJ•m'fhrJ 



1 
Sayile kendine geeeel ! .. Bir ! 

- Gilzel Sanatlar Akademisi için Peyami Safa mulıibbimize -
Geçen giln Güzel Sanatlar Akademi- hele! Şu büyük otoriteye ki onu bir an: 

sin.de bir çay vardı. Evvelki gün Peya- "sırtına bir san'at hil'ati geçirmiş ola.
mi Safa Cumhuriyet'te "Güzel sanat- rak hayalimde evirip çevirdim, zek! 
lar akademisinin ıslahına doğru'' baş- ve san'atınm endamına baktmı. 
lıklı bir yazı n~rcderck dostum Bur- Hiddctlenınedim. .. Güldüm. 
han Toprak'ın bu çaymı !}Öyle birse- Be yavrum! Münevver ''bilen adam" 
bebe bağlıyor: dır; "dur bakalnn. görelim diyen a.-

"Güzel San'atlar Akademisi tedris dam" değil. Ne istiyorsun? Cknçleri
gnıpuna iltihak eden iki (büyük) ec- mizi bütün san'at istidatlariyle önü
nebt (salli.hiyeti) BİZLERI ... E temasa müze gelene teslim edelim, istediği gi
getirmek ... " bi işlesin, ve ağzımızı ancak (san'at 

Peyami'nin "bizlerle" diye ifade et. istidatlannm dahi çaparom girdiği 
mek istedikleri arasında ben de var- gün açalım)· Öyle mi? 
dım. Fakat evvela "şifahen", sa.ni- Görüyorsını ki hatanın böyle deh
yen "davetname ile" ve saJjsen "Akade şetli bir derecesine düşmekten, bir 
mi mildür muavininin şahsan telefon ha.ta ve gaf rekoru kırmış olan sen bi
etm.esi ile" davet edildiğim bu çaya le çekinmişsip.. Zira hiç de mahirane 
gitmedim. olmıyan bir manevra ile sen, yarın 

(mukadder kötü netice) karşısında cı
yak cıyak bağırmak hakkım muhaf ar 
zaya. çabalamışsm. Gel Burhan Top-

HABER - i\kşam posblr 

ieya-la "" 1 
• ea 

ar 
Afi ge mıyor 

Dokuz milyon rrahk madeni 
para basılmasına karar verildi 

Meclisin dünkü toplantısında ma. 
deni ufaklık paralar hııkkmdaki ka· 
nunun bazı maddelerini değiştiren 
layiha görüşülmüştür. 

Madeni ufaklık para hakkındaki 
225 7 numaralı kanunun diğer bir 
kanunla tadil edilen birinci maddesiy
le 16 milyon liraya kadar gümüş pa
ra çıkarılmasına mezuniyet verilmiş
ti. Bu salahiyete istinaden 8 milyon 
liralık 1 00 kuruşluk, 4 milyon liralık 
50 kuruşluk, 4 milyon liralık 25 ku· 
ruşluk para basılması kararlaştınl
mış, ve bunlardan şimdiye kadar 8 
milyon 100 kuruşluk tamamen, .50 
kuruşluklardan 3 milyon, 25 kuruş
luklardnn 3 milyon küsur liralık para 
basılmıştır. 

Mütebnki 50 ve 100 kuruşluklar 
da bu mali sene sonuna kadar tama· 
men ikmal edilmiş olacaktır. Ancak 
basıldıkça tedavüle vazedilen bu pa· 
ralar kafi gelmemekte ve daima piya
sada ufak para buhranı görülmekte
dir. 

Memleketin nüfusu nazarı itibara 
alınınca şahis başına yüz kuruş bile 
tutmamakta olan bu miktarın 'nor
mal bir hadde iblağı zaruri görülmüş, 
bu sebeple bu miktarın ihtiyaca göre 
2.5 milyon liraya iblağ edilebileceğine 
dair olan kanun layihası hazırlanmış
tır. 

Kanunun dün mecliste ilk müza
keresi yapılmıştır. 

~'a(,;;:~s~ 
~ 

. JJ# 
Ayın 1!1 inde CcnevrecUk~ ~ 
Cemiyeti toplantısına t.Ş 31. 
mek iizere ... - Tan, 17. ı.. ·ye~ 

"Cenevredeki Milletler ~: fff' 
birkaç tane Milletler Ceinıye 
bunların biri de Cenevre'dcdit · 
tir. Muharrir: "Cenevre'de, 
Cemiyeti toplantısında" de~ 
miş; "ki" fazladır. 

* • • ~ .. c!l 
Rus şairinin ölümünün~ 

dönümU müruı.scbetile .~aS US 
Aleksandr Pıarkin tı.'C Kllisik il 
biyatı (1) adi; bir kitab yıııııı*(Y 
tatlı okunan faydalı bir 1:1~· el, 
ederiz ki okuyanlara, Ptışkın !11 tt 
rini de tanımak hevesini verır 
rin, şürlerinin J~lse de hfkft.. 
tcrclime edilmesine scbeb oıur~,.1'1 

Güzel kitab ama dil ya.ıılr 
var: 

Fransızoa ve Ru.<tça di~ ~ 
metsizce şiir yazabi.lirdı. - ıtfl' Evet ,'Burhan Toprak" ı pek sevdi

ğim. halde gitmedim. Orada, epey za
mandll' göremediğim birçok arkadaş
lanma, büyUk Türk araistlerine raslı
ya.cağmıı bildiğim halde gitmedim. 

Niçhı mi? 

rak geı! şu zatın bu satırlarını da be- Yüzlerce kişinin ölüm ile neticelenen 1 
raberce okuyalnn: 

"Bu iki sanatkinn şahsiyet ve dü- L • t f • 
şünceleri etrafındaki düşüncelerimizi uz y a c 1asın1 n 

"Fransızca, rusça", zaten b 
dir. Ya: "Fransızca ve rusçl. 
sizce şiir yazabilirdi", yııhut 

1 
ve Rus dillerinde ... " demek .~ 
"Fransızca", cümlenin lik ttelı d 
duğu için kapital harfle ba..ı:ılşdl 
kat "Rusça" nın başında ıtapitJI sonralan da (yazacağımızı umarak), 

akademiye getL"'diği bu (ümitlerden) 
dolayı... i18.h. 

Mana a.çrk değil nıi? 
esrarı ani ne 1 üzuro vardı? ~ 

Basit. .• Peyami'nin ağız dolusu sa
vurduğu bu (büyük ecnebi sal8.hiyet
lere) inanmadığını için. Günlerdenbe
ri ya.nlış bir r.annı tashihe çalıştığım 

igin.. Ve gene günlcrdcnberi bekledi
ğim halde yUksek tedrisat umum mü
dürüniln bu (değerli salfilıiyet ve ihti
sasları) bir türlü ispat edemediğini 

g<Srdilğüm için. 

Ya.zısmm tepesindeki Cbnyük saı&.- Bir Alman casusu ölüm döşeğinde facianın 
hiyet) meşalelerinin sonlara doğnı bi- ' 

Puşkin, mektep idaresine J; • 
bir zaman b01Jun eğmedi· ..,,. { 

Bu cümlede "karşı" o kııdal' 
ki adeta manayı değiştiriyor· ,,d 
mektep idaresine değil, ona. 1' 
lenlere boyun eğmemiş gı1>i bit 

rer (ümit) kandili halini almalarmda- yirmi bir senelik esrar perdesini sıyırdı 

Anlaşılan bu vaziyet o günden.beri Pe 
ya.minin sinirlerini bozmuş olacak ki 
''HA.dlseler arasında" sütununa şu sa
tırla:n da iliştirmek cesaretini ken
dinde bulmuş: 

" ... Değil bu bedahat, en iptidai ter
biye kjl.idesi vatana henüz gelerek ye
ni işe ba.şlıyan bu ins:ınlarm etrafında 
çıkabilecek dedikodu mmltılarmı ma
zur gösteremez". 

Bu hücum doğrudan doğruya bana.. 
Bir hayli emip ve tuhaf olmak itiysı.
dmda. buhman bu zat beni "bednıt §ey-
leri bile anlıyamaz, en iptida! terbiye
den mahrum" olarak ele alıyor ve yaz
dıklarmu da ancak dedikodu ve mrnl
tı derecesinde buluyor. Vay aslanım 
vay! Şlı büyük otoriteye bir bakmız 

ki Sir' nedir? 
Basit ... Yediği pastalan hazmettik

ten sonra, bizim safa geçmeğe mecbur 
olduğu gün; 

- Tahminlerimiz boşa çıktı? 
Diyebilmek için... Yani en iptidat 

polemik mnnevralanndan biri işte. 
"" ~ ~ 

Değil bugilne kadar göstenni
ye çalıştığımız bedahet, en basit mü
nevverlik kaideleri dahi TUrk resim 
san'atine ve Türkiye Gürel San'atlar 
Akademisine inen hata yıldımnı kar
şu:;m,ıla SusmJLYJ ;ve :bu büyij..k kaznyı 
anlıya.rnarnış olmayı mazur göstere
mez. 

Haydi yavrum! Sen iyi bir kalkan 
değilsin! 

Merhaba ey vatand~ Peyami Safa! 
Nizamettin Nazif 

k 

M 

'' n ve Roma 
tereqz 

zanma "a çalzşzqor ,, 
General Göring Romada 
solini ile yen·den görüştü 

Romada bulunan Alman hava nazın 
Göring İtalyan Başvekili ile üstüstc 
birkaç defa görüşmüştür. 

Fransız matbuatı bu hususta biribiri
ne uymıyan mütalealar yürütmektedir. 

Matin gazetesinin Roma muhabirine 
göre Göring ile Musolini İngiltere tara· 
fmdan evvelce tasvip odilen bir Dörtler 
misakı projesini tetkik'" etmişlerdir. 

Eko dö Pari gazetesinin Londra mu. 
babiri İtalya ile Almanyanın kat'i bir 
ademi müdahale siyaseti talep etmeğe 

karar vermi~ olduklarını ve Sovyetler 
birliği Valensia hükiımetine yardım et· 
meğe devam ettikçe gönüllü sevkiyatıru 
menetmeğe razı olmıyacaklarrnı bildir· 
mektedir. 

Figaro gazetesinin Roma muhabiri şu 
satırlan yazıyor: 

"ltalya ile Almanya, İngiltere ile bir 
itilir zemini bulmağa gayret ediyorlar. 
İtalya ricalinin İspanyada sol cen:ıh 
müfritleri hariç olmak üzere, bütün si. 
yasi temayülleri temsil eden bir "milli 
cephe,, hükumetinin kurulmasını kabul 
edecekleri zannedilmektedir.,, 

Oeuvre gazetesi bu hususta diyor ki: 
"Romanın takip ettiği gaye İngiltere· 

nin yüzüne gülmek ve Sovyetler birliği 
ni Avrupa manzumesinden dışarı atmak 
ur. İtalya ile Almanyanm cevapları şar· 
ta muallak Londraya karşı mültefit ve 
Fransa ile Sovyetler birliğini uzaklaş. 
tıracak mahiyette olacaktır. Dörtler mi· 
sakına gelince bu misakın akdinden ev· 

vel İtalyanın arzusile bir Alman - tn. 
giliz muvakkat anlaşması yapılacaktır. 
İspanyada ise son Roma anlaşmaslan

nın maddi bir delil olmak ve Hitlerlc 
Musolini arasında kararlaştırılan son 
faaliyet planı hakkında efkarı umumi· 
yeyi daha geniş mikyasta tenvir etmek 
üzere, harp yeniden canlanacaktır.,, 

Lonıdra 18 (A.A.) - Bu sabah Lon. 
drada söylenildiğine göre Dörtler mi· 
sakının ihyası ıimdilik İngiltere hükQ· 
metince derpiş edilmemektedir.Esasen 
Göring ile Musolininin bu husussta mü
davelei efkarda bulunduklarına dair res 
mi bir haber mevcut değildir. 

Sir Eric Drommond'un, yarın Lon
draya muvasalat ettikten sonra bu mese 
leyi aydınlatacak malCımat vereceği il. 
mit edilmektedir. 

L ·man mütehassısı 
ngil·zıer ha taya 

t eliyor 
İstanbul limanının asri bir şekle so

kulması projesini yapacak olan İngiliz 
Gibbs müesscsei mühendisleri bir hafta 
sonra geleceklerdir. 

Mühendisler biray kadar İstanbulda 
kalacakfardır. İktisat vekaleti ilk iş ola
rak Sirkeci ve Galata nhtımlannm uza· 
tılmasını lüzumlu gördüğünden işe bu. 
radan başlanacaktır. Rıhtımların uzatıl

masına bu sene başlanacak, 938 senesin 
de nihayet verilecektir. 

Umumi harpte denizaltı gemilerinin 
yaptığı muharebelerde en çok şöhret 

alan vaka, Luzitanya transatlantikinin 
batrulmasıdır .. Bu badise Amerikada 

Almanlar aleyhine dehşetli bir gale-
yan uyandımuştı. Hatta Amerikanın Al 
manlara harp ilan etmesinin sebeplerin. 

den biri sayılmJştı. Anıdan yirmi bir se
ne geçtikten sonra yeni yapılan bir iti
raftan anlaşılıyor ki, Luzitanya trans

atlantiki, Umumi harpte Almanya nam 
ve hesabına Amerikada çalışmakta olan 
bir adamın söylemiş olduğu yalan yü
zünden batırılmıştır. 

Ariıerikadan Luzitanya'nın cephane 
yüklü olduğuna dair verilen bir haber 
üzerine Alman amirallği bir tahtelbahir 
yola çıkannış ve İrlanda sahilleri açığın 
da bekliyerek gemiyi gorur görmez 
torpilleyip batmnası için kaptana kat'i 
emir vermişti. 

Almanyaya bu haberi, Amerikada i. 
tilafçı devletler hesabına çalışmakta o
lan cephane ve mühimmat fabrikaların 
da isyan, sabotaj ve her türlü kargaşa
lık yaratmak için Alman gizli istihbaratı 
tarafından gönderilmiş barones Viktor. 
ya Kreçmann isimli bir kadın vermişti. 
Barones Viktoryaya da bu haberi mü
himmat fabrikalarında çalı§makta olan 
Hans Vöver adlı bir Alman getirmişti. 
"Luzitanyanın en son yolculuğuna çık 

m:ısmdan az evvel bu adam barones 
Viktoryaya gelerek, gözetlemekte ol
duğu fabrikada büyük bir acele ile mü. 
himmat hazırlandığını ve bunun çabu
cak Avrupaya yetiştirilmesi için Luzi.. 
tanyaya yükletileceğini bildirmişti. 

Barones bu adama hemen Nevyorka 
hareket etmesini ve mühimmatın bu va
pura hakikaten yilkletilip yükletilmedi-

ğine iyice emniyet kesbettikten sonra 
kendisine malumat verilmesini söy!e· 
mişti. 

Zamanı gelince baronese bu hususta 
şüphe ve tereadüde lüzum olmadığı 

bildirildi. Kadın da malumatı Alman 
makamlarına tebliğ etti ve facia vuku. 
buldu. 

Aradan çok geçmeden Amerika hü· 
kumeti Viktoryayı yakaladı ve hapse 
attı. Casus, ancak kadın olması saye
sinde idamdan kurtulabildi. 

Amerika hükfimeti diğer umumi harp 
suçlularrru taffettiği halde kendisini af. 
listesine sokmadığı için barones Viktor 
ya 1920 senesine kadar Nevyork kadın
lar hapishanesinde kaldı ve o sene mah· 
pus bulunduğu hücrede öldü. 

Barones Viktoryaya Luzitanya va. 
purunun batrıılınasile neticelenen habe· 

ri vermiş olan Vöver mUtarckenin im· 
zasrndan az sonra ana yurdu olan Al. 
sasa dönmüştü. Amerikan polisinin elin 
den her nasılsa yakasını kurtarabilmis 

olan bu adam geçen hafta Alsasta ölmü~ 
tür. ölüm yatağında günahını çıkaran 
papaza itiraflarını yaparken bu hadise-

yi de anlatmış ve meselenin ölümünden 
sonra Fransa hükumetine bildirilmesini 
istemiştir. 

Adam, bu işi para kazanmak için ba
rones Viktoryaya söylemiş olduğunu 

ve Luzitanya vapuruna yükletilmiş mü. 
himmatm kendi uydurmasından başka 

bir şey olmadığını itiraf etmiş bulun
maktadır. 

~l 
G ·· reçşilerirniz 
Peşleye çağrıldılar 
Peştede "Turan cemiyeti" tarafın

dan tertip edilen güreş müsabakaları
na 'fiirk gür~lcri de davet edilmiş.
lerdir. Federasyon bu hususta henüz 
kat'i bir karar vermemişse de, gürcs
çilerimizin bu müsabakalara iştirak 

etmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Kros şnmplyonası 
Atletizm federasyonu tarafından 

"Türkiye kros §nmpiyonası" yn.pıln· 

cağı malumdur. Bu büyük mUsabakn 
mart ayı içinde Ankarada yapılacak 
ve buna lstanbul, Ankara, İzmir, Bur
sa, Eskişehir, Balıkesir kros takımla
rı i~tirak edeceklerdir. 

A,janltğın tehHği 
İstanbul atlebzm ajanlığından: 
1 - İstanbul Kros şampiyonasımn 

üçüncü müsabakası 2-1-1-937 günü Ve
liefendi sa.hasında yapılacaktır. 

2 - 3000 ve 5000 metro olanbu 
müsabakalara klüplcr üçer kişi olmak 
üzere istedikleri katlar takımlarla işti
rak edebileceklerdir. 

çıkıyor. 

Pu.şk~n, ~r o'lo.ra.k gütı ~ 
bir az daha yeti..<l'iyordıt. B 
yazılarını ... - s. 7. ~ 

Türkçede, bir kimseden ~ 
ken ''bunun" demek, istihfaf .. f 

Ha.san Ali, Pu.~kin'in Jrliçiil'..,t. 
danberi okuduğu şairleri sa.)") il 

Hami:rc, HortJCc, Virgı1e, 
-s.1. .I 

Yunan, Latin, İtalyan ~ ~ 
adlarını Fra.n..cıı.zlar gibi y~cf 
lüzumu var: ''Homeros (yıılt J 
ros), Horatius, Virgilius" dl),, 

1 
İtalyan şairinin adı da ''T~J t 

onu olsun bozmasa idi. ~ 
~unan. Latin, ttalvnn şn.irl ·Je 
lannı fransızcnd.aki şekilleri 1 

yor ama ''Richelieu" yU • 

şeklinde ya.zryor. Asıl o a.dd8 

imlft.sma riayet e~e idi. . :(. :(. "'' 
Bir rövelverin 'kab::ıasile ~ ıf.1~ 
dıktan sonra, ·ue taltif JııZl'~-.ııi 
nebi oltlıığ11 belli olan kof 
sesle, kıpırdanmamtzı 1JO ~. j 
mamtzı emretti. - Ta.n. 1 rtfo 

"I ~~~ {ıpırda.nmamamızı" ve 'f 

mızı" olacak; şüphesiz ki ya ~ıılıf 
sürçmesi vey3. bir tertib rr~ 
Zaten "kıprrdanmamamızı" ~,.ıe 
mamrzı" ~ok çirkin oluyor; ~. df 
si gibi yazılması da, dizil~es:rl'ı 
Muharrir de bunu düe.ünüp: ~ cJll 
mayın! kapıyı açmayın! dij'C 
deseydi. 

•• ... ve taUüfu2undan ecneı>' •'. 
belli olan korkunç bir seste.·~ 
"sesin tnlJı.ffuzu'' ... Aceba ııe ~! 
rek? ... "Ve" nin çirkinliği~ 

3 - Müsabaka yapacak atletler pa
zar sabahı Sirkeciden 8,50 de hareket 
edecek hususi otobüslerle yarış yeri- ~ •. ~~~~~~~ 

-t .. ··ı kl ro· ' ~ ne go uru ece ~ ır. ~-~~t~jf!-t:~~~~~~'.' 
4 - 3000 metro 10,15 te, 5000 met- ' 1 

ro 11 de başlıyacaktır. ~' 
5 - Müsabakaya i~ira.k edecek '\ , 

klüpler 22 kanunusani cuma akşamı- .ı\~WR~\tlg~ 
na kadar listeleri Mıntaka Atletizm 
Ajanlığına vermiş olmalıdırlar. 

lleglan'a bir rakip 
Amerikada. birçok muvaffakıyetler 

kazanmış olan Polonyalı meşhur gil· 
reşçi Nevrocki. Fransa şampiyonu 

Deglanla karşılrujmak üzere Amerika
dan Parise hareket etmiştir. 

ltalya ye Yunan milli 
takımları 

karşıhışacak 
Yunan futbol federasyonu tarafın· 

dan vaki olan bir davet üzerine, İtal
yanın amatör milli takımı önümüzde· 
ki ay Atinaya gelerek Yunan milU ta
knnı ile karşıl~acaktır. İtalyan takı
mı Berlin olimpiyadına iştirak eden a
matör oyunculardan teşkil edilecektir. 

rtf. 
Yeni moclalann ma~ 
Erkc7ı; - Yağmurlu ~ •. ""'11 if 

kana daha 1."1.Sa bir tüy~· 
ook. 



~le • • 
dedik;A .~ll8Yanın lrn• . 
F'11t ~ tll}.. Ptovıza.tsionnıy 
k~t. •·• uat tiyatrosu b . . 
~ ~· ~iatiyl b u bptir. 
J~rirıi ~· Mese~: u, başlı başına 
tiyatro ~~ a, 0ı>eranın aktör
tüı, t'1 .. "eya tnodem diğer 
!llt Rcııe b llıtatlannı da getirse-

arna ı.ı tul" 
~~ ~ e uat :mucizesini ya . 

' ~~ ~rıa başka istidat, başka 
e· • nat laznndır 
~e • • . 

~im , tll)Gat i . . . 
~llıJcJ lf Pi}'ca Ptidaılık sanıldı. ille 

~ ll'. Y anlt 
0r.ıanrnak mecburi 

~ o;;_kı Ilı.isal ! 1 ır tedbir olduğunu 
V ta an atıyo T 1" Odvij '. 0 Pcret r: u uat, tıp-
~t~ itbi b · • drarn, komedi 
d..~.-tr o) b ır nev·di , 
L~ a ilird· 1 r. Onun mah-
~Urıd ek gerek/ O rnahzurlan gi . 
"'erı k.... ı. Yoksa t l" k'' r ~'-- -ıp atrn k , u uatı o-
~ "' hcaa a değil. 
~' "an} p Bağdattan d'" d .. v .. • 1§ n· on ugu 

~rnlar da bozulmalı-

~: 
l\J ~tıa rn 

<va - Ntl > 

~cllla ektup Y 
V '4 ı:nna. d ~rnak isti yen o -

N~ a resırn· 
teddin O · lf'b • nye. 

~ ı Dte ıre_<§J_e __ 

1 ~ ~&-lb>nve 
S\jf a::Je~ ro l1l a ıııı 
~~ !Niısteniyor 
rı lıt~n~: Yuz,, gazetesinde o
~ ı tere L.ı 

' Daf 1( "Clbincs · t~.ası hUe llJler'in b azalan harbiye 
ık e~ lls\lnd bau nezaretten a

ll'l ~llll"U ektedir a §Vekil Baldvini 

i~~leket~eaebcbi. de 
blJ~ .. ettiai askere ai Da~ Kuper'in 
itl llıtku 1 .kanaa . n:ıa ışini fena 
tna lleqtet ngı)j~ orJıdır. Binnetice 
'Ycrll<lqt\ <lq~Relrnes· usu, Daf Kuper-n •ıa kotu ~nd~n evveJki za-
.ı . llrı .. '- azıyette ·· ··ı·· \.lıaj ... rıq\ L goru u -

aol\~ ~talın <Jeraber 
bll ~ •atif~ ~c gi~ Baldvinin ken-
~ııikı~rı~ Ctfncği d~· ~erasiminden 
()it. ıRi }ap ı:ı evvel hiuşu_ndüğünden, 
~ llla~a da ç hır kabine de-

tıll\ la"İtl" taraf tar deg~ il _ 
'tl~ it\ k 

l'rıı.ı~,,. anılll ararr, H . 1 
att.,. ~ ~, y I arbıye nazın _ ı 

''YC)t et et o tınd ... ı . 
· llıekr 1 tazyiklere 

ır. Fakat tazyikj 

IVaaslaK kazasının muhakemesi 

Şahitler şoförü ka
bahatli buluyorlar 
İstanbul ağır ceza mahkemesi, geçen 

yaz Maslakta bir kişinin ölümü birkaç 

kişinin de yaralanmasile neticelenen o· 
tobüs kazasının duruşmasına başlamış. 
tır. 

Kazayı yapan şoför Hüseyin sorgu
ya çekilmiştir. Hüseyin şöyle demiştir: 

"- O gün süratli gitmiyordum. Bu. 
nu isbat edebilirim. ihtar vaki olmadı. 

Kaza direksiyonun uğradığı ani bir an 
zadan dolayı vukua geldi.,, 

• Şahit olarak Yıldız Harp Akadem!ı;i 

hesap memuru Hüsnü, Maslak karakc
lunda jandarma onbaşısı Hamit, Pan
galtı ikinci komiseri Ramazan, Galata. 

Esrar deposu 
adamda 

Yarım kilo esrar 
bulundu 

Emniyet direktörlüğü memurları 

dün Balatta Güzel Hasan isminde bir 
adamın üzerini aramışlar, kuşağının 

arasında yarım kiloya yakın esrar bul
muşlardır. Güzel Hasanm evi de aran
mış, bir tabanca bulunmuştur. 

Meşhur eroin satıcılarından Topal 
Hasanın babası Tahir de yakalanmış
trr. 

Hasın Kurumunda 
fevkalade toplantı 
İstanbul Basın kurumundan: istan· 

bul Basın kurumu umumi heyeti fev
kalade olarak 23. 1.193 7 cumartesi günü 
saat 14 de kurumun Beyoğlunda istik. 
lal caddesinde 42 numaradaki merke
zinde toplanacaktır. Sayın üyelerin gel 
meleri rica olunur. 

Veni tramvay hatları 
hakkında tetkikler 

Belediye imar bürosu, mütehassıs 

Prostun verdiği direktifler dairesinde: 
faaliyetine devam etmektedir. Büro, 
Şehzadebaşmdan Unkapanına, Kasım
paşadan Yeni;ıchire uzanacak tramvay 
hatları etrafında tetkikler yapmakta
dır. 

Yunanistan Jkt tor
pito yaptırtıyor 

Morning Post gazetesi Atina muha
birinin yazdığına göre Yunan hükume
ti bi{ İngiliz gemi inşaat kumpanyasına 
iki muhrip ısmarlamaktadır. Bu yeni 
harp gemilerinin silahlan Alınanyadan 
alınacaktır. 

rçerlde: 
• Tahllşlye, dcnlzyolları, fabrika ve ha 

vuzıar, Akay müdUrlUkleri 937 senesi bütçe 
lerinln hazırlanmasına ba§lanml§tır. Bu da 
irelerln yeni bütçeleri §Ubat ayı içlnde ta 
mam olacak, müdürler tara!rndan Ankaraya 
götürülecektir. ı 

• Birkaç gündenberi §ehrimlzde bulunan 
İş bankası umum mUdürU Muammer Eriş 1 

dün akşam Anknraya dönmüştur. 
* TUrkkuşunun çalışma ve gayeleri hak 

kında radyoda konferanslar verilmesi karar 
laşmıı,ıtır. 

* Bursa vapurundan on kilo prasa Çalar 
ken yakalanan Mehmet isminde bir adam 
dlln cürmü meşhut mahkemesinde dokuz ay 
on gün hapse mahkOm olmuştur. 

* Borsada dün ÜnJtllrk fiyatları evvelki 
günkü tahavUIAttan sonra tekrar eski nor 
mal vaziyetini almıştır. 

Dün birinci tahviller 22,90 da açılmış, 
22,97 de kapanmıştır. 

* Ticare t odası t etkikat şubesi dün yenJ 
kadrosile çalışmaya h8.§lamıştır. 

• tnhtsar mcmurlarmın gerek aylık ücret 
lcrindl?ll, gerek tazminatlarından kesilen te 
kant sandtğı aidatının hu memurlıı.nn vergi 
matruhıına ithal edilmes i maliye vek&.letince 
kararl8§mıştır. 

saray inzıbat yüzbaşısı Muzaffer Bekir 
dinlenmişlerdir. 

Hüsnü şöyle şehadet etmiştir: 
- Şoföre iki defa sürati kesmesini 

söyledik. O, korkmamamız tavsiyesinde 
bulundu. Otobüs 80 kilometre süretle 
gidiyordu. 

Onbaşı Hamit de şöyle demiştir: 
"-Bu otobüs o gün birkaç sefer ka

rakolun önünden hızla geçti. Sürati ni
zami süratten fazla idi. Seyrüsefere ka.. 
nşmak vazifemizdir. Ancak bu otobüs 
askeri olduğundan işaret verip durdura
madık.,. 

Muhakeme bazı şahitlerin getirilmesi 
için başka güne bıraktlmıştır. 

Esnafa yardım 
parası 

Cemiyet reisleri 
dün bunu görüştüler 

Esnaf cemiyeti reisleri dün öğloden 

sonra ticaret odasında toplanmışlardır. 

Cemiyetlerin müşterek yardım teşkila· 

tı için hazırlanan programın son, şekli 

müzakere edilmiştir. 

Dün kabul edilen programa göre, 

esnaf cemiyetlerinin bu seneki bütçele. 

rinde yardım tahsisatı olan 22 bin lira

nın 7000 lirası müşterek yardım akçesi 

olarak ayrılacak ve bu para İş banka

sında açılacak esnaf yardım sandığı he. 
sabı carisine yatmlacaktır. 

Program bugün esnaf cemiyetlerine 

tevzi olunacak, kabulünden sonra üç ki

şilik bir yardım sandığı heyetı ile iki 

kişilik bir mlirakabe heyeti seçilecektir. 

19 
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tklnctkluıun - 1937 
Hicı1: 13:1:5 - Zilkade: 6 
Haçın ııu va atıımıı.m 

Vuıt s.\alı O,,!r 

• ,_ !S,56 12,25 14,154 17,09 18,H 

GEÇEN SENE BUGON !~ OLDU? 

Habe§t.etaıı harbine totırak etmek 1lzere 
19 İstanbullu İtalyan bugün oehrimtzden ha 
reket etmJ§lerdir. 
İSTANBUL: 

* Adliye vekft.letl tarafmda.ıı h&%trlanan 
avukatlar kanunu projesini tetkik eden avu 

katlarla baro mümessillerine Ankarada adli 
ye vekili tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

* Çocuk esirgeme kurumu tara!mdan açı 
lan çocuk kütuphanesfntn genişletilmesine 

karar verilml§tlr. Kütüphaneye bir u.ıon 
daha Ube edilerek yeni çocuk eserleri alı 

nacaktır. 

* Hopa ve civarında geniş bir manganez 
damarı bulunmuştur. Madenin lşletflmesfnc 

hükOmetlln müsaade edeceği haber alınmış 
tır. 

* Dayak aWmak ııuretile öldürUldüğU id 

dla edilen 152 inci mektep talebesinden Rece 

be ait tahkikat evrakı dUn müddetumumlliğe 

gelmiş, tetkikine b8§lanml§tır. 

• Harici plyasadada yumurta flyaUarmm 
düşmesi yüzünden son günlerde yumurta ! 

ihracatı Meta durmuş giblcHr. Fiyatlar çift 
sandık 24 liraya kadar dUştüğtl halde harici ' 

fiyatlardan yüksektir. 

• Belediye temizlik işleri lçln yeniden kam 

yon alacaktır. Bunun için bütçede münakale' 
istenmiştir. 

• İş banka111 Hamburg şubesi müdürü Ta 
hir Kevkeb tstanbula gelmiştir. 

Vali 
muavinUkleri 

Ondan kırka 
çıkarı ıyor 

Dahiliye vekaleti, taşra teşkilatı 

hakkındaki kanun projesi üzerinde ça
lışmalanna devam ediyor. Layihada lü. 
zumlu görülen tadiller yapılmaktadır. 
Yeni esaslara göre, birkaç vilayet bir 
mıntaka sayılarak merkezi vaziyette bu
lunan şehirlerde mansup idare heyetleri 
teşkil edilecek ve bu heyetler halen mev 
cut olan kanuni salahiyetlere istinaden 
Devlet Şurasına ait bazı muameleleri de 
göreceklerdir. 

Bu suretle Devlet Ştlrasının memur
lara ait olan dava işleri azalmış olacak, 
bununla beraber bu muamelelerin daha 
kısa bir zamanda neticelendirilmesi de 
temin edilecektir. 

Halen sekiz on vilayette bulunan vali 
muavinliklerinin arttırılması da takar. 
rür etmiştir. Layihaya bağlı kadroya 
kırk kadar vali muavinliği ilave edilmek/ 
tedir. 

Projeye ekserisi umumi mufettişlik 

mıntaaklannda olmak üzere otuza ya
kın yeni kaza teşkili için icap eden kad
ro ilave edilmi~tir. 

Vapurlarda temfzllğe 
dikkat edllmeli 

Vapur ve trenlerde temizliğe riayet 
edilmesi hakkında Dahiliye vekaletin
den gelen emre rağmen Şirketi Hayriye 
ve Akaym bazı vapurlarında temizliğf' 

riayet edilmediği görlilmüştür. Bu va. 

purlarda portakal, mandalina, fındık , 

fıstık yenilerek kabuklannın salonlardı 
yerlere atıldığı ayrıca belediyeye şika
yet edilmiştir. 

Belediye alakadar vapur kumpanyala 
rının bir daha nazarı dikahtlerini celbet 
tiği gibi sık, sık tefti§ler yapılması için 
müfettişlere de emir verilmiştir. 

Şakalaşırken arkada· 
şını yaraladı 

Galatada Lüleci Hendek sokağında 

çörekçi furununda çalışan Şeref ile Os. 
man şakalaşırlarken aralarında kavga 
çıkmış, Şeref bıçakla Osmanı sol kula
ğının arkasmdan ağır surette yarab
mıştır. Şeref vakadan sonra kaçmı§tır. 

Osman Beyoğlu hastanesine kaldırıl. 

mıştır. 

Ik t kişi zehirlendi 
Samatyada kasap Uyas mahallesinde 

oturan otuz yaşında Samiye dün yemek 
ten sonra zehirlenme alaimi göstermiş, 
hastaneye ka}dırılmıştır. Bundan ba2-
ka Paşabahçede şişe fabrikasında ame
le Mehmed de havagazinden zehirlen. 
miş, Haydarpaşa Nümune hastanesine 
kaldırılmıştır. 

•30 üniversiteliden mUrekkep bir ka!tle 

~~:ak sporu yapmak üzere Bursaya gttml1' 

1 *Erzurumun kurtuluş günü olan 11 şubat 
ta §ehrimlzdekt F .. rzunımlular Emln(!nü halk 
evinde merasim yapacaklardır. 

• Bu ayın yedisinde tngtıterenin Akdeniz 
donanması Kor!uya gldecekUr. Bu donan 
maya İngllterenln Akdeniz amirali de Jştlrak 
odecekUr. 

• Pariste kasap çıraktan aylıklarını arttır 
mak için grev yapmı§lardır. 

* Sovyet hariciye komiseri Cenevreye ha 
reket etmiştir. 

• Awsturyada bir Alman cemiyeti kurul 
muştur. Bu cemiyet komünizm ve krallyetçi 
temayülü ile mücadele edecekUr. 

• Ameriknda otomobil fllbrikalarmdakl 
grev vahim bir safhaya glnni§tlr. Bl!hassa 
iki atelyenln amelesi lhtll4.t zati olmadıkça ı 
atelyeden çrkamıyacaklarmı söy1emlş'erdir. 

• Şarkt Afrikada çah~llk üzere bir ltal 1 

yan - Alman maden şirketi kurulmuştur. 

• Müteveffa Fransız dahtltye nazırı Sa 
lengronun karde~I Hanri Salengro Fra.n.ııada 
mebus seçilml§Ur. 1 

vaı~ooaı~©ı~ (Q)Dır 
\f'al(ğO 

Y1ücel adındaki nı.ecmua kendince 
bir Nobel rıı.ü1-.cifatı yapm1ş. Bu müka
f at-ı da bir lıikfiyeye vermiş. Cumlıuri
yette buna dair bir yazı çıktı. lmzasız 

bir fıkTO.. Fıkra muharriri l'ücel'i n te
şebbüsiinü beğeniyor faoot, miıldifat 
kiı.zandırılan hikiiye mükafata değil, 
yaktlmıya hak kazanmt§ '/.,"ÜStaJı bir 
yazı olduğunu SÖ1J1üyor, diyor k"i: 

"Mevzu çirkindir. Çünkü İstiklal Sa
vaşı gibi eşsiz bir hamaset sahnesi 
kahramanlarından birini iğrenç bir 

seviyeye düşürmektedir. O sahnenin 
haliki olan Türk zabitlerinden hiçbiri 
muharririn tasavvur ve tasvir ettiği 

şenaatin, redaetin, fezahetin mürteki
bi olamaz ve hiçbir Türk yazıcısı böy 
le bir kepazeliğe müfekkire.sinde, mu
hayyilesinde yer veremez. 
Vatanı zilletten kurtarmak için ka

nını seve seve döken aslan ruhlu , as
lan yürekli bir zabitin harp sahnesi 
haricinde sırtlanvari hareket edeceği
ni, silah arkadaşının namusunu kemi
receğini tasavvur etmek zaten natü
ralizme de, realızme de sığmaz. Bir 
genç ötede mert, necib, fedakar, kah
raman ve asil olsun, beride namerd, 
pespaye, riyakar ve sefil görünsün. 
Psikoloji düsturlarile böyle ruhi bir 
tezad nasıl telif olunabilir? 
Dediğimiz gibi hikayede başkala

rmdan alrnmış yerler de vardır. Saf
fet Nezihinin "Zavallı Necdet" ını, 

Sala.haddin Ehis'in "Cehennem Yol
cuları" nı okuyanlar, Haliik Şehsüva-

roğlunun hikayesine o eserlerden çok 
kuvvetli gölgeler düştüğünü görmek
ten geri kalamazlar. Fakat o iki mu
harrir, İstiklal Savaşı kahramanlarm
dan tipler seçip te eserlerinde 4'nlan 
tezlil etmemişlerdi ve dasitani bir ha
yatı - cchlen de olsa - kirletmemişler

di. 

Bizce böyle hikayeler mükaf atlan
dmlmaz, yakılır!. 

~ 

Ş aı ır o artaı ın 
Peyami Safa, buhrandan bahsedi

yor. Ama iktısadi bulırondan. Sonun.
da "şimdiye kadar lwş/edilmemi§ QiT 
hakikati!" orta.ya koyuyor. 

Ekonomi buhranının yerine bugün 
bir politika buhranı kaim olmuştur. 

Buna sulh buhranı da diyebilirsiniz. 
Buhran bir yaratma sıkıntısıdrr, 

geçmesi şartiyle iyiliğe götürür. Teh
like, devam etme.cıindedir. Buhransız 

ve tehlikesiz hayat aram:ryalım, böyle 
bir şey vaadcdcn de olursa aldanmı
yalnn: 

Şa.rlatandrr. 

Çanal}(~aDe<dle 

Bir şilep karaya 
oturdu 

Fırtına ve kar dün tamamen bitti 
Hava ısındı. Birkaç gündenberi Sarı
yerde demirli bulunan gemiler de mı
radenize çıktılar. 

Yalnız evvelki gün Çanakkale boğa
zında bir ltaza olmuştur. Burgazdan 
Roterdama 7240 ton hububat ve 160 
ton tohum usaresi götüren İtalyan 
bandıralı Beppe vapuru fırtına yüzün
den Kilitbahir civarında karaya otur
muştur. Türk gemi kurtarma şirketi 

nin Çanakkalede duran Saros kurtar
ma gemisi hemen kaza yerine gide
rek kurtarma işine ba§lamıştır. An
cak gemi ehemmiyetli surette karaya 
oturduğundan Alemdar tahlisiye' ge
misi de Büyükdereden vapurun lında
dma koı;ımuştur. 

7000 tonluk olan gemi hnmulesinin 
kıymeti yarım milyon lira tutmakta
drr. 

Yunanistanda soğuklar 
Atina, 18 - Altı gUn evvel ba.şlı

yan şiddetli kış bütün Yunanistanda 
şiddetini muhafaza etmektedir. Hava 
vekaletine gelen haberlerde Avrupa 
ve ve Akdeni7..de §iddetli kış hüküm 
sürmekte olduğunu bildirmektedir. Ha 
raret dün Atinada sıfırın altında 2 de
receydi. Korfu adasına da dün gece 
çok kar· yağmı§tıı .. 



Gazetemıze, "UtlzelUk doktoru" adresi BA L ne hakiki veya mnstcar adlnnnızla sora 
cağmız suallerin ccvaplnrmı bu sütunda bulursunuz. Bu cevapları- Parlstc an.laşml§ bulun 
duğumuz güzcllık mllesscsesl vermektedir. GUzclllğlıılz1 noksan brrakan kusurlarmızı lılze 

-76- -77-
0rtaköyde Hayriye imzasiyle so- Kasımpaşadan N. M. İmzalı oku· 

ru!uyor: 
"Y 16 bo 62 kil 49 yucumuz soruyor: aş : , y 1, , o : , 

"On üç yHmdaki laznnm yuz·· ü göğüs: 74, kalça: 74, bel: 62; kol: .,. 
24, boywı: 28; baldır: 40; yüzüm. sivilce ve siyah benekler içinde lml
de birkaç senedir sivilceler peyda dı. Ne yapaynn ? .. ,, 
landı. Enjeksiyon yapbrdığun hal. Cevapı 
de geçmedi. Birkaç zamanlar da Çocukların hemen hepsi temizli· 
gece yatarken limon sürüyorum. On-

ği ihmal ederlerse böyle olurlar. 
dan da bir fayda görmedim. Rica 
ederim bu sivilcelerden kurtulmak Kızınıza sabah ve akşam yüzünü 
için bana birşey tavsiye ediniz. sıcak ve sabunla yıkatın. Sabunu yü· 

CEVAP: zünde köpürtürken sivilceli ve siyah 
Boyunuz 1,60 olduğuna göre si· benekli sahalaraı iyice ovsun sonra 

zin için ideal ölçüler şunlardır: sıcaklıktan açılan mesamaları kapat-
Ağırlık 57, göğüs ölçüsü 84, kal· mak için yüzüne soğuk su çarpsın. 

ça 88, bel 66, kol 27, oyluk 49, bo - ======================== 
yun 33,4, baldır 33,4 .. 

Yalnız kilonuz pek eksiktir; za -
yıf olduğunuzu anlıyoruz. Siz kilo 
kazanmnğa gayret ederken bir taraf· 
tan da vücudünüzü verdiğimiz ölçü· 
ler nisbetinde tutmalısınız. Yüzünüz
deki eivilcelcr gençlik icabı kan ha· 
raretidir. Deriniz lüzumu vechile if · 
razat yapamıyor, bunun için~ yüzü
nüzde sivilceler peydalanıyor. 

Bunlann önüne geçmek için yüz 

daima temiz tutulacak; iyice yıka
nıp kurulandıktan sonra söyliyece -
ğimiz ilacı bir pamuk parçasının 
üstiine dökerek a1mnızdan itibaren 
bütün yüzünüzü ve boynunuzu iyi
ce firiksiyon yapmrz. Haç da şudur: 

Yinni beş kuruşluk saf ispirtoya 
yirmi beş kuruşluk Eter kanştmr -
smız. Çek faydasını göreceğiniz bu 
ilaç bittikçe tezeleyiniz. 

rıı1111111UNIU111;1ıı1111111111llHll1111!11lln111ruıfflMl1~1111ll"1llttlHl111111t11111ıtntıı1111111ııııı11111t11Hl111111ııt1, 

(Dün a Nasıl Bataca ?~ 
j Bütün rasathane ve radyo islas1Jon- \ 
J farı yeni bir haber veriqorlar. \ 

İ Ancak Haziranın 19 uncu günü gece ı 
l yarısına kadar yaşayabif eceğiz 1 
~ = 
i Bu fevkalade hadise dünya üzerınde 
:: nasıl ceregan edecek? 

\ Cumartesi günü 

.U UN ilivelerind 
Büyü bir merakla 

ğiniz çok güzel 
takip edece
bir seri 

ıı1ıuıııu1nııııııı111111ııılllırnıııı11111uuıt1HUllıtfı!llll 111iK1Uitnı~lllltwtl~*'ıFll*ll~Jl)llllıtımıt111ttıı: 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Memduhun Emniyet Sandığına 1 ci derece İpotekli olup ehli vukuf 

tarafından tamamına (1288) lira layınet takdir olunan Ayvansarayda Ho
caali mahallesinin Hnman sokağında eski ve yeni 43, 45 No. lu bir tarafı 
yol, bir tarafı Nnfiz hanesi arkası F.ın in hanesi önü Hamam sokağı ile mah

dut B?ğıda evcafı yazılı ev tapu kaydı üzere açık artbrmaya vazolunmu~tur. 
Zemin katı: 43 No. lu kapıdan girilince zemini toprak bir havlu üzerinde 

bir hela ve bir itdi ocak vardır. ( 43 No. lu kapıdan müstalill bir odaya 

girilir) Birinci kat: 43 No. lu kapı ile girilen yerden nh,ap bir merdiven -
le çıkılan ufak bir oofa üzerinde biri yüklü dolaplı iki oda vardır. ikinci 
kat: Bir sefa iizer.nde iki odadan ibarettir. Bin:ınm cbvcrlan lca!fr dö;eme 
,.e merdivenleri ahşap haricen ve dahilen kısmen tamire mUhtaçtır. Umum 
mesahası 46 m2 olup tamamı bina ile meşguldür. Arttırma peşindir. Art
bnnaya jştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin o/o 7,5 nisbe
tinde pey alcçcsi veya milli bir b:ırikanın teminat mektubunu hamil olmala
n İcap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçlu -
ya aittir. Arttmna şartnamesi 1. 2. 937 tarihinde dairede mahalli mahsu -
suna talik edilecektir. Birinci arttmnası 1. 3. 937 tarihine miisadif Pnzar -
tesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, biıinci arttn · 

mada bedel, kıymeti muhammenenin o/o 75 ini bulduğu takdirde üstte bı
rakılır. Aksi takdirde son artınnanm taahhüdü baki kalmak üzere artbrma 
on beş gün daha temdit edilerek 16. 3 937 tarihine müsadif saL günü saat 
14 ten 16 ya lcr.dar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
artaarun üstünde bmıkılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanun\Dlun 126 
ına moodecine tevfikan haklan tapu sicillelerile sabit olmıyan ipotekli afa
caldılarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilan tarihinden itibaren 20 
cün zarfında evrakı müsbitelerile biTlikte dairemize bildirmeleri 18.znndır. 

Aksi takdirde haklan tııpu sicillerile sabit olmıyanlar sabş bedelinin pay • 
laşnıasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 

ibaret olan Belediye rü:;umu ve Vclnf icnresi ve 20 senelik vv.kıf icar~i ta
vizi,dellaliye bedeli bedeli müzayecle·'n tenzil olunur.Daha fazla malumat n1 
mak istiyenlcr:in 934/1363 numnrab dosyada mevcut evrak ve mahallen 

h ciz ve takdiri kıymet raporunu göıüp anlayacaklan ilan olunur. (312) 

lf ADER - i\ltşam postası 

Paı1aszz 
evlenilemez 

19 ikincikanun ~ 
-Yıldırım mahkemele-rde 

ed·teJJ • n san 
ce etin rası 

(Cavit) imzaaiyle alclığmuz bir Sağ eli havada, sol eli ileriye fırlamış - Budur! 
mektupta deniliyor ki: göbeğinin üstünde, Adliyenin birinci Reis davacıya teklif etti: aııı 

"Yüksek tahsil gördüm. Bir sene. katındaki koridorda "bir ayağında çiz· - Senin kumaşını ve pır 
denberi hayatnnı kendim kazaruyo- me var!,, oyunu oynar gibi olduğu yer de barışın, olmaz mı? .. .ıır'IJ 
rum. Bu zamana kadar hayatım yok- de dönerek mütemadiyen garip bir ma- ihtiyar, karısının fikrını k ~ 
luk i~inde geçti. Evlenecek veya ni- kamla şunları söylüyordu: iş yapmamağa alışmış ola~i:: ı.Ai 
şanlanacak param yok. Bu vaziyet- - Sen verme yedi yüz yirmi beşi, çıkmış olan kadına tekrar ·ııi ııw. 
te iken akrabamızdan bir bayan gör-\ Bana piyangodan çıkar, hakim halleder Huuul. çekip muvafakati ~ 
dilin. Hoşuma gitti. Ayni zamanda işi.. sonra teklifi kabul etti. Fakat ıı 
bö. l b' ba da il . d M h b r bo 1 b" d b k k' . . .. . de bOS .. t y e ır arzu yan ve a esm e u ata ı, zayı uzun y u ır a am, a ın ı terzının uzerın W" 
de doğmuş. Bunu anneme söyle- mütemadiyen kendisini durdurmağa ça. madı. Bunun üzerine şahit ~ ı 
diın. Onun ela arzusunu yerine ge- lışarak bir şeyler anlatmağa uğraşıyor, miş bulunan bir arkada~ında ';J. 
tirmiş olmak için bayanı görmesine fakat bir türlü muvaffak olamıyordu. da iki lira gibi ufak paralat~e 1 
razı oldum. Halbuki annem kızı gö- Evvela bu garip zatın, ellisinden son· şımadığından olacak, Uıe. ,'f)J'.I 
rünce beğenmiş ve benim haberim ra zamane şairleri ayarnıda manzume- takriben on beş kııdar cebı e? 
olmadan istemiş de .• Kızın ailesi de ler yazmağa heves eden bir edebiyat tikten sonra parayı ille ınah: .. 
muvafakat ebnişler. Şimdi yakında meraklısı olduğuna hükmettim. runda istiyen davacıya dörı \l. s 
nişan yapmamızı istiyorlar. Zihnimi Ters giydiği şapkasını ensesine ka.

1 
- Parayı benden al, dışarı 

şu noktalar kurcalıyor: dar yıkmış, kahve rengi el örmesi bir veririm. a~ 
1 - Nişan ve düğün için sarfe- yün atkının uçlarını boğazına bir kere Alacaklı bu teklife yana~de 

decek on param yok. Mnaşmıb ancak doladıkt:ı.n sonra arkasına sarkıtmıştı. üstelik zavallı şahidi fena b• 
keneli eksiklerimi tamamlamsğa ça- Mest liistikli ayaklannı söylediği şarkı- - Hele sen 825 kuruş oıı;, 
lışıyorum. ya uydurup mütemadiyen olduğu yerde borcunu ver ıde sonra başkaS 1,1 

2 - Kızın babası da benim bu dönüyordu. Korka korka yanına yakla- Bu cevaptan sonra şahit, . -~t'-
• ıtll'", 

züğürt vc:.ziyetimi bildiği halde hiç şıp söylediği yeni ıeyleri işitmek iste. suçlu arasında başlayan .b'.' jlıll 
bir maddi yardımda bulunacağım vn· dim, fakat, mütemadiyen cezbeye tutul· mi itimat münakaşası reısJ1l f31 
ndehniyor. muş gibi ayni şeyi tekrarlıyordu. "Sen tıştınlıp paranın öğleden sotlrİ-f, 

3 - Kızla aramızda görgü ve tah verme yedi yüz yirmi beşi, bana tayya- me huzurunda verilmesi 'ltar'(IJ'_ 
sil farkı d:ı oldukça büyük. reden çıkar, hakim halleder işi.,, J'<l. Y / 

4 - Kendisi ile konU§UP anlat· Dansının turlarından birini ikmal e. __________ ___,,, 
madığmı ve yazı ile de anlaşamndı • derken yüzü bana karşı gelince sordum: 
ğım için biribirimizi sevip sevmiyece- - Kuzuıİı, söylediklerinizden bir şey Yeni eserler: ~ 
ğimizden üpheliyim. Ne yapmalı- anlayamadım, bir derdiniz mi var? (iazianiep ffal~e 
yırn? ... Hürmetler.,, Bu lüzumsuz müdahaleme içerlemiş 

Cevap: gibi dikdik yüzüme baktıktan sonra. te· neşriyat• 
Türklerde trahoma (Kızm evle- pemden tırnağıma kadar süzüp: Gaziantep Halkevi, son f~ 

neceği delikanhya bir miktar para - Neyi anlayamadın ki? dedi. sayısı on altıyı bulan neşrir' 1, 
vermesi) adeti olmadığı için kızın ba- - Bir rakamdan bahsediyorsunuz, ve bu suretle kültürel yayt~ 
bası size hiç bir yardımda bulunmı- sonra tayyareden, hakimden.. yurda as·ğt dokunabilecek ç'_.flf 
ynbilir. Sonra şunu da düşününüz Benim bu anlayışsızlığımla alay eden ramırun çok önemli bir kıstı"· 
ki tamamen kayın babanın veya kı· bir tebessümden sonra cevap verdi: 

mıştır. .ısf 
zm pnrasiyle kurulacak yuvada ek· - Yedi yüz yirmi beş kuruş alacağım Kurulduğu gündenberi sa>

61 
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seriya saadet bulunamaz. var; tayyare de, hani piyango yok mu Asım Aksoyun başkari]ığıt'I~ 
Nişan ve düğün masrafları çık- işte o 1.. halkevi Ömer Asım Aksoy 

tıktan sonra bir miktar da elinizde B d · "k h ba ··~ un an sonra gıttı çe, eyecanı ve sonra Muhtar Göğüşün P,... 
kalacak kadar paranız olmadan bu ı ·· t · ı k da • d · b ·1 ~"' ı c nun a mu enasıp o ara sesı per e nı hararet ve aşarı ı e ~ıs .;J 

evlenmenizi doğru bulmuyoruz. Çün perde yükselcrek bir faciayı tasvir eder vam etmiş, dokuz şubesi de tT 

kü daha evlendiğinizin ilk aylannda gibi şunları anlattı: ' ı k göstermiştir. ~" 
bile akla ve hayale gelmiyen öyle ih- _ Tam on dört ay evvel dostum, tam 1 Büyük Dil Kurultayınd~ :ı11 
tiyaç ve zaruretlerle karşılaşabilirsiniz on dört ay evvel, şu adamın yanına git-ı kımından Gaziantep halkeVlı 
ki bunları temin edemezseniz hayat tim. Hallcıdilecek bir işim vardı, kendi. Necmi Dilmen tarafından an~~ 
sizin için bir üzüntü ve nzap kaynağı rırıı ır sile uzun uzun görüştükten sonra mu- 1 evinden birisi olmak şere ı ~ 
olur. tabık kaldık. Düşiin ki ben elli altı ya§ı· ı mıştır. Ülkü mecmuası taraf·ıııt 

Kızla aranızda görgü ve tahsil ma girmiş olduğum halde mahkeme yü. lan statistiklere göre de G~t1,,PJ 
farkının büyük ohnası da doldurul- zil görmemiştim .. Ha, ne a?yordum? evi, neşriyat alanında en orı 
ması imkanı olmıyan bir boşluktur. . .t - Mutabık kaldınız.. birinciliği kazanmaktadır. y 
Evleneceğiniz kızın kültiir itibariyle ı11 

ı - .. Mutabık !caldık, kendisine la.::ım Tarihi incelemelere, tar:ı _1 size yakın olmaSl azımdır. Bunun \'J> 
gelen nakdi yardımdan kaçınmadım, bu dan faydalı mevzulara, sos .... :ıe~ 

için size bu tasavvurunuzdan vazgeç. .,o 

d . na rağmen beni on dört ay uğraştırdı. mamrza yardımcı noktalara, .t 
menizi tavsiye e erız. Daha gençsi- ı.ıJ• 1• 

ı - Halledilecek i§ten bahsettiniz, neyi lere, hulasa muhtelif mevt .... ıı 
niz. Hayata yeni atıldınız. yice ha- rır• "I 

ı k 1 m k . . k . . di bu iş? eden Gaziantep halkevi ne§ ~1e 
zır anara · ev en e ıçın va ·tınız eııv 
vardır. Acele etmeyiniz. Ayni ciddi tavır ve heyecanla şu cc· bir de br~iir neşretmekle t!1 d 

--:--------- vahı verdi: çol: mi.füim bir noksanı d~1 ıl 
Şikayetler, temenniler - Çevrilecek eski bir ceketim varc1ı. 1 Bilhassa bu kitapta GöğU~~f'I. 
-Şarl< banliVÖ Kendisi terzidir.. rihi hakkındaki uzun bendi p 

ha t:ı n da Mübaşi::'İn, ortalığı çın çm öaüren se- kattir. Ali Nadi Ünler, J\lltc ıct' 

Va On ar si muhaveremizi yanda bıraktı, mahkc. heyecanlı bir ifadeyle yaı:ırı3 tı l 
me salonuna girdik 1 Gaziantep halkevi neşriY3 

Da b a j y i sı t ı I malı Reis mutat suallerden sonra davacı- Ömer Asım Ak soyun, :Fazlı ı:ı ıJı' 
Bakrrköylü fhsan ve Yeşilköylü Hak- ya sordu: Yılmaz Dokuzoğuzun, ÇökÇ~ıJP 

,_ . . k - Bu adamdan davan nedir? rı bulunmaktadır. Vedat lJ. il1 
.. ·,; ,... ısminde ikı o -uyucumuz matbanmıza ~ f", 

gelcrek şunları söylediler: - Kendisine çevirmek için on dört işlere temas eden bir eserı l;I. 
''- Şark şimendiferleri Banliyö hat. ay evvel bir ceket ve iki lira da. para ver. mer Asım Aksoyun bir irıct f' 
d h b h "Ik ilı:" -dim, hala dilancdi. Kumaşla parayı is- günlerde basılmaktadır. Ve bil 

tın a er sa a ı ve ınci trenlerde 
vagonlar buz gibidir. Kalorifer yanıyor- tiyoruın. ni tamamlayacaktır. ejıı; 
sa da ancak lokomotifin yanında bulu- Hakim, suçlunun elinde duran bir pn., Yeni yıl içinde muh:Jif ıı / 
nan kadınlar mevkii ile birinci mevki keti açtırdıktan sonra: · ha yapılacaktır. ~ 
vagonlar ısınmaktadır. İkinci mevki va. - Bak bakalım 1 dedi. Senin kumaş ıll 
gonlarcla ancak durulabilecek kadar so-1 bu mu? 1 • l Ki l8 ı1Ç / 

Adamcağız kumaşı uzun uzun mua· 1 8 p VC I' 
guk. Fakat üçüncü mevki vagonlar buz ı b" ıı1 

"b:...ı· . "b' ·ık 1 yeneden geçirdikten sonra başını kapı Her on be!: günde ır 1!ı gı .uır. Bizım gı ı ı veya ikinci trenle ~ r .t-
• 1 • • ı k 1 tarafına çevirerek seslendi: man ne~redilen Kitap ve .. Jı'iır 
ış.ennın bıışına gc me mecburiyetinde ~ . doffJ-1 

1 ı '-· b b' 1 - Huuu ! Gel bak bakalım bu benim mecmuasmm son yı'rnu 
1
1 .. o an ar ...... uz g ı vagon arda titriye er~ 

titriye hastalanmaktadırlar. Acaba yeni kumaş mı? yısı intişnr etmi§tir. Bu s:ır111u d 
'd k'd tdugvu "b' - içeri, ürkek tavırlı, çok kısa boylu asırda Kitap ve Matbaa. ısı.•~"~ 
ı are, es ı en o gı ı, ılk trenlerin I ıı"' , 
hareketlerinden bir saat kadar evvel ka- siyah çarşafmın içinde daha ufalmış bir Zt ile Ali Emiri Efendinıfl ,~ 
tarın iki tarafından birer lokomotif va. kndın girdi, eski ceketi kısa bir muayc- rine yazılmış bir etüd ,•e g el' 
mtasilc vagoıtlan iyjce •ortama• nu? neden geçi,diktcn oon<a hükmünü ve•., ları tet~ikle'i ".'"d". Ok•i" A 
Bu, biç de külfetli bir iş değildir. Fa- _d-:i::;;;::;;;;;:;;~;::::-=:-::-=:-;:-=-:=-:=':-::7.a:-=ta-:v:s-ı:y-:;;e:-;e:--;cl:::e-:n=z-:. -:-::-:~: 
kat bu sayede birçok yolcuların sıhhııti ,..,,.,.~----.... var 1 n ak şamdan i t:i ba re,, 
korunmuş olacnktır . ., 

Bu iki okuyucumuzun şikayetlerini ve 1 

dileklerini aliikedıırlann nazarı dikkati
ne koyuyoruz-. 

SAKARYA Sineması 
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ibiş OQlunun 
Burııu karısı 

köyıu ~Optı.Jt adaınıar... Bahusus 
'l'\ıylerir:n e~ olurlarsa. .. 
- İ§te diken diken ka.banyor: 

Qh.a_: 1 bir freııgu· 
_ ~i ıtıllne ı daha. .. - diye ya-
tıurı... VVer Yerliye fısddıyo-

0: 

-!N 
~ .• J3:h··· • diye başmı esefle sallı-
.... ~ avali n...k h 
~ ı:nucad 

1 
1"'-' astalıklıdır ... Fa-

tllıı ~ıdae e heyeti var... Daha bu
ltU. 'bı. tellal bagı .. rd . "tm.edin l . "IİUin hal 1, 1§1 

lcaJc... k, :muayeneye tabi tutu-

,,.. ..... 11astaııkı 
"" edt1 ... e arı tesbit edilenler şırm 
ı...., ... , Ye g Iın· ' 
'""'llU hapiah e ıyorlarnuş da kendi-
!l:lal>la ll'a.~ne. kaçkınları gibi jandaI 

..... O da d ~ k ıcap ediyormuş .. 
~ <>gru •• :Ne yapalım cehalet. 
~ ~ Alıftırrnak için, ç~k uğra.~-

llu h~ 
~ lolt~isleri konuşarak kasa· 
""'~ nda Yilrildüğümüz esna 

...... İtte.. un kolunu gene dürttüm: 

'~eo' 
'8' .. 
..... ~ilidaha.. 
.....,~ eın. .. 
~at\: Yorınusun: Burnu dilşmüı;. 

Bir daha cırt ... Bir da.ha. .. İşte, gör
düğün gibi, kulaklarını da keser._ 

- Haydi bakalım, gimdi yallah ... 
Belinin ortasına bir tekme ... Kapı dı-

şarı.. Sonra, kansına döner ... 
Seviyormuş karıyı meğer ayı .. Ona 

ilişmemiş! Her şeye rağmen boşama

mış da ... Tabii iyice pataklamış .. Ama, 
bunlar, köyde olağan şeylerdir .. Böy
le bir vartadan dayakla kurtulan karı. 
parmakla gösterilir ... 

* • • 
Demin acıyarak baktığım köylüye 

şimdi müstehzi bir nazar atmaktan ken 
dimi alamadım: 
Güdükleşmiş bir Don Juan köylü de 

olsa, komik düşüyor doğrusu .. 
Bu mrada, dostum, hikayesine de-

vam ediyordu: 
Sonra, !bişof;lu eşkiya oldu. Umumi 

harp esnasında ille onun irni bulmak 
istiyen emniyet kuvvetleri, kadını sı

kıştırdılar ... Attılar dayağı! Attılar da 
w ' H t~ı: d . . -ın ke-yagı. ... a ı..a , onunun ıçıne so e 

dide koymuşlar ... L<i.kin kan söyleme
di kocasının yerini... Söylemedi: ne 
dersin ... 

Ee, ta.bil ..• Bu centilmen kocaya bir 

~::o~a.kla.n ... Sen de kulaklannı centilmenlik gerek! 
~Y!'etıe•"lls\ın? fakat, jandarmalar, gilnün birinde, 

&.ı 'h..ı .... _ İbİ'"'.ıı:.lu'nu b:ı..+ ......... vurdular ... 
k- --unı: ;r.J6 ~ ..... •p 
oyın .. ,._ 

lllıt ~~ ~unun ucu olmadığı İşte aana hayattan bir hikaye daha.. 

'~ iki kulağı da yoktu. (Hatice Süreyya) 
'>'llıu,Alıa.h... -dedim. - Ne olm~ --......-----------..... 4.rı.ı .•• 

ata:vnn da bak. 
'~ .... 
--~ !öyllkleriıı Don Jua.nıydr. Şöh-

aı:ıJıiar .. , __ _ 
k:" ar&anıd Y cwuız salon ka -
~ ~ a tnı bulunur? Elbette ,-s: arnun da kendilerine göre 

f"ı.... °tıtt """"'Yardır. İşte Güllü Halid 
~ ~e tekabtıı ediyordu. 
lö'aı,u ~- ÇJkannak, bütün şuh
~ lbltotı kadmıarmın emeliydi... 
~=-_çı~ unun kansı hepsinden 
~~ ll~~ llarlak delikanlıyı ö-

~ ~ .. !::- ihb.; • bir rakibe tarafm
let.cı~ ~Yoksa o yaman katil, o 
rr...... i ? ... ner IJOğlu kendiliğinden mi 
-"la, ltı&eık n~~~i.~, bir ak§am, ka.-

~ 'r,,de-~ kurdu: 
~·· Gi~ var... Bana azık 

". 'ılinu . . kan? - dedi ... 
"'81!1.ta al....' ltlyer çarığını.. Elde a-
~lde.. "'·· gider tıı .- lllh~ ••• 
••• l\:ı... ---. nereye" T • d ~ i -;-~ dol . .. erme ye e-

lle çıllde filan ".'1'· .. a.rita yoldan, orma 
~· R SUrünerekten gene evi
"ıtJ lıtif&de ~ çeşııeye gibne -
da\t lkıel'di"elld .. eclerek evvelce hazırla
' hogıuğa -n ta"anıa dam arasın
t6t.et ~ki bua çıkar .. Tam yatağmm U-

n_ leı.ıeye :k deliğinden aşağısmr 
~it g~ 0Ytılur. 

tı llo.ı ;ıen efendim, nazeninim 
U8.Jıı 8Ök .. '°il lUı bel· un eder. O bayan 

cıı~: ~un beı ~e Barılını§. bayan !bi
li..._ ~ll'ler ... V ıne.:· Kim bilir ne türlü 
~ a.ıltnda e kını.bilir z.cbella herif 

~i ~ l1e ateşle ile hallere uğrar, ne kı-
~.~kları trtııaçar! Bereket versin 

h. q'') u uşturrn 
~ teı et efendi . anıış ... 
~. ~eğine rn, 1f1ler tam kıvamı-

. Ya.kın, artık sabrı tüke-
'~ 

• di~ lbeı•un ben 
' k hardı ' sana gösteririm! 

i~ı talı' tnaı u aşağı ! 
~ ta)! ~ 'lrt değü: Tavandaki bir 
hai ·i~0ltsa, do? Odanın içine mi atla
&" ~ ıı11ç1Ula~ıp rnr gri:rniş? Her ne 
tibı, b J~ d ' kıskıvrak yakalamL'2. 

.... ~~~ll:ı_t· Yılan görmüş tavşan 
' ıı eltün !J klarnış: 
tnll kı~l!. 'd'711 ebne ağa.. Tatlıca-

' ~.. Ye Yalvarmağa başla.-
llıl)'cıı~' 
it.. lbı~"·· ~ 01sun ... Ona dokun
'il. ~ lu, ~ heıe._ 
~,eıl: diYerek çeker bıça-
, ~~lltib~ 
~ b;"" •-- burnu gitti.. 

tb:.''~·· ~ 'T.>ahn bitmedi... Etin 
Yı ben sana gösteri-

SJ.paırnş o~eırnırne 

Rüya satan 
kadın! 

Ma.rsilyada mrif bir köşkün kapısın
da, camdan bir levha üstünde şu ga.ri\> 
yazılan okursunuz: "Rüyalar salonu". 

Bu şık köşkte madam An Şobert i
simli bir kadın keşf ctmi.c? olduğu .. rilya 

ilacı!" nı yüzler~ müşteriye satmak -
tadır. tlaç zararsız bir şeydir; insan i
çer içmez derin bir uykuya dalmakta 
ve dilediği düyayı görmektedir. 

Belediye ve sıhhiye teşkilatı, dok-

Madam An Şober 

torlar birliğinin şik5.yeti W.Crine bu i
lacın satılmasını menetmeye kalkış

mış olmakla beraber bir §eY yapama. 

mışlardır. Çünkü tahliller neticesinde 
ilcın hiçbir zararı olmadığı görülmüş, 
kadın da bunu ilaç diye satmadığını 
iddia etmiştir. 
Şimdi madam An Şobcr'in zarif köş

künün kapısı önünde en lüks otomobil
ler sıra beklemek için ditllmckte, o da 
altın rüyalar satmaktadır. 

Kadının bu h:ırilruliide keşfi hakkm
daki haberler Marsilyadan çok uzakla
ra yayılmıştır. Önceleri mütevazı bir 
apartnnanın daracık katında rüya sa
tarken. §imdi zarif bir köşke taşınmış 

ve kapısına: "Şipariş üzerine ve az üc
retle rüya satılır!" levhasını asmıştır. 
Sı\tışlardan büyiik bir servet temin et
mek üzeredir. 

HABER'ln 
OUzelllk Do" toru 
Kuoonu: 

HABER - Akşam "°~ta.• 5 

Vaızan: m.GONOfı 
Niyazi Ahmet c · ('~ - - aıı 

59 sene evvel bugün 

Abdülhamid Milat Pa aya 
• 

bir mektup yazdırdı 
lstanbulda çıkan gazeteler .. Abdilh midin gazetecilere karşı 

vaziyeti - istikbal gazetesi sahibinin uzak aştırılması 
için ahnan led lirler 

1876 yılında İıtanbulda 47 gazete çı
kcyordu. Bunlar n on üçü Türkçe idi . 
Takvimi Vakayi, Ceridei Havadis, Basi
ret, Vakit, İstikbal, Sadakat, İttihat, Sa
bah, Şems, Hayal, Ceridei Askeriye, 
Ceridei Trbbiyei Askeriye, Cihan. 

Dokuzu rumca idi: Vizandis, Teleg
raf de Bosfor, Anatolikos Astir, Teolo
gos, Anatoli, Teatis, Traki, Momos, Me· 
nip ve Tromip. 

Dokuzu ermenice idi: Masis, A veda
per, Jamanak, Manzumei efkar, Mecmu
ai Havadis, Ayrenik, Norakir, Memol 
ve Tonç. 

Uçü bulgarca idi: Vik, Napcedok, 
Çitali~te. 

İkisi İbranice idi: Lö Jurnal larailet, 
Zaman. 

Yedisi Fransızca idi: La Tiirki, Jurnal 
dö Kostantinopl, Kuriye Doryan, Far 
dö Bosfor, İstanbul, Oryan İllüstre, Mo
nitör dö Kommers, Guet Medikal. 

İkisi ingilizce idi: Lcvant Herald, 
Fizik. 

Abdüllıamit ve l.:uDan 
Bunlardan bafka bir arapça, bir al

manca gazete vardı. Farsça bir gazete
nin de çıkacağı ilin ediliyordu_ 

. 1 1 il .. hik 1 1 nn meclisi b kümetre, hakkında hayırhah davr.mma-Bütün bu gazete bolluğu hükfım~ı~ va ı e muşte o an a .,. me u-
1 

:s 

d il sana duhulu··nu·· menetmektc oldugw undan gv a hiç b :r sebep yoksa da adnazammuçıkmaz bir yola sapnu§ olmasın an erı 
· · d"" ·· nıli>u>r"-:'eyh"ın namzetlii7i =yanı kabul zın hatm için kendisini rütbei vezaret geliyordu. Vatanın selametinı uıunenl ::r-"'uı "" :r-

1 
tevcihiyle Suriye valiliğine tayin eyleler gazete çıkarmağa sanlıyor, zulme, is-

tipdata çatıyorlardı. dik.Fakat Ziya paşa bundan dolayı bize 
• • • d 

izharı minnet ve şükran edeceği yer e 
Burada Abdülhamidin gazetelere ve memuriyeti cedidesinin kendisine bah-

gazetecilere karp aldıiı ve devam ettir şettiği nüfuz ve salahiyetten istifadeye 
eliği vaziyeti bir vaka ile anlatalım. çalışarak, kendisi dahil olmadığı halde 

İlk önce Pariste, sonra Londrada birkaç vatanperverin muavenetiyle ve 
Muhbir gazetesini çıkararak muhalefette arzumuzla ilan eylediğimiz kanunu eaa-
bulunan Ziya bey, lstanbulda iken İstik- sinin müessislerinden biri olduğunu İ• 
bal gazetesine Abdülhamidin kanunu c- tikbal gazetesine yazdırcyor. Binacna-
sasiye sadık kalacağı mcıJcük bulunduğu Jeyh Ziya paşa hakkında münasip görü-
yolunda yazı yazdırmakla itham edildi. ıecek muamelenin ifasıru zatı aamii aa-
Bunun üzerine Abdülhamit onu İstan- daretpenahinin himmetine terkediyoruz. 
buldan uzaklaıtırmağa karar vererek İşte ıcvketmcap efendimiz hazretlerinin 
Berlin sefaretine tayin etti ve Mitat pa- beyanatı şahaneleri bu merkezde olup 
pya fÖYle bir mektup yazdırdı: İstikbal gazetcs.inin liıı.anı dahi tarafı p-

"Ziya beyin Bedin sefaretine tayini haneden mucibi müvahaze görülmekte 
hakkındaki iradei aeniye dün aktam zatı ve bili müddet tatil edilmi§ iken bu ke-
samii sedaretpenahilerine tebliğ edilmit re yeniden intişar eden bu gazeteye na-
idi. Bu baptaki muamelei Iazimenin zan d ikkatı devletleri celp buyurulmak-
tarafı samilerince ifa buyurulup buyurul tadır, .zatı §evkctsemat hazreti padişahi 
madığı tarafı şahaneden sual buyuru!- matbuatın bu gibi tematetlerine serian 
malda henüz ifa edilmediği hakkındaki nihayet verilmesini, esbabı mütcaddide 
cevabr kemteranem Uzerine keyfiyetin den dolayı, katiyen elzem addetmekte-
mahrem bazı mütaleat ilavesiyle bir da-

dirler ... 
ha tekı.de ferman buyurulmu--. Müta- •L..J1Mlhamı0t ..;:-sm.ırun korkarken 

~.... l'UJQU ... .,_ u Abdülhamit korktuğu adamı bapndan 
leai ıahane Ziya beyin pek haris olup . b 1 

degwildir. Şurası da hafi olmıya kı uzat atmak için aklına geeln en büyük me-bu hırsına muvafık bir meslek takip ile ı 
her vasıta ile ve alelhusus gazeteler vesa- ı muriyeti vermekten çekinmiyor, bu da iktifa eylediği takdirde burada istihdamt 
tatiyle tevcccUhü ammeyi kazanmağa ça olmayınca gazeteyi kapatarak o vata& kabil olacağı, fakat mizacı mütehavvil, 
lışmakta olduğundan her ne kadar hü- daşın bu sefer hayatına kastediyordu. 

tasavvuratı gayri muayyen ve mütebed- ------------------ -------------
dil bir zat olup arzu ve ariıaline muhalc-
f et bir mani zuhurunda tariki hile ve 
desiseye sapmak mutadı olduğundan İs
tanbulda bekası uymıyacağı, bundan 
ba§ka böyle bir adamm tebidi, aamii aa
daretpenahilerini de, mumaileyhin bais 
olduğu tasdiattan kurtararak vazifei aa
miyelerini temhile medar olacağı merke · 
zindedir. 

Ziya beyin kıymeti zatiyeai vuat de
recede ise de münakaşatı kalemiye erba
bına tab'an meclUp olan hallt anın tcnlı:i
dat ve müvahazatına bissuhule itibar et
mekte olduğundan Ziya beyin tasavvurat 
ve neşriyatı haddı zatında haiz olmadık
tan bir ehemmiyeti iktisap etmektedir.,, 

Bu esnada halkın Ziya beyi mebus 
seçmek istediği duyuldu. Bu, Abdülha
midi büsbütün çileden çıkardı. 1877 yı
lı 19 ikincikanun günü 59 aene evvel bu 
gün başkatibine Mitat paşaya hitaben 
~·u mektubu yazdırdı: 

"İstanbul ahalisinin Ziya beyi mebu3 
intihabına hazırlandıkları ve Ziya pa
~yı ( 1) lstanbulda alıkoymak için sara
ya birçok imzalan havi bir arzuhal tak
dim edileceği İstikbal gazetesinde man
%Uru ıahane olmakla berveçhiiti fermanı 
hümayun telakki olunmu~tur: Ziya pa~a 
paditahına düıman olmakla müttehem 
" bu bapta medar• iht!cac edillei sahiha 
mevcut olup kanunu esasi dahi sui ah· 

< -~~alih ~ ı7h a'le6ele'T.i <'---"-- • C) • 4 - • •) • 8 -~ 

r Jl Yazanlar: İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth 
J Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovcll Thoma.s 
- - 7., - Dilimize çeviren: A. E. 

Fakat Anzaklar durmamrştı: şehrin 
solcaklarından dört nala koşarak geçrr:~ş 
lerdi. Şehre cenuptan girmişler ve ka. 
çan dütmaru tak"p etmek için §imale 
gitmişlerdi. Şamm etrafınt:aki yollar 
berbat olduğu için neden en kestirme 
olarak içinden geçme."Iişle:-di? Nitekim 
geçip gitmişlerdi bile .. 
Yağmakerlik başlamıştı. Loransın-

grupları şehre dört n:!la gırınre soy 
gunculuk birdenbire du:-d l!. On'ar Aka
beden gelmi~lerdi. Araplar çölün i!iin 
den bin iki yüz altmış kilometreyi yirmi 
iki günde gelmişlerdi ki, bu inanılac::ık 

bir iş değildi. Geldiklerinden sonra şe. 
hir resmen Emir Fays:ıla teslim edi'di. 
Bu da Atlenby'nin diplomatlık maha
retinden bir kısmıdr. 

Lorans yaf,mayı durdurur durdutmaz 
Sa15haddini Eyyübinin türbesine gitti. 

Türbe Saten bir bayrak ve bronz lev 
ha ile süslü idi: üstünde "büyük bir im
paratordan, diğer bilvtik bir imparato. 
ra,, yazılı olan bu levhayı Kayaer Vil-

helm buraya koymuştu. 
Lorans aylarca evvel Şama gizli ola

rak geld:ği zaman bu levhayı görmüt
tü. O vd:it levha canını çok sıkmıştı, 
fabt elL"lden b:r şey gelemezdi. Şimdi 
de canını sıkıyordu ve bir §eyler } apabi 
lirdi. Onu yerinden çekip attı. Levha 
şimdi Londrada Brit:ş müzesindedir. 

Şa:nd:ın sonra yürüyüş bizim için l
deta bir geçit resmi oldu. Yalnız Halep 
te İ!! çat:ı11artı. Sahil boyun:a yukanyıt 
do~ru bir k:mrga rüzgan gibi dört nal 
rürdük. D:ıha c;ok esir ve daha çok te
hir ald k. H.:y·d:ı, Sur ve Beyrutu hiç 
harp etmel: .. izin aldık. 

Süvarilerimiz Rayaka vararak tayya. 
re meydanını cld•lar. Hangarların için
de yal: l:nış otuz tane Alman tayyaresi 
buldl•lar. Herhalde Alman tayyarecile
ri akıllarım peynir ekmekle yemit olL 
caklarl Yoksa böyle bir §ey yaparlar
mıydı hiç? flerliyen diisman ordusunun 
öntınde kaçabilecek yegAne vasıta tay• 
yare idi. (Devamı wr) 
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Islan bul tipJeı·i: 
~~ ı:._.:g --- ~ ~ ,_. -

Rakı parası · peşinde 
meczup mukallidi 
Gece saat yedi ile sekiz arası.. E -

minönünden kerestecilerdeki otobüs 
durak yerine doğru ilerliyorum. Ha 
va berbat, yollar vıcık vıcık .. Elle
rim, kollamn, ceplerim oldukça yük
lü .. Bahkpazarmı geçip de tam Ye
mişe yaklaşırken sağdaki cambul 
cumbul sokaklardan yalmayak, başı 
kabak biri fırladı. Soğukta uşume· 
mck ıçin ellerini pantalonun cebine 
sokmuş, ceketinin yakasını kaldır
mıştı. Fakat onun ne pantalonu pan 
talon, ne de ceketi ceketti. Bu, bin 
bir yerinden yırtık, yamalı, pis şey
leri sokağa atsanız üzerinde köpek 
yatmazdı. 

Hırpani, içi cambul cumbul ve 
kapkaranlık olan o yan sokağın için
den biraz aydınlıkça caddeye fırlar 
fırlamaz bana sokuldu: 

- Kırk para ilen yirmi paranız 
var mı bay ağabeyciğim'? 

H;m yürüdüm, hem sordum: 
- Kırk para ilen yinni parayı ne 

yapacaksın'? 
O da yanım sıra, hem yürüdü, 

hem cevap verdi: 
- Kırk para ilen annemin eski 

kocasına gülsuyu alacağım, yirmi pa
ra ile de hamama gideceğim! 

Mesele anlaşıldı. Bu yan kaçık 
serseri numara ile benden beş on pa
ra sızdırmak istiyordu. Gene yürüye
rek sordum: 

- Senin annenin eski kocası kim 
bakayım! 

O, içini çekerek: 
- Aaahl ... Annemin eski koca

sı aaah ! Sen bilsen o, ne büyük a
damdı! 

- O büyük adam kimdi, neciy
di, ne iş yapardı, adı neydi'? 

- Adı Hazreti Ademdi! 
- Y aaa ! O halde annen kimdi 

senin'? 
- Hazreti Havva! 
- Peki ... Annen, eski kocası o-

lan Hazreti Ademden ayrıldı mı §İm
di'? 

-Çoktaaant 
Öyleyse yeni kocası kim hatun

cağızın? 
- Cibali ibni Unkapam Aleyhüs. 

selam! 
- Sen bunlardan hangisini çok 

seversin bakayım, ananın eski koca
sı olan Adem aleyhüsselamı mı, yok
sa yei kocası Cibali lbni Unkapanı 
aleyhüsselamı mı? 

- Canrm, ikisinin de boynu al
t•nda kalsın! Sen fimdi §Uradan ba
na kırk para ile yirmi para tosla da 
ben gideyim işime r 

- Senin işin nedir, ne yaparsın 
sen'? 

- Ben mi? Ne iş olsa yaparım 
beni 

- Öyleyse makasları biraz aç da 
ya ileri, ya geri bas bakalım 1 

- Krrk para ile yirmi parayı uç 
lan da basaycm ! 

- Kırk para ile yirmi parayı ne 
yapacağını doğru söyle de vereyim! 

- Kırk para ile yirmi parayı 
senden alacağım ... 

-E'? 
- Kırk para ile yirmi para da 

demin birisinden aldım. 
-Eı 
- Kırk para ile yirmi para da 

zaten bende bardı. Etti mi hepsi yüz 
seksen para.. Yirmi para daha olur· 
sa çeyrek tamamdır. Onu te7gaha 
tosladım mıydı bir tek daha çeker, sa· 
baha kadar sana dua ederim 1 

- iyi ama, yirmi parayı nereden 
bulacaksın'? 

- Yüz seksen parayı gönderen 
Allah baba elbet yirmi parayı da gön 
derir. 

- Ya göndermezse? 
- Merak etme sen bay babacı· 

ğım, göndermezse kıyamet kopmaz 
yal Yaradana şükür, bu civardaki 
bütün tezgahtar aleyhüsselamlar bi
zi tanırlar. Onlarm hepsinde yirmi
şer, otuzar paralık kredimiz vardır. 
Sen böyle gece vakti bizi hor, hakir 
görme; biz borcumuza, harcımıza 
sadık, namuslu adamlamn ! Bize der 
sadık, namuslu adamlarız l Bize der
cihana şan veren (Mazhar Osman) 
göleleril. 

Kerestecilerde ben, otobüse bin
mek için oraya birikmiş olan kadın 1 
erkek, çoluk çocuk yüzlerce insa
nm gerçekten görülmeğe layık o eş· 
siz savaşlarını seyrederken beriki, 
işinden dönmüş ve benim gibi elleri 
kollan yüklü yaşlıca bir museviye 
sokulup avucunu açtı: 

- Kırk para ilen yirmi para var 
mı bay babacığım:? 

Yahudi tersledi: 
- Ayda, beçinsiz oğlu beçin

siz! 
Serseri hafiften bir nara daha sa

vurdu: 
- Bize derler, beş kıta, yedi der 

yada adla sanla cihana şan vermiş o
lan Mazhar Osman göleleri 1 

Ve çıplak ayaklariyle o soğukta 
caddeyi kaplamış olan pis gölcüklere 
dalarak şap şap caddeyi tuttu. 

Arabamız Fenere yaklaştığı za· 
man camdan göziime ilişti: O, hala 
suların içinde yalmayak, başı kabak 
ala bildiğine koşuyor ve galiba hala 
(kırk para ile yirmi para) aramaya 
gidiyordu. 

O. Cemal KAYGILI 

Para taşımak adeti 
o mıyan milyoner 
Amerika Hükumetine dokuz 

on lira hediye etti mil 
Dünyanın en büyük asan nef'ıse kol 

leksiyonu, diinyanın en zengin adam

larından birinin malıdır. Bu zat kollek 

siyonunu Amerika devletine hediye et
miştir. 

Amerikanın sabık maliye nazırı ve 
esbak Londra sefiri, ayni zamanda 
birçok milyonların sahibi Mellon Va.
şingtonda bir galeri in.~ı için bir bu 
çuk milyon ingiliz lirası (bizim para

mızla 9.375.000) hediye etmiştir. Bu 
galeriye dört milyon !ngiliz lirası 

(bizim paramızla yirmi beş milyon li
ra) dejerindeki kollcksiyonunu koya
caktır. 

nu~unce, tavır ve hareltet ve görü
nüsü bn.kımından Andrev Mellon çok 

garip bir adamdır. Şimdi seksen iki 

yar;:nda olmasına rağmen hiç de ihti
yar göriinmez. Gözleri kederli gibi du 
rur, yilzü bir şairin pek canlı simasını 
andınr. Elleri hayalperver bir ada -

mm ellerine benzer. Sesi gayet yumu
şak ve alçaktır. 

Mellon, 1021 senesine kadar, Ameri
kanın siyasi hayatına karışmamıştır. 

O sene maliye nazırlığına seçildi. Ma
liye nezaretine umumiyetle yaya gi -
dip gelir, en küçük kfltiplerden daha 
erken masanın başına geçip oturur ve 
ekseriya cebinde beş para bile bulun-

maB~ı. .. l" t• b. 1 
ır gun ma ıye nezare ı ınasına 

1 
bir taksi otomobili ile gitti. Elini cebi
ne sokunca bir tek santimi bile olma

dığını anladı ve şoföre bunu anlata
rak beklemesini söyledi. Fakat bu in
ce uzun, aksa~lı ihtiyar, gözüne o ka
dar ehemmivetsiz göründüğü için şo
för fena halde kafa tutmıya bru:ladı. 

Bunun üzerine Amerikan maliye nazı-
n: 1 

- ırcndine gel, dedi, ben Andrev 
Mellnn'um .. 

Şoför gene inanmak istemedi. Ban-, 

B . BER - Aksıını po.st:ısr 

Başvekil 
Ankarada 

(Bw; tarafı 1 incide) 
Saat on altıya doğru İsmet İnönü 

yanında Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
olduğu halde vilfıyete gelmiş, kısa bir 
müddet kaldıktan sonra yaya olarak 
tayyare cemiyetine, oradan Parti vi
layet merkezine gitmiştir. 

Ba~bakanla Dahiliye Vekili, Par
ti başkanının odasında iki saat kadar 

· kalmışlar, Muhittin Üsti.indağdan 
şehrin biitün meseleleri hakkında et· 
raflı izahat almışlardır. 

Bu arada belediye fen heyeti mü
dürü Hüsni.i ile yollar şubesi müdürü 
Galin de Parti merkezine gelerek ge
tirdikleri bazı proje ve planlar üzerin 
de Başbakana izahat vermişlerdir. 
Başbakan ve Şükrü Kaya bu izahat 
üzerine noktai nazarlarını ve alınma
sı lazım gelen tedbirleri bildirmişler, 
direktifler vermişlerdir. · 

Başvekille Dahiliye Vekili on se· 
kizi on geçe Partiden ayrılarak doğ -
ruca saraya gitmişler, Atatürke ve
da etmişlerdir. Sonra Çankaya mo
töriyle Haydarpaşaya geçmi~lerdir. 

İsmet İnönii Haydarpaşa garında Ü· 
niversitc. r-:ktôrü Cemil ile görüşmüş, 
yapılan işler etrafında izahat almıştır. 

(Q) lüı ş ddı ~ ~a ın 
~a(ğ'fn ~D<eırn 

Tansiyon yani yüksek kan tazyiki
nin bir de aksi vardır. Buna hipertan-

siyon, yani alçak kan tazyiki adını ver
mekteyiz. 

Yüksek kan tazyikine ve buna karşı 
alınacak tedbirlere karşı geçenlerde u
zun uzadıya öğütler verdik. Bugün 
de düşük kan tazyiklerini ele alaca -
ğız. 

Düşük kan tazyikinden ıstırap çeken 
bir kimse, bütün kuvvetini muhafaza 

etmeli ve hayatina öyle bir intizam 
vermelidir ki, herhangi ani bir hadise 
karşısında kuvvet kaynaklarını harca 
masm. Böyle kimse bol bol su ve sulu 

şeyler içmelidir; mesela günde en azı 
bir litre su kullanmalıdır. Hastaya 

münebbih içkiler tavsiye etmek doğru 

değildir. Hele kadınlar müskirata alı
şık değildirler. Bununla beraber ara.sı
ra yemek aralarında bir kadeh şarap 
yahut biranın faydası dokunur. 

Gıda basit fakat iyi olmalıdır. Kuzu 
külbastısı, yumuşak dana eti, çorbalar, 
bol süt, tereyağı yumurta ve krem çok 
iyidir. 

Kan tazyiki düşük olanlar vücutları
nı en iyi mahnıkatla işletmeye dikkat 

etmelidirler. Diğer taraftan midesini 
ağır yemek ve !azla kremlerle alt üst 
etmemeli. gıdalarını çok iyi tanzim et
melidirler. 
Yapılacak egzersizlerde hiç şüphesiz; 

sıhhi vaziyete uygun olmalıdır. Spor o
yunlannrn hemen hepsi böylelerine ya
ramaz. Arasıra ata binmek faydalıysa 

da. en iyiai her gün güzel bir yürüyüş 
yapmaktır. Kadınlar için mutfak işle
rinden ba5ka ev Lsleri iyi eg7.ersizdir. 
Çünkil aşağı yukarı dolaşmakla adale
ler iyi bir halde bulundurulur. 

Hasta çok zayıf ve bitkinse. istira • 
hat şarttır. Daima bir zaaf duygusu 
karşısında en doğru yer yataktır. Bir
kaç günlük tam istirahatten sonra kalp 

tekrar kuvvetlcşir, kan damarlan ta -
kallüs eder ve ba.5 a!rrılan kaybolur. 

Ağır vakalarda mas.~jla sun·i güneş 
ışığmın c,:ok faydası dokunur. Fakat 
vasat hastalarda yemeklerden sonra 
bir saat kadar şezlonga uzanmak, ge
celeri bol bol uyumakla çok iyi netice
lere varılır. Harap edici hastalıklardan 
sonra kendini gösteren düqük kan ta7,.. 
yikleri dikkat edild.ği takdirde korku
ya sebep kalmaz. 

Do1.·tor 

kalarda ve rrıuht,.Ef ticaret müessese
lerinde 195.000.000 liradan fazla pa -
rast olan ve Amerikanın maliyesini 
kontrol eden bu 7.at, şoförün çeııesini 
kapam1k i-;in odacılardan birinden 
borç para alarak ona vermek mccbu -ı 
riyctinde kaldL 

19 fkincikanun - ı 9;y 

ispanyada gürlde 
3000 kişi ölüyor 

soo,ooo kişi ihti ıaıe 
kurban gitti ·~ 

(Baş taro/ı 1 incide) niyette olup olmadığı şeklindeki 
şunlardır: Fransızlar, Almanlar, Rus_ 
lar, İtalyanlar .. 

Madrit müdafaa komitası 

ale : ~~ 
"- Maıdrit harp bitinceye ~ 

niyette değildir,, cevabnu v~ 
Barselonanın bombal' -

Niyuz Kronik! gazetesi yazıyor: Barselona 18 (A.A.) - :su {: 
Alman askerleri bütün Madrit cep- fecir vakti bir asi tspany~l ~a~ 

beterinde asiler tarafmıdan kullanılmak- limanı bombardcman etmıştır. ~ 
tadır. Bunu, Madrit müdafaa komitesi dıman neticesinde bir kiş~ . ya ~f 

reisinin beyanatı 

reisi general Miyaja söylemiştir. 
General Miyaja ispanyaya Alman 

piyadeleri geldiktenberi asilerin harp 
tabiyesi değişmiş olduğunu söylemiştir. 
Düşmanın yeni usulü, insan yardımı 

görmeden ilerlemektedir. Tanklar, top. 
lar, tayyareler, piyadeden evvel gidiyor. 
Ve piyade sonra;dan o yeri işgal edi
yor. Bu makineler, önce araziyi tahliye 
edip ricat eden askerler üzerine ateş et
mektedir. 

işte takip edilen yol bu ... Geçen haf. 
tanın ilk günlerinde hükumet kuvvet· 
leri için tamamen yeni olan bu şekilde 
harp, epey muvaffakiyet de te'1lin etmi<ş 
ve hayli geç önlenebilmiştir. 

General Miyaja, asi saflarında, harp 
ettiğinden emin bulunduğu Alman piy,1-
delerinin teşhisi kolay olmadığını söy. 
lüyor. 

Alman piyadeleri İspanyol faşistleri· 
nin üniformalarına bürünmüşlerdir. Ve 
hüviyet varakaları üzerlerinıden alınmış 

trr. Sahil bataryaları gerntY1 ~ 

icbar etmişlerdir. Dü~manııı :.~ 
haber veren düdükleri duyarı. ~ 
yük bir intizamla yeraltındakt 
lara iltica etmiştir. d• 

Asiler Malaga yoıun 
ilerliyor JP' 

Cebelüttarık 18 (A. A.) - eti 
lanın asilerin eline geçtiği r~ .... 
edilmektedir. Her iki taraf, bılh t' 
kfunet kuvvetleri çok miktarda 
vermi~lerdir. 11,. • 

Küçük bir liman olan Marbe ~ 
metçilerin Malaga yolu üzeri~e 
istinat noktasıydı. 

Sovyetlerin cel-'abt ıııt• 
İspanyaya gönüllü gön~~rttle tc 

susundaki Fransız - tngıhZ 
Sovyetlerin de cevabı gelmi§ 
yor. 

Diplomatik mahafil bu ce'la~ 
ihtirazi kayıtları ihtiva ettii!İ111 '1 
mekte ve cevabın metnini nefl' _!14 

•ttıV 
tır. den tefsirlerde bulunmaktan 1 

Madrit kumandam, şehrin şimdi em_:_ mektedirler. ______/ 

Blum, e~çinıize 

Fransız te {lifini 
izah etti v 

ras Belgrat gazetecilerine •11, 
yanatta Sancak i~inin her)! 
için şerefli bir surette hail ~'f 
ümidini göstermişse de, ft8~ 
vekili Blum tarafından k ~ 
gönderilecek mektubun rnııhpd 
h?kkında .ih~iyatkar bulundıl., J 
gızlememıstır. __../ 

çin mahalli hükumetin tutuğu yol şaya.i 
nı dikkattir: 
Müşahit heyetin Antakyada mubte· 

lif semtlerde dolaşmasından istifade 
ederek mahalli hükumet, çarşı, pazar 
ve sokaklarda önlerine arakiyeli bazı 
şahıslar çıkarmışlardır. Para ile tutulan 
bu adamlar müşahitlerin karşısına mü
teaddit yerlerde, müteaddit defalar çı. 

karıldığı için heyet de bu manzaradan 
bıkmış olacak ki yanlarındaki mihman· 
·darlara ayni adamları her tarafta gör· 
düklerini söylemeğe mecbur kalmışlar. 
dır. 

Niimayişe kadınlar 
Türkler tarafından yapılan büyük nii 

mayişe 1 O binden fazla Türk kadını da 
çarşaflarını ııtnrak iştirak etmişlerdir. 

Cenevre de 
Fransız hariciye nazın ve mfisteşarı 

Cenevreye hareket etmişlerıdir. Bu ak. 
şam Hariciye vekilimiz Rüştü Arasta 
konuşacaklardır. 

Sefirimizle mülakat 
Fransız Başvekili Blum, Faris büyük 

elçimizi kabul ederek Sancak meselesi 
hakkındaki Fransız teklifi üzerinde ken 
disile bir görüşmede bulunmuştur. 
Görüşme bir saat sürmüştür. 

Eransız sefirinin mülakatı 
Ankarada bulunan Fransız büyük el

çisi Ponso dün hariciye vekili vekili 
Şükrü Saraçoğlunu ziyaret ederek ken. 
disile uzun müddet görüşmüştür. 

Görüşmelerin mevzuu hakkında sıkı 

Sirkecide 
hırsızla r 

faaliyette ~ 
framvay caddesl1~, iki düklian soYll~ 

Son bir hafta zarfında. S V I 
Hamidiye caddesinde iki dii]t) 

yulmuştur. ~ 
M.eçhul hırsızlar bir ha.fW e 

martesi gecesi ağızlıkçı ~ 

dükkanının kilidini kırmışla!• 

tar ağızlık çalmışlardır. . . tJ 1 
Hırsızlar dükk:inm kilidııtl·ıd f 

rak kaçmışlardır. Bundan l iJ' 
evvel de ağızlıkçı dükkanınıJl 1' './. 

kan ötesinde bulunan kra~a.~/ 
hemin dükk:'lnmm da kilidı l< cJi1 / 
on liralık kravat, çorap, .rneJl ,(ı I 
mıştır. Zabıta m~hul hırsırJ 
maktadır. 

bir ketumiyet muhafa.za edilmekte ise - -------
de iki kuvvetli tahmin mevcuttur: 

1 ) Fransız büyük elçisi Sancak mese
lesi etrafındaki Türk noktai nazarına u
yacak bir teklifin Fransız başvekili tara 
hndan hazırlandığını ve bu teklifin ma· 
hiyetini bildirmiştir. 

2) Türk noktai nazarına uyması bek 
lenen yeni Fransız teklifi etrafında bir 
istimzaç yapılmıştır. 

Bugün İsmet inönünün Ankaraya av 
deti münasebetile Şükrü Saraçoğlu 

Fransız sefirile yaptığı mülakatın mev
zuunu arzedeccktir. 

Fransız sefiri geldi 
Fransız sefiri Ponso refikasiyle 

birlikte bu sabah şehrimize gelmiştir. 
Aelebi ihtimal bu akşam Cenevreye 
hareket edecektir. 
Hariciye Vekilimizin sözleri 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A · 
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ır rııerr111 ile iki gemi 
llıahveden kahraman 1 
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Yakın 

laı·ihimizin 
şanlı 
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a 1 

• urqu . , di.. oıse,, tahtelbahirinden başka bu sayede 
9e~ bir düşman tahtelbahirinin imhasına 

't ~d~~'!üdaf_!?aı~·'!l~ı~~~!1İngiliz decimlb 
~ tanıdır. na hır ka.hra.m.a.nıık des gemisi boğazı geçip 1'-lramaraya girme 

~hakikati b . ğe muvaffak oluyordu. Artık va.sıtar 
o~ e~Yen k~ dost, düşman sızhğmı göğsünün ve iınanınm kuvve
~ ~et ve f ~ kalmadı. Lakin tiyle telafiye uğraşan Türkle, vesaiti 
~ Vakaıa'.:. ak~Iık sahnelerinin bol, gemisi bol ve parası bol düşman 
~b ... ~a ~ebın ~~lın: geldiği savaş1 arasında karada olduğu kadar suların 
~~lır ki, c ık o~le . harikalar altında da bir boğuşmadır başlamıştı. 
~ ~ ~lll'a, b ara.eıan_ Yırrni sene geç- öte tarafta Fransızlarla İngilizler 
i'a it!:~ııüne g~~ ~virip de bun- arasında bir fedakarlık rekabeti baş -
~tı....~Y~ irinC: ınsruun bunla- lamıştı. Fransız bahriyesi de, müttefi
~ bir 8a.hr gelı~r. ~.5 santi- kinden aşağı kalmamak için, Marma.
<>n~ lı g~ a ~pu ile bır Fransız ra.ya birçok denizaltı gemisi gönder -
't lllnı SCriıı ı::ıır _eden Müstedp meğe kalkıştı ve ilk Fransız denizaltı 
~ "e &.çıJc •• • ı_Iıga dayanan ce- gemisi "Joub" mayısın birinci günü 

nın. goz!Ulıi<;;; d binl >.f.utt:;. bllnla.rd ~."'. ~ ercesi boğazı geçmeye davrandı. Lakin daha 
~~ .... ~ler 'l'Ur~:ırıs~~· .. v.. boğazı geçemeden görülerek batırıldı. 
ha~ıut Canakkaı , gogus goguse Temmuzun yirmi altısında M.a.riotte 
'h ll inıkfı.nsız b~ geçmenin ta- isimli diğer bir Fransız tahtelbahiri ağ 
liste ~ onu C?7.aks ır haya] olduğunu' la.rnn:rza takıldı ve bütün mürettebatı 
~ '~atıarzna ız bırakmak sure taraf nnızdan esir edildi. "E 7" marka
~l5 l!enes· erıneyi tasarlamış- lı İngiliz denizaltı gemisi de a.yru akı
~!~ ~a ~ b~~a.n. itibaren bete uğradı. 
ıtu~. tı gemilen gönder - Ukin, batmlan birkaç tekneye mu-

1915 lltJetin . kabil, birkaç denizaltı gemisi boğazı 
~ g'j . ilk denizaltı gemisi geçmeye muvaffak olmuş ve Ma.nnara 
~tı·~l'e~1? Ortalarında bo- da sil8.hsız Tütk kayıklarını, Şirketi 
itin k:~ lııgiliz d . bUs eden "E 15" i- , hayriye vapurla.tını, nakliyelerini ba
~l"\>et lta;nı.zaıtı gemisi idi. U- 1 tmp duruyorlardı. 
~ g da <1tiği : 1 T: S. Brodie'nin Ti.irk denizcileri vasıta yoksuzluğuna 
~İl ~eden b denızaıtı gemisi bo- 1 rağmen canlarını di~lcrine takmışlar, 
batı :lduıfu hal atırıldı, süvarisi de bu yeni diişmanln didinip durmaktan 
"' tt d'· de ?.a.bı'tı · .. te k. · ı d · · d ı...J(j Uştu_ en, muret - çe ınmıyor ardı ve Mnrma.ra enızı e 

ş rn 1 bu vcı:;ile ile bin bir kahramanlığa, fe-
rvı e I') gemi 1 er i daktırlığa sahne oluyordu. 

1\ ~rrnarada · Fransız tahtelba-
\J l;ıl'nıe~a:edeniza.ıtı silfıhı henüz hirinin seferi 
~<!!~en bir §~y~enuniyeti bilinemi- 3 o ilkteşrinde •Turquoise" adlı 
~di. "e e.helllnıi ı. ! Fransız denizaltı gemisi, M.a:r-

.o kacı Yeti hillnemiyen bir marada si18.hsız Türk gemi-
~Yeti kar ki, den· si batırmak ve kolay zaferler elde et-
ı.,..11; ~ allısıncıa '~t~ geınilerinin fa. mek ümidinin verdiği neşe içinde yola 
~t'iy:~Yor, ~gıltere bahriyesi 

1 
çıktı ve boğazlara girdi. 

'il<i.ıııa ~<le ise b ıyoz:ıu. Osmanlı i Hafif yolla boğazın akıntısını geçer- 1 
~%dit Y olrf·Qe u Yenı ve korkunç, ken, mayınları, manialan, hulü.sa her 
01t <!~ ~ecek v CCk: onun zararlan-ı şeyi hesaba katmış ve öyle yola çıkmış 
~~~u 1~~ek blı- ~·ut ~emen hemen tı. Yalnız hesaba kntmadığı tek bir 
~~ tt <!~tnanıar aldcy~· ı kıymet vardı ki, o da Mehmetçiğin 
.;:_~~~ .. 1~ibarıa .. :a b.ı~iyorlar de-1 yumruğu idi. Fransız gemisinin süva
--~ ~f;ı <>nlo.rı 15' ın muvaffa- risi Tii..rkün asri vasıtadan mahrum ol
ı-.-... Ptaıı 130~san?trınadı; on gün duğunu biliyordu. Türkün elinde sil

e ıdaresindeki "E ratli muhripleri, deniz altında patlı-

.. .. 
Ni.,_'f(lnladığı ilk mermi ile "Tv;r

qıwise'' tn k.,~i tahrip etmek su
retiyle ilı..i dü.şmanı iki gemisinden 
mahrum. . bırakan Miistecip onba§& 

(N ~<ıan 8attdalyesind.e ohmı.n) 

... - -
Yazan: 

A. Cemalettin - - ---. 
Aynı taşla vurulan 

öteki kuş 

1•M iı s t e c ip on b a t'Y a isim k-O'nma merasiminde bulunan ga::e
tr.ciler: Merhum Cellil Sahir, M. Zekeriya, Osmaıtlı ajansı ltfriidiri Erzurum 
mebusu Tosun, bir :xıbit, Çomm mebusu Muhiddin, ltfatbuat m:iidiri Hik
met, Velid Ebuzziya, Ağa.oğlu Ahmet, Abdullah 7.ıiUuiü. 

C 1HAN harbinde bütün muha.riP, 
devletler ;çinde bir düşman de
nizaltı gemisini esir alm.ıya mu

vaffak olan biricik ka.r a 
topçusu bir Türktür. Hal· 
buki Milstecip onbaşı savurduğu gülle
lerle memleketine bir denizaltı gemisi 
hediye P.tmP.k ve 'rı1rk ommmnı:ı SJınlı 
bir muvaffakıyt kazandırnıakla ka.lma 
dı. Koca Tilrk çocuğu kelimenin tam 
mana.siyle ve en şümullü mana.siyle 
bir ta.cıla iki kuş vurmuş oldu ve Türli 
topçu.sunun birinci muvnffakıyeti dtış. 
mana ikinci bir denizaltı gemisi daha; 
kaybettirdi. Bakınız nasıl: 

yan bombalar yoktu. Birkac.; torpito ve 
muhrip Çanakkale ve Kara.denizdeki 
karakol ve akın ha.rekatına bi!e kili 
gelmiyordu. ZL - ll Trablusgarp ve Bal

kan harplerine iştirak ederek bir hay
li yıpranmış olan Türk torpitobot ve 
muhripleri faal hizmet çağlarını çok
tan ya..'.'}amış olmalarına rağmen sırf za 

bitan ve mürettebatının fedakarlıkları 
sayesinde iş görebiliyorlardı. Yoksa 
zengin bir bahriyede bu aşınmış, yıp
ranmış teknelerin işi olamazdı. 

Lakin söylemiş olduğumuz gibi Fra.n 
sız deniz zabitinin hesaba katmamış 
olduğu bir kıymet, Türkün yumruk 
kuvveti, iman ve yurd sevgisi kuvveti 
vardı ki, en umulmadık dakikada bü
yük işler görmüş, düşmanlarının bile 
hayret ve hürmetini kazanmıştrr. İşte 

Fransız denizaltı gemisinin akıbetin -
de büyük bir rol oynıyacak olan bu gö
rünmez kuvvet vazife başında bekli-

yor, etrafı kolluyordu: Müstecip on
başı ... 

Müstccip onbaşı Akbaş önlerinde 
namlusu denire çevriler)k tabiye edil
miş minimini bir sahra topunun onba
şısıydı. 7,5 santimetrelik bir sahra to
pu; yani asrın deniz devlerine karşı 

bir oyuncak .. Fakat bu topun numara 

efradı Türk çocuklarıydı ve oyuncak 
sayıl~bilecek bir topun başında Türk 
çocuğu bulununca iş değişiyordu. O m
man o minimini top büyüyor büyüyor 
ve dünyalara sığmaz bir hale geliyor
du. Netekim "Turquoise" denizaltı ge-. 
misi işinde de böyle oldu. 

Fransız tahtelbahiri Akbaş önüne 
gelmişti ki yanlış bir manevra yüzün
den denizin yüzüne çıkmıya mecbur 
kalmıştı. Akbaşta ise küçük bir top 
7,5 santimetrelik bir sahra topumuz 
vardı. Bu topun ba.şmda bulunan Müs
tccip onbaşı isminde bir Türk çocuğu 
çelik bir balığın denizden fırlayıp su
yun yüzüne çrktığıru görünce bunun 
bir dilşman denizaltısı olduğunu anla
dı. Hemen top ateşine başladı. Küçük 
topumuzun ilk mermisi hedefini bul -
muş, kulesinde patlamıştı. Gemi artık 
deni7.e dalıp kaçamazdı. Bu böylece ilk 
mermide işi bitmi3 demekti. 

Teslim bayrağı 

F 
RANSIZLAR şaşırmışlardı. Bu 
müddet zarfında Mü.stecip on
başı kükrüyordu: 

-Doldur.~ 

-H:ı.zır .• 
-Ateş! .. 

Sabık "Turquoise" ve lahik "lfüsf:e. 
cip onbaşı" Tilrk topçu onbaşısmın gül 
leleri altında bunalıp teslim olduğu za,. 

man gemi zabitleri te18..'] ve hercüm~ 
içinde gizli işaret ve talimat defterleri
ni imhaya vakit bulamamışlar, bunlar~ 
askeri makamlarımızın eline geçın~ 

Bu talimatta "Turquois" ın mua.y .. 
yen bir gün ve saatte Marmara deni
zinde İngilizlerin "E 20" iŞa.retli deniz 
altı ~emislyle bulu.5ffi8.SI ve ona bazt 
şifahi talimat ve mal7.eme vermesi de 
yazılıydı. Bu mahrem talimat Türk de 
nizcilerinin elinde büyük bir kıymet 
olacaktı. 

"E 21'' Marmara denizinde silihsız 
Tilrk yenkenlilerini, Şirketihayriye va .. 
purlarmı kasıp kavuruyordu. Bu ciir
etli düşman denizaltı gemisini Marma,.. 
ranm mavi sularına gömmek düşünüJ... 
dü. Bunun için de ''Turquoise" m esa
reti gizli tutularak muayyen günde 
randevuya Fransız denizaltı gemisi ye
rine o aralık 1stanbula gelmiş olan 
Alman denizaltı gemilerinden birisini 
göndermek kifayet edecekti. 

Ve sahra topumuzun savurduğu gül 
leler biribiri peşi sıra Fransız denizal
tı gemisinin bordasında, güvertesinde 
infilak ediyor, Turkua.zm müterrebatı-
na göz açtmnıyordu. Marmarada düş-

Nihayet Turkuazm süvarisi bu ölüm 
saçan Tiirk topuna faila dayanamıya- man randevusu 
cağını anladı ve beyhude yere mi.irette B u plan derhal me\·kii fiile konul 
batmı kırdırmamak için beyaz bayra- j .. .. . 
ğıru göstererek teslim oldu. du YC randevu gunu İngılız de-

Türkün tek topu karşısında mağrur: nizaltı gemia·ni kart5tlamak ÜZE-re Al
Fransız bandırası arya edilmiş ve bir manların "U. B. 13" denizaltı gemisi 
Tiirk onb:uıısı memleketine koca biri muayyen mahalle gönderildi. 
denizaltı gemisi ka.?.a.ndırmış oluyordu.1 Çannl,k::ı.lc dışındaki amiral"nden al-

.. Turquoise" yedeğe alınarak !stnn-ı mış olduğu telsiz üzerine randevu gü. 
bula getirildi \'C ha\•uza alınarak ya - nii "E 20" Fransız denizaltı bemisile 
raları k:natılıp tamir ed;ld:kten ı:ıon- ı buluc:mıya koşarken kendini bekliyen 
ra nurlu Türk sancağ'ı altında o za-

1 
fed akıbeti hatır ve hayalinden bile 

manki deniz kuvvetlerimize ilhak olun· ge~·rmiyordu. 

du. 1 ''E. 20" muayyn noktaya yaklaştı,. 

'P <>nba}1nın 'lli§atıiyl.c avlanan "TurqU<>isc'' Fro.nsız tahtelbahir-inin esir milrcttcba.tt .. 

Tek bir sahra topu il<' koca bır de- 1 yaklaştı .. Y c kendisini deniz üstünde 
nlzaltı gemisi 7.aptetmi~ olan "MU~te· bir deniz altı gt'misinin hakikaten bek
cip onbru;ıı" nın mübarek ismi bu denizJ lcmektc olduğlınu gördü. 
altı gemisine verildi - (Dooam.ı 11 incL<:.e). 
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-S Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

"Dem·rhisar,, ın heyecanh 
sergüzeştleri 

"Demirhlsar,, korkunç bir ateşle karşılana
rak batmadan llmona giremezdi. Hflcum 

ve baskının gayri kabil olduğuna 
herkes kanaat etmişti 

- T omistan l diye bağırmış, ı 
"Demirhisar,. m makineleri de derhal 
tam yolla tornistana çalıştırılarak 
torpitobotun kayalığa oturmasının 
önüne geçilebilmişti. Vakıa "Demir 
hisar,, kayalığa bindirmemişti ama 
tornistan edip gemi geriye doğru 
giderken ha§ dümen oralardaki dö -
küntü kayalara çarparak harektin
dcn sakıt kalmıştı. 

T orpitobotun ha§ dümeni demek 
çok ehemmiyetli bir parçası demek
tir. ~imdi herşeyden evvel dümenin 
muayenesi icap ediyordu. Bunun 
icin de dümen yukarı alınarak mua· 
yene edilmek istenmiş , laki~ .hare
ket ettirmek kabil olamarnı§tır. Bu 
vaziyet karşısında bir Türk denizcisi 
denize dalarak. muayene etti ve baş 
dijmenin müsademe neticesinde eğ -
rilmiş olduğu anla,tldı. 

Eğrilmiş bir dümenle bir torpito -
botun manevııı yapması kabil ola -
mazdı. Binaenaleyh yaf>ılacak tek 
bir şey varsa o da eğn1mış dümeni 
fora ederek atmaktı. 

Öğleye kadar uğra~ılmak tartiyle 
bu da yapıldı. Yapıldı ama.. "De -
mirhisar,, Alman zabiti Fon (Me -
Jentin) in bir hatası yüzünden telafi
si kabil olamryacak derecede kıymet
tar dakikalar kaybetmişti. 

Zevalde "Dcmirhisar,. tekrar Boz
ca adaya yol verdi. Çünkü öğleye 
kadar beklenildiği halde cesur Türk 
torpitobotum.m ka.rşısma hiç bir düş
man gemisi ~ıkmamıştı. 

landıra ilerlerken Urla açıklarmda bir 
kaç parça gemi gördü ve bu gemile
lerin Almanların sekizlik dürbinleri 
sayesinde İngiliz harp gemileriyle 
Ruslann he§ bacalı "Askolt,. kruva
zörü olduğu anlaşıldı. 

"Demirhiear,, Urla açıklarındaki 
bu düşman teknelerini görünce alel
acele sancağını ve işaret filamalarmı 
arya etmiı1 ve hemen geriye dönerek 
düşmana görünmeden bir kıyıya giz
lenmek , geceyi beklemek, karanlık 
basınca da düşman gemilerine hü • 
cum etmiye karar vermi§tİ. 

Gündüz Karaburun arkasındaki 
mahfuz bir limanda geçirildi ve 1ıü -
nC§ batar batmaz demir alarak bu 
limandan hareket eden "Demirhi
ear., Karaburun kryılanm takip etti, 
(Giilbahçe) körfeziyle gayri meakO.n 
adalar araemdan sessiz sade.arz süzü
lerek bütün J§ıklan söndürülmüı bir 
halde diişman gemilerine yaklamıya 
başladı. 

"DemirhiMr., m baı omuzluğu ta
rafında bir dü§man zırhlı kruvazörü 
demir üzerinde yatıyordu. Bu gemi 
lngilizlerin "Öryaliı,, sınıfından bü
yük bir zrrhlı kruvaı;örü idi. İngiliz 
kruvazörünün hesap kamamemdan 
bir askerin çıkarak alelacele kapa· 
yıp kıç tarafa doğru . ko§tuğ\ı "De 
mirhisar,, dan farkcdince zrrhlı kru
vazörün cüretli torpitobotu görmüı 
olduğu zanncdilmi§ti. · 

( Deoom1 'Um') 

HABER- Akşam paatam 19 fkincildnun - 19 

Macera ve aşk romanı -66-
• 

Bir gün zarfında Safiye Sultana 568 arı 
verildi. Bunların hangisini okuyacak 1 

Seninkine ehemmiyet verecek mi? 
Geçen tefrikaların hülisası: 
PadJşahm aaraymda, vezirlerin toplan 
dığı Oda.nm perdedarlığmı eden harem 
ağası Nesim, çok muhteris blr 1n!la.ıı 
dır. Esasen biraderi Beşlrle bh'llkte, on 
ıarm yükselmek üzere bir hayU pltuıları 
vardır. Bunları tat'blk etmeğe çallf 
tıklan mrada, önüne, yeni bir trraat zu 
hur ediyor: Bir casusluk mesclca1nln 
izini keşfediyor. Bunu ;ihbar ederek yUk 
sclecektir. 

Fa.kat, ne kadar zorladılarsa da "si
zin nanı usun uz temizleneook ! " sözün -
den başka bir şey öğrenmeleri mUmkün 
olmadı .. 

• • • 
O, ertesi gUnkü öğle namazını bek

liye dUI'BUlly biz gelelim Nesim ıı..ğa.ya.. 
Ha.reınağası 1 

Nesim, dimağında bin bir düşUnce 
ile saray kapılarmdan içeri girerken, 
kendi kendlne gu karan verdi: 

"- Mutlaka bu i§i ben başarmalı
yım. .. Ya herril ya merru! .. Yükselti
ci fll"88.tlar iruwım eline kırk yılda 
bir geçer .. Benim geçti işte. . Vakıa 

kardeşim Beşir çok akıllıdır. Fakat er 
nun pcoine takılmaktan başka çare 
yok değildir ya. .. Ben, kendi teşebbü
sUmle de yUkselebilirlm ... Varsın o da 
kendi tarafından çall'§S?Il. Fazla mal 
göz çıkarmaz. K1m muvaffak olursa ö
t.ekine yardım eder .• Fakat, bu i§i na
sıl bagann.alı? ... Yarma kadar, her 
halde bir ileri admı atmalı ki, Aya,. 
sofya kandilinin altına sadra §ifa ve
rici bir haber ulaştırmalı! Ne yapma
lı? Bu işi kime ihbar ebneli? Kime? .. 

O gece, bütün vezirler aklından geç-

ti. .. Fakat bün.a.lrdan hiçbiri gözünü divanın toplanmasına kadJt 
tutmuyordu .. Çünkü ekserisi Safiye daha vakit var! Bu müddet 
Sultanın adamlarıydı .. Kendiliklerin - uzun bir ariza kaleme a.ltıl811 
den bir şey yaptıkları yoktu. Kukla- Hemen odasına çekildi· 

o gun.. Haaanla konuştuld lardı ... 
Ansızın: macerayı hulisatan hikaye. 
"- Safiye sultana! - diye düşi.in- Hasanm annesini evvelce b 

dü. öyle ya: Bunda teroddüd edecek lan sakladı. Eğer mesele 
ne var? .. Safiye sultan en münasibi - laka.dar ederse, Hasanı ıuı.ttA 
dir ... ,, tezi yok huzura çıkarabil~ 

Bu ka.dm, padişahın ilk zevcesiy- , lave etti. Sonra da. altına. 
di. Valide sultan olan Nur Baııu'yu bi- vazifesini yazdı. 
le gölgede bıra.kmıya başlamıştı. En- Saate baktı: . 
trikasın.ın ağları bütün devleti ku.'.}llt • Vakit amma. da geciıaııif 
mıştı. Sokullu'nun uvoesi EBma sul- Divanın açılmasına on d 
tan bir köşeye sinmişti. Vakıa Haremi Eyvahlar olsun! Az daha~ 
HümayO.n kfthye..sı Canfeda hatun, ya.- tı. Hemen kağıdı burdu. J\.O 
va.ş yavll.§ sesini yükseltmeğe b:V,)la- du. Derhal tabanları kald 
ınıştı. Fakat, olsun! Gene asıl sahibi · Odasından çıkıp da deb1 
salahiyet, gene bütün sa.rayı ve devle- sırada, arkasından biri ~ 
ti parmağında döndüren Safiye sultan _ Nesim ağa. •. Nesim 

dı. Koşarak, Nesim, baş1nl 
Bu §ahsiyctt Venedik asilzadelerin- - Arkadaşınız MihrliJJıaJI 

den Bafu hanına mensuptu. Yüksek dı. Sancılar içinde kıvran 
tahsili, yüksek zekasiyle üçüncü Mu - - Ya ... Vah vah!.. Gel" 
ra.dı parmağının ucunda döndürüyor- sini ziyaret ederim. Fakat 
du. O varken başkasına müracaatta fem var ... Benden ona ço\c 
bulunmasmm manası mı vardı. sura ba.kme..sm. .. 

Hem, diğerleri pek mütekebbir.. Koşup giderken kendi 1' 
Yanlarına yanaşılmıyor. Buna muka- _Bugün yıldızmı parl 
bil, Safiye sultan, haremde .d?ne~ en- Biltiln İ!Jler uğurlu gidi~or; 
trikalan anlamak için kendısıne Jur · cimbaı,ıya başvursaydnn. tll 
nal vermeyi pek serbest bir ha~e get~- yiç:.emin bana gillihn.sedJğı.ııl 
mişti. Herhangi bir .ihbar, mUkafat gö- Divan oda.sının önUne de 
rüyordu. Mük8.f at olmasa bile müca- nmda yetişmesi neşesini 
zat gördüğü yoktu.. tırdr... , 
"- Çok iyi düşündüm ... Bu mesel~, Bir hayırlı tesaa.Uf dalı&· 

benim tcalime sebebiyet ~~recek. .. ~ıç Safiye sultanın katibi. 
değilse dikkati celbedecegım... Bugun, birlikte geçiyor... Herneıı 6 

di. Etef!ini öptU.: 
- Efendimize bir ariz.8. 
Katip güldü: 
- O ..• ma~llah, sen de . b 

mek ... Artık neredeyse ta. 

Güne§ battıktan biraz sonra Boz
ca adaya yaklaşan ··oemirhisar., (Ba 
babumu) cihetinden adayı tarassuda 
başladı ve etrafını tetkik etti ve lima· 
na baskın yapmanın imkansız oldu
ğunu anladı. Çünkü Bozca ada önün
Je müteaddit dUşman distroyerleri 
karakol yapmakta olmalanndan ma· 
ada kuvvetli projektörler limanın 
ağzını gündüz gibi aydınlatmıştı. Bu 
~artlar altında "Demirhisar,. kor
kunç bir ateşle kat"§tlanarak. batma• 
dan limana giremezdi. Bınaena • 
leyh hücum ve baskının gayri kabil 
icra olduğuna başta. Fon .,Fik's,, bu -
lunmak iizere herkes kanaat etmişti. 

Yakalanacağımı 
ele vermemek 

anlamıştı, sırrını 
için beni vurdu 

·························----···· ..................... : : i : Yazaın: : . . 
~ ıekendar F. Sertelli j 

va.zlar, uçan kuşlar, delikl 
ler bile efendimize a.rl.ı& 
Neyse, seninki de bulunS 
kalını, ver bnkalım... BUil 
dut 

- 568!. d 
- Mükemmel! .. Bir gllllııt' 

Şimdi ne olacaktı? 
"Demirhisar,. gibi mini mini bir 

tekne üssübahrisindcn uzak bir hal· 
de uzun müddet yaşryamazdı. kö
mür, erzak, su bitince cürctkar tor· 
pitobotun akibeti ne olurdu. düşü • 
nüldü, tasınıldı ve "Demirhisar,, m 
lzmire yol vermesine karar verildi. 
Torpitobotun hattı rüc'atı dnha bo -
ğazdan çıkmış olduğu dakikada ke -
eilmi§ demekti. Şu halde yüce tan -
nyn sri{mıp düşmanı mümkün merte· 
be fazla zarara sokmak suretiyle ileri 
atılmaktan ba:ka yaapcak bir şey de 
ka!mryor demd,ti .. 

"DEMIRHlSAR,, 1ZM1RDE 

Ertesi günii güneş doğarken "D~
mirhisar,, (Karaburun) dan lzmır 
körfezine giriyordu. 

Bütün gece sabaha kadar seyre
dilmişti. Şimdi geminin keskin ba· 
şı lzmir körfezi methalinin mavi su • 
larmı • beyaz köpükler içinde yan
yor ve küçük "Dcmirhisar,, mnkine· 
sinin muttarit gi.irültüsü arasında naz 
h nazlı ilerliyordu. "Demirhisar,, lz
ınire girerken diişman gemisi zanne
dilip de kalenin ateşine mnruz kal
mamak iç.in Çannkkaleden çıkarken 
alabandraya alınmış olan direk yeri· 
ne dikilmiş ve bu direğe Türk 
sancağı ve sancafim altına da: 

- Klavuz isterim!.. işareti çekil· 
miıti. 

"Demirhisar,, direğinde sanlı 
Türk sancağını dalgalandıra dalga -

Götenberg bu odaya girince her şey·ı 
den önce elektrik enstlasyonunu tetki. 
ke koyulmuştu. Eğer lokantanın alt ka
tından elektrilc cereyanını kesmemiı ol· 
salardı, tavan arası mücadelesi §Üphe 
yok ki zabıtaya pahalıya mal olacaktı. 

Esrarengiz odanın içinde bir casusa 
lazım olan bütün makyaj ve istihbarat 
levazımı mevcut bulunuyordu. Berlinde 
yalnız gizli zabıtanın kullandığı telsiz 
telefon cihazı bile duvarda asılı duru. 
yordu. 

Götenberg ilk önce lokanta patronu
na sordu: 

- Nerelisin sen? 
- Lehistanlıyım .. 

- Ya bu adam .. ? 
- O da hemşerimdir. 
- Adı ne? 

- Kendisine niçin sormuyorsunuz? 
- Onun kim olduğunu senden öğren 

mck istiyorum .. 

Lokanta patronunun yarası hafifçe 
olm::ıkla beraber, ıstırabı fazla idi. Göz
lerini süzerek polis hafiyesinin yüzüne 
baktı; 

- Doktor Şmit .. Yerde yatan kadının 
'kocası. 

- Kocası mı, yoksa usağı mı? 
- Bu da nodemek? 1 Ben onları karı 

koca olnrak tanıyorum .. 

- İngiliz casusu mis Rozenthale ya. 
takhk yaptığının farkında değilsin de
mek .. ? 

- Neler EÖylüyorsunuz: .. Ben aizin 
sözlerinizden bir §ey anlaya."tlıyorum 1 

- Hakkın var .. Anlayamazsın 1 

Sorgu sırası doktor Şmite gelmişti. 

Götenberg, yerde sırtüstü yatan dok 
tor Şmitin başı ucunda durdu: 

- Kimin kurşunile yaralandın sen? 
Doktor çok muztaripti. Aizmdan 

yeıil köpükler akıyordu .. Gözleri yerde 
cevap verdi: 

: 64 . . - - . . . . . 
_ Karun vurdu beni. l 
_ Haydi hakikati söyle 1 Ben her şe

yi biliyorum. O bir İngiliz casusudur .. 
Ve sen onun para ile satın alınını§ bir 
ada mısın! Böyle değil mi? 

························ ································ 
- Şimdi şakanın sırası değil.. 

Ve tekrar doktora dönerek: 

Doktor Şmit göğıünU şişirerek geniş 
bir nefes aldı: 

- Evet .. Ben memleketime fenalı1< 
yaptım .. Bütün bildifirn ve duyduğum 
askeri malQmatı ona söylerdim. Son 
nefesimde hakikati söylemekten çekin. 
miycceğim: 0, bir İngiliz casusuydu .. 

ti. 

Memurlar bir:denbire titrediler. 
Bu ne milthiş bir itiraftı t 
Götenberg bile renkten renge girmiı-

- Pekala .. Niçin vurdu seni? 
_ Yakalanacağımızı anlamıştı. Size 

bir aır vermemek için ilk önce beni 
vu.rdu .. Sonra da kendisini. 

- Demek ki buradakilerin hig birisi 
bizim kur§unumuzla yaralanmadı.. Öy
Je mi? 

- tık önce patronu vuracaktı. O sı. 
rada tııhta perdeden gelen bir kurşun 
lokanta aahibini yaralayıp yere yuvar
lnmııtı. Mis Rozenthal onu öldü sandı. 
Ve bıına dönerek: (ölUm sırası snna 
geldi. Şmit f) diyerek rovalverini sek
ti .. Göğsilme bir kur§un attı. Sağ kabur 
g:11anmdan yaralnndım ve yere ıdlişailnı. 
Bir rnUddet yerôen kımıldamadım .. Za. 
ten çok muı:tariptim. KnnıJdayamıyor
dum. (Şimdi, sıra benimdir 1) dedi. Bir 
kurşun sesi daha işittim. Zavallı Mis 
kendini beyninden vurmuştu .. 

(Çapkın mektepli) kendi kendine fı
nldanıyordu: 

_ GUzel bir kadınmış. Ölmemeliydi. 
Götenberg, muavininin ağzına elinin 

teraile yavaşça dokundu: 

- Bunu hemen hastaneye kaldırın! 
diye bağndı. 

ilk önce doktor Şmiti, sonra da ötekL 
leri polis hastanesine kaldır:dılar. 

Bu üç gerirden hayatta kalan bir 
kişi vardr: Doktor Şmit. 

Lokanta patronu, yarasının hafif ol
masına rağmen, korku ve heyecandan 
kalp sektesile, daha tavan arasından nak 
}edilmeden ölmüştü,. 

Doktor Şmitin ilk önce yarasını sar
dılar .. Ayılttılar .• O gece bUtiln Bertin 
zabıtası ve Alman matbuatı bu mühim 
hadise ile meşgul oluyordu. 

Gazeteler illi veler neşrederek: 
"- İngiliz casusu yakalandı 1., 
Diyorlar ve Kempinski h4discaini mU 

balıiğalı bir gekllde yazıp duruyorlarıdı. 
Hadise esasen çok miihim ve heyecan 

1: olduğundan, gazeteciler bunu büsbil. 
tün telleyip pu11nmı§lardz. 

O gece sabaha kartı doktor Şmit z:a. 
bıtayn yeni itiraf atta bulunmu§tu: 

"- Ben bu kadını bizim lokantanın 
salonunda gördilm. Bana iltifat etti. 
Beni avladı. O sırada ben de hilkQmete 

kartı muğberdim .. O, benim bu iğbir.ı· 
nmdan istifade ederek, ilk önce bana iz 
divaç teklifinde bulundu.Nakit serveti· 
ni snklnmak için yer aradığını, bankala· 
ra itimadı olmadığını söyledi. Paranın 

yüzUnü görünce dayanamadım .. Kendi. 
aile izdivaca razı oldum.. Hayatımızı 

birle~tirdik. Fakat, aylar geçtikçe biri· 
birimize ısınmıştık. Nihayet bir giln 
bana lngiltereden Bcrline milhlm vazife 
Jer görmek üzere geldiğini ıövledi 

Ve beni de kendi hayatına kan}tırdı . ., 

za ... Olur §ey değil.. Bunl 
hulasalannı e:endimi~ of· 
biz zavallı katiplere dilşUY' 
mal:ıdm acaba?.. .Jıf, 

Hem yUrüyilp hem de ı;v 
başladı. 

Nesim ağa. bu a.liık8:~ıılr 13 
azıcık içerledi: 568 arıza:· . 
Bunların arasında kerıdiSl 
ti celbedecek miydi?... ·ıJ 

Bövlc dü~nerek, mihs.tıl 
pcrd~yi kaldırıyor, geli~rııılll 
lere yol veriyordu. Herbı . 
n eteğini öpmekten de ~ 
du. Onlar, mağrur, mütel<e 

. h . t"e ca.re zeneıye e emmıye . 
dı .. Eteklerine konan sı 
yoksa, onun yükselmeye s 
daklan mı? Hepsine vız 

Çok ge<-,modcn: ·ıctl' 
- Halvet olsun! - detıl 
Vezirlerden maada kfnl dl 

odasından çıktı. Yalnız 

dı. 

Zabıta erkfinı bu izahatı 
ve dikaktle dinliyordu. dil! 

Polis mildilrü, Şmite sor~ 
- Hakiki adı nedir bıl tJJ· 
- Bunu ben de bilnıiY0rıJ 

hal adını burada almıştı. ti 
- Tilrk dansözü Semr•>" 

dı? ıı11ed 
- Onu birkaç gece, 9' 

ken birlikte seyretmiştik. pl',J 
kadın, pektiUI, casusluk tU 
da Bertin zabıtasını uzun '~p«' 
gut edebilir 1) demişti. Ne r 
miyorurn. Fakat, bir giln S .;ı 
kifini gazetelerde okudulll-· 
o zavallı kıza acıdım . f(ff 

(De1)/J 
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~ Üztfin ~ti ~e kınhn..:a Barba Roja ha-
...., ~ ı ve çılcın giqi: 
l>i,. 1 iblia 1 

>aır.ı,'-~k kamaaını çekmitti. 
'-dı. Ç rakubne saldıracak vakit bula 
._ kdıçn:u kıaa bir kamaya karp u. 
)tQ ~ lllUbbeleye tenezzül etm!-

~ llf :,nn kıhcmı sol eline geçirmi~ 
hp....._ le, Barba Rojanın bileğine 

,;;;:tı· 
~ ::::::: üzerine inen kamalı kol, 
'9e lltıra ıtı. Barba Rojanm yüzün.. 
StlUt koıp ve dehtet okundu. Rakibinin 

' u onun bileğini kırarcasına aı
'ebıt ~ Parctayan, 'dudaklannda müs
~ teaebbüm vardı • Etrafta bu 

~ d:::-r-yı seyredenlerin yüzle-
a.rı,. Ro. •e korku okunuyordu. 
~lanın kamayı kavramıı olan 
._ hte dn~vaı Yavaı çözüldü ve ka. 
~ ..,tU. 
~ dhn, dev adamın bileğini iyice 
Jıa ~llktn. Öyle ki Bar~ Ro

~ "-tburj kınlmama11 için eğil-
0 ~ Yetinde kaldı. 

"!hıııat 1t Pardayan, onu, ya hayret 
libı ~Orku~ yerinıde mıhlarunıı 
tl. \te btat tctrifat memuruna doğru it. 
Gt: Ollu ipret ederek emir ver-

' 4.,_ 
''1411 ~1lt ~oja üınitaizlik içinde son bir 
~ ctebbüsünde bulundu. 

' 4:;' bu defa hiddetle bağırdı: 
~ bit \r 0kaa kemiklerini kıranm. S ~tırdı ve bunu müteakip 

P bir ı_ ••. 
'- uıutı bu tehdidin botuna ol 
...._ ~-- etraftaknere g&terlti. Ve Bar. 
~"'Se ")Uzande elem,ıstırap ve mahcu 

' ~kesin debıet nazarlan ara
'-._~ Un üzerinden atladı. 
~-:~...,_, belki ömrUnde ilk defa o-

------
J .. .c.ık , acımııtu.... onu dönmeğe v~ aksi 
istikamete de at.amağa mecbur etti. 

Yüzleri kralın kapısına doğru dön.. 
müttü. Kan ter içinde kalmış ve gözleri 
dışarıya frrlamıı olan Barba Roja, ba
yılmak üzereydi. 

O zaman Pardayan onun kolunu bı
raktı ve sol eliyle sakalına yapıtarak 
batını çevirmeğe bile lüzum görmeden 
kralın kapısına doiru sürükledi. ikinci 
Filip vaktinde davranıp geriye doğru çe 
kilmeaeydi. Pardayanın bir tekme ile aç 
tığı kapı bütün hızıyla suratına inecekti. 

Pardayan herkesin görmesi için kapı. 
yı açık bıraktı ve Barba Rojayı kralm 
ayaklan önüne yıkarak sakin bir sesle: 

- Sir, dedi, bir daha bu adamı dadr-
11z '<hpnya çıkarmayın, çünkü bana 
gene fena oyunlar oynamak isterse ~a

kalının kıllarım teker teker yolmak 
mecburiyetinde kalacağım.. Ve aiz de 
takdir edersiniz ki bu hiç de güzel oL 
mıyacaktır ... Çünkil herkes onu köse 
zannedecek .. 

Pardayan bunlan söyledikten sonra, 
acele etmeğe lüzum görmeden ve be
yinlerinden vurulmuı gibi hareketsiz du 
ran saray halkını alev saçan gözlerile 
süzerek dıtanya çıktı. 

O zaman, bir aes, hayretinden donat 
kalan Fili pin kulağına §Öyle fı11ldadı: 

- Size yanbt hareket ettiğinizi söy
lemittim Sir ! .. Şimdi iti bana bıraka. 
cak mıaınız? 

Kızgrplıktan sesi titriyen kral cevap 
verdi: 

- Hakkın vannıt mösyö engizitör ..• 
gidin ve nasıl isterseniz öyle hareket 
edin . 

Ve hayretle kanpk bir takdirle illve 
etti: 

- Fakat ne müthiş bir adam! .. Zaval 
b Barba Rojayı bir tek koluyla bakın ne 
hale getirdL 

.. . 
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bulamadığı için Pardayanı adım adım 

takip etmekle iktifa ediyordu. Herkes. 
bir ıeyler olacağım anlaımıtı. Fakat ne? 
Bunu kimse bilemiyordu. Buna rağmen 
herkes bunu görmek istiyordu. Herkes 
dikkatle Barba Rojanm göstereceği te
mapyı görmeğe hazırlanıyordu. 

Pardayan, herkesin kendisine baktı. 

ğını görmekle beraber hiç bozmadı ve 
kapıya doğru yollandı. 

Kapının önünde duran muhafız, Bar
ba Rojanın bir itareti üzerine bir adım 
ilerledi ve gayet nazik bir aesle: 

- Senyör, buradan geçmek memnu
dur, dedi. 

- Ya?. O halde liıtfen neredençıka. 
bileceğimi gösterir misiniz.? 

Muhafız, koridorda bulunan diğ~r 
kapdann hepsini gösterdi. Bunun üze
rine Pardayan itaret edilen kapılardan 

birisine yollandıysa da, orada duran mu 
hafız da ayni nezaketle buradan geçile
miyeceğini söyledi. 

Pardayan itin farkına varmakta ge. 
cikmedi, gözünün ucuyla, arkasmda yü
rüyen Barba Rojaya ve sonra etrafta 
duran kalabalığa b!ktı: 

- Anlapldı bu adamlar benimle alay 

----------
tir. Bunu ilk fırsatta yapacağımızı esef. 
le beyan ederiz. 

Monseri samimiyetle ilive etti: 
- Evet mösyö dö Pardayan emin o

lun ki bu vazifemizi büyük bir ıstırap ve 
esefle yapacağız. 

Şalabr da ileriye atılarak: 
- Çünkü size karşı büyük bir hür

met ve takdirle mütehaasisiz. 
Pardayan gülümsedi ve ayni samimi.. 

yetle cevap verdi: 

- Ben de açık sözlU insanlan sevdi
ğim için sizi takdir ediyorum. Bana 
kaf1J gösterdiğiniz samimiyete çok te
şekkür ederim. 

Sent Malin devam etti: 
- Mösyö dö Pardayan. bize öyle ge.. 

liyor ki, sizinle alay etmek ve sizi her
kesin önünde gillünç bir vaziyete düşür 
mek istiyorlar. Bir vatandaşımızın biritıı 

önOmüzde alay mevzuu teşkil etmesiT\e 
kat'iyyen müsamaha edemeyiz. bu vatan 
dat bilhassa sizin gibi birisi olursa. 

Vatandaılannm bu samimiyeti Pa~ 

dayanı aon derece mütehasaia etti, he. 
yecanh bir seale sordu: 

- Peki arkada§lar, ııe yapmak fikrin· 
desiniz? 

etmek i8tiyorlar 1 Gülün bakalım, Gülün Monseri elini kılıcına götürerek cevap 
çünkü biraz sonra çehrenizdeki tebea- verdi: 
ıümlerin yerine daha a:ı bir ıey kaim - Bu edebaizlere liyık olduktan ce• 
olact\k.. O zaman da ben güleceğim. zayı vermek. 

Ve Pardayan yavaı adımlarla kori. Şalabr il!ve etti: 
do::da dolaşmağa başladı. - Sizinle beraber bu küstahlarla tlö. 

Biraz sonra da tesadüfen üç "yave- ğütmek bize büyük bir ıeref bahşedo-
rin,, bulunduğu yere doğru geldi. cektir. 

O zaman, Monseri, Şalabr ve Sent - Arkadaşlar, gerek vatanperverli• 
Malin ona doğru ilerliyerek nazikine bir ğiniz. gerekse bana kaf1J gösterdiğini• 

ıurette aellmladılar. Sent Malin aamimt samimiyet beni cidden mütehassis etti. 
ve sevimli bir tebessümle Pardayanın Bunu, ileride tekrar karşı karşıya mP. 
önünde eğildi ve yavaş bir sesle: cadele edeceğimiz zamanlar gözönünde 

- MösyCS dö Pardayaıt. biliyorsunuz bulundura ~ak ve bic bir zaman unutmr
ld., bize, aizl öldürmek vazifesi verilmit- yacağım. Fakat bu kadar meraka düt· 
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mckte mana yoktur. Beni çirkin ve gü· 
lünç bir vaziyette görmiyeceğinizden e
min olarak: rahat rahat burada durabi· 
lirsiniz. 

Biraz sonra etraftan, alaylı kahkaha. 
lar yükselecektir, fakat bu kahkahaları, 
onlar değil siz atacakBinız. 

- Mösyö dö Pardayan cesaret ve 
kuvvetinize itimadımız var. Fakat ne 

olur ne olmaz burada bekliyecek ve ne 
icap ederse bir tek i§aretiniz üzerine 
harekete geçeceğiz. 

Pardayan.. nazik ve ııamiml bir se
J!mla u~ vatandB.§Indan ayrılarak yürü
ıneğe başladı. 

Birdenbire, arkasmdan, topuklanna 
basıldığını hissetti. V c ayni zamanda 
biitUn ağızlardan kahkahalar yükseldi. 

Pardayan bir hamlede geri dönerek 
Barba Rojayx gördü. Dev cüsseli adam, 
şövalyenin topuklarına istiyerek basmış 

tr. Fakat etraftan yükselen kahkahalar 
ona bir fikir tell:in etmi§ olacak ki, aL 
runa vurdu ve: 

- Oh 1 diye mırıldandı, nihayet bul
dum! .. Şimdi biraz eğlenelim. 

Pardayan adama bakarak, soğuk ve 
manalı bir tebessümle güldü. Barba Ro

ja bu bakışa gözfinü kırpmadan muka. 
bele etti ve dudaklarında nefislerine i

timat eden adamlara mahsus bir tebes
süm belirdi. 

. Pardayan tatlı bir sesle: 
- Affedersiniz mösyö, ayağınızı a. 

crtmadım ya? .. 

Diye sordu ve tekrar yürümeğe baş
ladı. Bu esnada kralın kabul salonu ka· 
pısınrn önünden geçiyordu. Yan gözle 

aralık duran kapıya baktı ve 'Cludakla. 
r.ında çok manalı bir tebessüm okundu · 

Hemen akabinde, Barba Roja üst Üı>· 
te topuklarına bastı. 

Pardayan ayni mahcup ve sevimli tav 
rile döndü: 

- Mösyö, dedi, bana muhakkak ki 
patavatsız: bir adam nazarile bakacaksı· 
nız. İki defadır ayağınızı acıtıyorum .. 
Fakat tekrar affınızı rica ederim. 

Ve bunları söyledikten sonra tekrar 
yürmek istediyse de Barba Roja kuv. 
vetli pençesile onu omuzundan yakala
dı. 

Pardayan bu elin ağırlığı altında yere 
kadar çöktü. 

Barba Roja Pardayanı tanımıg olsay· 
dı, muhakkak ki bu çöküş onu hayrette 
bırakacaktı. Fakat Darba Roja Pardayı. 
nı tanımıyordu ve müthiş kuvveti saye
sinde onu yere çökerttiğini zannetmek 

gafletinde bulundu. Ve sonra zayıf ra
kibini doğrultarak ileriye doğru itti. 
Pardayanda yere yuvarlanmaktan ken
disini zorla kurtarmış gibi bir hareket 
yaptı. 

Bütün koridordan yükselen kahkaha· 
lar ve alkış tufanı, kapı aralığında du· 
ran Filipin kulaklarında tatlı bir ahenk 
uyandırdı ve yüzünde kindar ve ayni 
zamanda mes'ut bir tebessüm belirdi. 

Pardayan omuzunu oğuşturmağa b"~ 
]adı ve fideta yalvarır gibi bir sesle 'tf'! 

bir nevi takdirle: 

- Aman mösyö ne müthiş kollannız 
var. Az daha omuz kemiklerimi kmıcak. 
tmız. 

Bu sözler, etraftan yükselen alkış ve 
kahkahaları bilsbütün şiddetlen'clirdi. 

Barba Roja biraz ötede duran teşri· 

fat memurunu yanına çağırdı ve elinde 
ki bastonu alarak yerden bir metre yük
seklikte ufki bir vaziyette tuttu ve emir 
verdi: 

- Bu bastonu bu vaziyette tutunu-r ! 
Ve sonra Pardayana dönerek alaylı 

bir sesle: 

...... t 

4ı .. ! ~ § - ::z. ·a ~ ·~ 

°' .: .~ "O"g ~ ı::~"'d;:: ... - ·- ·= > ........ ·c;o ~a.ı .... (J) 'ı: "" ~[B.ı:- ı · = 
~ 

~ 

~ ~ .ı:: .r:: ~ • -...... ·a 
~ c .... ~ • t ;:: ·-

8 o= :':l & 111 ..... ~ - = ~ "'C .:ı: ~ c - -.~ ı-l c..ı ~ '1 ı.. - t-"O "O - LLI &:' 
~ ~ ~ ~ ~ '-" ·- - s .... - :::ı c. --=== 8 ı t~=e d - ~ .... 

~ edi -a ...... :o -a ~ <! (.) 

.:ı: c :5? , .... c.l',,;a>ft:D ::ı 
(il - Q - ..... •bO ro 
,J o ~~ cı ::.; "0-0-o~ 'cı> 

ı: >. a> t-S >.'1' - >. ... ı::: fil "' ııı. "' '-" ,....., t1I o <o: c: ~ 
.. 

·eı 
N - ıt:ı ~ >.~ d "' aa ::s ..... ~Jıı- ~-= ti! = <[ ~ «!Jj) Ul! = -c .... ,~.:ı:S_, u 41:1 .... a o c " ..... .... .. ı.. ..... SS; c:!!:O cıı ..... s ~~ -~-..:==~ .... o ·;; - rJ' -< ~ 5 o;: 

cıl ......... t: c - CiS r.o..:.: ~:-2 ~o ::ı 1 o 
~ fuYJ 

~ c c E' ..... cıı ·- ~ .:ı: ~ c:> z z ·c; cd ~ ~ ı.. t; u ;::ı ·- ::s • 'O - .. s ..!( ""' a:S _. - s... < "C ~ (Q) ·- - ·- ~ c.ı :::::: lbf: o ı:: -8 < i:3 ~ı::l..!C. Oı-JO>. :; c '-'o~·()! - ·ı: 
..:ı <[ .a ;... ._. 2 r.. S ıo - 5 ~ (.) 

QJ IS .:ı: - C'l - .... tıo CI> Qj -< ... c '-'M .... §:>~· C> (.) ı.. s ~ ~ 
rJ")'I 

ı 
...... Cll .:ı: - ~ ı:: -:E ~ 
f- ~ 1 ~·~~.~~~ :::ı 
41) -= t.ı ·- 'O ...... .8 .-"O--~~= "C 

... o. o _. IS ı:: Cll (/)! ·-] >.<O ~ -:: ~· E ~ >. -'O d....... ~ ..:.: .... 
~~ ~~;;J5, ı ·a--......~ ~ ... .. 

<ı 
:s o ~ Q.,, z l "-" tı ~ ... ;..., 

~ .~ .:: ~ :J ~ , '.) a = .;: N - ı:: E-...... :>.'6 ~~ c:i .n 

:b .~ . ~ cı•ı..•()c•, -t:ı ·- ·- cı c:.ı .... ·- .c <i> e C':l ... "ts c: ~ "O~=c:.ıcn .!::O -], ..... cı=f-~&i~ c l;,'I ..... 
~ CJ E-4 .c ~~Scı.ıt-cı.ı cı.ı .c c.ı o c.ı 

.~ = ~ ~ c::ı "O - ~>° (.) ~ » .... 
~ .c f o ı:: • ·- d ~ :;::ı ~ 

"O - .... ~ -a 'i 'O c .. ..... 
ı.. ı:: tQ ceO~ı...c't:l'g uı c.ı -.E .... 

~ 
;::ı a.ı ..... c.ı c .... >. 

cı.ı 

~ "& ~ ğ ·- r.n ·- ın ö. Q ı.. 'O lll .... ~ -o..c:: a.ı ~ Q,) 1 ~ - . "Ot...ı:;c.ıı..tti .!:: 
1 

.~ ~ .~ ] ::ı.- ::ı~ro:nı c;ı Q ü2 I'• .~ z ~ cd c t!) ::: ...:ı .... 1 c: ·- .i : ..:ı C-• 1 1 c.ı ·- "O~ - a.ıl"lj i:ac: ;... 
l1l C) ..... C'-• :.. . ... -cS .... .....bo<ot!"O.E- a.ı > c:! ;§ C'• C· • ı.. > c.ı .... '-'c cı:ıOO l7l S· ı.. ;:.. <ı.ı ~==' ••• ._.."E 4) 

C) ~ c C) c:c ..... C) v tn .... '11..C:: ~ ı:: • IJI ~ 

~ 
.... "O o ld Q< Q .s c: .... > ~ "O C) c.ı (.) .~ 

C"::: .... o . ::ı ı:: "t:1 Q 
Q,) 

~ m ~ .... CI,) c .s d .~ ~ .= - >. < ;a c.. » <ı.ıll"J+ıQ f2-;:: c: 
t.ı a.ı C> .... "O c.> c.ı --ı::: -a~~--~ e...., 5 ·- (.) ~ CN z i: 'O "O "t:1 ..... c .c ~ -C<!iıo .. ~ 

._, 
ı.. ·- :r:ı - cg Q) .... ~ -< :o~ c d ..... '4j "' e C-• .... () <ı.ı .c:: "" ::= s,....., 01 .t;.a2C> ... :;;! "fo ~ .c .r::; C) .c: E--- ··~J·Cl'Q ~~ < :::J 

..:ı (J ~ ::ı • c.ı 5'-' 2 .8 a ı..> :> .!9' ın t) cıı cı:ı lll 
<( .. 't:! ı::1;)ı::S...~O) ~C!Sa.ı (.) CQ a ı::: ..... > ~ "O c o 

t:ı ı:: ~ :ı-ş ~ ~ ~ e o co,.ca.ıı::a.ıı.. (i) - e.> 
.:: .... b .... ~~~ ..... o ... Cll s tD - ı.. ~41ı..\t)Oc· t:) 

!;: t:) tJ) • ... ~ ~ s ~ 1 1 1 Q .:: .... c Cô ~ ..... 't:ı :2 ,_,41Q)~'-'c.ıın ... 
~ r-1 () "O .... ...; ..!< : 4l ..... ,._ 

t/) 
- ..... - ll"J ::ı t.ı l;i; 'l:! c: r-1 IQ 

·~ ı:: ..... a.ı :~ c: '-" <ı.ı . a.ı .... ~ - s t:) .d -~ ..... "t:1 .!( 

HORTJ.IYAN FAUSTA 

- Mösyö, dedi, bu bastonun uzerin. 
den atlayacağınıza dair bahse girişirioı. 

Pardayan şa~ınnı§ gibi b:r tavır takın 
dı: 

- Bu bastonun üzerinden mi,? ama:ı 
- Umit ederim ki böyle basit bir 'ey 

\çin bana bahsimi kaybettirme"siniz. 
Pardayan ayni tavırla: 

- Hakikaten basit bir §ey!.. 
Barba Roja, Pardayana doğru bir a· 

dım attı ve yüzündeki vah•i tcbessümi
le beraber tehditkar b'r §ekilde: 

- Atlayın mösyö! 

Şövalyenin bu mütereddit ve gülünç 
vuiyeti etraftaki sevinç ve alayı son rıtd 
deye getirdi, herkes istihza ile ve etra. 
fı güldürmek için yüksek sesle bahse 
girişmcğe kalktı: 

- Atlar canım. ne diye atlamasın? 
- İmk§.nı yok atlayamaz! 

- On altına karşı yilr altın bahse 
girerim ki atlyaeak 1 

- Bahsini kabul ediyorum .. söz!. 
- Canım atlanııyacaktır, zaten atla· 

mak istese de atlayamaz! 

Barba Roja ayni tehditkar scsile cm· 
retti: 

- Atlayınız mösyö! 
Pardayan . .5deta mahcup ve korkak 

bir sesle sordu: 
- Ya atiamazsam mösyö? 
Barba Roja elini kılıcına uzatarak ce. 

vap verdi: 

- O zaman bununla dürtcrim. 
Pardayanın yüzünde tasvir tasavvur 

cdilemiyecek bir sevinç okundu: 
- Oh!. nihayet istediğim oldu. diye 

mırıldandı. Ve ayni zamanda yıldırım 

süratile kılıcını çekti: 
Sarayın koridorunda ve kralın odası 

yanında bir düe!Jo .. Bu şimdiye kadar 
görülmemi~ ve hatta akla bile ge.lmiye· 
cek bir şeydi. Böyle bir şeye ancak B~r. 

ba Roja gibi, kralın en yakın adam 
saret edebilirdi. 

Kralın dev cüsseli muhafız ve e 
ri ya.lnız lcuvvetilc değil, lıpan 

en iyi düellocusu olarak da, ~öbret 
ıanmı~tı. Binaenaleyh etra(tnkiler. 
münazaanın Barba Roja lehine bi 

ğinden kat'iyyen emin olarak, sil 
çinde zavallı ecnebinin kaç saniye 
oynatabileceğini seyre koyuldular. 

Filip de, müstehzi bir tavırla, b 
duğu yuden bu düelloyu ecyredi 
oda, maiyeti gibi, Pardayanın oyn 
olduğu korkaklık rolünü hakikat zı 
dcrek, dev muhafızının küstah Fra 
layık olduğu dersi vereceğinden 
bulunuyordu. 

Bastonu elinde tutan tevif at m 
bu vaziyet karşısında kenara ~ek' 
istediyse de Barba Roja emin bir ! 

- Yerinizden ayrılmayın, mösyö 
di atlayacak. • 

Teşrifat memuru da ı:ülcrck yerı 
kaldı. 

tki rakip, etraflannı alan seyirci 
beri içinde ktlıçlannı kaldırdılar. 

tki hareket .. İki madeni ses .. O 
dar .. 

Barba Rojanın kılıcı, tahammül t 

mcz gizli bir kuvvetin tesirile elirl 
fırlıyarak, gözleri hayretten fırla 
seyirci çenberinin arasına dü§IllCştii. 

Pardayan soğ"uk ve sakin bir 1 

emir verdi: 

- Kılıcınızı kaldırın mösyö. 
Fakat bu emre lüzum bile yoktP 

çünkü dev adam, ı;aten deli gibi. k 
cuun arkaıundan atıldı ve yerden 
drrarak tekrar rakibine ulclırdı. Ç .. 
biraz evvelki kazanın bir yanlışlık es 
olduğuna kat'iyetle emindi. 

Fakat kılıç, bu defa daha müthİf 
0 ku ... vetle elinden fırlayıp mermer d t 
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°t>tret ~ıa saat n k lllualkls1 ve halk VILDIZ 
te bora. le.raın:ıdıu:ı.Yan, ıehlr Uyatrosu SUMEJC 

22.ao bl~~berıe.rt. ve e"*~ teınsn, 22 ajans Al.KAZAK 
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ı Bebekler pert.ı 
ı BekAr evliler 

Mac&r rapsoclia1 
ı Cinayet masası 
ı Be:J.zler 
ı Ave Marla 
ı Beyazlı kızlar mektebi 
ı YUrUyen ölü 

Zati Sungur temıılllerl 
Margarita 

ı Slllh başına, Venedlk şar 
kısı 

ı Sevmek yaşnk mı ve ka 
nun kuvvetı ~oı, 20.20 ev rler, hava., program. 

~ 24 3, 22,40 ~klai, konterana, 21,05 
.&s haberıer Dıakalesi, 23,Qa mu 
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23 ~ ... ' 20,ao gün ' 
.o~ ıı.' .. ,,ııs btıYWt Un aklalcrl, ve AZAR 

"e haı1t ~ 11%lor ve 2a.1 konser, 22,05 mwılki, 

tSTANBUL 
t programmı bllıttrmemlştlr 

ı :tnsan avcıtan 
ı YcŞJ domlno ve Malek 

kaçakÇL 
ı Halk opereti: Eski Ha 

mam ea tas 
tnUautıaı, re, 23,35 dans havaları ALEl\IDAR 

litn,\ KF.JllAJ..IJEY 

la~~: 

ı Programm.ı blldirmemlştır 

ı Kleopatra ve Knnunsuz 
memleket 

2o.a5 li:toıOtıseı k 
~lltı,°t>tre. ~:rı, 19,0S gramofon, llALE 
~ca ~ 23,i:s Çlng naklen Troubadour 

KADI KOY 
ı Ha,,metli vali 

ÜSKl.JDAP nterana, ene orkcatraax 24 05 ıtaı 
~rı... ve habcrter, ' • HALii r çapkm mülG.zlm 
-C\l?tş. B A L A 1 

.,_ ~.2Q ~ MtLLJ ı Voronzetıerln esrarı ve 
ıı, 't'- 20 oto:n, lstı ıcara odanın esran 

2ı,2Q ·~ kontcra.na raha.Ucrde havadlıı, ve 
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~~',.~:;""'· 10,o, l<'>m•fon, ıo.s• il 111111...111 
.._ ~ ı. a. 21,40 k~ofon, 20,35 havadis, fillllllllH 

''Oı:ıu§?naıar 
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Xllan ve piyano kozueri, 

Dram kısmı 
YABAN ÖRDEK 

fı°r&n1!111 lıyatroaunda 

Operet kısmı 

bugtlı; taW günUdUr. 

24.as ha~rı 2•35 aentontk konser, - -.....--
!q,~. er, hava. -~~~~ 
~0.10' lıa Pr. 7.atl Sunı;ur 

~ ~ ~er, 1nı;tu 
~·lli ,, 20,25 Ya ZCe turlzm propagan 
1-u~: dl : Son §ark~cı dillerde konser 
-~ 't'a:ııı, 21,45 rı,....; 2a,45 haberler, 21, 

tt'd(l h - •"'Olll)( d &berler 24 ana mustkts1, 
~ ,., "- mu.otldat. 

tcmı;Ulorl 

Bu ak§ıun 

TAN 

Sinemamnda 

Yeııi program 

tıbuı 4 ·· ·· · ~i Afet,(~ uncu ıcra memur uğundan: 
Ya, AJ· <.cht 

?la bi,.· 1 l-fa,, ... L ey, Saliha} Yusuf nm taahhüdü baki kalmak üzere art

HABER - Akşam pnstuı 

Müstecip 
Onbaşı 

(&§ tarafı i incide) 
Zavallı İngiliz kendisini sessiz sa -

da.sız bekliyen bu teknenin "Turquoi· 
se" olmayıp da. onun yerine gelmiş olan 
bir Alman denizaltı gemisi olduğunu 

nereden akıl etsindi.. 
''E. 20" muayyen noktaya ya.kla§b, 

rek Fransa gemisi zannettiği "U. B. 
13" e yani eceline yaklaştı yaklaştı. Fa 
kat tamam torpito menziline girince 
dost zannettiği düşman denizaltı ge-
misinin rahat rahat ni§311 alıp foga 
ettiği bir t.orpito ile paramparça oldu 
ve tıpkı dibi delik bir kova gibi Mar
maranın d ibine indi. 

"E. 20" nin süvarisi ve mUrettebatm 
dan sekiz kişi esir edildiler. Miltcba -
kisi boğuldu. Esirler İstanbula getiril
diler ve harp müddetince harp esiri ola 
rak Afyonkarnhisar üsera kamplarına 
gönderildiler. 

Bu suretle 7,5 santimetrelik bir tek 
sahra topu ile bir Türk topçusu tara-

• 
fmdan savrulan Uç beş gil11e evvela 
Türk donanmasına bir denizaltı gemi

11 

her o"uduğu 

Gripe, Nezle ve soğuk algınlığına romatizmaya, adale, ve bel 
ağrılarına karşı pek miiessir kaşeleri her ecznhanede bulunur. 

Siz de daima A L G O P A N 1 tercih ediniz. 
si kau.ndırmış, sonra da düşmanın iki --------------- - -

denizaltı gemisini yok etmiş oluyordu. Tu·· r k 
Türkten başka hangi milletin deniz 

ve kara tarihinde böyle bir vaka gö-
rülmüştür? Bol vasıta, mebzul <'epha-
neyle herkes ha.rbeder. Hüner yoksuz.. 
luk ve yoksulluk içinde harikalar ya
ratmaktır ki bu da ancak Türk zabiti
nin, Müstecip onbaşı gibi Türk Meh
metçiğinin elinden gelir. 

ZA Yt - 30 haziran 927 yılında Edir 
ne lisesinden mezun olduğumu bildiren 

umumi numara 39 hususi numara 3 

olan şehadetnamem ile ayni sene Edirne 

nüfus müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanını zayi ettim eskisinin hükmü 
yoktur. 

Mehmet oğlu Ferruh. 

ava urumu 
• Bu•• 1 an osu 

Ş mdiye haoar binlerce k i şiy i zerı g n etmiştir 

4. cü keşide 11 Şubat 937 
Büyük ikramiye: 5 .O O 

dedır. 

İradır. 
Ayrıca: 15.COO, 12.0CO, l l'.000 J i ralık ikra miye etle 

(10 OLO ve 20.000ı Jiıa lı k iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 /Şubat ı 937 günü al<~amma kadar biletini 
değiıtirmit bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakin sakıt 
olur •.• 

.-A O EM KT i • 
1 i 

H R 
ttı ıncj .ı "~rın Eın . Sa 

<ırrı1lla ~creced . nıyet ndığı 
(3682 chliv~ ıpotekli olup ta
~ttaı) ~ta k kuf tarafından 
~'i~ ~tıhcp 1Yınet takdir olunan 
~ ;ıcvltiind ~esinin Mezarlık 
)elti Eıpas A e l 2/45 No. lı şar-j 

tırma on beş gün daha temdit edile- n Tabletlerı nw Her eczanede araym.z. ( Posla ku'usu 1255 tformobln ı • 
~k16.3-937~rih~emii~ilif ~lı Q_~----------------------~-------------------~ 
günü saat t 4 ten 16 ya kadar daire-
de yapılacak ikinci arttırma neticesin 
de en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı icra ve iflas ı....-·~ açr!Q Vranı . 

~ Suı n buik . veresesı, garben kanununun 1 26 mcı maddesine tev-
ltıirı k c~an ta§Intalcn Kamil cenu- fikan hakları tapu ~icilleriyle sabit 
lııp\ı ~t kargir :.~lariyle mahdut ze- olmıyan ipotekli alacaklarla diğer a
~hırıllı l'dı ~ere ı:cr katı ahşap ev lakadaranm ve irtifak hakkı sahiple-

~ Uştur. çık arttırmaya va- rinin bu haklarım ve hususiyle faiz 
lh~, · ~crrı· . -~ıa 111 kat b h ve masarife dair olan iddialarını ilan 
inini t Çtkıian ~t af Çeden altı basa- tarihinden itibaren 20 gün zarfmda 
~ cnltl· ra 1 ca k.. l k b b 1 k c:l 
3 ~İlli . 1 Çİni dö l' me an ı ve ze- evra ı müs iteleriyle ir i · te aire-

Oda, b~'ni clö el' §: 1 bir sahanlık, mize bildirmeleri laznndır. Aksi tak
t:Ji trı l ır abde~h 1 hır ta§lık üzerinde dirde haklan topu sicilleriyle sabit ol
~a~b!ı C>ca'klı ~ne, 2:emini çini dö- mıyanlar satış bedelinin paylaşmasın 
~ lt tnutfak olap ve gusulhane· dan hariç kalırlar. Mi.iterakim vergi, 

~· . "ardır ve bu katın altında tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
kc4. ~~ci ka.t: B· becleliye rüsumu ve vakıf icaresi 
\ılttltı ıni !iinko d~.sofa Üzerinde iki ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi 
~b q·\ı bir halk <>şeli ve tahta kor- ve dellaliye resmi bedeli mü. 
f" .. ır al , on rne--

\itc . 1JC1esha uuer musluk zayededen tenzil olunur. Daha fuzla 
~•uıtt'ittdc bi..: ndc olup diğer bir so· malumat almak · stiyenlerin 934/ 
o.t "~il · .. n e Y"k d 
·'l<l. C8ı l u ve dolabı ve 3 t 96 numaralı dosya a mevcut ev-

;\f.. 
0 

an bir oda diğer bir rak ve mahallen hnciz ve takdiri kıy-
l\~\f)\t.l.lıttcrni1~t · ., met raporunu nörüp anlıyacakları 
~ aL • l(l • .r..c • • 0 

1 ~dxtlJCIC8h rnını ahşap bir ilan olunur. (309) 
addit ·Bahane. Üstünde bir o· ---- ----------
ll\~h!:tni§ a .. Çcsı: Bir kuyu, müte. 
l'ııt l'l"ı\it ~ l 4~~irı vardır. Umum 
. Art~ kiai hah ol.up l 07 M2 bi-
titaı,. , -·~ Çcdir. 
ha Cd~_, ~İndi A 

llıllı -~" tn'• r. rttırmaya İ§• 
llcl' o.ı.cncnill "uu..§tderilcrin k""""'eti mu 
il\' ttçes· J 2: e 7 .,, ... 
. 11lat 1 Veya • ,5 nisbetinde 
~~il C(J:ıclttub:11lli bir bankanın te-
'lt "· "• nu h ·ı 1 11.1 ' tcttv· . •vıUtcrak· arnı o malan 
ı ~a qitr11'il'c ve ırn vergi, tanzi. 

· 937 lt A \rakıf ho l 
81.1 ta~ı/'tttırrn rç arı borç· 
'llıt ~l· 11ldc d . a şartnamesi 1 -
~ l .. ~ 1k edilec a~~c ~ahalli mah 
1 () ~taj ~" ".937 ta .h~r. Bırinci arttır 
?tt ıta~r~nı.i ~i rı ıne müsadif pa· 
, .. ~ l,._ •1c1~ f!d[ı~ntikzde saat 14 ten 
"\l>.ı ~c 1. ...ce b' · · 
~ ~ , 5 i ·.~Ytneti • ınncı arttır-
~. ?lı buıcıu ... ntuharnmenenin 

Aıtsi bık.er takdirde üstte 
tde son arttırma-

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf aoresı : ıstanouı HABER 
Yc!ızı ı s ıerı teıotonu 2!fll72 
idare ve ııan .. ı '2"370 

ABONE ŞARTLARI 

S•nellk 
e aylık 
3 aylık 
1 aylık 

Türlıııı• 
1400 Kr. 
7 3 0 .. 
400 •• 
150 .. 

E"""'" 2700 Kr , 
1450 .. 
800 .. 
300 .. 

Salııbi ve Nesrıı;al Miidürü: 

Hasan Rasim Us 
Baııldıjı "er (YAKIT) matbaaıı 

' 

---- ----·'----~ 
• 

• 
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eden 
BALTIC 

Radyolarına 

itimat etmeli ? • 

Çünkü: 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

İsveç mamulab b!.r 
radyodur ve muhak
kaktır ki İsveç daİına 
birinci nevi mal İınal ve istihsal eder. 

Tam ayar olup 16 ila 2000 metre kısa, or
ta, uzun dalgalarla çalqır. 

Çok zengin bir kadran 'a mücehhez olup ar
zu edilen bütün istasyonlar kemali zevkle 
dinlenilir. 

(Ortoskop) denilen nevicad bir iğneye ma
liktir. Bu sayede istasyonlar parazitsiz ve 
aükfuıet içinde bulunur. 

AGA BALTIC 
Çok sağlam ve g_aret zarif şekilli olu~ her 
kullananı hayret ıçınde bırakmıt eşsız bir 
rı-.dyodur. 

Satış yerleri · 
Beyoğlu istiklal caddesi 314 ŞARK PAZARI (Bazar dü Lövan) 
Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON MAÖAZASI 
Pendik: Elektrik mağazasr, ŞEVKET KAMBER 
BURSA: Nureddin Neşet, Uzunçarşı No. 128 
İzmir! A. FELDMANN Peştemalcılar Çukur han 
Zonguldak: Mobilya Evi ALI RIZA 
Ve İstanbul, Sultanhamam Hamdibey geçidi 54 

-GiBi Kuvve 
sözü boş değildir. 

ÇAP MARKA Müstahzar 
bu sUzü teyld eden yurd toprakları 

biricik imal kaynağıdı~. 

Kuvvet, kuvve 1 tutulur it 
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Müz'iç Boğaz ağrlları 
Kıtm birçok insanlan rahatsız eder 
Yutkunmakta zorluk ve rztırap çeker-

'I 
1 

1 Soför aranıyor Kimyager 

Hüsameddin 

~ A o 
Bogaz ve bademcik iltihaplamu pek 
çabuk geçirir. Soğuk algınlığından, 
Grip ve Nezleye yakalanmaktan biz
leri korur. 

Her eaahanede bulunur. 15 tanelik 
kutusu 35, 40 tanelik kutusu 

70 kuruştur. 

AÇLAR 
GÜZEL iGi K R IS DA 

Geçen hafta yüksek bir mahafilin tertip ettıği biT ça) da bütün 
huzurana hayret ve kıskançlığım celbetmiş olan bayan ve baya 
dayanamayan birkaç bayan ve bayın gençlere sokularak bu sac
ların görülmemiş parlaklıklanna ve ondile edilmiş gibi güzelliği. 
ni ne gibi bir madde ile yapıldığım sormuşlar, şimdiye kadar 
saçlarınızın bu güzel1iğini bütün müstahzaratiyle şöhret bulan 
NECiP BEY yağlı ve yağsız biryantinleri kullandıklarını söyle
lemişler ve ayrılmışlardır. Siz de bugünden itibaren saçlarınızın 
güzelliğini ve sıhhatini yalnız NECİP BEY yağlı ve yağsız bir
yantinlerini kullanmakla muvaffak olursunuz. Yağlı 40 yağsız 
3.S kuruştur. Her yerde bulunur. Deposu Eminönii NECiP 

BEY mağazası No. 4 7. 
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.. •• JOZ e ımi s 
iiömer Ahdürrahmao~~ Dr. '- iil<rii Ertan 1 

fam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
ıımum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bev Hanı. 

Kibar Aleminin 
neş'e kaynağıdır 

N.HAT A. l<UTMAN 
şar-abevi 

1 VAKiT cep k·tapları No. 61_ 

Prosper Merime 

Etrüsk 
Vazosu 

Türkçeye çeviren: 
HAYDAR RIFAT 

VA KM' TCT'T' A REV! 
iE D E R M A N g 1 Cağaloğlu Nurucsmanıve cad. Ne ' ı"" 
55 Muayenehanesi - Eminönünde ii (Cağa loğlu Eczıınesı vanında \ -!ı---F-iy-a-tı-: 2o-k-uruş --ı-
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::::::::::::::: ••••• ;::::::=====:::::::::::::::: --------.. ··----

Buik markalı bir otomobil idare edebilecek kabiliyette, malÔJl 
lar, ciddi, zeki, bekar ve askerliğini yapını§ bir şoföre ihtiyaç 

ay deposu direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

1COO kelime ile kendi kendine A1 f'l'1ıl 

Die Familie Schneider 
Resim: 2 

ı - Die Gaste: (mi.sıafirler). 2 - Herr Richter: (Her Bihter)· 
Frau Richter: (Frav Rihter ). 4 - Georg, 5 - Else. 6 :=tıJI 
Dienstmadchen: (hi zmetçi). 7 - Die Tür: (ka'f>'I). 8 - :aerr :;v-"" 
der: (Her.Şrı..ayder). 9- Frau Schneider: (Frıav Ş'l'!ıaydnr).10.,.....ı 
Junge: (bır erkek çocuk). 11 - Ein Madchen: (bir kt.z ç<>C1ik)· ıJl4 
Der Vettcr: (il,:; lcardeş çocuğu "erkek"). 13 - Cousine: (iki;'" 
çocu(ju "Jcız"). 14 - Die Hand: (el). 15 - Die GroBeltern: ( 
nine). 


