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Güzel ve Gürbüz 

Çocuk müsabaka
tııızın seçimi yapıldı 
Seçimde derece almıyan kü
çüklere de hediye vereceğiz 

Seçimin 
neticelerini 
Yazıyoruz 

.. ~ttcnıız 
~ti tarafından tertip edilen 
·~ "c gürbüz Ç<>cuk mUsabakaıır,, 
Mcfr. dun Eminönil Halkcvinde ya. 

'"' j. ,,,, 
Sırı la~ '- batlayacalr m6Mbüa: 

So]c i'a\>tu "-t 8,30 dan itibaren bir 
baıa,., 4r }"an]arnida annelen,· ba. 

·~ a1rr.. • 
b,~ ~ balan olduğu halde müsa. 

3-tdr. on\lııu doldunnağa bqlamış. 7-13 ya.şındalvi çocııJdar arasında 3 
numııro1ıı birinci, 1 numaralı ikinci 

ve 19 numarolı açiıncı1 

• 

ekoSiovakyanın 
Almanlar tarafından 

Istil&sı plinı 
lngiliz gizli servis teşkilatınca 

meydana çıkarıldı 
-.. _-_.-_.-..... -.. _ .. -..... -..... -...... -..... -... l Bu haber üzerine 

Bayram Ingiliz Hariciye na. 
nasıl geçti ? 
Bayramın birinci günü şiddetli bir 

yağmurla b&şlıyan ve öğleye kadar 
kapalı geçen hava öğleden sonra aç. 
mış ve bu güzel ha.va ikinci güİı akşa. 
mma. kadar devam etmiştir. 

Dün, epeyce bir milddettir ilkba.ha. 
n a.ıldıran havalara alışan İstanbul· 
Iuları korkutruı bir hava vardı. Öğle. 
ye kadar şiddetli yağmur yağını~. 

öğleden sonra yağan kar krşm tekrar 
avdet ettiği kanaatini uyruıdırmışt.Ir. 
Fakat hava bu sabah tekrar düzelmi§ 
ve güzel bir güneş bayram yapan fa. 
tanbullulan ve bilhassa miniminileri 
sevindir:m iştir. 

IFU ifil o a li'il cdl nyad a 
Güreşçilermizin 

ilk maçı 
Dört: göreşten 
ancak birinde 

kazandık 

ilk mfisabaka.ların yegane galibi: 
Btı.yiik Mustafa 

Helsinki, 23 (A. A.) - Türkiye -
Flinlandiya takımları arasında yapıl. 
ması mukarrer güreş müsabakaları 

dün başlamıştır. 
İ1k gUnkU mUsabakal~r dört çift a

rasında yapılmış ve bire karşı üçle 
Finlandiyanm lehinde neticelenmiş. 
tir. Bu milsabakada Mustafa Finlan. 
diyalı meşhur Vcntoyu yenmiştir. 
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Haberin yeni 
müsabakası 

zırı Londraya döndü 
Londra, 25 (A. A.) - Times gaze. 

tesinin Berlin muhabiri, gazetesine §U 

telgrafı göndermiştir: 

"Almanyarun Çekoslovakya üze. 
rindeki emelleri, diplomasi mahafilde 
endişeler uyandırmıştır. Bu mahafil, 
Hitlerin program nutkunda bu mese. 
leyi sUküt ile geçiştirmiş olduğunu ha
tırla tm aktş,dırlar. 

Ayni mahafil, Çokoslovakyadaki 
''Sudete,, Almanlarmm geçenlerde 
Prag ile ''acliviste" Almanlar ara
sında aktedilmiş olan itilaf karşısın. 
da battı hareketlerinin ne olacağı 
sualini irad etmektedirler. Bu maha • . 

fil "Sudete,,lerin bu itilıi.fa iştirakten. 
imtina eylemelerinden korkmaktadn" .. 
lar. Böyle bir hal, "Sudete" lerle nm 
Almanlar arasında bir muvazaa buw 
lunduğunu teyid edecektir. 

Times gazetesi, ilave ediyor: . 
"Eden'in son nutukları, İngiliz s~ 

yasetinin yalnız garbi Avrupaya has. 
redilmiş olduğu zannında bulunan 
milletlere lngiliz menafiinin Avrupat 
mahiyetini ihtar etmeği istihdaf et. 
mektedir. Bu kabil ihtaratm bilaha. 
re, lngiliz elçileri tarafından da yapı. 
lacağı zannolunmaktadır.,, 

(Deı:am1 6 ıncıda) 

lngllterede bir Stavlski hadisesi 

Piyasaya değersiz 
esham çıkarılmış 

Tevkif kararı evvelce bildirildiği 
için mesuller kaçtı ar ! 

Londra, 25 ,A.A.) - Memur· 
lar taraf mdan yapılmış bir İrtişa me· 
selesi hakkında zabıta tarafından 
derin tahkikat icra edilmektedir. 

Bankerlerin faaliy~tlerini kont
role memur servisler, bazı firma· 
larm piyasaya hiç bir kıymeti olını· 
yan esham çıkarmakta olduklarını 
meydana çıkarmıştır. Tevkif mü -

zekkereleri istar edilmiştir. Ancak'. 
maznunlara keyfiyetten evvelce ha 
ber verilmiş olduğu için bunların ic 
rasma imkan hasıl olamamıştır. T atl 
kikat, bilhassa bu nokta üzerinde 
icra edilmektedir. 

Bu meselede büyük bir sükut mu 
hafaza edilmektedir. 

Bir gazeteci sayesinde 

Bir katil maznunu 
idamdan kurtuldu 
Fakat meselenin esrarengiz 

mahiyeti aydınlatılamadı 



Madrit yıklldıktan sonra 
Herhangi bir vaziyetin tamiri için 

geç alman tedbire ''Basra. yıkıldık. 

tan sonra" deırildiği gibi, Londra.da. 
ki karışmazlık komisyonunun !span. 
yaya. asker gönderilmemesi ve İspan
ya; sahillerinin ve sınırlarının müra. 
kabe altına alınması hakkındaki ka. 
rnrma. da "Madrid yıkıldıktan sonra" 
denilebilir. 

Malflmdur ki, bu teklif ikincikanu. 
nun dokuzunda itııgiltere taraf mdan 
a.llıkadar devletlere gönderilen bir no
ta. ile ileri sürlmüştü. Önce Fransa ve 
Sovyet Rusya müsbct cevap verdi. 
ler. Sonra İtalya. ve Almanya ka:bul 
ettiler. Fakat arada. İspanyaya Al. 
manyadan ve İtalya.dan asker akın eL 
tL Bu askerlerin mikdan malfun. de
ğil. Fakat önce Fransadan ve Sovyf't 
Rusya.dan giden gönüllülerden çok 
f8.zla. olduğu Uı.bmin ediliyor. Yani, 
J)tr diplomatın ifade ettiği gibi, Fran. 
Jtonun kavlan İtalyan ııarabı ve Al. 
nı.an birasiylc dolduktan sonradır ki 
İimdra kanşma.zlık komisyonu kara. 
mıı vermi~ bulunuyor. 

!Bu karara göre, mart.m altıncı cu
martesinden itibaren İspanyaya gö. 
mtıiu asker gitmesi meneilllecektir. 
tfunu temin için de !spanyanm ge. 
rek'. Fransa ve gerek Portekiz ile hu. 
dut1a.rr ve denizden muvasalası müra
kabe altına almacak'tu-. lngiltere tL 
rafından ileri sürülen teklifin müzn.. 
liere Ye kabulü için iki aya yakın bir 
zo.ma.n geçti demektir. Martın altıncı 
gbnu .ba.<jlıyacak olan murakabe mU. 
cssir surette tatbik edilecek" olursa, 
İspanyollar, o gün İspanya toprağm
<ln !bulunan yabancı askerlerle bera. 
ber yalnız başına kalacaklar demek. 
tir. 

Acaba ta§'ra.dan gelen yardım ke. 
silince vru.:iyet ne olacak? ~u muhak
kaltt.:r l;:i yat dtmm kn.rardan evvelki 
t:ibt dev;ım etmesi, Frankonun lehi. 
ne VC' hükf:metçi kuvvetlerin aleyhine 
idl. Ge .. çi i k zamanlarda hUkftmetçl. 
lere Sovyct Rusya ve Fransada.n da 
çok y:ırclım gidiyordu. Bunlar ara. 
smda bilhassa Fransadan gidenler 
mefkure icin mücadele etmek istiyen 
ha.kiki r.:önüllülerdi. Fakat Alm.anva . . 
ve İtalya da Franko'ya asker gönder
meğe b~cılaymca. vaziyet değişti. 

1taıyad::ı.n Hn.beşistanda harp yapmLS 
kıta.at gitti. Almanyadan hücum kı. 
taatı ve birçok erklnıharbfye zabiL 

r~en Maymuna 
benziyor muyum? 

Öl Wıım·lı: gibi olmaı.ın ama ı~twılnılun 

en iyi lıaloımnn biL vcrlr:lı:.. Blı;, yıu:ıI ı.ta.n.. 

bul gaz.ct.eclle-rl- Nitekim 1kl J'tln evvel TW· 

diğlmlz baloya gelenler f'lllerek, oynaya. 
rnk, <'ğlonerek, bu lddlamımı dof rcluJanıı. 
bir ilııluı. inandılar. Gazeteclltr batımında 
bir dıı gn:rote tıkıınlır. 

Fakat bilinemez ne allılrdlr D8 keramet. 
J\lıı.tbuıı.t cemil cU reisi Hakkı Tarık Umn 
blıtUn ı;ır.ıınmafarı bo:;a gider ve bu ga:r.etc 
hiçbir ıcye bcnzemc7# 

Sanmm kJ, bu lılrıız da aceleden bert p 
llr. ı-·ıır:ua. lılc;lv'de "ikinci Eoref,. denli&. 
ock derettde l1lltııck olıın pir Ut1M-~1n RI. 
fa.t Topuzun yn.zdığı 111 kıt:ıda gcı;e acele 
yüzllnden IJa yılki "bolo,, gar.etcıılne gire. 
memlııtır. Jlıılbuld fikri eepr:lst, \·euıl ve 
ynzıtıııı da dahli oldııj;ı halde lbtıı.dı ruıcıık 
bet daldka ağnışhrdığını g!Srdüfllın bu kıta 

hlo de fena cleğtldlr. 
Hep muharrirler bOttın bir yıl bu tchrln 

bailona 
BOi IAb tellemdJrlp, ballandınp da sattılar; 
tnUkam almak için halk da bo akpm onları 
''Dam,, adile aldabp oynattılar, zıpla~!. 

Şair bunu yananda yarmııtı. Bttlrlnoe 
dedi kJ: 

- Dönlllnl'll mısraı f6yle aöylemek de 
mthnkllndllr: 

''Dans adİle ııldattp maymun ~bl oyııatb. 
lar.,, 

Ne denlııP 
Ne dl,roblllrdlmf Sıutum .. Bu aUktıt hotn

na gttmıı olacaktı kt f'lllllıml,-crek çenemi 
olqadı 

- Seni :ınnyınnn ııcıiııı : .. 
O ı;-ttn bugUn tçlmde bir 1Upbc belirdi: 
"Acaba ben haktkaten maymmı:ı. beıız.t. 

yor muyumP,, Ensart BWend 

" Eşeklik " 
. n e demek tir ? 
Bug~rdc e,ck ve qdd1k gtinün mea&-

leri gittiler. İki taraf arasındaki yar. 
dım yarışında İtalya ve Almanya 
Fransayı ve Sovyetleri geride bırak
makta. idiler. Binaenaleyh karışmaz.. 
lık hükümlerinin tatbikı şüphesiz 

hükiımetçilere yardım edecektir. 
Fakat acaba ibu yardımda, daha 

doğrusu, Franko hUkOmetine giden 
yardımın önüne geçilmesinde geç ka. 
lınmamış mıdır? Bugünkü aSkeri va. 
ziyetc bakılacak olursa, hükıimetçile· 
rin büyük müşkülat içinde bulunduk. 
)arı görülür. Franko kuvvetleri, ttal. 
y:ınlarm yardımiyle :Malagayı işgal 

ctmi.~ler ve şimdi de Madrid'i muha. 
sar:ıya çalıı;ıyorlar. Harp hn.rckfltı

nın, Alman olduğu sanılan yük'sck bir 
askeri dimağ tarafından idare edildi. 
ği anlaşılmaktadır. Hükumet kuvvet. 
leri her tarafta tedafüi vaziyettedir. 
lcr. Bazı yerlerde de maneviyatları 
h:ıyli sarsılm15 görülüyor. Fakat bu
ruı. rağmen eğer Katalonya, Valcnsi. 
ya hükumetine yardım ctmeğe karar 
verirse, Franko kolay kolay davayı 
kazanamaz. Ve belki de hiç kazana. 
maz. 

MaIUmdur ki Katalonya muhtar 
bir hükumettir .. Valensiya hükumeti. 
ne sempatik olmakla beraber, ~imdi
ye kadar Katıı.lonyalılar yalnız kendi 
topraklarını müdafaa etmişlerdir. A. 
caba bundan sonra da kendi toprak. 
lannı müdafaada devam edip, bu tqp 
raklar tecavüze uğramadıkça, Valen. 
siya hükumetine yardım etmiyecek
ler mi. Yoksa pek sıkışık vaziyette 
bulunan Valensiyanm yardnnma ko. 
şacaklar mı? Ajans haberlerine bakı. 
lacak olursa, ibu mesele üzerinde Va.. 
lensiya hükumetiyle Barselona hüku
meti arasında milzakere cereyan edL 
yormuş. 

Her şey bu milzakerenin neticesine 
bağlıdır. Eğer Barselona, Valcnsi~·a.. 
ya yarllırtldK'>lfiunmaz aa: FfiinlAfn'ttn 
Maclridi, hatta Valensiyayı işgaHne 
karşı: lakayt kalı:rr-.,a, bunaan sonra 
harbe devam etse de mücadelenin ka.. 
rakterl değişerek, ideolojiler harbi 
olmaktan çıkıp lspanyaya hakiın olan 
Franko ile otonomi istiyen K:ıtalonya 
arasında. bir arazi harbi ııeklini ala
bilir. Binaenaleyh martın altısından 
sonra, !Katalonyanm Valensiya ile 
birlikte harb yapmak veyahut yapma. 
mak hususundaki kararı çok ehem. 
miyetlidir. (Ulustan) A. ~- ESMER 

1 1 halinde ya.. Birim~ nrlmdaıı nmnıe.:ıı 
ltonu,urken, tabii, ailz. döndU dolll§tı bu 
uıcvztıl\ gf'ldl, Blrl sordu: 

- E~< m:üfım. Fakııt "e,t'lillk,, l na.sıl 
tarif edebiUnıln ! 

~rl ce·up verdi: 
- "Eşeklik., ın "eşek,, le hiçbir aJAkıı.ın yol' 

tur. nu kelime bir hakaret halinde lmllanı. 
lam:u:. F.şekllk diipt'dilx "lnsnnf,, bir \'Uıf• 
tır; bir "haleti .ruhiye,, dlr ki ekseri)"lı kur. 
naz 1n!l&ıllard:ı kl'ndlnl güsterlr. l\Inlfurı a. 
lmmnz, dalma da.la\'1'1'6 lll':!Jlndc I<o::ıan !<Cf\l 

bir dnlaverceldlr. Onu Ud Uç kUtlik mu.. 
\'a.ffıtklyetı ile ııathJ bir t.etk1kten &'~lrenlcr 
zeki bir adam s:malıillrler. Zira onun Alcoiı 
ittir dünyayı sersem aanıp kf'!ndlslnc göstc
rUnıı, ufıılc tefek ltlmatl:ırdan Mht.ekAr. 
lıkla btlfade etmiş olduğunu birdenbire tah 
mln f'dcJ11ezler. Fakat bcrckrt Yersin ki mut 
1 d<a aptaldır, foynsını uwn 7.aman ııaı.ıı:. 

~·ıı.mnı:, dalavr.rt'll'rl, P.ntrlluıI:ırı bir tarr.fm. 
dan akssy:n·erlr, derhal z lfofltl rıkıı.r. lıtte 

bu akaayışlara "f'$f:kllk,, derler. 
"Hata,. zeki adamdan \ 'e "eteklik., kur. 

na.zdıın 11adır olur. 

B ir şehir, bir müze 
ve bir mimar ... 

"Cumhııriyeot., in :? 1 ,ıı&bat 937 tarihll an.. 
yr nda beılncl aayfatla "Adanadan Ma. 
lııtyıı~ıı .. seri'' lı:ı!!ı nltıncla \·e ''mimar Se
dat ~r.Unta, imza ı UstUnde "n 11.'\tırlan gör
dllm: 

"Malatya valisine dedim ki: Buraaı Türk 
medenlyet lnln oınhtellf ııalhalarmı bağrın. 

da aaklayan bir beldedir. B urada giinlin bl• 
rinde muhakkak bir ,-ııtı,pıt mür.esl ~·apu. 

CAkıımız. Bir nnb:ır tl>.mln edip ellnlı.c geçe. 

"ele e!!kl ~rlerl &imdiden blrll:tlmıeğe ha~· 

".llbay ce\ıtp olıımk, cllle hnvııdıı lmkAn
aızlık ifade l'den bir knds tiz.ip burada mu. 
ze yapılamayncağınr, bunıdA mUı:.cllk eşya 
bulunmadıfmı ııöylcdl::, 
E~ e8ld eserlere, mllz.edltj'e, tar1blnılze 

HABER - Ak~ postası 

B8şvekil IZmirden 
Ankaraya dön •• u 
ismet lnönü lzmir limanı 
işlerini bilhassa tetkik etti 

Cumartesi günü şehrimizden 
Izmire hareket eden Başvekilimiz 
ismet lnönü beraberinde lktısat ve· 
kili Calal Bayar ve ala't3darlardan 
mürekkep heyet olduğu halde lzmir 
limanı işleri ile ihracat meseleleri ve 
İzmir civarında tetkikler yapmışlar 
ve dün akşam hususi trenle Anka· 
raya hareket etmişlerdir. 

İsmet fnönü lzmirde · Kızılçul
luktaki köy muallim mektebi ittihaz 
edilen binayı gezmiş, dönüşte Kadi
fekaleden İzmir imarı hakkında iza· 
hat almıştır. 

Pazartesi günü Başvekilimiz be 
raberinde lktısat vekili ve heyet a
zası olduğu halde Çeşmeye gitmiş
tir. Yolda köylerde durulmuş ve 

Üzüm kongresi 
10 martta Ankarada 

toplanıyor 
~vekil ve 1ktısat vekilimizin lı

miri ziyaretlerinden sonra üzüm stan. 
dardizasyonu ve maliyet fiatınm in. 
dirilmesi için cV';~lce düşünUlen 

Uzüm kongresinin 10 martta Ankara. 
da yapılması kat'i olarak takarrür 
etmiştir. İktısat vekaleti derhal kon. 
gre i~in hazırlıklara ve davetlere 
başlamıştır. Kongreye üzüm ihracat-
çıları ile müstahsiller namına her 
yerden birer murahhas İzmir, Mani. 
sa, Aydın, Denizli saylavları ve bor. 
salarla ticaret odası mütehassısları 

iştirak edecektir. 
Kongrede, bu kıymetli ihraç mad

demizin daha nefis bir şekilde istih. 
sali, islenmesi, cvsaf mın güzelleşti. 
rilmesi, iyi ambalaj yapılarak ihracı 
gibi hususlar ~örüşülecek ve bu hu-
susta lta;arfar verilecektir. ,.Maama. 
fili ltongr&ıin en ziyade meşgul ola:. 
cağı mesele kat'i standardizasyon ve 
kontrolla ihraç edilen üzümün malL 
yet fiatlarının indirilmesi olacaktır. 

Madam 
Simpsoiı 

G elin l ik elb ise s ini 
ısmarlamış 

Şimdi Anısturya.da bulunan Vind. 
sor dükünün (sabık İngiltere kralı) 
orada yerleşmek veya uzunca bir 
müddet oturmak kararında olduğu 
anlaşılmaktadır. Sa.bık kralın kardeşi 
I\cnt dükü Viyana.ya gitmiş Vindsor 
Dükü dy Rinthee'dcn gelerek kendi
sine mülaki olmuştur. 

Vindsor dükünün Carlnthie'de Go. 
iltal havalisinde avlanmak için arazi 
satmalacağı söylenmektedir. 

Gelinlik elbise 
The People gazetesinin Pııris mu. 

habiri, Madam Simosonun gelinlik el. 
biscsini hazırlamağa ba§ladrğını ve 
fakat bunu seçmek' için Parise git
meye lüzum görmediğini Yazmakta. 
dır. Paristcn kendisine intihap etme. 
si için 40 muhtelif kostüm gönderil. 
mektedir. Madam Siınpson sabık ln
giliz kraliyle belki d~ mavi bir gelin 
esvabı içinde evlenecektir. 

Ceza kan unumuzda 
değişi klik 

Haber verildiğine göre teşkilatı 
esasiye kanununumuzdaki son de -
ğişmelerden sonra Türk ceza kanu
nunda da bazı değişmeler yapılması 
zarureti husule gelmiştir. 

Temyiz mahkemesi reisleri bay -
ramdan sonra Ankarada toplanarak 
bu mesele üzerinde görüsecek ve 
baş vekalete bir rapor ve~ecekler .. 
dir. 

vo prnpııgo.nda ve turlng lslrrine bu dl'rtte 
<'hcmnılyct verdiğimiz g\inlerde l\lnlatyndıı.• 
ld ııı::ıy. l!!lldlmteıı bu CC\'ııbı ,·erdllU ~ol• 
hayret edilir. Yooot:, mimar Çetıntaıı, fıı1Ja 
,-nzıh olmayan bir cevaptıın bu manııyı ı;ı
Jmrdıysa bunu twıhlh etmelidir. 

Zira " b lr Tilrk \"ali 1 Malatya gibi b ir 

merl<cz.de müze yapılamaz,, diyemez. 

lsmet İnönü köylüle!le görüşmü~
tür. Başvekil bilhassa köylülere 
vergilerin ağır olup olmadığını sor
muş ve köylüden vergilerin şi\cayet 
edilecek kadar ağır olmadığı cevabı 
nı almıştır. 

1srr.et İnönü dün Menemen ve 
Bergamn.yı ziy<net etmiştir. Başve
kilimiz Gediz havalisinde kurula
cak zirai kombinalar için mahallin
de tetkikat yapmış ve öğle yemeği
ni Bergama halkevinde yedikten 
sonra Bergama harabelerini ziyaret 
etmiştir. Dönüşte liman işleri üze· 
rinde izahat almıştır. 

Bawekil dün havanın yağışlı ol 
masın; rağmen Alsancağa giderek 
liman islerini tetkik etmiştir. 

Oviyedo 
A sô o e ırd e lf1l 

Kurtuluyor 
HUkftmet ku vvetlerl 
umumt bir t aarruza 

hazırlanıyor 
Madrit, 25 (A. A .) - Oviodo

dan bildirildiğine göre, hükumet 
kuvvetleri, birçok sevkülceyş mev
zileri dahil olmak üzere , Oviedo· 
nun birçok varoşlarını ele geçirmiş
lerdir. 

Son muharebeler, harabe halin
de bulunan bu şehirde, dahili har
bin bidayetindenberi yapılmı~ olan 
muharebelerin en şiddetlisi olmuş • 
tur. Milisler iki gün iki gece, di
namitler yardımiyle, ev ev ilerlemiş· 
lerdir. 

Asiler, bundan iki ay evvel, mu
hasırların ihata ~embt;Tlerini kırarak 
şehre erzak ve mUhimmat ithaline 
muvaffak olmuşlardı. Şimdi ise, asJ· 
lerin hariçten yardım görmeleri im· 
kansız bir hale gelmiştir. Hükume· 
tin topçu kuvvetleri, F rankistlerin 
sığınmış oldukları şehrin merkezin· 
de kain silah fabrikasını mütemadi
yen döğmektedirler. Resmi maha· 
fil, Oviodo'nun pek yakında sukut 
edeceğini 'Ve bu sükutu, hukumet 
kuvYetlerinin bütün cephelerde ya
pacakları bir taarruzun takip edece
ğini beyan eylemektedirler. Filva· 
ki mecburi askerlik hizmeti hakkın· 
daki yeni k;ınun saye~inde hi.ikumet 
kıtaatı, pek yakında mühim mik • 
tarda taze kuvvetlere sahip olacak
tır. 

• • • 
Gazetemizin intişar etmediği 

iiç gün zarfında !spanyada dahili 
harp devam etmiş fakat vaziyette 
esaslı bir değişiklik olmamıştır. 

Dahili harb her gün biraz daha 
siddetlenmektedir. Hükumetçilerin 
~mumi bir taarruz planı tatbik ettik 
leri ve ilerleme işinde daha fazla 
muvaffak oldukları görülmektedir. 

I 

Ancak, asilerin de şiddetli bir 
mukavemete ve ellerine geçirdikleri 
şehirleri ısrarla müdafaaya hazırlan· 
dıkları anlaşılmaktadır. 

Hiikumetçilerin Asturide muzaf· 
feriyeti, F rankocu kıta!ardan sızan 
haberlere göre asılsızdır. Fakat, ge
rek Madrit radyosu ve gerekse, eti· 
ğer birkaç ecnebi neşriyat büroları, 
haberin doğruluğunda müttefiktir 
ler. 

'frabzon valisinin 
cenaze merasi mi 
Cerra'hpaşa hastahanesinde te· 

davi altında bulunan Trabzon valisi 
Rifat Danişmen mz.<!tteessüf kurtu
lamıyarak vefat etmiştir. 

Rifat Danişmen polisten yetiş
miş ve emniyet müdi.irlüklerinden 
sonra Tekirdağ ve Trabzon valilik· 
lerinde bulunmuştu. Merhumun 
cenazesi bugün saat 11 de Cerrah
paşadan kaldırılmış ve cenaze na· 
mazı Fatih camiinde kılındıktan son 
ra aile k<\bristanına gömülmüştür. 

Mermuha rahmet, kederdide ai· 
lesine sabırlar dileriz. 
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" s~ ,?t:, afCu_ ~ 

~~ 
güıı

Şair Faruk Niı.fiz Çamlı bel 50~. ,.1 ' . b' r ıı:ıır ,. • !erde "Akar S\J.' adlı yenı ı ~ ,, 
~ .;,nuru 

tabından başka ''Yıldız 1:ao··-
. ' ilk :rO• 

adlı bir roman çıkardı. şaırın ıcri 
manı... Şimdiye kadar _ınaıızuıne ip 
·ı · t' w · "h tl ·ktı'fa. et.ıneY ı e crış ıgı şo re e ı çli· 
yeni bir vadiye girmesi ~eın ge~er· 
ğini hem de asaletini ısbat 

' kU~~ 
"Yıldız yağmuru'' nu elbette 0 kal· 
cak ve §airin tek romanı olarak 
mamasını temenni edecekslniz. 

. dııbS. 
Bayram günleri gazctelerı, ·z do!!· 

doğrusu gazeteyi, a~madını, azı ·tıabl 
tumun romanını okudum. Bı 

tn·lııl'ltı· 
ahfeşliğim de tuttu, bazı sa. 
altını çizdim: , • . 'n o • 

Ziya. genı; kızın, söylem.ek ~ _ 
rar edilmek istediğini a1ı[.a.dı. 
s. 6. . ·e' 

"Bir kimseyi'' değil, "bir k~!r 
ısrar edilir. O halde "genç kıt ısr 

1 ı• bt. 
edilmez, ısrar edilmek istemez ' ,, 
ki ''kendisine ısrar edilmesini ister. 

w Jık zar:ıDogruw su bu cokilde bir agır • 
I>"- Jet• 

fetsizlik var. Fakat: "Ziya •. gen~ j5-
zın, söylemek için ısrar ettırıne. ·•') 
tediğini (yahut "ısrar bekledfğitıl 
anladı'' denilse hem dalıa doğrU oıur, 
hem de ağır olmazdı. 

Leylô., yirmisine gelmiytm ya:r 
ile beraber ... - S. 9. . }tl~ 

''Yaşı, yirmiye ·gelmemış oıına 
beraber" denilmeli idi. 

. "rüı•ctı 
Hayri J.fünıt.az, bü/e-ıJı. g~ ı>i .. 
başma geçer, önce her 1çkıidC:J(:r• 
rcr kadeh tatlıktan .~onrcı bıı 11• daıı birinde karar verir, /O.Si 

sız yer, içerdi. - S. 16. ,. 
,{f• 

"... karar verir'' değil, "karar on-
lar'' olacak. ''Önce ... ta.ttıktan s 
ra" iyi değil; ya "önce'' yi kald,:rn:r: 
lI yahut "tadar" deyip ''sonra ) 

' 1 ,_,, .. 
"Bunlardan" tla lüzumsuz, cUm C.1 

ğırlaştırıyor. "$-. 

Oraaal..-ilerin hiçbiri mıtm gc 
fordiği ycrr. değil, ua::i:ycfc ~ 
yordu ... - S. 25. tte 

": .• hiçbf~i ... bakı~ordu'' ... ElbC 
doğru değil. . ...c 

. ne.t'tıı cw 
Ziya, kooa.ların, T~m tMı t 

11111
• 

sonra, ba..""I da hiç Juı})e1' alinll 
sı hususııtıda ... - ·s. 114. 

baf)lft 
" ... en sonra haber alm~ı, k ıi· 

da hiç haber almaması'' denııınc ıc 

7.ımdı. Buradaki "en sonra." da. ~e 
iyi değil; ''herkesten sonra'' denı 
daha iyi olurdu. .

1
• 

• .. n"'.! .,. 
Gösterdikleri telUlsürle tlk ....,,,_ ..... 

• ·1cr ~,,,. yi yapmı.J sayılan tc.şyıcı . . t!IJ. 
di, hastaya vermek içiJı, ik-ınc'.ı,,fl· ' ı· gört ,. zifcyi yapıyorlar, sevüıç ı 

yorlardı. - S. 144. ret• 
,. 1'e ' Hastaya vermek için ... 

1 
cııl' 

mek için? ... "Sevinç vermek'' 0 8 
•or· 

ama öyle kolay kolay ant~ılın~a)1 
H " ' '' .. d -·ı " }la.S cm scvınç ıyı egı . ... e• 
neşelendirmek için ... kendileri~: ~yf 
şeli görünüyorlardı'' demek d 
olurdu. .~ 

Ziya, giinaşın, Bcllds'iıı yc.l [tı-
·İ.J1.a§ırı gircrk"n, Ziya'y~ da gı dirı..eı 

ra1nm kartları gc1iyordıt: B 
Sofya, Bclgrad ... - S. 150· , ilci 

Yani tren F..dirne'den Sofya.~rj111' 
günde, Sofya'dan Belgrad'a da idi~ 
iki günde gidiyor ... ~·Belki. sar~e ı:ıir 
ne'de, Sofya'da, her geçtiği ye ııııı. o 
iki gece kalıyor" diyeceksin~z a.)1Pt!l 

da kabil değil: Viyana'ya agı:. ze""i 
götürüyor. Muharrir "tenazur ;rl~rl 
· · t · w 1 t va şeb· ıçın ya renı agır a mış, . 0·.-

biribirinden çok uzaklaştırn11ş 
cak... ).~~/ 

-~" frak ta karışıklık ~ıçili" 
Ankora, (A.A.) - Ir~k,. ,.a 

ği, Irakta ko~gaşalık w• ~ık?G111

8pıidı" 
Irak kabir.csınde degışıklık .! 01ı,rı1' 
ğma dair çıkan haberleri katı 
tekzip etmektedir. 'flliııde 

Irak hükumeti saylav se~ı ııfl1ıf 
b.. "k b' ff k t Jcaııı · 1

' uyu ır muva n ıye . esıfltı.1 ve dün biten intibahat n~tı~Jl se~1 

bütiin hükumet namzetlerını JlleJ11' 

diği anl~şılmıştır. Bu ha~r bir '( 
leketin her tarafında büyu k 1't' 1~ 
vinçle karşılanmıştır. l~-tta şr/ 
mebusan meclisini 27 §Ul.7" 

caktır, 
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'JI~ alirii_~üıu ~~r.,: 
Kanun çer~;v-;;ı -

&ı( dahilinde 
açakçılık 

oıt Nasıl yapılır? 
l'an ~c1u1~dan Vahram Hacir.li. 

'-ns ı ·· · tıu 11.... gormUş bir tüccar olducrn . , .... ~ısad· o-
~1.lllkla 1 hayatımızda bazı uygun. 
fie h. r farkettiğini umumi mena. 
"- IZınet ıç· ' ueta,l--- ın, bunları sebepleriyle b ·uçr YllY.sı ..... ;;.. __ 
İldirdi. ~uu bana mektupla 

8adı i'" .Ben de, kendisine, bu ma.k. 
'· .. 'lll bir n · gıtrıi hu eşır vasıta.cq olabilece. 
dostuın susr. surette yazdım. Gıyabi 
tıuy0r· §U ıddıada ve ifşa.atia bulu. 

1 

··ıı. * .y. • 
t° ~tısat v k" . 
ı~t e ii.letinin ve Türkofis'in 

tun oıa~e ~uk~k mekteplerinden me. 
~k on~ a ış göremiyeceğini ve 
lllınden y ~:nı kadrosuna ticaret ale. 
tOrnıüş :. l§rniş, tecrübe ve muamele 
~ oldu~seler getirilmesinin za. 
ktısat V gunu ldd;a ediyorum. Zin 
iekkUUerieka:ıetinin ve Türkofis'in te 
careı alern~n ve onlar vasıta.sile ti. 
~~ar,,. kıne konulan çeşit çeşit ka. 
'! ... ., onte,n · 
1 
~lenn Janların, takasların. 

eıel'iııi ' bol"Sa. ve banka muame. 
.a· n kont l 1 iktısaa· ro larının yegane gaye. 
~lılıek \'e 

1 tnuvazençnıizi muhafaza 
~ınasnıa llle1'?I~ket servetinin harice 
~ost~C~ğ° tnanı o1maktrr. Aşağıda 
gfın kl un bir örnekle ispat edece. 
da. nı~ konuınıuş olan kanunlar. 
lar, noks arda pek çok mantıksızlık. 
~~ edeanıar Vardır. Eğer buglin ben 
~ anun ~:seın o kanunJar mucibince, 
l'a~ l>a~evesi dahilinde, istediğim 

bılitiın. ıJ1· memleket dışına kaçı. 
'ada tecru~ d~. dediğim gibi. piya. 
l~arı._'di . " gormekle öğrenilebilir. 
~ -5!)o \r nıı Almanyadan namınıza 

0li llos~Ya 1000 lira kıymetinde 
~s•aı ida. lla tnal getirttiniz. Koli 
~\'"t "d" resi sizi bir ihbarname ilt
t.~1~ / \'e kolinize dair takas ki. 
"ll..r.- ı?.e " . s· t •dı ·ı erır. • ız de o takas 

?>ıJ'~ı ~ ı e kolin'zin bedelini Cumhu 
rahı .... ,.... b -
~ t!:>'J ,. , z :ınkrıı;ına yatırırsınız. 
~ .. Jıfı., 1-..ıan 15 gU l'\.11-t .. • n sonra 

llbı ~~ t ltg r. Kclipostalda bir bil. 
t'eıı '>:>~tal'a ız usul varclrr. Bir koli. 
bıı Paket b "'Urudu tarihinden itiba. 
li Para aııni~na ardiye alınır. 18.kin 
a\-~aket l>o ~gı halde yine de bir ko. 
,~ 'n f zıa 8 hanesi ambarında bir 
ı:ı~ 80nra ır muhafaza edilmez, ve bir 
n· ta ka~~ndere~ iade edilir. Şimdi 
g1: b!:;ı.8 lr~k istiyen bir zat kolisi. 
h:ı. a 1),, 'eıın~dını alıp C. :M. Banka. 
b flo ta,. 1 l':ıtırd~ld.sn sonra bir da 

•l' :ı. ,, a llı!-r 
ll·· Y sonr ~ a.ınaz: tabii kolisi de 
"~l:Yleee rn} gönderene iade edilir. 
~"oı ··'<lir ·· 
b~ s: hem .~0nderen fabrika yahut 
t-•. eı.ni ,,1 gondermiB olduguw malın 
'.>Oyı ""lnı 
ltı e iti, bu § olur, hem de malını: 
~ a ile u~ §ekilde herhangi bir fir. 
bitar r>a.ra Ulduğu gibi. istenildiği 
ııı'l.ır "~ si_ı dtnemleket hnricine çıka. 
h~ .. ~ o rre ; o paraYl si1..in hesabı. 

?:' \aırna rn c!·eun istediğiniz bir 
ı- ",le b· ~"attrabilirsiniz 
1 (· r hnı · 

~-ıı •• .~r. Ba 3 Y1' 0 n ba..~rmd:ın gel'. 
t.. rn n }.. __ , nkasına takas kaindı ile 
·1.1~• b "'l.'QeJ° • b" 

5.6 ~unu d ını Yatırdım, ve banka 
lilıt Wn Bon a koli postala verdim. 
l'j t'esrnı ra lllahma şu kadar güm. 
l'rıı~ldırrı, 0 "er~ceğime dair ilmühabe. 
<ıia•tu. ıo g'\lnJer gümrük param 

tl' ~ ltı{lhtn~ ~.nra bedeli ödenmiş 
ıı" ~ a ~ttiği 11 guznruğünü verip al. 
tı~acıe editd~·"~i~ kolin=n göndere. 
tıı, t harekete ~1 ögrendim. Bu man. 
~I ~ de dc-rt her ne kadar itiraz et. 
tn el'rniş: bir anlatamadmı. Kanun 

bı~iş_ \falın aydan fazla mal belde· 
lı11d 'l'urk tnaı bedeli yatınlmış, mal 
lıe 1ktan Bo~olmuş, ardiyesi de a.. 
lrl'3~atıtık "at-' bu~ malı iade etme!de 
~e 1tldt- ka · Böylelikle kanun da. 
il ... ~i ~. ? ~akçıhğa +""'vlk ed 0 l . a· 
1.11~ ... :~ tUn ~ ı sın ı. 

liııi b!r lllekt 80nra fabrikadan al. 
d~ \re henı d Upta hem malın bede. 
l<ir tınu bUY'Uke b~alını geri alinış ol. 
b..5 hana ~·aıına~ taaccUple fabrika. 
!'ıı, ~e~ip · d Ydı, ve eğer malım 
b·ıd· l>tıdis:n;: e ettimse şu k;ıdar pa. 
!Jl- 'l"l'lle1·t ~ alacak1 ı oldugu~ mu 

Qiat"\ ' eydı E ~ 
it-" h· bu'lu~ k ger ~n bir kaça.lH-;:ı 
d.1~ t lira 01 anun dairesinde ve. 

ll a kaı>ty "un par2m mer,ı::-ı·ct 
~ 11 llıa1 • 
c l'n- ı ikinci b. 
-~cut k ır defa .. P~irt~ .. ı< 

a,,,,l",ı>-r 
nw,.ıJ,ince i1dn. 

<Va. Nu) 
( Dıevumı f üncüde) 

Vekillerin 
tetkikleri 

()ahLi~1e Vekili 
seyahate çıktı 

Dahiliye Vekili ve Parti Genci 
Sekreteri Şiikrü Kaya cenup vila
yetl~rine bir seyahate çıkmıştır. Se· 
yahat on gi.in devam edecektir. 

Ziraat Vekili 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 

bugünlerde beraberinde ziraat ban· 
kası umum müdürü ve ziraat ensti
tüsü profesörleriyle mütehassıslar 

olduğu halde zirai kombinalar Ü· 
zerinde tetkikat yapmak üzere A· 
nadoluda bir seyahate çıkacaktır. 

Seyahat lzmirden ba~lıyarak bütiin 
Anadolu vilayetlerini ihtiva edecek· 
tir. 

Sarhoş ukla 
eve giren 

Bir 1ıdam altı aya 
mahkum oldu 

Münir isminde birisi bayramın 
ikinci günü Karagümrükte Hanife-
nin evine girmiş, elinde bir ustura 
olduğu halde adalan dolaşmıya baş· 
lamıştır. Münir böylece üç odayı 
gezmiş, dördüncüyu açınca Hanife 
ve gelini Feride ile karşılaşmıştır. 

Münir kadınlan tehdit ederek ba· 
ğırmalarına mani olmak istemişse 
de kadınların feryatlarına polis Ha· 
san yetişmiş, kapıdan çıkan Münir· 
le karşılaşınca tutmak istemiş, Mü
nir bu sırada memuru elinden ya-
ralamıştır. Memur yaralanmasına 
rağmen Müniri bırakmamış, kara· 
gola götürmüştür. 

Münir asliye ikinci ceza mahkc· 
mcsinc çıkarılmış, altı ay yirmi gün 
hapse mahkum olmuştur. Suçlu 
mahkemede şöyle demiştir: 

"- Kadınları tanımam. Çok 
sarhoştum. Ne yaptığımı bilmiyor-
dum. Zahir snrho~lukla aklıma es· 
miş, bu eve girmiŞiml,. 

Üç ayhk maaşların 
t evzi şekli 

Emlak bankası lstanbul şube· 
sinin yeni müdürü Kemal banka-
dan mütekait, dul ve yetimlerin Ü~ 
aylık maa~larmı alış şeklini çok e?:İ· 
yctli bulmuş ve bu memlekete uzun 
yıllar hizmet edenlerle bunların dul 
ve yetimlerine mümkün olduğu ka· 
dar sühuletle para tevdiini tetkik el· 
meğe başlamıştır. Bunun için üç 

Mecidiye köyünde 
bir jandarma kam
yon altında öldü 
Evvelki sabah bir jandarmanın ( Cafer de kendisini şöyle müda· 

ölümiyle niticelenen feci bir kaza faa etmiştir: 
olmuştur. Anlatıldığına göre kaza .. _ Jandarma zorla bindi. İçeri 
şöyle olmuştur: almak için ısrar ettim. Kamyonun 

Şoför Caferin idaresindeki su sağ kapısı bozuktu. O tarafa da a· 
kamyonu Sarıyerden Şişliye dama· lamadım. Nihayet çamurlukta git· 
canalarla su getiriyormu~. Derbent mckte ısrar etti. Daha fazla ı rar f!· 
karakolunun önünden geçerken jan demedim. Kamyonla k:ırşılaşrnca 
darma Konyalı Bektaş kamyonu geçeceği kadar bir mesafe tahmin 
durdurarak binmek istemiştir. Kam· ettim ve me~afcyi ona göre ayarla· 
yonun icinde yer olmadığından jan- drrn. Halbuki jandarma kendisini 
danna basamakta gideceğini söyli· çok fazla dışarıya vermi~ olacak ki 
yerek yan tarafa tutunmuş ve böy- bu kaza oldu.,. 
lece ~ıiecidiyckö Ü civarındaki me- Bunlar dinlendikten sonra tıb
zarlığa kadar gelmiş. Mezarlık ö hı adlinin kaza yerinde keşif yapan 
niinden geçerken lstanbul cihetin fen memuru Yakubun raporları o
den gelen şoför Mihalin kiremit yük kunmuştur. 
lü kamyonu ile kar~ılaşmıştır. iki Nihayet §ahitlerin celbi, kaza 
kamyon biribirlerinin yanından yerinde yeniden keşif yapılması 
geçtiktP.n sonra yan tarafta duran için muhakeme 28 subat pazar gii
jandarmanın yere diiştüğ\i görül. niine bırakılmıştır. Şoför Mihal şa· 
müştür. Kamyonlar durmuş, jan hitlerden Muzaffere rüşvet teklif 
dann&nın ezildiği anlaşılmış, Şişli ı ettiğinden tevkif edilmiştir. 
Çocuk hastahanesine kaldmlmı§, ------, --------
bir saat sonra ölmiiQtür. 

1 

Eski bir fUrk sanatı 
Şoförler dün asliye üçüncü ecza i hya ediliyor 

mahkemesine çıkarılmışlardır. Bun 1 
lardan şoför Mihal kazayı şöyle 
anlatmıştır: 

··- Saatte 1 O • 15 kilometre 
süratle asfalt yolun sağını takip e
diyordum. Solumda ve karşımda 
Caferin kamyonu geliyordu. Gelen 
kamyon toprak rengindedir. BaM· 
mağında bir adamın durduğunu gör 
med:m. Esasen jandarmanın elbisesi 
de haki renkte olduğundan farkedi· 
lemczdi. Caferin kamyonu ile kar
§ılaşıp geçtikten sonra etraftan ses· 
lcr i'ıttim. Ondan sonra durunca 
yerde jandarmanın yattığını gör 
düm. Kamyonlar biribirine çarpma 
dığından hiç bir sarsıntı işitmedim. 
Jandarma basamakta kendi!!ini faz. 
laca dışarıy'1 vermiş olacak ki iki 
kamyon arasında ezilmıştir.,. 
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Hükmet bizde yeniden ihya edilen 
bir sanatin ameli hayata tatbiki için uğ
raşmaktadır. Bu sanat "Ebru,. denilen 
sanattır ki bugün bilen ancak bir tek 
fert kalmıştır. Güzel sanatlar akadeıni
ainde ihya edilen Şark tezyini sanatlan 
ıuhesinde bu ihtiyar sanatkardan genç· 
lerin öğrendikleri "Ebru,, bu hocanın 

gayretiyle bilsbütün mahvolup gitmek
ten kurtulmuştur. 

Ebru Türk güzel sanatlarının ka
ğıtçılıkta gösterdiği b:r harikadır. Bazı 
mayilerin bir araya getirilmesiyle hu
sule gelen bir suyun isine sokulan ka
ğıtlar çok güzel menevi~li 1ckillcr al
maktadır. Bu suda hesapsız ve iste
nildiği kadar k!ğıda aynı şekli vermek 
kabildir. Bu anat memleketimizde asır
larca bir aır olarak aaklanmıı, fakat 
Avvrupalı Etem efendiden bunu öğre. 
nerek Avrupaya yapmıştır. 

lktısat Vekaleti akademide bu işte 
yetişen gençleri İzmit kağıt fabrikası· 
na alarak akademide yapılacak mottfler 
üzerinde geniş imalat yapmak ve bu su 
retle Ebruyu ticarı sahaya intikal ettir· 
mek kararındadır. 

Yeni kAğıt pıtralar 

aylıklarda her kazada birer maaş 
kişesi kurulması mukarrerdir. j •••~J•lllm•••••m 

Maliye vekaleti biitün kağıt pa· 
ralanmızın yeni harflerle yeniden 
büsılmasına karar ,·ermiştir. Bu
mın için yeni paralarımızm dahilde 
basılması imb3nları tetkik edilmek· ' 
tcdir. Eğer kati karar verilirse İs· 
tanbul darbhanesine yeni makineler 
getirilecektir. 

'~ 
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1ÇE·R1 O E : 
• Şimdi emlAk bankasına ait bulunan 

Beykozd&kJ Abraham paşa korusu maliye
ce geri alıno.ralt park yapılacak ve Beykoz 
kunnda da Ziraat mUzesi a.çıtacaktır. 

ıe: SultanahrnettekJ hafriyatın ma.ll tarafı
nı üstUne almıı olan İngiliz arkeoloğl&rm• 
dan prot'esur doktor Puss ı \illyete mUra• 
caatıe kendi hesabına lngllterede iki Tflrk 
gencine ziraat tahsili yaptıracağm.ı bfldlr• 
mi§tır. 

• !randan sonra Iraka ge~miJ olan Bolu 
ımylavı Cemal HUsnilniln rclsllği altındaki 

heyet yakında Ankaraya dönecektir. 

• Malatyada Mehmet oğlu lbral'Jm &dm• 
da. bir kalpazan Jmal ettiği gümü§ liraları 
sllrcrken J'Bka.lanmıı.ıtır. 

" A l'rupa hattı yol bekı.;ilerlnden Alinin 
ÇOl!U~nıın dayaktan ölmesi hadisem hakkın 
dalct polis tahkikatı bltmişUr. D08ya yann 
adliye~ e vcrllccc.lttlr. 

• Hllk!lmet, memleketimizde kömürden 
bcnrJn istihsali itin tesisat yapmak üzere 
alıı.c~l\'rmız olan bir yabancı cteı.·lı>tle mUza• 
kero halindedir. 

• Cabo • tres • aorcaıı isminde 2300 ton 
luk bir İspanyol vapuru dün B&bah Qanak" 

kalede Hıu11'rliye tabya.<u önllnc!e ~hcınm'• Cm.,ı11Jrrel•;nln ;· , • .. hir ;cr't :-c mi : - . 
yet!J Bllretu karaya oturmuştur. mı:tır. rnrıomet:ar meras1mtle ha.zır b:.ı-

TUrk gemJ k•ırta.rınıı lrketlnln Çannkk·· lunmuçtur. 
tcd .. b11ıunıon Ho-ıı. gemisi kurtarma am"'I· • Amerlkada A1aska.1a Du~las ad•nd ı:ı 

t • k • ya 11111 bai'lamı§t•r. ·!lr\\k liman bir y:ıngın ncUc~sln:le Uı;: ııaııt 

D 1 S A R 1 D A : g!Ll kır.a bir nıU~c!4t zıırfııı1a tamamıle yan 
* M<>Jtsllta Dır} bakanı B. Erhııı.rd Hav. mı:tır. 

?t!l'k.<tlkıı ihtiltıJ hıuekf'tleri esnasında Fr:ır· t1ı Yug-os:av - B'J'-ar pak•ı Millctı~r ccmJ 
sa Ye İtalya tebaalarmın gördUklcrf 7.nr:ı • yc••r.~e te..,cll edf·mJ:tır. 

la.mı tazmınt ıc·n Frıııı.,ız sefirin• U'S bin * Yunan kraıı .Torj ı~tdllll adasında p • 
ve 1ta• .. p·ı r rt-ı,,... de :;:s bin PQZuluk birer lak bir ıır"clldc ltarşılanmış ve 17 mnhkCımu 1 
~ek t•-vdl P.tml~tlr. a fetıni§tlr. 

• Ren· • - t mahaffl, Musollnfnfn • l'ıntlnıllzdeld teşrinisanldcn lUbaren 
Buden., •., . ... "'""ti "'"'l'omrta k,.aıa refııl·11.t Ne\'york • Londra ha\'ll yolu te_-.ıs olunacal • 
edecr..., ' · ·.,ın ll$11 ve esaJıt olınııdı~ı tır. 
1u•.,·~r.ıtyorlar. • Alman Hava nazın gı>neral Görlng \"n· -

"' Sov rt Ruııya mrrl<r:d icra J\l)m!tP.11! şovada.n 'Berllnf' dönmtişUlr. 
dlv!!.n• - .. -,..,v,..a.'l l":n\''°f't so•v~ı~t C'tımh•·. ., Çtn merkrzi icra komltt!sl C:tn1e t· • 
ri~·eUriıı ''eni kan•ın! •ıı:ı.<d profoıı1tıl Ul.~1p mUnlzme kartı aç;lan mUc&C!f'leye devanı 1 
ctmlştlr. kararı \ 0ennl§Ur. 

Bu projeye göre AzE-.. baycan. diğer on fe- • lngi'iz Harlcl;~:e :nazın Eden A ,.am Kn• 
derıtl cumhurl,·e•ıe blrllkt" SoYvetıer itti• maraıınıda be:.ranatta bulune.rnk tngtll:z; 
hadrna a~suvln <1:ı11fl nlmaktadrr. hUl\tlmetlle Alman, So\·yct. Leh, 1'1\rk. NoT• 

• TU .. klvc h•lltOn::etl, Mısırı Mll'etler er- veç. Fin1A.ndlya ve Dr.nimarka hUkQmeUeri 
miyetine gtnne~e <lavet ı>ttl~ Mllletıer srasmda deniz Bflllhlannm Londra dt"!nfz; 
cemivetl ge:ıcl ııekrc•,.rıı~ne tebliğ etm~Ur anle.şmaııı esam Uzerlne keyfiyet IUbartıc 

• Estonya lstlkla.Jlnln ıo uncu yıldl5nUmU tahdidi hakkmd& cereyaJı e<len mUzakerc· ı 
bUtiln memlekette tesllt edilmi§Ur. Kıtaat Jerin ilerlemekte olduğunu blldlrml§Ur. 

SON POSTA'da : --------
Avusturya 
Aımıenyaya 

bc.~=ar..maıı mı ? 
Si~ .. t üleınl &Utummd:ı Selim füıgıp 
l>U ' tn A' ustur~ a • Alm.aı1~ ıı nıUıı:ı ıı • 
h .. lerl t>frnfmd.ı ıı fikirleri ller!J c 

lrm •I, t lir: 

A YU tur;ı. n H r.C'Jye nazırı Gide ŞM t 
Brrllnc ı;itU~i z:ıman. b•r hayli vnkil ı;er• 
gin tlıır'''I • •r,) u • Alman mUnusebat.· 
nm yeni bir saföaya gırmektc olduğu knnc.• 
aU hasıl olmuştu. Her ikisi de Cermen ıı• 
kından olmakla iftihar eden bu iki mllleti 
ayıran n'>kta., millet olarak slyaa1 ve man • 
\1 sahadaki dUşUnUşlerl arasında me\•cut 
olın ayrılıkUr. Bunun haricinde, bu'l'llnkü .. 
A nıı;turya, bUyUk komııusu Almnnyan•n 
ıktı adi tesiri altmcbdır. Almnnyanm, bu 
mcmleke•ı slyasetn de kendi nllfuzuna tabi 
tutmak istemesi tabiidir. 

Türki~1ede toprak 
nıes~lesi 

luhlddln Dirgen ise bugün toprak me. 
ael('.tıinln hiitün dünya mc.nılt>.l<ı~tlerln• 
do o~ ıı:ıdı~ı mühim it ııtya.aa rorn U:r.<'• 
rlııdA dlWrntlo dum1akta ve "toprıık 
kanıınwmn Ttirklyedc lnkılAltm ynptı. 
fı 1 ler u.rıısmda en mühim mesl'.'!ck~ 
dr.n birine taallfik ettiğini,, &Öl llycrek 
ııu fikri ileriye !!lirUyor: 

Toprak kanunu, kanun olmazdan evvel 
de. olduktan sonra dn, nlh:ıyct to.tblkat eıı
na.smdıı. da bir hayll mesele mevzuu olmak" 
tan hali kalmayacaktır. Buna kani oldu• 
ğum içindir ki, geçen gün, köylü hayatmın 
ISJG.hı, köyUn bugUnkU seviyesinin yüksel• 

tilmesl gayesile haurlanan projelerden bahs 
ederken, gayet 1}1 maksatlarla ve ince he• 
saplarla vücuda get1ıilen bu projelerin tat• 
blkatı esnıısmda. ynvll§ yavq kademe kıı.• 

deme, tecrUbclerdcn istifade edllerek yC• 
rünmesi münasip olacağını kayda değer 
bir mW~ şeklinde ifade etmlşUm. 

Bttndıuı onra l\luhlddin Birgen es&" 

h:ıı...nndakl flklrlerlnl de öyfo hlll!isa 

ediyor: 

Tilrklycnln mubtell! sahala.nnda toprak, 
muhtelit' dağılma şartlıırı arzeder. Feodal 
bUnyeli mmtakalarda toprak mUlklyetl 
mUn(crtt "ilerde çok temerküz etmiş ve bu• 
nun ncUcc.'rlnde kUtleler çok topraksız kn• 
lara.k ecir vaziyetine 'auşmllştUr. Diğer ta• 

raflarda da köylU topraksızdır, denemez. 
Fakat, faitat Osmanlı s:ıraymm doğrudan 
doğruya V('ya bilvasıta t'n.zlıı hakim ol , ı ,u 
aahalarda, mesela. İstanbul clvanndıı, Trak• 
yadıt, garbi Ana.dolunun bazı kısımlarında 
bir takım bUyUk toprak mUlkiyctıerl vU• 

cuda gelml,tir. Bu toprııkta.rm ekseriyetle 
sahiplen tnrafmdnn köylüye ondıılıkla !§" 
ıottlrfldlğl ve bu işletmede muhtelif usuller 
tatbik edfldlr. malQmdur. Lehinde de, ale}• 
hinde de bir hayll söz söylenmesi mUmkiln 
olan bu l§letme usulllnUn içinde muhakkak 
olan bir ııey varsa, usul, k.öyltiyü ecir yap. 
tığı nlsbctte onun bir TUrk 'atandıı.şı olma• 
sma mani oldut,'U hakıkaUdir. TUrklye, her 
TUrkltn bir vatandaş olduğu Ulkc olmalıdır. 
Türk, tktısacll faaliyetinin bUtiln maddt ve 
manevi mesullyctlnl \\zerine e.ımadıkça im• 

zası imza. aö:r.11 sö:ı:, ()lme.dıltça da vatanda§ 
olamaz. Vatnnda§larla dcğll, eclrlerle dolu 
olan bir mcm!cltet bu asrın memleketi sııyı. 
tam az. 

Binaenaleyh, ne tarnftan ba.lulııa Türkiye
de yer yer mUhlm, yer yer muht~ltf teza• 
hilrler yap:ın bir toprak meselesi vardır ve 
bu meselC" .bugün d<'ğ1lsc yarm, :rann de
(:ilsr ISbUr gtın mutlak bir şekilde halledil• 
mcğ"ıı muhtnc;tır, hnllcdllccekUr v~ bu mi'• 
föclc ı:aıte 1.lm.cdlkçc lr.lu r.p eksilt ltıtlncnk• 

IIr. 

Rom· pyada Dahiliye 
DlJZU 1 değ ştiri dt 

Romanyada beklenen kabine 
değişmesi dün olmuştur. Başvekil 
T atarcsko dahiliye nazırlığını da u
z,.,.ine ,..h-~·r ••r. Dabıliye müste~ar· 

1 -~ma kralı~ nlBİyctinden general 
r iarineı:ko tayin edilmiştir. 

Ziraat bakanı Sas adliveyc 
f""Çmiş ve cilahlanma bakanlı~ı ilga 
n!unar;-k JTl''""r" f'l5tı, l·arbiye bakan 
1 o;ma devredilm·~tir. General An· 
gclesko ha biye bakanlığında kal· 
r1ıştır. Adliye ve dahiliye b. 'kan· 
1.-rı. Ceora ve Juca devlet bakanı o
brak kabinede kalmışlardır. Kabi· 
Penin diP,er erkônı arasında hiç bir 
değaşiklik yol:tur. 

Hel~ralta büyük bir 
af!ıon ~a('akçı ığı 
Yugo~ av :: bitası Belgratta bü· 

yiik bir afyo11 kacakÇthğı meydana 
çıkarmış ve 500 bin dinar kıyme· 
tinde afyon müsadere etmiştir. • 

Bu kaçal çılık hadisesinde met
haldar olan bir ecnebi sefaret katibi, 
tayyare ile kaçarken yakalanmI§tır. 



J HABER-· 

Bizt lorcma~lizt rmGm ... ~:.-=:., 
ahlllnde 

---------

Sizinle alakadal' o/ani.an Kaçakçı ık 
.{!ajf!/;;!!1,~ d~fJ!!..t!!eyiniz Nası::~r~, 

mız bir mektupla deniycw ki: Kendi benliği içine çekil- cl bir derttir. ÇilnkU memlekete gi. 
"18 Y•tmda bir lrmm. Güzel miı. clJfl1ll)la biç bir iz ve.-niytft ktı- rez.. ller .aha be8eü 15er halda C .. ıJ. 

kleiiJim. Lakin çirkin oJmadıimu rakter, ne kadar içi olursa olsmı, .al- Be_,.,. P.tırıbml olmalıdır .. 8'1· 
~yarlar. Etrafımda biıçok lik ve hatta aofik görünmekten le yanlJI hesaplar, hediyeler, ianeler, 
gençler dönüyor. Bunlarm biç bi- kurtulamaz. Sfii anlıyabileçek bU ııllmwlılkler, evvelce &ön.derilea çil. 
rine yüz verdiiiın yok. Bazao se- arkadaf "'1Jabihaell. ancak. OJlUD li- rD gııta 1'ir mala karıı tazminat 
lim bile vermemezlik yapıyorum. ze yaklqıp etüt etmesine imkan ver olarak tekrar gönderilen mallar, ve 
Bu hareket çok lcabehk ımdlr? Beni mekle kabildir. Halbuki siz adim ya1tllt Mt fabril:a seni blyitk bir za.. 
kibirli zannetmeyiniz. Katiyen de- bile vennemekle sizinle allkadai o- rara sokmuş een de omm bir malim 
ğilim. ICaJpsiz de hiç delilim- Hat· lanlan ümitsizliğe düşürüp kendi- ka1'91hll: olarak elde etmek istf:ronwt, 
ta biriaiyle bir düiünde tanplı sekiz nizden uzakla§tDmI§ oluyo1'9Un11Z. (Avnıpalılann hepsi namuslu olınu 
11 olduiu halde bili unutumyo- inanmak bahsine gelince: Bu. ya) bu gibi hallerin vukuu me'ftllt 
nmı. Bununla beral.er nerede gör. gayet basittir. Siz tam evlenecek kammlarla BBDkl hl~ nuan dikkate 
sem görmemezlikten geliyorum. bir çağdasınız. Hareketinizde ta· alnimun11tır. 
Çünkü etrafımdaki arkadqlanmm mamen hür ve serbettsiniz. lstikba· aı ek neden! Yukarda anettifim 
bazılannm vaziyetleri beni korku- lini temin etmiı bir gençle tanlfl! ve gfl>I ticarette pitmiş, Te tiearetln 
tuyQI'. Muvalckat bir aman vlca- seviıirıeniz ona evlevmek teklifin- mültteıif eahalarından geçmi§ unn.. 
dqlıktan sonra birl»rleriui lmarak de bulunabilirsiniz. Eğer şizi cidd• roa bulmunaması ! Yoba bu anlattı. 
çirkin bir §Ckilde aynkyorlar. Ben eeviyona bu teklifinizi dethal ka- ğmı gibi kolipoetal manbkıtızlıtJ ~
pelr fazla~· Bay1e hir alabe- bul edecektir. Etnıez ftY8 eebepsi'E tu gis.e çarpmaJıydı ve be bib'Bt 
te hiç tahamıniU edeınem. Acaba tehire çaJqma sevgisine inanmaz- ~ tultUı edilmeaydt,, 
nuıl hareket etmttliyimI Ailem ol- amtz. * • • 
dWıp -..&••IU>br· Boilim de bir Akhnı başına al Olnıyacum BayHaçmkyanm ~ 
kaltMm elduiuna .. önüade tuta- k 1 zı m l Mil meltıep mesunu memor'1an ten. 
.... L _!...a • ~ı. • kiti edif .Ullni yttııde yüz nhıpetkı-
Tilll cevap 'fflllleom nca cacıan.,, Yaa.aaı', Kadık;;>yüade lalan d• i1ofnı bulmayorum. aı taelr, u. 

CEVABIMIZ: mektebin biriaR aaf.ıa talebe ~ n111Mttmalt l:f, Jrelldili de taheil gar. 
~ tanltbium ıenç aize dııju ..... •lsıı'aa ~ JMktup mAıtlr. bu anzalan o aayıede farlre. 

ka?fl ciddi bir alika duymuı ol.ar aldık. f11111a iıir kadıit iemini pe- dfyıar. ~. ot.bilir: tielkl meınVfa.. 
eh arkadaşhk, kurmala çahpcaktı. riyor. O. mekı.bia. büiw:i amı· 1'1ıt bunan pratilrtea ınatmıındmiar. 
O. böyle bir harekette buluıımadıir fmda okuyan- bu çocuk; .bipsiyle İltıeı 'fMtll9 tenkit etmek Jlmindlr. Pa. 
na aöre. sizin de arada sırada raat• ••11onutu1onn119,.. Senra &11Jnut, kat bu noksan1 da, te!lfl edeeelt t• 
]ayınca onu ıörmem~likten ~.. bpkasiyle ··~a. "91amış., kilit YQk mudr: --16 Tiicaret O. 
niz aylmı bir hareket saydamaz. Ma Şimdi barqıp onunra teknır .. ko - <!a*lüi beyeti idarelerde-, taddw 
amafih dijğünde ta,nı§tığuuz zaman n....-k" iltiyo111NŞ. Ken-.. bir vai'dn\ itimat edilip bqa gettrilca. 
pek aciü davranmış ve ona böy- fikir venaeliymqİzt. lerl için, onlar bu gibi analı .ırta. 
le bir arluıdathk t.mine sirifmek 1.nini n adlımini yumak i9r. far kkkmda ditkati celllebaekle 
için lama gelen ceeareli ve ümidi mediğimiz ba avallı ÇMağa bizim mavaaJllf ollalar gerek dejil midir? 

• • bu L-L-L-~ • L•&..ı v• • ~iL!._ ..,-L~ L..- v-- ;_.)" Yermemıpenız nun ~ sıze VSCO'c""ı•IJllDIZ n..- -... ....,.wa ._ ... e ..mı lNr makam ...__.. 
aittir. Bu ihtimal, yalnız onun için J al lmmıl,. ~iden ibuıet U.Cak - e~ d• ı...t yc>k. tete,. mf w a. 
aeğil, etrafınızda dönen bütün genç tır. liJIMar va• .... cMaralt, Baş Hacm-

-=-K-a_r_d_e_ş_ı_· _n_i_n __ y_e_r_i_n_e __ , ~:. ':.:~;:: 
askerlik yapan kız ;:::·:=.e"!ea::. 

Tekaüt maaşı alabilir mi? .Mntdm: v•11 ~ ~. 
Pariıten yazılıyor: 

Burada zati muhassesat dairelinin 
Y1'flPlf olduiu tahkikat meraklı bir 
h"'8eyi ~a ç.ıkanmttJr. Umwai 
harbin IOftlllldanbcri Yvon Delblat • 
dfyle birinci smrf maHU maaır ahmkta 
olan adanun ortada bulunmadıfı ve ma
"I' bu adamın ilri kız karde,i Yvonne 
De?batm a~ anlafılnqUr. 

Yvonne J\arbl ummntde erkek llar.. 
de§iyle siper?ere girmekte nöbet tut 
tmı1tur. Karde§i siperde b!mc:a. kn 
l:ardq ıelip onun yerini almakta idL 
Nihayet günün birinde erkeğin adı p
iplılr linesine ıirince kız orwn yeriAi 
bllbütk alim§ ve bir daha Iİperi ter
ketmcmiıtir. 

B~ilti kardeı, biri erkct bhi m ol· 
ı::ıak ıü:ere ikiz doimuıJardt. tkisinin 
zwk. ail§Ünce, tabiat ve ıörliJıilJ bakı
mından ayni olduktan daha küçücük 
~ meydaaa çıkmııtı KIZ baya
ti miiddetinc:e erkekliğe e kadar bü.yilk 
tema;t"'11 ve iıtidat cöıtermi§ti ki onu 
mUpbede altına alan mitehauıslar 
muhtelif zamanlarda muayene edeA ve 
kencli&inin kız vücudunda dctjmUJa 
ben.bek tam manasiyle erkek rah1u ol
duğunu aöylemi~tCTdi. 

Harp patladıiı zamata erkek br
dqi Yvon aillh aJtma sağnldı. Talim 
devre.mi kısıpıen bitirince iki bsdeş 

amrlik mmetini nöbetleıe yapmak 
!çin 6lettiler. 

Her ikiai de mükemmel talim ve 
terbiye ile iyi birer aakcr olarak yctif
tiler ve laa.tp cephesine &itmek 11ruı 

gelince de muayyen zamanlarda birisi
nin eipcrde bulunurken itekinin cwe 
dönmemi kararlaıordılar. Böylece 
her ikisi de müteaddit defalar yara
landı, fakat hüviyetleri ve sırlan biç 
meydana çıkmadı. 
mı Rl1fti yamada erkek bıdq 

Yvoıımadr kayıplar listetlne JUJldr. ta 
kat bir iki hafta ıonra kız kardqi o
ntıll kdı .... karpma cDlrilerü, Al

nerdn& nmd emr cfiiltilliine 'H ile -
retle ~IB!a dair mttkemmel Mr M
klye uyclmdn. Hlldye oldufu gibf 1ra 
bal edil4I" YYOl!fte bHite temeli o. 
J-*p& 

Harbin - •altahınftda çok atrr' 
bir ..-ett& yaralandı " llendisine birin
ci _, malQl JllM!I tMHI etliltH-. Ba 
mMıp btnlan itıf hafta eıneline JradaT 
aWr. t)f Wta .ne} ke nezarete bir 
ihbar yapıldı. 

Talltilla Ddıİclsimte ım1eJr: aala
pl4k n ı.t RE hiıriytti hakkuada biç 
bir fiipbe lm1mack , 

HM!e ~ 111Dta:1ridıkla liperlne p 
mit alaa ltir ~-- lala~ ... 
mnmadığı için kadının mMfr llnilmlf 
tir. Erkek kardetiaiss WWift harp eına-

~-~hii~u tabkilla muhtaf'd 
rilldilğilnden a ·ıc.tsine bir ~minat veri-
lip •erilıileıcefl d'~ aynca tetkik olu. 
ııaaılrtır. 

U1Hml h.,., 11eir ilpat 

Casus 
Matahari 

Mefhu-r Parls .... J.~ .. ., ••Sil 
zelitr mi ö T 

.._.am~ Franıiada cuu tq 
kil...,.-.Jnwtıds ~lfl LadouDe 
birlikte çalqmıt olan Pariain batın sa 
yıhr avukatfanncfan biri, aon güıılerdc 
meraka deler bir haber vennİ§t'İı'. Av~ 
kaba 4Hilllerine mlnbrlll 19-14 te Pa-• rilia IDfitbuı' modtafl ıenerar Joft'f GaL 
lienfyf, mnnrlan casusluk dota~ail'te 
kurıuna d:zilmit olan meıhm CMUI 

dansöz Matahari zehilkmifü. 
Avtdmt tiyctr ki: 
•Jhtabıld yafftrr bir- CBIUI defildi'. 

aynı zamanda uıta bir zehirci icff. Cava 
kadınlannın. sadakatsiz. Avrupalı &plda· 
rmdan intikam almakta kulla:ıdıkla 

n .tlİllılr t.lııi JWVlf ''""' clldGtea 
zehirleri banrlaımkaı btly'&k mebare-

ŞlkAyeller,, tçmeaDller 

Sakat lcalan 

Bir hamal 
Ceml1eUacle11 
1ardı111 lal Jor 

lltçtıı:puarda stlle:rmanfye l'el\ra 
eoWimü 2$ numarada oe... otu. 
~ Hüseyin oğlu A11 bl· 
Zet ~rdiği bir •ldupta diyor Jd: 
~bulun ...... Oa*n beri il&. 
~ cemiyetine Ji:&yltlıyım. 19:H 
11EJDl

1 Di0 ~ .. aJIM kadar fainade 
cı-.m ettim. Bu taribt.e Sirkeci nh. 
ıı.. ~pal»~ 411.· 
vaAumı temizltfkea. dört metre 
yllbeklifind• bir lleJYW ıaerdl\'en. 
d~ dde,ttım. tık anda bir teY hı.set 
mlllim. Fakat sonra sol ayağımda 
b&llJyan mtızmPJ. bir BiZi iki aene 1-
çimlıt. .... &J4DD1ll teaf!Dlestte nt. 
hqat buldu. Artık ile yaramg ol. 
~ .Allld o ..... b&lar , ..... 
1llf cwdyetme Mtltt ..... _ ... 
~ .-emle olWuift halıtıl ..... 
bı!J'hıtt~~- ?ı)f "tt' ttssm . 
--~I lıp ._.,.llt .... 
mr~ ~n ,mıaı ne yapayım! Hamal-
lar Cint,.ttae b}'lt nuınarm 5251 
ve marka numaram 1418 dfr. Ben va. 
life emıasmda malGl kalıma betl>aht 
'ir vatandaşım. Cemiyet& bam.. yar. 
cıım etmesi için aJılJmdıadann nuan 
dWdmtıerini ceJbetau.ia rica m.. 

rim.,, 
()tuyucumuzun Verdiff maJtmat 
d~ hamallar -cemiyetinin bu 
.zavallıya biç değilse Otur.luiu yud• 
yarWJeMil bir il müabilinde yar. 
dım etmnl 1'zmıdrr. AllkadarllU'lll 
bu işle meşgul olacnldanm i1mit edt. 
yorus. 

ti vardı. General Gan:eniye öJUmündm Bu ıu a.öıleri kendi kıılakJamnta itft
beı ay evvel. mllkemmel bM kum ip l tim: 
de ı.e .... fllmlemlli ~ ptmipi: .. Dalla evnl dawaa.-,ddı~ pmnJ 
kmtw lçlad9 PranllS c!e*t acfnda. G8Dfenl flmdf baJ'llfta olmdu t,, 
nadan tdrinJn kartı nntr. llfatafwl bu General GaDieni 191& aenalnc!e 
adamın metreaiydi. kz.lel= srhl:aati. G.olayıa;yıc harbiye ac-

KM.hui 1gl7 ...anele lCfkii _., ~· ilUfa ftmit,..iig A1 IDIUA 

dldiliw,.....J.atl naa.-. ~ 

Beyg~:~!!~~creıi ~ı 
tin vermeaiz llzml. I 

Amatör süvari- Neden? Atı a· 
lıp götürırıcmdcı mi korkuyorsun? 

Beygir sürücüsü - Hayır, ona 
imkan yok. Atm ,um ı., .. clön· 
mesindaı korkanral 

Gekcek harp esnasında bir zifaf ge
ce.i ! 

Karşı kaldırım 
nerede 7 

Adunalali -.rlaet... fakat ken· 
diıi az b~uk çakır M:yif olduğuna 
kaniydi. 

- Şimdi 68 aamarayı ....,J hul
mala} diye dütündii.. urlq deiilim 
ama aedee bilmem Jımsin kapıaım 
nwneıalaımı pek eeçem~ 

R.tceldiit Diriaiae aoıdu~ 
- 811 c:.dde men.de 68 ~ 

ra neredıecb Maba> 
Adam cevap veri: 
- 6& nUl'l'l8l'8 ıırr? Karıı kaldr

nma geç de öyle ara ... 
Gü~ b.ıpya geçli ve ilttiy. 

ta tall\ _..;y1. riayet etmif o). 
nwılr içia bir yokaya daha 80l'dıu-:

- KMti laaldlrnn buraer dıeiü 
mi.) 

Doktor - Nab~ntı çok fGfP'İ'tnun
tamm alıyor. lçki ifer nıiriniz1 

Haata - Evet ama munta.Z<.ıma• Mır 
alfam~I 

- Jrannmn laftlM de ~ q
cla 'luJ r 

- Evet, bu k4yak ayaklılnllMlalıil•· 
.. c:llM fo1I 41',. ........ 

~ ,,,, 
s..-w ........ - uı-, 

,aJ9 •eiifor· 
aevezeııoı"• 

karşı ,. 
GevezeJiii metfturda. G~ 

doktora ~ Doktor ~ 
ettiloha - _..... ,,_!'('~ 
çip ebmlu ve reçete 
lanakm: ~ 

- Dilinizi çıkarır ~A. ft 
~ dilini çıkardı. ~· 

kat doktıonm hiç · oralı • ~/~ 
görünce Wıammül ed~ 

- Caliba dilimi çık 
nuttumız dokıor, dedi, 
bu vaziyette bekliyoJ'Ulllo 

Doktor gülümsedi: 
- Unubn•dmı. F.Pi. 

rahat rahat yazabilmek için 
pp~ 

' 



Yaaa ••• 
Çok garip! 

a.!:::i, bir mafazarun JraMdanydı. Köıe bqmdaki manavın çırağı, av
ti. Oau UZUn boylu, gtlsıl bir erkek· cı kılıklı bir adama bir tabanca göste. 
~ llaaı1 tamnut olduiı&nu iyi ha. rerek: 
tlıbab Onlu. ~gıp, bir arJradaprun "- Bunu nafile benden beş liraya 
ı. Sib 'Ydı. Delikanlıyı öyle çabuk, öy- almadın... Böylesini bulamazsın!" de. 
~ ) 1llt levmitti ki, §imdi artık hayat. memlı miydi? 
~e Vlrbk onu telakki ediyordu. tıte, ıfdecek, çıraktan tabancayı ala-
.. o' Leyıt•ya: caktr. 
~l" n bet etin izin al da Adaya ci· Azıcık dotaımak bahanesile çıktı; 
~ deyince, kucafız, ipnl kay. oğlanı buldu. Fazla p~arlığa )Jzum 
"'--• ~~~ ~n alarak hu teklifi H· görmeden, ıilllu aatmaldı. 

·~ -.wı etti. 
n.... O akpm, veda için büyük turu yap. 

ee ~ eünan ilk haftaal, aon dere· tıklan vakit, ikisi de, hllziln içinde, ko
ttp ~zevkli ge5ti. Güıcl meb. nupcak bir ıöz bulamıyorlardı. Ertesi 
le, 1111 dl da gezintiler unutulur sabah, odada çantalar yığılmıı, bavul. 
~ ? lar hanrlanıyordu. Delikanlı, meyus gö-

'- •daıa '-tlancıcı olduğu için, otelde rilnmek için, belU ki kendini zorluyor •.. 
~ 1'lıdı. Adeta batbata kalıyor· Gözleri mütemadiyen saatte ... Yüzünde 
~ Leytl etrüından zlyaıde zorla gizlemek istediği bir neş'e var. 
Slrt,ord Y6atlne bakaraJr vakit ge. Leyla, son bir g:ıyretle, süslcnmi~. 
~U.u. ltagıp ta onu ıever gibi du- boyanmıı, ıUzel pembe ipek ropd8pm. 
l&kbı bnna aanbnı!, sevgilisine bakıyordu. 

bN_ .. : bir aabah, ı:nı ..... n '--'-val+Tvt R 
--~tl a-·-· &aıı -J· agrp, ona: 
~ 7~ Ragıb'a bir ınektup - Beni vapt.n kadar teıyi etmet 
~ ~ Uatnndeki yuıyr gartir Kalabalığın içinde ağlarsan ayıp olur! 
t.ıı.ı '1 ~ y'121'J toldıı. Mek· demiıtl. 
~da. "'- Wr klSıen çekilerek ,Uace o da: 

O-_ - Peki ..• Pekit.. diyerek hak ver· 
-"61Ç 1ıadııı. -1 ..ı 
"""lfedhı • uuın. 

h Cetabı bıı mektup? diye eonınca. Genç kadmrn aklında, tfıntek gibi, 
' !S!r 'terdi: bin bir öJ1Unc:e dolattyordu. Ra.gıp gi. 

' lJt ~ defU .•• Bir teY detu ... İt- decekti. O kadını bulacaktı. Kim bilir 
~ '°~ hayırlı blr haber... ne lıahitle ıuılıp onu öpecekti. p meç· 
~ e ne(e qddıyordu. bul kadın her kimse ıayet sitem edip te: 

lı: ' lkl cUn geçmiftl Jd, delibn· .,_ Sen bir kadınla berabenni§ıin 1'' 
..... l' dedf ki: cllycçek oluna, Ragıp, muhakkak ona ıu 

~l'llltı 1 Ben tıtanbula damı.le cenbı verecekti: 
' Ben 1.fübim bir ifbıı var. Hayır, "-Adam 1en de. .. O, kendimi avun. 
1-1~~ benimle gelme... Ben, der. durmak için ufak bir ~ğlencıeydl.. .• S<SzU. 

lJyiın, Zaten lıtanbulda kal· nU etmek bile deP* ... " 
Belki İzmire kadar uzaya. Eheınmiyetsiz... Evet... Ragrp için 

it, tabi! ... !Sen de milteeaal· eheıımüyetais... Fakat ya kendi? .. Ya 
llJUteeaılriJıı... Bir kere bot- •avalh Leyıt. .. 
çlriyorduk ..• Maamaftb aen Sabaha kadar uyuyatna.mıfU. İçi M-

)1...._-· dm, on beı gUnO tamam· ıuyordu. :&&ıra batıra ajlamamak için, 
-~ dt n.u-· mı c~ bqb. nucudi\ içim mmuıtr. Şiındl bfr ölil 
tr. l.erıa, -."lht para bxrakmm. kadar renıi uçm~. bir aairUlffimenam 
Olwı-..~ ~ fa§lan sevgilisüıe bak. fibl ne yaptıfuu blhneden odada dola-

2'""1a. eak cfbi, donacü gtbi ftyordu. .. 
"""" it· . Hayır, artık allamak iıtemiyordu. 
~ .. ll'likte hotça vakit ~çiriyor- Ağlaımyacaktı. Kendini yenerek, sakin 
~ bir eeale 10rdu: 
~ _ ~ledill bu tas, Jumsıer slbi - Tuvalet mauamda duran fipr tos. 

-.= ........ ~du. HısJara 1DsJara yonunu aldın•? 
~& Soma, yine birdenbire alt\lat oldu. 

:;.., ~ lrendlalnl tnmedan G&7riihtiyart, ~varma la bafladı: 
il~ çılpnca ~duy. -RacıJ>l İçim,yamyorl Bu, olamul 
~ .;::.aı.e o kadmla ... -.. Olaalu ... Ara.muda her ıeyin böyle bir 
L' hı....:'"" •YWUllÜ kin •mdl daldJra isinde bltmeıi ... Bwua tahaın
~ .___....._ ~lmı l&yhr'lhnll. mW edeml70nnn. lıtanbula indikten 

ş ~ ""'7eırr::.~ ~:.:m. ~ .!.;""·· 
"'- silmek lçla. LeJll. - itte, bunun im.kim yok, yanum. .. 
~ "Pl,or ftte... llahaMmk. Artık beni unut 1 dedi. 

'......._ ~ bu baylel O, bcbna merhamet ediyordu. Haki. 
~ ~ bunJan dütllndUkçe, ıdb- bten aayoniu. Fakat, ae ,apabOlrdi? 
_,. uL..._---.._ lıiaedfyor· botuJacak Leytı, hıpmJa döndü. Aynalı dolabın 

' ~··· lteııdini ~ ba elle. anahtarına uı1ı duran el çantacna cö.z
~ ' 1-Jran bu ıa.ıerin 1-fb lerinl dikti. Orada, gayritabii, bir kaba. 
~ ~linl dltlDGJorda... nklık vardı. Şimdi. kolunu uzatacaktı. 
...., ~ .._.da· Onu alacaktı. Açacaktı. Ragxb'ı V\lr&· 

-.~~dl.·· -ba~~unemu~:· ca:-;·türlU onun olamıyan bu erkeği, 
-.... ~ - .... ._... __..,,...- hiç olmana lSteldne de vermiyecekti 1 

)b.,_... 1df, labırb ol 'O.a!me Tam o II?'ada, Jrapx vurularak, ıarson 
~--.._. 1aQa .. •· içeriye gfrdf: :BavuDan almafa gel. --,l)Grda. dder ... di,e t...ııiye 
.\~ mitti. LeylA, bağırdı: 
tl'teıi karar Vernüıti: - Git... Çıt ... Bbi ya1nıs bırak r 
~~· •ktaın vapurile gidecektL RacrPJ cenç bdniı okııyarak: 

.......... ~. da, içinden, eaaalı bir ka- (D~mı 6 ıncıda) 
·~ (Hatice Süı~1a) ________ __;, ______________________________ ~ 

HABER - ?\!fml peıtuı 
Tonton 
amcanın 

intikamı 
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Yediler 
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Yazan: Niyazı Anmet 

124 sene evvel bugUn 

15 dakika muharebeden sonra 
Amerikahlar lngiliz gemisini 

batırdllar 
144 ••na avv.aı bugün 

Fransada askeri, çok çabuk )'llkselten -v;e 
derhal mahveden bir kanun çıkarıldı 

141 •ene evvel bugün 
KUylUlerl isyana teşvik eden Rahip Brenye 

kurşuna dlztldl 
İngiliz - Amerikan deniz mu- yollıyarak nereaini kabul ederse ora

harebeleri tarihin en heyecanlı vaka· da çarpıımağa hazır bulunduğunu 
lannı saklar. bildirdi. 

Amerika, f ngilterenin ~üstemle"" 
kesi olmalttan kurtulunca deniz kuv• 
vetlerine fazla ehemmiyet verdi ve 

bu suretle ticaretini arttırdı . . Fakat it 
bu kadarla kalmıyor, Amerika kor
aan gemileri İngiliz ticaret aemilerine 
aman vermiyorlardı. 

1812 yılmda Geryer imıinc:leld 
lngiliz firkateyni ile çarplfllll mira· 
)ay laak Hol"un kumandaamdaki A
merikan firkateyni büyük bir zafer 
kazandı. Amerika, bu zaferi eonmz 
bir sevinçle kutluladı. 

laak Hol"dan aonra Dekaçor a· 
dmcWti Amerika filo kumandanı da· 
ha büyült bir zafer kazandı. Bu ku· 
nıandan Jnailiz firkateynini önüne 
katarak Nevyorka getirmifti. Gene 
bu arada içinde iki yüz bin dolar bu
lunan bir İngiliz posta geınisi avlan
dı. Cava adındaki dijer bir lirJCa .. 
teyn yakılıp denm gömüldü. 

Biribirini takip eden hadiseler, 
d.mzı,rin Jılkimi J>~ tuman ln .. 
gilizleri mütkül vaziyete eok~ordu. 
Bir taraftan Napolyonla uirafmak, 
diğer taraftan Amerikeda hakimiyeti 
devam ettirmek mümkün olamıyor
du. 

18 J 3 yılı 25 ıubat günü 124 ae
ne evvel bugün miralay Lorans"m 
kumanc:lumde.ki Homet Amerikan 
p.lopeai ile Pikon lnaillz brib arasın· 
da ıiddetli bir muharebe bqladı. 

lngilizler, aon gayreti aarfedi
yorlar, her ne bahasma oluna olsun 
muvaffak olmalt için çabalıyorlardı. 

Muharebe on bet dakika fauluu: bir 
halde devam etti. Neticede İngiliz 
ıemiei bendraamı apjı aldı ve bir 
UÇ dakika IOnra battı. 

Bu muvaffakıyet. Amerikan mi· 
ralayi Loranı' ı me,hur etmif, Ameri
kahlann aururlarnu büebütün arttır 
mqtı. 

lngiliz amirali Brok, Şanon fir
kateyni ile Buston açıklannda gezi
yor, büyük bir intikam almağa hazır 
lanıyordu. 

- Amerikalılardan öyle bir in
tikam alacağım ki, ıimdiye kadar ka
zandıklan bütün muvaffakıyetlere 

bedel olacaktır. 

Fakat amiral Amerikan gemileri
ne ruthyaıruyordu. En nihayet mu· 
zaffer amiral Lorana a bir mektup 

Loranı, bu mektubu almadan 
limandan çıkarak Amiral Brok ile 
kartıla§tı. lngiliz gemisinin askerleri 

son derece talili idiler. Bu harp da on 
bet dakika sürdü. Fakat bu aefeı: 
tali lngilizlere güldü. Lorons 146 
yaralı ve ölü verdikten 80nr& ı.1im 

oldu. Kendisi de yaralı idi. Son I& 
zü: • 

- Gemiyi düf111ana tealim etmd 
yiniz .•. oldu. 

Muvaffakıyet, Jnıillzlen 111nul
maz hir cesaret venniıti. BiriWnl t• 
kip eden muzafferiyetler kazanch,. 
lar. 

Yükselten ve 
öldüren bir kanun 

1793 yılı 25 ıubat aünü 144 ten• 
pvv.el buıün F ran..da yeni bir kr 
nun kabul edildi. Buna söre ok\19 
malt ve yazmak bihniyenler on ._,.. 
dan generale kadar hiç bir rütheye 
nail olamıyacaklarc:h. Askeri rütbe
lerin üçte biri kıdem& aöre üçte biri 
amirallerin reyi ile ve diğer bmı in· 
tihap suretiyle verilecekti. eu b
nundan sonra 593 general tayin ve 
tebdil edildi. Muvaffakıyet pter 
miyen bütün kumandanlann azli ile 
yerlerine muvaffak olanlar getiril• 
mesi icap ediyordu. Bu kanun, genç 
yaflllda birçok zabitleri en büyü~ 
mevkilere yükseltti. Fakat her teY• 
raimen muvaffak olmak pıt oldu
ğu için birçok kumandanlar muvNC
kat bir tereften eonra dualacmı 
boyladılar. Hopr bilyük bir ımıvaf. 
fakıyet kazanchimm erteai güni 
idam edilmiıti. 

Asi bir rahibin 
idamı 

F ranaa ihtilali eenelerinde biitGa 
köylüler silaha saııJarak ayakla-. .. 
lardı. Köylüleri Brenye admcla en
trikacı bir rahip tqvı1t ediyor, cum
huriyetçilerle mücadeleye sevkedi
yordu . 

Bir gün l>ir çi ftlilc.te ve gene hal
kı isyana tetvik ederken cumhu
riyetçiler tarafından bastınldı ve iten 
disini müdafa ederken alnmdan yr 
ralandı. 

1 796 yılı 25 ıubat günü, 141 te

ne evvel yapılan muhakemesinde rr 
hip idama mahkum edilerek kUl'fUllA 
dizildi. 



Gazetecilerin H tayın 
ana yas sı 

Cenevrede müzake
reler bugün başhyor 

Cenevrede Hatayın ana yasası 
m müzakere ve tesbit edecek müte
hassıs komisyonda hükumetimizi 
temsil edecek olan Hariciye umumi 
katibi Numan Menemencioğlunun 
reisliği altındaki heyetimiz Cenev -
reye vasıl olmuştur. Mütehassıs 
komisyon bugiin Cenevrede toplan
tılara başlıyacaktır. 

Cenevredeki siyasi mahafil bn 
müzakerelerin uzun sürmiyeceğini 
ve çetin münakaşalar zuhur etmiye· 
ceğini kuvvetle ummaktadır. 

Bayramın ilcinci günii aW]arm Tokatl iyan oteli salonlarında gazetecilerin 
balo.m verilmiştir. "Bas11ı balosu" ıulmı tcı.Jım.._rıkta olan bu balo, çok ne. 
§Bli geçm~ ve gcceyarısı davetlilere zengin 7:.otiyonlar il:rmn edilm,;ştir. 

Pariste Sancağın kayitsiz şartsız 
Suriyede kalması için teşebbüslerde 
bulunan Suriye heyeti de mi.izake· 
relerin cereyanı esnasında her ne
dense Cenevrede bulunmağa lüzum 
görmi.iş ve derhal Cenevreye git 
miştir. 

(Baştarafı 1 inctde) 
Bu sabahki postayla gelen lngili:: 

gazetelerinden Sunday Rc/eree ga:x. 
te.sinde okunmU§tuT: 

Bitler Avnıparun tam göbeğinde, 
Çekostovakyads. "ikinci bir İspanya'' 
meselesi çıkarmak tasavvurundadır. 

Bu planın bütün teferrüatı, hatta 
tahmini tarihler de dahil olmak üze. 
re, İngiliz gizli servis teşkil!tı tara. 
fmdan keşfedilmiştir. 

Bunun neticesi olarak cenubi Fra.n. 
sa.da mezuniyet yapmakta bulunan 
İngiltere hariciye nazm Eden derhal 
Londrayn geri dönmektedir. 
Mayıs ayının 12 si ile Haziran ayı. 

nm 5 ı, Çekoslovakya.dald Macar a. 
kalliyetinin isyanı için tesbit edil. 
mın bir devredir, Çek hük1imeti bu. 
nunla meşgul olurken memleketin §1. 
malinde bulunan Alman a.kalliyeti, 
aynca ayaklanı:ı.caktır. 

Bunlar, Çekoslovakyadakl Alman 
partisi lideri Henlayn tarafından ida. 
re edilecek ve Almanyadan kendile. 
rine silah gönderilecektir. 

Alman menaf iini himaye etmek gi. ... 
bi bir sebep göstererek Hitelr, Çekos. 
loYakyaya bir Alman ordusu gönde. 
rccektir. Harici dUnya ile tamamen 
a'lfıkasını kesmiş bulunacak olan ve 
etrafı, hep Alman tesiri altındaki 
memleketlerle kuşatılmış bulunan Çe 
koslovakya., bundan sonra Hitlerin 
bombardıman tayyareleri ve tankla. 
rmm tehdidi altında b.ıılunacaktır. 

Çekoslovakya.nm istilası tarihi tes. 
bit edilirken, 1ngilteredeki hadiseler 
gözönUnde tutulmuştur. Meseli, o sı. 
ralarda İngiltere, yeni kralının taç 
giyme bayramlariyle meşgul olacak. 
tir. Bu takdirde Hitler, lngilterenin 
o tarihlerde Orta Avrupa işleriyel uğ 
ra.şmıya vakit bulamıyacağını hesap 
ediyor .• Habeşistan ve İspanya me. 
aelelerinde olduğu gibi • İngiltere fiili 
bir müdahaleden alıkondukça, Nazi 
partisi, Çekoslovakyayı sonbahar su. 

• larmda tamamen kontrol altına ala. 
bileceğini umuyor. 
· Bu planın ortaya çıkarılması Çek 
merkezi olan Pra.gda büyük heyecan 
tevlid etmiştir. Reisicumhur Bene.c;, 
giZli bir askeri eüra toplıyarak, AL 
manyadan, Çekoslovakya Nazilerine 
silih kaçırılmasına :m!ıni olmak üze_ 
re hudutta en sıkı tedbirelri almıya 
karar ve.."'Illiştir. 14,750,000 nüfuslu 
Çekoslovakyadaki 3.000.000 Alman _ 
dan 2,000,000 kisisi Nazi lideri Hen· 
la.yn'm idaresi altındadır. 

Fransız hükumeti, bir Alman isti. 
18.sı vukua gelecek olursa. Çekosro. 
vakyaya yardım vaadinde bulunmuş. 
tur. 

Fransız erkanıharbiyesinin korku
su şudur: Eğer Hitler, Orta Avrupa. 
da. bir miktar toprak daha yutacak 
olursa, Almanya, birkaç sene içinde 
Fransanın mukavemet edemiyeceği 
derecede istila kabiliyetinde bir mcm. 
leket haline gelecektir. 

Sovyet Rusya dahi, tayyareler ve 
tanklarla Çekoslovakyaya yardım e
deceğini vaadetıniştir . 

Bununlaberaber Sovyet Rusya, Çe
koslovakyaya ancak Romanya tariki. 
le yardım edebilir. Bitlerin Roman. 
yada nüfuzu kuvvetlidir. Bilhassa 
Romanya faşistleri olan demir muha. 
fızlarm ilzerinde tesiri yYUlmekt.e-

yay 
l 

dir ... Ve Romanya hükumeti ondan 
endişe ediyor. ' 

Almanyada Hitler, gerek gazete. 
lcrle, gerek rndyo ile, Çekoslovakya 
aleyhinde aylardanberi devam edil. 
mekte olan neşriyatın daha teksü e. 
dilmesi emrini vermi§tir. 

Çekoslovakya hududu boyunca Al
manya.da askeri tayyare istasyonla. 
rı inşa edilmektedir. 

Bavyeradaki Almanlar icabında bir 
"tecrübe scf erberliği" ne hazır bulun. 
malan emrini telakki etmişlerdir. 

ltalya razı olmuş ! 
Fransız gazeteleri Avusturya ve 

Çekoslovakya mesebleri hakkında 

Almanya ile İtalya arasında bir an. 
laşına olduğunu yazıyorlar. Ami du 
Peuple gazetesi bu hususta diyor ki: 

''Bazıla.rınm kanaatine göre Al
ma,nya He ltaıya aşağıdaki şartlar 
dairesinde uyuşmuşlardır. Almanya 
Anschluss'dn.n vazgeçmek şartile Çe. 
koslovakyada serbestçe hareket ede. 
cektir. Hitlerci diplomatlar kat'i dar. 
beyi vurmadan evvel beklemesini bi
lirler ve Roma • Berlin mihverinin 
zayıf noktası Viyana olduğuna vakıf 
oldukları için de Romada faaliyete 
geçmiı;lerdir.,, 1 

Çekordusunda Alnımı 1.abitleri? 
Prag, 25 (A. A.) - 'Milli müdafaa 

1 

nazın M. Ma.chnik, ayan azasından 

ve Sudete'lerden bir zntm sormuş ol. 
duğu bir suale cevaben Çekoslovakya 
ordusunda biri general olmak üıere 
457 Alman zabiti bulunduğunu söyle. 
miştir. 

Hariciye nazın Kamil Krofta, önü
müzdeki hafta, ayan ve mebusan 
meclisleri hariciye encümenlerinde 
harici siyasete müteallik bir nutuk 
söyliyecektir. 

-Bir in 
e 

u·z Lordu 
r·m zde 

DUn Rehrimızc gelen seyyahlar ara
sından Lord Daniden, vali ve beledi. 
ye reisi Muhiddin Üstündağı kona.. 
ğında ziyaret etmiştir. 

------
• • • 

Lehi standa 
di tatörlük mü? 
Ortorlter bir idare 
kurulacağı sanılıyor 

Varşovadan gelen haberler Lehistan. 
daki son siyasi hareketlerin mareşal 
Rids Smiglinin Lehistan diktatörlüğü. 
ne yükseleceğini tahmin ettirmektedir. 

Leh partilerinden bir kısmının oı:ldu 
etrafında yerleşmesi ve mareşalın bun. 
lar tarafından milli şef olarak ileriye sü. 
rülmesi Lehistanda Pilsutski devrinde. 
ki otoriter idarenin tekrar kurulacağı 
nı muhakkak addettirmektedir. 

Yeni apon 
e ç·si 

Yie~ıi Sefir Takctomi 

J aponyanın Ankara Büyük Elçili. 
ğine tayin edilen Taketomi yarın öğ. 
leden sonra Romanya vapuru ile ts
kenderiyeden şehrimize gelecektir. 

Yeni sefir 1884 senesinde doğmuş, 
Hukuk tahsilini Tokyo Üniversitesin. 
de yaptıktan sonra 1910 da hariciye 
mesleğine intisap etmiştir. Muhtelif 

I hariciye memurluklarında bulunmuş, 
• 1933 de La Haye'de Japon fevkalade 

(5 üıoi sayfa<lal:i hikayenin dmxımı) murahhaslığı vazifesini görmüştür. 
- Haydi yavrum... Sakin ol... Za. J •1 Jt I 

man geldi ... Ne yapalım? ngiltere ı e a ya arasında 

Şimdi ikisi, karşı karşıy_a y~l~ızdılar. Veni b ··r mesele 
Garson, çantalan almış. gıtmıştı. Genç 
·adın, şaşkın şaşkın bakındı. Kolunu Habeş Kralının dave,. 

çantaya doğru uzatmak istedi. Sonra · • fi e 
b'rdenbire caydı. Delil:anlmm bilekleri. tf YÜZ n O ÇI k) yor 
ni tuttu. Ellerine baktı. Avuçlaunı lngiltere kralının taç giyme me· 
yanaklarında gezdirdi. Parmaklarile o rasimi 20 mayısta yapılacnktır. Is· 
elleri bastırarak, teninde adeta onların panya ile beraber 33 devlet bu me-
izlerini muhafaza etmek istedi. rasime davet edilmiştir. 

• • • Merasime Habeş imparatoru-
Ertesi sabah, hizmetçi kız odaya gir- nun da davet edilmesi lngiliz mat

diği zaman, Leyla ağlamaktan gözleri buatı tarafından biraz da endişe ile 
ş;şmiş. peri~an bir haldeydi. Hizmetçı, knrşılanmıştır. lngiliz gazetelerin· 
pancurlan açarken: den bazıları bunun ltalya ile Jngil-

- Aman bayan. .. Tuhaf bir havadis . terenin arasını yeniden acacak bir 
Bu sabah otelin çöpliıt•:lnde bir taban"!. sebep olabileceğini yazm~ktadı. i r. 
ca bulundu ... Hem dolu ... Bir kurşunu Bu takdirde ltalya veliahdının tar. . . . ~ 

bile atılmamış ... Hepimiz şaştık ve bun- giyme merasımıne ıştirak etmemesi 
dan bir şey anl·yamadık... büyük bir ihtimal dahilinde görül· 

Leyla, elini başına dayıyarak, kısaca mektedir. 
cevap verdi: Taç giyme merasimi münasebe-

- Ya ... Çok garip... tiyle lngiltereye davet edilen donan 
Belli ki konuşmak istemiyordu.. malar mr.;·anında Türk donanması 

(Hatice Süreyya) da bulunmaktadır. 

25 ŞUBAT- 1937 

• 
ır katil maz ti 

l1 mdan k r 
Dijon ağır ceza mahkemesinde 

cereyan ede.n çok heyecanlı bir mu· 
hakeme. son günlerd~ F ran~a efka· 
rı umumiyesini ve matbuatını işgal 
eden başlıca bir mesele haline gel· 
miştir. 

Fransız ordusu miralaylarından 
birisinin 12 yaşındaki kızı Ninolün 
bundan bir sene evvel bir ormana 
kaçırılarak vahşiyane muameleye 
maruz kaldıktan sonra öldürülme· 
sinden doğan bu hadise, bir sene 
içinde karmakarışık bir safhaya gir· 
miş ve işin içinden bir türlü çıkıla
mamıştır. 

Bundan birkaç ay evvel bütün 
şiipheler Soclay namında bir gencin 
iizerinde toplanmış ve birçok küçük 
kr7.ların ve annelerinin şehadeti ü· 
zerine Soclayın uzun zarnandanberi 
küçük kızlara musallat olduğu, on
ları öteye beriye götürdüğü anlaşıl
mıştır. 

Soclay biitün bunları itiraf et· 
mekle beraber Nikoli öldürdüğünü 
inkar etmiştir. Fakat, orman bek
çilerinden birisi, cinayet günü Soc· 
layı ormanda gördüğünü söyleyin
ce, jüri heyeti, onun katil olduğu
na karar vermiı ve Soclay ölüm ce· 
zasına çarpılmıştır. Tam bu sırada 
bu meseleyle ciddi surette meşgul 
olan Paris gazetelerinden birisinin 
polis muhabiri, cinayetin ika edildi
ği Nante şehrinde tıpkı Sadaye ben· 
ziyen ve tıpkı onun gibi kiiçük kız· 
ları kandıran bir genç bulmuştur. 
Muhabir ertesi günü gazetesinde u· 
zun bir makale yazmış ve F eidel 

Asri mecnun 
öldü 

(Baş tarafı 1 incide) 
türree,, den vefat ettiğini bildirmekte. 
<lirler. 
Bakınız ne olmuş: 
Harold Hulen bütün ısrarlara rağ. 

men bileğindeki zenciri çözmeyince ev 
sahipleri onu utazyik için kalorifere ce. 
hennemi bir hararet verdirmişler, Ha. 
rold kan ter içinde külbastıya döndü
ğü hnlde gene inadında ısrar etmis. 
Bunun üzerine kaloriferi tamamiyle 
söndürmüşler, oda bir buz dolabına 

dönmüş. Harold gene yerinde·ı kımıl. 
damamış. Kımıldamamış ama şifayı 
da kapmış ve deh~etli bir zatürrecye 
tutulmuş. Bunun üzerine zenciri ke. 
sip kendisini hastahaneye kaldırmış. 
lar ve zavallı birkaç saat sonra da 
gözlerini dünyaya yumuvermiş. 

Amerika polisinin bu i~e nasıl olup 
da müdahale etmediği ve güzel ma.su. 
kanm nasıl olup da zavallıya böyle bir 
işkence geçirttiği bizim kafamızla an. 
laşılır muammalardan değildir. 

Şark demir 
yollarını dava 

(8~ tarafı 1 incide) 

Bu şekilde senelerce şirkete e· 
mek verdikten sonra hakları veril· 
miyen Türk memur ve iscileri hali 
tasfiyede bulunan Şark Öemiryol
lannt dava etmeğe karar vermişler-
dir. Şimdi Türk memurları arasın· 
da dava masarifi olarak para top • 
lamaktadırlar. Bu ecnebi §irketin 
gadrına uğrıyan Türk memurlan 

haklı davalarının cumhuriyet adli
yesi huzurunda müdafaasını Sabık 
Adliye vekili İzmir saylavı Mahmut 
Esat Bozkurttan rica etmişlerdir. 

Türk memurlara göre şirketin 
nizamen vereceği ikramiyenin 290 
bin liradan aşağı olmaması lazım
dır. 

Fenerbahçe klübü 
müessisleri 

kongresi 
FcncrbaJıçe spor kliwii başkanlığın. 

dan: Müessisler heyeti 27-2.937 cu. 
martesi günü saat 15 de Kadıköyün. 
de klüp merkezinde toplanacaklardır. 
Müessis arkada.~ların teşriflerini di. 
Yeriz. • 

. i ae 
namında olan bu gencin resınındl. e 
k B .. · e a 1> oymuştur. unun uzenn f 
ve polis işin karmakarışık bir -~~~ 
haya girdiğini ve cinayetin belkı 
F. d 1 f d ..... nazarı 
ıe e taro ından işlen ıgını 

dikkate alarak ikisinin de rrıahkenıe 
huzuruna yeniden celbedilrneSioe 
karar vermiştir. .. 

. • btJ 
Fransa efkan umumiyesının . 

.. k b. h J<l takıP yu ır eyecan ve mera a 
ettiği bu ikinci muhakeme iiç giırt 
d h d 

. de fje· 
a a evam etmiş ve netıce 

del aleyhine kati delail elde edilf1l" 
diğinden, Soclay aleyhindeki şe· 
h d 1 k bert a et erden bazılarının ona ço,, •. d· 
ziyen Fiedel aleyhine döndügtıtl 
en Soclay ölümden kurtulrrıtJŞ 
Fiedel ise serbe~t bnakılmıştır. L· 

B.. .. l Socl n ke utun gazete er, ayı • 
1 • • 1 .. b' . ve sorı 
esını cvve a ır gazetecıye . . bİf 
ıa da, Kendisini görülmerrııŞ d 0 
kuvvet ve liyakatla müdafaa e e 

Yat· 
avukatına medyun olduğunu 
maktadırlar. 
--~~--~--~~---____.,., 

A(dl nsalb)a ~aıc91~ 

Sila h H beş~er 
Va" alandıkça 

kurşuna dizlllyorJBr 
Roma, 23 (A.A.) - Resnıe~ 

bildirildiğine göre Adisababa stıı 
kastinden sonra masumiye~leri ; 
beyyün eden yüzlerce yerlı ser • 
bırakılmıştır. Fakat üzerlerindd.s~I 
lah bulunanlar derhal kurşuna ıtf 
mi~lerdir. Diğer iki bin rrıevktl 
hakkında tahkikat devam etmekte
dir. 

·rı· 
Adisababanın bazı mahalleJ1 . 

de devriye kolları araştırmalar ya~ 
maktadır. Biitün memlekette ,,eh .. 
disababada büyük bir sükunet ti 

kiim siinnektedir. Bu şehirde Ö~ ~r 
nan İtalyan askerlerinin mevtıı 
30.000 kişidir. __.-/ 

DaıO~oç ®D(ğ)DS~~I 
mn '? G=Dcayoır R 

. 'tf ıi) C• 

Resimde gördü"ürüz elb•sc tll' 

cilcr için "Asbestos .. dan yapıımı~çirıd' 
kımdır. Bunu giyenler alevler 

diledikleri kadar kalabilmektedir· ati 
s t 

Y .. .. d k' k d "Asbesto uzun e ı mas e e . ..aı· 
. . . . . ttiğ• ı;.-

dır ve ıtfaıyecıyı ateşın neşre 

lara karşı muhafaza eder. ~ 

Konforlu e\1" 18 bt~ 
Ş. l' H' k ~ d ·ki kat ~ ış ı ıııar so ·agın a 1 • l kut· 

oda, kargir yeni bir ev kıra ~lottlr1'~ 
lektrik, havagazı, terk05• r rafll' ,, 
hamamı, bahçesi vardır. G"JleŞ ,e 
durak yerine çok yakındır .• tlbİI' ev 
hava alışı noktasından sıhhı r çıırş1'' 
dir. Görmek istiyenler Bulgsl ııJ'ııt< 
lzzetpa!lla sokağı 33 nurrıara ~ş ,rııf"' 
manda 1 O numaralı daireye 
malıdır. 
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Dört klüp arasındaki dostluk 

1 
kupası maçlarında 

1 Güne F enerhahçegi; Beşiktaş 
.. Gazeteci (ta.kım kaptanına) - Dostluk maçı 1ıaJ:7;mda1~i filrirlcrini=f 

alatasaray - Fenerbah~e 1-1 berabere k ld 
L .. Şchritnizin e k ı· d"' kt·· ı.ııınun h n uvvet ı ort u-
8!adtrıd ayram günlerinde Taksim 
behlen·ıal ~aptıklan dostluk maçları 

rnı'-·e b· Bu ~ n ır netice verdi. h sene h. atta C l ıç mağlup olmamı~ 
~ltnda a ütasaraydan başka hiç bir 
C·~Çe, i~ go.~ Ye.ı_nemiş olan Fener -
llncşc tna~u~ku karşılaşmalarda 

1)08tl glup oluverdi. 
~Cc;en Pa ar kupası müsabakalarına 
h: on hi:b; çok güzel bir havada 
hfrı .. ~. ulun bir seyirci kalaba-
o ... ·k onund G 
l" ""YI ~ t k e alatasaray -
Me baş} a 1mbrmın karşılaşmala -

BC§"kandı. 
~~tle rr 

1 ta~lılar; Eski Vefalı En -
~ "ene csk. B 
~ ataların 1 eykozlu Rıdvanı 
li~la saha a alarak kuvvetli bir ta -
'd~llü, F' Ya çıktı: Mehmet Ali -
~F .._ liaar:~ - Feyzi, Hakkı, F u· 

'tıref "J tı, Rıdvan, Enverğ Şe
.. Cala·. 
~0!\iktni~aray ise birkaç oyundur 
tq~ .:ı_ ,, en C .. d.. d b k b 

Ilı ı·"" lutf• un uz en aş a, u 
d:.l ı i\Q ti.ikı ~~ ~ecdet gibi en kıy-

nun uden de mahrum -

Se·.\~ 
\i~· S~.Re§at, Refik -Eşfak, 
8aha~ ~ Halil, Süleyman, 

Jik di~ildi • Danyal. kadro!iyle 
ti\k dakil\aJ . 
~k ~ı hiç de ~tda zaı,f Galatasaray 

goııteter k\!~it edilmiyen bir var
e sıyah beyaz kale!ini 

ad, Gablasaraydan Reşat, Eşfak, 
Haşim ve bilhassa Avni muvaffak 
oldu. 

FENERBAHÇE - GÜNEŞ 
Ayni gün ikinci müsabakada 

Fener ile Güneş amsında idi; Güneş 
Cihat - Faruk, Re§at - Daniş, 
Rıza, İbrahim - Rcfü, Sal5.haddin, 
Rasih, Rabii, Melih; 

F enerbahçe de: Hüsamettin -
Yaşar, Fazil - Cevat, Angalidis, 
Mehmet Re§at - Naci, Şaban, Ali 
Rıza, Bülend ve Fikretten mürek • 
kep malum kadrolariyle oyuna baş
ladılar. 

Bu müsabaka seri ve heyecanlı 
geçti, ilk dakikada Fener muhacim
leri Gi.ineş nısıf sahasına yerleşti -
ler. I3ilhassa sağdan bir iki telılikeli 
şüt .:ıta11 ~arı ltıcivertlil .. r ancak beş 
dakika si.İren bu üstünlüklerinin se
meresini görmeyince yavaşladılar. 
Altıncı dakikadan sonra Gi.ineş akın 
lan gözi.ikmeğe başladı. Tam seki -
zinci dakikada Fener aleyhine bir 
korner oldu. Soldan Melihin hava -
le ettiği topu san lacivert kalesi önü
ne düştü, bu sırada sağ açık Refii 
iki Fener müdafii ortas'mdan sıçnya
rak topu Fener kalesine sokuverdi. 

Fenerliler bu golden sonra sinir
li bir oyun çıkannağa , mağlubiyet
ten kurtulmak için bütün gayretle -
rini sarfetmeğe başladılar; çok gü-

~ıdı. y Fener • Giirı...c~ mii.m a1.ası1tdan 'bir göriınii§ 
ll.tıi b· edin · -' 
~Ul• ır Şİ.itU 51 uakikada Danyalın 
tc.., "t~ defe~~ Mehmet Ali müşkü
·~l'İ tlı1n dev tıkten sonra oyun mü-
1 Ya arn etrn v b l d k •ll.t 2 Ottalard ege aş a ı, e -
!tld ~ 7 İnci da a. 0Ynanıyordu. Fa -
L ıgı b· kıkada Hakkı geriden 
~).. . ır nra . 
k1~ 11le doğr Pasıyle Galatasaray 
dtır~ •tı rnud ~· aktı. Bu sırada sarı 
di. Utdular.a ı;er .~•endisini favulle 

-Iakem penaltı ver -
IJ·· 

l'ııUk usnunun ~ 
t~k emme} b· attıgı penaltıyı Avni 

\!~\!n \! ır Plonjonla yakalıya -
'" 13\!tıd Zun alkışlund; 
" 1d an s · 
ile ~ tC>k Yerı' o~ra da bir iki tehlike· 

'-ltıl ne " .. dah r) atasa.r ~- mu alelerle ge -
irı ev~en · ay kalecisi kesti. 
ı. en ın son! 

zel bir gi.inünde olan kaleci Cihatla 
müdafaada Faruk, Reşat ve Rızanın 
yerinde müdahalelerile vaziyetı de· 
ğiştirmeğe muvaffak olamadılar , 
Güne§lilerse vakit kazanmak için 
ne yapmak lazımsa yaptılar. 

ikinci devre ilkinden daha asabi 
ve sert oldu, arasıra biribirine gi -
ren oyuncular yüzünden hakem o -
yunu sık sık durdurmak mecburiye
tinde kalıyordu. Devrenin sonları
na doğru sarı lucivertlilcr çok hakim 
oynamalarına ve rakiplerini k~ndi 
sahalarında hapsetmiş olmalarına 
rağmen bir türli.i beraberliği temin e
demediler. 

Hakemin düdüğü oyunun bit·
tiğini bildirdiği zaman na mağlup 

Gltın sarı hrın arına doğru soldan 
kil.c •n ace~il' ~~ılıbr sırf sağ açık - lHI lYI S y sô mal tF D aı ır 
:f. ltdrlar v h1~1 .Yüzünden bir fırsat ''? 

•ta 'h e ırın . l f 
ık~ı ayet} d. cı 1a tayım sıfır 

ın . l en ı 
hrı cı i.tsırnd . 
ı:"aı. enerjik a gene Gala ~sara· 

l\i\t 15 oyunu .. ..k.. d 
\ilı1!a::1 inci dak' gozu uyor u . 
~.. ılar . ıkadan sonra ya -

'1 r-0k . ' sıyah b l l 
aı~. ıyi isff d cyaz ı ar da bun-
l3u 1Ylc galib·ı a e ederek Enver va
a~nb~ ~onr ıyhet gollerini yaptılar; 

ır a er ik · t f d tikt 0 Yun 1 ara a zevk-
old aş '-o 0~~adı. Neticede Be -

u. tnusabakay k 
JL. ı azanmıs 
~iktaı :ıı 

tan Hakkı H.. .. F • usnu. u· 

lstanbulspor 
Peraya yenildi 
Geçen pazar günü Şeref stadııı 

da yapılan Pera - 1stanbulspor 
hususi müsabakası Pcralılarm çok 
hakim bir oyunundan sonra 8 - 1 
lstanbulsporun mağlubiyetiyle ne· 
ticelenmi_ştir. 

ARNAVUTKÖY. ŞİŞLİ 
Pazar gilnU Şeref stadında yapılan 

Şişli - Arnavutköy milsabakasmda. 
Şişlililer bir - srl'xr galip gelrni§lerdir. 

F enerbahçe, dostu Güneşe 1 - O 
yenilmiş bulunuyordu. 

Galip takımda kaleci, müdafiler 
ve muavinler mükemmel bir oyun 
oynadılar. 

IJ"ş°kf-a.J - Golata..w.ray maçında Av
ninin giizel bir h..,fftarışı 

1 ·ücum hattında Rebii fevkala -
de icli. 

Fenerbahçeden, Fazıl. Mehmet 
Reşat, Nnci ve Fikret mkımın en 

Yugoslavyalı yum· 
rukçunun meydan 
okumasına cevap 

veriyorlar 
Yugoslavyanın tanınmış boksörle· 

rinden Arse Sukuliç Türk boksörleri. 
le karşılaşmak 'istediğine dair bir 
arkadaşı tarafından gönderilen mek. 
tubu birkaç gün evvel n~ret.miştik. 
Yugoslavyalmın defisine ilk cevabı 

şehrimizin ta.nınınış boksörlerinden o. 
la.n Galatasaraylı Fahreddin Yermiş· 
tir. Fahreddinin gönderdiği mektubu 
da aynen dercediyoruz: 

Gn.zetenizin 20 şubat 937 günle. 
meçli sayısının spor sütununda Yu. 
goslav boksör Arsc Sekuliç'in Türk 
boksörlcrine meydan okuduğunu gör. 
düm. l{endisine ilk evvela muhterem 
gazeteniz vasıtasiyle (hoş geldiniz) 
der ve kilomda ise maçını tereddüt
sür. kabul ederim. 66 kiloyum. Maç 
tarihini kararla.5tırmak ve daha faz. 
la izahat için Galatasaray klübüne 
mUrcaat etmesini rica eder ve bu ya.. 
zıların ayni sütuna dercini sayın ga.. 
zetenizden sonsuz saygılarımla dile
rim. 

Yugoslavyalı eğer 61 kilo ise o va. 
kit" gene Galatasaraylı Levent kendi. 
sile derhal çarpışmak arzusundadır. 

Galatasaraylı Boksör 
Fahrettin 

Diğer taraftan Anadolu klübünden 
boksör Ekrem de gazeıemize milraca.. 
at ederek Arse Şelmliçle karşılaşmak 
istediğini bildirmi§tir. 

Yugoskıvyalı boksörle 1..ar§t7aşma7~ 

i.stiycnlerden Galatasaraylı 
Lcoont F<i.h.rcd&in 

faal uzuvları idi. Hüsamettin yedi - ı 
ği golden mesuldür. Fazıl çok asa· 
bi, Cevat, Angalidis, Ali Rıza ve 1 
Şaban hiç muvaffak olamadılar. 

Her iki maçı da idare eden ha -
kem Booth çok iyi idi. . 
GALATASAR.AY - F. BAHCE 

Dostluk kupası müsnbakaları-;,ın 
ilk günkü mağlupları iki eski rakip; 
Galatasaray ve F enerbahçe salı günü 
üçüncülük ve dördünciilük için kar
§ılaştılar. 

Saat üçte. gene lngiliz hakem Bo
oth'un idaresinde oynanan bu mü
sabakaya Fenerliler F azılm yerine 
Lebibi, sol muavine Esadı, sol içe 
de - Fikretin kardeşi - Semihi koya
rak çıktılar. 

Galatasaray ise Beşiktaş maçın
da sakatlanan Avni ile Bülend de 
bulunuyordu. Sacit - Re§at, Re· 
fik - Ekrem, Salim, Suavi - Şev
ket, Etvak, Süleyman, Haşim, Dan
yaldan teşekkül etmişti. 

Oyun Fenerin iistünlüğü ile baş -
ladı, Galatasaray kalesi ilk tehlikeyi 
seki;ı:inci dakikada Semihin falsolu 
bir vuruşiyle atla:tıktan sonra sol -
dan muntazam bir akınla rakip kale
ye yaklaştı. 

On beşinci dakikadansonra Fe
ner kalesini adam akıllı sıkıştırmağa j 
başlıyan sarı kırmızılılar tam yirmin-

lardı. Bu kısım daha yavaş başladı 
fakat dakikalar ilerledikçe hızlandı, 
fenerliler galibiyeti temin için bir 
hayli uğraştılar, 35 inci dakikad~n 
sonra tek kale oynıyan sarı lacivert
liler sayı kaydedemediler. Galatasa
rayın genç oyuncuları Jürkiycnin 
en kuvvetli takımına karşı çok mu
vaffakıyetli bir müdafaa ve fırsat 
buldukça tehlikeli akınlar da yapa· 
rak bu kısmı golsüz olarak bitirdi-
ler. Evvelce iki takım tarafından 
verilen karar mucibince oyunun 
uzatılmasına lüzum görülmedigin -
den Galatasaray ile Fenerbahçe be
rabere kalını§ oldular. 

Galatasaray takımında yeni oy
myan Sacit, Refik, bilhassa Fikre
tin karşısında oynıyan Ekrem mu
vaffak oldular. Müdafaanın en iyi 
oyuncusu Reşat idi. 

Hücum hattında : Süleyman 
henüz takımdaki arkadaşlannıı alış· 
madığı görülmekle beraber Haşimle 
beraber bu hattın en iyi oyuncueu 
oldu. 

F enerbahçedcn Hüsamettin, Lc
bip, Angalidis, Şaban ve Ali Rıza 
hiç muvaffak olamadılar. Yaşar ,., 
fazla sert oynadı. Fikret, Mehmet 
kü.çük Semih takımın en iyi oym -
ynnları oldular. O. M. KUTNAK 

• • • 
Galatasaray - B~Td~ müsab akasındı:ı Ila.Jimin bir hitcumu 

ci dakikada soldan aldığı bir pasla 
!mğ açık Şevket vasıtasiyle ilk gol
lerini kaydettiler. 

Bu sayıda Fener müdafii Lebip 
ile Hüsamettin büyi.ik hataları vardı. 
iki gün ev elki mağlubiyetten sonra 
bugün de eksik Galatasaray takımı -

· na katşr da mağlUp Yaziyete düşen 
sarı lacivertliler derhal kendilerini 
topladılar. Fakat bir. tfülü acık bir 
hakimiyet tesis edemediler. 25 inci 
dRkikada l lüsamettin lüzumsuz bir 
çıkışı yüzünden boş kalan Fener ka
lesine Si.ileyman yüzde yüz bir fir-
sat kaçırdı. · 

Devrenin sonlarında oyun miisa
vi akınlarla geçerken Galatasaray a
leyhine bir firikik oldu. Esat köşe -
yi bulan güzel bir şiitle beraberlik 
kohinü attı. Biraz sonra da birinr:i 
kısım bitti. 

İkinci haftayıma Fenerliler Hü -
samettinin yerine Necdeti koymuş • 

Be içi a 
Fransayı 3 - 1 

yendi 
Pazar günil Brülrselde yapılmış o

lan Belç;ka • 'Fransa milli takımları_ I 
nm futbol maçı üçe karşı bir golle 
Fransa takımının mağjCıbiyıtiyle ne. j 
ticelenmi~. 

.:. ...................... 1 ... 

Ba)'Tanı günlerinde ikinci kümenin 
tehir edilmiş olan maçlarına Şeref 
stadında devam edildi. 

FE!'-.'ERYILMAZ. GALATA 
GENÇLERBlRLlC! 

Feneryılmazm penaltıdan attığı bir 
gole mukabil Gençlerbirliği beş sayı 
k~ydederek bu müsabakayı 5 . 1 ka.. 
zandı. 

ANADOLUH1SAR. BEYLERBEYİ 
Anadoluhisar - Beylerbeyi maçı çok 

heyecanlı geçmiştir. llk de\Teyl bir 
sıfır galip bitiren Hisn.rlılar ikinci kı_ 
sımda bir gol yemişler ve maçı berı:ı.. 

berlikle bitirmiş!erdir. 
GALATA GENÇLER BtRLlCt 

KARAGüMRüK 
İlk devre O _ 2 Gençler bir. 

liği lehine bitti~rse de ikinci devrede 
çok hakim bir oyun çıkaran J{ara. 
gümrüklüler de iki sayı kaydedcreK 
mUsabnkayı beraebre bitirdjler. 
ANADOLUH!SAR • DAVUTPAŞA 
!kinci kümenin tehir edilen son mti

sabakası Anadoluhisarla • Da.vı,ıtpaşa. 
arasında yapıldı. Bütün oyun müdde. 
tincc yedi kişi olarak oynıyan Davut.. 
paşalılar yaptıkları bir gole mukabil 
on dört gol yiyerek mağll1p oldular. 
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v AZAN: E<dlgaır waooaıce ÇEV!REN: fa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------
Yazan: ( V~ Sen biraz sonra geldi. Otomobili idare et• 

medlği zamanlar, mllleUne mahsus kostümll 
giyerdi. Bellami ona §U talimatı verdi: 

- öteki otomoblll al. Nevburideki dört 
yol ağzına git. Orada bekle. Otomobllln nu· 
marasmı deği§tlrir. lstpsyon yolundan bir 
adem gelecek. O sana nereye gitmek ist"r 
sen söyIJyecek, gidersin. Sonra, o.qam Uzer!~ 
d6nerstn. 

Çinli ,,oför eğlldl. Çıkıp gitti. 

FAY Ftırnıxı DEGIŞTİRlYOR 

O akp.m polis mUdUr:lyet:I memurlan balo 
Eli verilecekti. Fiter balo için giyiniyordu 
Baloya gtttl ve saat 11 de çıkıp mUdlriyet • 
geldi. Orada, bir kadmın kcndlstnl beklet!'· 
ğln! haber verdiler 

- Gelstn. 
Kapı açıldı ve içeriye Fay Kleyton girdi: 
- O .•• Fay, sizi buray:ı hangi rUzgCı.r attı., 
- EvvelO. benJ küçUk tmnlmle çağmnaı • 

tan ~eçin.lz. Billyoreunuz ki evlendim.. 1 
HO§ bu o kadar ehcmmiyetu değil. Asıl mu 
h1m olan aey, Fiter, §U sizin genç kıza göz 
kulak ohna.nızdrr. 

- Hangi. genç krz 1 Mls Yaleri Hovet mı? 
- Evot. Onun aleyhinde bir şeyler hazır 

lamyor. Nedir bilmiyorum ama, bu ııabah 
'ltoldha.rbur Smlt gelip beni g!SrdU. Herhalde 
tanmmuz. 

- Tanırım. Slze ne dedi 1 Af!eders1niz. 
-12ıe acele acele aoruyorum. Fakat tehlike ... 

- .A.nlıyonım. Bana Ml.e Hovete bir ı~tı· 
h )'&pmak istediğinden bahsetti, kendlsln~ 
)'ardım etmemi tekllt etti. Şahsan ben, h:ı 

%bı gülünç bir tarafı olduğunu g8rmedlm. 
'Jl'ay b11ttlıı blldlklerfnl anlattı. 

- Ne %ıuruı.n onu klUbe götüreceklerdi . ., 
- Bilmiyorum. Bana gtln tayin etmediler 

:r;fra reddclt1m. Fakat herhalde bu batta için 
C!e Mr gece ... 

Fitcr bUyUk bir endlgc tç\ndeydi. Aya.$t1t 
bıktı ve: 

- Madam Savini, dedi. Size ne dereceye 
Jas.da1' minnettar olduğumu eöyliyemem. Bu 
tanıda hareket ederek yükack bir kalbe ma 
lfk olduğunuzu isbat ettinlz. Esasen bun• 
'1aD fttphe etmeğe de baltkım yoktu. 

l'a.7 kızardı. İlk defa olarak hakkmdıı. bu 
lanld& allzier sarledlllyordu. Fit.er: 

- Bir dakika, dedi, mllııaıı.de eder mlııtnlz, 
~da telefon edeyim'! 

71t.ar, gazetecinin Garda oturdutu oteli 
buldu. Splk liollıı.nd oradaydı. Telefona gı!lln 
ee, Fit.er : 

- B'olla.nd, dedJ, ne o? Nöbette detti m1s1n? 
Xnh&t'ızlık vazifeni unuttun mu! 

Qu:eteci cevap verdi: 

- Buna lüzum kalmadı ki, M1a Hovet ı• 
ıııt )'edlde hareket etti. 

- 81ztıı mUdUriyetten gönderdiğiniz bir 
~ S1z çağı~ız, daha gelmedi mi" 

l'ltıar boğuk bir 8e3le: 

- Hayır! 
~telefonu kapadı. Fay sordu: 
- :Me oldu! 

- 1IDıl Hovet, biraz evvel, kendisinin pollıı 
tnftdtbiyetinden geldiğin! ııtiyllyen bir adam• 
• gttml§. 

lJ'lter aldz#ı bu habe:!- Ue seraemlem1oU. Fa 
ltat bu lkf dakikayı geçmedi. Derhal emirler 
~= 

- Ba.tUıı motoalkleW Polislerl 
,,et1rln1L Golden İsti aarımılar. 

harekete 

1 
ırıter )'Uıbmıeainln çıeknll!slnden bir taban 

ea aldı, pe.ltosunu giyerek Faya 
- sı. de, dedi. beraber gelini% derdim 

ıtma, ~t bir, kadmm bulunm.aamı icap 
eturecek ıekilde değil. Buraya gelirken 817.l 
glh'tlll oldu mu? 

Pa7 ~bir sesle cevap verdi: 
- H81'fl'. Fa.kat beni dlnleytnlz Fitcr. Bu 

!baydut SmJt benimle Savlnl hakkında bazı 
tey!er biliyor. Eğer bir çarpışma olursa, 
oou ııeJmı dlrl diri yakalamayın. 

:ırıtertn dudak.Tannda bir tebessUm belirdi 
'Ver 

- Bfs, dedi, kana susamış bir mahltlkau
ouz. 

.Afa#ıdald birçok sivil memurlar onu bek
Dyorduı 

- Arluıda§lar, dedi, bu akp.m bir kumar 
haneyi b&llacıı.ğız. Arama emri yanımdadır. 
O'o aydır ıımld:Iyorum. Fakat bu akşam gidi 
yonuı. Orada bir de genç kadın bulmamız 

1httmal1 var. Onu biraz evvel kaçırdılar. F.-. 
ğer oracSa bulursam ve ona karşı bir fena 
lık yapmI§larsa, sizden rica ederim Koldbar 
hur Sm.tU vurmama mani olunuz. 

BASKIN 

On ~ d&ldka 80nr8. polisler Golden tt.s 
klübttnlln llnllndeydile.r. Fiter daha otomobili 
durmadan atlamll, kapıcmm önUnden geç .. • 
mk merdlT&Dl kop kooa çıkmıotı. lçerde caz 
banc! ~ahyot ve on ild kadar çift dan.sedi
Yoıita. 1"lter bunlara ehemmiyet vermect"n 
Koldbarilın' Sm'Mln, kendlsl olmadııtJ zıımnn 
lar !§!ne bakan ve klUbU idare eden adamı· 
na ~ J11rQdU. 

- Smlt nıerede? 
.Amerlkan be.rme day1Ulml3 ve danııedenle 

ı1 seyre dalmJI olan adam ıaştrdı. 
- Jmıntyorum, dedi, bu alqam görünme• 

cu, 

\'e~~mat!::1~9m, 

M cera ve aşk romanı -100-- Herkes §apkasını, pa:tosunu alem. 
Sonra birer birer C!nUnınden geçsin. 

Du arada öteki poll ler de gelmlı;ılerdi. 
1'itcr, Barmana dönerek, tezgAhm arkasın 
da duran kapıyı açmasını 8Öyledl. 

- Anahtar bende değil, Smltte. 
Fiter biraz gerildi, bütün kuvvetile kapıya 

yUklcndl. Kapı, çatırdıynrak parçalandı. 1• 
çerdc, elektrik yanıyordu. Bir masanm Uz<! 

ri'lde, yarı boş bir şampanya şişesi, yanınrl.t 
bir kadeh vardı. Fitcr kadehi ltol<ladı ve: 

Han i paşayı beğenirsem ona varmm ... Karısını 
iki gözü iki çeşme ağhyarak evinden 

- Çabuk, dedi bir polise. ıu kapıdan ini
niz, oradan sokağa çıkan bir yol var. 

Polls a.şa~ı inerken, Fiter, ayni merdlvcn 
den ~"Ukan çıktı. Orada kapalı bir kapı vRr 
dı. Fakat aralıktan ı~ık ge'i~ ordu. Fi ter ka 
pıyı vurdu. !çerden ışık söndU. Ftter bir hanı 
lede kapıyı kırdı ve : 

- Derhal, dedi, elcl,triğl yakınız. Kim ıu 
pırdarl'n ateş ederim. 

F.1ektrlkJer yanınca, Fltcr masa ba"mrln 
oyun oyna":ı.n on, on iki ki 1 f!'ÖrdU: 

- Bak:ıra mı oynuyordunuz? 
-, Hayır briç! 

- Karakolda (1 rdinlzl anlatırsınız. Haydi 
bnl;aıırn. 

Actıı.rniar birer birer polislerin nezareti al· 
tın1a dı • r r•' :ır'~cn, Fitcr, odRnm ötclti 
kapısından d•-an çıktı. KUl'Uk bir sofn vardı . 

dlpte bir kapı. Bumsı muttaMı ve içerde 
hiçbir şey yoktu. Gerl döndU Smltin ada.mı 
orndn idi. lamı, Barn,.tt olan bu adam: 

- :Möıyö Flter, dlyord•ı, mahvold·ım üç 
~Un evvel Smitt.en lllUbU sntm aldım. son 
paramı ona verdim. Şimdi ~e·-

- r\e yapalım:' .. Hem bunlar benl n''ı.l{P• 

dar etmez. SmlUn yanında kimler vardı? 

Bamett ııustu. 'Ho.klkaten Ntkln bir halt'!"! 
idi ''e yalan s6ylem!yordu. Fit.er 

- Bamett. dedi, ao.na yardım etmt'k I"~ -
r:lm. MUmkUn olduğu kadar hafif bir ecza !le 
bu işten kurtulablllrSfn. HattA, klUb mUsa 
des\nl de aldırmam. Yalnız bana hakikati 
söyle Srnit buradan ne zaman gitti ? 

(Devamı var) 

Geçen kısımların hülasası: 

Osmanlı .~arayının Üfiincü Mıırad 
zamanında en karışık demi ... lsyan 
;syan iistiinc oluyor .•. Saray, h'.adın. 

ların elinde .•. 
• * • 

Saray ta.rafından ihraz edilen bu 
muzafferiyet üzerine, sadrazam Siya. 
viş paşa ertesi gün, "hil'ati !ahire" yi 
giyip, atına bindi. Caka içinde, debdc. 
beyle şehri dolaştı. Çarşıyı, pazarı ge. 
zerek rasgeldiği münasebetsizlikleri 
cezalandırdı. 

Halk yepyeni bir inzıbat devrinin 
başlamış olduğunu anlamı!)tı. Harici 
\'C dahili siyasetin hepsi de intizamı. 
na mı girecekti? ..• Acaba Siyaviş 'pa· 
şa, haremden idareyi de almağı mı dü. 
aünüyordu ? ... 

Fakat, ne münasebet? ... 
Bu büyük faaliyetten sonra, kona. 

ğına ihtişamla döndiiğü vakit, kapıcı
lar kethüdası padiı;ahm fermanile ö. 
nüne dikildi: 

Sadaret mührü ondnn alınıyordu. 
- Sebep? • diye sordu. - neymiş., .. 

Ne kusu,r etmi5im ... 
- Ayağında ıığur yokmuş ... Sada. 

rcti esnasında iki kere isyan çıktı de
mişler ... 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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dışarı attırırım ... 
"İşte, devlet,' sarayın bu zihniyetle, 

bu entrikalarla, bu kadın dolapları i. 
çinde idare olunuyordu .... 

* :(.. ,,. 
Üçüncü Muradın üç hem.5iresi vardı. 

Bunların biri Esma sultandı ki, balı. 
settik: öldürülen Sokullunun zevccsiy
di. Diğerleri Gevher ve Şah sultanlar. 
dı. !kinci Selim, birincisini nasıl sad. 
razamma verdiyse, ikincisini kaptan 
paşasına ve üçüncüsünü de yeniçeri a
ğasına vermişti. Böylelikle, hanedan. 
la hanedanın dayandığı temeller ara • 
sında bir akrabalık husule getirmek 
istcmi!3ti. 

Fakat, Esma sultan, çoktanberi dul 
kalmıştı. Bu kadın, şeklen hayli sakil· 
di. Fakat sultan olduğunu düşünüyor. 
diğer hemşireleri evliyken kendinin 
dul yaşamasına razı olamıyordu. 

Haremdeki rekabet, yalnız siyasi 
noktadan değildi. Kimin kocası daha 
güzel ve kendisine daha bağlı olduf!u 
noktasından da bir rekabet vardı. Üç 
sultanla Safive sultan, ne zaman yan 
yana g-elseler. hemşire ı:;ultan!ar. kadı. 
nefcndinin siya.~ttcki hakimiyetini 
kendine zehretmek için. hep bu bahsi 
açarlardı. 

Küçük sultan kırıtarak derdi ki: 

Maganıbi küçük yaştan beri eti 
pişnıiş olarak ve·nıeye alışnııştı 

Tarzan • 
ıse ... 

Fakat yabani adamı Şitaya arka • 
daş diye tanıtmak öyle kolay olmadı. 
Pars Şita bu kara derili adama ben -
ziyen1erin gevrek etlerini daha demin, 
tatlı tatlı yemişti, iş böyle olunca 
Magambiyi niçin yememeliydi? 

T arzan demir eliyle kaplanın en· 
sesinden tutarak Magambinin ta y"l 
nına sürükledi. Hayvan kara insana 
hmldadıkça, T arzan burnunun üs • 
tüne vurmağa başladı. 

Magambi şaşırmıştı. Fakat bu 
korkudan değil hayrettendi. Gözleri 
fal tası gibi açılmıştı. Bu şaşılacak 
bir işti; Bayağı adam, onnanlann 
en yırtıcı , en yılmaz, en alışmaz ca· 
navarı olan Parsı boynundan tutup , 
bir köpek yavrusu imiş gibi tokatla 
burnuna çarparak dövüymdu. 

Bu nasıl adamdı böyle? Magam· 
bi şimdiye kadar T arzana karşı sade
ce korkudan ileri gelen bir hürmet 
besliyordu; Fakat Pam·\ karşı hare -
ketini görünce bu füirmet bayağılık -
tan yiikselmiş, adeta tapmak dere . 
cesine varmıştı. 

Öte taraftan Pars Şita da T arznn 
dan aldığı dersleri benimsedi. Siyah 
tenli adama artık öyle aç gözlerle 
bakmaktan vaz geçti; İşte bu an -
dan itibaren Tarzanla Magambi. yan 
larında Akutla Şita olduğu halde or 
manda avlanmağa basladılar. Ma -
gambi avdan payını alınca, Ötede hir 
ateş yakıvor ve etini pişirerek yiyor 
du; Halbuki T arzan, Şita, Akut 
etlerini dişleriyle tırnaklariyle pnrç.a· 
lıyorlar. kanlı ve çiy yiyorlardı. 

Ak tenli yabani Tarzanın ~...le le· 
ri, kara derili yabaninin adetlerin • 
den daha ziyade orman canavarları • 
na benziyordu. Bunda şaşılacak biı 
şey yoktu. Biz insanlar hepimiz az 
çok göreneğin köleleriyiz. Ener ya · 
ıad.ığımız muhitte adetlerimizi ince· 
fetltteoeltr üeit§tirecek ıeyler gör -

mezsek muhitimizd~ gördüklerimize [ Magambi'nin kürek çekmesini göre· 
uyarız ve bunları pek doğru ve pek rek onları taklit etmeği öğrenmişler 
iyi buluruz. di; T arzan bunu görünce hemen el· 

Magambi kiiçiik yaşmdubc-= p•' ferine birer kürek vererek öğretmeğe 
pişmiş olarak yemece alışmıştı. Tar- kalkıştıysa da , bu i§ onlara çok güç 
zan ise büyüyüp erkek oluncaya ka- geldi. 
dar ağzına bir defacık bile pişmiş et Fakat, maymunların içinde arka -
koymamıştı. Pişmiş eti ancak ~u daşlarına benzemiyen biri vardı ; Bu 

da kabilenin kralı kocaman Akut idi. geçen üç sene içinde tatmış bulunu -
yordu. Şimdi alışkanlığı onu çiy et Akut denize çıktığı ilk gündenbe-
yemeğe sevkediyordu. Ağzının tadı ri, bu yeni eğlence için büyük bir 
da öyle yapmasını istiyordu. Tar - merak gösteriyordu. Onun bakışı, 
zan için en tatlı et yeni öldürülmüş yaptığı işler, kendisinin arkadaşları· 
bir avın taze, )tanlı, çiy etiydi. na göre çok yüksek bir düşünce ba . 

samağına yiikselmiş olduğunu gös -
Rudof gölü yakınlarında yaşıyan termekteydi. Akut küreklerin ne iş· 

bir kabile vardır. Bunlar ne koyun te kullanılacağım anlamıştı. T arzan 
eti, ne de öküz, inek eti yerler. Hal· bunu sezince maymun adamların 
buki onların komşusu bulunan başka dar dilıyle elinden geldiği kadar, kü· 
bir kabile o hayvanların etini seve se· reklerin nasıl kullanılacağım iyice an· 
ve yer. Az ötede de sade eşek eti latmağa ba~ladı. 
yiyen bir kabile daha vardır. Magambi ana toprağın adadan hiç 

Biz medeni denilen adamlar sü - de uzak olmadığını söylemişti. Bu 
miiklü böcek, yengeç, kurbağa, kap- yabaninin anlattıklarına göre: Va -
lumbağa. ayak, kuyruk, çiy istiridye, gambi kabilesinin muharipleri, harp 
is takoz gibi şeyler yemiyormuyuz} kayıklarına binip de bir yere gider -

* o\4 o\4 !erken ana toprak kıyılarından çokça 
Tarzan aklına koymuş olduğu acılmışlar, o sırada kıyıdan denize 

işi hiç unutmuyordu. Bütün vakti - doğruçok g\içlü bir akıntı ve riizgar 
ni ağac kabuklarından, uzun ot ve çıkmış, Magambilerin kayığını ala • 
~armaşıklardan bir yelken örmekle rak bu adaya doğru sürükleyip getir -
gP-çirdi. Çünkü delikanlı kumandası mişti. -
altındaki maymunlara, koca kayık· (Devamı var) 
t kürek çekmeyi Ögw r t kt ·· · a e mc en umı - ····••••••••••••••••••••••• .. •••••••··-··················· 
dini kesmişti. Yalnız hunlardan hes' 
on dan esine kendisi ve Mogan.bi il; 1 Yeni Tefrlhamız 

Papas Osman birlikte kayığa girmesini öğretmişti; 
Hayvanlar artık korkmadan kayığa 
giriyorlardı. ı\rzan ile Magambi de Haremağası Siüıbül Ağanın oariye.. 
ki.irekleri ellerine alarak, bu görül_ sinden doğarak Papantn him..ayesine i 
mcmiş kocaman ve tüylü yolcuları, giren ve papas olan bu tarihi ~h..<ri. i 
denizin durgun ve dalgasız kıyıların- yetin Avrupadaloi 8aray kadını.an! 
da gezdirip alıştırmağa uğraşıyorlar. ara.'1nda geçen' maoaraları pek ya- i 
dr. ı. krnd.a bu siUunlardo ba.şlıyor. ! 

Bu kısa deniz yolculuklarında i Yazan: (VA-Nü) i 
maY.munlar birkaç defa T arzan ile .: ........... ___ ... - ... - - ................ =. 

. ·1 tiril 
- Yeniçeriler, dünyayı tı~""riıeri 

t . . d venır d' 
ıtrctıyorlar ... Kocam a " gel ı. 

tir tir titretiyor ... Fakat yanıınaderı ö1 
ği zaman secdeye varıyor ... sen ta~· 
le korkuyor ki... Bana adeti gördlU. 
yor ... Gözü benden başkasını liı1' ş&l1 
yor .. Geçen gün bana sultan se 
dedemin bir beytini okudu: ke1' 

Şirlcr pcnçci kahrımda ol!ir ı.er:?J" 
etti , 

Beni bir gözleri ahuya zcbuıı f eıe~· 

Ötekiler: · ıer<Ji· 
- Ne gü7.cl! ne güzel! ·der 
İkinci sultan atılırdı: }<tl<lef 
- Bahriyeliler en yama.~ ~r 10yot'· 

doğrusu ... Derileri bakır gıbı 0~ 
Benim kocam, Akdenizde dolaŞ o11ı· 
sonra dışı gibi içi de bana. Yanı;:j(liıJ'< 
rak dönüyor... "Bunca dıyar z;rı'1' 
senin tırnat;m olacak bir kadın g

11 
11 .. 

dim, suıtan~m !" diyor ... Ar~aS:,ıı,rıJ' 
fiyeler koydum ... Esir aldıg~ fl'tl~"· 
birine bile yan gözle balemi) o aulJf• 

Dalkavuklnn hemen arkada.11 
lardı: tJ~' 

- Aman ne haddine suıtannt'İıt sııs! 
dimizin üzerine bir kadına bakı ,uı • 

. EsJllll En fa7.la nispet vcrenı, 
tandı : ssfi_t' 

- Allah vermesin ..• - di~e olaJ\ tı4f 
sultanı çıldırtırdı. - Bana s.Jt ıs•!"' 
erkek başka kadına bakacak 
İmkanı yok... . ır ~ 

Bu sözleri söylerken öyle sın. 
tavır takınırdı ki, biitün ha~~ 

"- Sultan olmasan dünya~~ 
evlenecek bir erkek bulur :ı;ıuy~ 
ba ?" diye onu terslemek ıster ~ 

İşte, o gün gene, sultanlar !ası~ 
idiler ... Herbiri, saltanatlı b•\.~ • 
bir köşesine oturmuşlard~. l)ald~ 
ları yanlarında elpençe dıvan ~ 
lardr. Yalnız Safiye sultanın ~ı,tıı' 
bir tek haremağası vardı. O d• 
Sünbül... 

Esma sultan: . der fi' 
- Vah hem.şireciğim ... B.irtl d'. 

ni terkedelidenberi hep balı.nl 'fJİ, 
nürüm de acırım sana ... • dı~lt dtP 
verdi. _ Doğrusu, seneleroe ~:eltıer ,.
ruk ve erkeksiz yaşamak yil 
CISI ... 

ötekiler de: 
- Öyle ... öyle ..• dediler .. 
Esma sultan: erlet'~ 
- Ben ki, bana ait olan b!:ıı~ııtO 

başkasına bakmasına bile 
edemem... biri~ 

Gevher \'e Şah sultanlar }leP 
te: 

- &:n de... ı adJlaf· 
- Ben de .... diye tcıcrarl 
Esma sultan devam etti: o'D~ 
- Sokulluya vardığım zsın:.~~ 

bir sevgili karısı vardı... V 
!anmamız konuşulurken: yo~"' 

"- Koğulsun ! • diye }le.bet 

dnn... d• 1'~ 
"Tabii, hemen o gUn zarf~ ~ 

boşandı... Öyle bir ağlaya b gelfl' 16' 
naktan ~ıkmış }ci ... Sokakt&Jl 
çenler haline gülmüşler... ti' 

Safiye sultana döndU: ~l : 
- Hani seninle bir gUn eıı d• ~~) 

kek kim diye konuştıyorduk sJI ol~.J 
(Ali paşadır ... Macaristana ~'fi tııct;. 
demiştin ... İşte, ben de se~;~e~~ 
muvafık buldum. Onunl~ e r:e ~ 
tediğimi biradere söyledıJtl·:· il14' lt 6J 

k k d W•ı '7 l{erıdl! o er e .... egı mı.... ştdl· -~ 

gitti ... Onun da 'bir Jta~1 "' e ~ 
bugün kadını' iki göz ik• ~sf. ~ 
cıkarttı ... Bu kadm d~ . agicefl ~ 
ğırnuş, inlemiş ... tstedıği el" #b .,.,, 
bilmek e onu kendine ha! ,,e"ıci 

~ Sen bU ne mutlu, hemşire... (Jd, 
mezsin... , ~~ 

Safiye sultan, SUnbill e f,;t>t 
rurunu onlara karşı değil, alı ~: Jıll' 
r:mhsma karşı oksa.mış ~tın~ al 

- Sünbül ! • dedi. - dizl 
cık! ..• ~,ı 



Müsabakamız Dün Halk evinde Yapıldı 

-~ 19~tza iştirak eden erkek çoc'llkhır hep bir arada: 

1Ve~~ .Del.ibaş, !6: Mete Avni, 1: Aydın, 3: Hanuli Can, 4: Ve~, 35: 
Ô"J.'l1ı ~ler,· 37: Bürhc:necldin~ !9: Ihsan, !: Ferruh, 14: Nirsa, 18 

Şı~ek, 30: Fih.Tct, ff: Gilngör, 36: Ayhan; 33: Nurhan, Sf: Vi.. 

a., 
~"<la7cı kız çocuklar ara.sında derooe 'kazananlar 10 numaralı Pakize 

' !7 nwnıaraı, Saba Suner ilcinci; !1 numaralı Sevim üçüıncil. 

lJo.ıı.r-. .. 
- ~vı1tde · 

1 

'nlÜ8a.bakamı:xı iştirak eden çocuklar amsında ayırma yapan 
Hakem Heyeti 

, 

8 _ 1S yaş er1.elc. çocul.1.ar birine: .... 
Ekrem oğlıı llcrnuli Canı 

......................................................... 
Müsabakamızcla kaza 
nan ve müsabakamı • 
za İ§tİrak eden yavru
lara hayatta da mu· 
vaff akiyetler dileriz. 

. 
i . 
i 
ı . 
i 

! . . . . . ........ ............ ·--·---·-----........... : 

3-i 'Y(lo} er1cek ~tklnr ~ A'l?tJi 

oğ'lu Mete Avni SlJ1Je11 

3. 7 Ya§ 1.,...,z çocuklar birinci.,; Kemal 
I 

Ergin k"'lzı Paki~ Ergin 

ltlüsabal..wnıza iştirak edeıı kı:; çocıı /:kır hep bir arada: 

31: Rita,· !4: Harika; 6: Nuran, f!5·Nazun; 9: rcrmin,· 10: Pak-ize,· !S: 'f 
Su.oon; 12: Nermin; 34: Sevim;&: Sara; 1: Zehra; 11: .Sabahat; !O: 
Nurten~· f1: Sevim; 16: Fazilet; 15: Saliha; 1!7: Saba Suner,; 11: RaikfJ>• 
5: Serab. ,, 

S.7 ~ndalci çocuklar arasında seçmeler yapilırken ilk tasnifte derece 
alan kiıçiiklcr 

3.7 ~ndaki erkek çocuklann dere oc alanlan: 

!6 numaralı Mete Avni biritıci; ! nmnarak Ferruh ikinci; SS numaraJa 
Turhan ve 31 numaralı Burhaneddin ilçündü. 

JIUl~kamıza iştirak edip derece alan kız tıc erkek çocuklar hep biT 

1: Ayd:nı; ~: FerruJı; 3: Ilanuli Can; 5: Serab; 6: Nmun; 10: Pakize; 19: Ta1oi Del~; 1!1: Sevim.: !4: HorL 
lva; 26: Mete; 21: Saba Sıoıe-r; SS: Turhan; Si Bı·rhaııcddin. I 
Derece alaıılar arasm<la 4 numaralı Vehbi de urırdır. S Urı,ciilük a1.nı1§fır. Bir yan1ı§ltk neticesin.de resimde de- .. j 
rece alanl.ar ara.Btnda buıttnamam4ftı r, Kendisini erkek ~>ocu.k'ları hep bir w-ada göatermı resi!n ;~ tıôrellilir:!" 1 ... 
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Güzel ve Gürbüz 

Çocuk müsabaka
mızın seçimi yapildı 
Hepsi güzel olan yavrular arasında seçim 
yapmak vaziyetinde kalan hakem heyeti 

epey müşkUIAt çekti 

Seçimde derece almıyan kü
çüklere de hediye vereceğiz 

(Baş tarafı 1 incide) 3 YAŞINDAN 7 YAŞINA KADAR 
~aat 9,30 da çocuk esirgeme deme.. ERKEKLER 

ği idare heyetinden Ulviye Ziya, Ke. 
ırime Hamit, Halkevi idare heyetin. 
den Meliha Avni ve muallim Bedriye 
ile, Noter Galip Bingöl, doktor opera. 
tör Süreyya Kaldri, Kazım İsmail, diş 
tabibi Suat İsmail ve muharrir isken. 

Birinci: 26 numaralı Mete, ikinci: 
2 numaralı Ferruh, üçüncü: 33 numa. 
ralı Nurhan, Ve: 3 7 numaralı Burha. 
nettin. 

der Fahreddinden teşekkül eden hakem 8 YAŞINDAN 13 YAŞINA KADAR 
heyeti salona geldi. ERKEKLER 

Bu sırada 3 7 yi bulan küçüklere aşa. 
ğıdaki sıra üzerine numaralar dağıtıl. 
dı: 

1 - Adym, 2 - Ferruh, 3 - Ham. 
dican, 4 - Vehbi, 5 - Serap, 6 - Nu 
ran, 7 - Zehra, 8 - Sana, 9 - Ner. 
min, 10 - Pakize, 11 - Raika, 12 -
Nermin, 14 - Nirso, 15 - Sabiha, 
16 - Fazilet, 17 - Sabahat, 18 -
Özhan, 19 -Taki Delibaş, 20 - Nur. 
tan, 21 - Sevim, 22 - Güngör, 23 -
Sümn, 24 - Harika, 25 - Nazan, 
26 - Mete, 27 - Saba Süner, 28 -
Giller, 29 - İhsan, 30 - Fikret, 31 :_ 
Rita, 32 - Vitalis, 33 - Nurhan, 34 
- Sevim, 35 - Nejat Güler, 36 -
~an, 37 Burhanettin. 

En yeni ve en güzel elbiselerini giy. 
mi§ olan bütün yavrulann, heyecanlan 
y;Qzlerinden okunuyor, ebcveyinlerinin 
ise küçüklerden daha büyük bir he. 
yecan geçirdikleri belli oluyordu. 

Saat 10 na doğru jüri heyetinin tan
zim ettiği şekilde ecçim başladı. 

Müsabaka evvrlce de ilan ettiğimiz 
gibi dôrt kısma ayrılmıştı. 

1 - 3 yaşından 7 yapna kadar kır 
çocuklar. 

2 - 8 yaşından 13 yaıma kadar kız 
çocuklar. 

3 - 3 yıışından 7 yaıına kadar er. 
kek çocuklar. 

4 - 8 yaşınld.an 13 y&§ma kadar er. 
!kek çocuklar. 

:l1k olarak· ortaya 3 yaşından 7 yaşı
na kadar olan klz çocukla-r geldiler. 
Jüri bunlan uzun uzun tetkik ettikten 
sonra başka bir odada müzakereye çc. 
kildi. Yavrulann içinde ilk elemede 
yer kazananlar bu odaya çağnlarak 
tekrar tetkik cdi1diler ve nihayet bi. 
Tinci, ikinci ve ilçüncü aynldr. 

Bundan sonra sıra ile 8 yaşından 13 
yqma kadar olan kızlar, 3 yapndan 7 
ya§Illa kadar ve 8 yaşından 13 yapna 
kadar olan erkekler arasındaki 11cçi.ın.. 
]er aynı şekilde yapddı. 

Müsabakamıza iştirak eden yavru. 
lann hepsi cidden güzel ve gürbiizJdü. 
~e bunaan dolayı hakem heyeti se
sim hususunda çok müşkülat çekti ve 
mümkün olduğu kadar titiz davrandı. 

Bu vaziyeti gören HABER idaresi 
jse, yavrulardan hepsinin birer müka. 
fat kazanmak haklan olduğuna ka. 
rar verdi. Ve milsabakanuza iştirak 
edip de seçime gelen veya mazeretini 
bildiren küçük okuyucularının hepsine 
birer hediye venneği düşündü. En, 
münasip hediye olarak da, birer banka 
kumbarasını uygun gördü. 

Dört müsabakanın neticeleri ilan 
edılmeden evvel, küçük müsabıklara, 
çikulata ikram edilirken, herkesin Zi. 
raat ve Adapazar bankalanndan alına. 
cak birer kumbara kazanmış olduğu 

ilAn edildi. 
Bundan sonra lda seçimin aıağıda 

yazdığımız neticesi bildirildi. 

3 YAŞINDAN 7 YAŞINA KADAR 
KIZLAR 

Birinci: 1 O num~ralı Pakize, ikinci: 
27 numaralı Saba Süner, üçüncü: 21 

numaralı Sevim. 

8 YAŞINDAN 13 YAŞINA KADAR 
KIZLAR 

Ilirinci: 24 numaralı Harika, ikinci: 
6 numaralı Nuran, üçüncü: 5 numaralı 

Serap 

Birinci: 3 numaralı Hamdican 
ikinci: 1 numaralı · Aytdın, üçüncü, 
19 numaralı Taki Delibaş ve: 4 numa. 
rdlı Vehbi. 

••• 
Yukardaki neticelerde görüldüğü 

gibi müsabakaların ikisinde bazı yav. 
rular aynı derecede rey almış oldukla
nndan, ikişer tane üçüncü seçildi. 

Bütün küçüklerin bir arada resimle. 
ri alındıktan sonra mUsabakaya niha. 
yet verildi. 

Herkese hediy~ vermek esası kabul 
edilmiş olduğundan yalnız birincilik, 
il<incilik, üçüncülük kazananlar değil, 
müsabakamıza ginniı olan bütün yav. 
rular memnun memnun evlerine dön. 
düler. 

Hediyelerimiz 
Evvelce de bildirdiğimiz gibi müsq_ 

bakamızda birinci olanlar 20 şer, ikin. 
]er 12 ıer buçuk ve üçüncüler de 5 şer 
lira mükafat kazanmışlardır. 

Gerek bu mükafatlar,, gerekse kum. 
bara hediyelerimizi yanndan itibaren 
bir hafta içinde her giln öğleden sonra 
saat 13 ile 17 arası · darehanemize uğ. 

k -,-. ı~'· .. !!~- .. -.:1.: -~ ·- r.:"J.~ rayara 11ıma u~t ~uçu u~uyucuıart .... 

mrzdan"rı ~e'deHz:·-·-··ı:..ı.. ·- ı 

Teşekkilrlerimiz 
KUçUk yavrular arasında yaptığımız 

bu müsabakada bize kolaylık gösteren 
Eminönü Halkevine. ve kıymetli vakit. 
lerini feda c!derek seçim içfn saatlerce 
uğraşıp yorulan jüri heyeti azalan; Ul
viye Ziya,, Kerime Hamit, Meliha Av. 
ni, muallim Bedriye ile doktor opera. 
tör K!zım İsmail, Süreyya Kadri, diş 
tabibi Suat İsmail, noter Galip Bingöl 
ve muharrir arkadaşımız iskender 
Fahreddine de büyük teşekkürlerimizi 
alenen bildirmek isteriz. 

1 ve 2 yaşındakllerln 
v1ıziyett 

''Güzel ve gürbüz çocuk,, müsaba. 
kasına başlarken 1 ve 2 yaşındaki yav. 
ruların da müsabakamıza girebilecekle
rini, ancak bunlann hakem heyeti önü. 
ne getirilmesi müşkül olacağıridan re. 
11im üzerinden seçime tabi tutu1acakla. 
nnı yazmıştık. 

Halbuki dün }\akem heyeti resim 
üzerinden yapılacak bir seçimin kati. 
yen doğru olamayacağına karar ver. 
miı olduğundan en küçükler için de 
tayin edeceğimiz bir günde, gene jüri 
huzurunda bir seçim hazırlamamız za. 
rureti hasıl oldu. 

Bu müsabakanın tarihini bugünler 
de bildireceğiz. 

AKSAM POSTA6t 
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lstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kut~.-;. ı -İstanbul2l4 

\.Telgraf adresi: ısranbul HABER 
' Yazı tşıerı teıÖrörİll.--r2~11a-

• " idare ve lltll)1• .. \ 24W' 

ABONEtŞAf3T~ARI 
1 Türlıi11• I Er1trbı 
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HABER - Akşam postası 

Halkevlerinin 
yıldönümü 

Pazar gilnii 
merasimle kutlulandı 

Halkevlerinin altıncı yıl dönü
mü pazargünü büyük merasimle 
kutlu lanmıştır. Yeniden açılan 31 
evle halkevlerinin sayısı 167 ye çı
karken yurdun her tarafında kut
lulanma merasimini Dahiliye Veki
li Şükrü Kaya Ankara Halkevinde 
söylediği çok mühim bir nutukla aç 
mıştır. 

Eminönü Halkevinde de bu ve
sile ile nutuklar söylenmiş ve bir 
konferans verilmiştir. 

'l'ebrik telgrafian 
Ankara, 23 (A.A.) - Halkev

lerinin 1\uruluşunun beşinci yıldö
nümü münasebetiyle Reisicumhur 
Atatürk ile Dahiliye vekili ve Halk 
Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
arasında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur: 

Kama) Atatürk 
Cumhur Başkanı 

İstanbul 
Yarattığınız büyük idealler için

de çalışarnk gösterdiğiniz yüksek 
hedefe bir an evvel varmak istiyen 
Halkevleri bugün beşinci yıldönü
miinü te7.ahiirlerle kutladı. 

Bu güzel vesile ile de büyük şef· 
lerine inan ve bağlılıklarını bir da
ha coşkunluklarla tekrarladılar. 

Halkevlerimizin bu candan bağ 
lılıklarını arzederken yüce tazimle
rimin kabulünü rica ederim. 

D. V. veC. H. P. 
Genel Sekreteri 

Ş. Kaya 
Bay Şükrü Kaya 

D. V. ve C. H. P. Genel Sekreteri 
Ankara 

Halkevlerinin beşinci yıldönümü 
münasebetiyle bana gösterilen yük
sek hislere teşekkür eder, Halkevle· 
rine muvaffakıvetler dilerim. 

Ankara, 24 (A.A.) - Halkev
lerinin kuruluşunun beşinci yıldö
nümu miina betiyle Başvelti1 ~ 
metJnönü jle Dahiliye vekil' C 
H. P. Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
ya arasında aşağıdaki telgraflar lea-
ti edilmiştir. r , 

Sayın lsmet lnönü 
Başbakan ( lzmir )' 

Bütün Halkevlerinin y1ldônümü 
Öüyük tezahüratla kutlandı. Ata
türkiin cumhuriyet ve inkılap ne
sillerine elbirliği ile çalışmalarına 
emniyet ettiği bu kurumların saygı
larım arzeder ve sonsuz minnetleri
mı sunarım. 

D. V. ve C. H. P. 
Genel Sekreteri 

Ş. Kaya 
Sayın Şiikrü Kaya 

Dahiliye vekili (Ankara) 
Halkevlerinin yıldönümünü si· 

ze de kutlar kurumlara başarılar 
diliyerek muhabbetlerimi sunarım. 

Başvekil l. İnönü 

Garip bir 
intiKanı 

Karısının aşıkının 
dişlerini sökmüş! 
Yugoslavyanın Biljaa köy:.indcn 

Milenko Djilas karısını çok kıskanan 

bir adamdır. Son günlerde karısiyle çok 
yakışıklı yeğeni arasında bir maceradan 
şüphelendiği için intikam almağı karar
laştırmış, bu kararını şimdiye kadar 
görülmemiş 'bir şekilde tatbik etmiştir. 

Bir ~ece delikanlının odasına sessiz-

Bütün kış 
cebinizde 

BiR KUTU 

AKRiDOL 

L 

25 ŞUBAT- l~3~~ 

Bir vakitler Amerikayı yıldırmış ola! 

Mitra y··zıü 
hayd ıar 
Ver yüzü cehenne· 
minde nasıl ceza 

görüyorlar? 
SanfranaiSko açıklarında me.§kur hapishane adası 

katm:; (kö§ede Jıaydııt "l'üzü yamalı Al Kapoıı"). 
Al. 

Nevyorktan yazılıyor: 

Alkatraz adasındaki eski askeri hapis 
hane, kanun1ara karşı gelmiş suçlular;. 
mahsus bir hapishane halinde kullanıl-

mak istenilince, Amerikanın en azılı 
şerideri kahkahalarla gülmüşlerdi. Fa-

kat oraya gönderildikten sonra artık 
gülmez oB:lular; çünkü Alkatraz en azı_ 1 

1ı haydudu bile sindirecek bir yerdir., 

San Fransisko körfezinden bir mil öte· 
de olan bu adayı, anaforlar halinde tid 

detli akıntılar kuşatır; bu sebeple deni· 
ze atlamak muhakkak bir ölüm demek. 
tir. 

Alkatrazın dıı görünüşü ne kaldar 
soğuk ise, içi de öyledir. Ada çorak bir 
kayadır, üstündeki binaların hepsi de 

taştandır. Adaya kayalara oyulmuş 120 
basamaklık dimdik bir merdivenle giri-

Mahpuslara g_ünde üç defa yıemek ve· 
rilir ve bunu yemeğe mecburdurlar. Ta. 
bakta azıcık bir şey bırakan olursa, ikin 

ci yemekten mahrum ddilir. Mahpus 
art arta üç defa yemek bırakacak olur
sa, üç övün yemek yemez. Her yemek 
için yalnız on dakikalık zaman verilmiş 
tir. Bu kadar kısa bir zamanda yemek 
yemek ise bir hayli güçtür . 

Hapishanenin içinde ışıklar hiç kısıl· 
maz. Mahpuslar hücrelerinde §ıkır şıkır 

yanan ışıklar altında uyumak mecburi_ 
yetindedir. Her koridorun üstünde kur· 
şun işlemez madeni bir hücre vardır. 

Bunun içinde makineli tüfekli bir gardi 
yan oturur. 

Her hücrenin beton arrndden sağlam 
bir döşemesi vardır, duvarlar çeliktir. 
Pıencereyi de çıbuklan çelikten bir ka
f cs örter. Mobilya, döşemeye perçinli 

demir karyola ile bir demir iskemleden 
ibarettir. Bir teneke maırapa, bir diı 
fırçası ve bir havlu bütün techizatı ta. 
marnlar; 

Hapishanenin en iyi odası, yemek sa 
lonudur, fakat mahpuslar buradan nef
ret ederler. Yemek esnasında en mühim 
noktalara dikilmiş yirmi l:lört gardiyan 
salonu muhafaza eder. Bunlar ellerinde 
gözyaşı akıtıcı gaz mermisi atan taban 
calarla beklerler. 

Salonun tavanından aşağıya silindir 
şeklinde birkaç kutu asılıdır; bir düğme 

ce girip onu karyolasına sımsıkı bağla

,}ıktan sonra, elindeki gelpetenle otuz 
iki <li§İnİ ökiip çıkarını~tır. 

ye ·dokunmakla bunlardan aksırtıcı ga~ 
1 bit' 

bulutlan salonu istila eder. Bulut ar 
kaç saniye içinde en kuvvetli ada.Jlllda'rıl· 
b·ı 1 e 1 

ı e yer ere serecek şekilde hesaP 
miştir. 

Alkatraz hapishancsiride hiçbir ~ 
tesadüfe bırakılmamıştır. Her 58 ğt 
mahkumlar dar bir koridordan geçtl'le ·ıc 
mecburdurlar. Bu koridordaki eJektrı 
tertibatı insan vücuduna saklannııŞ eıı 
küçük bir maden parçasını izler ve 

11~ 
men çan çalarak haber verir. 

A 
,,3pıl· 

danın metrolarca aşağısına .1 r• 
mış olan münferit hapis hücreleri kOil' 

~~ç y~rler?ir. Bu ceza en azılıları ~ ... 
tırtir tıtrctir. Bu hücreler yekpare .. 1• 

1 • . . 1., le öriJ 
ya arm ıçıne oyulmuş ve çe ıı< 

1 
r• 

müş hakiki zindanlardır. Bu zindar ~ 
da yatak yoktur, giren mabkunıla iF 

yeg~ne arkcldaşlz.:ı koca kocaJarnlffP~~ 
Münferit hücrelerde gıda yalnr:, 5'ı{' 
le sudur. 

Alkatraf da mahpusları 
cak üç ayda birdir, fakat 

ar.
zj.yaret . 

bu da acaı? 

bir görüşme olur. ..;. 
"'z}C>" 

Makum, ziyaretçisinin yalnız go. ..e 
"'riJr • 

ni çelik duvardaki iki camdan go •• 
vasıt .. 

aralarındaki konuşma mikrofon 56. 
sile olur. Gardiyanlar söylenen be~ııitl 
zü dinlerler. Amerikan hapishanele f,l' 
hemen ekserisinde olan konfordan 

katraz mahrum d.iilmiştir. ıııt 
uıcate 

Radyo, gazete, cigara ve 111 'k e<ii" 
yasaktır. Burada en şiddetle tatbı dl 

f{aft' 
len yasak konuşma yasağ!dif· ··ddetlt 
bir defa mahkumlara iki saat rnu 
konuşmak izni verilir. • 

ııer Ç"' 
San Fransisko körfezi dairn~ bir ge-

şit gemilerle doludur, fakat hıÇ 
mi adaya 300 metre yaklaıarnst·~lt 
Mahkumların yıldızı "yırtık . ~alı' 

Alkapon,., ana toprağın yüzünü 
dört sene görmiyecektir. şi• ve 

Bir vakitler kaçakçı, Gangst~r'ıarı tı~ 
kago bodrum palaslarmın liderı 0 

•• le• .. kil~. 
ve zeki Alkapon kazanç verg~ı orı bir 
çılığı su;undan mahkı'.'ım oıduğU ıeriııl 
senelik hapis cezasının son 

set1e 

geçirmektedir. d1'• 
~ rntar ' 

Alkapon geçenlerde. rnahkO eJc .,,. 
• ]ertl 

tıktan sonra banyoları ternıı 
zifesine terfi etqıiştir. p0tif1'J 

Bundan evvel kütüphanede •. ti11dııt11 
dükkanında ve çama~ırban~d.e ı:e\l'iııçıe 
c!dilmekteydi. Yeni vaıifesını 1' ıı~ 

ıcnasıı ,,11, karşılamaktadır. Böylece ye .;e dv 
yatında bir değişiklik olrnuıtu.r Jııf1 "e 

· esı 0 '(t/ yanın en korkunç hapıshan .,rjtlÇ 
Alkatrazda ise her değişiklilc ııe 

't 
rir. va1'1f, 

bir v 
Alkaponu mahkumlar hiç tıar ıct' 

sevmemişlerdir ve sabık haydu ııJr'' 
. h.. ımlııtll alt 

muhtelıf zıımanlard:.. uct ·tti!· "'. 
yarak mükemmel dayak. !eflll 110ıaıfl' 
vakitler de elektrikli izcının ilcİ ıcllrf' 

Bulundurunuz. Bu sayede soğuk al· 
gmlığmdan grip, nezle ve boğaz ol
maktan kurtulunuz. AKRIDOL bo 
ğaz ve bademcik iltihaplamu da pek 

dığı bir makas, Kaponun rS 
reği arasına saplanmıştı· t>lf~L 

dı ele P". 
Şikagoda çetenin efra dı1' tı"I 

K.aponu beklemektedir. ona S:.e ~ 
'd 1 .•.. seve se mıc:lardır ve 1ı er ıgını 

:< iif' 

1 
çabuk geçirir. Her eczanede bulunur. 

Ufak kutusu 35 
Büyük kutusu 70 kuruştur. ----· 

edeceklerdir. . bir d 
Kaponun şimdi Şikagoda.:ıÇeJe~ 

manı yoktur. Rakip çetclerı 
rı hep öldürülmüılerdir~ 



RABER - A\pm postdr 

ideal kadın yetiştiren bir müessese : 

Ankara Kız 
enstitüsü 

1200 genç kızı hayata hazırlıyor 
Yazan: NL sret Safa t-oşkun 

Enstitii talebesi bir qr ıt resmi efı·na~ ııda 
lianu bir . nneın, oğlan analarına tamdık 
_:eıı~lik kızı şöyle ::.ağlJk verirdi: 1 

ctk k Eh ayağı düzgün, hanım hanım· 
aın;, ı::ın k~dıncık.. Bulaşık yıkama.1 
tıi biJ· ta sılmesini, yemek pişirmcsi. 1 

~ .. 'Yor, az çok dikiş de g:lir elin -ı 
Bu hanı· 

lllneıne göre ideal kadındı. 
.\ıuıe • " • hatsız etmiyelim de ... 

Şôy)e ta 'in ~ dosta komşunun kızını Bayan direktör miımfirpcrver bir ta 
_ İki Vsı~e ederdi: •·ırla: 

dliJıYa, ehm yanıma gelecek, bugün - E~tağfurııllah dedi. vazifem iz. 
leliın ~n ahret.. Ben doğruyu söy. "' 11- "' 

~ · akıA bulaşık, çamaşır yıkama1 
da rrı~~181 Yazması ileridir. Biraz 
l'or. O!~kiden anlar. Fena dikiş dikmi
lir. UkÇa değişik yemekler de p :şi. 

&ıı 
da. 8.lıneıne göre ideal kadındı. 

IQıı • • • 
lltt !tle~-~anlığı son zamanlarda sa. 
\·~elt~lerine fevkallde ehemmiyet 
~ ır. Gerek gündüz, gerek ak -
ıı' "nat blektepierile hattl Yaelan 
~ ıt1: kadınlara. bile kai!mJarm biL 
t'etitl'ı\...._. ıngelen birtakmı bilgilerin öğ sne ~I§DlAktadır. 
"a lto~l'l l>akanJığımn bu sa.hada orta
laırıet J:ı..~h ilk ve bilyUk eser Ankara 

.\tıır -"il kız enstitilsüdür. ' 

Bana mektebl gezdirmesi için bayan 

de kabarmak üzere olan bir pa..sta gö 
zükUyordu. 

Yemek dersinden sonra ikinci sınıfa 
giriyoruz. Burada da dikiş dersi var. 
Biltün talebe çamaşır, pijama ve saire 
gibi şeyler dikmekle meşgul ... 

Muallim bayan izahat esirgemiyor: 
- Şimdilik kızlarımız burada kom. 

binezon, gecelik ve çamaşır dikmesini 
öğreniyorlar. Biz eweli. örnekleri pat. 
ron üzerine çiziyoruz. Talebeler bu ör
nek tizerindc çalı'.;!ıyorlar. Daha ilerle. 
miş vaziyette d1şardan sipariş alıyo -
ru1 .. 
Şapka atölyesini, resim, yemek ve 

S('ı·gi salonlarını geziyonız. 

Size bu mektebin mükemmelliğini na 
sıl anlatayım bilmem ki? .. 

Hele talebelerin kendi eserleri olan 
çay. balo elbiseleri, pijamalar çamaşır. 
lar. ~~;phe yok ki frenk terzilerin avuç 
dolusu paraya mukabil yaptıklarından 
çok dalıa iyi, çok daha zarif . 

Mesleğinde usta bir terzi de bu işler 
üzerinde ancak bu kadar muvaffak o. 
labilir. 

• • • 
- Nasıl efendim, bl>ğendiniz mi? 

Gltlı~~DDök 
lfifi1a\S.k~~~rrö 

Yüz derisini düzeltmek 
faydah olabilir 

Yüz maskeleri di.invanın en eski 1 

giizellik tedbirleridir. Binlerce sene· 1 

denberi kadınlar yüzlerini hayvani, 
nebati veya madeni malzeme ile gü· 
zclleştirmenin çaresini aramışlardır. 

Hususi bir balçıktan yap1lan mas 
keler gördükleri rağbeti yüzlerce yıl 

muhafaza etmi§lerdir. Çünkü bun- ı 
lar deriyi kaldıran ve gererek kırışık· 
lan izale eden bir takım vasıflara ma-
liktir. Bir vakitler çiy etten yapılan 
maskeler bile kullanılırdı. Çiy etin, 
deriyi kuvvetleştirmek \'e İnceleştir-: 
mek vasıfları dolayısiyle Fransız ka· j 
dınlannca itibarı büyüktii. 

Taze meyveden yapılan maskeleı 
de derileri beyazlattığı için çok mute
berdi. 

Elverişli ve doğru kullanmak §ar· 
tiyle güze1lik maske ve hamurları çok 
faydalı olabilir; doğru kullanılmaz-

sa insanın canını sıkacak neticeler ve. 
rir. Kad~lar, yüz maskelerinin yal
nız yüze mahs'is olduklarını sanmak
tadırlar. Halbuki bunlar bilhassa 
ense, boğaz, ko1lar, eller ve hatta to
puklar için çok faydalıdır. 

Yorgun ve burutmağa yüz tutan 
ihmal edilmi~ gerdanlar, yazın güneş 1 

yakmasmdan ve çillerden çirkinleşen 
kollar elbetteki beyazlatıcı hamurlar· 
dan çok fayda görürler. 

Bunlan kullanmanın yolu: Ger 
elanı, yahut ko11an güzel bir tuvalet 
sabunu ve ııcak su ile iyice yıkayınız. 

Küçük bir yüz havlusunu kaynar ıu
ya soktuktan sonra adakakıllı sıkar 
ve boğazınıza dolarsınız. Havlu SO· 

ğuyunca tekrar kaynar suya daldrnr 
sınız. Bunu üç defa tekrarlar; boynu
nuzu limon kremi, yahut yağsız Kold 
Krem ile güzelce masajlarsmız. 

Almıı olduğunuz tuvalet hamu-
1 

runu bir kase içine kor, üstüne taze 
süt döker ve ince bir hamur olunca· 
ya soktuktan sonra adamakıllı sıkar 
tutmak şartiyle bunu boynunuza sü· 
rersımz. 

iki saniye kadar kampresi ya
parsınız. Bu sırada ise zeytinyağım 
bir cezvede iyice kaynatır, içine bir 
tülbent daldırır ve bunu soğuttuktan 
sonra yüzünüze sürerek on iki daki
ka kadar bırakırsınız. Tülbendi yüzü 
nüze koymadan evvel gözleriniz, bur 
nunuz, ve nğazmız için delikler kes
meı iz l<lz.ımciır. 

Bu maske yüzünüzde iken sırt 
iıstü yatar beklersiniz. Sonra yarım 
fincan ncıbadem yağı, iki fincan gül 
"uyu ve gir fincan mukattar suyu 
karıştırarak yapmış olduğunuz deri 

'>esleyici losyona bir tülbent batırır, 
bununla yiizünüzü hafifçe sildikten 

sonra s1cak su ve hafif tuvalet sabu
nu ile temizlenirsiniz. Besleyici los· 
yonu yi.izi.inüzü temizledikten.sonra 
da sürmelisiniz. 

~ ~ v. 

Yumurta maskeleri yaşlı kadın· 
lara çok iyidir. Yüz evvela sıcak su 
ile yıkanır. Deri, besleyici bir yağ, 
yahut daha iyisi Kold Krem ile iyice 
masaj edilir ve yağ tamamiyle silinir. 
Yumurtanın sarısı iyice dövüldükten 
sonra vi.ize siirüli.ir \'e bir ti.ilbentle 
örtüle;ek beklenir . 

Yumurta yüzde iyice kuruduktan 
sonra yumuşak ıslak bir havlu ile 
çıkanlır. 

:e boe ~dt kaldığım birkaç giln için. 
ar~ ldtığum bir saatte hemen An. 

~an lsın;n g{U.eJ binalarından biri o -
g, ltarar l>8.Şa kız enstitüSUnU gezme. 

vel'dim. 
..... l{j • • • 

llasp~ lradınız efendim?. 
rıa caını ta aYaklanmı temizlerken ba 
~Udu~ ka~ıyı açan hademe soruyor. 

lıırrı. Ön·· gorrnek iste:iiğimi söylüyo· 
llliı lco..:dUrne dUşüyor. Aydmhk. terte. 

Kollarınız için de ayni şekilde, 
sıcak su ve ~bunla yıkamak, sıcak 
havlu kompresi yapmak, kremle ma

' sajlamak ve ~onra tarif etti~imiz ribi 
Bu suali soran direktör bayan Ve· tuvalet hamurunu sürmek suretiyle 

Kız Enstitiisii ldboratuvar7amıd.an biri 

Vesimenin tevkil ettiği bayan 'I'unah
gil koridora çıktığımız zaman bir an 
tereddüt etti. Nereden başlıyalnn gibi. 

Yi.iz sıcak suya batırılan bir sün
gerle silindikten sonra yukarıda tarif 
ettiğimiz besleyici kremle masaj edi· 
lir. 

""' " orı d !erde .. ""tıi ,..1,_ ar an ilerliyoruz. Merdi 
_ ~ l\fYorıız. • Öyle ya, bu kraliçe Mari vapuru ka· 

~· işte er d dar muazza.m binayı neresinden baş -ırn geıd· en iın. şu gördüğünUz oda. a· l diyeııın· ., lamalı gezmeğe ? .. 
ır dak· . • 

- Bu tka R<>nra tekrar gözüktü : Ev'\'eliı kütüphane memuru bayan 
~· Yrıuıu· Zehranın ince bir zevkle tertip ettiği ,.lttıdi r ..... 1 

~11lda O S?rı_~t paşa kız enstitüsünün 1 insana okumak zevkini adeta zorla ve. 
rtlel\tel)) 8kuda.r ve Kadıköy kız sanat ren kitap sarayını geziyoruz. Burası 1 
\'ar. lıe ~rı "'"ki mi"qiri Rp\•an Vf"!!İmP "" aydınlık. ne ferah bir yer ... 

~ir cı'::_ne~ketle karşılıyor. Koridorda ilerler~en genzimizi b~r j 
ha~ ~kt.ör odasmm ağır ,.e resmi yağ kokusıı yakıyor. Bayan Tunaltgı 
daa!tıh.tı.dhan daha ıivRde bir mi!'lafir o· lin yiizUne bakıyorurrı: 
di~kü; avasını ta~ıvan ve aene bir - Birinci sınıf yemek dersinde .. 
~Ok bı/ba.Odasnıın klS...c;ik ı'tek~rundan Görmek i~ter misinir.? 
111laıı te\'k Yanın kabul rmlonnnu batır. Cf"vabımı beklemeden kapıyı vuru • 

13 le dnoenm· b" od yor. giriyoruz irı>rh.·e .. ayan V • ..,,. ış ır a.. ~ 
~~irly} esııuc. kalkmak üu>re olan ~rnıfta beyaz boneleri ve prostela-
eıı berı he SOn Cümlelerini konuşur • !arı ile ha\·a~azi ocağı başında top • 

dı11 tevki ~r Yerde, her köşesinde ka- lanmış 40 kadar genç kızın mütect'ssis 
tı; ~eon • adın eli adeta in•anın yiizU. j nazarlarından kurtulup etrafıma hak-1 
~~dl~ bi Odayı, her yabancının yeni tığım zııman genç kızların bir taraftan 
"1!t}cfk edi r Yerd., daima yaptığı gibi patates soğan so:vduldarını. tabakları 
&e~0:cıuın. 1 vıkayın kunıladtklımnı hayreti<> "i'\r -
~ ~ 1 

81Ya~ı tam bir tevazün ar- ı düm. Çetrefil dilli h'r Fransız ba"<'''" 
ç arı, Ciddi ve ağır insanlara yemek dersi veriyor. Bir fırın üzerine~" 

lam.et P(Jft.I ku tmatitüsilnün lhı<ünı görüniip 

simedir. 

- Bilmem ki bayan dedim, beğen. 
mek fiilini en veciz ifade edecek keli
me hangisidir. Burası cidden mükem. 
mel ve iftihar olunacak bir müe.cısese ... 

Bu sl5zlerimi küçük bir misafirliğin 
ev sahibine karşı icap ettirdiği neza • 
ket ve komplimanla karışık bir müba
l!ğa sanmayınız rica ederim. Kızlan. 
mız burada cidden mükemmel yeti,i
yorlar. Yaptıkları işleri de yakından 

görmek fırsatını kazandım. Şüphe yok 
ki bu eserler bu işten anhyan bir in. 
sanda benim üzerimdekinden daha zen 
gin bir intiba bırakırlar. 

Bayan Vesime hakiki bir tevazu i. 
çinde, cumhuriyet hükfunetinin bu 
mekteplere verdiği ehemmi~ti teba· 
rüz ~ttiriyor. mektep hakkında verdi. 
ği izahatı alakayla dinliyorum: 

- Mektep üç kısımdır. Birinci kısrm 
enstit\i kısmıdır. Tahsil müddeti beş ' 

senedir. Buraya ilk~ktebi bitirenleri 
alınır ikinci kısmı meslek kısmıdır. 
Buraya da enstitüyü bitirenler girebl· 
lir. Orta mektebe muallim olmak isti. 
ycn!er meslek kısmına girip iki, ensti. 
tii ho<'ası olmak için de il<: sene oku -
mak mecburiyetindedirler. Ensti ti kıı:; 1 
mr ya1n;z har:cte çalışabilmek hakkını 
verir. ~fııallimlik ir.in meslek kısmını! 
bitirmek şarttır. Eurada moda, resim, 
d iki~ ihU~aoları vardır. 

- Nekadar talebeniz var? 
- l~nstitiinün muhtelif krsımlarında 1 600 talebemiz var. Bir de ak§am kıs

mı var ki, buraya da 600 talebe devam 
etmektedir. İlk altı :yUztin 200 ü leyli. • 
dir. Ak~:mı kısmında dersler kur hn. 

.. ıinde verilir. 
- Talebeler ne dersleri görürler? 
- :Moda, çamaşırcılık, ev idaresi, çi-

yaparsınız .. 

Hamuru südükten ~onra k•ır11 • 
ma'3ı ic:;in yarını saat kadar oturur ya· ~ 
hut yatarsın!z: soıya sıcak su ile ha· 1 
ınuru çıkardıktan sonra hangi losyon 
ve pudrayı kullanıyorsanız, onunlo 
tuYaletinizi yaparsınız. 

Ayak1arC\ w: topuklara da ayni 
metot kullanılır. 

• • • 

YHmurtanın nkının da deriyi ger 
nı k ve yüzii kaldırmak için çok fay
dalmı vardır. 

Yüz )'tk~mır, deri besleyici gıda ile 
iyice masaj edilir, sonra silinir. Yu
murtanın akı katılaşıncaya kadar dö
vüli.ir. Bundan sonra yüze sürülür ve 
on be dakika kadar bırakılır. Bun
dan sonra ılık su ile çıkanlır. 

Deri cok kuru. yahut çok ha~~cıs l 
ve İnce olımıa, yağlı bir yi.iz maskl".sİ· --------------

(İngilizceden) 

nin faydabrı saymakla tiikenmez. ı 

Yüziinii7ii evvela s•rt\k su ve ha·ı 
fif bir tuvalet sabunu ile y1kayınız. 
Yiiz havhmızı kaynar ~uv<ı dı:ıldmp 
~ıktan sonra y\izünü~uy9r vel 

çekçilik, §a:'t;:acıltk. resim. 

- Dışardan sipariş alır mısınız? 1 
- Tabii. Ankaranın en ktbar ba . 

yanları bütün sirariFlerinı bize ver. 
mcktedirleı. tki Fransız ı:efin idare . 
sinde çalış::-.'1 "'ok mükemmel atölvele -j 
rimiz vardır. Bunlar bütün mndalanl 
ta 'tip ederler. A!ı!•aranm .en yükse~ 1 
U\bakasiyle daimi bir temn.s halinde -
dirler. 

1 
- 'I'alelx? kn!Jandığı malzemeyi ken. 

di mi p.etirir? ı 
- EYct. Fakir olanlar.na biz yar. 

dım ederiz. 

• • 
Ş!mdi bana siz ideal kadın kimdiuli 

ye ~">rarsanız cıj .. e: j 
. "!ri yet~mlş b:r fc.omct pac:a kız ens· 
titUsil mezunu .. cevabmı veririm. 1ı . .. . 

M .. rdi\·enierdcn incrk"n zil c;nlı~•or 

Dersten çrnan iki ta!ebe ıriılüyorlar: 
- Biraz daha bekleseydıniz pa.~ta~ aj 

yetişecektiniz. 

l\rol;çc seçmek modası Amerikalt.. 
kırdan Fmnsızlara da sirayet etti.. 
Geren f1Un PaJ'iste 4'Ek?n6kçiler km. 
1içc i" şcç:'mi~tir. llfat?rı.azcl Bu.en 
isimli bir 1.:ızcağı.z 'kraliçeliğe seçil. 
dikten som-a f ranoaıalardan ycıpilmtf 
bir şeref geçidinden ge9"1tiştir, 



ç HABER - J\qam postası 

Bir kaç aileyi çürüten Kamutayda 

Teşkilatı esasi
ye kanununun 

MlYı~all(eıre 
zaıbotlaru 

Cocuk halt n 
Kan davası 

y .. z .. nden cinayet Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz Vurulan Öıner, kendisine tabanca atüiı görmediğini iöyledi. T~kikih esasiye kanununun 

bazı madde14rlnin tadili ve -ttık.f. 
lap prensiplerinin kanuna geçiril. 
metı 1ı4k'/Cınd4 yapil4n teklif Mil. 
lct Meclisinin 5 Şubat 1937 tarih. 
li toplantısında kon~ımu~ttt. 

Meclisteki mifaakerenin zabıtla. 

nndan bir kısmını ok-uyucu Zarı. 
mıza oormi§tik,· diğer kısmına 

Cünkü hükiıınetin onu tevkif ebnemo:ıini istiyordu. İntikamını 
bizzat almağı tercih ediyordu. 

6 Şul:>at t.ıırıhli bilmccemizin halli: DİRER LÜKS ESANS 
Ünyenin mutat haftalık pazarı· 

nm kurulduğu çarşambaya tesadüf 
ec!en 1 7 şubat günü, kalabalık çar -
şınm ortasında bir el silah pa~ladı. 
Babayiğit halli bir adam, eskı ro -
manlann tabiri üzere ··camit bir ci
sim gibi,, yere yığıldı. Onu~ birk~ç 
adını ötesinde üstü başı perışan hır 
köylü, tabancruıını kaldırarak, t~ 
lim olmak istiyen bir adam tavrıyle 
haykırıyordu : 

- Kanmı kacırdı da ondan vur
dum .. Karımı kaÇırdı da ondan vur
dum ... 

Bazı hemşehriler, yaralıyı ecza· 
liancye nakletmekle uğraşırlarken, 
diğerleri de caninin i!stü?1e yü~ü~ü -
ler. Esasen Veysel ısmınde hm, o· 
nun tabancasını almıştı bile .. Köylü 
v~akola götürüldü. Hala bağırıyor 
du: 

-Altı senelik karım vurduğum 
'bu Ömerin teşvikiyle dokuz gün ev· 
v.:cl Recebe kaçınldı. Bu kadmclan 
·ctğma üç çocuğum , evde perişan· 
dı:r. Kamnı bıraksın diye yalvardım, 
bstakmaymca, ben de kendimi kay
bederek bu i i yaptnn. 

T abancanm büyük bir Brovning 

ederek cinayetlerine devam ttmi§, 
Y esiroğlu ailesinden bazı kadınlara 
musallat olmuş, hatta bunlardan bir 
kaçının şehre iltica etmelerine bile 
tebebiyet vermiş. Gel zaman git 
z<'.lman, bu kabına sığamıyan adam 

bugün devam ediyoruz: 

Bu prensipler aytı.i zamanda 
lütkçUdtit de ... Bu itibarladır ki milli. 
ellik va.Sf ı kendiliğinden çıkan bir za
ruret: olur. (Bravo sesleri) Bu mille
tin son asıfla.rda., gerek ekonomik ha
yatta, gerek sosyal hayatta ~ktlği e
lemleri burada tekrar etmek istemem. 
O son safhaların hazin sahnelerini A
tatürkUn nutuklarında açık olarak gör 
mek mUmkündür. Eğer tekrar bu acı 
hatıralara dönmemek, bu elim hayatı 
yaşamamak ve ~eriyetc de böyle bir 
felaket hazırlamak istemiyorsa, Türk 
Milleti, behemehal Türkçü ve millici 
olmak 18.zımdır. (Bravo, çok yaşa S<'S

leri) (Al kışlar). 
Türk nıilletlııi be.~riyet içerisinde 

medeniyete ya.tar, sullia. h!dim, müm· 
w bl crurua yapmak f çin evvelemirde 
Türk milletini istikbal tarihinde de 

c D 

Yukarkf şekilde görüldüğü gibi, 
A noktasından ba.şhyarak B ye 

doğru gidin, C ye çıkın ve D, E, P, G 
yolunu takip ederek H e gelin. Bu su. 
retle 16 noktayı 7 hatla birleştirmi~ 

olacaksınız. Hem de ne bir çizginin 
ne de bir noktanın Ustünden iki defa 
geçmeden . . 

KAZANANLAR 
. ul 209. 

İkinci: Altan Ozan, biri~eı 0~ an ts
Ü çtincU: Y~ar Siiheyl.ı. ö 

tan/bul 49 uncu ilk okuldan. 

BlRER KİTAP KAZANAN~Jt 
ı )lta t eo 

1 - Hacer Kwnkapı Çakn13 ace~ (ı· 
kak 37. 2 - Nihad, ! tanbul er erı<ck 
sesi 803. 3 - Adnan İstanbul 1 er· 

lisesi 107. 4 - Muzaffer, 1staJ1:1<3pı 
kek lisesi 1!144. 5 - Şevket, J\ yuıısck 
orta okulu. 6 - 1smet uzun. rJi-

7 -ticaret mektebi talebesinden. . g .,,,. r esı. kola Papanikolon ltnlyan ıs ao1'V 
Mehmed Ayvansara.y TokJude?.~cl ~ 
no 26. 9 - D. Erman oğlu Til ~ 
siz sokak 6. 10 - Hayri özden ~ııısd 
ilkmektep Cağaloğlu. 11 - t!dt-

. beY ca Köse oğlu Tophane Necatı 

si sevim mağ~ı 271. ~ 

olduğunu görenler arasmCla ise §U • _,. ... _ • 

Iiiyık olduğu medeniyet seviyesine çı. lR t' AN Bu"tu"n l•tanbul pivasasını 
karmak llzımdır. B MASA SAAT KAZAN ~ J 

Bu itibari& millici olmak bliim za.. yan iyi bir plasiye i~i arıyor. 
~de bir muhavere cereyan ediyor- Adam. vuran Qam Ha.8an og"1u Hasan 
«3a: 

rurl şiarımızdır. Fa.kat bizim millici Birinci: Müfit Ögev 10 uncu ilk o. Adres: A. N. 

~~~ft~~~~~-ki~~~~~~~~~~~~~~~~~Pi.iK~·~lili2i2~i~~-1 - Köylüde bu cins tabanca nere
Clen bulunacak? Onu bu· cinayete 
teşvik eden biri vardır mutlaka! 

- Fakat, onun ailesiyle vurula· 
nm ailesi arasında da ötedenberi bir 
kan davası var ... !ki taraf, biribirleri
ni kurutmu§ zaten .. 

- Vurulan yaman l(abaC!ayılar -
amıc1r. Birçok insanlar ~dnrmü§. 
Hapishanede yatml§ ... 

- Fakat bu vurulan adam, ton 

mmanlara kadar kendi köyünün ko -
ruculuğunu yapıyormu§, son zaman
larda muhtar olmuş ..• 

* 4 • 

Kmı devası ... lki ailenin blrlbiri
~ l~rutmam .. Kadm kaçıran sabı -
kalı ... Ve zorba bir muht.arm mevcu
Cftyetiiıe dair halk arasındaki d~kcr 
dllıar.-

Büt\ltı bunlar 'beni alakadar ettiği 
tin bizzat tahkikata giriştim. 

Pazar kurulduğu giinler bile ha -
~etsiZ.likten uyuklıyan kasaba, fev -
ltalade heyecanlanmıştı. Bir anda, 
~eta bir sanayi şehri gibi, uğultu kes 
}>edivcrmi§ti. Gözlere hayat, kımıl -
()ayışlara cevvallik gclmi§ .. H1zlı hız
ıfı yürüyorlar, münakaşa ede ede el· 
!erini sallrvorlar... Sanki bu kur§Un 
im vücud~n canını eksiltmişti ama. 
Sfiğer vüc-..·.lara, o eksilttiği candan 
bt knt faz.la can ve heyecan katmıŞ"" 
JL 

Düşünün: Kadınlar bile konuşu· 
:vorl r .. Bir köylü bacı, tek gözünü 
~pamağı unutmu§, iki gözüyle bir
(b bakıyor .. Yanındaki köylülerini 
ikna edemiyeceğini anlayınca, şehir
! kı1ığıtnı görerek bilginliğime hük -
ınediyor; iddiasını kuvvetlendirmek 
\\zere beni taraftar edinmek için, 
kolumu dürtüyor: 

- Arkadan vurunca, ceza iki kat 
olmaz mı) efendi ... Söyle §Unlara i· 
nanmıyorlar .• 

Her kafadan bir ses çıkıyor ... 
- Cesuı oğlanmı§.. Bir vurdu 

Kf ••• 
- Öteki de dehşet ha ... 
Bir stadyum havaaı İçinde yqı • 

yor uz. Ve .. spor çarpı§malan bu gibi 
iptidaililderin medeni seviyeye tered
di etmif ıekliclirl,, diyenler, nazamn· 
da hak kazandılar doğrusu ..• 

• • • 
Vurulan Ömer Yeairoğlu'nun bir 

çok hasunlan varmış. Mesela bir aile
yi kendine şöyle düşman etmiş: 

Vak tiyle onun akrabasından Ye
siroğlu Hüseyin isminde bir C,§kiya 
Val'n'Uf. Bu adam, arkada§ı olan 
Mevl<it iıimli diğer eıkiya ile kavga 
etınI! ve onun tarafından öldürül -
müş. MevlOt bununla da kalma· 
mış, devrin karI§Iklığmdan istifade 

yum~amı§, uy;ıallaım}J• dehale~ c:- ztm milliclliğimlz medeni be§eriyet J. ·~ 
mif ama, bu seıer de, Omer Y esırog- çinde onun esaslı bir unaunı olarak 
lu büyümü~, akrabasının kan dava - i.ıısanlığın ill ve tealisine ve bütün 
sım aklına koymu§. Hatta bir sefer, dünyayı ınea'ut ve mtıreffah yaşatmı
gene bugün olduğu gibi, çarşı orta- ya matut bir mllllclllktir. 
ıında Me·ılu'da ate§ etmiş. Pitkin Diğer bir vaıfnms da halkçı olmak
C§kiya, hafifçe yaralanmış ve hemen ttr. Halkçı olan llicenaphfum%1n nuart 
§Öyle bir hiyleye baş vurmak kur- bir eM!rİ değildir. Zaten biz prenıiple • 
nazlığım göstenni~. rlmiıl koyarlam ıeçmiı umanlara ait 

Yere yatarak , bitkia bir halde: veyahut inunlann yUkaek hislerinden 
- Ah ... Öldüm!.. - diye inlemi§. mütevellit mUcerret mefhumlara kapı -
Ömer de, onu cidden ölüyor san· larak koymadık. Biz doğrudan doğruya 

dığından bir daha ateş ederek yaka - sulh ve medeniyet amili olarak bir Türk 
lanacağma bir an evvel kaçmağı ter iıttkUlini ebediyen korumak için ne gi
cih etinif.. bl pttlar dalrntride yapıl:atağmı ·~ 

COLUMBİA 
Plak Şirketi 

Son çokardoin 
Plakları 

takdim e<dleır 

1734.2 - H&lk oarkw AY&EM 
Halt eartm ASlıfALAlU)A. 
K&yaerl Halkevl gti7.el sanat.. 
kA.rlarmdan: BELKİ 

• 17340-ŞElil'I' N1NN1S1 m~' 
Neva pz.eı kalbi 
hlıber verme 
Bay H. MEClT • 

F abt meseleyi anlayınca, l:iqka rak ve icap eden prtlan tesbit ederek 
birgün Mevlud'u tarlası civarında alchfnnız halkçılık bir merhamet eeeri 
yakalamıı,biri kaça, öteki "ctmel ca de delildir. Halkçılıltma dolntdan 
nuru bana bağlfla Ömer!,. diye yal- ldoftuya bu 01emleketin kurtalırmaa, 17339- Urfa Hallt p.rkıaı BtR İN. 
vara yakara, müthiş bir facia olmuş. müstakil olarak insanca yataması için CECtK DUMAN 

• U''T A ~.>Jl 
' 17341 • Hlizam şarkı Dıuv.l.J.fl> 
. Göz YAŞIMIN 

Ve nihayet uzun bir boğuşmadan bir prtı evveldir. Bfzmı halkçüığttmz; 
sonra, Omer, Mevlud'u öldürmü~. halka doğru, halk için değil, halk tara -
Birk-aç zaman hapishanede yatıp çık- fından ve halkla beraber sistemidir. (.ıl
mı~. lşte, son zamanda da korucu - kıılar) Bu ıiateın memleketin doğrudan 

Urfa Halk §arkısı 1K! RE
FİK OLDUK 
Urfalı MEHMET ŞENSES 

luk • muhtarlık ediyormuş.. doğruya halk tarafından idareeini istih- 17313 - Halk şarkısı BüLBüL 
Ama, böyle piirsilah.. Üzerinde daf eder. BUde fert ve ırnıf imtiyazı 

hep. tabancalar, kamalar gezdirerek. yoktur. Bütün vatandatlar O.zerinde ka
Evine de Mazgallar yapmış .. Çünkii nunlannu.1 tamarnile milaavi olarak dlcr'i 

Halk şarkısı YILDIZ 

Sivaslı VEYSEL VE İBRA. 

H1M. pek çok hasmı vormış... ve carildir. Ittılaımıza vasıl olacak da ee- T 

YEN!LEYLA 
Müzik A<lanalı l{UTSİ 
Bayan A ... A ..• 

R çJı.• 
17341 ~ Hüzatn şarkı tNDlLE 

YA KIZLAR bıar 
Hilzam §8.l"kı Sevdalı br.:ı .3ıı 
Müzik: Mustafa NnfiZ I3 ) 

ltUHAT 
Dostla" Ona : zaamı &örmiyecelc hiç bir kanuni kaba-

17346 • ŞEKERİM (Bayan Semiha). 
- Varını yoğunu ıat, baıka ta· hat yoktur. Biz Heybelide (Bayan EFTALYA SADl> 

rafa göç! - diyorlarmış ama, o: Halkçılığmuzın tatbikatta ve teırii Müzik ve Söz YESAR! ASIM 

-Banakim~~r~~~m~! ~P~~~~~~~u~~~ci-\••••••~;;~~;;;;~~~---g~~~~~ 
- kanaatindeymiş. hana nümune olacak kadar ileriye var- ,_ ·---....:::......------------===;:;;; 

Vurulduktan sonra, eczahancde mı§ hukuki eserleri vardır. Partimizin • --- w w+m;;~;;id-"';ı·l 
l~cndisine sordular: her sene toplanan ocak kongreleri, iki • ,. ,,, 

- Tabancayı kim attı sana}.. senede bir toplanan Y.ilıyet kongreleri, Teknik nı u c 1zes1 
-Dikkat etmedim .. Kaza olmur dört senede bir toplanan Büyük Kurul· Yoksa aca·ıpı·ıg"' .• m·ı ?. 

tur!. dedi. · tayı; Avrupa hukukunda lniaiyatif, le -

J\ncak yarasının ağır olduğuna jiatatif :n referandum denilen esaııarm B n T "- ~o a. ili&~ 
h ahleı~ı tatbikinden befka bir tey değil- ır e 11'. ır- =ı 11' U.,gı dair kanaat getirdikten sonra, asmı-

mn ismini bildirdi. dir. Biz yaptığımız itleri her sene bu 6 muhtelif artist tarafından 
Bunun da sebebi şuymuş: lntika- kongrelerde gözden geçiriyoruz ve ora-ı 6 eser clinlenilir. 

mını almağı hükumete bırakmamak 1 dan alınan netic:eleri huzuru ilinize ar- O O E Q N 
Düşmanı hapse ginnesin, serbest kal- zetmekteyi.z. BUylik Mecliaiıı kanunla -
sın ki Ömer ona karşı kan davası gü- nndaki isabetin en büyük Amili de hal- 270135 numaralı plakı alınız, 
debilsin, onu kendi eliyle vurabil - km fikirlerini almak 'YC miltalealanna Bu suale kendiniz cevao vereceksiniz. ~"" 
sın... layık olduğu ehemmiyeti vererek ka - lıll•_•••••••••!~!,1!•.-.••••--1•• 

Cani de §Öyle diyor: nunların hazırlanmasmda mUeasir kıl - lstanbul Defterdarıığından: . ~J 
- Köylerde vurmak kabil değil - rnaktadrr. Binaenaleyh bu kadar lilzum- fd~ 

eli. Çünkü adam seyrek olduğu için lu ve lSnemli bir prenıibirt TeıkHatıeu.- kira51 

sokulmak mümkün olamıyor. Kasa · siyeyc girerek ammenin vicdanında bir d • k l si 
balar, hele pazar kurulduğu günler, hukuk cs?sı olarak telakki edil-nesi el- Boğuiçin e Yeniköyde Köybqı caddesinde vapur ıs e e f1JJ 
düşman tepelemeğe müsaittir. Son· bette çok fyf. ve zarud bir §eydir. yanında Azanof yalıaı denilen 111 N. lı aahilhane. 3()0 
radan teslim olmağı niyet edince. bu, (Deoomı oor) Ayni yerde ve caddede 13 No. h aahilhane: • ., ela 
en iyi usuldür!~•* ================= Kadıköy~de ~eraia mahallesinin Yogurtçu çeımeıı 90kağll1 .:~ 

Z 'h . 1 . .. .. ') Jaro ~ehcir olunacak! 9 No. h dukkin yan payı: . ed l~er ti' •, 
1 nıyet en goruyor musunaz. n k k da . l h' l daki b e 

H ""k"' 1• d ··d ~rk nu anunun ne a r yennde o - Yukanda cins ve mevkileri yanlı yer'4-r ıza ann · fl' u umet, fi.an avası gu en r- ~ lamak · · ,, 
. .1.. l . . . h ı· · du~ı .nu an ıçın sade bu vaka d b' yıl "'ddetl --L arttmn ıul'ıyle ayn ayn kiraya · - _.,..~ı,e ve karadenız Vl ayet erımızın a a ısı J k" fid" F k t b h l'd k k en " mu e ve Q\'J.A a u ~.t.Jl 

arasındaki cahilleri bu huydan yaz k~ ı 'i· . 8 daJı b ava .ı e pc • 1ço isteklilerin ve tediye ıeraitini öğrenmek İltiyenlerin 4/3/93~f~dilfr 
. k . . . b' k n çıkrırı -ı ımse erın a u çeşıt hasım ık· nu" ıaat on dö"rtte yuz" de 7,5 pey akre'-riyle MilU Emlak ,,,o geçırme8 ıçın ykenıl ırd anu , en lan vardır. Kanunun bir ayak evvel , ıe 

Yor u ma sata n am vurn.ı ı b' . . kl b d 1 l d t 1 k . o im 1 n· (N ) (914) "dd r 1 kl kalmıya- ıtme3ınt, a ı a§m a o an ha k, ört op anan omısy na ge e e • . . . 
§t e~kı. cezayf a ~lnrpl ı. ~a ha I d' de gözle bekliyor 1 
cak ı ı tara aı e ennın er er. ı · ---

bq~t ))iz kilometrelik fasılalı salın - (VA • Nu) 
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212 H ORT LIYAN FAUSTA: 

Fau!ıtadan sıkı bazı emir ve talimat 
alan Krlstobal süratle odadan çıkarak 

atma bindi ve dörtnala Se?ile doğru 

yollandı. 

Fausta oldasında bekledi • 
Bir müddet sonra muhteşem arabası 

evin <Snünde durmuştu. Fausta mantosu 

nu giydi ve dişlerinden tırnaklarına ka
dar silahlanan adAtnlarının muhafazası 
altında, arabaya binerek, Sevile hareket 
ettL 

Araba Alkuann bilyUlı: kapısından 1 
geçerek, ba§engizitörün hususi daircle. 

rl önünde dundu. J 
Birkaç dakika sonra, Fausıa Espino-

Mnın nezdirte kabul edilmiş ve kendist
le uzun müddet görilşmU~til. 

Bu iki mühim şahsiyet hiç şüphesiz 

bir anlaşmaya varmıılardı ve hiç §üp. 
hesiz Faustanın arzulan tatmin edilmiı 
ti. Çünkü, bir müddet sonra, bizzat Es
pinoza tarafından, anmasına kadar teşyi 
d:3ildlği zaman yüzünde bir tafcr tebes
sümü vardı ve siyah gözleri her zaman. 
kinden daha fazln parlıyordu. 

Faustayı tanıyanlar bilirler ki, Faus· 
tanın yüzündeki sevinç, Başengizitörün 

ltendiıine gösterdiği iltifatın bir nirnc~ 
si değildi. Çünkü Fau.,ta l:ralların bile 
hürmet ve iltifatlarına alışkındı. 

S ON 

Fausta ve Part!ayenm müteakip ma. 
~larmı "Cücenin a§kı,, eserinde t.n

kiP. edinbıl 
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manlarda yüzünde beliren, sakin bir te

bessümle onlara bakıyordu. 

Yegane silShı olan kamasını ı;ekmeğe 

tenezzül etmemişti. Sadece, biraz evvel 

oturmuş oDduğu sıranın arkasına geç 

miş, sol dizini bu tıranın üzerine daya

mış ve kollarını göğsünde çapra.zlanu§ 

bir vaziyette, mütearnz1annın kendisine 

yakla!malarım bekliyorldu. 

Ne yapmak niyetindeydi? Onlara na

sıl bir darbe indirmeğe hazırlanıyordu. 

Fauşta, kendi kendine işte bu sualleri 

soruyor ve yine içinden söyliyordu: 

- Onların hepsini ezecek 1 Muhak

kak!. Ve her zamanki gibi sapa sağlam 

çıkıp gidecektir. 

Bu aralık üç yaveri gören Pardayan 

Monseri durarak bağırdı: 

- Hakikaten öyle! Mösyö dö Par 

dayanın silfıhı yok! 

Diğer ikisi de birdenbire bağıtdılare 

- AL doğru. 
Monseri yava§ça: 

- Ken6isini mdilafaa ctmiyccckae 
ona hUcum edetneyiz ya .• dtdi. 

Şalbr ta!:dik etti. 

- Çok dofru. 

Scnt Malin gözutuyla l{ristobalin L 

damlannı i~ret ederek: 

- Bu adamlar, bizim yarldımıınız ol

madan da meseleyi halledebilirler. 

Ve Pardayana hitaben: 

- Mösyö dedi, mademki kendinizi 

müdafaa edecek silahmız: yok size hil· 
müstehzi bir sesle: cum dmekten vazgeçiyoruz .. Biz katil 

- Hoş geldiniz mösyöler, diye bağıt ldeğiliz ya! •. 

dr, nasılsınız? 

tl~ü birden nazikane bir surette ce

cap verdiler: 

- Merhaba mösyö dö Pardayan. 

- Bugiln ikinci defadır bana hilcum 

ediyorsunuz. Görüyorum ki madam Fa

ustanın size veridiği parayı hakikaten 

nnrnusunuzla kazanıyorsunuz. Yalnız, 

sizi mütemadiyen mü§külatta bıraktı. 

ğım için doğrusu s;ok mUtcessirim. 

Her zaman olduğu gibi, bu defa gene 

Sent Malin arkadaşları nanuna cevap 
verdi: 

- Müteessir olmayın mösyö, herhal

de, artık bu defa sizi mağlUp edebilece
ğiz. 

- Olabilir! Görüyorsunuz ki bu defa 

&!ahım da yok. 

Pardayan gülümsedi ve kendisini kL. 

hçlariJe se~mlayan ü~ atkadap. multa .. 

bele olamak üzere büyilk bir zara!etle 

eğilerek tatlı bir sesle: 

- Şu hald~. kenara çekilerek seyre.. 
diniz.. Tabii alakadar ediyorsa. 

Bu arolık, hilcum eden adamlardan 

sekiz ki§ile Pardayan arasında ancalC 

iki sıra kalmıştı. 

Pardayan yavaşça ve ölçülU barekef. 

lcrle, 'dizini koymuş olduğu kocam.ati 

sırayı süratle kaldırdı. 

Meşeden mamul olan bu 8Jl'a bir haY, 

li ağırdı, fakat Pardayan onu bir ucun

dan kolayca kavrayarak kaldırdı ve d 

anda iyice yaklaşan adamları blt yıldf.ı 
rnn süratile taradı. Tabit ot lbl9Cl' gibL, 

Adamlardan biri boylu boyuna ımt 
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uzanmış, üçü inliyerek geriye çekilmiş. 
ler ic:liğerleri de dehşetle mıhlanınt§ gibi, 

oldukları yerde kalmışlardı.. 

Pardayan hafifç.e gülilmsedi ve biraz 
nefeıı aldı. 

Fakat. diğer adamlar da, buarahk 

ona doğru yaklaşnn§larch. Pardayan 

büyük bir soğuk kanltlıkla ölüm saçan 

hareketini tekrarladt. Uç ki~i daha sa

katlanarak, feryatlu içmde çek.ilm.eğe 
mecbur oldular. 

Yirmi silahlı adamla bir tek kişinin 

bu gÖrülmemiş §Cllıeser mücadelesini 

müthiş bir hayret ve takdirle seyreden 

üç yaver de dahil olmak üzere, Parda

ıanın karşısında ancak on ilç kişi kalmış 
tI. 

Krlstobalin silahşorları bu vaziyet 

karşısında durmağa mecbur oldular.İç· 

)erinden bazılan da, Parldayamn elinde 

müthiş bir silah olan sırayla aralarında

ki mesafeyi çoğaltmak için gerilediler. 

Pardayan, biran daha yorgunluğunu 

giderdi ve sonra, adamların şaşkmlıkl;ı 
rrndan istifade ederek, sırayı birkaç de. 

fa salladı ve bütün hızıyla aıdamlarm 

Üzerlerine fırJattı. O zaman, ortalık ta-

mamile karıştı. Kristobalin adamları 

dağınık bir halde salonun köşelerine 

doğru kaçmağa başladılar. 

Ufak tefek bazı yaralarla kurtulma

ğa muvaffak olan Kristoballe berabe'l' 

sağlam olarak altı kişi kalmıştı. 

Beş kişi de yerde kalmıştı, bunlardan 

bazdarı ölü. diğerleri de ağır yaralr 

idiler. Diğerleri ide mücadeleye devam 

edemiyccek kadar sakatlanmış oMnkta. 

nndan iniltiler içinde kılıçlarını kınlan
M yerleştirmişlerdi. 

Pardayan terli almm silerek güldü ve 

kaçan adamlara seslendi: 

.- Ne bekliyorsunuz kahraman silah

şorlar? Hücum etsenize! Görüyorsunuz 

ki yalnızını ve silahım da yok f 

F~kat Par~ayan bunları söylerken, 
aynı zamanda ıda ayağmı ikinci sıraya 

dayadığından, adamlar, Kristobalin bil. 

tün ısrar ve emirlerine rağmen hücum
etmediler. 

O zaman Parıdayan kahkahalarla gül· 

meğe başladı ve yerde duran bir çok kt. 

lıçlann arasından en uzununu seçtikten 

sonra alaycı bir sesle: 

- Haydi canım! Korkmayın şövalye 
dö Pardayan sizi affddiyor 1 

Diye bağrrdı ve sonra Faustaya döne 

rek: 

- Şimdilik Allahaısmarladık prenses 
dedi. 

Pardayan, bundan sonra yavaşça dö11 

dü ve kimsenin üzerine saldırmıyaca

ğından eminmiş gibi, arkasına bile bak 

mağa lüzum görmeden, ağır adımlarla, 

Faustanın hiçbir kapı bulunmadığını 

zannederek kendisini sıkıştırdığı köşeye 

doğru yürüdü. 

Duvara gelince, kıhcrnm tersile üç 

defa taşlara vurdu. 
Duvar kendiliğinden açılmıştı. 

Pardayan, dışarıya çıkmadan evvel, 

bir defa daha döndü. Şaşkınlıklarmdan 

uyanan Kristobal ve adamları naralar 

atarak tekrar üzerine saldırdılar. Ken-

disini silahlı görünce üç yaver de hü. 

cum ettiler. 
, 

Pardayan müst(:hzi bir kahkaha ata-
rak : 
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- Geç kaldınız kuzular. 

Diye bağırdı ve acele etmeden dışarı

ya çıktı. 

Adamlar, naralar, ve tehditlerle ora. 

ya geldikleri zaman duvar bütün hızıy-, 

1.a yüzlerine kapanmıştı. 

Hicap, hiddet ve çılgınlıkla duvarı 

zorlamağa başladılar. KristobaJJe üç 

kişi, gü~lükle sıralardan birisini yer

den kaldnddar ve duvarı onunla yık. 

nıak istediler. Fakat muvaffak olaınıya. 

caklanru anlayınca, başlarım mahcubi

yetle önlerine eğerek Faustanm etr~frn 

da bir çenber halinde toplandılar. Bil. 

bassa Kristobal büyük bir enıdişe için

deydi. Elinden gelen her şeyi yaptığı 

halde ve kahramanca döğüşmesine rağ

men, Faustanın kendisini azarlıyacağmı 

zannediyordu. 

Sent Malin, Şalbr ve Monseri de vazi 

yetlerinden emin değillerdi. Vakia er. 

ıcekçe bir harekette bulunmuşlardı ve 

bundan naıdiın değillerdL Fakat Fausta 

kendilerine sırf Pardayaru öldürmeleri 

için para veriyordu. Alicenaplık tasla· 

mak için değil. .• 

Fakat Fausta, bütün tahminler hila

fına, onları takbih etmedi. Par-dayanın 

bu mücadeleden galip çıkacağını bili. 

yordu, Bunun için adamlanmn mağhl

biyeti onun üzerinde hiçbir tesir bırak· 

madı. Ellerinıden gelen her şeyi yaptık.. 

]arını görmüştü. Fakat. fevkalbeşer bir 

kuvvet karşısında bulunduktan tçın 

galip gelmelerine imkan yoktu. Uç misli 

kalabalık ta olsalardı bile, gene ayni a
kibete maruz kalacaklardı: Mahkumdu 

lar. Hakikat bu olunca, kızmakta ne ma 
• 

na vardı? 

Bunun için Fausta sadece: 

- Bu adamları kaldırın, kendilerine 

lazımgelen tedavi yapılsın, ne kabilse 

yaptınız, bunun için size teşekkür ede

rim. 

Bu sözler, adamlar arasında büyük 

bir sevinç uyandrıdı. Biran içinde bü.. 

tün ölü ve yaralılar kaldırıldı. içeride 

Kristobal ve üç yaverden başka kimse 

kalmadı. 

O zaman Fausta amirane 

- Beni liltfen dışarıda, 

bekleyin, dedi. 

tavrile: 

koridorda 

Bunun üzerine dördü de dışarıya çı· 

karak, Faustayr yalnız bıraktılar. 

Fausta sıralardan birisinin üzerine o

turarak uzun bir müddet hareketsiz kal. 

dı ve düşündü. Zekasının bütün kuvve· 

tile düşündü, kafasında bir §eyler tasar

laıdı: 

Ne yapmak niyetindeydi? Ne istiyor. 

du? Bunu, belki, kendisi de bilmiyordu. 

Yalnız, sık sık hep ayni kelimeyi tek· 

rarlıyordu : 

- Delilik? 

Ve bu kelimeyi söy1edikten son-ra tek 

rar rüyasına dalıyor derin derin düşü· 

nüyordu. 

Nihayet bu kadar araıdığr çareyi bul. 

mu§ olacaktı ki ayağa kalktı ve adam· 

lanna iltihak ettikten sonra mesai oda• 

sına çekildi. 

Emri üzerine Kristobal, kendisini ta. 

kip etmiş üç yaver ise kapıda kalmışlar· 

dt. 
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BOZKURT ve 
HALK 

Traş Bıçakları Sahlpleri 
l( BOTDN ez TCRK KARDEŞLc.t'<INE 

Urban Bayramlarını Yürekten Kutlular ve memleketimizde en yüksek ve ucuz mal olan BOZKURT 
S . ve HALK bıçaklarile bayram tra§larını yapmalarını dilerler. 

AHıPLERi: 
Fehmi H~ Ardalı ve Mehmet Salih ş. ti lstanbul 

BEYOCLU 
1 Ntı:evo 
1 Türk inkılAbmda terakki 

hamteıert 
1 BUlbUller öterken 
ı Halk kahramanla.n ve 

Zlgfeld yıldızlar kralı 
ı BUlbUller öterken 
1 ~k gUne§1 

• Bağdat bülbijlil 
• Kızıl Çay:ır ve Hücum t.ı.ı• 

buru 
1 .Anna Karenin Te Altın 

kelebek 
1 Bay Tekin 

Beyoğlu LONDRA Blraba
~eslode 

ısavan Hamiyet'ın ıştıraktıe 
~EVBEK ve Anadolu 

M.illi Oyunları 
Bayanlar: Nebile, Feride, Şükran, Birsen, Mukadder 

Kemani: Cevdet, Piyano: Fevzi, Kanun: Ahmet 
Kemençe: Sabri, Ut: Mısırlı lbrahim, Ney: Emin 
Okuyucu: Y aıar, Hamit, Solist Mustafa 

Fevkalade numaralar' ve sürprizler ••••• 

Fiyatlarda zam yoktur. Telefon: 40227 1 lil!ıd!atan kahramanları ve 

Bir glli!\Uk kibar kadın I~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~~!!! 
1 Şa.rio asri zamanlar "" 

Bir numaralı halk dUf" 
rnam 
Kadife m.uke ve OIUm 
tıı:unımu 

Kan davası ve maldnell 
adıu:ı 

ISTANBUL 
• Pro~ bfldinnem1Jtir 
1 çapkın genç ve Kızıl çayır 
1 Hortınk 

' 

Akşam saat 20,30 da 
BAHAR TEMİZL!Cl 

Yazan: F. Lonadale 
TUrkçeye çeviren Avni 

Glvda 
Franan n.ratrotm1Hla 

Operet kısmı 
AŞK MEKTP.Bt 

Yazan: Yuauf ZJya 
B~tcllyen: Muhlla Saba. 
haddin 

~~EN 
"t~ . ~· ~•HANESi 

ıhı: İhsa 

Dudak ve yanaklara tabii güzellik verir, üç gün rengi çılanaz. 
Piyasanın en güzel ruj landır. 

• • • 
Istanbul Belediyesi _Jla,ıları 
Senelik muhammen kirası 30 lira olan Anadoluhisarmda Göksü de· 

reıi sokağındaki baraka 937 veya 93 8 ve 939 seneleri mayıs sonum kadar 
kiraya verilmek üzere açık arthrmay a konulmu,tur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 2 lira ~S kurutluk ilk teminat 
mektup veya makbuziyle 26/ 2 / 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encii • 
mende bulunmalıdırlar. (800) 

~I~ . n Yavuz Sezen 

g 1 Yi n en 1 eri n Senelik muhammen kirası 960 lira olan Mahmutpatada Taya hatun 
t mahallesinde Mahmutpap caddesinde eski 25 yeni 22-24 No. lı Mahmut 

~ et 2 isidir . paşa hamamı teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 ve 939 seneleri mayıs 
t •ı c'ıip l!lod M>nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şıut· 
'• lt lturna§] eller, nıevsimJik metin namesi levazun müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 72 lirahk ilk 
~t%~l y a~. !teminat mektup veya makbuziyle 26·2-937 cuma günü saat 14 te daimi 

Qfet hott: P~_stahanc kar~nda encümende bulunmalıdırlar. _(B.) (781 )" 
a " No. 1 

PHILIPS 

15 

IŞl~A TAHviL OlUNMlVAN 
CEHYAN ICIN 

PA~A 

VERMEYiNİZ 

AMPULLARI 
Türkiye Umumj · Mümessilliği : 

H E L i O S Müessesatı 
İstanbul-Galata, Voyvoda Cad. No.124-.126-128 

(Yeni binasında)' 

Sabah dokuzdan akpm 
Mat beşe kadar mat, saf ve 
ıevimli bir ten· Gündüz tek· 
rar pudralanmıya hacet yok. 
İ§te; havalandmlmı§ yeni 
T okalon pudrasının ga -
ranti muhassenatı bunlar • 

clrr. Bu cazip havalanclrr • 
ma usulü, Parisli bir kim · 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan · 

dırılmış yegane hafif pud • 
radır. Şimcliye kadar yapı • 
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrası-

nın istihzannda kullanıl · 
maktadır. işte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 

daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya · 
pı§ır cildi hemen hemen 

görünmez bir gü~llik ta • 
bakası ile kaplar ve yüzeı 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmiş ve yüze bir 
makiyaj şeklini vermeden 

kalın adi pudralardan ta -
mamen ba~ka bir tesir ya • 

par. Bu yen~ T okalon pud
rası yiize yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pucr 
ra" tabir ederler. Artık nıJ 
parlak burun, ne yağlı cilt 
göriinnıiyecek, belki rüz • 
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat. 
saf ve sevimli bir ten gö • 
rünecektir. 

' 

: 

Muham~en bedelleri miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (5) grup mal
zeme ve eşya her grup ayn ayrı ihille edilmek üzere 1-3-93 7 pazartesi 
günü saat 1 O da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komis
yonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayni ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. ..,. 

Bu ite ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 8000 adet sapsız çalı süpürgesi, 5000 adet büyük hasır süpürge, 

7000 adet küçük hasır süpürge muhammen bedeli 1820 lira ve muvakkat 
teminatı 136 112 liradır. 

2-50 adet muşamba fırçası, 450 adet vagon yıkamağa mahsus hay
van kılından fırça, 1500 adet tahta fırçası, 100 adet pas çıkarmak için tel 

fırça saplı muhammen bedeli 670 lira 25kuruş ve muvakkat teminatı 51 
lira 4 7 kuruştur. 

3 - 5000 adet kömür küfesi :glUhammen bedeli 1750 lira ve muvak
kat teminatı 131 lira 25 kuru§tur. 

4 - 1000 Kg. verminyon toz boya muhammen bedeli 600 lira vt mu
vakkat teminatı 45 liradır. 

5 - 770 metre muhtelif eb'att::ı Transmisyon kayışı tek kat 
men bedeli 1198 lira ve muvakkatteminatı 8985 kuruştur~ 

mu ham· 
,(747)] 
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Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 

PE ZAi 
l{im;ager 

Hüsameddin · . 
Tam idrar tahlili 100 kuru§tur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Hanı. 

IJ:E2:~1&1• D r. ---mit!~ 

NIŞANYAN 
Hastaıarmı hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep Mkak 35 numaralı mua

yenehanesinde tedavi eder. 
Tel: 40843 --K~I 

mB!-• Dr. lb11n Saoti ---=~1 

Uksürllk şurubu 
Oksllriik ve nefes darlığı bota:ıtcı 
n bsamık öksürükleri için pek re 
slrll lldçtır. Her eczanede ve eı:u 

depolannda bulunar. 

Birinci smıf Operatör -

Or.CAFER TAYYAR 
PNil Tıp FnkWtw S. asistanı dlmağ, 

t1k ve her nevi erkek ve kadın ame
llyatlarr, rahim hııstaııklan Te doğum 

mUtebassım 

Her gün saat 

S•llekadar MECCANEN 
muayene 

Öğleden sonra OcreUldlr. 
Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han il!•• No. l, Telefon: HOS6 ••1111 

ıı:ı=-::=~:::::::::::::::::::::::::::::::1::-:::::::: 

Doktor ES 

-Ömer Abdürrahman~~ 
DERMAN H 

Muayenehane5i - Eminönünde E! 
V.ALDE HANI içinde No. 21 E~ 
m.::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:.-::::ii 

Göz Hekim1 
Dr. Şül<r j Ertan 

Cağa.loğlu Nurul'tlmanın cad. N" 1 
(Cağaloğlu Eczancsı yanında l 

Telefon. 22566 

~a.·---
Diş Dol;toru 

b~yı.ç ODçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalanıı kabul eder. 
Edlrnekapı, Karagtimrük Tramva\ 

Durağ, N~ g; 

KURUN doktoru 

Necaeddin Atasa~un 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lfilelide Tayyare apartımanlarm· 
da daire 2 numara 3 de hastalan· 
m kabul eder. Cumartesi günleri 1" 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
c!ır.ı 

-

uzu Yutan ı an 

Fransızlar 

Helene Cons 
tant admd 
ki bu genç 
kızı cazibe 
kraliçeliği • 

ne ııcçmlıto 

lerdlr. 

1S1'ANHl'J,OA flı\l:"IUl\I 
TUrklye bir bayram geçirdi. Bayramların eski hızı kalmadı~ı muhnkkak. !stanbulun 

muhtelit eemUerfnde kurulan bayram yerleri seneden seneye zalmnktnrf•r. Bu resim Ur.kU· 
darın ba)Tam yeridir. Çocuklanmızm canlımaı koltuklan altına koyup eğlcndildcri bu 
sl\lmcn.klann snğlamlığma bllmr.yfz inanan bulunur mu T 

TOHhtı'E ntn G('ZU~ı.lıc ŞEurı·>lıt 
MemlekeUmlz bir gtlzelllk şehridir. Ulu dağın ltar,a \lrlulU gunlerindc Bursaııuz yaz 

liri ~o )'0§11 bir cennet halindedir. 

,. dil bir 
; Son gilnlerrle Mnlczlya ormanltıJ111 guııdat 
hadise geçmiştir. o·ıo metre uzuıtlU tıar 
80 santimetre k.alınlıgmda buluna~ .gret 
yılanlarından biri, yerli köylerini r.> 

U§tU • ederek domuzlardan birini yut.ın uıJIUr· 
Hndlse k!SylWer!n gözU ısnnnde g~ .ııa:ıııı' 

Cruıavar koca hayvanı yuttuktan ıon daII 

için hareketsiz kalnu,ştrr. Yeruıer bUl1 \it 
. o~ıer 

istifade ederek cana\·an öldurrn ııcaı1111' 
karnmı yararak domuzu meydan• ç 
111.rdır. 

~ O G A V O iL A N O 1 ııt11• f' f\) 01 ç' 
P'ran.81%1arm piton bizim boğa yılanı dedi ımlz bu hııyvım zehir , .. lir. bir J<ill 

fnııana deh.şet ''eren bu korkunç hayvan O.\' lrının evvcltl. k r I' ı rinl 1' I' ınan.>e l,, 
haline geUr!r ondan sonra da kolaylıkla yu tnr. Burada dn bir fareyi C' ,elA 
etUtlni aonra da \kUı;Uk resimde) yuttuğunu uörliyorsunıız. 

!KOŞ 
Bu resim bir ecnebi gazct.ctlcn ahnnu,ş 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 
Rcomaıtn~ma 

LlYI m (b)a<gJo 
snvarttn"~ 

Sinir ve Soğul< alğ•nhğm +-n 
ileri gelen t;dd .. ~1i ağrılan 

TesJi in 
Ve 

iza e eder 


