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Atatürk ün 
Kamulaya 
teşekkürü 

Ankara: 1 (A.A.) - B. M. Mec
lsinin Devlet Reisi Atatürke Hatay 
işinde elde ettikleri yüksek muvaf. 
fakiyetten dolayı resmen teşekkür e
dilmesi için almış olduğu karar do
layısile B. M. Meclisi Riyaseti tara. 
fından gönderilmiş olan telgrafa A· 
tatürkün verdiği cevap, Kamutayın 

bugünkü toplantısında okunmuJ ve 
sürekli alkıtlarla karşılanmıştır. A
tatürkün cevabı §Udur: 

B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda • 
ANKARA 

Hatay mukadderatının tespitini 
memnuniyete şayan gömıüJ olan 
büyük kamutayın hakkımızda taL 
tif karan vermiş ollduğunu bildiren 
telgrafnamenizi büyük memnuni
yetle aldım. Teşekkür · ve minnetle
rimi bildirmekle bahtiyar olduğumu 
Kamutaya arzedilmesini dilerim. 

~ K. ATATORK 

MEMURLAR 
Aıncaık aıll'lto avnok maıaşnaıru 

n Dsf§)e~n ını ©le 

Borca gire bilecekler 
Dllo Meclise verilen memurin kanunu bir 

çok yeni esaslar vazediyor 
Memurlar hakkındaki yeni kanun 

teklifi dün meclise verilmiş, tetkik e
dilmek üzere memurin kanunu muvak 
kat eclimenine havale edilmiştir. 

Yeni kanuna göre maaşlı ve ücretli 
memurlar arasında vazife ve mes'uli
yet noktasından hiçbir fark yoktur. 
Ancak Ucte.tli memurlar tekaüt kantı. 
nundan istifade edemezler. 

Memur olabilmek için TUrk olmak, 
yirmi yaşını tamamlamış olmak, ~ • 
kerlik fiili hizmetini yapmış olmak, 
başkasına geçer bir hastalığı evya va. 
zifesini yapmıya m~ni bir malQliyeti 
olmamak, orta mektep mezunu olmak 
lazımdır. 

Orta mektep mezunu talip olmıyan 
(Devamı 2 incide) 

ispanya Başvek• li diyor ki: 

Asiler bile zaferimizden 

~'~~ iki ~ Antepte mektep çocukları k'ı§ eğlencesinde l .... : .. ·:··· .. ····· .... ~··· .. :·:····: .. ·······:::_ 
' •t ltar \': enberi hava gene Karadenizde fırtına tekrar başlamış- M ilan o m ula katı . 

Ilı~, Ut dU Yağınur yağmı- tır. Küçük vapurlar boğazdan dışarı 

şüphe etmiyorlar 
Hükumet, kontrol teklifini 
prensip itibarile kabul etti 

11 s: !arktan • csıkamamaktadırlar. Sinoba kar gene ya f 1 n 
"lrrıi§ti Banıycde yed tipi halinde yağmaya ba~lamıştır. Ev· 

('\ 'kadar;:. liararet bu sa-l veıce yağan kar1arıa birı:kte yağan ka. -Kont Çiyano bugUn 
l\Jl()b •• u1m~ıur. rncu•m• 6 rncııWJ hıyyare ile Mi!Aooya 

ili~ f•us.~üler e Beled" ye Milin:.:::::: mukarrer 

b~ıelld_rlu. anlaşamJ• yorlar olan hariciye vekiliTevfik Rüştü A-Q~ ~ rasla İtalya hariciye nazın Kont Cia· 

Ql 1 y nonun Milano şehrine doğru hare· 

labi~s ~nın yeni teklifini de ketleri bütiin Avrupa siyaset ve mat-
~ \4 ç u 1 buat aleminde büyük bir alaka uyan-

~i~~}'ı· ei.l\i .. Otob· .. -!r k a_b u 1 et m •yor 1 a ar dırrnaktadır. 
~ Jı~ ... ·• . -___ Şimdiden birçok yabancı gazete· 
~~~f Çtt~e~Csi UU&Çl.lerden imti- ni bir sureti hal bulunduğunu söyle- ciler Milanoya gitmiş bulunuyorlar. 
;:ı bejtcle~ ~ını }':erıne aralann- miştir. Belediye her otobüsün hası- l\fül5kat yarınki çarşamba günü 
t ~~}'e otı. bC§ k·~~ıştı~. Oto- latı gayri safiyesi üzerinden yüzde vuku bulacaktır. 
'~ltttolllqteıa mu~§~ 1~ hır heyet on l'\lmak istemektedir. Otobüsçüler Hariciye Vekilimizin beyanatı 
~~~elit. llatak 'U~1~1 ~kremin buna da itiraz etmişler, bir saat ka· Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, 

t ~.1)e t"':- llluddet gö dar konuştuktan sonra belediyeden 
~ t -. Fransız gazetelerinden Lentransijan 

il te'-· llı\lavin· aynlmışlardır. t 
1'1lden v ~ c~elce tes· Yalnız ellerinde ruhsatiyeler~ ev· gazetesine beyanatta bulunmuş ur. 

~e:.CÇilcrek ye- (Devamı f inetde) Tevfik Rüştü Aras, Ccnevredeki 
toplantıdan son derece memnun oldu. 

YadrWdeı yıkılan evlerinin önün.de oynıyan çocıtT:kır 
(Yazısı 6 ıncıda) 

ğunu, İskenderun meselesinin halledil T b h ee t t 
mesi~i~, m.azidcn ~ntikal ede~ birçok a a u a n ı m ıy an 
arazı ışlerıyle dogrudan dogruya ve-

ya bilvasıta alı1kadar meseleleri kat'i tra m v 8 y şı· rk e t ı· surette tasfiye ettiğini, bundan sonra 

(Devamı f incide) 

Surlyenln vaziyeti 

Endişe 
uyandırabilir mi 
Eden Avam Kamara· 

sında bu suale 
cevap verdi 

İngiltere Avam kamarasında dün Ha
tay meselesi mevzuuhahs olmuş ve İn
giltere hariciye nazırı Eden mebuslar. 
dan bazılarının suallerine cevap ver-
miştir. 

Şehir planının tatb.katı esna
sında yola getiri ebilecek mi? 

Mimar Prostun İstanbul şehrinin duğu hatları ve bu meyanda tekrar is
müstakbel püınını tetkik etlerken Gnzi mi geçen hatları yapmamayı kendine 
köprüsünden geçmek üzere Yenikapı- bir şiar edinmiş olan tramvay şirketi 
dan Yenişehire kadar uzanacak bü • acaba bu defa nnsıl bir behane icat 
yük bir cadde açılması ve bu cadde bo edecek, yoksa hatların M~langıç ve 
yunca bir tramvay hattı yapılması ü- bitiş noktalan de~tiği için her za. 
zerinde durması ve Sirkeciden Eyühc man yaptığı gibi yeni bir mukavele ya 
kadar uaznacak büyük bir bulvar açı. pılmasını mı istiyccek? 
!arak EyUp tramvayının yapılması. Mukavelesi 1859 yılmda yapılmış o. 
nın tetkikine ba~laması gözleri gene lan tramvay şirketi ilk mukavelesiyle 
tramvay şirketinin üzerine çevirmiş - şu tramvay hatlarını yapmak taahhü -
tir. düne girişmişti: 

( Dmıamı f incide) Şimdiye kadar yapmıya mecbur oL ( Dcvam1 2 incide) 
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Pek yakında HA BE R' de 



Milano. 1nülakatı 
Tevfik Rüştü Arasla, ltalya Hariciye Nazın arasında., Mil!noda yapL 

lacak konu.5malar yarın başlıyor. 
İtalyan Hariciye Nazın Kont Çiyano bugün tayyareyle Milinoya ha. 

reket edecek, Aras da yarın orada ibulunacak. 
Bu konuşmalardan müspet neticeler bekliyebiliriz: !ki taraf da biri. 

birinin hUsnUniyetinden emindir. 
lsmet İnönü, iki üç gün evvel, Hatay zaferi hakkında mecliste verdi

ği izahat. arasında bu konuşmaların vukubulacağını resmen bildirmişti. 
lngilterenin, İtalya ile yaptığı son anla.şmarun bir neticesi sayılabile

cek olan bu konuşmalardan sonra, geçmiş günlerde arasıra _ srrf biribi_ 
rini iyi anlamamanın tesiriyle ufuklarda beliren kara bulutların tek
rar görünmelerine sed çekilmiş olacaktır. 

"İtalyan - İngiliz anla.~ması, Akden:zde bulunan devletlerin emniyet 
ve blrlbirleriyle iyi geçinmelerı lehine mühim bir salah kaydetmişti.,, 

diyen Başbakan, Hariciye Vekılmizin bu konuşmalarda Montrö müzake_ 
relerinden hariçte kalan !talyanm Hariciye Nazırı ile bu mc\'ZU üzerin.. 

de de konuşmalarda ~ulunacağrnı işaret etmişti. 

Milano mlilakatmm, dost devletin dostluğunu tarsinden başka bire 
kazandıracağı, I..,ozan muahedesine im7.a. koyanlardan İtalyanın, Mon
tröoe bozulan maddede de lınzasınm bulunması olacağında hiç şüphe et
miyoruz. 

Bu, Türk - İtalyan dostluğunun bir mühürü, dost İtalyanın Türk 
etr.ılliyetin.l .Lstiye.n i§areti olacaktır. 

H a.m:un R.asiJı. TANAY 

Almanyanın müs
temleke talepleri 

Askeri noktadan değil, sadece 
ekonomik bakımdanmrş 

Berlin, (Radyo) - Hitlerin Rayiı-1 

tağı açarken söylemiJ olduğu nutuk 1 

~vrupa merkezlerinde pyaru dikkati 

akisler uyandırmıştır. 

Londra matbuatı ve aiyasf mahafil, 

bu nutku siyast bir hAdise halinde ve 

büyiik bir eheınmiyetle telakki etmekte 
klir. 

Müfrit uğ cenah gazetelerinden Dey 

li Meyi, kıaa bir zamanda memleketi 

için çok it glSrmilı olan Hitlerden bah

sederken Bolıevlı:me kartı mücadelesi_ 

ni ve Alman milletini yükseltemesini 

takdir ederek, son defa verdiği tarihi 

nutkun, İngiliz devlet adamlan tarafın

dan iyi tetkik edilmesini istiyor. 

Sonra müstemlekeler meselesine te

mas ederek bu noktayı Alman bakı
.mıridan aydınlatmak isterken ıunu di
yor: 

"'Almanya, müstemlekeleri askeri 

noktadan değil, ekonomik bakımdan is

temektedir. Almanyamn müstemleke 

hususundaki musırrane talebi İngiliz 

devlet adamlarının itina ile tetkik etme. 

ıi l!zımgelen bir mevzudur.,, 

Halk cephesine taraftar olmayan Pa. 

Edenin 
beyanatı 

(Bil§ tarafı 1 incfdc) 

Eden, hal şeklinin "tamamile mem

nuniyet verici olduğunu,, söyledikten 

sonra demiştir ki: 

''- Tarzı hal, her iki taraf devlet 
aldamlan taravndan gösterilen dürbin. I 
tik ve bilgi ve bir anlaşmaya vanlması 

için hiçbir çalışmayı ihmal etmemiş o

lan raportör Sandlerin enerji ve maha

retinin bir neticesidir. 

Meselenin çok müşkül mahiyeti na-

zazı tibara alınırsa Milletler cemiyeti 
1 

himayesi ve bu cemiyetin nizamnamesi 

mefkuresi altında her iki tarafın da 

şayanı kabul göre::eği bir hal çaresi bu

lunmuş olması cesaret verici bi• hadise. 
dir.,, 

Suriye makamları ve halkının v::ıziye-

tinden endişe duyulması 15zım gelip 

gelmediği hakkındaki b:r süale cevap il 
veren Eden demiştir ki: 

"Bunun hakkında b!çbir malumata 

sahip değilim. Bu deviı:i:le elde cttiğimizj 

hal çarelerinde daima endişe uyandıra
cak cihetler mevcuttur.,. 

ris gazetelerinden Pöti Pariziyen "ne de 
olsa, bu nutuk son zamanlarda ağır 

bulutlarla dolan karanlık Avrupa se
masında bir ümit ışığıdır.,, demektedir. 

İtalyan gazeteleri Hitlerin nutkunun 
Almanlara göre, en iyi tefsirini yapan. 

lardrr. Koryera Dellasera, Hitlerin e
nerjik bir tarzda yeni Almanyanm hak-

larını, diğer milletlerle teşriki mesai ar 
z.usunu ve sulh emelini yadettikten aon . 

ra "nas,y~~~ 'osy.afü~ artık istikrar 
etmiş bir sistem olarak kabul edilmesi 
llizımgeldiğini,, yazmaktadır. 

Belçika matbuatı memnuniyet eseri 
göstermektedir. 

Londranm dünkü akpm gazeteleri 
Hitlerin nutkunun herhalde bir sulh 

untku olmadığını ve İngiltere hüklımet 1 

~a~afilinıde tetkik edilmekte bulundu-! 
gunu yazıyor . 

Hitler, nutkunu verdiği sıralarda İ

talyan gazetelerinden Lavoro Faşista, 

Almanyamn müstemleke talebini diğer 
milletlerle olan müsavi mevkiine ve ' 

yüksek medeniyetine atfetmiş, onun 
bu vaziyetini demokratların bile tasdik 

ettiğini yazmış ve İngiltere ile Fransa

yı Almanya ile teşriki mesaiye davet 
etmiştir. 

Gürbüz ve Güzel 

~<O>~IYI~ 
M d'Jı$aı~a~al m o~ 

Miisabakrtm·~a. 1,}s nmw.ıra ile 'İ§lira1~ 
eden Ba.y Jlazluır Ard...'t. çocuğu bir 

buçu1: ya~mcl.<ı GüNER ARDA 
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1 
Kupon: 65 Çocuklannızın musa 
baknmızn iştirak edebilmeleri l<;ln 

bu kuponların top•anmaın H\zımdıt'. 

Yeni memurin 
kanunu 

ve hesap müfettişliği yapabilecekler -
dir. 

Bu maddenin memnuiyeti hilafına 

hareket edenler istifa etmiş addoluna. 
caklardır. 

Memurların siyasi cemiyet ve klüp. 
lere intisapları ve her nevi intihapla. 
ra müdahaleleri, ve siya.si neşriyat 

ve beyanatta bulunmaları memnudur. 

Valilerin mezun kılacakları memur -
larla bizzat valiler siya.si ve idari be
yanatta bulunabilirler. 

Memurlar, hususi varidattan karşı_ 
Irk olmak üzere yapacakları istikraz -

Bununla beraber namzetler devlet 
!arla bankalardan kredi üzerine ala • 

(Ba§tara/ı 1 incıde) 
yerlerde ilk tahsili bitirmiş olanlar im 
tihanla alınacaklardır. Bundan başka 

ecnebi ile nikahlı ve nikfilısız bulun -
ma.mak, fena ahlak ile dile düşmemiş 
olmak, kumar oynatmış, kumar oyna-ı 
mayı det edinmiş, altı aydan fazla ha 
pis cezası ile mahkum bulunmamış ol
mak lfızımdır. Memurluğa alınacak -
lar iki sene namzetlik devresi geçi -
receklcrdir. Bu müddet zarfında liya
katslzliği veya ehliyetsizliği görülen
lerin hizmetlerine nihayet verilecek -
tir. 

dairelerinden bir başkasında gene 
namzet olabileceklerdir. Namzetlik 
de\Tesini muvaffakıy~tle bitirenler 
memurluğa geçinC'e namzetlik müdde
ti memurluk hizmetinden sayılacaktır. 

Her memurun devlet sicilinde gizli 
bir dosyası bulunacaktır. 

Memurlar ticaret ve sanatla iştigal 
edemiyeceklerdir. Ancak kendi emlak 
ve arazisini bizzat veya bilvasıta işle 
tebileceklerdir. 

Memurlar şirketlerde ticaret ve san. 
at müesseselerinde vazife alamıya -
caklardır. Ancak hissedar oldukları 

kooperatiflerde idare meclisi azalığı 

cakln meblfi~lar müstesna olmak üze.. 
re bir senelik maaşlarının yansından 
fazla borca giremiyecekleri gibi iş sa
hiplerinden istikrazda dahi bulunamı_ 
yacaklardır. 

Memurların tayinleri kendilerine a_ 
it memuriyetlere bir amir, baba, ana, 
evl!t, torun, kardeş, kaympeder, kay. 

nana. kaymbirader, baldız, görümce, 
damat, gelin, enişte, amca, hala, dayı, 
te)"7.e kan ve koca.cwrlan birini tayin 
edemez. Bir memur uhdesinde a.sale-

ten iki memurluk birleştiremez. Mual
limler bundan müstesnadır. 

Taahhüt tanımıyan 
Tram.vay Şirketi 

(B~ tarafı 1 incide) 
(AMpkapı • Tophane - BeşiJttaş • 

Ortaköy), (Eminönü • Babıali, Divan 
yolu), (Aksaray, Samatya, Yedikule), 
(Aksaray - Topkapı), 

Şirket bu hatları dört yılda yapıp 

bitirece!di. Fakat yıllarca sürünceme 
de bıraktıktan sonra 1881 tarihinde 

raköy. Azapkapı) (Eminönü. Eyüp), 
(Ortaköy - Bebek) hatlarının beş se -
ne zarfında yapılmasını üzerine al • 
mıştrr. Şirket bunlardan yalnız kendi. 
sine l3.z1m olan (Sirkeci _ Bahçekapı) 
manevra hattını ve iyi menfaat temin 
eden (Orta.köy - Bebek) hatlarını yap 
mıştır. 

yapılan başka bir mukavele ile <Voy. Şirket !stiklAI zaferinden sonra 
voda C'addesi - Şi~li), (Emiıır:rıii - E. 1923 te altıncı, 1926 senesi 21 temmu
yüp ve Tatavla) hatlarının yapılma_ ' zunda yedinci ve ııl•abinde 24 tem.muz 
sıru Uzerine almır;tır. da sek;zinci mukavelelerini yapmıya 

smı ilzerine n.lmı~tv. , muvaffak olmuştur. Bu son mukavele 
Şirket bu hatlardan yalnız Şişli ile de şirket (Şehzade. Unkaparu), 

hattını yapmış ve 1907 de muhtelif (Unkaparu • Eyüp), (Fatih _ F.dirne
behane ve sebeplerle yeni bir muka _ kapı), (Karaköy - Aza.pkapı _ Kasım
vele akdetmiştir. Bu mukavele ilerde paşa • Sürpagop) (Taksim • Dolma -
(Fatih _ Edirnekapı), (Galat:tsaray - b:iliçe), (Eminönü • Sultanhamam -
Tünel), (Pangaltı - Tat.a.vla) hatları_ Unkapmı) hatlarını mecburu olmak ü 
nm yanılmasını mecburi ve (Eminö • zere ve (Aksaray - Silivrikapı), (Ka • 
nü - Eyüp) (Unkapam • Şehzadcbaşı) ı:ıımpaşa • Yenişehir - Feriköy) (Şeh_ 

(Ortaköy • Bebek) hatlarının yapılma z:ı.debaşı - Yenikapı), (Maçka - Beşik 

sını da ihtiyari olarak üzerine almış _ ta5), (Kasımpa..~a • Sütlüce) ve Be -
tır. B•t suretle evvelce mecburi olan bek hattının Boğazi<;ine temdidini ih • 
Eyüp hattı bir el cabukluğu ile ya - t.iyari olarak taahhüt etmiştir. 
pılması ihtiyari hatlar meyanına geçi- Bütün bu gcc;en 65 sene zarfında şir 
rilmiştir. ket 20 hattı yapmağı taahhüt etmiş 

Tramvay şirketi 1912 senesinde be. ve bunlartlan yalnız 9 tanesini yap -
şinci bir mulrnyeJe yapmış, bu sefer mış, 11 ini atlatmıştır. Şayanı dikkat 
de (Aksaray - Silinikapı) (Bahçek:ı-ı' tir ki şirket buna rağmen birçok 
pı - Sirkeci) şube hattı, (Taksim - menfaatler koparmak imkanını daima 
Dolmabahçe), (Harbiye. Maçka) (Ka bulmuştur. · 

Otobüslerle Belediye 
bir türlü anlaşamıyorlar 

(Ba.'} tarafı 1 incide)} 
velce alınmış ve otobüsleri garajlar-ı 
da bekliyen bazı kimseler ruhsatiye-
leri geri verildiği takdirde istenen 
hisseyi ödiyeceklerini söyliyerek ta· 
ahhütname vermiye yanaşmı~lardır. 
Dün otobiisçüler kendileriyle görü
şen bir muharririmize şunları söyle
mişlerdir: 

.. _ Belediyenin bizden hisse al
ması bir kere kanuni değildir. Çünkü 
belediyenin vergi ve resim tarhma 
kanuni sa11hiyeti yoktur. Belediye 
kanununun 14 üncü maddesile beledi 
yelere otobüs işletmek hakkı veril
mektedir. Yoksa is1etme imtiyazım 
devretme hakkı verilmemiştir. Eğer 
belediye imtiyaz ha1~kmı devrediyor· 
sa o başka.. Bunun i~in de Vekiller 
Heyetinin kararı 15.zımdır. 1-bsılat: 
"avri safiye-len yiizde on veremeyiz.! 
Çünkü hasılatı gayri safiyeye köp-
rü parası, şoför ve biletçi ücre'i, ka
zanç ver'"'isi . benzin par:-sı dahildir. 
Bunbr iizerinden nasıl olur da hisse 
verebiliriz~ 

Belediyeye ımnu teklif ediyoruz: 
Kazancımız tes~İt edilsin ve onun ü
zerinden makul bir hisse istensin. Bu 

nu vermiye her zaman hazırız. His
seyi vermezsek hatlardaki otobüs 
miktarı Üzerinde konan tahdidatm 
knldırılacağı söyleniyor. Kaldmlsm. 
Biz ve yeni otobüs çıkaranlar biribir· 
leriyle rekabet eder, mahvoluruz. Be
lediye de o zaman hiç bir şey alamaz. 

Belediyenin bugünkü teklifini şu 
şartla kabul edebiliriz: Bizim istedi
ğimiz bol kazançlı hatlarda otobüs 
işletmemize müsaade etsin. Bu hat· 
Iar Eminönü - Bebek, Tophane -
Karaağaç, Eminönü -Topkapı ve 
buna benzer yerler arasıdır. Bugün· 
kü hatlarda kazanç pek azdır. Bunu 
da ailemizin, çoluk ve çocuklarımı-

zın geçinmesine harcıyoruz. 
Belediye bir otobüsün ayda 200 

- 300 lira kazandıP,-ına kanidir. Hal 
buki azami kazanç 60 liradır." 

Belediye reis muavini 
diyor ki: 

Bu sabah belediye reis muavini 
Ekrem ile görüştük. Bize şunlan söy 
Iedi: 

··- Otobüs işletme hakkı beledi· 
yenindir. Biz senelerdenberi otobüsJ 
işletenlerden bir miktar hisse istiyo-
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~~Ş.UHı: 
' 'l\!cta ...... -"caea, Daııru m o ır. 
~~~.1. ŞOkaı"e't · 
. ~~aldı--

~ ~ ~d ıuıı~o~rn 8:J'kadaş mek- 'A -- budarken ~ l· ,_ctı ıi'-:- rn kı, bazı karile- ! g aç 
lllr l\h- "<lYeti 

'011 ~·111 : varını§. Bun- Doksanlık bir adam Yede ı_ 

B l'or. C 11;aPandr H düşüp Öldü 
~~bil tilta Irıa Verdi r • •• ep oradan 
~ u.~Yct kıarnen · dıyorlarmış. Dün birisi kaza neticesinde, diğeri 
' hılc ~~Ya &e!dj--~aklıdır. Çün- meçhul bir sebeple iki ölüm vakası ol
So11~ ~ .. ~ g~~lrnd. den beri ci- muştur: 
~ -:''~ıı. l?lın köy} ırn. Ancak Birincisi, Feriköyde avukat caddesin
~~.~ Çok çıktım erd~ dola~tım. de !5 numaralı evde geçmiştir. Bu ev. 
t~~C\'aimd · Nefsi kasaba- de oturan doksan yaşında Kamil baba 
"t c~,fYer Yokt ·kahveden baş- dün havanın güzelliğine bakarak bah
ic: l\ı\;rct 1

• Sonra ~· Maksadnn, çec!eki ağaçları buf:lamaya karar vermiş, 
~takları at}Şka kasabaları eline bir keser alarak bir ağaca çıkmış-

1311 ~.~t br. B~tnek~· Yaya ve di- tır. 
' ""fll) ' ırd b · ' Karni! baba dalları budarken bir ara. tlıııu A.ııad en i re k 
~- ~~ctcı oluda ha ]~ş bastırdı. lık muvazenesini kaybederek beyni ü-

'
ln:ıı b' ICtde k Y ı fazla oldu- zerine yerdeki taşlar üstüne düşmüş. 

ır lr..... o um . 
ltı• f3c~1ektuPta b Uşsunuzdur. derhal ölmtiştür. 
~ oklı tla Şam flru 8ene yağan ikinci ölüm Beyoğlunda Karanfil so-
~ ahv ft1nca •• 

0 
asını bile ka- kağmda 10 numaralr ap<!rtımandadır. 

·~ 't'rı;ı~- boy)~ old :enup diyar- Bu apartımanın kapı-:ısı Hamdinin 
~·- ~ı&ı.ır kal Uguna göre, odasından çıkmaıdığı görülmüş. kapıya 

1 .~, ~~Cse!li b:ı~~r~ tabii gö- anahtar uydurularak 2çrlmış, Hamdi 
b.}!c~ 0 ~Yle dev Utn. Filhaki- yatağında ölü bulunmuştur. 
a""~~. "!l.dar aın ettiOj miid- Zabıta doktoru tarafından yapılan 
'llra~1kkarı1 h:a~jresan bir şey- muayenede Hamdinin ölümü şüpheli 

l'ctıi . "tlalı y olmadı. görülmüş, cese-ii rrorpa kaldırılmıştır. 
ıq ınti§a Clşadığırn •. d 
'ı "'tk· r etrn· mu -

fikir ıtaı:>Iar 1§ pek çok 
~ . '•13 h~teketl o~urarak bey-
~ 1 atı crını tak. d' ııııı eq ill f·k?tılarda ıp e ı· 

ı lltı k 1 ırleri rastladığım 
~·dedi~. ı.ı~cuJa~~lederek sii-

de" Bır lll\idd oyalıya-
~ lltf\'~ Celi ettenberi de 
.ıarı h Crıı.rı Yorum B·ı 
) 11 lll cf end·ı : ' rnem, 

tctıc k ı Crttniz.in ı·ta 
\ltt l b .. -tı. • u a iliyor mu-

%ıtİıi • 
''l' de: • 

itkitr 
Yıı.~Ja O 

l ~l ı/ llrn nyelile-
til- t '\AlldiJ 
'~j~ ~.. Ctind • -.'ttt !) ) ı.ıy0ttım y hıç böyle bir 
~ti. \'th~ıları ... · eni hemıııeh-
~ '<il'. ~ ... ·•asıl k . . :ı: 
~ l.ınıyct} cndılenni se-

trı l ~ crı o le Yazdığrmı bili-
~ ·ııı ' ı>aı... 11 ar d b 

'1 • lloı. '%lıktan a enim gi-
1}} ~eu nltıdan • .. medeni va-

1 b.;ı 'ııe~le mu tnuştckidirler. 
~ ~1.ıhı.ır :tl;r o~ele. e:mck is

'1 ~ ~~l~ı dıyor. rrn ıçınden de 

ktısat Fa~ iHtesinto 
hocaları 

Yeni tesis edilen lktısat fakültesi 
hazırlıkları ikmal edilmiştir. Fakülte. 
ye hukuk fakilltesi birinci sınıfı ile 
yük-.. '< ticaret mektebinden gelen 100 
talebe alınmıştır. 

Yeni fakültenin hocaları da şunlar • 
dır: 

Profesör Kesler, Şükrü Baban, Faz. 
lı, Ropke, Nöymark. Rosto, Celal Sa
raç, doçent Muhlis Ete, Rıfkı ŞükrU. 
dür. 

Veni posta 
vapurlarımız 

Kabotaj hatlarnmza ikinci parti o. 
!arak ısmarlanacak yeni posta vapur. 
lan için bir Alman fabrikası mümes
silleri ile deniz yollan arasındaki mU. 
zakerelere devam edilmektedir. Şimdi. 
ye kadar yapılan görüşmelerde fenni 
şartların çoğu tesbit olunmuştur. Bu. 
radaki müzakereler bitince varılan ne 

~(UJ ~ lYI ~u lYI ©J aı 

Eski Hidivin 
köşkü 

Belediyece 60 bin 
Hraya ahuıyor 

Şehir meclisi dün şubat içtimala
rınmbirincisini yapmıştır. 

Ayaspaşada Masraf nazın sokağr 
nm kapatılması hakkında fen heye
tiden gelen evrak mülkiye encümeni
ne, temyizinden sarfınazar oluna
cak davalar meselesi kavanin encü
menine havale edilmiştir. 

Sonra belediye reisliğinden gelen 
bir tezkere okunmuştur. Bunda Çu
bukluda Abbas Hilmi {paşa) nm 
Kuleli köşkü ile civarınPaki diğer 
iki köskün ve korunun 60 binliraya 
beledi~ece satın alınmasına karar 
verildiği, ilk taksit olarak verilmesi 
icap eden 20 bin liranın bu seneki 
bütceden ödenmesi için makama sa· 
lahiyet verilmesi isteniyordu. 

Meclis bu salahiyeti vermiş, per
şembe günü toplanmak üzere dağıl
mıştır. 

Aokarada Coğrafya 
Fakültesi binası 

Maarif vekaleti Ankarada enstitü ile 
köprü arasındaki sahada dil, tarih, coğ
rafya fakültesi binası yaptırmaya karar 
vermiştir. 

SALI 
ŞUBAT - 1937 

HJcı1: 13M - Zilkade 
Fırtına ( 2) gün 

,,=. 5,4.S 12,28 15,09 17.25 18,'57 5,30 

C!J ~tiı ( f'rıj l' 
illl. ~~t Yıl aa ı ortada. 1 

de !)et eVve} n : Bun. 
~. )~ı.t'tıvc A~dolu eykdı, şimdi 
ııı "ilrıtla "Yni d ,. a"abalan 
~ ltııılıql'r.~~s•crec e(i~ikliği herj 
'b~ ....._ 111;1 İstih e ~tır. Çiin'·ü 

rl ır ~ f ın.ık sal gayrctid' 

tice vekalete gönderilerek orada göz- GEÇEN SE.ı.~E BUGÜN l\"E OLDU? 
den geçirilecek, sonra mukaveleler ya ı tngı:.ız donanması Malt& önünde büyük 
pıla"alttrr. manevra yapacak. 

'li\ () C\>eaı '4l Par · ır · 
il· rıl' crım a cdıyorı d" 1 

~~:.. ·~t. \; eyi ta e Var. Bu h . ı-
A."11\ı le c blı tıınrn .eves 1 
.. ~~ıı l\.tı~it f~lı~ iist~nd bir hale 

he~'" l;>i y ltrj ~uh e: Kendi t Ç E R J D E : ( lantı."ını yarın saat 18 de EUbba ocı:ıamıia \ 
~~tlU ~.crıctı}.~tyoru ... i.r d:tıniştir. • Şark Dcmlrvollanna daıntıımasına kıı.•' yapacak~tr. 

"C ~'"•• ._ h " 0
• ı • Bey('l"'"lu balkcvtnJn köycülllk şubesi a• ' "l'ast} " 1Ye ali- rar verilen füramlue henüz verilmemı~ur. " ~(),tı)lltl. a ivj " aınadı- B ,, Cj zr.Jarmdan beş l:lşlllk blr heyet dün Kemer-1 

t ıt fı..~t. ~" ,,a~rna .. ı. aş- Şlrcktln ecnebi memurları birer birer Avrc•, bur~a.z nahlye:ı ine giderek 18 çocuğa elbise. 
ıııCtı::~'Cll'ctJ "~iden nın care- paya gitmelttedirler. cı.yııkR'Jı, çor.ıp vermişlerdir. 
~t kı~ttt ti l§itiyo Ve hl"lden • Tekirdağ ~larma arız olan külleme • B.:ıı.ırköyde ıru lhttyacmın temini için 

Ct ... 1 c bili o Uyoru rurn. Bun- hasta.lığının vaktinde önüne gcçflchllmesl IJeleuiye tarafından e.rteziyen kuyulnn açı'• 
ti 'tv~l):ı..._ 1.ltıaa, so·· ~I ~İye bana için Zlrnnt b:ınknsı tnr:ı.fmdan ucuz fiyatl3. ms.sına karıır verilmişti. nu l;uyular Hazine ı 

tttı ~.q Ü en A e c em * Ziraat veltllletl yeniden h-ırlçten limon • Cenevrede te."errUata alt meııcleler h::.l· 
11lh..·-~ }3 ._ Ctın h 1 kUkUrt dağttılmasma bnıJlanmışhr. ıa .. "iftliğf &razfsl içinde açılacaktır. 1 

~ \oc y 
11:Yedc

1

rı bnadoluya ithaline müsaade edilmesi hakkındaki istekle ı :..ji:un·ten snnra btanbulda buluonn Hata}· 
~~ Ç()~ C~i h aşJıyarak ı rl rt'ddetml ~tır. Dahi'de yetışcnn llmonlRrıl lılar A:ltakyaya bir gcZ:ntl yapacaklardır.: 
1 ~l'n. Vcrdiı;.'Yi ol~~~ehrilerirnle ihtiyaca k:\tl gelccc;!I anıaşılmı§tır F.u l""7Jntını:-ı mn.rt içinde yapılması muht • 
't ·~~~.ı_"'lll't k'>tıf Rttnu daha * tktısat vekAletl erkek ,.e çocuk çt>raı;.· ınctdlr. 

'1ı.... ~n Cta larmın s:ı ... ~lıı.m olma:n ve muayyen tiplere ! • 1t t ba d Co i i m1 de blrl ~ I'\ ·•ıc Ri) .. "nla..J. nsta Yap. P~'yaıı e asın aıı vnn s n 
v) l'aı •e, b' \.IJ?n. ircaı için tetltlkat yapılmasını ticaret odııır· sa~!ıo;lukla Sirkecide bir lmhvenln camlarını 
~ ı. S ~rrı b' lt Ba n:ı. bl1d 1rml. •ır. j krrınış ctlnntlme hut mııhkemc$e verllml~· 
~\ı~k Rol'ttı ır :Y~1 ~et.ede de • Mnrmıırıı.da tmroz posta'3.rının tekr.ır ·----

' ct tı di edilll • f ıktışar et- başlamasına ve bu münasebetle tstnnbu!la 
lı.ı. . Va') t l'IJe;j~ ~ at rnev- Tekirdağ arasında gündüz vapur seferleri 
~-~ t.' '~"kil ed · b?ıu satrr. yapı'ma.smn kru-ıır verilmiştir. 
~~ti· ll1flJ c 1 ir. * Darenrlelller Adana te!O.ketzedelerl için 
~!\de c~;t ki} 4.00 lira toplnmı~lar, Kızılııy merkezine 

~~l\ ~ i ... i~Ut,..,.,.~1:1ctrelik sa. göndmnlş1erdlr. 
lltla.:ı~ tabii ~ ~eyler .. _ • Süray kazasına beş kilometre me.satede 

~n kaj tı\anil · go bulm:ı.an Temiz suyun şc'hre isalesi için bele• 
km,,. erın kı,. dJ~·eler banltasından ıo bin lira. aımmı§trr. "-.;:., ""Stnı bek]j. ,, 

t\·· ( • tta•ya ile tıcnret anlllşmamızm muhtt•, 
lif tarihlerde temdldlne dıılr protokollarınl ~ "s···· .......... ~a ~ Nm 

~~~ ~arıı ······~ 
bj Ciqtı 1 i 1 

ev t ı> '"' an ı v '"r... qDas ı 
~ ~~ n'Qı) ~ 
'l\rL t,~ trıl \LlJ ~ i 1 
~ .rırıı n u u : 

~ .\ ~~So ~ .... il b • 
..... ~ il.' d : .. ,.. e : ·-...... : 

··········= 

tasdikine alt kanun lAyihalarının kamutayn-ıl 
mllzakerelerf yapılarak knbul edllml§tlr. I 

• on oo,, gUndenberl hıı.sta bulıınıuı :Mnllycı· 
vekili Fuat Ağnılı iyile~ml;,, dün şehirde blr 
gezinti ya;ımıştır. / 

* SlltçUler cemiyeti ikinci rcia'll~ine ııer'· 

len Fcrhıın esnaf bl\rosundal:I rcl:ıler heyetini 
den c:rı-tımı Ur. Yerine ~ılrumacılar ccmiyt
tı reisi Yahya seçilmiştir. 1 

• Un fiyııt'arında fnzla bir değişiklik olmn 
aı;ın~:ı.n l"U nana ekmek narnı dcğlı;tırllmc.•ı 
ml,tır. . 

• BU)1lkdere rnC)'\'e fidanlığı c:ıstlUlsünUn 
bir ııydnnberi yaptı~ı fldıuı tevziatı 20000

1 
nt bulmuştur. 

• TübcrkWoz cemiyeti mutad aylık top. 

- Bana on liro borç verir misin' f 
- Hayhay) Ankaradan döner d-On·ı 

mez . 
- Anluıraya mı gidiyorsun' 
- Yol Böy'lc bir §e'IJ yok! 

Vapur b~leti 
ücretleri 

Akay, Şirketi Hayriye 
ve Haliç de 
ucuzlatılacak 

Akay, Şirketi Hayriye, Haliç va· 
purlarının yeni ücret tarifelerini tes· 

bit edecek olan komisyon yarın deniz 

ticaret müdürlüğünde toplanacaktır. 
Bu toplantıya iştirak edecek iktısat 

vekaleti tarifeler bürosu azalan §eh
rimize gelmişlerdir. 

Komisyon her üç vapur tarif esin· 
de tenzilat yapacaktır. Şimdiye ka-

dar yapılan hesaplar bu tenzilata im
kan göstermektedir. 

Ankarada P. T. T. 
binası 

Ankarada Yeni;ehirde yapılacak pos 
ta telgraf ve telefon binası 7 5 bin lira
ya ihale edilmiştir. 

İnşaata ilkbaharda başlanacak, bu 
binada 4000 telefon santralr bulunacak. 
tır. 

Tanıdığı bir kadını 
yaralıyan adam 

Kunduracı Süleyman isminde bir a.. 
dam eski tanıdıklarmdan Hikmet a -

dında bir kadınla kavga ederek kun ·ı 
duracı bıçağı ile kadını yaral~ş:ı. 1 Süleymanm muhakemesi dün bıtmış, 

yedi ay 20 gün hapse mahkô.m olmuş. 

tur. 

Süleyman kansı Mukadderi yarala • 
maktan dolayı da mahkemeye veril -
mlştir. 

Hur8a · l\'!uanya yolu 
Bursa - Mudanya şosesının 

Bursa vilayetince asfalt olarak ya

pılmasına karar verilmiştir. 
Vilayet umumi meclisi bu hu

sustaki tahsisatı kabul edince inşaata 

başlanacaktır. Bu suretle Bursaya se. 

yahat etmek daha kolay ve rahat ola
caktır. 

tir. C~ vanl bir gün hnpsc mahkQm olmu~: 
tur. 

• Kandett.nln Kırlar köytlnde bir mıında 
kudurmu~ 79 ki§1;>1 ısnını§tır. Isırılanlar 

kudnz luı.stıı.ncsine gilnderllmlşlcrdir. 

1 

• famJte bağlı Bayraktar köyündt! ellilik 
bir kadın )1rm1 scncllk n.lle yuvasını brrr• 
krp ı;evdlği blr delikanlı çobana knçmışt.ır. l 

• t~ bankasının 937 tıırlhJnıı alt ikramiye 
ke;:idcsl dtln y~pılmr~. iki l::ln liral k ll<ram'
ye K:ırs ~ubcsl mllııtc.rilerindeo İhsana çrL· 
mıııt!?'. 

• Ankıı.rada yapılmakta olan polis enr. 
tltlls.lnUn lnıı:ıatı bitmek üzeredir. 

DIŞARIDA: 

• Arnavut'ukta meclis intihabatı 

~®O~lftl ~O®ırDfll 
m <!l!r't al s o 

Ak.şamda Bir Yıldı:: buket ve çiçek 
modasmm bizde aldığı fena şekilden 
bahsetmektedir. Çifeğhı bugün bfr mu 
h~bbet 11iş:ıııesi olarak dejil bir göste. 
ri.J vasıtası sayıldığım i-!(ıret cdiyor.Dii. 
fj:i..nlercLc yeni evlilere gönderilen, ce· 
na-=e?ere yollanan buketlerin biribirin. 
den iistihıfüğünii, bııJ:,ctlerin büyüklü. 
ğüyle ölçmeye ça1ı§!ın zenginlerimizin 
bu f ena huydan oo,::gcçmeleri llizım • 
geldiğini i.şarct ettil~tcn sonra diyor 
ki: 

Bir zamanlar ~lenk ve buket addi 
!sveçte de her J'ıalde bfzdeki kadar ile
riye gitmiş ol:ı.cak ki kaldırılmış. Bu
na mukabil cenazeye veya düğünlere 
gönderilecek çelenklerin paralan bir 
teşkil:lt tarafından toplanarak muaz. 
zam bir darülaceze kurulmuş. Muhtaç 
insanlar son günlerini de o darülacez.e.. 
de rahat geçiriyorlarmış .. 

Bir Yıldız her Juı1de lnı yazısını biz.. 
de de böyle 'bir şey yapılma.sım te
menni için va::rn.1 olacak. 

MeslYl'lt lYID~e 
Asım Us'ıın bıt{/ankü 'ba.J1.ftlZ'IM Ha-

tay'ın mes'ut bir istikbal beklcdiğina 
dairdir. AS4.ım Us, Hatay'tn Türkiye .. 
Suriye gibi iki dest 1Mrrık1:et ara.sın.. 
da bul11nmasının ln.ı yeni ve Türk 
memlcl:etin ref ahıruı yarıyacağını i§a.. 
ret ettikten sonra diyor ki: 

Bu inki§ailann neticesi olarak Su
riyenin muhtelit yerlerindeki Türkler 
yavaş yavaş Hatay yurduna gelecek
ler, burada birleşeceklerdir. Bu suret. 
le şimdi üç yüz bin nUf uslu bir küçük 
ülke olan Hatay bir zaman sonra beş 
altı yüz b'n nUfuslu bir yer olacaktır. 
Sözün kısası Hatay bundan sonra bir 
Türk kültür ve istirahat merkezi ha.. 
line gelecekt ir. 

Tabiidir ki Hatay'm bu vaziyeti 
Türkiye için de bir emniyet kaynağı 
olacaktır: zira bir İngiliz devlet ada. 
nu ''İn~Wcrenin hududu Ren kıyıla,. 
rındadır''. dediği gibi Türkler de bun
dan sonra "Tilrkiyenin mnnevi hudu. 
du Hatay'm cenup hudutlarmdadır . ., 
diyobilec.-klerdir. 

1}91 n t n ~ ır n oıı lil) 16!) 'lt k Y 
Ahmet Emin Yalman, Bitlerin son 

nutku 1ı.ak'/..,nda ~ınları yazıyor: 
Haftalarca, bUtün dünya, Hitlerin 

30 ikincik:inr nutkunu, bir kurtuluş 
ve ban~ ha:b~. · diye be!dedi. 

t~ b1~ına gelmesinin dördüncü yıl 
dönümü vcsilcsilc Hitlerin hnriçten 
ziyade Alman millt>tine hitap ettiği 
b ir nutuk h::ıkkmda b öyle mübalağalı 
U.nitlerc düşmek hata idi. 

Ncteldm nutuk her türlü hayalleri 
suya düsürdü. Hitler, Almanyanm ik. 
bsadi müşküla tından dolayı hariçten 
arn:uı dilenen bir devlet reisi rolüntl 
kabul ~tmcmlr,ı, bilakis haksız.lığa kar. 
şı harekc:e "'eçmiş bir insan ta\<Tiyle 
maz'nin Uu:fiye muamelesini sonuna 
erdirmiş, barış icin ortiya birtakım 
aO-rr şartlar koymu.~tur. 

Japon ordusu 
islediği gibi bir 

kab·ne kurdu 
yllpt!· 

maktadır. Londra (1 (A.A.) - M. Hayaski, 
* Mosltovnda neşredilen bir tebliğ, idamll kendi sc:t:ği devlet adamlarının iş başı· 

mahkQm edilen 13 Rus sulkaııtçlnln hu sa·1 na gelmemelerir.J:le ısrar etmiyerck or
bah lruJlluna dizildiğini bildiriyor. Leninln ; du ve donanmanın istediği ric3li tayin 
k11.I1SJ Krupskıı.ynm tevkifi te)it edilmekte· etmek suretile Japon buhranını izaleye 

dir. 1 muvaffa!c olmuştur. 
• Frnnsadıı. ProlcUı,.ya blrllğl, bir kontc•

1 
Yeni Harbiye Nazın M. Nakamura 

rans aktederel< sosyııllst parti ile blr!cşmeğ:! I evvel::e talim ve terbiye umum müfet. 
kara'!' vermi:;Ur. 

• Fa<ıist mlllst•crı ihdasının llS inci yıld~ tiş muavini olarak vazife ifa etmekte 
rı.Umü Romadıı Musollnlnln huzurlle kutlu• idi. Y~ıi Bahriye Nazrrr Vis Amiral 
Janmı~tır. Mitsumaı1ayonai de bundan önce donan 

• Sovoyt Rusyamn Ankara 8c!lri Karahan ma ba .. ku::nandanr idi. H~rciye nazırlı· 

M:os:<ovaya mezunen hareket etml§tlr. ğına t;yin edilen M. Toshioshirato ise 
* Amerikan mesai federasyonu reisi Grc. Stokholm sefiri olup şimdi Londrad3 

en bUyilk tir miting e.snıı.sında bUtun sond'· mezuniyetini geçirmektedir. 
ka'an Alman ~ya ve mnmul~tma boykota ----------------
davet etml~tlr. r • il 1 

* İngiliz bll..!'VCklll Ba.ldvln Londrada bu1ı.· , Cellat go: c .. varın da 
ııe.ıı F,,tr;mıistruı başbakanı ~eretine bir z'• t • .. t OS O C] 8 
yafet vemılşUr. 0 k\ 8 1? r Dl 

• Bir Yu:roı;lav tkıı.ret hcycU Almıı.n-Yu Menemen havalisi ile kurutulmakta 
gosıav klerlng anlaşmasmm icap ettirdiği olan Cellat gölü arazisi üzerinde Oka· 
~ek!lde Uca'!'et mübadelelerinde t.adilAtı mı:· ı liptos ormanları yetiştirilecektir. Oka-
7.altere etmek üzere AlmanyRya gltmi§tlr. 

liptos ağ<?cından yapılan direkler, ma. • Yu~oslavyada Splltde ı:;oo çimento r.• 
melce! tıcretlerlnln arttırılması ve kollektifl den ocaklarn-J:la kullanılmaktadır. Ay· 
muknv,.le yıı.ııılmasıru tsUycrck ~ev na.n rr::a bu ağaçların rütubcti emmek haa-
etmi§Ur. salan fazladır, I 
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..;uzelılk oo •l ru., &<Jrl!81 L ne hakiki veya mQstear adlarmızla sora 
nğmız suallerin cevaplarmı bu sUtunda bulursunuz. Bu cevııplarr." Parlste anlaşmış bulun 
duğWnuz güzellfk mUessesesı vermektedir. GUzem:ıntzı noksan bn-a.ltan kusurlarmt%J bize 
yıı.znm. 

-94-
Köylü imza.sile soruluyor: 
Bmı 25 ya§ında 156 .santim boy, 54 

l.:iloyum. Bira:: dah.a §i§manZamak is. 
tiyorum. Ve onı.ıı.:1.arım, göğsfım dar. 
Bunların gcııi§'lenı-esi t1e şimdiye 1M -
dar saçlarıma e1.ektri1c t1C saire yap -
tırmadığım halde, SC!-Ç'Uırım /ona halde 
dökülüyor. Y.ü..-ümdc biraz çi.l var, bun 
lrın kalnwnwsını istiyorıım. 

CEVAP: 
Boyunuza göre siz.e ideal olan ölçü. 

leri yazıyorum: 
l - Ağırlık 53, göğüs -Olçilsil 81, 

kalça ölçUsU 85, bel ölçüsü 63, kol 26, 
oyluk 47, boyun 32,2, baldır 32,2 dir. 

Bu ölçüleri gözden geçirinıeniz, ver 
miş olduğunuz ağırlığa göre hl~ za -
yrf olmadrğınızı görürsünüz. Şişman
lamak için bol hamur işi ve tatlılar 

yersiniz. İstiraha.tinlıe dikka.t edersi -
niz. Yorucu iş görmezsiniz. Muntazam 
ve uzun uyursunuz. 

2 - Omuz ve göğsünUzUn darlrğı l. 
~ §11 egzersizleri her gece onar da. 

3 - Saçlarmızm dökülmesi kaf ata
sı derinizin hasta olmasından ileri 
gelıncktedir. Deriniz ya fazla yağlı, 
yaJıut da fazla kurudur. Bunu bildir -

menli~ olduğunuz için size ne gibi ted 
birler almanız Jazmıgcldiğini yazanın.. 
dık. 

4 - YUzilııft.zdekl çiller krem ve i
ıaç gıöl şeylerle çıkmaz. Kan cereya.. 
nmızı taaf iye etmeniz ıaznn. Bol seb
ze ve meyve yeyin. Hazmı cihazmızr 
muntazam i~letin. 

kika yapm. --------------
Sırt Ustu yere yatm. Kollar t.erelnc Dr. RDştil Çapçı'nın 

Qlarak uzanık, topuklnrmızı döşemeye t k k fi Ü 
bitişik tutmak şartiyle yavaş yavaş eşe r 
oturacak vaziyete gelin. Kollar dik o- Hastalığım esnasında hergün can-

larak vUcutla beraber kalkacakğ gôv- dan alfi.ka gösteren ve her auretle istif. 
denizi ynvnş yavn., ileriye, ellerinizin san hatırda bulunan ~ok sayın büyük
tlCU ayak parmaklarınıza. değinceye ]erime, muhterem meslekta§lanma ve 
kadar ileriye büklilecek. İlkönce bu eg 
r.ersizl seikz defadan fazla yapmama.. ıevdiklerfme "fn•u~ teıekkilr ve min . 

lısmız. Her def ası da 1,5 dakika 8Ur _ netlerim! arzederim. 
melidir Doktor Rüttü ÇAPÇI 

Bu perşembe akşamı 5 ARA y sinemasında 
Unutulmaz büy:iik Rus artisti ve "NANA" nın muhtqem mümesaili 

NA STEN 
En ıon ve en büyük temsili 

BALALAİKA 
Fransızca sözlü şaheserinin ilk iraesi münasebetiyle BÜYÜK GALA 
Rus kadmmm hayabna dair yazılan mevzuların en müessir ve en 

muhteşemL •• Lüksü .• Güzelliği •. ihtirastan ve aşkları .•. 
'~~... ' ,, . . . , •,. 

. ·~ ,~ ·::· ~ ~· ·' Varın akşam -----~ SAKARYA sinemasında 
FevkaUlde bir proğram 

1 - KERMES EGLENCELERi: 
Kızılay tarafından çevrilen ve Kermeste yapılan Bebekler sergisi, 

Aile lazlan tarafından klasik danslar, Taksim arfutlerinin 
numara1ariyle bütün eğlenceleri gösteren film. 

ALÇAKLIK 
(Fransızca sözlü) 

2 - Fena bir iftir.mm kurbanları olan 3 kitinin haysiyetlerini iade 
için çektikleri utıraplnr. Kötü bir dilin yaptığı teairler •••• 

Küçük, şımank bir kızın bir aile saadeti üzerinde yaptığı tahribat 
Oynıyanlar: 

M1R1AM HOPK1NS - MERLE OBERON - JOLE Mc CREA 
Yeni, orijinal bir mevzu! 

Yerlerinizi ıimdiden alabilirsiniz. Telefon: 41341 
Fiyatlnra za.."Jl yoldur. 

-·'-;//' :~~ 
~~~~~~~lın.&iBmmım..i.~---.-....~.,,~ 

ı Oöı·t klUp arasındaki illi küme isveÇ f11 
Dostluk Talimatnamesi takı"1'ı 

t yapılı.vor ...ı t~ 
urnuvası Haber alındığına göre, milli küme Bu sene hanı;• or? 

Ve Avrupa t:a k 1 m-
1 

~~lim.~tn~m~sinin de:asl:ırrı bhat krkıdnda tea karşılıış•Y ~ 9ı' 
lcrSle yapılacak • • U7C'~c. un, Ut O e erasyo. İsveç milli futbol ta f! 

t:emaslar nu reisi Hamdi Emin Çapın başkanlı- 1 ak>"' fi 
zarfında Çekos ov '!' 

0 • ... ..ı.r topıantı ynpılnuştır. - . Altılsıı. 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Talimatnamenin esaslan tamamile caristan. Belçıka. ırıiilıııll 

Gilne§ ltlüplerinin Avrupadan getirile- tesbit edildikten sonra, tasdik edilmek milli takımlarile çok 
cck takımlarla yapılacak maçlarda müş üzere, Türk spor kurumu umumt mer- lar yapacaktır. ,,,, 
tereken hareket edeceklerini ve maç kezine verilecektir. O''e 
hasılatını mütesaviycn aralarında tak., Dünkü görüşmeler esnasında, bir fut K en ' 
sim edeceklerini evvelce yazmıştık. bolcunun, bir mevsim içinde iki muhte. .rt 

Bu dört klübümilzün mümessillerin- A postollYl~l lif takımda yer almaması, sahaya çık-
den mliteşekkil komite: (Beynelmilel ..r 

maran veya oyunu yarıda bırakan ta- 'd ,,e ~ 
ispor temasları organ1zasyo komitesi) 28 kanunusanı e 1 ktmlarla, oyun esnasında nizamname- d ,. il 
isminin baş harfleri olan ''B. İ. T. O. K.. ye muhalif harekette bulunan futbolcu- Ken Overlin ile frC ııt f(f'' 
ismini almıştır. 1 ~.,Jı olıfl .Jlt f 

ar hakkında muhtelif cezalar verilmesi kası çok heyce.... ııtf'por 
"Bitok,, son toplantısında, birçok f.v esas itibarile kabul edilmiştir. Toplantı Overlin ancak saY1 

rupa takrmlannın şehrimize gelmek hu- ya bugün ide devam edilecektir. 
susundaki tekliflerini tetkik etmiştir. 

bilmiştir. 

Neticede, lik maçlarının, birkaç hafta 
üstilste teehhürü nnzarı dikkate alın. 
mI§ ve bunların biran' evvel bitirilmesi 
icap ettiği düşünülerek Avrupa takımla 
rınm tekliflerini kabul etmek imkılnsız 
görülmüştür. ' 

Yalnız, Avusturyanın en kuvvetli ta
kımlarından biri olan Viner Sporun tek 
lifine kat't bir cevap verilmemiştir. Bu 
hususta muhabere devam etmektedir. 

Diğer taraftan, ayni toplantıda, bay. 
ramda yapılacak dostluk turnuvası hak 
kında da görüşülmüş ve bu hususta da 
bazı kararlar alınmıştır. 

En kuvvetli dört klübümüzün iştira
kile yapılacak olan bu dostluk turnuva
sı ga1ibine, büyük ve gilzel bir kupa 
hediye verilecektir. Diğer üç takıma da 
hatıra olarak birer kupa hediye edile. 
cektir. 

. 
Denfzllde spor 

Denizli 1 (A.A.) - Denizlinin eski 
ve çalışkan ıpor klilplerinden biri olan 
iılman yurdu 16 ıncı çalışma yılına gir
miş ve yıldönilmilnü halkevinde par
lak bir surette kutlulamıJtır. Klüp men 
suplan önlimilzdeki yıl daha çok çalış. 
mak ilzere bir çalışma programı hazrr
lamıılardır. 

Denizli 1 (A.A.) - Bölge ajanlığının 
tertip ettiği ikinci lor koşusu havanın 

yağmurlu olmasına rağmen yaphmış
tır. Koşu 5000 metre olarak tertip edil. 
mi§ ve klilplerden bir çok genç iştirak 
etmiştir. Mendires klübü birinciliği, id
man yurdu ikinciliği almışlardır. 

Fransa kupası 
Fulbol maçları 

Fransa kupası futbol müsabakalarında 
Fiveı Marsilya takımını iki - ııfır yen. 
mi§tir. 

Rennes takımı da Calais•ye sıfıra kar 
§t bir golle galip gelmiştir. 

Buz ilstUnde 

Hokey 
Dynamiters Kimberley isimli Kanada 

buz üstünde hokey klübü Zürih ihtiyat 
timini dörde karşı on golle mağlup et. 
miştir. 

:::::::::::~······-··················· ....... ···-·--.....·--·-····-· .. ·····::-.::·--fi ................................... 1: ........ -.......................... e 
fi lisan derslerini takiP .. . 
Ei !! ve edecek ~la'1 , fi 

ıı Abo e erııtılP 
il kolaylık 
.
h.: . ~bone. şekilleri .. retirıiuÇ 
:: 1 - Bır ders takıp edecekler 360 kuruş abone uc titıİ ~iti 
i! 2 - . İki ders takip edeckeler 7 20 kuru§ abon~ ÜC~nt ucıt 
E: 3 -Üç ders takip edecekler 1260 kunış senelık 8 

if taksitte ödeyebilirler. ~· 
U Bu rakamlar % 1 Otenzilattan sonra geri kalan rakaf1l ııcJ' 
if Abonelerimizin buna göre hareket etmeleri ve st' I 
:! tarihlerde taksitlerini ödemi!} bulunmalan lazıındır· oı-''' 
,_;:.~ Bir ders takip etmeJ< ""'' 

abone olanlar ve oıac ıııı"' 

:l
:iii Üç dilden istedikleri birini takip etmek üzere ab~~e r~ 

la ·a. yalnız tercih ettikleri derslerin intişar ettiği nus ~ 
M Bv esas dahilinde abone olmu~ veya olacak olan ° 
ii aboue taksitleri olan 120 şer kurut: 
:: 1 Kanunusani 937 .. 
H i Nisan ,, 9, 
!i 1 Temmuz ,, .. Jıt· ~~ 
H tarihinde idarehanemize göndermiş bulunma1an la~ f~ 
h kuruşu tamamen ödemiş bulunacaklar ve bir derttf1 I 
H olarak elde etmiş oıacakıardır. • er 

1
:
1
: iki ders t:akip etme' Ll~ _.J 

abone olacaklar 0f>P'I,. 
İi Üç dilden istedikleri ikisini takip etmek üzere ab~Ur· 13" 
ii ter.;ih ettıkleri dersl~rin intişar ettiği nüshalar gönd rı ,'t,otı' .J 
l~ linde abone olmuş veya olacak obn okuyucularıırıızl 

11 
:/'J 

~~ olan 720 kuruşu altı taksitte adeyebilirler. "ıJ~ 
ES Bu §ekilde abone olacaklar taksitleri olan 120 !f gilfl

0 

'i lunduğumuz senenin ilk altı ayında ve her ayın ıl 

1
1

1

1· bulımmak şartile ödemiş bulunmalıdırlar. ·-( ' 
Oç derse abone ol~~~~ 

11 
Üç dili de takip etmek istiyenlere bir sene ıniı'k ~I 

:ı tazaman irsalat yapılır. Senelik abone bedeli 12. ı.ıt ~~/ı il İçınde bulunduğumuz senenin ilk ayında taksitleJ'I ~~ ~ 
ii her ayın birinci günleri elimizde bulunmak üzere ôtı~ ~~ 
H Yeni abone olacakların abone oldukları tariht~Jl def'51~ .:J 
Iİ toptan göndermeleri lazımdır. Bu takdirde geçrn•§ ı'I 
ı: nüshalar toplu olarak adreslerine sevkedilir. ~"'~ 
H Fransızcanın 2 ve 3 üncü derslerini ihtiva eden ıJ rs-rı''"' 
!i cudu kalmadığı için bu dersleri ayrıca bastırdık. J3 ı.tf' 
n ı d ı ·· d ·1· IJlfl, İl yerıne ya nız ers er gon erı ır. şır JI 
!! Yukarıda bildirilen tarihlerde paraları almrnaY811 ;r .ı 
li irsa!fıt kesilir. ilİ" bl' _ J n lı-salitma sekte verdirmek istemi yen abonelerİJI! JI ~ n hareket etmelerini hassaten rica ederiz. . e "' 
ii Lisan derslerimizi takip ebnek isteyip de §İ.IXldiY 
fi mamış ole.nlar bu kolaylıktan istifade etmelid~~!~~;:::I' 
::::::::::::::::::::::::::::::.::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •••••• 

·~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:_.~~~~= 

Mi ki Yediler arasında -11-
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Ten Ton amca 

Ü -
/\kşanı 

l'aıı~- Yenıe;;· . 
--..ııı Od tıını Yemişti. Sobadan' 

l'et unıar Od 
ll~d· aya hafif bir hara. l 

llıM· 1Yordu 
-01n kok · liavada yediği ye -

dtı. usunu h' Sa ıssetnıek mümkün • 
Zcytbı l'lnsakıı . 

~... Yağlı r>ır ışkenıbe çorbasile 

'Yapal•aın:··· 
Larnbasının ışığı 

aJtllıd 

~hoş labaJd 
~ u.. 8.rının önünde du-

"'' Yan l\e . --~~ .. ?'inıe alt 
~~! ~~lifi llllşına varmıştı ve 
'ı'Ucıı., şu_ ŞUndid• gençliği tamamen 

"tın en so 
~ ih .ı.ı. hiçbir erk nra zarif, nahif 
laıı,, ~0liJnaıi kalınaınek kolunun sar • , 
~.. llsolı.ı.n il l§tı. Yerinden fır 
tr,._ "- .\] Stünd 1 
-~ lnı.rş e duran aynaya 
"·. nı..,, senelik be • 
".Tttttl'l.lllde ç· . . karlık haya _ ı 
fa..~iç de l?.dığ:i Çizgileri bir bir 

.• ~ b Çirkin d ... 
1 ~}. lr lilı h egıldi. Gayet mun.. 
s~ tilk bey attı Vardı. Saçların -

~lalııı b;,r ~:~llC"r görünüyordu. 

. n ?'ıl\J luttu. 6ıa koydu. Eliyle 
'-//~ dUkça g . 
~~ --~n ... 

· (Q)u, \?@n n~ 1n1~; 

İngilizce 
Almanca 
Framızca 

Fransızca 
İngilizce 

Almanca 
Frruısızca 
İngilizce 

1 

, / ~I ı/J.·J...ı!JP,;. : 

Tazeliğini de oldukça muhafaza etmiş. 
Gayriihtiyari gülümsedi. Gözlerinde u-
fak bir ne~e parladı. Ani bir karar 
verdiği belliydi. 

Yegane can yoldaşı olan sadık biz. 
metçisi İkbali çağırclı: 

- Haydi kızım... Şunları topla!... 
Git, erkence yat.. Artık bana ıazım 

ı 

değilsin. ' 1 
Kız, yava~ça. kirli tabakları tepsiye 

koydu. Hanımına • "Allah rahatlık 
versin!'' diyerek çekildi, gitti. ' 

Bayan Kerime, bir müddet bekledi. 
Dı§arda ayak sesleri kesildikten son. 
ra yapyalnız olduğunu anladı. Takvi. 
me baktı: 

30 kanunusani. 

G özlerini kapadı \'e maziyi düşün
dü: 

Aynen bu akşam gibi bir geceydi. 
Soğuk ve sisli!• Zengin annes;nin ba -
basının yegane kızları olan Kerime, 
yirmiı:ıine b:ı.c;mrştı. Şeh1.adeba§mdaki 

büyük konaklarında ziyafet vardı. O. 
nu nişanlamak istedikleri teyzezadesi 
ni davet etmişlercli. Zira, o devre gö • 
re, babası çok alafranga bir adamdı. 
Delikanlı, kumral saçlı, uzun boylu, 
zarü bir gençti. O gece için, annesi o. 
na, zamamn m~ur terzilerinden ga
yet güzel b!r elbise diktirm;şti: Kısa 
kollu, dantelMar çinde... Uzun kuy
ruklu .. Belinde geniş bir kordeIL Bü 
yük bir fiy:u:ıgo .. Elbisenin renginde 
açık mavi ipek ayakkabılar. 

O, şimdi bekar ve yapayalnız bir 
ihtiyar kızdı. Fakal endamı hiç değiş. 
mcmişti. Onu arka.dan ve u.zaktnn gö. 
renler hala eski zamanın gti?..el Keri. ' 
me hanımı sanırlardı. Demin aklın -
dan geçen plan, onu tekrar gülümsetti 

F-fl -

... . 

ve bir günah işliyecekmiş gibi, ya • 
vaş adımlarla, 11sullacık sandık odası. 
na geçti. 

Köşede durnn kilitli bir ceviz san. 
dığı açtı. Beyaz boh!:aya sanlmış o • 
lo.rak, o davet gecesindeki elbisesi 
half'ı duruyorclu. Ayakkabısı, ~rapJa
n. hcpsL. Hatta sedefli yelpazesi da -
hl ... 

l~ı 

Birer birer çrknrdı. 
Yavaşça., giyinmeğe ba.şJadı. Sene • 

lerce evvell:i heyecanını hif>!:cdiyordu. 
Sahneyi ta:.n olarak ya.şıyabilmek için 
o gece yaptıklarını aynen tekrarlamak 
istedi. Hafifc;c pudra silrclil. A?.almış 
saçlarını eskisi gibi bilyük bir topuz 
halinde tepesine kaldırmağa gU~IUkle 
muvaffak oldu. tyice hazırlnndıktnn, 
hiçbir noksanı kalmadıktan sonra. kı. 
zararak, ağır adımlarla. yUrUdil: Mlo. 
nun knpısmı açtı ve sağa. sola sellim 
vererek içeriye girdi. ı 

Tebessllm ediyordu. Krntıyorclu. 

Koltuktan koltuğa dolaşıp konuşuyor
du. Yelpazeleniyordu. 

İşte tam o esnada, kapı açıldı. Za -
vallı kadın, kendini toplama.ğa vakit 
bulmadan. kanıısnda, şaşl1:m bir halde 
yilzUne bakan İkbali göroU. 

Hizmetçi kız, hanımını çildırmış sa.. 
narak, pencereye koşup "imdat!" diye 

-

. -~ 

b~Citracak oldu. --------·------

Fakat Kerime hanımın hıçkırarak 

bir koltuğa yığıldığını görünce hemen 
yanına geldi. 

İhtiyar kadın göz ya.şiarı arasında: 

- İkbal. .. Beni delird'm mi sandm? 
Hakkın da var kızım... Faltat icimden 
geçenleri ne bileceksin. !ete tıpkı bl: 
akş.ı.m gibi bir akşmdı. Annem babam 
sağdı .. Ben gençtim, beni nişanlıyor. 
larclı ... 

IDsld kalfa, başmı salladı. 
- Affedersin, hanımcığım! Kibrit 

alma~'l unutmuştum da onun için ge. 
rl döndüm ... Anladım, derdini anla~ 

nm ... Ben de ba.zan odamda yapayal -

nız kaldığım zaman, köyde btraktrğım 
ve sonradan öldUğlinü duyduğum ço • 
cuğumu düşünüyorum... Biliyorsun 

•·n, asıl benim gcli11im süt ninelilden.. 
rlir .. Tesa.1üfen sizi tanıdım .. Yanınız.. 
da kaldnn .. İşl:e odamda. ben ete boh
çamı açar. çocuğumun lmndaf,nn alır, 
g~üme bastmr, ona bakar bakar ağ 
larım. .• 

(Hatice Süreyya) I 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lst~nbul Ankara Caddesi 
Posta kutu\u : lstanbul 214 

Telgraf aaresı : ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu . :ı:ııı; 2 
idare ve tı~n .. . 2-ta•o 

ABONE ŞARTLARI 
Tü'' '"~ F.r"~ln 

Sen etik 1•00 Kr 2700 Kr, 
6 •v••k 730. .. 14~0 .. 
3 •v•ık 400 .. 800 .. 
1 avı ık 1:.0 .. 300 .. 

Suhıbi ve Nc~rıqal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldrtı 11er (V AKIT) matbaa•ı 

HABER' in 
Güzattlk Do toru 

K ponu: 

Yazan: Niyazi Ahmet 

. 314 sene evvel bugün 

iki paşa . arasında b·r ittifak 
aktedildi 

Halil Paşa "Sadrıazaml1k mı ?.. Aman •• : 
Allah saklasın ••• KatlytAn kabul etmem,, 

d·ye ayak diredi 
Fakat Hüseyin Paşa kendili~inden 
sadarete geçtı ve askere bahş ş 
dağıt.tı, Ağa kapısına 1000 kelle 

şeker gönderoi 
l 623 yılı 2 Şubat günü, 314 sene/ - Paşa , dedi. görüyorsun ki, ka· 

evvel bugün, Sipahi Arnavud Süley- pma kadar geldik. Yüzüne karşı seni 
man ile Snclrazam Hüseyin paşa a- istemediğimizi söyledik. Artık fazla 

1 
rasmd:ı gizli bir ittifak aktedildi. 1 söylenmeden başının çaresine bak. 

İki paşn arasında nasıl bir ittifak! Hançer sözii ağızdan çıktıktan son
aktedilebilir?. diye hayret etmeyiniz. ı ra ele de diişer. İtaat gerek. 
Tarihte öyle hudiseler vardır ki. en İhtiyar sadrazam birkaç saniye dü-
küçük memurun bile en biiyiik ve şündükten sonra: 
akla gelmez meselelerde birinci dere- - Sadaretten el çekiyorum. dedi. 
cede rolü olur. Burada okuyaca· ve derhal mührü bırakarak sarayına 
ğmız vaka da onlardan biridir. ı çekildi. 

.. H~~seyin paşa, seksenlik sadrazam Kpıcılar kethüdasına verilen mü-
gurcu Mehmet paşayı kıskanıyordu. hür hazine kethüdasma verildi o da 
ve onu~ ~lev.hind~ ne mümkünse padişah Mustafaya getirdi. Fakat pa
yapmak ıçın hır vesıle arıyordu. Hal- dişah kime verecekti? Yeniçeri ve 
bu ki Mehmet paşa, ihtiyar Valide Spahiler ayaklanmış bir halde dolaşır
~~ltanm ço!~ yakın ahbabı idi. Onun kcn mührü almak, hayli tehlikeliydi. 
ıçın seksenlık de olsa Mehmet paşa· Bunu Mustafa da düşünmüştü. Onun 
nın yaptığı bir iş, daima makbul sa
yılırdı. 

Hüseyin paşa ile Arnavud Süley
manm ittifakı, Mehmet paş.:ı.nm nü
fuzunu kır:naktt. O vakit Hüseyin 
paşa mevki alacak. o mevki alınca da 
Süleyman pa§anın devlet kuşu kona
caktı. 

Süleyman: 
- Hiç korkmayınız. Ben girdiğim 

işten boynu bükük çıkmam. 
Diyerek kat'i vaadi yaptrktan son

ra Hüseyin paşa, büyük bir kalp 
huzuru ile uyudu. 

O günden sonra gizliden gizliye: 
- Devleti iki koca kan idare edi

yor .. diye bir fikir ortaya atıldı . 
iş bu kadarla kalmadı. Sipahilerin 

zabitleri ve eskileri ağalannm yanma 
giderek, hükumetin vnziyetindcn 
endişe etmekte olduklarını alenen 
bildirdiler. 

Ar~ık birinci pl5.ndn gelen kuvv~t
ler, içten içe t:mıAmiyle kaynrı~f}·oı-
du. • * * 

Birgiin Yen içeri ve Sipahiler düğ
rn div:mr hümayun::t hiicum erlerek 
Sadrazamı çağırdılar ve yüziine kar
şı şöyle bağırdılar: 

- Sen mukaddema bizim karde~
lerimizi öldürdiin. Biz seni istemeyiz. 
Tavaşilerin, hükumeti iktidarsız bı • 
rakmasma tahammül edemeyiz. ita
at etmiyecek olursan hançerlerimiz 
seni parça parça edecektir. 

Mehmet paşa neye uğradığını şa · 
§trmıştı: 

- Benden ne istiyorsunuz}. 
Diye sordu. 
Binlerce Yeniçeri ''e Sipahi hep bir 

ağızdnn: 

- Seni istemezük.. Diye haykır 
dılar. Bir ağa daha ziyade ilerliyerek: 

ıçın : 
- Asker kimi isterse , mührü ona 

vereceğim.. dedi. 
Bu haber, Y enicerilere bildirildiği 

vakit, zaten kimin~ için ayaklanmış 
oldukbrını pekala bilen Yeniçeriler: 

- Hiiseyin paşaya, Hüseyin pa -
şaya .. diye bağırdılar .. 

Valide Sultan, hiç olmazsa bu· 
nun öniine geçmek istiyordu. 

- Makam sadarette kaptan Ha· 
1i1 paşa layiktir. Mukaddema da sa· 
darctte bulunmuştu. dedi. 

Yeniçerilerin: "Hüseyin paşayı is· 
teriz . ., diye bağırdıklarını duyan Ha
lil paşa, Valide Sultanın teklifine ka
tiyen yanaşmadı: 

- Sadrazamlığa mı}.. Allah sak· 
lasın. İstemem.. Bana vermeyiniz. .• 
Kabul etmem .. diye ayak diredi. 

Bu müzakereleri gizlice dinlemek· 
te olan Hüseyin paşa, iş uzadıkça sar
pa sarar, kıvamında bırakmalı diye 
düşünerek ortaya çıktı ve: 

- Asker beni istiyorsa hen de ka • 
bul ederim .. diyerek sadrazam ma • 
kamına geçip oturdu. 

*. * 
ikinci gün bütün zabitler hil'atlar 

giydiler. Neferler, koyun bahası adı 
ile bahşişler aldılar. Ağa kapısına 
bin kelle ı:ıeker gönderildi. Yeni eri· 
lerin toplanma yeri olnn orta cami
ye de halılar döşendi. Şimdi i~. ic
raata geliyordu ve icraatın başında 
sadrazamlığa namzet göriinenleri 
yok etmek veya ortadan kaldırmaktı. 
Mehmet paşa Bursaya nefyedildi. 
Namzet gösterilmiş olduğu icin teh
likeli sayılan Halil paşa da Malkara 
ya siirüldü. • 

Kaptan paşalık Bostancı başı Re • 
cep paşoya verilmişti. 

A meril:n hükıimetinin altın ihtiyatı için hususi bir 1aı1e fn§a ettirdiğini 
yaznı4§, rcsimıcr;ni dcrcctmiştik. Altınl.crm bu T:alcye ııa7:füıe ba§1amn~. 
tır. Yukarki resim altın kiUçelcrinin mitralyo::Zu polislcriıı ].:ontrolu altın. 
da sandılclara yer'lc§tirümeM e8na8ında alınmıştır. 



F1Ul11.8tZ hükfimcti her Fransız ootanda§ı için bir zehıirli gaz maskesi temin etmeye kara.r ..uernıiştir. Bu sebeple 
Jl'MMad.a gaz maskesi yapan fahrika'lardn. Mimma!ı bir faaliyet ba.~1amı§tı r. Rcsinılerimi::den 801.dak"inde bu 

fabrikalardan birinin içi, sağdakinde maskelerin tecrübesi görülüyor. 

Şiddetli 
KIŞ 

Bazı yerlerde fela
ket halini aldı 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
nn frtüaı iki metreyi bulmuştur. Posta 
vapurları denizin şiddetinden Sinop li
manından kalkamamaktadırlar. 

Gaziantepte kar bütün yollan kapa
DUJ, posta nakliyatı durmuş, mektepler 
~til edilmiştir. 

Asteğmen Mustafa ile zevcesi posta 
otomobili ile Antebe dönerlerken oto. 
mobil Başpınar mevkiinde karlara sap 
!anarak kalmıştır. Asteğmen Mustafa 
zevcesi ile birlikte otomobilden inmiş, 
on beş kilometrelik mesafeyi yaya ola
rak tamamlamaya karar vermiştir. 

iki kilometre yürüdükten sonra kan 
koca karlar üzerine baygın düşmüşler
dir. Birkaç saat sonra imdatlarına sü_ 
variler yetişmi1, ikisini de baygın bir 
hal::Ie hastaneye kaldırmışlarsa da za
vaHı subay ölmüştür. 

N evşehirde de hararet derecesi sıfı

nn altında 18 ze düşmüştür. Mektepler 
bir hafta müddetle tatil edilmiştir. Ya-

ğan karın irtifaı bir buçuk metreyi bul-
' muştur. Bu yüzden Ncvşehirde yiyecek 
ve yakacak fiyatlarında ihtikar başla-

mıştır. Şekerin kilosu 50 kurnşa çıkmış 
tır. Hayvanların açlıktan ölmelerinden 
korkulmaktadrr. 

Ellzizde salgın halinlde grip vardır. 
tstanbuldan giden tren Şefkatli ile 

Malaiitya arasında karlara gömülmüş. 

tür. Bir köylü donarak ölmüştür. 

Kar yüzünden motörlil posta vasıta
Jan Urfa ile Siverek yolunda gidip gele 
miyorlardı. Posta hayvan sırtında görü
rülüyordu. Birkaç gün evvel posta sil. 
rücUsil ile arkadaşı yolda soğuğun tid
ldetinden donmaya başlamışlardır. 

Postanın bir gün geciktiği goru-
1 ünce jandarma çıkanlmış, iki postacı 
bitkin bir halde kurtarılmışlardır. 

Amerikadaki felaket 
Nevyork 1 (A.A.) - tllinois, cenup 

taraflarında yağmakta olduğu bildirilen 
kar ve yağmurun Mississipi ve Ohio 
vadilerinde sakin bulunan insanların en 
dişelerini bir kat daha arttırdığı ve so
ğuğun binler::e yurtsuz insanın sefale. 
tini büsbütün vahimleştirdiği haber ve
rilmektedir. 

Fırtına 
San Fransisko: 2 (A.A.) - San Fran 

sisko şimalinde Pasifik ldenizi sahillerin 
de şiddetli kar fırtınaları hüküm sür
mektedir. Bu fırtn1a bilhassa Portland 
ve Orogon mıntıkalannda şiddet ,gös
termektedir. Bazı kasabalarla münaka. 
lat kesilmiştir. Bir çok kişinin öldüğü 

haber verilmektedir. 

Amerikada heyecan 
Nevrek: 2 (A.A.) Bütün 

m e m 1 e k e t t e b Ü y Ü k bir 
heyecanla Missisipi vadisi şehirlerinin 

felaketle mücaldelesini takip etmekte
dir. Sular illinois devletinde kain Cai. 
roda bendinin tepesini bulmuştur. ih
tiyat tedbir olarak tehdit altında bulu
nan şehrin kadın ve çocukları tahliye 
edilmiştir. 

Nil taşıyor 
Kahire. 2 (A.A.) - Sular bendlerin 

üstünde onbcş santimetre yükselmiş

tir. Bendler, Üzerlerine tahta barikat. 
lar yapılmak ve kum torbaları konmak 
suretiyle yükseltilmiştir. 

ispanya Başvekıli diyor ki: 

Asiıer bile zaferimizden 
şüphe etmiyorlar 

Hükumet, kontrol teklifini 
prensip itibarUe kabul etti 

lsp~nyada harp, bütün cephelerde 
havaların fenalığı yü~den durmuş 

gibidir. 
Asi general Franko muhtelif asi te

şekküllerin mavi gömlek, kııınızı bere 
giymeğe ve faeist usulü seltım verme
ğe mezun bıral:ıldıklarını bild:rmiştir. 

Valence, 1 (A. A.) - Kortes mecli
sinde aldığı itimat reyindtm sonra 
Başvekil Kaballero demi~ir ki: 

''- Hükumet, prensip itibariyle gö. 
nWlülerin kontrolunu kabul etmiş, fa-
kat bu kontrolun yalnız asi tarafa 
münhasır kalması kaydını ileri sür -1 
müştür. Hilkümet bundan başka her 
hükfunetin kendisine Eizım o'an silfıh_ 
ları satmalmak huS\lsund:ıld sarih 

değişmekte olduğunu sizlere tebşir et
mekle bahtiyarım. Hiç kimse hatta a
silere mütemayil olanlar bile muzaffc_ 
riyctimizden şüphe etmemektedir ve 
bu muzafferiyetin bir an evvel elde e
dilmsi elremdir.,, 

Malaga, 1 (A. A.) - Delfin isminde
ki İspanyol ticaret gemisi iki ast de
niz tayyaresinin hücumuna uğrıyarak 
Verja plajı civarında Los pcnascales 
mevkiinde karaya oturmuştur. 

B'r müddet sonra ayni gemi bir asi 
denizaltı gemisi tarafından torpillen • 
miştir. Telefat yoktur. 

Vaşingtoiı, 1 (A. A.) - M. Hull ile 
görüsen sosyalist lider Thomas, ts -
pl..'1.yaya silah ambargosu hakkındaki 

itirazlarını Bakaııa bildirmistir. 
hakkını muh:ı.faza edecektir .. , 

.M. Kaballero şu sözleri ilave et • 
M. Thomasm kana"tine göre, Gene-' 

ral Frankonun muz"ffn .. i reti Ameri • 
1 

m.iştir: kada f a.~izmin teesmlsünil neticelendi-: 
"- Harld havanın lehimize olarak reoektfr. 

Elmas 
pahahlaşıyor 
Satışlar 1936 da 

artmış 
Elmaslar gittikç~ daha pahalılaş· 

makta, daha çok rağbet kazanmakta 
ve daha faydalı olmktadır. Bütün 
diinya elmaslarını "Elmas kooperas
yonu., adı verilmekte olan muazzam 
bir firma satmaktadır. 

Dünya buhranı senelerinde bu 
kooperasyonun traş edilmemiş el
mas satışları bizim paramızla 12 mil
yon 500 bin lirayı bulmuştu. 

1934 yılında bu yekun 21 mil-
500bin liraya yükseldi. 1935 de sa
tışlar 38.750.000 lirayı buldu. 1936 
satışları ise 50.000.000 liraya var· 
mıştır ki bu, gerçekten şaşılacak 
bir tezayüttür. Ve dünya refahı için 
dikkat edilecek bir manzaradır. 

Elmas kooperasyonu şimdi el
mas için Holanda, Belçika ~e Ameri
ka kesicilerinden bundan birkaç sene 
evvel aldıkları paranın dört mislini 
alabilmektedir. Elmasın vasati fiya
tı, dünya buhranmdanberi yüzde 60 
nisbetinde yükselmiştir; daha da 
yükselecektir . 

Büyük kıtada elmaslar, yani on 
krat ve daha yukarı onlanlar şimdiye 
kadar görülmemiş derecede yüksek 
fiyat getirmektedir. 

Şimdi dünya elmaslannm en bü
yük müşterisi Amerikalılardır. F ran
sızlar ikici sırada gelmekte, İngiliz
ler son senelerde, şimdiye kadar al
mamış oldukları miktarlarda, müba
yaatta bulunmakta iseler de diğer iki 
müşteriye nisbetle henüz geridedir
ler. 

Almanyada elmas eksikliği var 
dır. Çünkü Alman hükumeti ancak 
kati ihtiyaç olan maddeler için dışa
rıya para çıkmasına izin vermekte· 
dir. Elmasını Almanyada satan ta
cir, parayı memleketten dışarıya çr 
karamıyacağı icin, böyle bir işe ~İ· 
rişmiyor. Denildiğine göre eğer bir 
tüccar Almanyaya bir milyon lira 
değerinde elmas ~ötürecek olursa, 
bunu bir tek günde hem de büyük 
bir kolavlıkla satabilir. Fakat parası
nı almak meselesi avn bir iş ... 
mektedir. Bulunan H;yük taşların 
sayısı gün gectikre azalmaktadır. 

191 O ile 1930 arasındaki yirmi 
sene zarfında Jaggersfontein elmas 
ocaklarından, beher ton maden fili
zi başına randıman yüzde 50 nisbe
tinde düşmüştür. 

Elmas bakımından en talili olan· 
lar İspanyol zenginleri idi; 'şimdi bun 
ların mücevherleri Paris ve Londra 
piyasalarına dökülmektedir. 

... 

Az para ile 
sırtı \J • eg enmenın 

VAIHIUT' 

Kabak çekirdekli bir seafl~ 
Yazan: N. Vol<S111~ 

t 

1 

·~ .. 
lstanbulda 7" yani stanbul şehri i.. etmekte büyük bir istı(;AA 

çinde, fakat hangi semtte olduğunu in_ı· gösterdiklerini seçer. ~ 
kanı yok ağzımdan alamazsınız t - Bır. Artistlerden birinin - ,. 
sinema vardır ki, cumartesi ve pazar siz olsun - ufak bir teb tf1 
günleri ağzına kadar musevi vatandaşla- kahkahalar atılması için ~ 
rımızla dolar. Sebebini anlanuşsımzdır tir. Hele, - soğuk veya 
tabii, ucuz olması r 

Eğer, yukanda saydığım günlerden 
birinde bu sinemaya giderseniz - tabii 
Yahudi olmamanız şartiylef - etrafta ı 
olanları seyretmekten perdeye bakma -
ğa vakit bulamıyacağınızı şimdiden ha
ber vereyim ... 

Seans ortas·nda içeriye girecek olsa
nız, kulağınıza ilk çarpacak şey perde
den gelen gfüültüyü hiç mesabesinde 
bırakan dehşetli bir çatırdıdır. Fakat hiç 
korkmayın t Bu çatırdı, tavanın falan 
çökmesinden mütevellit değildir, sadece 
orada mevcut bini mütecaviz musevi va 
tandaşınuzın kapıdan girerken aldıktan 
yüzer paralık kabak çekerdiğini yemele
rindendir I 

Çatırdr faslı filmin ortasına doğru bi
ter. Bundan sonra ön tarafta koşuşma, 

orta tafata hangisi olduğunu söylemeğe 1 
bile lüzum olmıyan bir dilden münaka
şa, arka tarafta da sevi~me faslı ba§lar. 
Bu son kısım arasıra kesik feryüatlar 
kanşır ki bu, sevgililerin aile efradından 
birisi tarafından yakalandığına delildir. 
Bu son kısıma arasrra kesik feryatlar 
garsanız da dişinizi s·kıp seans sonuna 
kadar oturacak olursanız gi:ireceğiniz 

manzaralar şunlardır: 
Evvela, filmde şarkı söyleniyorsa bu· 

nu artistten değil, salondaki ktz ve er
keklerin ağzından dinlersinU.. Bu garip 
koro kulakta pek de hoş bir tesir bırak -
maz ama "ucuz etin yahnisi tatsız o
lur,, darbimeseline uyup sesinizi çıkar-
mazsmız 

Perdenin altındaki Türkçe yazılar hep 
birden ve yüksek sesle okunur ve aka
binde gene yüksek scsle Balat ve Şi§ -
hane karakolu Fransızcasına tercl.ime 
olunur. Bu kaide, film Fransızca sözlü 
olsa dahi değişmez. 

Her tarafta göze çarpan "Salonda si
gara içmek Belediyece yasak edilmiı
tir,, levhalarına rağmen, gayet serbest 
bir §ekilde sigaranızı tlittürebi1irıiniz ve 
buna k!mse itiraz edemez - ho1 bu va
ziyet birçok sinemalarda vardır yat -

Perdede öpüşülüyor, ortalığı kalaba -
lık bir ağız ~apırtm kaplar. Pusenin 
müddeti haddi nizamiyi aşacak olursa 
buna ıslık sesleri de iltihak edebilir. Ka· 
ranlrğa alışmış gözleriniz, arka sıralarda 
oturan çiftlerin art:stleri aynen taklit 

kedi 

teli bir söı, kahkahalarıD • 
ya kadar uzamasını ve b~ 
de gene bir üç dakik• . 
ağızdan tefsirini icap e~ 

Herhangi b:r cambazlık,, 
rine, sahne ile sal~n ~ra~ 
tahta perdemsi yerın üze 
çocuğun yürümeğe çab81' ft 
bu suretle seyircilerin nat' .;,ı,J 
ifade edilen protostoıarıııa 
lar:ru görürsünüz. tıl' 

Eğer ön taraftan canbı: 
işitecek olursanız, ııebCb 
zum görmeden ıu hükınU 
Yediği kabak çekirdeğinde!' 
bir genç fiyatı kırk P~ .-
üste ilci bardak su içrnıl "°" 
paranın beş kuruş oldui 
gibi bir felakete maruJ 

Sieara dumanlan, kala 
ve buna inzimam eden bet 

rültü, daha proğraııı 
kafaruzr şişirmiş ve ba~ ,..-~ 
başlam·ştır. Fakat, ~u~ eetr.L 
biraz daha gayret tavsıY tıfll':.I. 
recekleriniz daha tanıaınJa ~' 

MalOmunurdur ki cııın:3 IJ 
günleri matineler saat lıl 
Az para ile m:.imkün oldU b' 
eğlenmenin üstadı olan ._.. 

. n 11"" 
vatandaşlar verd:klerı 0 ·çııs 
kuruşun acısını unutmak 

1 

at birden dokuza • eğer 
yanmışsa on bire kad~ -:i'eıs 
tiyaçlar hariç - yerler~.~ 
dan otururlar. Bu h~l ~it ~ 
terin merğubı.ıdur. Zıra ...ı7 ,..,.;. ·rr., 
de kaç saat oturulabı ·

1 
oJfl' ~ 

oraar daha pahalıya ~ ti# ~ 
parası ise sinernadakl~ etti 
dar tutar. Eh, bu vaııY il ,-1 ~ 
mazur görebilirsiniz del dl~~ 

İstirahat zamanı olu~ &P" .,.-, 
yanınca bombot local8 11"" ,ı 
kafaların meydana çı~efl'I 
yüzlerdeki mahmur g5 

pışık etrafa bakındı~d-' 
• erı Gerçi bu locaların ıç ~ 

lis tarafından kaldırtıl~ ~ 
kolayı vardır. Dört tcı :e~.,.!'.;I 
evvela iki kişi girer,. ıst,_j, 
bekler. Herhangi b~k 1' 
den haber vermek ~ 
dir. 

Ş'mali Ameril«ula yabani TMdi avı çok 1ıeyeoonlt ~ 01J"' A 
keli aporlardiı.n b-iridir. Bu ;.,in u.!talan yabani 1"ıdaeri 
"'tf bir aopu. ~ ve ~yanı '1uıyrt1t l)ir m.Maretle avlı 



Büyük bir kültür müessesemiz: 

~C\zi Ens ·tüsü 
deöe ~3 liraya mal olan bu büyük eser maddi h1 kadar manevi kıymeti ile de kültür 

ayatımıza bir meşale tutmaktadır 
Yazan: Nusret Sa.fa Coşkun 

rette yürüdüğüm halde bir türlü yak
laşamıyorum. Tıpkı serap gibi.. Ben 
yaklaştıkça o uzaklaşıyor .. 

"' $ $ 

Ayaklarına skileri geçirmi§. boy· 
nu atkı ile sanlı bir delikanlı: 

- Arka kapıdan gireceksiniz, 
diye yolu sağlık verdi, ön kapı kapa
lıdır. 

Zavallı humum mendilin altında 
artık hassasiyetini kaybetmişti. Ter 
kos borusu gibi işlemiyordu bir tür-
1 ü .. 

Fora edilmiş kalöriferlerin biı 1 

halvet haline getirildiği salona girdi. 
ğim zaman kulaklmmla, burnuma 
bir hayli müddet masaj yapmak lfizım 
geldi. Çünkü bu iki uzvum benim 
mrıl·m olmaktan o kadar <.: h.mr~larcl· 

cinin teşkilatı daah ziyade genişleti
lerek beş senelik muallim mektebi 
mezunlarının lise kültürlerini tamam
lıyacak ve umumi malumatını kuv
vetlendirecek iki senelik ihzari sınıf
lar açıldı. Müessesenin tahsil müd
deti iki senelik ihzari ve bir buçuk se
nesi mesleki olmak üzere üç buçuk 
seneye r:rbmldı. 

1930 da orta muallim mektebi 
binin teşkilatı daha ziyade genişleti
.. Gazi Terbiye Enstit\isü., ismini ala
rak yiiksek dereceli bir ihtisas mekte
bi haline getirildi. llk defa 193 2 sene
sinde edebiyat şubesinden 3, tarih 
cografyadan 3, tabiiye ve fizikten, 
kimyadan 4, riyaziyeden 5, pedago 
jiden de 9 mezun verdi. 

1932 -33 ders yılında mektep 
daha genişledi. Şimdi şu şubeleri ih
tiva etmektedir: 

-Pedagoji, edebiyat, iş ve resim, 
beden terbiyesi, tarih coğrafya, tabii-
ye ve riy3z1ye. 

Bu şubelerden mezun olanlar or 
ta mekteplere hoca olurlar. Tahsil 
müddeti ihzari sınıflarla beraber dört ,. 
seneoır. 

• • • 
Mektebin genç ve çalışkan mua· 

vini Hnkkı Uludağ ile beraber 130 o· 
dalı bu muazzam binnyı geziyoruz. 
daimi bir faaliyetin verdiği alışkan
lıkla uzun koridorları süratle aşan 
genç muavinin yanı sıra yürümek 
için ben adeta koşmağa mecbur kalr 
yorum. 

Mektebi gezmemiz bittiği zaman 
hen 10.000 metre mukavemet koşu· 
su yapmış bir atlet kadar yorgun
dum. 

Muavin Hakkı Uludağ bana sıra 
ile, resim dershanesini, demir işleri 
modelaj işleri, biyoloji, sanat tekniği, 
kağıt ve mukavva işleri, ağaç işleri 
atölyelerini fizik, kimya kısımlarını 
gezdirdi. Her taraf ta talebe hummalı 
bir faaliyetle çalışıyordu. Mezun ta
lebelerin bıraktıkları her şubeden 
mükemmel eserlerden burada mu
hakknk bahsetmeliyim. Her talebe 

. 
Ga:i Enstitüsil laboratuvarlamula muallimler mcs?eTci tedrisat göri'rlcrkclı 

ki istiklallerini ilfın ettiler diyebilirim. 
Soğuf{un dehşetini nnlıyorsunuz de
ğil mi? 

• • • 
Türkiye Cumhuriyetinin ilfınma 

kadar orta mektebe muallim yetişti
ren esaslı bir meslek mektebi acılma
mıştır. Maarif vekaleti orta m"ektep 
muallimliP,ini bir meslek haline ge· 
tirmek, bu suretle kuvvetli orta mek 
tep hocaları yeti~tirmek, mevcutların 
meslel~i bilgilerini arttırmak için orta 
muallim mektebi nçtı. 

1926 da Konyada kiiçük bir kad
ro ile açılan bu mektebin yalnız ede
biyat şubesi, 16 kişi de talebesi vardı. 

Gazi T erbive enstitüsüni.in genç 
ve dc~erli direktörü Esat Altı:ın mek
tebin tarihçesini anlatıyor. Ben oda
nın yirmi beş derece harnretiyle iinsi 
yet peyda etm~k üzere olan parmak
lamnı işletmeğe çalışarak not alıyo-
rum: 

- 1929 da orta muallim mekte-

çıkarken bir tez hazırlamak mecbu
riyetinde imiş. Gerek ameli ve gerek 
se na7.ari tezler en mükemmel bir 
tarifin hudutlarına sıWnıyacak ka
dar fevkal 'ide şeyler .. Konya Selçuk 
medreseleri, "Avrnpada ve bizde ka
rikutöürler tarihi,. isimli tezler ve ha
zırlanr'.'l tarzları insan elinin ve ka
fasını; nrtC\ya koyabileceği en ileri 
ni.imuneler addedilebilir. 

Resim - iş sergisindeki eserler 
burada miistakbel muallimlerin nasıl 1 
yeti ... tirildiklerine kafi birer İs!)at cla
cak kadar sanatkarane yaprlmı~. Mek 
tebin yalnız Ti.irkiyede değil Balkan
larda bile emsaline ender tesndüf edi 
lecek kadar muhtc..:ıem snlonu ve sahi 
nesi tam 10.000 kişi alıyor. Gene 
mektebin kütüphanesinde 7 .000 cilt 
kitap var. Mektebin ayrı bir beden 
salonu binası ve mükemmel de bir 
stadvomu var ... 

B u bi.iyiik kültür mi.i~c~esinin 
azametini anlatabilmek için, §U ra· 

iki üniversite mezunu 
Londranın serseriler 
kralı neler an atı yor ? 
Londrada yahut Pariste olsun bod-! 

rum palas dediğimiz yeraltı dünya- l 
smda geçirilen hayat herkesi derin 1 
merak ve bi.iyük heyecana düşürür. 
Eski mahkumlar, caniler, ~'1.bıkalı
lar, birçok memleketlerin gizli teş· 
kilatı tarafından tanılmakta olan si 
yasi mülteciler, serseriler ve muha
cirler buraların romantik simalarıdır. 

la dolu olduğunu görmüştür. Eğer 
gümrük muayene memurları paketi 
buL.--nuş olsalardı on sene hapsi boy
lardı. 

1929 Amerikan mali inhidnmma 
Barry biril;tinniş olduğu bütün ser • 
ve:ini kaybetti. Bunun üzerine tcli
ini Holivuddn clenemeC:e karar ver. ,. 

Londara "Soho,. denilen bu yeraltı ru. 
dünyasına girebilen gazetecinin ya- Mü'te'IUil'!l vücudu s:ıyesinde u -
zacağı makale, her halde en büyük fak tefek rol'er bulabi?di. Birgün 
siyasal yazılardan daha çok okuyucu stüdyonun kapısında iş beklemeğe 
bulur. Geçen hafta bir İngiliz gaze. d!zilmil} ins nlar arasmd:ı bulunurken 
tisinin açık göz bir muhnbiri Londra- arkas!llda Klark Gabi de sıraya gir
daki Soho 'ya girmiş ve .. Soho,. nun 
meşhur "kralr,, ile göri.işmüştür. Sö· 
zü kendisine bırakıyoruz: 

" - Dün akpm kanunlara karşı 
geliniş ins<mJar arasında oturdum ve 
bütün geceyi onlarla birlikte geçir -
dim. 

Y antmda kahvesini yudum yu -
dum içen ve sigaranm birisini söndü
rüp ö~ekini yakan John Barry oturu
yordu. Bu adam "Soho,, nun tac -
srz kralı ve Londra bodrum palasları 
nm en parlak şahsiyetidir. 

Herkes Berry'yi tanıyordu. Yanın
dan geeçrken herkes durup onunla 
Fransızca, Rumca, İspanyolca ltal · 
yanca konuşuyor o da her birisine 
dilleriyle cevap veriyordu. 

Y akışıkh , uzun boylu ve esmer 
olan bu adam bana otuz yedi yaşını 
dolduran heyecanlan bir bir anfath. 

Son birkaç senedir İngiliz filmJe. 
rinde ufak tef ek roller oynamakta ve 
"Soho,, ile filın kumpanyalan arasın 
da, "Soho,, tipleri istedikleri zaman 
bunlan temin için bir nevi irtibat 
ajanlığı yapmaktadır. 

Bu adam Malta adasında meşhur 
bir doktorun :0ğlu olarak dünyaya 
gelmiştir. 

İngiliz ordusunda yüzbaşı rütbesi 
le Selanikte harp etmiş, bir ltalyan 
üniversite edebiyat derecesi, Fransız 
lann meshur Sorbon üniversitesin -
den de diploma almıştır. 

Serseriliğe karşı duyduğu kuvvet
li caz;be k~ndisine rahat huzur ver · 
memİf, delikanlı dünyayı dolaşma 
<Ta baslamı~ttr. Meksikada memle • 
kette~ dışa"nya dünyanın en büyük 
zümrüdünü kaçır.mştrr. Bu zümrüt 
b~r insan yumruğu büyüklüğünde· 
dir. 
Barry bunu 300 İngiliz l;rasma satın 
almış ve bir ay sonra da Nevyorkta 
6000 İngiliz liras'Da satmıştır. 

Bu seyahatinden Nevvorka varır 
ken, vapurd:ı tanışm1ş olduğu bira· 
d:ım küçük bir pal eti taşnnas'llı ricn 
etm:ştir. Bnrry bu ricavı kabul et
mek çılf!llllığ"llı göstermiştir. 

Ci1n1rü otnle vardı?,ı zaman p<'l'e 
tin bin1erce lira kıymetinde elma~ l,r. 

kamları sıralamak kafidir santYorum: 
Bina inşaatı 1.352.000 
Kalörifer dairesi 14.329 
Plun irin mimara 1 0.000 
Kalörifer, sıcak su, çama- 1 

şırhane 130.000 
Elektrik tf'sisatt 14.000 
Rasat kubbesi 3.424 
Su tesisatı 14.00C 
Laboratuva.r, konfc,.ans 

salonu derslıanclerin tesisatı 
Ders aletleri 
Beden terbiyesi salonu 

ve "tadyom 
Şnn Yol ve bahçe 
Yekun 

liradır. 

Demek oluyor ki bina bugün aşn· 
ğı yukarı iki milyon liralık bir eser 
dir. 

lc.inde asrın en yeni vesaitini ihti· 
va eden bu müessesede talebe-len hic 
bir fedakarlık csirr;enmiş defildir. Bu 
kadar biiyük fedakarlıklara karşı biz 
pek al~ bu çatı altında ok ryan 480 
talebeden yarın için ideal bir~r hoca 
olmalarını çekinmeden istiyebiliriz. 

miş bekHyordu. O gün Klark yevmi
ye üç lnailiz lirası ücretle işe alın • 
ınıştı. 

Barry bütün dünya kumarhanele -
rini d:>l:ışmrştır. Buralarını anlatır. 

ken dedi ki: "Asıl hilebazlar bura • 
lard:ı bulunur. En kib:ır gördüğünüz 

Con Barri 

adam, en dalavireci en düzenbaz ki
şidir. Bunların nasıl çalışmakta ol
duldarm.ı anlatmak için ciltler dolusu 
yazı yazmak lazundır. Öğrendikleri 
dersleri tatbik sahasına koymadan ev. 
vel senelrce müddetle tecrübe eder • 
ler. 

Bu dünya sabıkalılann umumi mer 
kezi Soho değildir. Onlar en çok 
Paris;n Montmartre'yine giderler. 
Mesela fn~lterede büyük elmas hır
sızl ğı oldu mu, çalman parçalar bir 
iki saat içinde Parise kaçmlmıştır 
b;1e .. ,, 

lılcş7ıur fı'ranstz opera mugamıiyesi 
ve sinema yıldızı Lily Pcms şubat 

içinde Ncvyorlcl a Me!ropoUtan ope

rasında Rinu;1.."i Korsa1rol'un "Altın 

horoz'' opCTMında 1..-ralife rolünü 

temsil edecclctir. Dunun için mcşhur 
dans profesöril. Mikıael Fokiniüm 

a.a,.., dcrsıori almtığa. ba.§la.nU§tır. 



- 3 - Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

Sin o rnuha besi Ms:.cera ve aşk romanı -80-

Harbe b· zır olunuz! Sinop limanına Demek ~i yo da es!r taciri Hacı Mustafa dl' 
doğru rota tutunuz! K 

o karlı. tipili. kapanık hava li- yormuş gibi filo demir üzerinde ya- ta r uz e ·? Fa a , ne m ·· nasebet ? u ta, • 
man dışında volta vurarak fırsat arı· tarken baskına uğramıştı. Tıpkı bi· • dl'" 
yan amiral Nnhimof için ele geçmez risinin elinde çnkı, karşısındakinin Sen 1 p a 8 8 r Z e d m e Z d İ • ÇÜ n k Ü P 8 -1 
bir fısattı. O gün saat ona doğru fi- elinde son sistem bir tabanca bulu-

lonun amiral sancak gemisi olan nan iki hasmın çarpışması gibi bir ba o mı yan bir kız verı·ıemeı' 
"İmparatoriçe Mariya,, kalyonunun şey. Buna rağmen yılmak nedir za· M '. f". ~ 
mizena direğinin işaret çubuklarında ten bilmiyen Ti.irk deniı:cileri yılma- Geçen tefrikaların hülasası: lar ... Sizin hn.psiniz, daha geniş ... Ya.. - Boşboğaz dcğil~~·eıı! 
renk renk flamalar yükseldi. Çann dılar. Onlar kumandan diye başla. Padişaha tal:dim edilecek pek gil- ni, koskoca binalar, bahçeler dahilin- - Yok, yok .. J{s.tı ııı 
amirali şu işareti kaldırmıştı: 1 rına getirilmiş gafil adamın bağışla- zel bir l'cnedikli kontes saraylı. de bir harem ... Biz.im hapsimiz ise, vü rarmızı ölünceye ıtadst' 

- Harbe hczır olunuz! Sinop li-ı nnmıyan kabahatini temiz kanlariy- Zardan Mihf"iimah ile arl.xıda.J ol. 1 cudumuza yapışık ... İkisinin de mak - derim ... 
manma doğru rota tutunuz! 1 le ödiyeceklerdi. mı'§tur. Oıı.a esrarını anlatıyor. saclı, "namus koruması''. - Yemin et. .. 

Düsman filosu şimdi iki koloneı Alelacele gemiler harbe hazırlan • • • Çerkes halayık, şaştı, güldü. E'.e • - Vallahi... urııu: .J 
halinde Sinop limanına doğru i!P.rfi. dı. Yani Türk denizcileri bu kahir - Bakire değil miydiniz?.. mer hakkında daha tafsilat istedi. Kontes bir an d Jl.l\i'. I 
yordu. Sancak kolonesi bizzat ami-İ kuvvet karşısında şanlı bir ölümle öl- - Değildim... Kontes, bir kağıt üzerine bunun rcs • - Sen eskiden de gel., 
ral Nahimofun kumandası a1trnda idi meğe hazrrlnndrlar. Zaten yapacak Çerkes halayığının yüzünde korku' mini yaptı. Fakat, fazla tafsildta ha. dm? Yoksa buraya 
ve "imparatoriçe Mariya,, , "Çeşme.,! başka bir şey de yoktu. ve endişe alametleri belirdi: cet yo . Çünkü bu kemerlerin hır - mı din değiştirdin·.. aıı~~ 
ve "Ko~tantin,.' kalyonla.rın~an mü-I Düşman gemileri top menziline - Peki şimdi ... Şimdi ne yapacak. çokları, müzelerde de muhafaza edil - - Eskiden mUsJııfll ,ıı1' 
rekkeptı. Amıral No~osılskı kuma~I gelince liva nmiral Hüseyin paşanın sınız... mektedir. Karilerimiz elbette resimle. - Eh öyleyse.:. lıı t' 
?as~. altı'?da b~luna~ ıskele ~ol~nesı sancak gemisi olan .,Ni7.amiye., ilk - Dur hele. rini olsun görmüşlerdir. latayım .. Ben, eVV~1~ır rl' 
ıse Parıs,, • Rostılnv,, ve Trısyo· yaylımı yaptı. Bu mliddet zarfında - Fakat şunu bilmiyor musunuz ki, Kontes, devam etti. n saçlı, mavi gözlÜ dıJ!l-· 
yatelya,, üç anharlılarmdan mürek- düşman da Osmanlı filosundan bin padişahın koynuna verilen bir kız şa- - Fakat bunları yalnız kocalar ka. la şakalaşmıya bıışlıı. ı;e "" 
kcpti. Komilofun kumandası altında· metre mesafede funda demir etti. yet b'akire çıkmazsa işler sarpa sa. rılarma takar ... Kızlar ise, evli kadm. landı bilsen ... A.l taJC t ~ 
ki dört vapur Türk gemilerini çıkıp Osmanlı gemilerine ateşe başladı. Os rar.. hıra nispeten serbest bırakılır. müddet glttik ... Faka,._, tP 
kurtulmalanna mani olmak için li· manlı amirali kendi sancak gemisi o· - Tahmin ediyorum kard~im... - Bizim çcrkeslerde de öyledir. ka oldu .. Anlıyors0~ ;o 
man dışında karakol bırakılmışlardı. lan "Avniil:ih,, firhıteynin işaret se- ö ı Kızlar kendilerine kısmet aramak i - mem icap eden şeY1 .Ja ) - Y eyse... anıı !>"' 

Amiral Nahimofun gemi eri ten·•ı renine şu işareti kaldırmıştı: - Fakat benl vaktiyle alacak olan çin sergest brrakılır... İffet ve ismet - Vayyy .. Ba.b 1 
teleri l'la.ra edi~miş, harb: ha~ bir - l larbe başlayınız. Millet ve delikanlı da, bu hususta, sizin padi -1 hudutlarını tecavüz etmemek şartiy - mez... ı~~ 
halde Sınop lım~nına do!J'ru ıle:Ierı devlet u~unda canını fedn edincive şahtan daha az sert değildi. Esasen le ... Ancak evlendikten sonra kaçar • - Vermez elbetteİiıı1rJI" 
ken Osmanlı amıralı dakıka geçtıkçe kadar çalışmak muktezai hamiy~t- bizde, "ismet kemeri" denen bir şey lar... Ben katolik, o ınU5\iJ11 ~ 
kendine yaklnşan büyük tehlikeden tir vardır bilmiyor musun? - Hah, tamam .. Bütün adetler aşa. nsilzade, o esir ... tııı f,P' ~ 
haberdar olamadı. . J b · · k ld J d - Bilmiyonım ... O da nedir?. ğı yukarı biribirine benziyor ... Bunun de gebertir aliınnJl.ııJl·.·. ~f.ct". 

Moskoflar Sinoba gittikçe yakla· şdte ki~ !~Na~etın . a ~rlkı masın .a
1 

n şti 
ı eh Ş. d. b··t·· .. l N h. sonra ır ızamıye,, ı • mermı e· - Şövalyeler seyahate çıkarlarken da sebebi meydandn..... ÇünkU, ltızm servetini kaybetJl11 

111 §JYOr ar . ım ı u un goz er a ı- . d.. h b k 1 d 1 b k 1 haf ed' t d .•. · ah.b. bl baron ...ıı mofun sancak gemisine dikilmiş, bu rı uşmana ~avu~uş -;:e arg u su- ve arı arını ev e ya nız ıra ır ar • namusunu mu aza ıp e me ıgını nun, s ı ı r . ~,J, 
geminin çubuklarında yükselecek: retle a~tık hır e~rıvakı olmuştu. . ken, onlann sadakatlerinden emin ol. de anlamak 7.aten kolavdır .. Eğer ede. oyruya sıfm tUkc·ttıİtıder":' 

_ Başla ateş!.. emrini bekliyor . Amıra~. Nahımof~n sanc~k gemı- mak i<;in, bellerine bir kemer takarlar. mediyse vay haline ... İ!?te kardeşim. larını, köylerini. çift eri~ 
du. sı ol~n. f~par~torıçe ~1arıya,, kal- Bu kemer bacaklar nahiyesini öyle Ben, muhaf"za edemedim... Kendimi rmı, balık avlnıntı 11' çı),J_ 

D
.. t r t,..ııti yapma· yonu ıkı T urk fırkateynı arasına de- muhafaza eder ki. onu takan bir ka- tutamadrm .. Evvela... rini, birer birer eld~ iP"~~ 
uşman 8 ım a ~ · 1 • • · t • 1 ·k· t r · dmı ordunun içine koyuversen koca - Gözlerinin i<;ine baktı: . Umidi beni zengin bbU~ ·~111' ya gidiryormuş gibi emin ve müste- Tm'ı'rkemışknve .~ıcıha e.~ıly e ı ı baa ıslız k w 

rihti Çünkü karşılaşacağı Türk gemi· ur te esmı ırpa amıya ş a- sına sadakatsizlik edemez .. İşte, bi • - Sövliyeyim mi?.. · direrek buna ınu ıı 
ı . . h fif ·ı d ·b t ld mıştı. (Devamı var) zlm erkekler de o derece müteassıptır. - Söyle ... Söyle... ~ - mekti. ~ 
ennın a ~emı er en ı are o U· G .. ~.. ·rdi· fi'; 
ğunu biliyordu. ------------------------------------------------- ogus geçı · ğıııt-··~ 

Biraç sonra biribirine saldıracak - Zavallı babacı iŞ ol~ 
l·k·ı düAman deniz kuvveti arasındaki ümidini de kn.ybetın ı 1ıl -1 

ı;- • D in gıı.c t' 
kuvvet farkını layıkiyle anlıyabilmek kaybettı.. e.nı ı-ıcr 11 tıı 
için Bay F evzinin 'Deniz muharebe· ken de işittin yn..·· . de tJ .-. 
}eri,, ismindeki eserinin ıı:u satırlanna hm bu acı bahislerı ı 'f.~YJ 

lf d al fi u JJiS1l f"" bir p;öz atmak kafidir: an aç ım... 1dt1··· 
Ekser.ısı· kalyon sınıfından aöır uşakla mesele MJlO 1•0l~ı6' 

., Tefrika numarası: -13- ıt dil" 
hattı harp gemilerinden müteşekkil la kanar mıyım "i ·;juP 

Valerl kalktı, babnsı kızma yar.o- irin daha vardı ç·ftJdı lhtlyo.r bir kadın kapr\'1 ld k 1" dı·"e :ı-.J> 
olan Rus filosunun bir bordaya te- "tıldı·. ....UJ " • ~· • rr ı naca · :,. b''ıııt"' J1l ... Y A Z AN : açtı. Gazete::! kendi lnln kim oldugunu söy- k"m " 
vecciih edebilen, dım hangi er <.Ot>" ~~ 

- Kızını, topuğunu bir doktora göstere- (E<dJ W B O le)1nco onu içeri a'dı. cdeCCo 
.38 Tane 68 fundluk tt"Ir ~ ır ~ .!!!!! ,.le!\. sırada, izdivaç ...t, 

llm. ~ <Smtl ~ l9J ~ \ld' Con Vud, yUkııek tavnnh uzun bir odad::ı .,,.,.3 se» ., 
206 ,. 36 " - Bu akşam iyileşir, yatağıma uzana- ÇEVİREN: fa onu beltllyordu. Odanm bUtUn duvarı kitaı:· geliyordu da: ~ ı111 tıfL; ·~ 
68 ,, 24 ,. cağını, lııUra.hat edeceC"tm. Kimsenin da )'U- ---------------- ıa dolu idi. ıı:endi$1 yazı masasında oturuyor fc ç:ıtarsrun enCfl~ııJ11· ',-. ~. 
Ağır çaplı topu vardı. zunu S"örmlyeceğim. du. Splk Hollandı g!lrünce: tiril tiril titJ•iy~1 ,,

8
rtt1' ~ 

Bu ezici top kuvvetine karşı kor Ve genç kadın ı;uterek babasmm yardımı• Valarl doıtrudıın doğruya cevap vermedi: - Bravo, dC'cll, bu pis havada gene geld'- bir asilzadeye bı c ""'ııiıtl 
nı reddetti, biraz topallryıırak odasına girdi. - Para mukabl11nde öıtrendlm. Fakat V(• nl:r.. ~("!e, çocuk yuva'arı haltkmda lstcdlf,1- -er LI" r 

vet ve firkateyn gibi zamanın zayıf Biraz sonra babası odaya girerek sordu: rllcn ma!Omatm doğnı olduğuna eminim. nlz bUtun mnlômatı vereceğim. Zlrn, hn reccl:tim ... Meg ~c-=lltl tll 
gemilerinden teşekkül eden Türk - E'ltcr seni görmek leUyor. GirebUir mı? - tyt ki Koldhaı'bur Smlt o gece yoktu. mesele Uz•rtr1" ne ltr:ıda.r çok neıırlyat Y8'{l'"' yokken, bab9.Ill· 11 ı>t111 
filosunun bir bordaya tevcih edebile· - Eğer konuşmWi pek uzun eUrmlyecel:- Zira, olmdl çoktan Bcllnmlya haber vermıo lt1'88 o kadar iyidir. den olan nişanlıll1 ~ 
ccği 141 top içinde 24 fundluğu ge- se.. olurdu ve bo§Wla bir tehlikeye daha gtrmıl} oturdular ve uzun uzun görüştUter. Hl7• mUR. O da beni i!'tc 1lıct 

/ çen nğrr top olmadığı gibi mevcutla- Fiter itina ile, ayaklarmm ucuna baııarak olurdunuz. metçi kııdm knh,•e, ı:onnı şarap ve blskUI danııımı§lar. Ebe'•C} ıı.111'~ 
rm hepsi de som gülle atan eski, her· odr:ıya girdi. Blrllenblre Valer1 ağlamalı'a ~tadı. F·-' &'Ctl""l1'~U. Nlhavct gazeteci: kesilmiş ... Nih~Yc\Jl i' e( 

bat şeylerdi. Buna mukabil düşman - Sizi böyle S"ördUğllme çok müteessirim! ter bıt man%ıırn ka.rşmnda o~ırmıştı. Adetıı - Ml:SsylS Vud, dedi, 1ly1e zannedıvorum deyi verdi: ''Nı?ıı.n0Ild' ~.O 
:Mıuunofih, çabult geçer Umlt ediyorum! Rn• nefesi tutnımn~tu. Nlhnvet gene ıc:ız: ı ki B"llaml haklundıı. blrçok ;eyler blllyor- t r ,,e··· 

topları kumbara atıyorlardı. hatsız otnmym. - Her oeyl tecrUbe ctUm, dedi, her ş v sunuz, !ıı'<'lt rJ'• '<'nı~k ıstcmıvorsunuz. zeng·n ve genç ı .l dC -o~· 
V- 1~ıa Sı·nop kaJ,.sı·nde de bı0rkar Vud. masasın ... u-ftrlnde durnn gayet .,..._ ziyetler var ... sen t ıı:tİ}I ili. ~ Mllsyö Hovct mektuplarını okumak l~l'l bqvurdum. Kendimi, bUtl\n dOnya poııs•c- 1 "-' ...., .. ,.,. • •c ,... J 

Cl'lki top vardı. Lakin bunlar 20 I S'Cnc a.,ağ'lya inince Fltcr ta\'rmı değl§tlrc- rfnden daha akıllı ,.e onların bulamndıklıırı zel aıt n hlr l' ' • •k·e ovnuyordu. nız bir tek mezJ\ 1 dCV 
fundluk ve daha küçük r<>plı harp rck sordu: şeyi bulabllecel!'lml unnedlyordum. GISrllyc- - Evet. dedi. onu astıracak. kadar maır- mus ve ismctindif·•'(l111l 

""' mo.tım var. _ -1 ttJ' ı.lt kıvmetlerini çoktan kavbetmiş si- - DUn akşam norcdeydlnlz? rum ki yanılmışnn.. Spllc '1.Şlrdı: ranılan §CY aı.,n bl'Jli ,, 
lnhlarclı. Bir kaleden, bir istihkamdan - Yatakta. tkı gencin bakışlan hlrleşmlştl. F1ter: - Onu netıracnk kadar maıomat ııa.hib ., kalmamıştı. .Aldl ~ı9rttt'" f 

d k. 'l"l 1 ·· · l" k - EV\·elkl gece? - Mis Hovet, dedi, sa.km bir hayal pc.,lr- II - 1 ha ~g ..! ı ziya e es ı sı a ı ar muzesıne ayı " misiniz? demek mesele ciddi. - a ag arım. JCOt'".,,, 
- Geno yatnkta. da koPrnnş oımavMmız. drll1 ıll" 

toplardı... - O halde btr suıı.l sorayım: "Llmehouse.. - Hayır, tmyrr. Eminim ki hlr hnvaı cı - - Evet, clclcli. Fa.kat tahmin etU~lnlz kr-ı yaklaştıkça ö ı f\ ~'tıif 
H A R P ı dar d ğll. ÇUnkü s!Syllyece~m şeyleri çok versin ki ni~anJtıtla.!,1 ... ıc. 

civarında Koldhıı.rbur Srnlt adlı birini arama ttı. İçimden bir şey bn.nn bu işte devam et- · ı-"'. ,1fl) 
r ıtımı.ıt etti ~m bir adama, ynnl eize mahrem cap etti de nıult t{lıı"'. 11 
şte amiral Nahimof, müsait rüz· ğıı glıl""' ldmdl? meml. mııtlakıı. bir netice elde edeceğimi otnrnk s!Sl-llyec :!im. Bu ttlbarla." 1 Gt>JlC ) dit " 

ga"r kullanarak Sı·nop lı·manına h- G nı;ı kız sabırsızlı~nı anlatan blr hareket ~ylU,_.or. l kurtuldum... ır .4 ... ., Ga~ctec mahrem ~ey1erden n~fret eder- ed!Jl'I'' ıtl 
men hemen gÖriinmeden inmiş ve yaptı. Fnknt Flter devıım etti : - O ha1lle, bana, bu aradığnuz ka.dınm dl. F:ılmt o f!'iln mernkı ga'cbe çaldı vo ne-ı dince bir oh. d. ce11'ct fi~ 
Osmanlı filosunu demir üzerinde bas - Durunuz, ml:S!ıvl:I Koldhnrbur Sm1tl .,., kim n!du~nu söyllvcblllr mı~ıntz? rctmlyocc";'ino d:ılr söz verdikten sonra dlr:·ı mm . dikkatını yıııtıll1ıı.11 ~ ,/ 
tmnıcıtı. Kar tioisi düşmanın limana rarlt"n. hemen bl\tUn rnUşterllerl Çinli \•e - Mnaleset s!Syllyemem. Bu, bann ıı!t o'• leme~c barJadı. Vııd dedi ki: gittikten sonrtı . . acBlr..., \ 

Y :rcnci o'an bir loknntnyn '!'tmedlntz mi? ve o mav<>n bir ..... ,ı~ 13 ö ı· kl rl ı ı b ta d ı ' d btr ,.,.\....-
1 ı .,. .,-. .... ... _ >U s y ıyece e m s ıı me nr o -, _ dedi. • Sen e ..,

1 7 girmesinin görü mesine muni O muş· c:madıı mUthlcı r!r lm.vgıı. başlamadı mı? ı1 bl d ıı ""U H1 M ı d!i••· "" 
k k 1 <'ak ı ç r c •c n.:ı.hlp de;.;ı m. ç. est' c nım. Sen. bu s. ctüı··· 

tu. Sinop limanına apanıp a mış vaı,,rı o gecenin hattrıı.ı:llo titredi. Flter: çocmıc liATtLt bir çncu"'n nltUr. Bellaml h:waı mcya1 h"·ı ı1' d 
olması kifayet etmiyormuş (?ibi ka- - Bereket ver.,ln, diye devnm etti. Bir tırın lı'!'ınl bir çocuı'hın ölUmUne sebep o'• yoksa? .. ,. Hılt fil al ~ 
rakol yaptırmak suretiyle filosunu 1nM'iz J.""em!l'l<i ıılzl lmrt'lrdı. L"ldn daha e'-j Yazı işleri mUdUrU, Solk Hol1ıı.yı,1a. p .. ı ... •. muııtur. Clnıı.yctı o mu, yoksa adamıarmd!lDI r~rımı a~zınıdaJl ' '5'-~l'I 

l l d ·h } ,·el P."n"'ımzd:ın ynralnnmıcıtınrz. ) " d biri m. l vaptı, bilmiyorum. Fakat blldl"'lm "Senı· ""t.dı· ~·artım~· Bf>"~" 
emnı.yet a tına a mayı a ı ma e.. knya ,.lderck con • u !le "'ÖrUsmek ve bir ., b " -1 ı" 

~ - Ynk"'l o "'1'.'nılrl 81• mJydln!?:? ., "' · · · tcJl'l" l 
1 O ı · l' h. b. k bir şey varsa, onun çoculclnrda.n nefret etı - lar!" div. e bir ~ır.ı O,. 

miş o an sman ı amıra ı JÇ ır şey _ Hayır. Adaml.:ı.rımdnn biri. Muavin seri mıı.lmle yazma tC'J·Uflnde bulunmuştu . z , 1 \ kl _11 fi>" v 
d b t 1 ,1 ğl 'Ur. '.lnne:.crı:ıem size ncııe.m n n çocu ar dı. L:.kı'n, -1hı.ı• • el"' ıt/ 

görememicı, düşman v.aklastımnı işi~- nı"'-"l"lı ıvı bir Mruktur. Falmt n4 için orayıı Splk Hoııan u ~ t fi mcrrnıınlyetıc kn- tı1!'1 t bb'' d dl tm' .. ıı • .ı " rY 
:s hul etml ti. Nede olsa lcUçUk b1r .!!cyalı!lt i-;ln yap g m c~r '50 yar un e P e - dc>rdimin cnrcs1!11 ~~ 

ten geçtikten sonra farkedebilmişti. ı gltUnlz? • l'c~n" d:ılr rr.ı<tııtım tel'!'I'nfı b:ıtırlıyo- - Y ~ 
~ fakat asıl onu ml'mnun eden şey Vud ile •· • k rsnftl·· Amiral Nahimof ezici kuvvetiyle - ÇlL"lltH r.ıccıurdum. E~ru;cn Krlgerl de sunuz Bu bir ll\U"cden ibaretti. Acı bir tA guvercm U • • 

rocuk yııvnl11r1 h:ıkkınd:ı ml\l"'l·a.t vapmt'.1- b kındl· ~ limana inip top menzili dnHline oir· k"'' ,.. ... .. 'l c· V"I örrnrm t'lzımdL Kr - tire. Falaıt kendimi tutamadım vo telgrafı Etrafına ll. ..,,ıttl 
t · 1 tnn z!vade, Arn rlk-ı'mm. on:ı, T::a'l''ton otr. re~ 

dikten sonradır ki Osmanlı gemile· '" rın n ı•nml ... n o.,m ıı,'d·~ı. Bellnmlnln tlndc beraber yemek ycdlMrrl ~n Bellr.n:ı r.cl•Um. EMlnlm ltl. bir çocuğa ynrdım et· Orada deının .·
1
1er 

rmıı. Mı n'?rnYt 'liP.ktl'e J• ndlne yapmuı oldu· mekt ... ~.e. son pnrasmı denize atar. şe}{I 
rinde asker silah bacıı edildi. 

1 
I""' tlıh tir varcl•md:ın Vl'rdli;'inl umyor-- hr.klnnda izahat vermc't va.rt!I idi. _ B:ına. J3e1lnmlnfn ne yııptl~ı söyllyc- Uzer~ne bnzl ~;J 

Zaten gemilerin miircttebatmdan lıım. v ., , "mit <.' • Yorueu b'r Clc!llz cflvnhatlndcn sonra Solk bilir misiniz? vcrdı: btl , 
bir kısmı knrad!!. idi. Bu vaziyet ve 1 r.\· t blllvorum. ı.:owın.rbur Smlt pel· IIollnnd Be',.lkıı.vn <'ıl"tı. trene bindi. Yal"· - 'Evet. Bundan çok evvel Amrrlkadn - İşte, a.y:b!r!l~lll,.ııı 
şerait içinde viğit Tiirlc dcnİ7cileri ~--vı-ıı il ın .... ~ır vr, on .. ,, n"l\C'l"eııeııln" f!'Clt-n murlu bir lıavn idi. növl<'ce sıkıntılı bir yo'- bir h"d1se o'du. Fnl<at dostum, tılze §lmdlllk ti de kard~JUl·· ~ 

• cuıuk daha geçti N111'\vrt Snlk, !14 numRre'ı 1 a~1 d de hl 1 ö 1 dl dl ı.tııtl· .. için öliim, mahv ve hnrnhi viizde be" 't'r n U"!J ipt n ' nrıtt.,:ı kurtuıma adaır- c.... l'rccc r şey er g Y e m zanne vo- saı'Ylam yola. c;ı~ 
" ı ı ltö.,kt\n knrıunl' <'l\lrlt. K'm"e ccvnp ··erm·'"· rum pııme ltnt'I d8 llller rreftlnc• d"ha v" .. lh ttJ-yu .. Z muh?.kka'ktı. F.vvelfı dü.-manın • ır. ., ' ~' · · " " ' ' .. ...... Ç k kız· ,. 

Fi' r bu~'r.rı rlS·•lerJ·t',, " ,....,,,<'!, YIJ-Pvl'.'t· tttıTtc-1, UçUncU bir te ebbUs gene ocUce!l? ve katı mıı.lflmat veririm. Bu ı~ Oz:erlnı:1c er es · bl ~ 
ezici bir üstün Hiğü vardı. Sorıra top - nt'mtlc, d!!dl, I\:o1· '-n•hıır 8..,lt el ... n--··ı kaldı. sene Pr~e'l'lıerl ul!Ta. an iki adamım var. B'- - Demek otdll tftll~( 
baknnrndan iki taraf arasında hiç biri lıımld n p'lrtı. alıyor.. Bllmlyordum. Bunu Gazeteci şaşırmıştı. Etrafına bakındı. rl Londrncla, blrl Amerlkada meşgul oluyor. yormuş işte ... J{tı oe7 
nisbet yoktu. Bütün bunlar yetişmi· nereden ö:rendlnlz. l«l§kün arka tarafına gitU. Orada bir kapJ (Devamt. 001') rik ederim. .. oab• 
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tı~' tı taya ate ~r §ey olsaydı, 
"Q. 

0tıı.ı ""'.. § "erırıditn 
""0Sy" ' 

~' Sa 0
• bunu düşünmemiş. 

~Cı.: l\ra 
1ıı.: .. ar , ne dik 
"""lıf, ~it İçin katsizlik etmişsiniz!. 
lt~0ta .. &araya gelmek çılgın-

, hreıç· . 
ısı Sdeta 

~~ Siıı t dargın bir ses. 

~!\? t.hlike l 
' li dcdl Y e başbaşa nu bırak

"11111 ayır 
>• .. ll'aı._ ' bunu s" 

til'ılı '<it ben· 0 Ylemek istemiyo· 
h CtJ 1 ku,.._ 
v t Ser ·• ·'<ırmak için sara. 
''-'! .. "an•-

~ "Öyı ..çae h' 
'ağ ""-eyin az· ~tap ederek: s ~.,? d· !tını .. 1 .. 

lıft ~ l.Yc ' 0 u müyüm yok-
~· lctirı ııtcııc l:> •ordu. 
q •- e ı,,, on Se 

-.tıda ""'lJttıiar zar hayretle biri-
' ~il •ordu: "e Servantes garip 

...... ta .. ~•tl • 
'\ dcı' d ud~l böyle? 

.• c 1 h 
lı' 6ııtı ' ele bir cevap ve. 
ı..~ ir-· nnzde • 
"'t d' ıltıde dll~ k 1rİain· l'tıttuğ n oskoca hindiyi 
">' lıtc lz, lll'ıuza bakılırsa, ta-

0ta to 
dır· lıııllt tdUntız 
'~~İt oı~ nen ol~ tnü dostum? Yanı· 
. ~ .._ Ş Uyürn da 

'°ıq. tlcıı b· ll lcad • ha doğrusu 
blı ' ır ar ki b .. ~d' tcrer· tabllt • u sabah mu. 
tı.... -c bllJ,, 11lle Ya a Yerleştirildikten 
~:'1a o:ı "tld Pılan . 
·11111? '11~tıJcı lllll. t>ah cenaze merası-
~ illll., ~ a sonra da meza-

'-ta~ loıı th e oldu Juana yav. 
~ ban.ı. "llıle . 
) l?ıtn, ~tı ' bırdc b. 
tırd tc nı elj n ıre elindeki 

ıı. nç ilden d" .. 
l1ıa. "c Ci.lı uşuren, lokan-

,1'~ bı.. el kızına söyleni-
!th.""""'lcllb· ......_ se,,tc, 1Yeti 

~ ll~ Ylcd·~l, •ord n~cn kızardıktan 
d~ ııtlcr· ll. 

...... k_ -~-il? 11\İı d 
-~ti'i oğru mu Mösyö '? 

- Dirı olarak mezara gömüldüğü-

nüz? 
- Doğru yavrum .. Fakat bardağın 

içindeki nefis şarabın yere dökülmesi 
çok yazık, çünkü bu, yerleri yıkamak 

için değil bize neşe ve kuvvet vermek 
için yapılmıştır. 

Ve Part:layan kızın yüzüne bakarak 
neşeli bir kahkaha savurdu. 

Şövalyenin bakışları üzerine büsbü
tün kızaran Juana, ürperdi ve: 

- Ne dehşet verici bir şey, diye mı. 

rıldandı. 

Servantesle Don Sezar da bütün BO· 

ğuk kanlılıklarına rağmen ürpermekten 
kendilerini alamadılar ve Servantes tit
rek bir sesle: 

- Hakikaten dehşet 1 diye mırıldan. 
dr . 

Don Sezar hayretle sordu: 

- Ve siz oraıdan kurtuldunuz? 
- Şüphesiz .• Çünkü işte karşınızda-

yım. 

- Tevekkeli değil, yüzünüz bembe
yazdı. 

- Ne yaparsınız dostum insan ölün. 
ce .•• 

Juana istavroz getirerek: 
- Yarabbim ... diye mmldandı. 
- Böyle korkmayın kızım. Ben öl-

düysem ayni zamanda diriyim de ... Çün 
kü diri ölüyüm. .. 

Ciddi bir tarzda edilen bu alay üze· 
rine, Juana sıvışmaktan başka çare bu. 
lamadı. Çünkü heyecanını gizliyemiye
ceğini anlıyordu. Koşarak masadan u
zaklaştı ve odasına gitti. 

Merak ve heyecan içinde bunalmışa 

dönen Servantes: 

- Anlatınız şövalye dedi, halinizden 
anlaşılıyor ki, müthiş bir sergüzeştten 
çıkıyorsunıu. ' 

< 

\ 
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- Pardayan elinizde mi dediniz? .. 
Sizin mi? .. 

Kristobal ayni samimi sevinçle bağır
dı: 

- Evet madam benim elimdedir. 
Fausta adama doğru iki adım attı ve 

gözlerini ona dikerek amirane 1*t' ses• 
le: 

- izah ediniz, dedi. 
- Madam, Sir ldö Pardayan, haliha. 

zırda lokantada karnını doyurmakla 
meşguldür .• Bu lokanta benim adamla
rım tarafından muhasara altına alınmış 
tır. Buradan çıkar çıkmaz on kişiyle o· 
raya giderek herifi yakahyacağım. 

Fausta sevincine rağmen, bir serseri. 
nin Pardayanı yakalaraasına ve üstelik 
kendisine "herif,, diye hitap etmesine 
kızmıştı, hiddetle: 

- Herif mi? .. Herif ıde kim? diye ba
ğırdı 

Kristobal, şaşalamıştı.: 
- Pardayandan bahsediyorum, ma

dam. 

- Yani mösyö şövalye dö Pardayan 
demek istiyorsunuz! .. 

Krhıtobalin hayreti büsbütün artmış. 
tı: 

- Öyle olsun, diye mmldandr, mös· 
yö şövalye dö Parday::ını yakalıyarak 

ı:.ize getireceğiz .. Yahud isterseniz he
men oracıkta öbür dünyaya yollarız .. 
Herhal:.le bu dııha hay.rlı olur. 

Faust:ı düsünüyordu: 
"Tevekkeli değil, aşağılık, bayağı bir 

~erserinin Pa::-daynnı nasıl yakalıyabi. 

leceğine hayret ediyor, inanmıyordum .. 
Tabii.. buna imkan mı var?,, 

Ve müstehzi bir sesle Kristobale hi
tap etti: 

- Pardayan elimdedir dediğiniz bu·ı 
mu}'ı:lu? .. Yanınızdaki on kişiyle bera 
her kendinizi de öldürtecck:.iniz. 

Kristobal kendisinden emin bir tavır
la: 

- öyle mi zannediyorsunuz madam? 
dedi. 

Fausta soğuk bir sesle cevap verdi: 
- Bundan eminim 1 
- Öyleyse .. yirmi kişiyle oraya gide• 

remi. 
- Bu da kafi değil! .. Siz şövalye ~a 

Pardayanı tanımıyorsunuz. 

Kristobal itiraz edecekti. Fakat Fa· 
UStanrn amirane bir işaret Üzerine SUS• 
mağa mecbur oldu. Fausta masasına 

döndü ve küçük bir parşümen üzerino 
yeniden bazı şeyler yazdıktan sonra: 

- İşte size yirmi bin liralık bir hona 
daha .. Eğer isterseniz, bu sizin olacak· 
tır. 

Kristobal heyecan ve sevincinden 
çıldıracaktı: 

- Benim mi ola::ak?.. Ne yapmam 
lazım)., Söyleyin derhal yapayım. 

Fausta: 
- Şllridi dikaktle beni dinleyin, de. 

di. 

Ve bir müddet dü~ündükten sonra, 
sakin ve yava~ bir sesle talimatlarım 

verdi: Bu işi bitirdikten sonra da elin
deki bonoyu ihtimamla kntlayarak göğ· 
süne yerleştirdi ve: 

- Muvaffak olursanız bu bono sizin. 
dir, dedi. 

Kristobal kurnaz ve sinsi bir tebes
sümle: 

- Benim olacağına şüphe yoktur 
madam, dedi. 

- Şimdi derhal faaliyete geçınıs. 

çünkü kaybedecek vaktimiz yoktur . 
Kristobal, tereddüt ve sıkılganlıklaı 
- Madam! .. diye mırıldandı . 
- Gene ne var? 
- Güzel cingenenin Barba Rojaya 

verilmiyeceğini vaadetmiştiniz. 



Fausta dikkatle yüzüne baktı: 
- Ee .. O halde P 
- Bu vaadinizin bil! baki olup ol-

~dıfmı sormak istiyordum. 

Ve garip bir heyecanla i18.ve etti: 
- Affedersiniz madam, fakat emin o, 

Iunuz ki, bu lqzı o kaba adamın eline 
teslim etmektense, bana verdiğiniz elli 
bin lirayı feda etmeği t~rcjh ederim ... 
Bütiln fakirliğlme rağmen.. 

Fausµ U:essilrle sordu: 

- Demek ki onu seviyoraun? 
Kriştobal cevap verıneden batını iğ-

di. 
Jlausta ~vaı bir seaJe: 
,..._ Bu kızın J;ıarba Jlojaya teılim edD 

memesi i&ln eliıpden gelen her şeyi ya
pacağıma emin olabiJirsin.. Haydi ba. 
kalım, §imdi git J 

Kristobal bir defa ldaha yerlere kadar 
eğildikten sonra çılgın bir sevin~Je dı
ıanya fırladı. 

Fausta uzun müddet düşünceye dala
rak, biıtiln te~cbpilslerinin önüne, can. 
lı bir mania şek1inde dikilen Parday11nı 
nihayet mabve(Jccek olan tuzağın son 
teftrriiatlanm aklından çizdi. Sonra a
yağa k i'!lkarak salonltlan çıktı, Koridor· 
da binız yiirildükten ~onra, sağ tarafta. 
ki bir kapının önünde durdu. Gizli ve 
Jnjciik bir tarassut yerini açarak içeriye 
baktı. 

Genç ve güzel bir kız, geni~ bir kol
tuğa g8mtilmüş, yorgun başını omuzu
na dayıyarak uyuklayordu. 

Bu kız .firalda idi. 
F austa yava~ça: 

- Uyuyor: .. Bira; :011rcı kontı§\lru.m . 
:Olye mmDdand1. Ve ~zli Jcapllğı ite. 

rek yoluna p~vam etti. ~ori(ioryn niha
yetine gelince sağ tarafta bulunan son 
kapıy• açt1 ve i~çriye girl::IL 

Burası zc;nıin katmda, kliçlllc ve sade 

.... 

bir yerdi. Kmk bir tahta kafeıin örttü· 
ğil bir tek pencere odaya hafi! blr ziya 
verjyordu. 

Fausta çıngırağı çalarak hademeyi 
çağırdı. 

HadC"n:e, odadaki biltlin iskemle ve 
mobilyel'!ti penct'renin aksi istikameti
ne doğru i•ti. Böylece, ortada mobilye 
namına y:ılmz küçük bir masa bir dolap 
ve üzeıin-lt- ipekli yastıklar konmuş dar 
bir karıape kalmıştı. Bu suretle, odanm 
bir tarafı mobilyeli, pencerenin bulun· 
duğu •araf ise bomboı kalmı1tı. 

Bu it bittikten ıonra, Fausta hade
meyle beraber dışanya çıktı. 

Ur:erinde birçok mumlar yanan bU. 
yük bir tamdam elinde tutan hademe 
öndcın yürüyor, Fausta da §aıtidanm 
siyası altında onu takip ediyordu. 

Böylece, yürüyerek, pir kapının Ö· 

nilnıfe durdular. Bu kapr, bodruma inen 
taş bir merdivene açılıyordu. 

Hademe bu merdivenlerfden aşağıya 
indi ve sapamaçlı yollardan geçtikten 
sonra demir kapıyı açtı. Sonra pmdanı 
kapının eşiğine bırakarak kenara çekil· 
di. Fausta içeriye girdi. 

Burası, basık tavanlı, dar fakat uzur1.1 
ca bir mahzendi. Demir kapısından ba§ 
ka hiçbir açıklık ve deliği yoktu. yer 
ve duvarlar beyaz mermerden yaplırrıı§· 
tı. 

Şamdarµn ışığı altınc!a Faustfl, bodru 
mun içini dikkatJe göi!1den ~eçirdi, Son 
ra ıamdp.nı:jaki mumları:lan birini alarak 
havi\ya kaldndı ve tavtam tetkik etti. 
Boprumun vaziyeti kendisini tatmin et
miş olacak ki, güler y\izle mumu yçrine 
ls'oyd4 ve gi>Çşünden ufacı~ bir kutu 
çıkardı. 

Fpusta bu kutµdarı kü~ük pir nevi 
hap sık~rarak bodrumun ortasına doğ. 
ru yilrUdU ve dü~ijndil: 
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-~!!l!!ll!ll!llİ! ____ H_O_R_T_L_I_Y_A_N _ 'FA USTA gibi,~/ 
- Bunu bana Mani sattı. Moni espi- bUhassa Pardayan kurtlar 

nozanın adamıdır. Bu adam, beni zaten saldırmışlardı. ~etll'I ~ 
bir defa daha aldatmı.t ve zehir yerine Nihayet, yavaş yavaf ~ıJetııl~ıe 
uyku llftcı vcrıni§ti. Sakın bu hap da Iayan ve kendisini iyi bı55 60r6~~ 

. öy}ı: pir şey olm~sm? .. Canım ne ehem- Jayan Pari:layan Don SeıarB .ı:yof"'ı" 
B 1c t"' id miy~ti varı,. u defa artık blitlin ted. _ Hakikaten çok nıera dilec~t 

birleri aldım, kurtulmasına imkan yok. Nasıl oldu da, tam kiltl~ .0rsııf11Y ıl 
Doğrusu gnu i~kenccli bir öllimle öl- man siz imdadıma ı..etifl) c.ı~ .t 
dürtmek işte111cı:dim ama ~imdi lıunu ~Gayd ~sit, m~sf .. P ~:il W~, 
tecrübe ed~cck vnktim yok doğrusu.. m.. JI 

ve ben, sizin kralla görUf Ô~....I,. 
Fausta tekrar şamdana doğru geldi d 1c -ıdıY 

raya gittiğinizi biliyor ı.ı · ııır ,. ./1 ve kUçUk hapın ucunu faktı. I il",. 
~i;i gi:jnnek Uzere burllf ... ıl' , 

Mavi bir duman ve keskin olmakla stır tf 
bulamadık. Tabii merak 

1 
.. ,~ tt 

berıb~r tatlı bir kolrn •tiratle etrafa ya- 'zi bıJ ..-
1
,..,, 

ylımağıı gHŞ)adı, dık. Bunun üzerine. sı ,, a 

Pausta, hapı bodrumun tam ortasına 
koyarak dışarıya çıktı ve demir kapıyı 

illtliyen hademeye; 

olmazsa hakkınızda rnalilff1 f 
saraya gittik 1 ~dl' 

Pardayan El Torerorıı.ı" ',I 
kaqık sordu ı ·~111· - Bu anahtarı hemen gider, nehlre ttl'.,.. .J 

atarsmıı. VımlJ sıb•h erlmi!lı:q llc bir - Dem~k beni mer~t;ıa',1 ,... 
ren~bçr usf;ışı ~~ğırar9~ kfıpıYJ iyi&' sı. gclmeseydım ne yapac ,..ı• 
vatırı;ınız. Don Sezar mahcup bir ..ı f" 

Hademe, itaat makamında hürmetle verdi: uJJS ~---r.' 
eğildi. IT:Y Yallah bilemiyor aı'~ 

Fa usta merdivenlerden çıkark§n pj.i- kat herha.lde boı d.urı:{e t-' f 
ı:ijl}üygrgµ: hakkak kı, saraya gırıtl t•-' 
:r 1 l t>lr 

- Şimdi gelsin bakalım .. Hiçbir Jrnv ~ervanteı temin ed c '/ 
vet artık <mu lrnrtarama~.. Hatta fik- ettı: I< ff"' 
rimden v.a~gı:ççrııc:m ben giJı; , . - Muhakkak gireceJ<tl · ıcıı 

Ve hadcm~. anqhtarı etmak üzere Pardayan muamnıalı "e 
nehire ypJlşnırken, Fayıta, Jiralda!1!_n tebessümle sorldu: i 
uyuduğu odaya doğru yürüyerek mml- - Ee? .. Sonra? J11a1~ 
k1anıyprpu1 ; -Ta bit sizin hakkırıııd;5ed~cıı 

- Şiındi de küçük (iingenı: kıııyla tiyecektik.. Ve der ~· dtP. f". 
konu§alım. sizi lrurtarma}t lsip ~Jifll1ıır1ı1tılı .. :J 

İf te böylece, Fauı;ta tuııı~ ai' tef er- §eyi yapacakt·Jl. paha ~~ ı11i TP" 
rüat!arla, Kristobal de Panlıyanı tuıa- de sarayı yakardık, de~ı . ,J 
ğa rlüşijrm~kJe mr;~ulk~n. 'ijnlye. Servantes? ·ıı etti· rffJ 
ncş:: içinde, arkadaşl;JriJe yemek yiyor- Scrvantes başi)e tıışd! d'tı~ı'· 
dµ. Parpayan bir h~unle~~ ~ ftl"~ 
Yemeğin ilk d ııkik9)jın büyi.ık pir &es • ve neşeli zamanlarrfl ~ ""' 

ıizllk içinde geçti. Çün~ü herk~ ve saf ve 11yni zamanda ~ 
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IS?~11... \ l!I ı 1t a:1 • & lJ • ili Yazan : Osman Cemal Kaygılı 
lıtı~ p~ 4a Gazeteler, bugünlerde gene baş- o·. v k . . N k t 
~ııı~l?iht :ı:Ustldııt, 19,30 EmlnönU BE yor. L u ladılar lstanbulun süt derdinden dem gre me uzere evyor a son 
"""lltı, ~ l:oııterntı! naınuıa Nu~ret sata SARA l' ı Yüz sene sonra vurmıya... d b • 1 1 d 
hrJrıılrı, atllıdan ~ 20 Vedfıı Rıza ve arka rURR ı Dokuzuncu sentonJ Hatta, geçen gün, ben bile bir ga· m o a 1 r m e e p aç 1 1 
C. h,'f~ 2o,ao Ötn tk muSikisi ve halk MELl:K ı Taşra kızı zetede ıspanakçınm beni nasıl aldat-
~.~~ :0,4~ C:~~ tarafından arap iPEK ı Yıkılan bolde ve Tehdit tığından bahsederken bir aralık sözü 
o;ı. Baııt ~ 'I'tırk Ktunıı ve arkada~-1 mektublan sütçülere ve sulu sütlere de getir-
ı.. l'tt '•Yarı, 21 lllwı!kisı ve halk şa;· SARAJtVA ı Bir yıldız doğuyor 
~ te ..,_' lararınciıs Şehir tiyatrosu j \"ILl>IZ Moskova • Şanghay miş: ben de bu si.it işinden şikayet 
; 22,ao ~ı;a ha1>t-rlc:1 bir temsil, 22,10 r.· 'tlMEn Denizler perisi ve Marl •

1 

etmiştim. lspanakçmm heni nasıl 
~ aıtıa eoıcıa; ertcsı gUnUnp rogra nella aldattığı derken aklıma evvelki gün· 

.\~.\· ' opera ve operet pıır -'LKA7~~H mzıl Çayır ve Hücum ta• kü çıra meselesi geldi. Bundan on 
~ . ~ru 
~ o~ra gün kadar Önce hokkabaz bir ıspa· 
~n' 18,~ f flarça'arı fAS Şlrley asf ve Tatlı belA. d ha l b ld 
~tt" taıı.~~a d • 18.45 Viyolonsel kon Şll\ ı Kadınlan severim nakçı ıspanak iye na nası a r 
4~ 21.~, 20,20crı, 19,30 konu!'lmalar,, ~.~mı ı Brodvay melodi ve Ha,·a ran otlarını yurtturdu i:;e evelki ak-
ı~ ıır, l::ı.~ lan ve ~~ mu~füısı, 20,40 ko kııhramnntnrı şam da Çiçek pazarında bir ~ıracı 
11 2i.a,.ı h a, 23 25 Sikt, 22,50 makale. \~RJ Unutma beni ve parangs halis çıra diye bana, Üzerlerinde 'Zer· j 
l'!ı"l>t •!:erıer, Dllrkılar, 21,05 gramc.' .\!'4TOR\'A ı Ali Baba ve Vahşi koşu 
~o3 it~: UUM UUl\'E'I ı Korsanlar dcfine:ıı ve M"ç re kadar yağ bulunmıyan halis muh-

1 ~ r~ !ltı.ser, 19 05 
hOl kuvıret lis ve sırsıklam tahta parçalarını yut-

~ lıt~ 2o.15 ,~ lil!.lon orkestrası, 20,15 1 S l A N B U L turdu. Kilosunu on iki buçuğa al-, 
t e~ r.ır1ı.ler, 2Z,05 ~OIU:erı, 21,15 piyes, l'"Efü\11 1 ZIS'fcld ve Clnsyet masası mış olduğum koca demetin dış tarafı, 
~~: c31taaı. 24: 2;ano, konseri, 23,35 !lttı.ı.ı Ave Marle \'c Biz de ınss:- yz.ğdan sapsarı ve parıl parıl parh· ı 

de ~ !!: Clızb:uıcı takımı. nız d F ı. d 
l!ı.~'I'. ~ot:· 18,

20 
ırr 1 • yor u. · n,>at esteyi eve götürüp 

:""ll .., " .., O l.n.L ı 1-:aptan B!ud ve Yıldızlar b d 
~ı:o:.ııı, ı. ..... lıtnıa, 

20 0 
ntnofon, tstıharatıe:-.ı rovUsU ' de açınca ir de ne göreyim; ışın· 

~ ' ~~rı. 21 k 5 kont!!rruıs, 20,:!5 4'.7.Aii e EC!dle contor Gangsterler d<ıki enli hesilmiş on, on iki yağlıçrra· 
2t ~ lıa~1~·•0 8cllfo~~an konseri, 21,25! arasında ,.e Hindistan dan başkaları hep ya:: od·m ve tahta 
l>.\ttı 1'.abtr • aı>or, "~ k:>ruıer, istirahat• kahrnmanı par~alarmdan ibaret dejil mi? 1 

18 S: ltr, l'C, 23,20 grnmo!onl A~IDAB ı öldüren gözler ve Kaptanı Neyse, şimdiye kadar aldanma· 
~ .ı ev Blud 
2}-ia l'ıııa, ~:llıılkıaı, 

19 
KEl\IALBEV ı Bn~dnt yolu ve elmas hır- dığımız bir çıra kalmıştı; ıspanaktan 

~ ,;0~ ttıunor.o5 krrıı.at, haberler. sızlan sonra şimdi onun da ustası olduk de· 
lto:\t r, ~•.ıı· 011

• koııu O!ı, 20.aıs havadis. BAK 1 R KÖY mektir. Bir daha sene bu işi de zor 
l! \: "hııbcrıcr '~11• 22,35 scn!on!l: l\ltLTtYADJ Sevginin aeııl yutarız ya artık! 

tt ~ !ıt ' ava. K A D 1 K O Y 
ı!ı.. tlı!i~ , '°'l, ııı~ Gelelim şimdi aMl meseleye, ya· 
"''tr;'<lll p 5 fn ı HALE Y ıı d ı ] ~ -c ha torıae:and 2:tn haberler!, ıngtl!z 1 eş om no ni stanbulun süt meselesine: 
~.~· ~~ k., r, 21.ı~srb konuşma, yabancı O S K l.J [j A p Bugünlerde ve gene her yıl bu 
°!it ~~ Otııerıı.113 :ı.t:crlcr, hava ve fLU.ı: s Pr. Zatı Sungur • d 1 w 1 

ta ),~<laltJ Scaı • 21,45 karı!Jlk musild, B A l A l mevsım e piyasaya öy e yogurt ar 
• 18urah:ı a tlyatrosun~n naklen geliyor ki hani, kaymak halt etmiş 
~berıer. l\IILLJ ' Kanun!llz memleket VP bu yoğurtların yanında! Hele ben 

Ekmekçi kadın küçük tenekesini otuz ikiye al:lığnn 

"Çoraplannızı en sonra çıkarınız ve/ 
kediyi odadan koğmağı unutmayınız!., 

Evli kadınlara nasıl soyunmaları lU 

• 

f 

( 
l 

"Evli. kadınların mektebi" mtuıllimle
rine göre bir kadın en wnra çorap. 
Tannı çıT:.arnıalulır. 

zım geldiğine dair bedavadan ancak bu 
kadar öğüt verilebilir. Dersin geriye 
kalan kısımlarını öğrenmek için Nevyor
kun en son icadı olan "evli kadınların 

mektebi., adındaki müesseseye gitmek 
lazımdır. 

Mektebin baş öğretmeni, Ailen Gil
bert'dir. Kadınlara kocalarım büyü -
lemek sanatını öğretmektedir • 

Ailen Gilbert birçok statistikler top
lamıştır. Birleşmiş Amerika kadınların 

yüzde doksan ikisinin nasıl soyunmak 
lazım olduğunu bilmediklerini söylemek

ted:r. 

Kocalarını tekrar elde etmek istiyen 
tam dörtyüz kadın bu mektebe yazılmıı 
lardır. Kurs, tatbikatlı altı konferans-
tan ibarettir ve ücret bizim paramızla 
kırk liradır. 

Muallimler arasında Nevyork sahne .. 
lerinin çok tan ·nmış artist kadınların • 
dan bir kaçı da vardır. 

Bakın baş öğretmen ilk dersinde ne 
demiş: 

"- Gilzel soyunmak için, iyi giyi~ 
mesini bilmek lazımdır. Giyinmek işin-

de ince bir zevki olmıyan kadınlar, so
yunmasını da bilmezler!., 

Baş öğretmen kediyi odadan niçin 
koğmak Iazrmgeldiğini ancak talebele-

rine öğretmekte, ba;ıkalarına anlatma

maktadır. Bu işin hikmeti ilk gece 

kediyi bacaklarından tutup ikiye ayıra-

rak erkeklerin kadınlara göz dağı ver

melerine imkan bırakmamak olmasın? 
1 f 1 adı sanı ve markası lazım olmıyan ----- ----------------------''-----
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~·~~taht. : 1 : 
K •C:--

) . ~ ll~L ·~ fll"V} • kı 
~ ~<ıt eka·ı " n laab ihtiya-
~~ ı...1P ~bnı~e ile 9.000 çift 
~ıçiı. ~r 'f ıne.cakbr. Yün ço· 
~1fU çı tine 

~f~ı r, lhaı .. 45 lmnıt fiyat 
I.} ·~ e gun·· 
~ tlt" fliitıii u 3-2-937 
i~ott liıtqhı:e~ saat 15 le Çanakka-
031:. tltıt!a nıev)ci satmalma ko-

ı.ı ~ 57 ı...~llPıb.cairtır T 1· t • 
~~le '''ll'U • a ıp.enn 
~lt:· "e t._ § lenıinatı muvakka- 1 
lt ~.~de · '\Clllunun 2 

""lll' lıteni} • 3 üncü nıad. 
l&J-ana tn~~ Ve~füalar)a birlik· 

UtacanUarı 
(591) (621), 

~ehir1i°qafrosu 

' 111111111111111 

\\Llll 
mın 

.efter 
..Ista 
~skiid 
~Uhd ar nııntakası tahsil 

ı~'~· en . 
b~ • 

fEPEBAŞl 
Dram kısmı 

BAHAR TınttZL1C1 
3 perde komedi 

P'ran~rı Tlyatroıroncla 

OpcrPt knnnı 

Buglln tatil günUdUr. 

-r ıgı 
müdürlü-

t\lti ~~::\'o.litte 2089 • . 
~>'llı·~t .. dolay. lıra 41 kuru~ borçlu umwnhaneci Ihsan Zehra-
~ t"İlt ~a l'eni li tnu~:unf olduğu Kadıl<öy Rasimpa§a mahallesinin 
~~sa~tna ıc:~d~ bey sokağında kain eski 18 mükerrer yeni altı 
ı. ~~l' tıl~ " d . koy kazası idare heyetince karar verilmiş ve mez 
' ~9; "~ed~·eı. evveliyesi icra kılınmak üzere 21 gün müddetle 
tlt~? latihin l§hr~. Ta!ip olanların yüzde 7,5 pey akçeleri ile birlik-

Uarı, e tnusadıf çar§amba günü Kadıköy kazası idare heye· 
(432) 

ava u ~iflld· .... 

<t '}'e ı iy ngosu 
h' c·· <~dar b' ı · · · · ~ ,, ll k. ın erce kışıyı zeng n etm?ştir 

l\~tı \l~~k ,ekşide 11 Şubat 937 dedır. 
(l~~ ıs.00~ taıniye: 50.000 iradır. 

"'t 20 0 12.UOOOO 10.000 liralık ikramiye'erle 
· oo, liralık iki adet mükafat vardır. 

de biraz karıştırdınız mıydı, mübare- Iu 1 AA 
ğin, yerken kaymaktan hiç mi hiç J 

farkı kalmıyor. • 
Şimdi anlıyamadığmı mesele şu: 

lstanbulda insan, bu kadar enfes yo
ğurtları ve gene enfes kaymaklan 
istedi~i kadar bulabiliyorken nıçm 
yüz dirhemcik halis, su katılmamış 
siit bulamıyor. Haydi diyelim ki çir 
kef gibi masmavi, sulu ve yahut kay
mak altı sütlerin yerine bazı hastala
ra bu enfes yoğurtları sulandrrıp içi· 
relim; fakat br.kalım, her hastaya süt 
yerine ayran verilir mi, hele zavallı 
süt çocuklarına süt diye ayran içir
mek olur mu} 

Vakıa ortalıkta yoğurdun da kö
tiileri, onun da pestenkeranisi yok 
değil; var ama fiyatı da ona göre! 

isti yen iyisinden alır ziftlenir; is· 
tiyen götüsünden ahp tıkmırl Acaba 
yoğurtlar gibi sütler niçin böyle de
ğil; onlar da niçin fiyatlarına göre 
iyiye ve kötüye ayrılmıyor da insana 
yüzde doksan hep siitün sulusu ve 
yahut kaymak altı denilen özsüzü 
rastlıyor} 

· Hey gidi bizim içtiğimiz eski süt· 
lerlıey ! Neydi, o sarı ineklerin beyaz 
sütleri ki içine suyun değil; hatta rüz 
garın bile damlası girmezdi. Kaynar 
tık mıydı i.istü yarım parma~a yakın 
sapsarı kaymak bağlar: hele biraz 

·--·rnatılmca içerken şeker bile 
istemezdi. 

Bir kilosunu kavnatırken kokHsu 
evin icini tutar; o ;\itlerin muhalle
bileri ~ona can, sütladarı kana kan 
lrntardı. Onlardan evde yapılan yo· 

ğurtlar, ka:ıeden kaşıkla alrnırken 
s:ıkız gibi uzar ve gene onlardan ev
de yapılan peynirler, o zamanların 

Hali tasfiyede lstanbul O o
mobil Türk Anoni Şirketi 
Tasfiye Memur u "'u an: 

Şirketimiz hissedarları 1 mart 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 
da Taksimde Merkez garajında. sureti a diyede içtimaa klavet olunurlar. 
RUZNAME! MÜZAKERAT: 

1 - Tasfiye memuru ve mürakip raporları kıraati. 

2 - Bilfinçonun kabul ve tasdiki ve Tasfiye memunınun ibrası. His. I 
sedarlann içtimadan laakal bir hafta evvel hisse senetlerini şirket veznesi-
ne veya bankaya tevdi etmeleri l!zımdır . 

ıc:::.J!~~~:ı;::m:::::rz::;ı;:E,' 

Iafıa Vekaletin en: 
18 şubat 1937 perşembe günü saat 15 le Anh:arada Nafıa Vekaleti 

malzeme eksiltme ko:nisyonunda Safrnnbolunun Kuzdağı Abaza devlet 
ormanlarından veya hususi mukavelcii onnanl:mnclan kesilmek ve ana hat 
üzerinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 23200 lira muham
men bedelli 16000 adet normal kayın travcrsin kapalı zarf usulüyle eksilt· 
blesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüab 
hlalzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminnt 1740 liradır. 

parasız clarak Ankarada Vekalet 

İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekulctinden l\lınmı' 1937 senesi 
müteahhitlik vesikası ile birlikte 18 ıubat 1937 perşembe günü saat 14 e 
kadar Ankarcıda Vekalet mtU.zeme müdürlücüne verilmesi lazımdır. 

(233) (611) 

Kartal Ma'müd .. rlüğünden: 
Mevkii Sokağı !'.!o. 

164 
Cin:;i Muhammen layemti K~. 

9195 Metre mu. bağ yeri 919,50 10 Başı Büyükynlısı, Kılavuz 

çayın meşhur rokforlanna ta~ çıkarırdı. 
Onlardan, rahmetli anacı~ım, bir süt- ,, " ,, " 165 

166 
22975 

5514 " il ,, ,, 2297,5010 
551,40 10 
438,00 

lü ı~ahve pişirirdi ki o zamanların dil- ı, 

brde destan olnn İsviçre çokulatalan, Kartal 
,, " ,, 

Üskücbr ct<ddesi 443, 4-13 213 
" 

,, 
,, ,, 

Bahçe 

Arsa 
o sütlu kahve yanında adeta çökelek 1 2 
gibi knlrrdı. Maltepe 

işte ben ve rahmetli kız karde!'lim, Kartal 
Sığır yolu mevkii 913 ,, ,, ,, 73.04 

çocu'duğumuzda hep bu sütlerle bes· 
lenclik ve sonradan gene yıllarca hep 
bu enfesin enfesi sütlerden •anılan 
sütli.i kahveler, sütlaçlar, mubJlebi
for, yoğurtlar, peynirler içinde büyü
dük! 

Şimdi diyeceksiniz ki: 
- Size o canım sütleri veren süt

çü kimdi? 
- Kim olacak, rahmetli babam

dı! Bnbam, otuz kırk yıl kadar inek
çilik yapmıştı. Önr.'! bir taneden haş-, 
lıyan sarı kızlar (inekler) sonraları 

istasyon cad. 209 11S5 ,, ,, ,, 652,70 
,, ,, 9 527 ,, ,, ,, 459,-

Yuknncla yazılı m;:ıll:ırm hizıılann:h gö:ıtcrilcn kıymetler 6--2-937 
cu..-nar~esi günü ö!!leden evvel sa:ıt 10 &ı satılacnktır. Satış bedeline istik
r:ızı dahili, yüzde 5 faizli ~--ine tahviJlcri de kabul olunur. 

Taliplcr;n yüzde yedi buçul;; pey· ulıçelerini vakti muayyeninden ev· 
vel :ratrr~rak Karla.! m:ılmüdiirlüğündc mülcşcf~Ml s:ıtış komisyonuna mü· 
racmıtl:ın. (414) 

çoğala çofrala onu on ikiyi bu1muştu 
ki yıllarca o sarı kızların halis beyaz 
sütlerine alışını§ olan bendenize, 

şimdi, yollarda satılan ve masmavi 
çivitli suyu andıran siit bozuntuları, 
yağmur suyundan beter geliyor 1 



HER AKŞAM 

DRA Biraha-
nesinde LO Beyoğlu 

• 1 T 
ve zeybekleı Bayan MECBURE ve Kazbek Murad 

program değişmi§tİr. T. L. 40227 

1 rkekler dahi ... 

Guz.cl ve sa1'1am dışlcre malık oımaltdırl3r 
Çunki, midelerinın selameti, dışlerinın mukem
meliyetine tabidir. Mukemmel ve ~a~lam dış· 
lere malik olmak içın mutlaka Dentol diş ~U}U 
ve macunu kullanımı Pasteur'un tedlcıkı fenni· 
yc<;i dairesinde ic;tihzar edilen Dentol diş ~uyu 
ve m3cunu gayet antisept ik ve ncfıs kokulu 
olmakla tütun içenlere ~ayanı tavsiyedir. eur 

OENTOL dı~ c;uyu ve macunt., dış etlerim 
kuv\•etlendırır Nefesi ta-;fıye ve dıslcrı hus· 
nü muhalua ctlı~i gibi dışlcre parlak bır 
beyazlık verir Dcntol bütun purfumorı· 
lerlc eczanelerde .atılır 

Her yerde DANTOL ic;teyiniz. 
Eczanelerle Parfümörilerde satılır. 

iiWWW 

ve ondan mütevellit baş ağrılarını de
feder. MtDE ve barsakları kolaylıkla 

boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
toz olup MUMAStL MUST AHZAR
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KA Ti tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. 
SIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YAN
MALARINt giderir. MiDE VE BAR· 

SAKLARI ALIŞTIRMAZ. 
AğıMaki kokuyu ve tatsızlığı defe. 

der. MAZON isim ve HOROS marka-
sına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat bilyük 
şişesi ekonomiktir. 

1 

1 - "20,, Maden mühendisi ve "10,, Jeolog yetiştirmek üzere müsabaka 
ile Avrupaya "30,, talebe tahsile gönderilecektir. isteklilerin aşağı· 

dairi şartlan haiz olması lazımdır. 
~ - Türk olmak. 
B - Maden ocaklannda çahpbilecek kabiliyette ve sıhhati tam olmak 

"Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır,, 
C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinden bi

risini okuyup yazabilmek. 
D - Y a§ı 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmamak. 
2 - Maden mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 şubat 1937 ve 

Jeologluk için 2 mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. ens
titüsünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanlarında kazan
mış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz edecekleri dere
ce itibariyle maden mühendisliği için (20) ve Jeologluk için (10) 
arasında bulunmak §arttır. 

3 - Maden mühendisliği için imtihan: Hesap, hendese, cebir, miha
nik, fizik, kimya ve yukanda yazıL dillerden birinden. 

4 - Jeoloğluk için imtihan: Riyaziye, "hendese, cebir", hayvanat, ne
batat, Jeoloji, Fizik, kimya ve yukanda yazılı dillerden birinden 
yapılacaktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar,ileride tahsil müddetleri kadar mecbu
ri hizmete tabi o!duldanndan, bu hususta mükellefiyetlerini tev
sik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de mu 
teber kefil göstereceklerdir. 

6 - M~d~ n''"-endisliği için: Son müracaat 20 şubat 937 cumartesi 
öğbye kldar. 

S h""i muayene 26 Şubat 937 Cuma 
bıtihan 27 Şu'.Jat 937 Cumartesi 

Jeoloğluk i:in: Son müracaat 27 Şubat 937 Cumartesi öğleye kadar 
Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi 
imtihan 2 Mart 937 Sah 

gün1eri olarak tesbit edilmiştir. 
Taiiplerin nüfus hüviyet cüzdruuru, hüsnühal varakasını, mektep §nha· 

dehıamesini veya bunların tasdikli bi,.er ııuretlerini 4 kıta fotoğraf v~ dilek· 
çelerini son müracaat tarihlerine k·dcır Ankarada M. T. A. enstitüsü genel 
direktörlüğüne göndermeleri ve s· h. -ıuane:ne eri !dn de tayin ediJ,=ş olan 
günlerden öğleden evvel Bay Hasan apartmanındaki enstitü dairesinde 
~unm 

c 
1 

HABER - Ak§am posta!l 

Fırsattan istifade 
BEYKO Kürk ticarethanesi laş 

mevsunının ilerlemesi dolayısile 

kürk mantolan o/o 15 tenzilatla ve 

12 ay vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. 

Olrüy" gö.c mar·oıtı • .ı bir gün 
zarfımh yc~iştirir. Anadolud:m ay -
ni şerait ile sipariş kabul edilir. 

Mahmutna§a Kürkçü Han içe • 
risinde No. 8 - 9 Tel: 21685 

Kim)'ager 1! 
Hüsameddin ı 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
mum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Hanı. 

VİNİKOL:S~ . -
ŞARABI 

Kibar alemlnio 
nşe'e kaynağıdır 

NıHAT A. KUT.VIAN 
şarabevi 

-----
5000 liraya satılık bisküi 

fabrikasının binası 

Üsküdar, Selami Ali efendi mahalle
sinde Acıbadcm caddesinde 322 • 328 
numaralı 353 metre murabbaı ?.emin 
U7.erinde ve yüzü 32,60 metre uzunlu. 
ğunda iki kat kargir bina satılacağın 
dan daha fazla malumat edinmek ve 
binayı görmek için isteklilerin Üskü
dar İcadiye. Çamlıca caddesi 33 sa _ 
yılı evde bina sahibine baş vurmala
rı. 

Satılık · EmU\k 
aranıyor 

Satılık han, apartnnan, ev ve dük. 

kanı olanlar Galata Ada Han (Emlak 

ve sigorta'işleri BUrosuna) müracaat. 
Telefon: 43837 

SEZEN 
T ..:.RZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzıs i dir 

En caz:p m:ıoeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbıd Yeni Po taluıııe karşısında 
Letafet hamn<ia 4 No. i 

2 ŞUBAT-~ 

--~ 

Gripe, Nezle ve soğuk algınlığına romatizmaya, adale. ı~llf· 
ağrılarına karşı pek müessir kaşeleri her eczahanede bu 

Siz de daima A L G O P A N 1 tercih ediniı-

J n h İ Sar Ja r Umum Müdürlüğü~ 
20/11937 tarihinde yapılan Muhakemat Amir ve ı:neJfl ~ 

hanında muvaffak olanların imtihana girme nu..'tlamlariyle • ~ 
yazılıdır. Tayinleri sırasında müracaatlan lüzumu adres!erİJJe 
cektir. ( 543) 

imtihana girme imtihana girme cb' 
nu".:lar~ı:~ numarası : Adı: 

4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
18 
20 
21 

Avni Alper 
Şefik Suher 
Hakkı Enmutlu 
Mediha Karaçay 
Yusuf Kenan Kolat 
Nurettin Yurteri 
Mehmet Feyzi Boran 
lbrahiın Astarcıoğlu 
Hasan Rıza Pekin 
Zıya Ak Ölker 
H. Hilmi Marb 

. 0ıcı 
24 Bürhanettırı 1'otld 
26 lsm:ıil lhs!ll1 ~ 
27 H. SüreyYa . 1' 
28 M. Kem:ıle~tJ.J1 
29 Necati Tarh~ ,JI' 
30 4 M. S:ıJahaddın 
31 Ali Hafi SeYll"' 
32 Fuad Erknrı 
37 Hilmi Oral 

38 Ihsan . p,atıJtİ' 
3.:> Ömer Lutfı 

Kamil Pirgun ~ 

1COO ' kelime ile kendi kendine p. ·r1' 

Die Familie Schneider 
Resim: 3 

__J 

.. ~ 

1 - EinKind (bir çoetık). 2 - Eine Spielsache ~bi~..,.,t. ~ 
3 - He!ene (1.-ız ismi). 4 - Die Mil eh (süt). 5 - I)iC (~' 1 
6 - Hans (er1~k ismi). 7 -Die Eisenbahn; der zugJ.ıld~~ 
8 - KaUıe (ktz ismi}. 9 - Das Kindermlidchen; da.5 ! ~~;~ 
( <l<ıdı; mürebbi). 10 - Das jüngste Kind (en ki4--ülc rdcbeP 
Die Puppe (bebek). 12 - Das Pf erdchen; das Holzpfe. ~ 
o-yunoak). 13 - Das Himınelbettchen (yatalc). 14 - J)ie 

1:ı - Das Haus (oo). 16 - Der Arm (kol)4 


