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lngiliz Anıiral genıisi süratle 
gidiyor! lskenderiyeye 

ÇarpışnıaQa hazırlanan kuvvetler 
Akdenizin şarkına doQru akıyor 

J!elıip Paşa:" Habeşistan 
Faşizmin mezarı olacak!,, diyor 
Loyd Corc 

diyor ki: 

"italya, Lavalin nutkunu ters 
tefsir etti: Fransa ceza ted-

birleri almıyacak sanıyor.,, 
"Devletler bir karara gel
mekte geclklyorlar. Uzlaş
ma kabil olmadığı takdirde 
ne vaziyet aıacaKlaran·a 
dair aralannda anıaşmamı
şa benziyorlar. harp ede
ceQlni açıkça söyliyen 
Musollniye karşı niçin 

tedbir alınmadı ? .. 
(Vazıları 2 ncl sayfada) 

Bcıhrimuhitteki parçala ını tla Af.. deniu ıcvlredm l,..Uis ,,.,...,. ... 
-"1iliiaı'5-iiiiiWciJt:: 
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Dally TeOgrph gazetselg IMlluısoDDnlnln son dlyevıne Art arda ıkı kaza 
''her şeye raOmen pek yakında harp edeceğiz.,, 

manasanı vermektedir. çıkaran bir otomobil 
Yunan donanması cunıa sabahı Direksiyondaki adam her halde hakiki 

8,3Q da şehrinıize geliyor şoför değildi ve gayri tabii bir vaziyetteydi 
ltalyan donanmasının nahoş ziya.retleri üzerine Düngecesaat

24 
de Şişliden gel · 

Yunanistan müdafaa mekte olan 2102 

numaralı otomo -
bil Harbiye önle • 

kuvvetlerini arttırıyor 
rinde Belvü hah -
çesi sahibi Muhid· 
dinin beş yaşında
ki oğlu Yılmaza 

Bu sabahki gazeteterin haberi yanhştır: 
Yunanistanda cumhuriyetçiler geneloya :!.:~:ş~~:.eue ya. 

çarparak kendisi -

iştirak edecek (Yazısı 4 üncü ı~ylada) so;;!örayn~~:~: 
~--~~~~~~~~~~~-

kaçma ğ a başlamış 
Fakat Taksim Be· 
Jediye bahçesinin içindekileri, clqımlalrileri mahvet tikten sonra keneli 
karşısındaki Neft ele parçalanan otom,bil 
Sendikat benzin satış yerinin önünde landığı otomobil bugün saat 11.1:> de 
bulunan Tramvay direğine çarpmış • Abanoz sokağından ini olarak Tarla
tır. başı caddesine çıkan eczacı müteka -

Bu Çarpma neticesinde otomobi • itlerinden lstepan adında birine çarp 
Un ön camları parçalanmış, içeride mıştır. Çarpma neticesinde lstepan ya 
bulunan müşterilerden Halisin yü • nağından n ayağından yaralanmış, 
zü ve bir arkadaşının da dişleri kı - hastaneye ka1dınlmıştır. 
nlmıştır. Şoför bundan sonra ara . 1796 ( 50) 

bayı bırakarak kaçmış, ve son daki • Bir araba kazası 
kaya kadar ismi öğrenilememiştir. Ya 3503 numaralı yük arabası Tarha • 
ralılar eczaneye götürülmüşler ve şından aşafı inmekte iken önüne 5 
tahkikata başlanmıştır. yaşında ufak bir çocuk çıkmış, arabacı 

(*l:>O ) (4092) Ahmet çocuğu kurtarmak için araba. 
HABER: yı yana almak istemiş. Fakat bu ma-
Yaptığı bu hareketten sonra, bu a- nevrada sağ taraftakı beygir dtişe -

damın gayritabii bir vaziyette olduğu rek iki ayafı kınlmıştır. 
na hükmetmemek kabil değildir. Mes· ("'50*) <4092) 
]eğin içine böyle birinin girmiş olma- ----------

Yirmi altı tayyarenin hangi ıehirlerin yadigarı olduğunu gösteren harita 
sına teessüf edilir. Öyle sanıyoruz ki, 
bu adam yakalanınca hak'ikf şoför ol
madığı direksiyonu, hakkı olmadan e-

Henderson hasta 
Londra, 18 (A.A.) - Mide hu· 

talrfmdan ve sarılıktan muztarip 
bulunan 8. Arthur Henderıon. 
Londra klinikleriJ'den birine ıır 

•• 

Onümüzdeki haf ata 26 layyaremf ze tflren)e le ge(irdiğl de anlaşılacaktır. 
ad konacak Bir otomobil 

kazası daha 
.(Yamı ı nci lllllfıula). _ 182' numaralı toför Ha>:J'İlliD. kul- Jlrittir. 



HABER - Akşam Postas. 18 EYLOt - 193;) 

lngiliz Amira J gemisi 
süratle Iskenderiyeye gidiyor 

Loyd Corc 
italya, Almanya je Fransanın 

çok girift siyasasını 
Habef imparatorunun kızı has- imparatorun teHlfl 

ta bakıcıllk 861"anlyor Adiaababa, 18 (A. A.) - · Röy-
Habet imparatorunun küçiik kız1, ter Ajansı aytannın sandığına ;ö-

haıtabakıcıhğı öğrenmeğe baıalmııtır• re, harp patladıtı takdirde~ impa• 

HabeflW ltaJyaya karfı llalya rator, genel karargihmı Adiaaıba· 
paraslla harp edecek hada kuracak ve uçak ile bütü~ 
Habeı1er İtalyanlara karşı ltalyan Habetiatanı teftif edecektir. 

parası ile harbedeceklerdir. 
ltalyanlar 1896 senesinde Habetiı· Habet hükUmeti önemli mik -

tanı istilaya kalkrııp Adova'da hezimete tarda benzin stokları ıatm aldı • 
uğradıktan sonra, Habeı hükiimetine 10 ğından, Habetistanda benzin fi . 
nrilyon altm liret tazminat venıüılerdi. yatlan yüzde otuz niıbetinde yük 
Bu hazine ıimdiye kadar dikkatle mu- aelmittir. 
halaza edilmıtir. Her yeni imparator 
tahta çıkarken "bu parayı ancak 1 talya- ılfllll'lllıllıı-'"'l'*Ml"""""'lllllılll"'llllıılllfllllll'lllıılıı 
ya kartı bir tecavüz vukuunda kullanma· lnglllerenln Akdenlzdakl 
ğa,, ahtetmiılerdir. tUo•unun •ayıaı 

Bazr imparatorlann tahsi servetin- Kahire, 18 <A.A). - Elehram ga • 
den de eklenmek suretiyle epey bir ye· zetest, 1ngilterenin Akdenizdeki kuv. 
kun tutan bu paralar, altın ve gümüı ha- vetlerinin 144 parça. harp gemisine 
linde gizli bir yerde gömülüdür... baliğ oldufunu yazmaktadır. Bunla • 

Saflar komisyonu Uçler konfe· rın 28'1 lskenderiyede, 20,sl Filistlnde 
ransının tekllflnl tek 1 k 6'81 Süveyşte, 20'sl Adende ve 70'1 Ce-

rar ıyaca belüttariktedlr. 
İtalya • Habeı itini tetkik eden bet· 

Jer komiıyonu - anla,ıldığma göre - mııı1111nııı11ıııııı1111111ıırnııınııı11111~ıınn1ttııınıılfllllllhttnııııffll1I 
bundan bir ay evvel Pariste üçler konte- Fransız matbuabnda bUyUk bir 
ranaının hazırladığı teklifleri biraz dah11 bedblnllk ve lnklaar 
aeniılebniı olarak lta)yaya sunacaktır. • 

Fokat bu defa bu teklifler uluslar Parıı, 18 (A. A.) - Gazeteler, 
kurumu delaletiyel sunulacakhr. Betler Betler Komiteıi göriipnelerinin 
kamiteıi tali beıler komitesinin yaptıit sonucunu ve Romanın cevaıbnu 
tetkilder neticesine ıöre, raporunu hazır ıabır11zlık ve endiıe ile beklemek 
lamııtır. 

Rapor, Habeı hududunun düzeltil· 
mt!'Iİ, poliıin tenıiki ve ekonomik danıı· 
malann neler olacağının tayinini ileri sÜ· 
recektir. İmparatorun hakimiyeti tanına
cak ve J tal ya, uluılar kurumu iclaresind~ 
Habeıistanda ıslahat yapılmasına me
mur edilecektir, deniyor .. 

Bu teklifler reddedildifi takdirde u
uluslar kurumu konıeyi derhal heyeti u· 
mumiyeyi haberdar edecek ve uluılar 

kurumu miıakı mucibince tutulmuı Ja. 
zım gelen yol kararlaıacakhr. 

Lnvalln yeni bir ıa,ebbUsU 
01' 11'1ilihe enl't!. Fransr,. Mkanr 

Laval beıler komite.inden çıktıktan 
sonra ltalyan delegeıi Baron Aloizi ile 
gÖrÜferek uzlaıma hususunda son bir 
tetebbüıte daha bulunmuıtur. 

lnglllz kabinesinin toplantısın· 
dan çıkan netice donanmanın 

hareketli 
İngiliz kabinesi bir toplantı yapmı~ 

ve bu toplantıdan ıu netice çılmuttırı 
Deniz bakanlığı, Akdenizdeki İngi

liz donanma11 kumandanlığına bazı emir
ler vennittir. Bu enıirlere ıöre, Akde
niz donanmaıının amiral gemiıi Kuvin 
Elizabet hemen Iskenderiyeye gidecek. 
tir. 

26 lc,üvazör ve üç torpitodan mü • 
rekkep bir filo da eylülün 27 sinden ilk 
teırinin 15 ine kadar muhtelif Yunan li
manlarında bulunacakbr. Bu hususta 
Yunan hükumetine buıün resmen ma
lumat verilmittir. Yunaniıtana ridecek 
olan 29 parça İngiliz harp remiıi Al't'Os· 
toU Korfo ile Navarin limanlannda kaJa. 
caklardır. Bunlardan batka Filistin sa
hillerinde de aynca tertibat abnmıttır. 

Haba,ıerln gUstorial 
Adiıababadan alınmı! hususi bir ha· 

bere göre, orada bet bin kitinin ittlraki· 
le bir gösteri (nümayiı) yapılmıt ve halk 
İmparatorun sarayına giderek "artık hü
cum emrini veriniz!,, diye bağırmııtır. 

Habeıistanın eski Roma İ§güderi, 
Eritre ve Somali hudutlannda yapılan 
tah,idatı gözden geçirmek üzere orala· 
ra doğru hareket etmiştir. Eski Habeş 
işgüderinin orduda mühim bir kuman· 
danlık alacağı anlaşılmaktadır. 

ltalya ve Fransa 
Fransız Dışbakanı Lavalin uluslar 

kurumu prensiplerine sadık kalacağım 

ima eden ıon söylevinden sonra İtalya· 

nın ileri gelen gazetelerinden "Gionle 
Ditalya,, da Gaydo isimli muhamr de· 
meh:tedir ki: 

Lanl, uluslar kurumu misakma faz. 
la bağlanmaktan gelecek ıüpheJi istifa
deelri iyice ölçmelidir. 

lnglllzler Maltatlan çaklllyor 

Malta, 18 (A. A.) - Yüzlerce 

İngiliz kadını ve çocuğu ve biJ -
hana ıMaltada bulunan asker ve 
deniz efradı aileleri lngiltereY.t:ı 
aitmektedirler. - ·-' 

Vehip Paşanın eıki bir resmi 

tedirler. İtalyan • Habet anlat -
mazhğının ba§langıcmdan be
ri gazeteler hiçbir zaman bu de . 
rece bedbinlik göstermemişlerdi. 

lngiliz • İtalyan ihtilafının yakın
da İtalyan • Habet anlqma:ılığı • 
na katılmasından korkan Pelit 
Parisien gazeteıi diyor ki: 

,.Roma'nm tehlikeli bir oyuna 
girittiğini gösterecek ıebepler 

vardır. Anıulusal durum yıllar • 
danberi bu kadar gergin ve bu ka-
dar ağır olmamıştı.,, 

Figaro diyor ki: 

"Uzun zamandanberi devam e· 
den durumun sonucu yaklaşmak • 
tadIT. Ceneve' de dolaşan yayın • 
tılara inanmak ve delegasyonlann 
gösterdikleri nikbinliği nazarı iti
bara almak gerekirse, bu sonucun 
çok feci olması muhtemeldir.,, 

lngiliz harp gemilerinin Akde
nizdeki faaliyetinin Cenevrede 
uyandırdığı heyecanı kaydeden 
( Oeuvre) gazetesi diyor ki: 

"Görülüyor ki, Cenevre, Roma. 
da toplanan Bakanlar Konseyini 
İtalyayı Uluslar Sosyetesinden 

çekecek bir kuvvet olarak telakki 
etmektedir.,, 

Birçok defa ltalyaya karşı doıt
"ıuk göstermiş olan mutedil (Or -
dre) gazetesi diyor ki: 

"ltalyan • Fransız ittifakını lü
zumlu bulan birçok Franaı%lann, 
Franıada kendisine kar§ı biraz 
mukavemet gösterilince Musoli · 
ni'nin Hitlere doğru dönmesinden 
hiddetlendiklerini gizliyecek de • 
ğiliz. Ne kadar büyük ıiyasa ada

mı olursa olsun, B. Muaolini son 
meselelerde gereği aibi hareket et 
memiıtir. 

İt•ııanlar .Afrlkaya hastalık p k 
mUtehassıeı gtlnderlyor e 
Londra, ( Ozel) - Sıcak mem- · 

anlaşılıklı anlatıyor 
leketler hastahklan üzerinde ih - "Muaolini'nin, gittikçe diıleri gözü. 

t l Lond d bulunan kiiyor. Birkaç ıün içinde bu diıleri Ha-
Franıız baıbakanını "zecri tedbirlere ya. 
naımaktan gayet uıtalıklı surette kaç
mıı,, olarak gösteriyor. Vaziyetten çı· 

kan en tehlikeli netice fUdur ki, İtalya, 
ikinci tehiri kabul ediyor. Benim bu 

ııası o an ve ra a ~ . . 
1 l d kt s· Ald K t l _ beı ıırtlagına ıokmak nıyetmde olduğa 
ta. yan o oru .'~ 0 

•• as e anlatıl!yor. Eğer ıimdi harp patlaru, 
linı afuıtoıun hınnden ıtıbaren nerelere kadar uzanacajını, ve ne sibi 
§arkt Afrikadaki ltalyanlann ııh· neticeler doiuracaluu kimse tahmin ede. 
hat itleri batına geçiril.mit hulu • mez.,, 

söylevi teflirim ne olursa olsun ehem
miyeti haiz değil, fakat İtalyanın vazİ· 
yeti yanlıt anlamamaıı çok Önemlidir. nuyor. 

Kendisine genel ispekter (mü -
fettit, enspektör) sıfatı verilmit* 

tir. 
ltalyan doktoru, muvakkaten 

Romadan çafırılmııtır. 
NOT: - Bu zatm aslen ltal -

yan olduğu isminden de bellidir. 

Habefların Japon elçle! 

Londra, (Özel) - Tokyodan 
gelen bir habere ıöre, Habet mü
meaıili Biru, Ja.ponyaya varmıt 
ve derhal Kobe §ehrine hareket 
etmittir. Verdiği bir diyevden, 
Japonyada Habet Elçiliği tesis et
meğe gittiği anlaıılmaktadır. Ja • 

Bu iki cünıle Loyd Corcun IOn Yel'· 

diii bir ıöylevden almmııtrr. Loyd Corç 
ıöyle devam etmiıtirı 

"Eğer uluılar kurunıu bu iti halle.o 
demezae, anıuluaal bir büro haline ıe· 
lecektir. Fakat adalet prensipi üzerine 
hak ve ıükunu teessüı t:debiUr bir cemi
yet olmaktan çıkacaktır. 

Franıa başbakanı da bir ıöylev ver· 
di. Bunun için ne ıöyenebilir? Ben kendi 
hesabıma eğer bu ıöylev, manası itibari
riyle muhtelif iıtikametlerde tef air edil
meaeydi daha memnun oacakbın. 

Bazdan, Fransız baıbakanmm ıöy. 
levini, lnıiJiz dıtbakanınınkine benzel' 
olduiu, Franaızlann zecri tedbirlere ya· 
naıtığı ıeklinde tefsir ediyor. Ayni de
recede maıum olan diğer bir ımıf ise, 

Beni en çok ilgiliy~n (alakadar e-

den) devletlerin bir karara gelmek husu· 
ıundaki gecikmeleridir. Bunlar, hareket 
ıecikmesi değil, harekete geçmeği ta· 
aavvur huıuıunda gösterilen bir gecik. 
medir ki, farklı bir ıeydir. 

Soranm: Uzlaıma kabil olmadığı 

takdirde devletler ne vaziyet alacaktan. 
na cJai1' aralannda anlatmıtlar mıdır? 

Elbette bunu konutmutlardn·. Fakat 
emn değilim... 

Avrupayı hiç aldatmıyan ve Hah. 
ıiıtanı istili, itgal ve sonra kontrol et· 
mek iatediiini daİlna açıkça aöyliyen 
Muıoliniye kartı, uluslar kurumu derhal 
niçin harekete geçmedi?~· 

~-----~~-----~~~~~--~~~--~~~~~ ........ 
=~yada bir sene kadar kalacak - önümüzdeki hafta 26 tayyare

ad konacak Ja.ponya da, Habetistan için 
cephane almağa ve istikraz yap -
mağa geldiği havadisini yalanla -
mı,tır. 

Muharip bir Habaf karı koca 

Londra, (Özel) - Habetista -
nın Ogaden mıntakasmda aaff ı 
harp kumandanlığı kendisine ve

rilen General Habte Mikael cep -
heye karısiyle birlikte giderken 

demittir ki: 
"- llk müdafaa safındıı. bulu -

nacağım. Belki de vurulur ölü -
rüm. lmparatonıma ve dostlarıma 

veda ettim. Ölümden korlanuyo • 

mize törenle 
25 ey hil çar§amba günü, yur • de tayyareleri alan Abdurrahma9 

dumuzun havadan korunmasını Naci keıecektir. Bu tayyareler av
aağlıyacak hava filomuza yeniden cı tayyareıidir. 

eklenen 26 tayyareye ad konma lıim konacak diğer tayyareler 
töreni yapılacaktır. de ıunlardır: 

Şehrimizde Abdurrahman Na -. Fatsa, Kavak, Boğazlıyan, A .. 
cinin aldığı üç tayyareye ad kona- le.çam, Mudanya, Hopa, Rize, Sür
caktır. Buna ait program hazır - mene, Görele, Adana mensucat 
!anmaktadır. Çarşamba günü aa • fabrikası, Mecidözü, Zile, Sıva.s, 
at onbeşte davetliler Yeşilköye Çivril, Dikili. 

gideceklerdir. Orada söylevler Bu isimdeki tayyareler birer 
söylenecek, üç tal)':areden birinin tanedir.. Bundan ha.tka Samsunda 
ktirdeleıini Vali ve Belediye Reisi üç ketif, Trabionda Uç keıif, Gi .. 
Muhittin Üstündağ, reıunda iki ketif tayyaresine de 

rum.,, Parti Bafkanı Hilmi, üçüncüsünü büyük törenle ad konacaktır. 
Bu Habet Generalinin karısı ----.,.------------------------

da Habeıistanın en zorlu muha -
riplerinden sayılmaktadır. Ve ko
casiyle birlikte harp safında dö -
VÜ§mek niyetinde olduğunu töy -

lemittir. 
ltalyanın Trablus kuvveti 

Londra, 18 (A.A.) - Daily T e 

legraf gazetesi, ltalyanı'l Trahl'!s 
daki kuvvetlerini 70.009 asker VP. 

375 uçak olmak üzere tahmin et· 

mektedir. 

Yeni eavklyat 
Roma, 18 (A. A.) - 1500 ne· 

fer taşımakta olan (Nazario Sau· 
ro) gemisi doğu Afrikasma hare

ket elmittir. 

Bir ayda 82 vapur 
Asmara, 18 (A. A.) - Geçen 

ay içinde Eritre limanına 82 va -
pur ve 88 yelkenliden 120.371 
ton ef ya ve 24.171 kiti çıkarıl -

mıttır. 

NOT: Şarki Afrikaya gidenler 

hu hesapta yoktur. 

Vehlp pa,amn e8zlerl 
Habet ordusunun Cicika'da bulunan 

cenup orduıu erkinıharbiye reisliğine 

aeçirilmiı olan eski osmanlı pa§alarmdan 
Vehip, Franıız Pöti Parizyen gazetesi 
muhabiriyle konuşurken demiıtir ki: 

"Habeıislana karıı ciddi harekata 
siriımek için yanm milyon aıkere ihti· 
yaç vardır. İtalyanlar böyle bir kuvveti 
neyle besliyecekler? 

"İtalyan Somaliıinde ıu anda 20.000 
lta1yan, yani beyaz insanlardan mürek
kep kıtalar ve tahminen 20.000 yerli as

ker vardır. fta1yanlann böyle bir kuvvet 
le, faydalı tekilde hareketler yapması na· 
ııl olur?., 

Eski Oımanlı pqalanndan Vehip, 
bir de §Öyle ıöz etmiıtir: 

"Hiç bir zaman peygamberlik iddia· 
ıına giriımedim. Fakat ıanmm ki, fa· 
ıizmin mezan Habeıislanda kazılacak-
br ... ,, 

Vehip, baakınlar tertip etmiyece· 

ğinden, bu gibi hareketlerin faydasız ol· 
duğundan, fakat isterse V alval'i ve ona 
benzer baıka mevkileri yanın saat içinde 
alabileceğini söylemi§, fekat §Unu ilave 
etmiıtir: 

"Ahnm amma, neye yarar?,, 
Habeıistanın cenup cephesinde bir 

ıeyden korkusu olup olmadıfı ıorsusuna 
da: "Hayır, teıkili.tnmz olmama11na rat
men harbe hazırız,, demiştir. 

Itolyadan geçen 

Postanın 
intizamı bozuldu 
Londra, (Özel) - Malta dan 

gelen haberlere göre ltalyadan 
geçen posta yolu üzerinde dikka

te değer §İkayetler vaki olmut • 
tur. 

Maltadan lngiltereye ve lngil -
tereden Maltaya, ltalyadan geçe -

rek, giden bazı mektuplar yerine 
varmamaktadır. 

Salahiyetli makamlar, haıka 
bir yol seçmenin muvafık olup ol
mıyacağını düşünmektedirler. 

SON DAKiKA . 
Musollnlnln son s6z
lerlne dair Daylltel
grafın makalesi 
Musolininin nutkunu tefsir eden 

"Daily Telegraf,, gazetesi İtalyan 
Batbakanının siyasasında elan bir 
değitkilik olmadığını, ve hiçbir 
suretle ltalyanrn Habeşistandaki 
siyasetinden vazgeç.miyeceğini 
yazmaktadır. 

Ve, Daily Telegraf ilave edi • 
yor: "Harbm yakında başlaması 
muhtemeldir. Fakat buna ka111 
da unutmamalı ki gerek Afrikada 
gerekse Avrupada İngiltere mev • 
cut vaziyeti muıhaf azaya andet • 
mittir.,, 

Alman • Sovyet 
mtinasebatı 

Paris, 18 (A.A.) - H avas &• 

jansmın Moskova aytarı bildiri· 
yor: 

"So.yet hükO.meti, Nüremberg

de B. Stalin, B. Litvinof ve genel 
olarak Sovyet rejimine karıı yapı· 
lan ,ahsi hücumları ağlehi ihtimal 
protesto etmiyecektir. Reımi çev

renler, tefebbüılerin, durumu hiç 
bir ıuretle değittiremiyeceği ka
naatindedir. Bunlar, Alman - Sov• 
yet meselesinin kotarılması için 
hatka alanlarda çare aranması 
gerektiği mütaleasında bulunmak' 
tadırlar. 

-0---

Balkan güreşçileri 
şerefine ziyafet 

Dün gece Park otelde Balkan gü • 

re~ileri ı,erefine bir ziyafet verilmiş
tir. Balkan· devletlerine mensup spor· 
cular, ve federasyon erkanı bu Ye.sile 

ile bir arada bulunmuşlar, biribirleri
le samimi olarak konuşmuşlardır . 





4 

Sovyet dostlarımız 
fabrikalarımızla 

çok alakadar! 
"Her yeni fabrika Türkiyenın ekonomi 
temelini kuvvetlendir.irken dost ve 

memleketin siyasai kuvvetini 
de arttırmaktadır ı,, 

komşu 

Ankara, 17 - Kayseri kombi
nasının açılış töreninde bulunan. 

Iar bu sabah Ankaraya dündü -
ler. Sovyet misafirler öğleden 

sonra Celal Bayarla Yüniş fahri -
kasını gezdiler. Heyet akşam Ce -

• 
lal Bayarla birlikte ekspreıse ta • 
kılan hususi bir vagonla Ankara _ 
'dan ayrıldı. Sovyetler EsklşeJ\ir _ 
"de bir gün kalarak şeker fahri _ 
kasını gezecekler, sonra Hereke 

"dokuma fabrikasını, l:zmitteki 
fabrikayı da gezdikten 'onra de • 
niz yoluyla lstanbula gidecekler -
'dir. 

Moakova, 17 - Gazeteler, Dış 
lşleri Halk Komiseri vekili Kres -
tinskinin §U diyevini yazıyorlar: 

"- Türkiye Cumhuriyetinin 
endüstıoileşme alanındaki •Ierle -

lngilterede 
müthiş fırtına 
Londra, 17 - Britanya saliil -

lerinde müthiı bir fırtına vardır. 
Rüzgar 93 mil süratle esmekte -

dir, Telefon, telgraf hatları harap 
olmuttur. Mary Kingsbreg ismin-

deki vapur da kazaya uğramıştır. 
Büyük dalgalar Deal plajının bir 
kıamıı;n al.ıp. ıötürtftü!lü'r'. 

-0--

Uluslar Kurumu 
Mas~afll oJ.uyor 
Cenevre, 18 (A. /il.) - 8t La -

val Uluslar Sosyetesi l>ütçe ko -
misyonunda bütçenin yüz<te 10 a~ 
zaltılmasım istemiş ve F rannz tali 
sisatmın yüzde 10 azaltılmaaım 
yakında Fransız parlamentosuna 
teklif edeceğini bildirmiştir. 

Tilrk taPlhl anştırma 
kurumunuu gezisi 

r '.Aydın, 17 - _'ta-;k Tarihi Araş
tırma Kurumu 'Üyelerinden mürek 1 

kep olan heyet İzmirden Sökeye 
gelıni§ler burada Milet lia, abesi _ 
ni, ve Yenihisardaki Didim hara
besini tetkik ettikten sonra fzmi _ 
re dönmüşlerdir. "' -·;-~'1 ... 

- -o- ' . 
• 

ErenkUyüode kon1P9e 
C.H.P. Erenköy. 

cedit ocağından~ 
kamunu Sahrayi 

Ocağımızın yıllık kongresi 22 Ey · 
Jul 193i pazar giinü AAhah saat 10 da 
yapılacaktır. 

Ocakta yazılı hiitün üyelerimizin 
kongreye onur vermelerini dileriz. 

-0--

Veni Neşriyat 

tlukuk GazeteBi 
Tiirkçe ·ye fransızca olarak Cevat 

Jialikı tarafından neşredilmekte olan 
Hukuk gazetesinin onuncu sayııoıı çık
mıştır. Üniversite ordinaryüs prof e -
sörlerinden, Morg miidürü Saim Ali 
Dilemrenin Tıbbi Adliye, profesör 
Mustafa Reşa.dın, Fransız mahkemele
ı·i içtihatlarına, profesör Hasan Tah · 
ı;in Ayninin ekonomik meselelere, Tem 
yiz azasından Refik Onatın türk hu
kukuna, Cevat Hakkı Ozbeyin Kazanç 
kanurtlarınm tetkiklerine dair yazt -
larile, noterliğin inkişafrna, hukukda 
ahlak kaidelerine, rüşüt yaşının değiş 
tirilmeslne vesatr mevzulara ait kıy -
metli etütl~r vardır. 

mesini devamlı ve dostça bir dik

katle takip ediyOl'U2.Her yeni f ab
rika Türkiyenin ekonomi tenıeli
ni kuvvetlendirirken dost ve kom

fU memleketin siyasal kuvvetini 

de arttırmaktadll'. Türkiye, lideri 
Kamil Atatürkün idaresinde is -

tiklali için birçok parlak muvaf -
fakiyetler kazanmıt ve müstakil 

geli§me hakkmı eld!! etmittir. 
Şimdi ekonomi alanmdaki zafer -

leri, feodal ve tamamen yabancı 
kontrola bağlı eski sultanlar im -
paratorluğu ile demokrat ve fa. 
aliyet dolu yeni devlet arasında 

geçilmez bir durum yaratarak is
tiklalini daha ziyade kuvvetlen • 
dirmektedir. Çok önemli olan 
Kayseri kombinasının açılmasını 
pek büyük sevinçle karştlıyoruz.0 

llkmektep 
kıraetleri 

Devlet Matbaası bas
llılarını bitirdi, iki üç 

gftne kadar satışa 
çıkarılaeai 

Bu s~ne ilkmekteplerde okunacak 
olan kıraat kiü.p1annın yeniden yazı
larak Devl~t Matb&Uında baBllmakta 
olduğu ve yakında satışa çıkarrlacağl 
yazdmışh. 

Aldığlmız mahlntata göre ilkmek -
teplerin beş sınırı için hazırlanan .kı -
raatlerin baskısını Devl~t: Malbaası 

fü6rriii~ ve bunlann bir çijfU elitten -
mi§tir .. lld üç güne Radür bu kıraat -
ter, Vil!yetlere sevkedilıtH!lt üzere 
De,·let Mattiaası kitaplarını satmiiktw 
olan' "VAKiT,, miiessese~ine teslim e. 
dl1ecektir. 
Kıraatler ~k kitap olduğu için bil· 

tün illmfeRteplerde okunması mectiu -
ridir. 
Bunların yEStlştirilemediği Heri sürü 

lvek Hu sene de eski kıraatlerm o -
kutturn-lat'altt hakkntda y~ııJan d'>ğ • 
ru değil<fir. 

Ou"ar'datt düşttl 
Büyük Hendek caddesinde oturan 

dört yaşında Ester Lilnapark bahçe -
sinin duvarında oynarken düşmüş, 
muhtelif yerlerinden yaralanarak 
hastaneye Jmldırılmıştır. 
Fazla bagırınca 

Ortabahı;ede manav Ali, yanında 
duran incir. satıcısı Mehmedin fazla' 
bağırmasına kızmış, üzerine atılar.ak 
dövmüş, iki dişini k1rmıştır. 
Kon~ak yaptı 

Tarabyada Ahmet Çelebi sokağında 
elektı:ik Şirketi direktörlerinden Fi -
dosun oturduğu eTin birinci kat sa.lo· 
nunda elektrik telleri kontak yap ~ 
mış, yangın çıkm.ş, etraftan yetj~n
ler tarafından söndtirU.hnöştür. 
Denize dü~ü 

Tfaragümrükte oturan s.ekiZ yaşnt . 
da ~abahattin dün arkadaşlariyle E· 
minönündc deniz kenal"tnda oynarken 
muvazenesini kay6ederek deırt~ düş
müş, kurtarılmıştır~ 

Taş dü$'tÜ 
Bakrrköyde Taş iskelesinde çalışan 

ameleden Burgazb Mustafa oğlu Kad 
rintn ayağına ta.Ş" düşınüş, K.adı1mn 
ayajt ezilmlştir. Kadri, su f.a.Şy&ll' bir 
kam;on1a Yedikal~ Etmeni hastanesi
ne kaldıtı1mıştrr. 
Kalas kırılınca 
lruruçeşme rıhtımına bağlı Iia.lka -

HABER - llşam Pc>Stası 

Bitler 
Son nutkunda 

Yahudilere 

Ifl EYLÜL - 193~ 

Tramvay arabalarının 
bakımsızlığına bakın: 

.ne diyor? B• •• J 2 A f 
ler~~::r,:: :i;:!~!~r~ahudi - ır gunue arıza. 

"-Kapitalist Yahudilik, hiç- Teller tutuşuyor, va-
bir zaman bir sanat sahil:>i olama- I I d k 
mı§tır. Kudüsteki mabet bile ya - gon ar YO an ÇI ıyor 
hancı sanatkarlar tarafmdan ta -
mamlanmıştır. Mütereddi sanat -
karları, halkımız arasında baıı -
boı bırakamayız ... ,, 

---O--

üçüncü genel 
ispekter 

Vazifesine gitti 
Üçüncü genel ispekter (mü -

FatKiten Harbiyeye ıiden 743 
numaralı vatman Ah.medin ida . 
resindeki 174 numaralı tramvay 
arabası dün akşam Gafatada Voy
voda caddesinden geçerken e -
lektrikler kontakt yapmış, teller 
yanmağa ba.şlamııtır. 

Tramvayda bulunan halk neye. 
cana kaprlmr§, kendilerini yere 
atmı,Iardrr. Teller bir müddet 
yandıktan sonra söndürülmüş, 

tramvay, yoluna devam etmittir. 

Nüfusça bir zayiat olma.mıttır. 
Bu sabah da bir tramvay yol • 

dan çıkmıştır. Maçka • Beyazıt 
hattında i§leyen ikinci me-vki bir 
tramvay araıbaaı bu sabah ıekizde 
Harbiyedeki maka&t:an geçerken 
yoldan çıkmı§, sağ tarafa dojtu 
birkaç metre ilerlemiştİT. Vatman 
fren yaptığı için araba devrilme. 
mi!tİY. Bu yüzden münaka\it dur-
11111!, bir mUddet sonra araba yo
la konmuş.tuT. 

fettiş, enspektör) Tahsin Özer ---"-------------------------------
dün saat yirrnide Güneysu vapu

ru ile Trabzona gitmittir. Üçün -

cü ispekter ( müf ettif) beTaberin
de Ekonomi Bakanlığı direktör • 

lerinden Saffet Koray, Finans Ba· 

kanlığı ispekterlerinden Eaat ve 
Sağlık Bakanlığı ispekterler he • 

yeti baıkanı Dr. Esat da gitmek
tedir. 

Tahsin Özer Trabzondan Erzu
ruma geçecek, mıntakaaı içinde 
dolatbktan sonra Ankaraya dö -
necektir. 

Tahsin Özer vapur kalkmadan 
evvel kendisiyle görü§en gazete -
cilere şunları söylemiştir: 

"- Bu akşam Trabzon y&luyla 
Erzun.ıma gidiyorum. orada kısa 
bir müddet kaldıktan sonra' ispek-

terlik çevresindeki illerde hir in
ceİeme 

0

geziat yapacağım, Ora an 

Ankaraya döneceğim. Birinciteş -
rin sonlarında ispekterlik kadro -
sunu tamamen hazırlamıt ve icap 
eden salahiyetleri almıf olarak 

vazifemin H'fmda liulunaeağmu 

ümit ediyorum. 

"Doğu illerinde çalışmak üzere 

birçok genç sanat ve meslek sa -
hiplerinin, büyük arzu ile ba§vur
duklarını görüyorum. Çok taltdi • 

re layık olan bu ülkeseverlik l.te • 
ni çok mütehassis etti.,, 

o 

Bolşevikler 
40,000 senelik 

iskeletler 
ve 

Taş devrine Alt 
mahkukat buldu 

Moskovadarf gelen l>it haber. 
Sovyet toprak araştırma heyetle -

rinden birisinin Kırımda çok ö -
nemli iskeletlere rastladığını bil-

dirmektedir. Bufunan iskel"tler, 
takriben 40,000 seneliktir. Ta, 
devrinin muharebelerini gösteren 
ta§ mahkukat da bulunmuıtur. 

---o-

Zehirlenenler 

Yunanistan müdafaa 
kuvvetlerini artbnyor 
Atina, 17 - Yunanistan hükfuneti ı 

son zamanlarda sahillerinde müdafaa. 
tertibatı almağa ha!!lanuştrr.Bu arada 
Salamin limanı torpil ve ağlarla ka-

Hırsız babanın 
hırsız oğlu 

iktst de yakalandı 
iz.mir - Bundan iki yıl önce 

lzmirde yapılan bir hırsızlığın fa. 
illeri birkaç gün evvel biri Sam • 
sun, biri de Ankarada yakalana -
rak 'hakyerine verilmitlerdir. Bun 
lar: Bebekli Raufla oğlu Nezihi -
dir. 

Raufla N~zibi lp,irı\! Meaer -
ret otelinae Edremitli fabrikatör 
Hafız Rif atın yastığı altından 3 
bin liraımı çalıp kaçmışlardı. Pek 
az sonra paralar elegeçmİ§•e de 
baba oğul hırsızlar yakalanama -
mıftı. Ve ancak iki sene sonra bıı
Jundukları yerler tespit edilebil· 
mit ve tevkif edilmişlerdir. 

---'-()-

Sigarasile or
manı yakan 

adam 
TevkH ~dildi 

rr,·a ile ~ykoz arasında çıkan 01'· 

man yangınının söndiirüldiiğünü n 
yan~ının sebebi hakkında Beykoz .Tan· 
darma komutanlığının t.ahkiat yaptı
ğını dün yazmıştık. Jandarma tara -
fındtı.n ReŞadiyenin Berel«!C köyünden 
Tahir o~lu Osman isminde bir adam 
yakalanmıştır. Osman köyüne döner
ken sigara:rr OTnmRa atm1ş, yangın 

bu yüzdtn çıknnştır. Osman dün Bey· 
koz ceza hakimilltJl; önüne çıkarılmış, 
hakkında t,e,•kif kararı verilmiştir. 

patilmıştır. Kadro haricinde bmıkı • 
lan gemiler de techiz edilmektedir. 
Bir taraftan da hava kuvvetlerinin 
takviyesi için yeniden 50 tayyare ıs • 
marlanac.aktır. 

Yunan hükftmetint hG aleıtcele tıed
birJere sevkeden, İtalyan donanma • 
sının Yunan adalarını slk sık mev • 
simsiz ve nahoş ziyareti üzerine bir 
gaıetenln "'hükt\metin kuvveti yol! 
kendini saydıramıyor. fulyaya MI' şey 
yapamıyor?,, diye bir makale-yama -
srdır. Hükftmet, kuvvetli olduiunu gös 
termek istemektedir. 

Yunan donanmeM 'Fllrlltyeye 
hareket etti 

Sel&tik, 17 - Yunan donan111ası 

tstanbulu ziyaret maksadJyle bura • 
dıuıL 1'aMllet etiniftir. 
Yunan donthlm~r, lstanbula cuma 
günü sabahleyin sekiz buçuk radde -
Ierlnde gelecek.tir. Yolda bir iki Yu
nan limanına uğrayıp gecikecektir. Ça 
nakkaleden gündüz geçecektir. 

Yalnış haber 
Yunanlstauda ciim
hurlyetçUer genelo
ya iştlrAk edecek 

ugün.kü sabah gazetelerinde şöyle 
bir telgraf çıkmıştır: 

Atina, 17 (A.A.) - Lfberal ve: Te" -
rakliperver fırıtalan yönetgenlerl ay-
rı ayrı toplanarak cumhuriyetçi uygu

larını bergitmişler ve plebisit.e kant • 
mamaya katsr vermişlerdir. 

Fakat bu telgrafta bir tercüme Ha
Wı olduğu anlaşılmaktadır. Çihdrii 
Yunınttstan muhalifleri plebt..tte (re-yt 
ama) iştirak etmeğe kat'i surette ka· 
rar vermişler, ve prepagandalara bi
le başlamışlardır. 

Çay içtikten sonra 
dayak yiyen mlşterl 

Almanlar Kadıköytinde oturan Seyyar elek -
trikçi Hasan dün yanında çırağı A· 

ingfltereden iStf k- zizle Beyazıtta Ahınedin kahvealne 

razda bulunacak gitmiş, birer çay içtikten sonra çıka. 
Ek rıp beş kuruş vermiştir. Gal'llOft 1* ~ 

Londra, (Özel) Alınan ono- yrn beş karo~ olduğu.au ~1iyerek ild 
mi Bakanı İ>r. Şaht'ın yakında . . 1 __ ..1 çaya &n knruş ~~yınee ara annua 

Üsküdarda Toygartepede oturan, a - Londraya ıeleeeji anlatılıyor. Bu ka~a çikm~, kafıvttl H~ ~n lıir 
rabac[ Mehmedin kızı Kezban dün geliften maltaat Londradan en a - olarak müfterHer1 ye'fe yatırmışlMr, 
makarna pişirmiş, kalaysız bir ı.ahana şajı ıoo,000,000 sterling kadar Ü'Ze'fleriRe çıkıp adant akıllı döğmüt. 
koyarak Rakırköyünden misafir ge - bir İ&tikraz yapmaktır. terdir. 

l~H~~i~~~te"mi~~~i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ arkadaş biraz sonra bahçede konuşur- .. -- Eilu cuma akşamı 
Jarken sancılanmışJardır. Komşular s o s • e a 
yetişmiş, zehirlenmiş iki kızı Zeynep m e r 1 n m S 1 
Kamil hastartesİIK' kaldırmışlardu. 

Bundan başka Boşaziçinde Sit -
leyman simitçi fırınında çalışan 

Ahmede memleketin~~ ;önderllen 
baldan yemi~ zehirlenmiş, h~eye 
k~ldrrrhmştır. ~ 

van vapuruna kömür taşıyan amele 
Şükrünün bastığı kalas kırılmış, Şük
rtt taşlar üzerine düşerek yaralan · 

Yeni sinema mevsimine 
(Mösyö, Madam ve Bibi) fil minin ideal çift attmtt 

MARlE GLôRY ''e :Rt:KE LEFEvRE 
tarafından bir sureti fevkaIA. dede fent~ll edifmfş. 

Daktilonun Aşkı 
Gayet şeıı ve neşeli film ile başlıyor. 

mıştır. lii•••••••••••••••••••••••••• 
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BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

TefırDka ınumaıraso: 8 Yazan: (VA .. INIOI » 
llyas Reis şehit olmuştu, fakat Orucun ne olduğu
nu söylemeye kimsenin dili varmıyordu. O daha 
feci bir vaziyete düşmüştü: Düşman elinde 

esirdi. Bir Türk korsanı için, bu, biricik felakettir! 
Geçen tefrlkaların hull•a•ı ki yerliler, hemen hep bir ağız • tık vaziyetteyim .•. Belki işitmişıi-

Bızır Bela (Barbaros) kendi ·ı dan ve ayn ayrı dillerle: nizdir, ıon zamanlarda, bütün 
ne tdbl Ağrıboı adasımn pren • B v ı f d' · ı..:a ... em, 1800 Mu··aıuma·· n esirinin · Ud kad u l' 8 - qın ıag o ıun, e en ı.mız... ""l.n\' 
ııne ırga ege ,yor. u l • b . ku ı · · ş· d" · 
tabUyete i8yan gösteren pren • lyaı Reıa ıahadet merte eııne e - rtarı mauna gıtb... ım ı ıse, 

' rı·ıtı• o··yJe mı·? dedı·ler kendi öz kardeıaimi kurtaracak sin karuı Anlta, ona bir suikast , • .. • • ~ 
hazırlıyor. Merasim merdive. Hrzır, cevap yerine, fasih AraP- halde değilim ... lki kapatnm söz· 
ntnden çıkarken başına ıonuıld ça i)e bir cümle dua okudu. de en kanaatkarı olan Rutani bi • 
bir aakaı diııilrüp öldürecek. Fa Gelen konanlardan biri: le, 25.000 &kçadan başlamı§ken, 
kat Bızır §imdUik bahçedeki çı· _ Aslanlar gibi döğüterek, 10.000 altın diye tutturuyor. 
narın altındadır. Tanrının ulu adım zikrederek ve - On bin altın? .•• 

Taraçanın öte ucunda bir ka . üzerine saldıran Rodoı Şovalyele- Pren.1, düşünceye daldı. 
nepe vardı. Çınarın altı oradan rinden yirmi otuzunu öldürdükten Adeta ürkmü.§tü. 
daha iyi görülür, konU§ulanlar da sonra, kendi de öldü ..• dedi. Reis bunun fa.rkma vararak, 
daha iyi ititilil"di. Anita, kanape- Derin bir sükôt... Cilberto'nun yüreğinde doğan 
ye oturdu. Sarmqıklarla gizlene· Orucun ne olduığunu tayleme - tüpheyi yatı§tırmak, onu derhal 
rek seyre batladı. ğe kimsenin dili vannryordu. O, teskin etmek iatedi ve dütüncesi • 

Hızır Reise, en yum Ufak, puf- daha feci bir vaziyete diişmüttü. ni, açıkça ortaya koydu: 
la kuştüyü minderleri ikram edi - Bunu havsala almıyordu: - Bu parayı 1alnız ıenden ve 
yorlardı. Dütman elinde uirdi ! kartıhbız olarak iıtiyecek deği • 

- Yok, hayır, eyvallah... Şu Bir Türk korsam için, bu, biri- Hm! Civarda haraç ke&tiğim di • 
hasır da:ha iyi ... Orada oturayım.. cik felakettir! ğer Y-erler de var, biliyorsun! On-
Haaan ! .. Sen de 0 yumuşak yere Bir ses: lardan da toplıyacağrm. Esasen, 
çökme bakayım.... Yanıma gel... -Allah, kulunu öldürmeyince Kont d'Ambro'yu tatmin için, on 
Korsanlıkta kuştüyü minder yok • öldürmiyor, itte ... • dedi. bin altından pek <la.ha fa.da.sına 
tur ... Konanın gözü raıhatta olur- Bir Hrriıtiya.n: ihtiyacım. var ••• Sana teklifim fU· 
sa hali berbattır! - Müslümanlıkta intihar ha . dur: Anlqmamızı yedi ıene daha 

Gülerek çocukla takalqıyor • ramdır derler... uzatmamı geçen ıefer iıtemiıtin. 
du. Ona, bütün bu asilzadelerden - lıter istemez esaret hayah• Ben, yeni anlaıma<la li~cı artb· 
daha ziyade ehemmiyet verildiği na katlanıyor I racağmu düfünereli "Olmaz, za -
belliydi. Kendisine ikram olunan - Peki kimin esiri imit? ... manı gelain de ba}canz !,, diye 
yemi§lerden en seçmelerini de e - - lki kaptanın birden mi.ifte- battan aavmıftım. Efer mütkülü-
liyle soydu, oğlana yedirdi. rek mali imi, ... Kaptanlardan oi - mü halederıen seni ve ıana tabi O• 

Bütün bun!arı yaptığı sırada, rine Rutani diy.orlar •.• Öteki ise ••• · lanlarr, kaledeki •bu adamlarımla 
ka§ları çatıktı. Güldüğü zaman Neydi adı? ve gemilerimle şimdiye kadar ol -
bile alnında bir elem çizgisinin iz- -Bir Kont •.. Şey ... Kon d'Am· auğu g•bi, yedi 1.11 daha koru • 
leri görülüyordu. Her halde zihni· bro.. rum ••• Birinizin kılınıza zarar gel-
nin pek mC!§ğul olduğu anlatılı • Yerliler araımda, umumi bir mez ..• 
yordu. hareket görü1dü. Bütün baılar, Prens, yerlere ka'Clar eğildi: 

Civarındakiler iH. ona hürme- Benito'ya döndü... O da Kont - Allah ömürler versin efen· 
ten alçak ıesle biribirleriyle ko • d'Amıbro değil miy:di?... dimiz .•. Fakat, eğer müsaade bu -
nutuyorlardı. Hızırın maiyeti ola· Bu umumi alaka üzerine, deli· yururıanız ... 
rak gelenler, buranın Y.erli Türk kanlı ıarardı ve titredi. Bilhaaaa, Etraftaki kala.balığa çekinerek 
ve Hıristiyanlarma besbelli heye- herkesin ona baktığmın Haır ta- baktı. 
canlı ve matemli bir şey anlatı - rafından da farkedildiğini ve yer· Hızır, hak verdi: 
yorlardı ki, arada sırada fu ıeı • li Türklerden birinin eğilerek Rei· - Evet, aarayd.a k-ons.ı§almı, 
ler yükseliyordu: se birşey fısıldadığını da görmüı· tenhada tiaha iy:i olur. 

- Ya? ... Vaıh vah •.• Vah va!lı.. tü. En yakın adamlarından birkaç 
- Vay alçaklar vay!... Bu esnada ise, gelen konan - ki!iye işaret etti. Kendi de kalktı. 
- Allah rahmet eylesin .. Ma • lardanbiri anlatıyordu. Merasim merdivenine doğru yü • 

kamı cennet olsun! - Bizim Midillide bir tüccar rürken, başını arkaya çevirdi: 
-Ah llyaı Reiı ... Ateı parça- var. Rodosla da iş yapar. Rutani - Sen de gel ba:kalrm, küçük 

ııydı, ateş! kaptanı iyi tanıyormuş. "Verile. kont d'Ambro! ... Seninle de ko. 
- Sen - Jan Şövalyelerinin ka- cek fidye,, kartıhğında Orucu nuıacaktık ..• 

lelerini kafalarına geçirmeli... koyvermesi için yardım ederim!,, (Arkası var) 
- Onun da zamanı gelecek •.. diyor. Ama, öteki herif, yani----------- --

Görürler, Jsinler! Kont d'Ambro keçiye benziyor.. Sarıyer gençler 
- Peki, Oruç Reis?... Kendisiyle nasıl bq edeceğiz bi - mahfelf nf n biiyük 
Anita, kulağına çalınan bu söz- lemem ... "Malımdır, veremem!,, deniz gezin tisi 

)eri toparlıyarak bir türlü biribiri· diyormU§ galiba .•• Onu bir tanıya
ne ekliyemiyor, hepsinden bir ma- na da rastbyamadrk ki, yumuşa • 
na çıkaramıyordu. Buna rağmen, talım ... 
Hızır Reise taallUk eden bir fela- Benito, bu sözü fırsat bildi:. 
ket olduğunu anlamıttı. Hızırm - Hakkınız var, efendim ... 
Oruç adında. bir ağaıbeyi ile llyas Çok haıiı ve inatçı bir adamdır ..• 
Rıninıde bir küçük kardeşi oldu • Amcam olduğu halde beni bile e· 
ğunu ve bunların Midilli ile Mısır sir etseler, bir pul fidye vermez ..• 
araımda ticaret ve konanlık yap· Buna rağmen, eğer efendimiz Hı. 
tık1annı biliyordu. zır Reis müsaade ederlerse tavas· 

- Oruç Reis, o ne oldu 7ahu.. sut edeyim ... Bunu ıeref bilir, ifti-
Söylesenize... harla ve gönül riza.aiyle yapa -

Hızır, bu sual üzerine başmı rım ..• 
çevirdi. Artık, çocukla meşğul ol- Hızır, yanındaki Türklerle ge . 
madı. Elindeki brçakla yarı so· ne usul usul bir ıeyler konuttu. 
yulmU§ yem iti maiyetinden birine Konta, krsaca: "Eyvallah ... Gö
:;ızatarakı , rütürüz,, dedikten sonra, Pren -

- Hasana sen yedir! • emrini! se döndü: 
Yerdi. - Fidye ile nasıl h&! edeceğiz, 

Bunun üzerine, çinarm albn~a- bilmem! • dedi. - paraca pek nkı· 

Sarıyer ınahf eli Kırklareli say 
lavı Bay Şevket Ödüli.in himaye 
lerinde güzel bir gezint: tertip el· 
mi§lerdir. 

Gezinti 21 eylül bu cwnartesi 
alqamı şirketin 71 numarah vapu
riyle yapılacM< ve sabaha kadar 
sürecektir. 

Vapurda mükemmel bir caz . 
bantla bir de incesaz h-eyeti var . 
dır. Ondan batka da mahtel genç. 
leri tarafından birçok numarala. 
yapılacaktır. 

Davetlilerin hoş bir ~ece ge . 
çirm.eleri için §İmdiden hazırlık . 
lar yapıimaktadır. 

Üye arkadaşların l-Umartesı 
alqamına kadar davetiy~lerini al-
maları rica olunur. ' 

. , ~ ' .. ·. · ... ~ ,~,. . ~" :;-- , ,• .. ' 
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0RMANIN KIZI 
Valtfi hayuanlar arcuında ue Alrikanm balta ıirmemif ormanla· 
ıın.tlo gecen°'' ve kahramanlık. Aeyecan. earar ve tetkik romanı 

aNo· 10:1*™ Yazan: Rıza Şe!:ib WWW 

Aslanlardan birinin ağzı ve pençesi lian
lanmıştı, belit idi ki, bir çok av yakalamış 

ve parçalamıştı 
- Bundan korkma.. Dışarıya pe§İnden kotup gitmişlerdi. 

önce aslanları çıkarırız. İki üç sa· Karta, onları aramakla vakit 
niye içinde ortalık tenhalaıır.. kaybetmek tarafına gitmedi. On -

- Sanıyor musun? lan, ormanda çağırdığı gibi sesi-
- Hiç §Üphe yoktur. Dı§&rda nin bütün ahengini kullanarak 

bulunanlar, şimdi ne§e ~.çinde.. bağırdı. 

Hiçbirinin üzerinde en ufak bir ıi- Kısa bir zaman içinde, ikisi de 
lahın bile bulunduğunu zannetmi. göründüler. 
yorum. ı Birinin ağzı ve pençesi kan i -

- lnıalalh &iiylediğin çıkar. çindeydi. Belliydi ki birçok av 
- Hava gittikçe ağrrl&.!ıyor, parçalamıttı. 

aslanları muhafaza etmek güçle . Karp ile Ebülula, köyden uzak-
tiyordu. !atabilmek için çok dikkatli bu • 

Karta daha fazla bekliyemedi: lunmak lüzumunu görmüılerdi. 
- Aç artık şu kapıyı .. Hayvan- Buna rağmen, çitlerden birini 

ları tutmak güçleşti, dedi. attıktan ıonra, yerlilerin valiıi 
Ebülüla kapıya yakın olduğu hayvanların hücumlarından ıDır .. 

için Kartanm ve hayvanların bu· tulmak için kazdıkları, gizli bü -
lunduğu vazi;r.eti tahmin edemi • yük bir çukura Ebülula ani olarak 
yordu. Bu yüzden uacık daha 1&· yuvarlanmqtı. 

hrr tavaiye edecek oldu. Fakat Çukurun derinlifi, en u ıx,, 
Karşa.nın itiraziyle karıtlqtı. Imlaçh. 

Kapıya srrtıru vererek doğnıl- Karta, Ebiiltllanın yanından bir. 
du. Bu kapı değil, tünelin ağzını denbire kaybolduğunu görünce 
kapayan odun ve çalılarla yapıl • ıatırmıttı. Geri döndn, ulanm 
Dııf bir kapaktı. Çok kuvvet sar • çukur baımda olmum"dan ve JCen.o 
fetmeaine lüzum kalmadan knnıl. disine hal>er verir gibi 'dunnaa~ 
dandı. dan vaziyeti kavramlfb. 

Kapak açılır açılmaz, Karta aı· Ebüluli. fena düımiqtü. Çuliu-
Ianlarmdan birini dııarıya salı • run ağzında açılan de]ikten içeri• 
verdi. ye 11zan aydınlık E11Ul9}i.nm iyi .. 

Hayvan, saatlerce süren adan - ce görünmesine müsaade ediyor • 
tıh bir havadan, açıklığa çıkıp da du. Dibinde upuzun yatıyordu. 
bol bi:r havaya kavuıunca ciğer - Kıpırdıyacali lialde değildi. 
lerini titirdi ve kocaman ağzını Ka11a, bu kötü vaziyetten çoL: 
toprağa yaklaıtrrarak kükredi. müteessir olmuştu. Şimdi ne ya • 
Aılanm etrafta akisler uyan - pacaktı? El:iUlilli.p ıw.aıl çıkara: • 

dıran hU lriikreyi9i, meydanda bu- caktı? 
lunan yüzlerce vah,iyi tatkma Harekebb Clurmuı, l>elki 'de 
döndürdü. Herkeı kaçacak bir bir yerinin kmldığma itaretti ••• 
kö§e, saklanacak bir delik arıyor- Bu beklenilmiyen felilCetin çolC 
du. Aslan, durmadı. Önüne gele • fena bir zamanda Jieıidllerine çat
ne sal<lırdı. ŞaşmnıJ mahlukları muı bütün 'düıün'düklerlni altüat 
o kadar kolaylıkla yakalıyor ve o etm.i§ti. 
kadar kolaylıkla yere seriyordu ki - Ebülull 1 El:iüldli-1... dir.e 
bunu görenler aslanın bu mehare- seslendi. 
tine parmak ısırırlardı. Çukurun dibinden gelen bir 1 • 

Hele Karıa, ikinci aslam da dı- nilti, Yaıa.dığmı gösteriyordu. 
farı bll"akınca it bir hayli daha Şimdi çıkartma yollanın aramak.
alakalı göründü. iki aslanın yorul tan baıka Y.apacak birıey yolmı. 
mak bilmiyen atılmaları kartısın- Fakat liu da imkansızdı. Elinde 
da meydanlarda kimselre görün - ne ip, ne de etrafta içeriye sarkı -
mez olmuş, herkes bir kulübeye tacak sırığa b'enziyen bir ağaç 
kendini zor atabilmitti. Fakat parçaaı vardı. 
verdfkleri kurbanların sayısı da 
bir hayli idi. 

Ehüluli. ile Karta artık dıtarı -
ya çıkabilirlerdi. Fazla vakit kay
betmek de doğru olmazdı. Kulü -
belerine çekilen yerlilerin silnh -

'(Devamı ·fJar)' 
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HABER - Aqam Pos!all 

Çırçıplak bir kadın 
güzel vücudiyle 

idam e dilmek tehlikesinden 

r~ 
-4~ nasıl kurtulmuştu? 

Atina civarında 
yapılan tarilıi 

araştırmalar 

Elu:is'de eskiden her yıl yapılan l'eı se

l on fc..~tiı-alinde, o giinlerin en giizel kızı Fir

ne biiyiik rol oynardı. Kız, sonralan "dediko

du yapıyor, tarikatin esrarını söylüyor,, diyn 

muhakeme cdilmi~ıi. Fakat muhakemenin en 
hararetli yerinde avukatı hemen ayağa kal· 

harak kızın elbiselerini <;ekip çıkarmıJ, göriil· 

memi~ derect>de gii.zPl olan bıı vücudun man• 

:::arası haki.mlerin katı yüreklerini yunııqaı

rtU§tı. 

Bıı resim, büyük Leh smı'atk&n Semira

mis'in me~hur bir tablosudur. 

Eltizfn tarikatfne girenler muhtelif 
merasimden geçerdi. Banlar mAbede Eski Atina hayatının en önemli (e

hemmiyetli) safhalarından biri olan 
"Elüzin esrarı,, bugüne kadar hep 
sır olarak kalmışlardt. 
Arkeoloğlarıl) durmak, dinleamek 

Plrıto burada DP-mrter'in kızı Perse
fonu a~ağı diinyaya götiirnıektedir. 
l~tc Eluzi.-ı tarikinin esasını bıı efsane 

ilk eokulacaklan zaman tabut içinde 
götürttlür, mlbeddede yeniden ha • 
yata göz açmıı gibi dirilirlerdi. Bu 
m·-d-~ ,....ı..? .-':SaJmna::ıaaar 

devam emmırat. »Gylece karanlık • 
bilm· · A.Hunm bir 

tJ<aç om~ e iftesindeki bu esrar ma
bedini meydana çıkarmıı olduğundan 
burada yapılmıs gizli tör.enlerin <me
rasimin) ne olduğunu bdki de yakın
larda öğreneceğiz. 

• 
Bütün dünya ötedenberi Elüin es-

rarına merak sardırmıştı. Çünkü za
manın en güzel kızı ve Prakişteles ile 
başkalarının arkadaşı Firae, erkek • 
Jeri baştan çıkarmak, büyük adamla • 
rın aleyhinde dedikou yapmak gibi 
suçlardan dolayı bu mabette muha -
keme olunmuştu. Bu suçlann cezası i
damdı. 

Muhakemenin en tehlikeli zamanın • 
da kızın avukatı ortaya atılmış, suç • 
Junun elbiselerini çekip çıkararak kt
zı ortada çırçıplak bırakmış ve daya • 
nılmaz güzel \Ücut, hakimlerin katı 
yüreklerini yumuşatıvermişti. 

Firne'nin vücudu o kadar güzeldi ki 
Elüzin keşişleri Poselidon ve Neptün 
bayramlarında onu mibedin en güzel 
bayramlarında onu mabedin en gö
ze görünecek yerinde, tanrısel (ilahi) 

güzelliğe timsal olmak üzere bir hey
.kel gibi çırçıplak durdururlardı. Leh
li ressam Semiradski'nin tablosu bu 
töreni göstermektedir. 

Firn" harikulade güzelliği dolayı -
siyle Elüzin merasiminde yeryüzü 
Tanrısı Persefonu temsil etmek üzere 

seçilirdi. işte bütün bunların yüzün
den kızın muhakemesi gizli yapılmış-

tı. Çünkü Elüzin esrarının söylenme
sinden korkulmuştu. 

Elüzin Atinanın yanı başında kü -
çücük bir şehirdi. Yunaİtlılann gizli 
tarikat n mezhepleri burada kurul -
muştu. 

Gizli tarikat, lsamn doğumundan 14 

asır evvel kurulmuştv. O günkü mede
ni dünyanın her kötesinden krallar, 
hatta köylüler tarikate girmek için 

akın akın buraya gelirlerdi. Bunlar -

dan bir çoğu "Kadın Tanrı! Demetre,, 

karşı, kulluklarını göstermek için E -
ltlzlsde mabetler yaptırmış, bunların 

içlerini sanat eserleriyle doldurmuı -
ta. 

Elli santim · 
uzunluğunda ıom 

altından: bir §erit üstünde 
kabartma olarak hayvan 
reJimleri görülmektedir. Bu ~erit, 
.A.ıinadan Elii:üe giden mukaddcJ 

caddede bulunmu§tur· 

Yıllardanberi yapılmakta olan haf
riyat b"l:ün bu mabetleri meydana 
çıkarmış olmakla beraber Elüzin es -
rarını çözdürecek bir tek yazı bulu -
namamıştır. 

ilk hafriyat işine 1882 de Yunan 
hükClmeti başlamıştı. O gündenberi de 
bu iş her yıl paranın mü.saade ettiği 

nisbette tekrarlanagelmiştir. Şimdi 

doktor K. Kuruniyotis, bölgenin direk
törüdür n yirmi iki yıldır orada ç.a
lışmaktadır. Burası Hiristiyanhktan 
sonra da, dördüncü yüzyıla, Goth A
larık'ın askerleri tarafından yağman 
tahrip edilinceye kadar, putperest dün 
yanın en mühim mabet merkezi ola -
rak kalmıştı. Tahribat nihayet lstan
bulun Hiristiyan imparatorlarının e
mirleriyle bllabütün tamamlanmıştı • 

• 
Eski Yunanlılann dünya yüzündeki 

her hAdiseye, her şey" dair bir Tanrı 
tasavvur ettikleri malCim •. Bu itikada 

dayanan bir çok efsaneler arasında 
"Kadın Tanrı! Demetere" tarafından 
gizli tarikatin kuruluşunu anlatan 
meraka değer bir ef sanc de ,·ardır.: 
"Kadın Tanrı, Tanrıların başı olan 

Zeüse karşı kızmıştı. Çünkü kendi kızı 

Persefon'nun Plato tarafından aşa -
ğıdakl dünyaya götürülmesine bu 

Baştanrı göz yummuştu. Demetere 
darılmış ve Olimpu.sdaki Tanrılar e -

Elii::is mabt>tlerini muhafaza eden 
bir mkerin demir ba~lığı 

vlnden çıkarak yeryüzündeki zavallı 
bir ihtiyar kadın kılığında dolaşmağa 
koyulmuştu. 

Bu dolaşmaları esnasında nihayet 
Elüzis köyünün çeşmesine varmış Ye 
orada kralın kızı tarafından bulun : 
muştu. O günlerde Yunanistamn kü -
çücük şehirlerinin her birisi bir kra -
im buyruğu altında idi. Kral bu yaşlı 
kadının bir Tanrı olduğunu düşünce -
sinden bile geçirmiyordu. Onu sara -
ymda yaşamağa ve en küçük oğluna 
bakmağa memur etti. 

Bir müddet işler böyle gitti. Fakat 
Kadın Tanrı günün birinde, kraliçe -
ye kızdı. Kraliçe, oğluna dadılık yap
makta olan kadının bir Tanrı olduğu
nu bilmiyordu. Demetre hüviyetini 
kral ve kraliçeye bildirerek, kendisi 

için sarayın yanı başında bir mabet 
kurulmasını emretti. 

Kızının ht\la yasını çekmekte olan 
bu kadın, mabede kapanarak, toprak
lara ıncyve vermemelerini emretti.Bu 

emri \'erebilirdi. Çünkü kendlcıi ay -
ni zamanda tarım (ziraat) Tanrısı 

idi. Az sonra yeryüzünde büyük bir 
kıtlık oldu; bu kıtlık Tanrıların ma -
hailesi olan Olimpus dağına kadar ya. 
yıldı. 

Bunun üzerine Zeüs acısı bir türlü 
dfnmiyen bu ana ile uzlaşmağa mec
bur oldu. Uzlaşmaya göre Persef on 

*'*Wn~~ 

gelip dokuz ay anneşiyle oturacak, 
üç ay da kocası Plutonun yanında 

kalacaktı. Pek sevinen Demetre, 
kızının dönmesi üzerine toprağın bol 

bol meyve vermesine müsaade etti. 
Bundan başka Elüzis kralile ihtiyar -

larma kendi tarikatinin esrarını öğ ~ 
retti.,, .. 

Bu hi_ç şüphesiz f anta.cıtik bir efsa -
neden başka bir şey olmamakla be.-· 
her, ateş olmıyan yerden dllfftan bit
mez kabilinden, bu ela bfr takım haki
katlere istinat etmektedir. Hafriyat 
''esrar salona,,nu ihtiva eden mabet -
le, kralın sarayım meydana çıkarmış
tır. Alimler Pluto, Demeter ve Per -
sefon efsanesinde mevsimlerin biribiri 
ardınan geldiklerini gösteren bir ha
kikat görüyorlar: Sonbaharda tabi. 
atin ölmesi, sonra da bahar ve yazın 
tekrar dirilerek istikbal için ümitlerin 
belirmesi-

Persefon toprak yeşermesinin tann
sel timsaliydi. Yazın yeryüzünün ışı -
ğında yaşıyan anası Demeter'in yanı
na çıkıyor, sonbaharda gözden kaybo
luyor, kışın da tıpkı tohumlar gibi 
vaktini yeraltında, toprak altı dünya. 
sı Tanrılarının yanında geçiriyordu. 

Sonbaharda baştan başa tabiatte 
görülen çürüme, kışın nebatların yok 
olması, eskilere dünyadaki bütün ha
ya tın gelip geçici olduğu fikrini aşı -
hımış ve Persefon'nun kaldırılıp gö • 
türülmesi de sadece ölümün bir remzi 
olarak kabul edilmişti. Fakat efsane 
ayni zamanda da ümit veriyor ve ö • 
lümün yeni bir hayat fışkırttığını gös
teriyordu. Görünüşe göre bu yeni ha
yat yapıcı ve yetiştirici bir yaşama 
değildi; ölüm Tanrısı tarafından gö
türülen adam da ebediyyen karanlık -
larda kalmıyacaktı. lşte Elüzin tari -
katine alınanlara bu düsünceler tel -
kin l'dilirdi. 

Başlıca merasim, sonbaharla ilkba
harda yapılırdı. Hacılar sonbaharda 
ölümü kutlulamak için baştan basa 
beyazlar gi) inir, ilkbahar merasimin
de ise bayramlık üst başlarını giyeı- -
lerdi. 

tan ifığa çıkılırdı. 

Eltisls yapılmakta olan hafriyat, 
sadece Demeter mi.betlerini meydana 

çıkarmaktan çok daha pal§ bir -.k
satla devam ettirilmektedir. Burada 

bulunmakta olan eşya, EJiid8'in ha
nın dofumundan iki bJa Yıl 8nce bile 
meskOn bir ~r 61dutun11 lsbat aıt
miftfr. B• da Bellen medeniyetinin 
en .di izidir. Hatti. buradan çıkan 
tiazı parçaların tarihi lsanın doğu -
mundan önce yirmi sekizinci ura ka· 
dar dayanmaktadır. 

Geçen yaz burada yapılan en 80D 

keşif çok mühimdir. EUislzln Akropo

lisi üstünde tarihten önceki çağa ait 
bir saray meydana çıkarılmıttır. Da 
sarayın Elttzls krallannm oturdgp 

ev oldafu söylenmektedir. Profesör 
Mylonas diyor ki: 

"- Saray, Elüzlsde yapılan ketlf • 
lerln en önemlisidir. Böylece tapınak· 
larla diğer binaların önce sanıldığın • 
dan yedi yüz yıl daha eski oldufu fÜP. 
hesiz bir surette isbat edilmiştir.,, 

Bütün meydana çıkarılan heykel, 
çanak çömlek ve yapılara rafmen giz
li tarikate dair yazılı hiç bir teY bu • 
lunmamıştır. Demek ki bu adamlar ıe-
1ecek nesillerin bile kendi sırlannı 

öğrenmelerini istememişlerdir. 

Geçen yaz sarayın iki kısmı topra
ğın iki metre kadar altından meydana 

çıkarılmıştır. Kısımlardan birisi bü
yük salona yol veren geniş bir koridor 
dur; ikincisi de taht solonudur. 
"Kadın Tanrı Demete !,,in buraya 

gelip de başında ilk d duğu kuyu 
meydana çıkarılmıştır. Kuyu büyük 
dikkat ve itinalarla temizlenmiş, fa -
kat içinde bulunması umulan antika-

lardan hiç birisi ele geçirilememiştir. 

Profesör Mylonas bu kuyunun ilk 
Biri ti)anhk çağlarında bir defa da -

ha temizleaerek içindeki antikaların 

çalınmış olduğunu sanmaktattr. E -
lüsiz araştrnnaları bizim tarihi tetkl
katımız bakımından da dikkatle takip 
edilecek hadiselerdendir. 

Ahmet EKREM 
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·veni dünya şampiyon
ları neden eskileri 

kadar dayanamıyor? 
Dünya ağır siklet boks şampiyo

nuı maçlarının tarihi pek eski değil
dir. Bu Unvanı ilk defa resmen 1892 de 
J anes Gobett kazanmıştır· 

Bundan sonra muhtelif tarihlerde 
bir çok afır siklet dünya boks pm. 
piyctnalan yapılmış ve tabiatiyle de 
yeni yeni şampiyonlar ortaya çıkmış. 

tır. Bunlann sayısını da sanıldıfı ka
dar çok değildir. Ve aşağıdaki tab -
loda görüleceği vcchile on dördü geç
memektedir. Sırasiyle sayalım: 

Janes Corbett (1892 • 1897) 59 ay 
Fitıimmons <1897 - 1899) 22 ay 

Maka Şimelin11 

James Jeffries (899 - 190:>) 73 ay 
Marion Hart (190:> • 1906) 7 ay 
Tonny Burns (1906 - 1908) 34 ay 
Jak Johnson (1908 - 1915) 76 ay 
Je&S Willard <1915 - 1919) 51 ay 
JaCk Dempsey (1919 - 1926) 86 ay 
Geue Tunney (1926 • 1928) 24 ay 
Max • chmelling (1930 _ 1932)2-1 ay 
Jack Sharkey (1932 -1933) 12 ay 
Primo Carnera <1933 • 1934) 12 ay 
Max Bcar (1934 - 1935) 12 ay 
BTaddock (1935? ... ·) 

Jşte şu tabloda görülecett veçhile 
dünya boks şampiyonu Unvanını bu. 
güne kadar en fazla muhafaza eden 
Dempsey olmuş, bu Unvanı 86 ay sak
hyabihnittir. Ondan sonra sırasiyle 

Jack Jehnson, Jlm Jeffreis ve Ja -
mes Corbett gelmektedir. 

Halbuki ~n senelerde şampiyon o 
tanlar hu ünvanı bir seneden fazla 
muhafaza edememişlerdir· 

Bunun başlıca sebebi şu suretle i
zah olunabilir : 

Eski bobörler pmpiyon olduk -
tan sonra tarzı hayatlannı hiç bir 
vechile değfştirmlyorlardı gene eskisi 

~ 

gibi antrenman yapıyorlar, vaktinde 
yatıyor ve vaktinde kalkıyorlardı. Su
iistimal nedir bilmiyorlardı. 

Halbuki timdildler, pmpiyonluk 
asasını kazandıklan gün onlaı' için ha 
yatlarının bir dönüm noktası oluyor. 

Eilence, zevk ve sefahate kendilerini 
kaptırıyor ve ve antrenmanlarını ta
mamfyle ihmal ediyorlar. 

Bir de HolHvut onları çekiyor. 
Film çevirmek hevesi her şeye galip 
geliyor. Artistliğe heves ediyorlar bu 

suretle de boksa devam etmiş oluyorlar 
işte yeni şanipiyonlann fazla daya -
namamalannın 1ebep ve hikmeti hu -
rada aramak aramak lazımdır. 

Bakalım yeni şampiyon Broddock 
kendisini bu uçurumdan kurtarbile -
cek mi? Yoksa gene gelecek sene baş
ka bir şampiyon mu gÖrt'ceğiz? •. 

Malca Baer 

Rnimde grödlljilniU, ıan ma110 giymlf ellerinde kırmızı atkılar tutan 36 ,ellÇ ve gilrbiz kız gilniln en bii,,Ulc 
muvalfakıyetlnl kazandılar. 

Moskova-Leningrat teması 
Ve Dinamo stadındaki büyük 

spor şenli~lerı 
Motkova, (Özel) - Dün Ruı,ada Şimdi ditünüyormn: Yalmada cloat I~ aporculan brtıamda, Wzim cdm 

ıpora verilen ehemmiyeti anlamak yo • So.,et aporculan lıtanltulu ziprete apor kadromucla seçeceiimiz çocuk· 
landa. elime yeni bir m...t daha ıeçti. lar İfİa brp ~ n• bar süç o-

Bu da 79Dİ Dinamo ıtadmda oyunan ıelecekler... lecaldır. 
Moakova - Leninarad spor temau idi. Y ediainclen retmitine kadar her fer- Ve aa aa üzilü)"Ol'UID. 

Noneç maçındaki mutat lralüabk • di binbir tirli spora çalqan ._ koca a- Abclt&UGA Brem 
tan seçtikten aonra, ıtattaki ,.erimizi 
aldık. 

Tam ilin edilen ... tte sahaya ilk o• 
larak 36 ıenç ıporcu çdrb. Hepli ltir
d• önümüzde dizilerek cem'i hareket
ler yapmaia baıladılar. Ben timdiye 
kadar bu tarzı hiç ıörmemittim. Sanki 
bu 36 kiti, bir vücubnuf ıibi, tam bir 
makine intizaını içinde çabııyordu. 
Haldı olarak •ih-ekli allatlar topladı • 

Onların arkaıınclan ıiyala mayola se
ne 36 kız çıktı. Bunlar erkeklerde da
ha muntazam ve daha ıüzel akrobatik 
clanılar :rapblar. Bunlan 80 kitilik lNr 
11krimci alayı takip etti. Bunlann ya • 
n11 kız, yanıı erkekti. Grup ikiye ay · 
nldı ve di 1 · en bi farklı olmı • 
)'aB .. 

aüael bir ıöıterit yaptılar •• un mayo 
giymif, ellerinde kırmuı atkılar talan 
ıene 36 kitilik bir ıenç kız grupuna 
yerlerini bırakblar. 

lıte bu ırup ıünün en muvaffak ol
muı partiıi oldu. Hele renk... Cöisüm
deki rozeti birkaç sefer sayri ihtiyari 
okpmama naile oldu. Bunlar da htr -
1c .. :n avuçJarnu patlatarca1111a allot top 
h:rarak sabada fazla k31madan çekildi
ler. 

Aradan Wrfıaç dakika ceçtikten aon· 
ra, ortaya, yayh kar,.ola,.a benzer, fa
kat bunun belki 15 - 20 clefa büyütül· 
mit tekJincle acayip ltiqey ıeldi. V • 
erkekli lmh birçok •porcular teker te
ker bunun üıtüne çıkarak. hrz alıp alıp 
havada dönmeler, zıplamalar, dört bet 
sefer taklak atmalar Taparak bana 1'• 
ni bir ıpor daha söıtermiı oldular. 
Bütün ba hareketlerde kumandayı ... 

-~· ]tJI 
hanın bir kenarında kalabalık bir mı • 
abnm tatlı aai veriyordu. 

lıte biç Pfll'Dl&dan yapılan bu ban
ketlerden aonra atletizm müaabablan 
batladı. 

ilk bet partinin koıtuiu 200 metre
de en iyi derece 10 9/ 10 du. Lolok iı -
mindeki pnç bir ÇOc:ulc bununla eıki 
rekoru kırarak yeni Ruıya rekoruna 
teıiı etmitti. Diier taraftan lmlar 1 ,60 
kadar yüluek atlıyorlardı. 

Daha sonra, imler anımda (5) parti 
olarak 500 metre koıuldu. Ve bir im 
ltu meaafeyi (1,16) da alarak yeni dün· 
ya rekoru yaptı. Dakikalarca allotlandı 

ve saha üzerinden çok alçalmıı olarak 
ıeçen bir tayyareden ablan çiçek bu -
ketlerinclen ltirkaçı bu laza verildi. 

Daha sonra ( 800) ınetrede methur 
Ruı atleti lmamenıki ıeyrettik. Koıu
yu ıs, ıs 6/10 da batladıiı hızla biti -
nrek ltirinci oldu. 

Günün 80ft ıpor hareketi futltol -
pna nihayet 1Ut (7) de ııra ıeldi. 

Çok ııla ve enerjik bir maçtan sonra 
o:run (2-1) Moıkonnm ıalebeaiyle 

bitti. 

Gösteriş plonjonları 

Evvellai halta, Amerlkatla Kalllor nlaıtla llbme 1uaulanntla bligük bir 
göıterı, 'plonjonu rniiıa6akaaı 1/fllllllJUf tır. 

Bu miiaabakalarda alınan llUkarikl rnllntü, ttllllltllllf ,,azme ınilühauıa • 
larından Mia Belen KrelenkoDlç'i 11r tldll atlama, agnl antla, Mu Barbaro 
Boglitto'11u da (kuğu) plonjonlannı ya parbrı "6rillOruıtıU• 

Mini mini sporcular 

Medeni ülkelerde, •para verilen e hemmigeti anlamak için yukariki resme 
bakmak geter. 

Londra polulerlnln nıinl mini 11av rulan araaında her ıene yapılan nıüs• 
bakalarda, (11) 11Gfl'Ulaki küçDk atlet lerln (75) yardalık yanflarımn güzel 
bir enatantaneal olan bu r~im. apara muzır bir teli gözigle bakan bizim bazı 
aile reialerlmiz ~ ne gilzel bir tkra olablllr •· 
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Casusların 
esrarı 

Harp içinde lngiliz askerlerine 
geçit resmi yaptıran 

Alman casusu 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Hayattan aBonmoş Dııaklkl bir maceıra 
s== No 73 \'azan: Osman Cemal Kag~ıa1z =::I 

POSTA PULLARI ŞiFRE llm da ... .ı.c.k Wr lrumuldda Wlbw-
VASITASI da. lqiltaoede •n mnca~ & ... 

Bii7iik MYafm c:uuıluk tarlüa• kea ~ n lceındlaial ltoım U'QIP ta 
poata pullan ............ bir fwl -...n ............... bir tirli........,.... 
eder. Ş&pheli söriilen Wnlerce m hap BW.p Fnake'dir .U,. ..........,_ ab
" ~ ldfrtlar, Df defalar ecal.rla lan ı..w. ..WtJ..uue 187111 ~ ... 
mua,._. ecliJmit, fakat ~ Wr .. Y bulu. llllflr. 

Nazlı, irfana tavsiye ediyordu: 
••Benden sana hayır yok, sen 

b şının çaresine bakı,, 
- Mtijcle, dedi, mijde ! tinci o çalcıcı km Emineye... o deYlesa (ıelimetlen) Nazlrcıimı r 

•nw"'lfb. Glnla Wraule iM potta pu1. Glala birinde " inana ~ 
larmı perta•ıızla muayene etmek alda ıe caauaa, • rn6lıhiı cephane depolanadaa 
IİDce, it anlaplm, pullum bnarlarmdalci INı'İDe tOHU binMp11 olarak aitti. Aa· 
brtıDar sizli tifre olarak lnıllanılmaktay- ban teftit n lllftcuclu taepit etmek itin 
dr. Bazdan kopanhp atılan bu tırtılla- emir almıt oldutw.a söyledi ve iti yaptı. 
rm IQl8, iferdeki mektaban manamu Bir ladia brma11 (..........,i,.) bin· 
anLnn.lr için hansi kelime n cümlele- '-tı11 llfatile Y.ta YÜuı a...- &ü
rln pkanlmuı Jizun ıeldiiini ipret .. tüa lnsmz ordularma pçit resmi yap. 
«lerdL bnDuı vı •ilnekaıa ebllek lcin emir .ı. 

- Ne IDIQ ... i? daha gençtir, kız oilan ~ızdır; • • • 

Bundan batlra caıuıun bütün ricu 
da, tafıdıiı her teYİ ıizli bir ta1ma Wt
sileri taprdı. Kqfi içia ~t eden 
Wr *41•aım buua vücudaaclüi ini clip. 

1..mdeı tafıdıiı takma aaçlarm her ltir 
telinin kökünde türlü türlü tarihler, dfit
man askeri hankltmm tafslllb, yahut 
yml Wr AYaf makineıinin eı.-.n yazdı 
ıı.aJunuyordu. 

BütGa IMmlar &uıüa .. Wnmektedir 
Tabanlarda •e topuklardaki naurlar biJe 
Qierli INa-tok WJsil.;n blpiti ~ kuJ. 
almlmlı. S.Yaf uaadılıp cuuılarm ela 
kamuca &ulatlan adeti mucize &ipaü. 
nl~ 

NAGY IMRE ADLI iKi KiŞi 

Mecariatanm cepheye söndermit ol· 
dafu yeni bir Haaar.a miilraeaincle im-
re Nan admda iki ubr nrdr. B• itin 
t1tılacak bir tarafı yok.ÇGnldl Tir...._ 
Ali Veli, Fnaaada Jan Dilpoa, J...U.
nde Jale Smit adı ae kadar p. M.ea
riatanda da lmn Nasy a.tı o ..... ,_, 
smdır. Ancak.._.. - Abtl 
kecelcW..~ ................ 
ai keıkin ve parlak zekaıiyJe •ÖZ• batı 
yordu. Bu lclt a~ altında hi~ de ldi 
olnuyan &ir tüüYet .._mite \eui. 
yordu. 

Mlfaaaaia "-ndam Y ..... y S., 
htlmlaaaıb. Ba ..ıci Huaard neferi, 
ni sörinclm lrapıDU)oNU. Ceplae,e Yar 

'dıktaa Wr Wta 1011N Rulan brp hl 
cumaealdaoa.lr ........... Pftlrbn 
İm Nau ...,_ ıitawls 1cJa s•ülll oa
tlafana WldWL Yarllay adaaa Wr kife. 
ye çekerekı 

-N•Yudsldllıdalell-sa.._. 
fallll)Ollllli, eledi, walr elmeM971 ol· 
dakça aaladıiıma anıyoram. Alla tlili· 
nis ola Macucad.n ........ .., WJ. 
meclillnD halde naad olar ela R..-... ;. 
çine sh•elc ketif J'81N1caknnn Hayw 
uı.un hayır; ita iti -. .._ ....... Si
Zin bile bile kaçmanıza söz yumamam. .. 

Asıl adı Aporor, bndiıi ele öz Ruıı I 
olan lmre Nagy bunun üzerine aofuk 
kanhhlmr hiç de kaybetmiyerek, pyet 
aGzel bir almanca ile: 

- Arkada" ıizi tebrik ederim. Sia 
itenden ıüçlü çıkan ilk Avuıtueyabumz! 
Mdi. 

dıirm aöyliyerek bütün taarruz plinla
l'llU miti.re IÖ)"letmeıi olmaıtur. 

Nazlıya dönerek: yo~ur ha.tında benim encikli püa. 
- Ha konut tinci aen Mnlm e- küllü heliıı ... Sen 1-.ç, o ıenç, ., 

linimetlim ile bat bata istediiin een erfen, o erfen. •• Sonra ıen ka
P,i. •• Ben bulqayım kendi iti · aabab, Çi111ene de olsa o da ka • 
me ! aabalı ... Uyar bir azacık eY &det

Etem yüriiclü ve ben Nazlıya leri onun belki size ... Sonra onun 
aordam: sevduı ıenç sevdası; benimki iae 

- Geldim mübarek olsuna ! benzer kırkından aonra Etemin 
- Rica ederim Nazlı! tulum calmuma. •• 

KARL HANS LODY 
M.km -.&tl..m bütün cuulan - Yok yok, riyaca micaya ha- Geçen yaz o pc:e nuıl ki, fap· 

cetlik Jok... Dotnuu ben buna tık tef erini kazıklı bag" da, o ıece içinde Kari Hanı Lody kadar ._.süaett· 
lerle dolu bir havat ıürmüı olanlar pek çok sevindim. Dünkü ne ol~ bitti baktım, o kıacaimn haline, za • 

1 
L-icİlC.:-.! hilirim. 

azdır. Savat patladıiı zaman o çoktan . ...., •- vallıcıiaa yanar içerili \»izim de • 
beri Jilzbafı idi •• O.loda Wunayor- - TaJ,it, pYeze Etem tayledi. mirci ucaklan P,i hani bani za-
du. Almanyaya clöneceiin• k•diıine - Ve de çok 11lah etti, lllecli. tmız~ kartı... Biz ıaçel>e ut.il 
Iİzlİ Wr it İPa emİr v..omı.tL Z •d• L- ' • • • t ere yer ı ı ucnrm ~um 0 0 ge- Çi.-eneleriz amma anlarız iman 

Bu emirden birkaç sün aonra lqiJ- :_..ı_ ı:_..:di b' ·-. 
t....m EclimlMq tehrine bir aenab çen faz ıec:ealllUCll uan r ar oilunun yürelincle ne Tar, dala · 
selmitti. Miıter lasU. aclb &u adam do- kurt. •• Ben MDİ ıene aenrim, bili- tında ne var! 
larlarmı keyfi i~ harcıJan bir Ameli· rim HD de beni cliifürmeuin hiç • 

bU'• •am•- ıu~ı-..ıen ... ille ve kel· - Peki NazlJCJIDD, timdi, fU 
.... idi. Gindislerial Unwacla .... .. - ~ dak!I.- ..J be • ..:;-X.:-d 
nUla seçiriyor. tirlG tirli clwhciJerle le ne ıSrünOn itte ben bir dul ka- Yar?a DllD .ıw ....... e ne 
alriiıiyor; alqunlan ela pal toplamak dmım, var bir encitim kucainn • 
-.bu sideri)'orda. Ba meraklı lmollek da... Bir de var ki, Yermİfİm onu 
ÜJCIDC1I topladılı palllm Oalocla, Stok- Çeribafı Arif Alaya ev1Mlık ••• 0-
••b ıie, ~ w.a- ulradat· nu tutardım ıinciye kadar 1enclen 
............ .,_, onlar da ._diline 
"ellt tolmt olmak u..n ..... pa11ar sizli ... Şinci ben hem dul, hem iki 
:rolla,.odarclr. çocuk anuı... Sen ile daha e'rfen 

- Ne ollUll istenin? Şincl MD 

kalmıpm, zavallı, iki cami arum· 
da heynamaz tibl... O mu, ben 
mi? Acırım sana çok benim bey -
zadem irfan Beycilim; ben derim 
sana ki o, o! .. Alum çakır ıazlü, 

Ooh, hayat ne güzel te:rmiı ya• 
hu! 

Bugün batmı ne kadar dinç, 
ıönliim ne kadar ferah! Sinirle .. 
rim eanki buıün ince bir eter yağ
muriJle 11bnmıt sibi .•• 

Buıün Etem de benim sibi çok 
netelf ... Diyor ki: 

- Gayrik (artık) çalur Emi • 
necik ilen düiününüzü bu ldirel· 
leacle Jap&na, o mahana (baha• 
ne) ilen de olur iki tenlik bir ara
da ... Bakalun benim çadır ocatı 
m da (karımı da) kandırabilir• 
ıem, o zamana kadar hara.,. ge • 
lecek olan ıevgilimi aizin .düiü • 
nünüzde takar takıftınr, pnıi di
ye oynatınsl Hem ıialn dü
iünii ilt......m bbim çadırlar ya.. 
nmclald meJdant& yaparn. 

GOIBJonmı 
- O. laıhlw ülaa Etem; d ... 

reJl ....... pep•ı ll'f'ama 1 
babl• cWaa F.Waa der 
herlfl 1.0la ~ lba ... Hele 
ben timdi ıWIP .. bblm Aksa • 
rayb Nlznm Mr lnalaJDD ! 

- Kimdir o Abaraylı Nazım 1 
(;Qet .....,... " ........... sibi Wr delikanlı •• Dolnuıunu iateraen 

_.,,~'!llllıriıi .. ~l!tı~•M•!MHııa-t .meb= (;•maauN111•mm.a • ..umaıı-.:u.ı ·Jll~-~---..a ... 11en 17.i d=w•m, "*iri 
det ıürüp ıitti. Fakat ıünün birinde melli •• Sen ala idin bile-heni ima- kasrn keyfine! Belki böylelikle ve iftUzar bir arbdqtır. 
lnrim caıuı tlfldlib pulların nmhawe evdeki ivtiyar •naaim da kaw . 

mm kavli ilen M>ma çabuktan u • 
•antuı olarak lnallandchimı ...,.._., ___ , ___ ... __ ..ı 1m --'..& tur birazacık raı.ta ... Ben de p 
Ameribh Miıter lnsilis ;ralmadaa ,-. a&Dac;aaun ucuuen... 0 rya~ı r6rGm -1..: -· a--lan .... da 
.. :t--.a... •·•--...... -!L- L-- _._,_ aramızda ıeçinme yolu ... Sen bı • ...., ,_ ... .-......,... .-uı" aaa.yet ....,.. ...... -erken o hbim latanbılla tudu 
rak, idama -ı.kGm olclu. Am.lralı kınca &enden bulqacalrtm •ece •-
laslisia Alman yübapu ICut Hanı ıüncUI& benimle marazap. .. Yiye- kardetle kolkola bbutır1111 aök • 
Lod,. oldılh mqclaaa planea laıila· cektik l»iril>irimizi wtPekler aibi liim6 ! 
ı. •• lcll bir c:uu sil»i danilıcma ey içerisinde ... Hem de uymazdı - 8unlan yürekten mi Mi1lü • 
.-c1es.....m... Fakat kartm r ık efendim bizim ldetler.mlz ıizin - ronan Nub? 
•uretiJ'le .. ....., .....m... Dln:ra kilere ... Buna sebep, ben üzülür • - Yürekten, Jilrekten, ha ı,. · 
•ftflllda idam Hu. Mitin cuular •---m .... ;.ine! .., -- •oktur bu İ• 
itinde illDi " idamı resmi ı.lalillere clüm nice zamandır buna ... Sonra w - ~ ~ J 

ppüı olan Wricilr adam &aclur. aenin mcanine de olecaktı bizim tin batka çıkan ... Salt aeaclea ton 
ALMAN CASUSU MU. YOKSA yüziimiisClen farfara. .. Gelplelim bir rlcma ftl'. 

INGILIZ KAHRAMANI MI? - N.fir o rican? 

Kanadablarm OD ikinci sön6DI ala· 
yı Flanclr cepheaiade ~ uyiat .... 
mitti. Almanlann elde ettı'kleri eamer 
çok u olmakla beraber &unların anam-
da White aclb l»iriai vardı. • 

bana, ltir c:uuıtan ~kinmenıi ıöyleıniıti 
ele. •• 

Gueteci &unun üzerine: 
- Zararı yok yüzltqnn, dedi, ted· 

birli clawanmak çok iyidir. Hem &u ıer· 
süzeıt &ize s(izel bir tefrika romanı o
lar-

- (Elini omuzuma da.,.ya • 
rak) heni ele çıkanmyacalum 
ılalihlcl• ha! Ara ma alıp çakır 
hanımım plecekain bbim çadır • 
lara ... Sonra l>en abp encetimi 
geleceğim sizin evinize ... 

-Tabii tabii ona ıüphe mi 
var? 

- inan ol11m beyzadem irfan 

- Ha durma, ait aen, kimi bu
lwaea lNI, ftldiJle her it olsun 
b•mr 

Evden çıkarken annemı 
- En eommda, beni çingene 

DJ'll"DAll J.91'..,.._ p.! Ne iae, 
lasın haline pek acıdan; yokaa 
hen dünyada ha ite razı olmaz .. 
dlDl ... Ah rahmenli babacıiın tim
di muarmdan batını kaldına da 
bu hali ıöne kimbilir bize neler 
derdi? Haydi ıit sille ıüle, Ni -
una benclende çok selim söyle, 
her ne bclar kencliaini pek tanı • 
ma••m da a&lerinclen aperim ! 
Amma aakm alqama geç kalıp ta 
heni merakta bırakma! Hem bu 
akfMD dqarda çok kaçırma, gel 
ftkti1le evine ••• lateraen ~n size 
tüzel mezeler huırlıyaJDD, E • 
temle birlilde bu akpm da bizim 
haTUZ bqmda için! 

Bu aut.ay yaralı olduiuntlan Wr Al· 
man hutahaneaine yatmldı, ~ 
ço1r tehlikeli bir firarla aöade Ahmnya. 
elan lraçmaia muvaffak oldu. Ambem 
tebriade lasifis kon10loalaiuna p .... ek 
kendini tanıttı. Konaoloıun ofla Ho

Aporor hapae atıldr, idamı da ıeciJc. laac:lac:la lqilis sazeteleriaia Qtarlimı 
11117ecelcti. Ancak onu hüc:reaindea al- ~u. White'nia muciaeyi andı· 

Loedraya lııu ~ sirifin· 
den aoan, aııl iami Bola W ermer olan 
ve eaantte .. ulunan yüzbafı White'nin 
hhi79tial .taralı Lonclraya .. len l»u •· 
elam arbk ulu..ı 1tir kahraman aa11bna
ia ......... 

- Peki anneciğim, bu aktaın 
Beyim ki, ben nuıl sevmittim fU• da öyle ,..,._ı.., ben dJ!arda hiç 
nun f'U'umda ıbi, aonradan ıö • İçmeden erkence buraya gelirim, 
rüncesi o ıece yanık yanık atla • mala sittilderi zamu, meydanlarda )'Ole. ._ __ 

ta. Ha :-L-- -...ıı:-___ __.. • le na ~11111 Lonclraya bilclirmelde se-p...._e .~ ... ,,.-.- ,,. .... rnuy cikınedi. 

smpp sitmitti. iki ay 80lll'a da Y arllay ....... böylece .._. taraftan halter 
S...,. brtı aldı: "Hour im Naa eski ~ ~ • ---:-z... .. 
cephe ubdap Yart.y L ye • aıcak dan _..... •-·- ~_:!,d'ln 
,..,. telwilıelrini .. -- Wrl, ........... Jıarıılıyank •-mi•· 

Pli -·" dı.Şimendif-. ......__ üulilerJCaaadalı 
ESRARENGiZ BINBAŞI FRANKE her neden• .._taciclen tiPllllmdi. 

Ba aclam ...........miia ti lrendiıi H- :rwiadea ~ Jmclat ipnti. 
idi Ona dair her py, hatti adı bile ... ni ~ nı 
rarln örtülü kalmqtır. BUDuala.........., - Bir tek .a. bt ••skim olclu-
k•diainin demir kadar~ plilr Iİair· tunun hiliyoraml .. 
li •• komedyacıJ,p istidatlı, sibe1 1tir Dile haylardı. 
delilranh oldafu hilini,.,... Fakat istida· Memurlar bfup in p ...... si • 
dmı aahnede ıöatennek fınabnı balama- rince: 
clıfmcfan türlü türlü phai;retldin ...... - 8- Kanadanm OD ildacl siailJü 
•İni talmuıtı. Banlarm anamda C:UQI• aiayıadaa Yü&ap White':rlm. eledi, n· 
lalr da nrdr. .... L.dracla ıl .......... aWi-

En lftdiii iı, düıman anama slr· yorum. Bu adam, ltlr Alman caıaıaclar; 
meldi. Y-.nnadıiı dala•-. ka.._clıı u- bna ö:rle aöriindül 
ruiyle lnsillz orduıu ıubayı, Yeni Ze- Taymiıin yazıcm ita ite Pf"kal • 
t.ında" Awıturaı,a aaza1r alaJ'llUD •tb. Fakat badini çaba topladı • 
,....._, lılmçya latalan ltinMpa ro- Şimdi Kanadalı ltlaWltibı ılnlrlemnlt si· ... ~.. .. ...... 

Sanchldan lnailiz rubayı iinifonm- - Mhclenlnb Miat. ı..hr, fa. 
luiyle doluy,da. Bunlan naaıl lrullanaca- kat Aımterclamc:laki fnsiliz koaaoloıa 

Bu adam için biitün kapılar açıl. 
mıfb. Her teY emrine amade idi; o da 
.... 1971 öfreamelı için elden seleni yap. 
ma1rtaa çeldnmedi! Mektuplan hir nrild
det lcotltrol edildi. fakat hi~ bir ip acu 

çdana&. Bu mektuplan Otreht'de o
tarmalrta olan Maria Van Huut aclh &ir 

kadına yazıyordu. Fakat bunlar •tk 
mektuplan delildi, çGnldl &ir aılr mek· 
tultaaa tlfre kanıtırmalr ~ iıtir. Bu
nan i~ mektuplar hep ticaret n ite 
aitti. Meaele lqiltende ölmüı olan hir 

halanın matmuele bnaktıf mirua •· 
ini. Hala sörfinOte ılre lasiJ-.U. 
muhtelif Wl,..tlmncle emlak ........... 
b. Çlnlril mektuplarcla hep 8711 ayn 
t••ia .. ~,.,.._ Nu..,.t ,1p ... 
ler bnetledi. Yültap Wi.witln sıkı 
bir söz hapıine almdı. 

... w ...... &unu hİIMtti. K•diıi 
..... ..,,... lnanetlerincle pilotluk 
,...,..... ....... açaı•da tana· 
..... WrDlde Alnwnp topralrlanaa 
indi n hlr daha seriye dönmiyerelc lto· 
tunu daraiacmm ipinden kurtardı. 

müsaade ecleraen Nazlıyı da ça.ğı· 
dığını Emineain, itte o vakit onu 

nnz, Etem, Nazlı, ben üçümüz bi-
da sevmittim bpla abin ıtbi ... O- zim hawzbaımda bir alem yapa
na sebep Jİs onunla hirlettikten nz 1 
sonra bir aJd..ıa yaz ıecealnde - Artık Emineden sonra tek .. 
iaterim ki, m alumız kemançeni- rar Nazlıyı mulıyı eve almak o • 
zi, o alam tefini. darbukaamı, ıe- hır mu ya? 
lesiniz bbim p ... lar J&mna, ça • - lı senin bildiiin gibi değil 
lasınız baM (eliyle lepe batını annecitim;Nub artık benim ah• 
göstererek) te oracıkta muzikanm ret kanletia oldu! 
çaldıiı 0 sizel h&T&JI l - Ti .o.ta müttahakkım ver • 

- O da olur iapllah Nulıcı· ain .-ia inan; desene ki een çin-
ğım ! ...-in çeıidi1le hnım akraba 

- Eh artık kaluom hotP, olmak ietiyonunl 
ben kaçaJJm ! -

ı • • bL k-... _ 1 le - Genek ıevrek gülerek kapıyı 
-. çen 11r, ır ....... ' •r tMtimı 

le gıt, kız 1 -
- Yok fİDİci vardır itim ı.a. - Şimdilik alalhaıamarladık 

bada, gelirim, &Vf&lll&, ya yann annecitim 1 
sabaha ıenin koca nineye de mn • - Güle ıüle ya'Vl'UID ... Alqa • 
barek olıun demete... ma erke_n _ıelmeji unutma! 

- Har..di ıüle sille, haydi ca-l ( Deoamı '"") 



ırnüDyardlcer 
Henüz dört ayhktır ve kaçırılrnasından 

korkulduğu içiıı _ 
küçüklüğünde 
toprak yüzü 
görmiyecek ! 

' 

ikinci Madam Jon 
Jakop Astor Vincent' 
in annesidir. Miralay 
Astardan boşandık • 
tan sonra /ngiliz 
lortlarından Ribb -
lesdeyl ile evlenmiş • 
tir. 

Birinci madam Jon Jakop Astor şimdiki Jon Jakobun annesidir. Zen
:ı;in kocJs-ıım öliimüuden sonra meş hur profe3~·onel boksör Enzo Fier
ıonte ile evlenmiştir. 

·····································································•·········· ...................... -., : 
G<'çcnlt•rde gazeteler Nevyorktan şöyle bir telgraf 

haberi vermişlerdi: 

. . 
: • . . . . 

"Dünyaya geleli lıenüz dört hafta olan rtlyarn 
Jon Jakop Astor, çocuk hırsızları tarafından f.:açml
mak tehlikesine maruzdur. Ailesi bu korku ile ı·e ça
lınmasına karşı bir tedbir olmak üzere <;ocuğu büyü
ıtiinceye kadar bir yatta muhafa:a ctnı~i)i kararlaş
tırmışlardır.,. 

= : . ; 
: 
: 

Nevyorktarı yazılan aşağıdaki ı:azıda Amerikanın 
c.-ızcrı(Jill ailesi sayılan Astor'lrır lıakkmda dikkate 
değer malıinıat ı·eriliyor: 

4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

Nevyorktan yazılıyor: ı 
~.m~rik'.ln dilberi 19 :;ıa.şında kı 

zıl saçlı madam Jon Jakop Aıto~· 
geçenlerde ana olmak sevincim 
tattı. Vincent Astorun i.;vey kar
deşi olan kocazı da baba sıfatını 
takındığından böbürle.1mekte ve 
koltuklarını kabartmaktadır. 

Amerikanın en çok g-ayri men· 
kullerine sahip olan ve servetı 
100 milyon dolardan fazla tahmin 
edilen Vincent Astoruıı mirasın.:1. 
genç Jon Jakopla daha gt.çenlerdı
doğan oğlunun konup konmıyaca
ğını henüz kimse bilm:yor. Bu 
ınirası elden kaçırmamad ve üvey 
nğabeysinin gözüne girmek için 
genç Jon Jakop ne mümkünse onu 
Yapmaktadır. 

.Vincent pinti bir adamdır. Ho
vardalıktan ve israftan hiç hoş
lanmaz. İşte bunun için genç kar
deşi de kendi kendine: 
-Ben de ağabeyim Vh~c:entin di· 
lediği gibi uslu akıllı, eli ııkı, eğ· 
lenceden hoşlanmaz bir adam o
lacağım !,, demektedir. 

işte yeni doğan çocuk da bL1 

Prensiplere göre büyük bir sadelik 
İçinde tam bir çiftçi yavrusu gibi 
Rözü kapalı yetiştirilecektir. 

Ekonomik planın ger;ekleştiril
-..i 10lunda genç Jako·p tam otu~ 
Yaşında ihtiyar bir yatı 3000 do 
lara satın almııtır. Bundan başka 
4.rsıulu.aal deniz tecimi kumpan-

yasına haftada 25 dol&r ücretle! 
yazıcı oiarak girmiştir. Her gün 
sekiz saat çalışmak suretile alnı
nın terile ekmek parasını kazan
ma!<tadır. Bu işi kendisine ağabey 
si Vincnet bulmuştur. 

Para umudu insana neler yap· 
hrmıyor ki?.. Şimdi sevimi~ bir 
kedi gibi uslu ve uysal okan bu çap 
kın delikanlı evlenmeden önce 
ve evlendikten sonra ne hovarda
lıklar yapmıştı. 

Evlenirken Niyorkun en !cihar 
mahalleainde biri kend1oine, bir~ 

de karısına olmak üzere iki muh
teşem konak satın almıştı. Karısı 
için aldığı konak otuz sekiz odah 
idi. Düğündede gönlünün sevgiH
ıine vermiş olduğu elması ve er
mağanların değeri iki milyon do
ları aııyordu. 

Astor ailesinde timdiye kadar 
ki an'ane malın ve mütJ.ün en bü
yük kısmının büyük evlada bıra
kılması idi. Ancak Vincent Astor 
un ne oğlu ne de kızı vardır. lşt~ 
bunun için hele şimdi h1.r de oğlu 
doğmuş olduğundan mh asa en la
.yık olarak Jon Jakop görülmek
tedir. 

Geçen yıl ise mesele büsbütün 
başka idi. Jon Jakopur. birincı 
nişanlısı ile bozuşmas!, çapkınlı
ğı, k·ıUandığı dil hep k"ndi aley
hine idi. 

Vincent üvey karde§İnden hoş · 

SOL/JA: Genç 

Jon la.kop Astor, 

üvey ağabeyisi. 

nin hoşuna gitmek 

te devam ederse 

belki de muazzam 

Astor servetini ye

ni doğall oğluna 

kazandırabilir. 

SACDA: 

ailesine 
bir miraıçı doğu -
ran üçüncü Ma • 
dam Jon Jakop As 
tor gelinlik elbise
sile. 

ı 
ıının liamın1:la olan blz!m dell • 
kanlıya, 5.000.000 dolar l _ ·~zörle 
evlenen ikinci kar11ma ve 5000000 
dolar da km Muriyele !bırakmlfb. 

. baıka annesinin 
l\luazzam sen'' tlerini bırakmak için dünyaya bir : bugünkü serveti 

çocuk getir~miyen . Vincent As torla karısı. · de af ağı yukarı 

:Vincent'ın bir amcam <la lngil
terede yatanıaktadır. :Villi1aın 
Valdorf Aator adlı olan bu adam 
ClofmUf olduğu Amerikayı her no
dense beğenmemi§, servetinin bfl.. 
yük bir kısmmı paraya tahvile• 
derek kalkıp lnglitereye gitm ·j'· 
orada yerleımit ve İnıgiltere Kra ı 
ona lortluk payesi vermittir. 

!anmamasına batfl a sebepler de ı 
vardı. Babası mira~1ay Jon Jakop 
Astor, ilk karısile g ~ çinememit ve 
Vincentin annesi nlan timdiki 
Leydi Ribblesdeyili b O.f&Jlllflı. Ba
ba Astor, Madelin F~ra adlı ve 
Vincentten birkaç Yat daha genç 
bir kızla evlenmişti. 

Bu kadın miralayın ~ ~ümilnden 
sonra boksör Erizo Fier~ uonte ile 
evlenmiş, gazeteler bu a.c., ayip ro
mansın dedikodusunu un ·n uza 
dıya yapmışlardı. 

itte bütün bunlar A.meri kanın 
adeta ve en asil ailesi sıa, yılan 
Astorlarm en büyük evladı Vin
centi"fena halde kızdıran biçil 'tisiz 
işlerdir. Bununla beraber Vin~~nt 
in an'aneyi bozmıyarak, Amarİ· 

kanın en büyük servetini üvey k&ll'

deşine vasiyet etmesi çok muhte -
meldir. 

Genç Aıtorun üvey a.ğabeysin
den um.;Juğu servet bir '.\ana bıra
kılacak bile olsa, keildisi yine 
Amerikanın en zengin delikanh
laırndan biridir. 

Kendisinin doğumuna birkaç 
ay kala Titanik vapuru ile hatmıt 
olan babası Miralay Astorun bu 
vasiyetnamesinde, bu, hen~z ana. 
sının karnında olan, çocuk için 
3.000.000 dolar vardı. Vincent bu 
üç milyon doları işletti ve '<ardeıi 
yaşını başını alınca, eline tam c>n 
milyon dolar teslim etti. Bımdan 

lÖ milyon dolar
batka annesinin bugünkü serveti 
de atağı yukarı 10 milyon dolar· 
dan fazladır. Bu para da kendisi· 
ne kalacaktır. 

Vincent Astor'un gayri menkul 
olan 100 ile 150 milyon dolarlık 

serveti dedelerindenberi intikal e~ 
degelmektedir. Bir Alman muha· 

ciri olan dedesinin dedesi Jon Ja
kop Aıtor timdi Nevyorkun en 

zengin sokağı olan Elziabet cad -
desinde ilk binayı 1789 yılında al
mıftı. 

Astorlar şimdiye kadar hiçbir 
gayri menkulü ellerinden ~rkar • 
mamışlardır. ilk dedeleri av deri 

leri tüccarı idi. ilk binasmı "Idık
tan sonra Nevyorkta kira b~delle-

rinin av derisi ticaretinden daha 
kirlı olduğunu anlamı§ ve , . · 
lak satın almağa dökmi1.ştü. Vin -

cent'in dedesi Wilyam Aı.tor ise 
emlak satın almaktan başka dev
let eshamına da merak sardırmış 
ve oğlu miralay Jakop Astora eı-

· Vincent en yakın akrabası aynı 
anadan doğm·UJ olan kız kar
deti Muriyel' dir. Bu kız timdiY.O 
kadar Prenses Serj ObolenskiycB. 
Ancak aile an'anesinde bir kadı
nı mirasçı bırakmak yazılı olma • 
dığmdan ve bu kadın da gcrçeli • 
ten böyle bir mirasa yakıfft1ıya • 
cak iJler gördüğünden Amerika• 
nm en zengin mirasına konması
na ihtimal yoktur. 

Mister Vincent Astor şimdi ol • 
dukça güç bir işin halliyle uğraş -
maktadır. Akılları şatkmhktan 
durduracak ve bütün züğürtlerin 

ağızlarını sulandıracak olan bu 
büyük zenginliği baba bir, ana ay· 
rı üvey kardeşi Jon Jakob'~ bırak
malı mı, bırakmamalı mı?... işte 

Amerika gazetelerinin bu haftaki 
dedikodu mevzuunu heo bu mese· 
le tetkil etmektedir. F~at sosyal 
filozof olduğu aRılasılan yazıcı • 

}a1.m olarak da muazzam bir ser • ı rdan b' · · d b k. d. a ırısı e a ın ne ıyor: 
V'e t bırakmıttı. "Ew ·ı . a· . b ger Yergı er sıın ıkı hızla o. 
M'ralay boğulmadan evvel yaph· ı-yuna, artacak olu;-sa Mister Vin • 
ğı. •·a~iy.ett~~ :Ukarı~a .d~ dediği.· cent'ı üzecek hiçbil' mesele kalnu
mız· gıbı, butun emlakını ve nakıt yacaktır. Çilnkü Amel'ika B:iH<:fl • 
olara ~< 75 milyon dolar büyük oğ- ıJeti, miras vergisi olarak, nıalm 
lu Vir,'cent'a, 5.000.000 dolar bu en büyük krsmrm kendine :ıla r..8.. -
oğluı •U\, anası birinci karısına, tır.,, 

3.000~00:0 dolar henüz ikinci karı· 
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Balkan 1 
Festivali • 

1 
1 
1 
1 
1 

Mutlaka görmelisiniz 
Umumi talep üzerine programa ili veler: 
Cuma ak,amı aaat 21 de Şehir Tiyatrosunda yeni dekorlar ve 
oolet heyetile Balkanlı mitafirler ıerefine 

PERGÜNT 
Cumarteşi akşamı BeylerbeyJ 

sarayında 

Boğaziçi Gecesi 
Feerik bir gece 

22 Pazar günü ıaat 21 de Takaim lstad)'llmunda 

Halk Gecesi 
Duhuliye 50 .. 75 .. tOO ku.ru•ur ... 

23 Pazartesi aksamı saat 21 de 
· Taksim Bahcestnae 

vEDA GECESi .. MiLLi DA SLAR 
ve BALO 

Şeilaiı- Ti~atroau, ~ıl &ra.yi :v.e T•klıiln SNısu.i isin bi· 
letler m.alıiuttur. Şiaeic!en 

NATTA ..... 
SAVANLAR 

RAJJ&,R -~ roetast 

lsıanbul Dördwıcii icra Memurlu· 
' ğundan: Bütününe yeminli ehli vukuf 
tarafından (1392) bin üçyüz doksan 
iki lira kıymet keailen BeyoilUnda Hü
seyin ağa mahallesinde Feridiye .oka· 
jmda aki 114 yeni 130 numaralı beden 
dnrarlar kiı-air ve diğer aklallll abpp 
ev dairenıizçe açık arttırmaya çıkanJ. 

ımt olup prtnameai 10.9-936 tarihin· 
den itibaren div•haneye aaılarak 21· 
10-936 sünMmecine J'Utlayan Pmrte
.si siinü aaat 14-16 ya kadar dairemizde 
uıtdac:akbr. Arttırmaya ınmek için % 
11' teminat akçesi ahmr. Birikmit •asi 
be19'iye ruimleri ve nkıf İcareai miit
teriye aittir, artbtınada ıa:rri menk6le 
takair edilen kıymetin yüzde Yetmİ! 

.betini bulmak prt olup uıi halde ... 
aon artbranm teıahhüdü yerinde kaJ. 
-a.k üzere 1U'lbrma onbet sün daha a· 
atılarak &-11-931 cünlemeciae raıtJa. 
ya &ılı ıünü .ayni yerde ve ... tta aa· 

18 EYLOL - 1935 

Mevsimin son kır batosu 

Kızkulesj Park Gazinosunda 
Kemani Necati ile Bayan Müzeyyen 

ve Bayan M•hmur8nln ••Uralc .. cekıerı 
21 Eylül cumaıteei akfanu aaat n den sabaha kadar devam edecek 

olan çok ~gi' ıPr.csramlı ve mii•U. ,Ph son kır 1191eauaun Jdaresini 
Büyükdered.e ~yazpark gazinosu sahi .bi Bay Rasim ör.erine almıştır. l\la· 

88lannızı evvelden te.1,arildçin acele edltaiz. 

oıııeı remlrHllırı ıe liıınıırı ıııetıe li• Mllı • 
Muhammen ı,.deli Zt808 lira olan !okomotif ve otomotria kuaa 

borularile buhar hunaç ve duhul bt-ruları ve haplık çelik çekae boru· 
lar 1 ~kinci T~rin 1135 CHD& ıiinü aat 15,30 da kapalı za.ıf uaulile 
Ankıra'da 1dare biDumtıa aabD ~lıaac4kdır. 

Bu ite girmek İaleJeoJerin 1831,IO liralık muvakkat tf'minat ile 

kanunun tayin ettiji •1t1ilwlan, kanunun 4 ncu maddeli mucibince ite 

ıirm~ğe kanunt manileri l.alam•edıiı• dair beyanname ve teklifleri· 

ni ayni günü aaat 14,30 & kadar k.m.,oa reialiiine • ...,,.n lbım 
d1r. Bu ite aid prtnameler parau,z olarak Anbr&ck Malume dair• 
ainc:len Haydarpapda T etelliim Mikliirlüiiiwlea Teriha9kteciir. 

(MM) 

Muhammen IMclel, ioim •• miltme slaleri ... da yaalı malaema 
tayin edilen ıünlerde .aut 16,30 da Aalsaada Jclare binunıda bpa!ı 
zarf uıulü ile 1atıa •lmacakdır. 

Bu itlere ıirmek iateyenlerin ... da yaı:ıh munkkat teminatlar 
ile kaaunun tayin eltili veaikaları. kaupun 4 iilıııcllaaddeai mucibincJ 
ite girmeğe kanuni manileri buhı11 madıiına dair beyanname ve teklif 
lerini eksiltme ıünleri aaat 14,30 a kadar Komiıyon Reialijjne verme 
len lazımdır. 

Ş.,.tnameler parurz olarak Ankarada malzeme daireaiaden 
•e Haydarpaıada Teıellüm ve Sevk müdürlüitinden dağıtılmaktadır. 

:<1118) 
Malseme Muliammen 

bedel teıinıt ... ,, tMcek - .......... d. kıymetinin yiizd• 
Büy .. k b9r fl•r .. ttan i•tif=•d• ediniz yetmit betini bulmazea 2280 numarab 1 - Perçin çivileri 

koilw>cla it ••lrM· ,..,..a.. lumun ahkimme temlcan aabf geri 1"· 
~16100 Lira 1207,IO Lira 

Ebiltme 
gGntl 

ı4-ıo.ıas 
P.aTteei 

15-10.1935 C O C: U N rakılacakcbr. 2004 numarah kanunun 2 - Vida, civata ve ıomunlar16878 " t2IO 
'*il' la& .mcı maddeai mucibince İpotek aa-

• 
Salı 

18-10-1935 
Ç&rf&lll)ta 

1T-11J;1935 

IWl an lf alur• ~ ,....,_, c1....,ae9Je hihi alac•klılarla cliier alaeaklrlann ve 

8 tl '( U ft 1 1 1 al İrtİflık hUkı ..ıüplerinin aayri menkul oy ma.,..ar • . •·W~ ._ .•• ,. ,,, 
16 E1JUIP~ flinUr . .clen 'tibr..ren masrafa air olan iadialannı müsbit ev· 

F k J "d T ·11~~•- fi. "'-.JI- Sat ı -'•- ra1ü1e birlikte 20 .- içinde c1ainmiu ev a a e eRUNNJI tfJllMlnııa ı ac~br. lııilclirmeJeri lhmı olup akıi takdirde 
Bir ziyaretle emin ·~:ıacaksını'! . Bütün ıatıılar maktu fiyat bakllın tapu siciller.ile aabit olmaddrea -·-•••••"iizeriJte .pazar1ıbız yap'l'lKMrtır. ••••••ııil •tıt 1tet1eJinin paylqmaundan ~ 

3 - Ağaç vidaıı, rondela ve 4590 
supilyalar 

4 - Cel>t'!"e ve tTavera bu- 4T47 

lonları 
S - Yaylı halkalar 1129 

" 344,25 

,, 
122 

,, 

-
• 

Pertombe 
ıs.ıo..1ass 

Cama 

-,-.um- bu-l -ye4lin- .- c...,..,l <k,...,.ro.....,..,,...,~~--".._'_""-.--K-. ---1--k--d--.-- ::::.~ ~:!.'!-i :ı.::.: ·- K A R y o L A 
da: . ıra 1 aıre ......... müracaatları ilin olUD.,.... Bronz - Nikelaj • Masif Nikel - Lika ve çocuk lraıyolalarmı 

Biı' ber.çtaa 4ola11 .pamra ~rJI - Kabata .. ta Sedüatünde Ciiriik· <•730) hem ıon desenlerini fahrika fiyatı• l.ıanbul Rıza Pqa 
JU&i ımllbrrec a19,p, l'-.MW ehli :vu - ~ ' ... J 
:Qf tarafm4an tamaıuuıa 3300 lira aıtlu M.e.hmud P.-.a apartnnanmd• I • ı id yokutunda 66 No. h A S R M O 8 1 L Y A 
kı,YJG•ilokdlt .ıunan Be,..eı ... ı1:ı .ıca· l •ay,et sü-1 manzaralı büyük 4 Adeını fktı ar ! ......... nd• 1ıalalıitinhını 
:merhatun ma.h.alleısinde kıı.Ylllu so... bet.oda nıltir eaialı, mükellef ha· ff VIE • ·-A ff M E D F E V Z l 
kalıta eai Te yeni 7 numaralı laa.ae - mamlı ..... daire kiralıktır. 5Bel gevşekll~I ne : 
nin 1 ~ 4 hissesi .a~ık arttırmaJ·a yaze .. 1 dilmiJOlup,21-10-935 tarihine Tramvay 1ıtuyonUDUD hemen HHormob n .. 
müsadiJ pa7.artuf glinü saat 1' den yumdadır. Ta.kaime de 71ılJ11dır Ü 
16 ya kadar dairenaizde birinci -ık ------------- •• 

hfelllt: O.lata pa•ta 
kutwsu 1256 

~ ::smaar.::111••1111•111111111= 
arttn1hası icra kılınacaktır. Arttırma· 
bedeli kıymeti muhamminesinin)"üzc.!e 1 

,-etmfJ beşini btdduğa SU!'ette mezk!ir 1 

gayri 111ftlkul mU~eTim uhtesinde ; . 
hale olunacaktır. Aksi takdirde son 
arttıranıa taa1ıhUdti bakı bı..U ü _ 

&en arttırma on beş güa nMWWle 
' lıemdit fllilerek 5 - ll - 935 tarihiae 
mHsadlf Rlı pnü saat 14 den 16 1a 

bclar Mr.a Uiremizde yaptlacak Uda. 
ci arttırmasında dahi arttırma bedeli 
kıYJMti muharnırıiaesini11 yüzde , ·et -
miş befini bulmadıfl takdirde sahş 
2280 nmnaralı kanun ahkamına tev -

T~un · 
da ZO EylUI 935 ca· 
ma aiinü Uf&llU aa 
at 21 de Per Gün! 

S Perde 
Yazan: He11rik 

IU.n, Tiirk9ui: 5e 
ııiha Bedri. Mü%ik: 
Griec Balkan feıti
vailne İitİrak e~en 
grupfar ıerefine bi· 
letler gifede •bl 
trıUtadD'. 

::::::::········································ .......... .. fikan gerl bırakılacaktır. Aı;ttırmaya •••••••••••••••••• .. ··-···-········· ......... :ji 
iştirak etmek istiyenler mezkur gay - Doktor il 
rlmenkulilnkı~etı ~uh~mınine8iain Ali İSmaı·I J 
yüzde yedi buçugu ın1Sbetinde pey ak-
çesi veya milli bir bankanuı temhaat Haydarpfl§a Aastanai b~liye 
.mektubunu hamil bulanmaları JiZJm· miifehcaaın •• 
dır. Haklan tapu sicillerile sabit ol - Ü 
mıyan ipotekli alacaklarla diğer alil- Ur~l~gue - .Operateur ~I 
kadarların, irtifak hakkı sahi,Pleri - ı Babıalı -caddeaı Meserret ole :; 
nin bu haklannın hususile faiz ve ma· li 88 numarada her ıaün öilıaclen~ . 
sarife dair olan iddiaların ilin tarihin ıonra u.at ikiden aeki~e .kadar~ 
den itibaren );rmı gtln zarfında ev • ::ı::ı::::::::::::::::::::::::::::u:::===::ımm=::I 
Takı mUsbiteleriyle birlikte dairemize 
gelme1eri lazımdır. Aksi takdirde hak
Jarı tapu sicillerile sabit -olmadıkça 

satıı bedelinin paylaşmasından hariç 
kabrlar. Müterakim ,·ergi va•ıf 

fcarfytSI tanzlfiye n tenvirattan do -
1ay:ı belediyeye ait rusum1ar borçluya 
aittir. Daha fazla malumat almak ls
ti;yenlerln 30 - 9 - 935 tarihinden l-

tibaren herkesin ıörebilırıeleri i&in 

dair~mizde açık bulandurulacak şart. 
na.mesile 9M /248 numaralı dosyada 

mevcut mahaW mez.k<ır evsaf ve mesa 
hası ve satrestnl hali ~·aziyet raporu· 
nu göriip, 'anhJ'abiletekleri Ulu olu • 
Dur. (14510) 

GÜZEL MANZ'ARALI APARTIMAN 

Sultanahmette Kabasakalda Utan -
ıga~ '80kakta denize nezaretli yeni ya
pılmış ,.e dörder odalı Uç katlı 13 nu
maralı apartıman daireleri kiralık -
tır. 

Dairelerde banyo, heli, elektrik, ha
vagazi, terkos nrdır. 

lstiyenler bakmak \'e pazarlık için 
zemin katında Hüseyine mürşcaatıa.rı. 
racaatları. 

Çatalca aılige ltukuk lıôkimliğinden: 
Oklalı köyü heyeti ihtiyariyesine 

iıafc~n vekil Nurinin suba'J köyü ih
tiJ·ariyesine izafeten ,·ekil Reşat a • 
leyltine ikame edilen meni müdahale 
davasının yapılan muhakemesinde 
müddeaaleyh Salihaddinin uaalüa 
%.30 ikiyüz otuz ncu maddesine tevfi • 
kan resen i.&tic,·abr icap ettiiinde.n Te 

Jlanuna çıkarılan celpnamettiJl ika -
m~tgahı meçhul bulund~undan bila 
teblif iade kılınmış olmasına mebni, 
mahkemeye gelme.sini temin için usu· 
lün 141 nci maddesine tevflkan on 
gün müddetle gazete ile illnen t.ebli
gat icrasına karar verilmif olciaiun -
dan ve mahkeme ıünii olarak tayin 
kılman 3 - 10 - 935 perıembe ıiiıtü 
saat 14 te mumaileyhin mahkemede 
hazır bulunması veya bir vektl gönder 
mesf aksi takdirde gıyaben muhake -
mesinin icra edilecett teblfgat maka -
mına kaim olmak üzere flln o)anar. 

.(1455'1) 

BllYHll eı ıelia RZOllUİIİ 
Görmek ve yemek istiyenler 

HergUn Tcqakapı haricinde Bay 08111an T. C. NUmune 
balını ••rtlflendlrlrler. 

Pazar gQnlerı caz vardır. 

lıtanbul atlill6 mahkemai birlnd 
hukuk dairesinden: 

lstanbal belediye11i tarafın4aa mtid
deaaleyh Bqiktqta Has fll'DI cad -
deeinde 19 - 20 numaralı diikkbda 

Yusuf Ziya ,.e Galatada Topçular cad 
desinde 2S4 .numaralı dükkAada ka -
vaf Mehnıet ale1·hlerine ikame olu .. 
nan "e bedeli icardan 456 liranın tah • 
sili talebUıe mütedair bulunan dava· 
dan dolayı müddeaaleyhler namına 
çıkarıl~n davetiyelerin mumalleYh 

leria ikametı6Ju hazırlarının meçh6 -
liyeti .hasebiyle H.U.M. K. nun 141 nd 
maddesi mucibince ilben tebllflne ve 
müddeaa1eyhlerin 20 gün zarfında ü-
'-a arzuhallerini tebeHUf ile 1!889 hak

lıtanbul allge malırmn.lnl Udnd 
genllaw~: 

Ermls Kartal komerve tlrbti71e 
Galatada Snplyer haımula 10 muu • 
racla makim Vuil Kottia ~dald 
dannıa yeailea....t mrunada alıııllt 
edilen davetiye varakası ulmnda 
balanamacllj1 n ikanletglluam met • 
hQl olduğu mübaşir taralmdaa nrl • 
le11 ter.idea anlap1makla ilba tıeb
Jfpt fttUina kaTar veriı.tf 'ft yn. 

mU teGE .. t oln rl -t - tıs ~ 

gün ti saat 14 de 1'1Toda ham' bahnma 
dtlı ..-qa bir nkil ıöndemMdiif 1aal· 
de ieddkam 11raben icra MilHlll i
IA11 eluw. (14573) 

kın41a cevap ' 'ermelerine ve emri 11ta - ------------... 
hakemenin 11 - 11 - 935aat1' tle ta -ı Dl• hekimi 
likine karar ,·erilmiş olduğandanmld Ratlp TOrkOQIU 
dea.aJeyh Yu..~uf Ziya ve Mehmet mUd· ı Anka"' cadde• Meaerrel 
deti mezk6re zarfmda cevap wnM -

dikleri ve ta)in lnbnaw günde .. h - ı. ate~ Ka ... ••::.~::.~:~ı ~m 
kemeye gelmedikleri nya bir vekili 

1 
------------• 

kanuf ıönderme4ikJerl takdirde hak-1 dfvanluulMine asılan arzuhaller ve 
Jarındald muhakemeye gıyaben laakı· l dafttiyeleriD telJlif aaakamıaa kaha 
!aralı bu bapta çıkarılan v• mahkeme olnaak üzere ilb olaaur. <14572) 
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liahanız.ın Ç4',t" cesur q/o'u. 
ğunu ba bat-n ... on /an~
c;r,. Ona/an $,-ze kal-
hıı§ ltırrneflt'.hl,,. ho. ... 
i:ra varmı r 

Beyoğlu Mıntakası Tahsil 
Müdürlüğünden . 

Jf//1119--· Beşlkta, ---ııııı.. .............................................. _ 
Dikiş Yurdu 

Talebe kaydına batlamıtbr. Mektep 
sergisi 20 Eylulde açılacaktır. Biçki 

Kütahya Vilayetine tabi Eme t kazası Malmüdiirlüğünce mınta- ve san'at öirenecekler bu sergiyi 
kamıza olan vergi borcundan dol ayı haczedilmiı olan 400 ton krom görmelidirler. Serbeittir. Talimat 
madeni mezk6r kaza Malmüdürl üğiince 25/ 9/935 tarihine teıadüf sönderilir. Akaretler 64 No. 
eden Çarıamba günü aleni müzayede ile ıatılacakdır. Talib olanla· Telefon: 43687 

rın yukarıda sözü geçen kaza Ma lmüdürlüiüne müracaatları.(5656) _.....:= ım ::::mr.::::::::::::::::::::::::11:: 1 
Türk Hava Kurumu Piyango Hüsameddind 

HASKALİM 

Çıktı 
BUtUn aırılere kartı 

Satıı deposu: 

Atabey Han No. 30-85 

.. 1 KiMYAGER ıı 

D. kt.. ı ·. v • • d il ıre Of ugun en : ı ·Umumiidra~tahlilil~?~uruşt~r·ü 
• Bılamum tahhlat Eminonu, Emlaki•••••••-••••••••••••••••••••"' 

Yi~~~~~nt~b~~ıo~~~~~~ıo~ ft~~~~~~~t~;---------------------------~ 
du,·ar afiti bastırılacaktır. Açık e ksıltme ıle 20/9/935 Cuma ıunu bey hanı. • 

n~lSde~~bun~Wb~~~p~Kd~~~~~~~~~nııdıı&w: mmm~ıın==•••••••••••••••••n••••••••••~ 
Piyango Direktörlüiü muhaıebeı inde ıartnameaini her ıün aörebi .. 

1 
_____________ 1mi!. 

lirler. (5654) Karyola somyası 
yapanlara 

KAŞE 
REVUIC watıftt l•t•v•n••· 

cı .... model va fiyat hueu•unda dli•r ırOk••k 

marka ... ııerıa mukayese ediniz. 
Kullananlardan b 1 P f 1 k 1 P e el 1 ft 1 ft l S • 

itte. o vakit neden herkHln 

REVUE 
uıtını tercih ettıtını anııyacak•ınnı. 

(Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 
icat etmiş olduğum imtiyazlı yeni tip 
somyalanmı bu kere piyasaya çıkar
dıfımdan ileride ihtillfa mahal 

NEOKALMiNA 
::.::::-:3mak üzere meslektaşlarımın Grip • nevralJI • B•f ve dlf a§rll•r1 • Artrltlzm • Romatizma 
beni taklitten çekinmelerini dilerim. 

Zeynelabidin 
umumi Oepoeu ı l•tanbul, Bahoe Kaıın. Tat Han 10 Telefttn : 91N4 

~-----

88 PARDAYANLAR ---- ~--------------------------------------------------yağa kalktı. 

Yüzünden maskesini çıkaran birisi: 
- Hem dini inkAr hem de dinin kut

siliğini tahkir ettiler, dedi. 
Pardayan hayretle: ı 

- Ah •• Metrepolit Sorben dö Sent 
Foda imiş •• dedi. 

Sor ben sözüne devam etti: 
- Beni böyle reziline bir Ayinde 

bulundurmağa mecbur etsinler ha!. 
Ah din o hep mahvoluyor. Küfür 
ye dinsizlik bizi uçuruma &ürtikliyor. 
Tam i§e başlamak zamanıdır. Ronsar 
denilen bu kafire bir de Evay papaz -
larının başkanlığı, Krunva - Val ve 
BeJlozan imtiyazları veriliyor .. 

Ayni suretle maskesini çıkaran bir 
başkası cevap verdi: 

- Daha ne istiyorsunuz Monsenyor. 
Dora bizim adamımızdır. Biıi buraya 
sokan o değil mi? Bu topluluğa o ade
ta başkanlık etmiyor mu? Şimdi ne -
reye gitmek istiyorsunuz.. Buradan 
ayrıldığınız anda bir saat içinde he -
pimiz tevkif olunuruz ancak burada 
emniyet içinde oturabi1irlz. 

Pardayan bu sözleri söyliyen ada
mın kral muhafız askert kumandanı 
Kossen oldafunu tanıdı. 

Hayreti henUz geçmemişti. 
ÇiinkU öbUr altı kişi de maskelerini 

~ıkardıklanndan şfü•alye bunlar ara
sında Diik Hanrl dö Giz ile amcası 
Kardinal dö Soresi gördü. Ubür dört 
kişiyi tanımıyordu. 

Kardf nal dö Lor en: 
- Bu şatrlerin maskarahklarlyle 

artık wkit geçirmiyelim. Bu fenalığı 
eonradan, idareyi elimize aldığımız 
zaman bastırırız. Kossen siz burala -
ımı iyice &fren diniz defil mi?. dedi. 

- Evet Mon!enyor! 
- Burada emniyet içinde bulundu-

ğumuza emin misiniz? 

- 'famamiyle eminJml 
- Bunun üzerine Dük dö Giz &mir· 

ce bir tavırla: 
- Öyle ise pdilik işlerimizden 

bahsedelim. Arkada§lar •• sükAntt bul. 
malıyız. Muhterem metrepolit Sor • 
ben, intikam zamanı yakındır. Fransa 
tahtına krallığa layık birisi geçince 
siz de intikamınızı alırsınız .. Size, din
sizliğin ortadan kalkacağına yeminle 
söz vermiştim. iş başına geçince sö .. 
zümti nasıl tutacağımı göreceksiniz, 
sözlerini söyledi. 

Gizli cemiyet azalan genç DUkU çok 
bUytik bir hürmetle dinliyorlardı. 

Kardinal cevap verdi: 

- Ben l!zımgelen araştırmaları 
yaptım. Kapetyen sfll!lesinin zorla 
ve haksız tahta geçtiklerini ve bunla
ra mensup Burbon ve Valva haneda. 
nının da tahtta haklan olmadığını is
bat edebildim. Hanri, siz Dük dö Lö
ter tarafından Şarlman sülilesine 
mensupsunuz. 

Hanri dö Giz stlk6netle: 
- Sıra size ıeldi Mreşal dö Tavan, 

söyleyiniz bakalım, dedi. 
- Hemen harekete hazır alh bin pi

yadem var. 
-Si:ısöyleyiniz; Mareşal dö Dam • 

vil? 
Pardayanın vücudu titredi. 
Mareşal dö Damvil hırsızlann e • 

linden kurtardıfı ve buna karşılık 
kendisine Galaoru hediye eden adam· 
dı. 

Hanrl dö Monmoransl: 
- Benim de d8rt bin tüfekli piyade 

ve üç bin silvarim var. Vaktiyle ileri 
sürdüğüm şartlan hatırlatmak iste • 
rim, dedi. 

Banrl dl Giz gti1Umslyerelu 
- Şartlannızı unutmadım. '.Ağa • 

PARDAYXNLAR 

Jan Dora bu nutku çok iyi bildiği 

Utin lisanı ile ve hiç hatasız olarak 
söylemişti. Şairler bu ihtiramı gu -
rurla kabul eden Ronsarın önünde e -
ğildiler. Fakat Ronsar Notr Dam ki
lisesinin çancısından daha sağır oldu
ğu için bu sözlerin hiç birisini duy • 
mamıştı. Bununla beraber bir çok sa
ğırlar gibi o da kusurunu itiraf et -
miyordu. Onun için tabü bir sesle: 

- Büyük şair Doranın sözleri çok 
doğrudur, dedi. 

Bu sağır dahiye şaka etmeği seven 
Pontos: 

- Artık içmek umanı geldi, diye 
bağırdı. 

Ronsar güzel bir gülümseme ile: 
- Teşekkilr ederim oğlum, dedi. 
Bunun üzerine Jan Dora hafif bir 

heyecanla tekrar söze başladı. 
- Arkadaşlar, bir hafta kadar ev

vel, sekiz meşhur ecnebinin bizim bu 
törenimizde hazır bulunmak istedik -
)erini söylemiştim, dedi. 

Jodel sordu: 
- Bunlar facia yazan şairlerden -

midirler. 
- Hayır, hatta bunlar şair bile de

ğildirler. Fakat gayet namuslu adam
lar olduklarına ben kefilim. İsimleri -
ni son derece bir ihtiyatla bana söy -
lediler. Ustat Ronsar, onların bu is -
teklerini kabul etti. Zaten evvelce de 
aramıza bazı yabancılar sokmamış mı 

idik! 
Remi Beli: .... 
- Ya bizi ele verirlerse? diye itiraz 

etti. 
- Bu adamlar susacaklanna dair söz 
TerdDde:d gibi yemin de ettiler. Bun
dan başka, Parfse bfr daha gelmemek 
fizere hemen yarın gideceklerdir. 

Son derece ayaş ve obur olan ,.e iri 
1 

yarı bulunduğu için (bilf.ük Pontüs) 
ismi verilen Pontüs dö Tiyar söze 
kanttı: 

- Neşesiz yemek yenir ve hazım fe
na olur" 

Dora arkadaşının sözünü keserek: 
- Evet, eğer bu muhterem misafir •· 

ler ziyafctimize iştirak etmezlerse ... 
şunu da söyliyeyinı ki, çoktanberi ba
zı kimseler bizden şüpheleniyor. E • 
ğer aramızda bu itibarlı misafirler 
bulunursa halkın şüphesi silinmiş o .. 
lur. Bununla beraber rey verelim. 

Bu kurumda rey, eski Romalıların 

tiyatrolarda vahşi hayvanlar ile bo
ğuşarak mağUlp olan Gladyatörlerin 
ölmesi mi yoksa sağ mı kalması lazım 
geleceğini tayin etmek için kullandık
ları usul ile yani baş parmağın indi .. 
rilmesi veya kaldmlması suretiyle ya 
pılıyordu. 

Jan Dora, saklamağa çalıştığı bti • 
yük bir sevinçle, hattA söylenenleri 
duyamıyan Ronsar da dahli olmak şar 
tiyle hepsinin baş parmağının havaya 
kalktığını gördil. 

Bunun üzerine altı şair bir ağızdan 
olarak şarap ilahı Baküs için yapılan 
bir ilahiyi söyliyerek kırmızı tüylü 
şapkalı sekiz meçhOI şahsın bulunduk 
ları dipteki bUytik odaya girdiler. 

Bu meçhul şahıslar, yüzleri maske
li olduğu halde tiyatroya gelen se • 

yirciler gibi iki sıra üzerine oturmut
lardı. 

Altı şair, bunları görmemez.liğe gel. 
diler. Bunlar içeriye girer girmez söy. 
!edikleri illhl tuhaf ahenkli ba§ka bir 
şekle girdi. 

Ayni zamanda bunlar salonun kö • 
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86 P .A R D A Y ,A N L A R -· -
~c L1clc •e mahzenlere inilecek karan
lık oda kapısının karşısında bulunan 
bfr kapı çerçeve8inin önünde bir sıra 
üzerine dizildiler. Yabancı olan sekiz 
kişi de bu karanlık oda kapısına ar -
kalarını vererek oturmuşlardı. 

.lan Dora hemen hu çerçeveye ta • 
kıh kapıyı arınca mevdana bir bo~lul< :. • !> 

çıktı. O nkit bu ı-ckiz yabancının göz-
leri öniinde aşağıdaki vaka gecti. 

Boşluğun nihayetinde eski za~anın 
ntei. hetleriııdekilerine benzer bit' mih • 
rap rnrdı. Penhe granit taşından o -
fan bu mihrap, esatir devirlerinde 
mabutlara adanan kurbanların kesil . 
di~i büyiik taşlar gibi pek eski ve ka
bataslak şekilde idi. Fakat kaidesi, 
1·:.ınan mimarisi tarzında üç yuvarlak 
kitabe ile süslenmişti. Bunlardan bi _ 
risi şiir ilahr Febusün veya Apollo _ 
nun öbürü ise ekin ilahr Seresin üçün
c".isii de belagat fülhr Merkörün res . 
nıini taşıyordu. 

Mihrabın altında ayni surette süs -
Jii ,.e bir oluk şeklinde oyulmuş ge -
nb hir taş bulunduğu gibi ilerisinde 
de altın veya altın kaplama bir seh -

panın iistüne konmuş bir buhurdan 
dnrUYordu. 

Mihrabın iistünde vahşi bir gülüm
seme ile yüzü çirkin bir hal alan, ku
lakları tüylü, alnı boynuzlu tabiati 
temsil eden ilahlardan Pasın kafasını 
gösteren bir yarım heykel vardı. 

Mihrabın sağ ,.e sol taraflarında 
beyqz papaz gömlekleriyle dallardan 
yapılma çelenkler asılı idi. 

Nihayet putperestlik ve hiristiyan -
hk mezheplerinin karışmasından do -

ğan inanışla mihrabın gerisinde ve 
'biraz son tarafta duvara bir ejder -
hayr ayakları altında ezen Meryemin 
boyalı resmi asılmıştL 

Bu tuhaf manzarayı tamamen anlat 
mak için mihrabın sa~: tarafına <;a -
kılan yaldızlı bir d~mir halkaya, başı 
çiçeklerle süşlü, üstü tanıamiyle l eşil 
yapraklarla örtülü ve önüne konulan 
kokulu otları yiyen bir erkek keçinin 
bağlanmış olduğunu da söyliyeJim. 

Jan :Qora, bu kapıyı açar açmaz he-
men içeri girip beyaz elbiselerle çelenk 

leri duvardan indirerek arkadaşlarr -
na uzattı Bir an içinde altı şair Delf 
(1) mabedinin papazları kıyafetine 

gil'erek eski musikinin tuhaf bir ma -
kamiyle bestelenmiş yunanca bir şar -
kıyı okumağa başladılar. Bu bitince 
şairler gene birer birer mihrabın sa -
ğına geçip ayni suretle ikinci bir şar
kıyı okudular ve .sonra sustular. 

Ronsar mihraptan aldığı bir kutu
nun içinde bulunan bir kök parçasını 
alarak buhurdanlığa attı. Hemen he -
yaz ve hafif bir duman çıkarak salo
na baygın bir koku dağıttı. 

Bunun üzerine hemen daha ağır 
bir makamla yeniden bir füıhi okun -
du. 

Ronsar, avuçları harnra dönük ol
mak üzere ellerini başının üstüne kal
drrarak yarım heykelin önünde eğildi 
ve şu sözleri söyledi: 

- Ey Panlaı· ve Fonlar!. 
Orman ilahları satirler ve Diriyat -

lar. · 

Dağ perileri oreatlar, 

Çayır perileri Napeler ! Ey orman
ların sevimli misafirleri, ey sarma -
şıklar arasında meşe ve kayın a. 
ğaçlarımn gölgeleri altında otlar üs
tünde sıçrayan ve raksedenler. 

Hakimler ve papazlardan, alimler 
ve cahnterden uzak olarak ormanlar -
da hür ve mağrur bir hayat geçiren a· 
ğaç perileri. 

ğuna müracaatları. r(5653) 
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Ey sevimli Driyatlar, ey güler yüz
lü Fonlar .• 

Oh. ne zaman berrak pınarların sır
rım çözerek ormanların kokulan için. 
den ağaçtan ağaca koşan sincapları 

seyrederek, rüzgarlarla sallanan bü -
yük dalların ruh okşıyan musikisini 
dinJiyeceğim. 

Şehirlerin kalabalığından, saray -
]arın aldatıcı debdebesinden, kinci 

papazlardan, ellerindeki asalarla saf
ları kandırmağ çalışan piskoposların 

yalancıhğmdan, halkın kanmı emen 
krallardan, tüf ekleri ellerinde olarak 

karanhk kalpleriyle katliama koşan 
silahlr adamlardan kurtulacaılım •. 

Jt;y Pan, ey Tabiatin timsali! Sen 
ki aşk ve güzelliğin, hayatın yaratıcı
sısın .• 

Ruhum hep sana tapıyor .• 

Sen isteklerimi kabul et •• 
. Mademki sana ,·armaklığımrz imkan 

sızdır. Öyle ise ruhunun ruhlarımızla 
bfrleşmesine müsaade et .. 

Ey Pan, hür alanların (meydan) 
ıssız gölgeliklerin, şırıldayan pınar -
Jarın aşk duygusunu, dostluğun, sev
ginin, samimiyetin, tabiatin, hayatın 
ilhamını bize telkin et. 

Ve burada ihtiraslarımızı kabul ey
le .• 

Bu erkek keçinin akacak kam için 
düşündüğümi.iz. duyduğumuz heye -
canların son mertebeye varmasına i -
zin ver. 

Bu muazzez mahhlkun kanı, papaz
Jara göre akması sevap olan insan ka
nına tercih edilerek uğrunda ye sana 
JaeJU olsun. 

Bakan, senin şerefine, ey ta.biatin 

timsali Pan, senin hayret veren yara
~hşlarma, ey hayatı doğuran, senin 

ezeli kuvvetine, ey Satır ve Diriyatf. 
ey Nape ve Oroad, sizin varlığınıza 

boşaltacağımız kadehlere akan şarap 
gibi sevinçle aksın •• 
Şairler yeni bir ilahiyi bir ağızdan. 

okumağa başladıkları ve Ronsar seh
pa üzerindeki buhurdanlığa yeniden 
tütsü döktüğü sırada Pontüs dö Ti • 
yar ilerliyerek mihrapta duran gü • 
müş saplı bir bıçağı aldı. Ve keçiyi de 
boynuzJanndan tutup oluk şeklindeki 
oyuk taşa götürdü. 

Bir saniye sonra taş oluğun içine bir 
parça. kan aktı. 

Şairler: 

- Evoke diye bağırdılar. . . 
Düşünüldüğü gibi keçi tamamen ke• 

silmemişti. Pontüs, Ronsarın sözlerin 
deki nezri yerine getirmek için yalnız 
hayvanın boğazından biraz kan almış
tı. 

Keçi serbest kalınca şiddetle silke • 
nerek ayağa kalktı ve tekrar otları ye • 
meğe başladı. 

Ayni zamanda şairler, arkalarında -
ki beyaz gömlekleri çıkardılar. Fakat 
çelenkler başlarında. kalmıştı. 

Bu esnada Jan Doranrn açtrğı 1\apı 
birdenbire kapandı. Şairler bu salona 
girerlerken söylemiş oldukları ilahi· 
yi tekrar ederek bir sıra üzerine dizi. 
lip ziyafet salonunda gözden kaybol
dular. 

Bir saniye sonra salonda kadehlerin 
biribirine çarpmasından doğan şa • 
kırtılar, konuşma1ar, kahkahalar du • 
yuldu. 
Şövalye dö Pardayan gizlenmiş ol~ 

duğu yerde kendi kendine: 

- Bu herifler ya deli yahut hakiki 
fllo~oflardır ! sözlerini söyledi. 

Şairlerin ziyafet salonuna girme -
Jerinden sonra maskeli sekiz adam a-


