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Çoçuk a•zeteal -TGrkiyenin Ye dolunun en h6yük 

ve en .rüzel çocuk ıazeteıt 
BUGÜN iLK SAYI ÇIKTI 

1 Üç renkli resimlerle 16 
büyftk ıahife 5 kuruı 

Bugünkü sayımız 

16 
SAYFA 

5 kuruş • Telef on: 23872 21 EylQI 1935 cumartesi Sene: 4 - Sayı: ıa:32 
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ıtaıva 

Fakat 
yurnuşanııya 

mesele henüz halledilmiş 
başla~~· 
değildir/ 

Fransa, gittikçe Ingiltereye \ 
daha fazla bağlanıyor 
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ı Arnavutlukta · ı · 
Yeni bir isyan 

i 
i 

ı 
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1 - Fransız Baımurahhası Ltival, Z - ltalyan Baınuırahhaaı Aloizi, 3 -
Türk nuırahTıaslarından Bren sefirimiz Cemal Hüsnü. (Yazısı 2 ncid~) 

1 Yunanistanda 
Krallığa karşı 

koymak l~tlyenler 
Atina, 21 (A. A.) - Birçok 

cumhuriyetçi tetekküller toplanb
Jar yaparak kralJığın tekrar ku -
rulmaıına kartı miifterek bir cep· 
he vücuda getirmeie karar ver -
mi9lerdir. Bu te9ekküller, kral ta· 
raftarlarının batvurmaları muh -
temel olan tiddet usullerinden 
ürkmemek huıuıundaki azimleri· 
ni de bildirmiılerdir. 

Yunan 
tayyarecileri 
Kaymakam Moakonıbinoı'un 

hatkanlığındaki Yunan tayyaresi 
buıün tehrimize gelmittir. Tay -
yareciler Perapalaatadırlar. 

.~ ... ,:ıilL&ist eeteleri 
Bulgaristandan Türkiyeye sığındı 
Sofga 21, (Özey aytarınıız telefonla bildiriyor) - B l k • , 

Dün Tu"r'· B 1 h d··.1 d k .. . t 1 . b" u gar Cl8 erlerı 11kııtırnıışlardır. l\açanuyacaklarını 
A u gar u auun a omunıs çete erı ır .. . . 

Türkü sog»ıuşlardır. Filibe hapiahanesinden kaçan bu anlıyan komunıstler yakayı kurtarabilmek için Türk 
komünistleri yakalamak için arkalarından gönderUen hududunu aıarak Türk topraklarına dahil olnwılardır. 

Bulgar manevraları 
devam ediyor 

Kral Boris, tebeaaile temaa ederken 

Kral Boris 
ve ecnebi 

ataşemiliterleri 
bu 

manevralarda 
bulunmaktadır. 

Sof ya, 21 (Özel aytarımız bil • 
diriyor) - Kral Boria, Eskicuma, 

Razgrat ve Şumnudaki askeri 
garnizonları teftite devam et . 

mektedir. Sofya civarında yapılan 
askeri manevralarda ecnebj ata . 

temiliterleri de hazır bulunmuı -
ardır. 

Liberal lngilizler 
Harbe ve buhrana karşı 

ne çareler düşünüyor · 
., Gü!'1rük takyidatı kalksın, herkes her yerde ticaret 

edebllsın, muhaceret takyidatı da kaldırılsın, manda aı
.,nclaki müstemlekeler her memleketin istifade edebile
ce411 bir hale konulsun .•• Bu l""gilteren·n refah devrele
rinde tutmu• oldu!)u siyasanın aynı olacaktır. ,, 

(}'azısı 6 ncı sayfada) 

Sof ya, 21 ( Ozel aylarımız tele fonla yazı)'or) - Bu ıabah 
Belgrad'dan alınan haber!ere göre Arnavutlukta yeni bir İ•;ıan 
çıkmıttır. Bu haber, Belgrad'a dün gece Tirandan verilmiı
tir. Yazılanlara göre, Elbaaana yakın Tiyofi'de Arnavut iht:lil
cileriyle hükumet askerleri araımda kanlı bir çarpıtma olmvf
tur. lıyana ait başka tahilat alınamamıftır. 

.... -... -· ... ·-···········-······-----------------
Bir cinayet, 
bir hırsızlık 

Hırsızlık yaptığı iddia edilen polis 

Bugün öğle üzeri Eminönünde 
50 kuruş için kanlı bri vaka ol • 
muttur. Elli kuruıluk bir İf alma 
yüzünden Cevat iaminde biri, ara· 
bacı Haaan isminde birini bıçakla 
üç, dört yerinden ağır surette ya -
ralamıttır. Yaralı, ifade veremi -
yecek bir halde, evveli eczahane
ye oradan da hutahaneye kaldı-

taralından karakola oötiirüliirken .. 

n1m19tır. 2489 
• • • 

B.JIÜD aut 11 de Sirkecide 
bir lunmıli Tab.ı oJımuttar. HÜ
samettin aıdmela biri Yeni lmıir 
ambanndan bir paket çalmıı, ka. 
çarken aml)ar sahibi izzet +.ara· 
fmdan göriilmüt w: hınız yaka • 
lanmlfbr •. 2489 l"W)' 

Sürgündeki Abdül
kerim Fransaya 

iltica ediyor 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

lngilterecle son zamanlaıtla büyü'ı lırhnalar olduğunu yczmıttık. 
Hatta bu müncuebetle, Manı elen: zinden geçen poıtaların büe inti
zamı bozulmuıtur. Reımımiz, fırtı nada, garip bir te•aJiil netice•İ 
olarak bir otomobil üzerine devri len bir tığacı gÖ•teriyor. Gene garip 

teaaclül e~ri olarak otomobil tamamüe ezilmemiftir. 

Romangada mütlıiş bir 
cani yakalandı 

(Yazısı 4 üncü U> ayf ada) 
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HABF;R- Ak.-:oın PMtrıon 21 EYLUL - 1935 -.......................................................... 
Yunan •~arandaki ltaı~an i 

donanması İ 
• 

Atina, 20 - Dün Bakanlar! 
: Kurulu toplanmq ve Maksi .i 

moa'un Cenevrede, ltalyan harp i 
gemilerinin müaaa.de almadan İ 
bazı Yunan limanlarına rimıe-i 
si üzerine, yaptığı te§eboüılerd 
ni anlatan mektubunu tetkiki 

1 talya yum uşamıya başladı 
1 

........... i.~;i;;;;i~-A.kd;;· .. ~···· .. . 
t•hfld•tı lt•lyayı UrkUttU 

ye kadar hiç değiJae bunJardan on muhafaza için müe11ir oıabilecek ya hesapsız felaketler ~3flangıcı . Roma: 21 (A.A.) - İtalyan _ Ha-

birinin Süveyt kanalım geçmeıi her hangi makul tedbiri almak sa nın ~fare-ti olacağına ke.~idir T e . : beş anla~mazlrtı Italyan gazetelerin 
gerekti. Fakat bu sabah Portsail lihiyetini ele alabilmektedir.,, menni edelim ki, bu karar bn i de git glde İtalya Ue İngiltere ara-
teıı gelen bir telgraf bu gemiler - Clbutl demlryoıu mesele oldu kopırma hareketi olau~. sr~d~ Akdeniz~e bir ihtilaf mahi - • 
den biıl'! birinin oraya varmadıfını ' ~ndra, (Özel) - Adiıababa- p t't p · · B M ı· '' • yetını almıttırGeneJoy ,.e gazeteler, I 

:r ı....o e ı arıaıen, . uso ını nın. 1 ·ıt · k 
bildirmektedir. Yetkelı' çevren . d 1 h be l .. H b b 1 k . . . kt· ... . dd ngı erenın sev ulceyş noktaları -

an ge en a r ere gore a e • eı er omıteaının te .u .nı re c - na büyük kuvvetler tahşit etmesin- i . 
etmiıftir. Makıimot, bu hadiae f 
ikarıısmda, Cenevre efklnnm: 
ltalyanlan hakıız bulduiunu f 
.Öylemektedir. 1 

ler bU aıkerlerin Kuzey Afrikaya tiıtandaki ıon faaliyet, Adiıaba. deceği ver de, izahat istemesi ve den dolayı f evkalide heyecan için· i 
ıönderildiğini inklr ediyorlar. hadan Crbuti limanına kadar u • uzun müzakerelere giriıitmesi ih· deri. Yetkili siyMal çenenlerde i 

Roma, 20 (A.A.) - Ceneve- zanan yegane demriyolunun mü • timali olduğu zannır.dadır. .Baron Aloizinin ilk fırsatta Ye me-
den hareket eden 35 bin aıkerin dafaaıı için tedbirler alınmakta - Fransa ile lnglttere anıa,mıf seli konseyin önümüzdeki toplan -
ner~ye gönderildikleri hakkınd~ dır. Timea ıazeteıi, son Laval . h ~evresinden istifade ederek Ingil 
Reuter ajan.ı aytarile gfüüten yet 500 mil uzunlug"unda olan bu Eden konu .. maları esnasında Ha- ~r.enln .Akdeniz.de bü~_ ·ük. kun·et -

: ..._...... . .......................... _.... .... ". 
Befl•r komltealnln kararları :r ı tah t t k f t 
U keli bir tahıiyet demittir ki: demiryoluna büyu .. k önem (ehem· be• meselesi etrafında fagiltere i· laerr 

80 
şı •~--m~ı ·ey ıye ıdn~kkulustf ·. zerinde iki taraf du,unUyor •t :r 8ye~ının na:ıarı 

1 
a nı 

Beıler komitesinin Habet . ' talyan kuvvetler;nin hare· miyet) verilmektedir. Çünkü mu· le Fransa araında tam bir i, be· celbedeceğf tahmin olunmaktadır .. 
İtalyan ihtilafı üzerine y~pttlı an. ketleri ıizlidir. Fakat bunların hasamat hatladığı takdirde, Ha . raberliği için ıon eng.JJerin de " ......................................................... . 
lqma teklifini bugiln lta.lyan kabl hiç bir Avrupa devletine kartı sev betiı~anda kalan 4000 ecnebinin kalktığını yazmakta ve harp ba~· ===:::::;:===============:::=== 
nesi resmen gözden geçiı ecektir. J. kedilmediklerini söyliyebilirim.,, tahliyesi iti bu demiryolu vaııta. lad1ğı takdirde ne ıibi tedbirler zerindki ıon mütaleala!.: türlütii;: 

Habct hükilmeti tekliEleri in- Genel olarak ıanıldıilna göre , ıiyle görüleceği gibi, gene aynı alınacağının dahi tespit olundu .. lüdür. 
celemektedir. Ve bu teklifleri bu kuvvetler Bingazi ve Trablusa vasıtanın büyük aakeri ehemmi • ğunu bildirmektedir. Deyli Meyi diyor ki: Inailtere• 
mancia olmamak tartiyle kabul e- aönderilmit bulunmakh.dır. yeti olacaktır. Daily Harald ite diyor ki: B nin pek a• önemli bir Afrika me· 
deceiine dair rivayetlfır ~ofalmıt· Jt. • ~ Anlatıldığına göre, Fraıuız ıer· Muıolini, timdilik betler komite- aeleıi için uluılar kunımu tarafın· 
tır. Bu on ıekiz vapurun naklettiği mayeıiyle yapılmıt olan bu şimen· sinin önergelerini (tddiflerini) dan tehevvüre kapbrılnut olmatt 

Nitekim dün ıehrimiz.Jeki Ha. kuvvetler tamamiyle motörlüdür. difer hattı, ltalyanlar tarafından kabul niyeti ıöıtermemekte fakat fikrini kabul etmek kolay değildir. 
bet it1üderi Markoı da ı "lmp&ra· Sahile çıktıklarından itibaren, bir hücuma ujradığı takdirde yeniden vakit kazanmak iıtemek- Pek yakinda daha çok ~üyük me
torum manda altına gi ·mektenıe 'beı ıün zarfında Sünuıilerin kar. Framızlar bunu haamane bir ha · tedir. Cenevrede dolaııuı pyiaJa. ıeleler karıraında bulunulacaktır. 
harbi tercih eder11 demi.tir. tmna çıkabileceklerdir. reket aayacaklardır. ra ıöre, B. Muıolini, F.·anıız bü· Hele Avrupa hartaıının yeniden 

Yapılan tekliflerin hakiki ma h•IY• nl~ln ve naaıl uzl••maya Habetiıtan, bu yol boyunca yük elçiıine Afrikadak: planları- ıözden ı~irilmeti mevmu bahao· 
hiyeti hakkında kimıe h:r teY bil yanaf•blll~? .evkulceyti ehemmiyeti olan nok· nı terketmek niyeti olmaJıiını ıöy lacaktır. 
)Demekle beraber, liHr:nde deli- Bu ıalıahki po3la ıle gelen ln- talara 20,000 aıker koymaktadır. lemittir. B. Muıolini'den betler Niyuz Kronilcel ıa•eteai iıe, tu· 

' liklikler yapılmak ıuret~yle ltalya. ~iliz. gazeteleri, İtalya - Habet it~ Bunlar Harrar ve Danakil çölle · komiteıinin önerıelerir.i kabul et· 
yı memnun edecek ıll::f görünü · uzerınde müphem davranmakla rindeki ordulara ilaveten bulunu· meaini iararla rica eden inıili• bü
yor. beraber, bu i~in birkaç hafta için· yor. Aiaçlar aracında makineli yük elçiıi de bedbn bulunmakta· 

Bununla beraber, henüz ufuk de sulh veya harp yoluyla netice tüfek pusuları kuruhnuttur. dır. 
aydınlanmamıı, Umltlt;· belirme . lenmeıi ihtimallerini, ınn rivayet- Hatta aa:hip olan Fransız kum . Fr•naız ve lnglllz gazetel•rl 
miıtir. Romada ıal&hiyt.tli maha lere töre tetkike çalıfrycr: panyaaı Deradava'd&ki tamir haıı· Franıız gazetelerinden Entran· 
filden elde edilen bir maltlmatııı Bu ıa•etelere ıöre, lnıiliz ma· garından, tamir alit ve edevatını sijan'a bakılırsa Muıolir.i, buıUn. 
göre. itler komitesinin t~lc:lifleri, hafili, tlmdiy• kadar ıerfedilen hamil olduğu yazılan bir tayyare· Cenevrenin uzlatma tekliflerine 
"ıimdik.i mUtkUllerle k'tlyen telf· ıa:rretlerde, uhaalar kurumu pren- yi Adin.babaya göndermelttedir. cevap vermeden önce, iki veya iiç 
fi kabil olmıyan ıe:rlerJ:r. Ceart aiplerinclen c:lıtarı çıkılmamıı ol- Yüzlerce yerli İtÇİ, demiryolu bo. hafta kadar bekliyecelini bildire-
surette delltlirilemeıltr~e, ıtiıo dulu için nlkbindir. yuna ta.,Iar yığmaktadır. Demir · cektir. 
alınamazlar. Bu delitlktlkleri Ce. Muıolini'nin uzlatmt.ya yana- yolu bombardıman edildiği tak • Bu atada, Musolini İngiltere ve 
nevteden t,eklemek kabU olup ol· ıacalı rivayetleri tek•Arlanıyor. dirde açılacak rahneleri bunlarla Fransayı, tekliflerinin teferrüatt 
madığından hal1anlar ,uphe et· Meaell, ltalyanın Avusturya hu· dolduracaklardır. Birçok raylar hakkında istimzac edecektir. 
mek~it .. ,~ .. dudundakl enditHini ortadan ka\. ve yataklı vagonlar hazırlanmıt. İnam~ ""7 ,. .... ı •. ;";_ ı.: •• =.:a'--u.r. 

t~~fUln e~eıJeel Baron Ato\ı' clı...& u....., ı...u-~,.. Fnan- ur. 
ile konuıan Franııa J.laıbakan\ ta bir anlatma temin '!debllirae. Bu f imendifer kurnpanyasın;ıı 
Laval Parlat d3nmUttUr. balyan ltalya Habeıiıtan üzerinde uyu,. 52 lokomotifi ve 1000 tane yük ve 
dele;ıetinln Ronıaya cltlnmeıi he· mata raaı olacakbr. yolcu vagonları vardır. Bu suret
nüz meyzuu bilhiı delildir. Fakat Cenevredeki en ıalahi • le bol miktarda harp levazımı ta. 

yetli İtalyan mahafilin.e- bakılır - 9ryacak klLbiliyettedir. CebellHerık çellk lalt ajl lqln~•·· 
İngiliz kriiYILzörü Ebıler lngil- ıa, lta.lyanlar bu iki meseleyi bir· Tiıra mmtakaıındaki ordu, 

tereden Ctbelüttarık'a ıelmittir. birinden büsbütün ayrı rörmekte . Habeş imparatoruna §U haberi 
Liman, çelik bir al ge~:ıerek enı dir. göndermişlerdir: 

"Biri liütün A vrupay!, diğeri İ· "Daıha fazla takviye kıtaatı niyet allına ahnmııtır. 
Mı1trda, hava manevraları, bil. ae yalnız İtalyayı ali.kadar eder, göndermek zahmetine airmeyiniz. 

hasaa bombardıman tecrübeleri diyorlar.. Yalnız daha fazla cephane gön • 
yapılmaktadır. Son birkaç güne kadar vaziye1., derin:z. Çarpıftnağa hazırız.,, 

Trablue va la.tya ltalyanın hemen uluslar kurumun- ltalya zecri tedblrlerln ne 
Almanca Berliner Taıblat ıa dan çıkacalı hi11ini ver:} ordu. olacaOım aordu. 

zetesintn Roma muhabiri gaıtte- Fakat Habet hudutlnmda yağ- Cenevre, 21 (A. A.) - Röyter 
sin• ıunları bildiriyor: murların daha beı on s,rün devam Ajansı aytan bildiriyor: 

k l etmek üzere olu•u, harft harekltı- ltalyanın, zecri tedbirler hak -"İtalyan ba an ar kurulunda :r ,. 

· · nı ilaha bir mUddet için kativ. en kında, baaı devletlerin fikirlerin; Trablusgarp ve Bınıaıtye clair T~ 
c1 k imki.naıı kılmaktadır. ıorduiu haber Terilmektedir. J • rilen kararlaroan aonra, fe\r ali-

de büyük tedbirler alınınııtır. Bundan bafka, ulusbr kurumu talyan hi!kt\metinin Ltbiya'ya gön 
;Trabhıı genel ilbayt Ma.re,~l Bal misakının meşhur 16 ncı maddesi derdiği takviye kıtalarım, lngil -

1 
• ü nin tatbiki, bir memleket, harbt tere hükumetinin zecri tedbiı·ler ltalvan aıkerleri 

nu yaz11or: 
"lnıilialerin bedbinliklea inin 

sebeplerinden biri, La.valin ild 
1Uslü hattı hareketi ve Fra.narz 
ıaaetelerinin kullanmakta oldu • 
f\I liaandır. Edenle l.aval 3r& • 
11ndaki ıon ıörüıme, hiç bir noli. 
tada memnuniyet veric; bir neti • 
ceye Yarmamıtlrr. 

ihtimal Laval, anc&k namu .. 
lu bir ıimnr ıibi hareket etmiı .. 
tir. Fakat kendisinin Muıolini'nin 
hatırı çin uluslar kurumuna ihanet 
etmeie daima hazır o!.masından , __ , 

bo, Musolini ile goru'm • ve ta-
filen a:irdiii takdirde alınabil~- hakkında Terec~ği inancalar (te • 1 • d 

lim~aa:::.t~~lbonun !mrine ai· c:ektiı·. Bütün gayretler, iıarbin ba" minat) üzerine geri çekmeğe ha· Orta Avrupa mese esın e 
keti kuvvetler, löpçu. tank ve l~•~aı ıamaniyle ıimdH:t ıam•tı zır bulundutu ıanrlmkktadır. F e 1 1 ilt 

Şarki Afrlkada 

tayyare filoları verilm~tlir. •ruıncla uluılar kurumunun bir ltalya bugU~ ka~arın~. veriyor ransa 1 e ng ere 
Mıııtdaki Sun\iailer\n (talyayft t•J )apabilmeai etrafmd~dır. İtalya kabıneaı, bugun toplana-

kar!}: tetvik edilmell!rinJen kor ltal1anın ulu•lar kurumuna cak ve betler konıiteıinin kararla· n 1 a ş t 1 
kulınlktadır. meJ1lan okuyarak har~ ıirmiye- tına. "evet!,, )'ahvt "hayır!,. diye- a 

Tıabluagarp Ve Bihl~Iİ hudut· celine cl•ir açık bir temina.tınr bek cektır. Londra: 21 (A.A.) - Momi« Post/ ıolini Habetiıtanın crldnliiini 
brınclaki Sunuat kablle•eri aruın lemektedirler. Bunu ..,ennediii Bu münasebetle bugünkü Pet~~ gazetesinin siyasal aytarııun bildir - tehcli~ etmekte oldufu bir sırada 
'da mühim hareketler p,örülmUt· takdirde derhal tedbirlerin alın • Pariiaen diyor ki: diğine göre, orta Avrupadan gelecek bir Tuna paktı projesi yaparak A.~ 

rnaıına gİritUecektir. Dünya intizar içindedir. Romn bir teca\·üz ihtimalinde Büyük Brl • tür. 
Bingazi ile Kurfa vat.?aıı ancak 

birkaç. yıl önce ltalyaıt\tt tarl'.fın· 
dan itaat altına alınab:?miıti ... ,, 

t8 vapur nereye gitti 
Roma, 20 (A.A.) - Reuter a

jansı ayları bildiriyor: 
Bir ordunun iki f ırlc:kıını teıkil 

eden 35 l>in neferin timdi nerede 
bulundukları bilinmemektedir. Bu 
asker Cenevede 18 vapura yük 
lenmitti. Bu npurlann \,iribCiıi 
91lüliia 1 uncu ve 10Dl1DCUIU 18 
inde hareket etmittir. 

Bu vapurlann Doğu Afrikaır
na gittilcMri töyleni1ord\I. Şi••i· 

vuıturyanm ve daha doğrusu Vi. Bunlardan birinciai, Habetiı • bakanlar kurulunun ağınıdan çı - tanyanm alacağı durumu tesbit etme· 
tana kartı mevcut olan ,;~i.h )&la kacak bir "evet,, veya b:r "hayır,. si için Fransa tarafından lngiltereye yanadaki fatiıt kuklaları hiiku· 
ğının kaldırılması olacllğı fÜphe · rn, nisbi bir rahatlık devresinin ve- yapılan soru üzerine iki hükGmet ara- metinin erkinliğini korc.maya ln-
ılzdir Hatta, Habeıia~nı mu . sında tam bir anlaşma hasıl olmu~tur. gilterenin mu•afakatım almaya 

. k t l'h t kt f·ı Wfll"Hlllt1tt111111ı~tıııı"1111ııcıııtııııt1tıuınıııınmnııu1ıııııııımnı11n uaraJıyor. halyan elriıi, hüln\me-taarrıza arşı es ı e mt. e ı er. it 1 • :r 

yardım da edilebilir. Kalb sektesinden ölüm 8 ya tinin yeni anergelerini <teklifleri 
lngiliz gazeteleri, u!1ıslar ku - Galatada, Bahkpazarında 12 numa- b I t d ni ) verdiği zaman pek soğuk bir 

rumu miıakının 16 ncı maddesi. talı kahn önünden geçmekte olan A- Ha eş 8 ana sal )• muameleye maruz kalmıttır. Ken· 
nin bütün tatbik cihetlerinin ,göz - tap camiinde Hacı Ahmedin evinde o- rırken Avusturya diıine lnıilterenin Helbe,;star! 
den reçirildiğini ve her ~eyin ha . turan 60 yaşlarında Hayri babanın fşlnf S&ğl&M8 meselesi uluılar ıoıyeteai paktına 
EIT buluduiunu yazıyor. üzerine fenalık gelmi~ ve az ıwnra da 

d ·ı düş\ip 6hnUşttir. Hayri babanın kalb bağlamak Jstlyor 
Yalnız miıakın 16 ncı eğı ' sek~ind~n ~ldif.1.l• anlasılmıs ve ai • 
1 dd · d ' · il§" • • Londra, 20 - Alman haber al-11 nci ma eaı e g~zaen geçı - Ieselne cesedinin kaldırılmasr i~in ha· 

rilmiıtir, Ru maddeye ı?Öre, ulus • ber gönderilmiştir. ma bürosu bildiriyor: 
lar kon.eyi, "ulusların ıulhünü (3006) <*50*) Star gazetesi, yazıyor: B. Mu-

:UYIJlln bir kotarma yol\\D& eirnıe· 

dikçe yeni hiç bir nnere•:yi incele 

meya (teklifi tetkik e\ınete) ya
natmıyacağı bildirilmiıtir. 
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Markoni daha 
beter olsun ••• Eczacılar, depolardan 

Poliste şikiyet ·ediyorlar 
Bir iddia 

Anıllliln ! dayak! 
Ga.!etelerde oku el unuz mu? ... 

Me§hur ltaLyan ki~ifi Markoni, 
diyor ki: 

- Şefim Musolini'nin emrini 
'bekliyorum ... O, ne derse, nereye 

gitmemi emredene öyle yapaca . 
ğım. 

f ,-ş1zm için belki iftihar edile· 
cek bir §eydir: 

"Böyle yükeek bir münevveri 
kcn:lime bağladım!,, der. 

Fakat, münevverlik için ne feci 
r.1anzara ... 

Biz ki, halya'nın dı§ında, F el -

tiz:r.ılc iligisi olmıyanh:.rız Mar . 

koni cibi insanları, kendi alemle
r" nin padişahı sanıyorduk ... Bir 

fen şefini bir siyasal tefin yük!e· 

ğirı:fo, hiç değ'ke hizasmdn görii
yoduk •.. Markoni'yi bütün insan. 
lıfrm mnlı sa.ıııyorclu!: .•• 

V c öyleydi c!e ... 

Fakat, bir insan, örnrünUn bir . 
ç:>k ~ene!erincle hayırlar işler; 

sonra bir it yüpar ki, evvelce i, • 
lcdiği hayırlar, c.ıf ırla dar~edil . 

m:ş yüksek bir rakam gibi, keen . 
lemyckün olur ... Yahut nakısla 

Ihab tlulôslnln 
l'esi ın sergisi 

Membketimizin en kıymetli 
aanntkar!nrından Mele~ Celi..I ile 
lhab Hulusinin tertip ettikleri a 
,. ---=- ··- J.,nrk,.} set\)!leri bu. 
gün s:u:ıt on be1te latik!,\I cadde 
:; :n ~ "" i\l ;&ır np:ırtımanın.n ikim.: 
kc>. ~c:ıcln tö:- : nb açılacalc.ır. 

1111 ır·u ıı ,:•ıı 'l ıı Urımııı ıııııı ı ı ı ı ıı;ı rıı ı rtı:ıt1ı1111ııııılfllllfftl1114Ht11lll" 

Bir nol<t:aya dikkat ---- -- -----
Kırk gün kırk qece 

düğün a'ernek 
yapılsa claha iyi 

o. ll,-·. 
Hayır işlcri;;fo uğraşan kurumla · 

rzn para toplama.'.: için gezintiler, ba . 
lolc:r, balu;e cğlcncelcri yapmaları en 

ı · • ru haklarıdır. Dünyanın her bu -
cağında, bu gibi cemiyetler, fakirlere, 
fr!(ıl.ct görmül)lcrc yardım etmek için 
ı .::wıgclt n parayı bu yolla toplarlar. 

Gc:~;clclinı bizde, bilhassa son scne
fr:·lc bu ;;; biraz fazfoca lciuhalileşti 
ı·c lıiJ, :le dcl·r.m edecek olursa daha da 
f cnc b:r şekil almak i8tidadını güs • 
tcrmcğe baş!adı. "ll.ızılay,, yurda en 
fazla lıizmcti dokuflan, yurdun /ıcr 
c7:!r:linc deva bulan değerli bir mi.ies • 
tJcscdir. llu müessesenin çok yardımda 
bdunabilmcsi için çok yardım görme· 
si ele şarttır. Bu böyle olmakla bera • 
bcr Tanrının günü ı·e geccRi, Kızılay 

firması altında, Eyüp nalıiyesinin, 
OrtakÖ!J ka:asının, Feriköy şubeBinin, 
§U mahalle kahresi senin, bu çalgılı 
ı:wylz.ane benim, müsamere tertip et • 
mcs: doğru değildir. 

darbedilmit gibi, sevaplar, taksi
rat haline gelir ••• 

Dinlerde de bu yok mudur? ... 
Sofi feytana uyar ... Bütün ibac!at 

Bir arabacı döğUldU- Bu depolar, yasak olduğL halde 
ğilnil söyleyerek perakende satış yapıyorlarmış 

ve taat bo~a gider ... Ruh, cehen • 
nemin yedi kat dibine batar ..• 

Önceleri insanlığa meçhulat a
leminden bircok hediyeler getire-

:ek gönlümüzün tahtma yarım i • 
lah haşmeti:,rle cturan Markoni, 

bugün, dahaıının dizginlerini, 

teytana kaptırmıt: Yüzb'n!erce 

insanı bir hamlede öldüreb'lmek 

için çareler arıyormuş; bulmu§ bi
le ... Ve bu, heyhat, iftiharla ilan 
olunuyor ••• 

Bir alim bu hale geldikten son
ra, artık, varsın, fatizmin malı ol
sun, Musolini'ye biat etme}< değil! 

tapınsın ... Ne yaparsa yapsın .•• O, 
eıaaen, bizler için, bü.tün insanlık 

için, kaybolmuttur •.• Eskiden tak· 
dis ettiğimiz bu adamı, zat~n tel'· 
in ediyorduk. •• 

Adliyeye baş vurdu 
Eyüpte, Bülbülderesinde Bağ 

caddesinde oturan arabacı ibra • 

him, İstanbul genel savamanlığı. 
na ha!vurup poliste dayak yedi • 

ğini bildirmiş, muayenesini iste -
mittir. 

Anlattığına göre, kendisi atı • 
nı satmıf, bedelini almı§. Galata. 

dan geçerek evine dönüyormuş. 
Bu sırada kar§ısına iki ki~i çık • 

mıf. Kendisine para bozdurmak 

istemişler. O, bozukluğu olmadı • 
ğını söylemiş. Ötekiler ısrar et • 

mitler. Kavga batgöstemıİf. 

Arabacı İbrahim, o ci · 
varda nokta bckliyne poJise seı -

lenmif. Polis gelmi§, hepsini alıp 

karakola götürmü,. İ§te orada lb· 

O, zaten, insanlığın büyük düş- rahimi sırtüstü yatırmıılar, şid • 
mantarı arar;ına gimıit bulunuyor- detle dayak atmışlar. Dayak tesi

du. Daha beter olsun... riyle muhtelif yerleri yara, bere 

CVl-tfQ) 

Bir yankesici kadın 
iki aya mahktlm 
Muzaffer isminde bir kadın İs

tanbul üçüncü ceza hakyerınde, 

tramvay içinde yankes!ciJik yap 
maktan muhakeme ediimi,1 duruş 
ma bitmiı, karar bild1• ı.mııtır. 

Muzaffer, tramvayda birden 

içinde kalmıı. 
Voyvoda polis karakolunda 

dövüldüğünü söyliyen arabacının 

hu yoldaki şikayeti üzerine, Tüze 

doktoru Envcı·, derhal şikayetçi • 

yi muayene etmiş, yara ve !>ere]e

rinin vaziyetini belirterek, rapo · 

Ştındi genel ıavamanlık (müd. 

deiumumilik) önemle arashrma • .. 
ya başlamıştır. 

bire yere iğilmiş, ay, ~ara d~tür 
düm ! djye etrafını araştırmağa 
batlamıı ve bu sırada yo • culardar. 
Mükerrem ismindeki t~dınm o 
gün icradan aldığı olu2' ~e§ lirası :=:==::=:=:=:=::=~:=~:=:=::™~I 
nı yankeıicilik suretiyle çarpmış. B LJ G lJ N 
Bu :ddiaya göre, duru1n:ası yapı · * · 
lıyord:.ı. * 

Burhanettinin başkıt?tlığı ~Jtm * 
daki hakyeri kurulu, suçu sabı~ * 
görmüş, Muzefferin bir yıl iki ay * 
hep&ine karar Vl.?rmişti.- * 

Mahkum kadın hapiıhanedeıı * 
çıktıktan ıonra da bir rr.i.iddet. PO · t 
lisin gözü önünde tutu!o.caktır. * 

--0-

Şfşirllmiş tavuk 
satanlara ceza verlldl 

* * * * 

Mevsimin en kuvvetli 
edebi Aşk romans 

Aradığını 
Kadın 

Yazan : Kadircan Kafh 

amma ... -*--- Kurun'da ba,!adı -

Farmakaloğlar Birliği heyeti umu. 
miyesi gelecek ay toplanacaktır. Bu 
toplantı ötedenberi üzerinde çok gü • 
rültü ynpılmı- olan Ye eczacıların en 
büyük derdini teşkil eden bir mesekı
nin halline taalluk ettiği için hu top · 
Jantıya eczacılar ara:-:ında ehemmiyet· 
verilmektedir. 

Eczacıların hilhas.ı;;a son zamanlar -
da en büyük derdini 1stanbulda git ı. 

_tikçe ndedtleri artan depolar teşkil 
etmektedir. Eczaneler tahdit , edilmiş~ 
tir, fakat depoların adedi gittikçe 
artmaktadır. lstanbulda ~imdi 30 ka; 
dar depo Yardırr Vakıa depoların 40 
bin Jira asgari sermayesi olması la .. 

ihracat eşyamıza 
verilen menşe 

zımgelmektedir ama ekseri depolar 
bunu bulundurdukları sermaye ile de
ğil, banka mektubu gibi itibari kıy • 
metlerle doldurmaktadırlar. 

Eczacılara göre depolar bütün ka -
nuni mcmnuiyetlere rağmen gene pe
rakende satış yapmaktadırlar. Ba 
yüzden nrilen ceza kafi olmadığın -
dan hemen hiç bir depo bu işe aldır· 
mamaktadır. Bundan bir müddet ev· 
nl takarrür eden şekil veçhile ecza -
neler gibi depoların da tahdidi nisan 
936 iptidasında yapılacak n Istanbul
da sekiz depo kalacaktır. Yapılacak 
toplantıda bu mesele kat'i bir neticeye 
bağ1anaeaktır. ı 

"Etlbba odası,, nın 
ktttUphanesl 

h d t ı ı !Etibba odasının altındaki dükkA.n • 
şa a e name er larfu, burasının bir kütüİ>bane.haiine 
İhracat yapan tecimerlerin ibra , getfnlmesi için yapılmakta olan inşa· 

ettikleri bu mallar için menşe şaha · ; at bitmek iizeredir. Buradaki dükkan
detnamelerini daha malın ihracından 

1 

lar büyiik bir salon haline konulmuş. 
evvel almaları icap etmektedir. Hal- tur. Ay başına kadar burası te}tip 
buki bir çok tccimerler malı yola çı- 1 edilerek açılaraktır. Ilirinci tıp kitap 
kardıktan sonra tecim odalarına ba:. · sergisinde teşhir edilmiş olan kitap • 
vurarak menşe şahadetnamesi iste • ı 1 ·a bu kütüphane,·e konulaca'?tır. 

k d. l T b"· "h t al' 8 
J mc te ır er. a ıı ı raca eşyasına ı + llili · 

müşkülftt çıkartmak için bu müracaat 1 .. lf'IU Hl tS r•s?J Fl El U 
lar reddedilecektir. Fakat bundan au ne Ş 
sonra artık hiç bir şekilde memleket ..._ -B • --- - Jı 
dışına çıkan ihraç eşyasına hareket - ~r propagan a 
ten sonra men~ şahadetnamesi ve • yazısı! 
rHmemesi takarrür etmiştir. 'tt ''Ulusal ekonomi ve arttırma kura· 

-0--- r mu Istanbul şubesi,. gazetemize ı;;u teı 
Belediyenin bir til!1tl kere~ gönderdi: 

H emlyen düdüğ ... tl "Aşağı~~i iba.~eni~ ço~.~~ğcrli 
• • gazetelerının muna.sıp gorulecek 

Beledıye tarafından Galata im- bir yerinde çerçeve içeriainde ne§-
lesine konulan düdüğü işletmeği rini dilerim.,, 

taahhüt eden müteahhit ile itle · N eŞri istenen "ibare,. de şu: 
miyen düdük yüzünden bir an • "Yurttaş! , 
laınıazlık çıkmış mesde h'ak _ Yerli mallarının yabancı mallar. 

• • • · M' .. hh "d· d" dan iyi olduğu yerli mallarının ya-
yerıne gıtmıştı. utea • ı ın u . b allardan ucuz olduğu ı·c 
düğü itleteceğini söylemc:si üzeri n'::::~:: yerli malı senin malın ol. 
ne geri bırakılan dava, diidük çal· duğundan daima onu al. 
madığı için yeniden hakyerine g~ r ., Ulusal Ekonomi 
miş, ve müteahhidin g~--i istediği Arttırıtta_.Kurumu,, 
depozito açkesi davasiyie birlet; Nasıl, şaheser değil mi? 
tirilmittir. "Ulusal Ekonomi n Ar .. ttırm;ı ~u -

EVLENME 
Erenköy kız li esi ilk kısım öğret • 

menlerinden Bayan Firdevsle İzmir 
Cumhuriyet Merkez bankası muhase. 
be şefi Bay Nihat Tun~ayın evlenme 
törenleri, Emekli İlbay Azizin Küçük 
yalıdaki kö.,klerinde birçok dostları

nın i~ten gelen ~e\'İn~leri arasında•ya 
pılmıştır. Yeni evlilere sonsuz saadet· 
ler eliler, n~ mes'ut günü idrak eden 
Bay Azizi de candan kutlularız. 

rumu lstanbul şubesi.,nde bu "\'ecı~e., 
yi yazan zata bir tavsiyede buluna • 
Jım: •• · İ~ 

"Yurttaı! 
Türk,.e öz dilimizdir, Türkigede ı 

~ . , 
türkçe konuıulur ve türkçe yazı:;,· 

/ır. Bu sebeple Tfl'rklere hitap C• 

den bir propaganda yazısının doğ· . 

ru türkçe yazılması gerektir. Mcr 
demki propaganda yapmak vaziye· 
tinde.sin, bir muallim tutarak eı·ve
lci türkrc öğren!,, 

• • 

Beyoğlunda tifİrme tavuk aal 
tıkhrını haber alan Be:yoğlu kay
makamlığı tarafından ta.vukculat 
~iddetli tr.kibe b.ı.şlar~mıılardır 
Ansızın yapılan bir teft~fte yirmı 
kadar dükkancı hakkıııcla "abıl 
tutulmuı ve kabahatleTİ tekerrür 
ettiği için de elliter lira. ceza ke 
silmittir .. 

Bir daha yapmıyacaklarına söz 
veren tavukcuların cez<\ları affe 
dilmekle beraber kend:ieri sıkı 
bir göz altına ahnmışlarclır. 

.J [ _ş~~-D!N !>ER~LERİ 
Bir belediye nizamına dair 

ğil, doğru dürüst nefes almanın bile imkanı yok. Bu 
rnziyet karşısında polis memuru üstelik ö:ı sahanlık: :, 
bulunan on, on ~eş ki,.iyi de tram\'ayın için~ sol\mağa 
uğra~ı)or. Hızı/ay şubelerinin, şurda, burda 

verdikleri müsanıneler, uyandırdık • 11ııı11111111ıııııııttıı1111111ıırııııııı1111111ılfllllllltırııııııt1lllllll1t111111ıııııı 

'.!'aksim stadyumunda yapılan son güre mÜ"::ıba 
Jmlnrında bin bir azap içinde güreşleri seyredenler ve 
saat hir buçukta staddan çıkanlar ar~!sındn ben de var· 
d•m. f~,·imiz J..tnnbul tarafında olduğundan tramrn) a 
binmek i~in 1'nkı;;ime kadar yürüdiim. Ve tıklım tıklım 
dolu Ye üzerinde liurtulu~ - Beyazıt yazılr birinci 
me\'ki bir tram\'aya kendimi güçbelft attım. J\:apılar i
yice kapatıldı \'e traın"ayımız yola revan oldu. 

Acaba siYil halkın ön sahanlıkta durması hc:ediye 
ni1.amnnmc.sine uygun değil de bir trann·aya SO ki~inin 

dolması uygun mu? Biletini almı~ ve belki de yanında 
fazla parası olmıyan bir ,·atanda~ yarı yolda nasıl 
tramYaydan indirilebilir? 

ları llo§nutsuzluklarla Kızılaya fayda 
dan ziyade zarar getirir. Bu nokta.ya 

dikkat etmek cl::enıdir. Kızılay merke
zi, isterse kırk gün kırk gece bir ei· 
ler.ce tertip edebilir, fakat şubeleri • 
nin, nahiyelerinin, kazalarının, o ulvi 
firmaya hiç te yakışık almıyacak su· 
rette sünnet düğiinlü, çalgılı.sazlı, OT· 

ta oyunlu, karagözlü müsamereler 
balraneslyle para toplamalarının önü 
11e o~llmelidlr. 

S. K. 

1985 Genel Nüfus 
Sayımı 20 llkteşrln 

PAZAR 
Sayım işine karışmamak, kayıdsız 

durmak nya yanlış sağlık ,·ermek yur 
da karşı yapılmış suçların en büyüğü
ıiür. Türk yurtdaşı böyle ağır bir·~
tan uzak kalacaktır. 

Başı·ekdlet 

Statiatik Umum MüJürlüğü 

Bu şeldlde elimizi kaldıramıyacak bir halde Pcr:ı
palas otelinin önüne kadar geldik. Birdenbire kö~edc 
nokta duran polis tramvayı durduttu ve: 

- Belediye nizamname.::.ine göre ön sahanlıkta re:;;· 
mi kıyafetli kimselerden basknsı duramaz. Ya inin! 
Yahut ta içeri girin! emrini ·\'erdi. 

Simdi ,·aziyeti düşünün! Stadda bulunan en aşağı 
altı bin kişi i~in Tramvay şirketinin ayırdığı 10 tram
vayda yer buluncaya kadar akla karayı seçen yorgun 
ve bitkin bir !ıalk var, iistelik para Yerip hi1ct de almış· 
lar. 1'ramrnyda en az 80 ki~iyiz. fümıldamanın de .. 

Sonra anlıyamadığım noktalard:ın biri de ön ~r.han 
lıkta sivil halkın bulundurulmamasının sebebidir. Eğer 
iddia edildiği gil.;i bir kaza vukuunda ,·atmana rahat 
manena yapabilmesini temin içinse. ahanlıkta resmi 
clbseli ldmselerin de bulunması zorluğu gösterebilir. 

Ya ön sahanlıkta resmi, gayri resmi hiç kh• e bu c 

lunnmamah, yahut ta ü~. dört kişi muayyen bir miktar 
kişi ~h·il veya resmi diye ayrılmaksızın bulunabilmeli • 
dir. Akıl ve mantık bunu icap ettirir. 

SERTOGLU. 

• 
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Sürgündeki Abdül
kerim Fransaya 

iltica ediyor . .... ,~ . I J'..?f • 
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Abdf:lkc•rimilı /:r:ıdi el !la=rsı 

Bundan dokuz ıene evvel o za· 
man henüz krallık olan ispanya 
ile F ulr Abdülkerim adında bir 
mücahit arasında istiklal uğrun . 
Cla ıiddetli bir mücadele oluyor • 
·du. Ve Abdülkerim kendiıine hü. 
cum eden İspanyolları mağlup e • 
derek geri püakürtüyordu. 

Fakat bundan ıonra Fransızlar 
(la ite karı~tılar. Ve Fransa ile Is. 
panyanrn müıterek kuvvetleri 
'Abdülkerimi mağlup etıneğe mu . 
vaffak oldu. Fraıuız kuvvetlerine 

'talim olan Abdülkerim Madaıas· ' 
kar aduı civannda küçük hir a • 
Clada ikamete mecbur edildi. Ve 
!imdi dokuz senedenberi orada 
~ikamet ebnektedir. 

- Son zamanlarda bir F ra.r.sız ıa· 
:zeteci kadın Abdülkerimi ikamet 
ettiği adasında ziyaret ederek ko
nuımuttur. Bu mülakatın dikkate 
Cleğer kııımlarını alıyorı:z: 

"Bu etki muharip, ıürıün ıene
Ierinde gayet güzel franın:ca öi· 
re~ Ve l>irpk fransızca tarih 
kiblP1an olCJmuı. Bana: 

"- Hoıgeldiniz. Ziyaretiniz . 
den çok memnun oldum. Çünkü 
ben Fransızla::ı ı:ok severim! dedi. 
''-Nasıl? 

"- Evet, geliniz oturunuz, ko
nuıalrm. Bol bol ~aktımız var. Si
ze ~ok teyler söyliyeceğim.,, 

Abdülkerim Fransızları uzun 
'hoylu methettikten ıonra F ran11z
lara kartı harhetmeıinin tebeple
rini de tö11e izah etmittir: 

''- Sözlerime inanınız. Dünya. 
.aa en mukaddes ne varaa onu f&• 
hlt: httarım ki, biz hiçbiT vakit 
Frama ile harbetmek istemedik. 

, !Bizi harbe mecbur eden birçok 

tee91üf edilecek hadiselerin arka 
arkaya ıelmesi, Fransızların doıt
lariyle yaptığı muahedelere aadık 
kalması harbe ıebep olmuıtur. 
t "Bugün Fransa bizi unutuyor. 
Ricalarımıza cevap vermiyor. Ni
çin? Çünkü bağlıdır. Ve politi • 
kası bize kar§ı merhamet göster

mesine manidir. Biz bunu anlıyor 
ve bundan dolayı F ran.sayı sevi · 
yor ve takdir ediyoruz. Oğıılları · 
mızı da Fransaya hizmet euneleri 
için yetittirdi~:miz halde Frama 
hila bize merhamet etmiyor. 

ile ya:ılmıı mektubu 

iim ribi Fran1a11ın d0ttuydum. 
Ve dottu bulunuyorum. Ve bugün 
diyorum ki F ranta. hükUmeti ıür

ıünlüğüme nihayet verir "e Leni 
daba miisait bir duruma ~~irine 

Fculı Abdülkerim 

kendisine müte§ekkir olacağım. 1. 
yiliiinden dolayı ona minnettar 
kalacağım. Ve daima herhangi 
ihtiyaçta naçiz yardnnımı onun 
emrinde bulun:luracağmı. Bilir . 
ıin ki Abdülkerim nankör değil • 
dir. Ve sözü birdir. Selim. 

Abdülkerim.,, 

Bir Arnavut 
gazetesi 

Siyası milcrlmlerlo 
balta ile UldUrUlme

slol istiyor 
Tiranda çıkan Beıl\ ıazetes\ 

aon Fieri badi.eıinin '11~crimleri· 
nin Almanyada olduğu gibi balta 

ile idam edilmelerini ileri ıürmek
te ve Kral Zogonun dah·~ sert dav-

ranmaıını istemekted ~'. Gazete 
diyor ki: 

"Almanlar ıiyaıi mi;cıimlerine 
ölümlerin en müthit ini ı eva gö 
rüyorlar. Ve onların ı...afalarını 
balta ile uçuruyorlar. Bu tarz i · 
dam eslci olmakla ber3her bizim 
için de çok lazımdır. Ç~ııkü tlfki 
rı umumiyeyi tatmin edecektir. 

logonun müsamah&kir dav 
ranmut dofru değild ir . HitJe .. 

nasıl kendi arkadaıların• feda et
mi•ıe Zogo da etmelid1r 

::r " 
-o-

Bahriyeli Yunan 
misafirlerimiz 

RABER - 'A!:Ş3m Posta.~ 

Zonguldakta 
antrasit 

fabrikasında 
istihsal teerilbesl 

yapıldı 
Zonauldak, 20 (A.A.) - Zon· 

gulrlaktı:ı yaptırılmakta dan Türk 
antrasit f abrik~ında t)ugüı: ilk 
defa olarak istihsal tecrübesi ya . 
pılmıttır. 

Fabrikanın verimi çok yüksel.· 
sonuç vermittir. Fabriktnın açıl· 
ma töreni yakında yar-ı lacaktır. 

-o-

Romanyada 

Müthiş bir cani 
yakalandı 

• Aşk 
Geçen gün Brest deniz mah · 

kemesi tarafından caı\u•uk ıuçu 
yüzünden dokuz ay hapse mah 
kum edilmit olan altın 11bçlı gü'Zel 
casus Lidia Oıvald ile evlenmek 
için, Fransa Clevlet d~r.iz. subay 

21 EYI.'CL - 19.'V-. 

Casusluğa 
galebe çaldı 

lk; ıencin birbirine kartı de • 
rin b\r •tk duydukları \•e yüzba • 

tının kendiıinden rebe lıalan bu 
ıüzel kızla evlnemek iç;,1 heı ıeyj 
feda ede.ceği anlatılmııtır. 

1 {arp divanı kapalı ls.pıl..r ar• 
dında ı.çen iki günlük mahaume 
den ıonra bu atk lıilci)'Hİae ka• 
naat ıetirınit ve cuaalara •erilen 
uzu ıı cezalar yerine luadmı ad• 
ce c1okuz ay ıibi kıa f,;, müdde· 
te nıahk\ım et.mittir. Eıeaen bu ce• 
zanın büyük bir k111111 cia mahke· 
mı yi beklerken ve mahkeme olu• 
nu"ken reçmit bulıutmalstadrr. 

Bükret, 20 (A. A.) - Kalaıta 
bir ,e.ririn yakalanm.uı birçok 
katil, ıirkat hadiselerinin meyda. " 
na çıkarılmasını kolaylaıtırmıt . Lidia Oıvald 

iki ıenç deniz aub.tyı serbest 
bırakılmıt lardır. Kadm. lıviçre 

ve tandatı olduğundan lnahkimı· 
yetinden sonra oraya ıürüfecelrtir. 
Y üzktı da eylenmek bere kadı· 
nm Petinden aidecelrtb. 

tır. Bütün bunları yapan, Beıa • 
rabyalı bir itıizdir. Kendiıi bu iı· 

' lerde zabıtanın ııkı kontrolunda 
olan bir kızı kullanmıthr. Bu kız, 
kurbanlarını yalnızca oturduğu . 
nu iddia ettiği bir eve sokmaia 

ikna ediyordu. Bu suretle içeri ri· 
ı·enler ıabıltalı tarafından balta 
ile öldürü)üyorlardr. Bu suretle 

öldürülen kimsel~r, evin iç.inde 

bir yere gömülüyorlardı. Tahki • 
kata giritilidkiten sonra evin i . 
çinde parça parça altı naat bulun
mUJtur. Bunların hüviyetlerini ta

yin etmek mütkül olacaktn'. Çün· 
kü katil bunların isimlerini bil . 
memektedir. 

--0--

Bulgar- Romen 
hududunda 

iki kişi öldilrUldil 
Sofya, 21 (A.A.) .- Bulgar · 

Romen hududunda Dubotiçe böl· 
gesi \1de hudut nöbetc;tı.i ıecele · 

yin Bulgaristana geçııı~k iıtiyen 

iki k;ti görmüt ve bunla> dur em· 

rine itaat etmediklerint.le.n Üzerle

rine ateı açarak ikisin' de öidür 

müşkür. Birisi kadın v~ biriai er· 
kek olan ölülerin üzerinae Sovye: 
pasaportları bulunmuttur. 

--o--

Tramvay sosyetesi 
köhne arabalar 
işletiyormuş 

Son aylar içinde yoldan çıkan 
ve eıkidikleri için birçok kazala· 

lıuındar1 yüzbatı de Forcelle as· Bir Sovyet Alimi lldll 
kerlikten istifaıını vermek üzere . 
d. Kalonıa • Avr11pa a_,.. · 30 (A.,.. 

ır. 

Kadın L.. A.) - Uçakçıhk Alemintleki ihtlrala. 
yüz~ı de F or . .1 t T . lk --1.ı n e anrnmıı sıo o .. .., 78 "8fl1lda 

ceville ve yüzb-. ı Guiı - olduğu halde mide kaMalaclea il•ilı 
nard ile birlikt~ yahancı bi: tür. 
devlete mühim malCimat vet' • Moskon 20 CA.A.) _ s..,eı R9)'& 
mek yü2ünden deniz hM p diva komünist ftrkasile kalk komfaerlerl 
nında muhakeme ediJmitti. Su kOMeyinin bir bildirili yayı)qtır. 
baylar ıuçsuz ıörüldükleriJıden Bu bildlrltde TsiolkotMduln illlm8 

ıalıverilınitlerdi. Fakat Lidianm 

Almanya hesabına Fr.snaaya ca• 

suıluk yapmak için ıelmit olduiu 
inkar edilmemektedir. Hi.kim 

lerin önüne çıkarıldıf; zaman 
bunu ajlıyarak kendiıi de itirat 

etmit ve Franaanın yeni deniz al· 
tı kemileriyle muhriplwi hakkın· 
da melüöıat toplamafa ıönderil· 
mit oldı:ğunu da açıkça ıöylemit 
ti. 

Fran91zJarm meıhur bir aile 
ıine mensup olan yüzba,1 de F or . 
ceville ile tanıtmadan evvel bu 
kadın batka. kaynaklautan mü . 
him bir takım bilıiler loplamıf, 

fakat henüz Alman g1zJ1 iıtihba · 
rat büroıuna ıöndermemifti. Ma1' 

kemede ıöz yatları peobe yanak. 
larından apirya akarak verdiii 
ifadede: 

- Ben Breate bir euuı olaralı 
geldim, demittir, l>urada yüab.ıı 

de F orc~ville qık oldum ve bu 

mükemmel c.entilmen beni. yap . 

mak ü2ere bulunduğunı kötülük 
ten kurtardı. 

do1a)'l9ile Jwnl olan Ml711ı keder •• 
tee.ilrllnden bahMdil•elrtMir. Alim, 
22 yqtftdan itibaren ve hoeUlw olarak 
riyaziyatla meteul elm..,tv. Orcür 
nmanlamn fizik ve h.,.t alumda il· 
.ınf arattırmalara huntmifUr. 1885 
stattıinden beri tamamen mact.d b · 
bili 11evk b91onlar illf&lile uir .. yor • 
du. Sovyet httktmetf, lbO MMllhıdea ............... _. ___ ,, __ ••t:ıW&•ıı• 

uğrapnak Te ihtiralarda bulumau I• 
klnnn vermiftir. Bun• bertil• l • 

- Hm hususi bir otölye ,.,..ıw Ye kabi • 
1i &evk balonla.r yapmak yolaact.kt 

ihtiralarıın ıu~kl.....,. lirlt • 
mit ve lıir~ek eeerler p,_.aır. B• 
eMrler arunuta kendimi tarafmdaa 
iJk defa olarak ortaya atıln lntkAall 
motör naıariyadne ait ..er ftrdrr. 

o 

KadıkUy su ılrketl 
satın alınacak 

Haber verildiliae a6re, IOft 

zamanlarda Kadık&y IU tirketiain 

mukavelesine uffUll h&telret et • 
mediii yapılan tiklyet1erdett an• 
Iaıılmıı ve ıirketin aatrı alınma • 
ıı eaaıı itibariyle karar1attmbmt • 
br. 

rın meydana gelmesine sebebiyet ' 
veren travay arabalar•, beledi-

ATLETiZM 

Balkaa. OJaaları ye fen heyeti tarafınd~n sıkı bir 
kontrol dan geçirilmitliı. 

Bu kontrol neticesinde> birçok 
arabaların yirmi ıenedenberi it · 
!edikleri $5Örülmüttür. Belediye 
Bayırıdırlık Bakanlığın~ veıdiğ1 
raporda, tramvay ıoıyetuiyle ya 

pılacak yeni mukavelede bir ar&·· 
banın nihayet kaç sene isliyebile 

ceğinin tahdit edilmeıini iıtemit , 
tir. 

--o-

Hollvut 
Holh·ut'un 196 numaralı aayuı1 haf· ı 

tanın film mevzuları ile ıüzel resim-

F enerbahçe Stadında 

E I •• 1 21 Cumuteal saat 14,.10 da 

Y U 22Puar " 15 tle 
29 Pazar • 15 de 

A. 11. C. D, 1. trlbUnlerl dolmu•tur. 

F. trlbtlntt Oç gtln için 75 kuruıtur 
lzdth•m• mahal kalmemak l9ln aıtadın kepıaı •et 18 tle 

açllecakttr. 

Dikkat; ikinci gUn Mavi ~ 
Birinci gUn .. ,.z ı •lleller ile .. __ • ...,. 

09UncU gUn eerı 9lrllellll•oeldlr. 

"Fransa hicbir zaman bizi sil · 
kip atamaz. Şimdiye kadar hak • 
kıında yazılan yazıların h~psi ya
landır. Faı meselesi için geniı bir 
tahkikat yapılmasını ittiyorum. 
Herkes kabahat ve mea'uliyetini 
üstüne almalıdır. Allaha yemin 
ederim ki önemli hadiseleri oldu. 
ğu gibi anlatacağım. Ümit ederim 
ki Franaa sözlerimi anlar ve ha . 
na yüklenen mes'uliyet yükündf"n 
h'eni kurtarır.,, 

leri havi olarak çıkmıştır. 1 
Dün öğleden sonra !s\anbul il- GECEL _ GÜNSEL 

bayı ve komutanı dost Y\lnan filo- -K·ı·z·A·-."E.ar·k·a·k-·v-u-·c-a c· 1 k .r \ı LI se 1 e rl ilk -LIO•rta• • 

'.Abdülkerim aonra, gene ay.u 
gazehciye, klitetini gördüğünüz 
mektulnı aöndermittir. Mektubun 

. tercümeti pdur: 
•'.MaG.ı Clti Kot. Sana söyledi· 

ıuna giderek amiralin 7iyaretini U 

iade etmitlerdir. Bun.~an sonri\ ( Eski : f N K J L A p ) 
snat 13,30 da Yunan denizciler! Kuranı, direktörü : NEBIOc!iLD HAMDI CJlkOmen 
Taktim meydanına giderek Ciiıt'· ı Kuvvetli bir taliın heyetine ma ik tir. Reami okullara muaCle!eti tudilclidir. Kayıd için hersün 
huriyet abidesine çeler1" koymut· ı ı ~ürac&at olunabilir. ıteyen ere m uf u•al tarifname gönderilir. 
lardır. Akıam da ıerefferine Pc Cajaloğlu . Yanıkw.rayll\r oranı . Telefon: 2I0019 
rapalaıta bir ,c>len verilmiıtir. ••••••••••• 



Zl EYLnL - 1Mi B.ABBR - llpm Poetul 

BARBAROSTA_ - - ... . . .,.. . ~ 

INTIK 
Tefrika numarası: 11 Yazan: (VA- NO) 

Hızır Reisi vuracağı hançer, korsajının arasında 
sakhydi. Kabzayı bir demet Anadolu oyası örtü
yordu. Prenses, karanlıkta kocası~ın odasını 
kapatırken iğilince, oya demeti prensın odasına 
düştü ve genç kadm bunun farkma varm~~ı I 
&ecen t8frlkaların hula••• Fakat, hayreti bü.bütün arttı. tanımıyorsun, canım? ... SıZln bu· 

Prenaes Anita Hızır Reia~ Zira, prenıin !U cümlelerini vazıh radaki Zeytincioğlu ile de ortak 
( Barbaroaa) tcibi olmağı net~.· olarak it itti:- ıidenli... Genç.sin amma, adını 
ne 11ediremediği için, onu, öldllr _ Anita ... Anita'cıiım ... Nilıa- hiç ititmemen kabil mi? •• : 
mek üzere, geceleyin odaaına gi be . ld H .. • _ Evet evet ... Şimdi anladım .. 
diyor. Tararanın parmaklığın • yet nım o un... er gece nı An. d rd ... rd kulak 
dan t11mrffır. Dılmnn çıkıntı • yamda rördüfüm hayal, itle tim· ita, u ~gu ye en 
sına &uup NT'""flilara tutuna di hakikat oldu ... Seni, ıöğıüme kabarttı ... hmı ıeçen hu adam, 
rak Uerlill"r. iıtediiim wibi bastırabiliyonım... anneıinin babasıydı ••. Gazanfer 

• • • • Genç kadm, kahkahasını zor Reiain de adını aileıi arasmc:la itil· 
Esen rüzgar, eteklerini 'bacak · zaptetti: mifti... Büyük babama, ticaret 

luına tarıyordu. ÇoculduiUJıu a- "- Sayıklıyor ... - diye haki . huauıunda çok yardım eden Ye &· 

ğaçlara ve düz duvarlara t.mna • kati anladı. - Gerçi onun böyle ile ıenetlerine lebel>iyet •eren a
narak aeçirmenin verdiii bir me· bir huyu olduğunu oda hizmetçi. dam diye adı geçerdi. .. Fakat JÜ· 
lekeyle ~e el yorclamiyle, bu teh· )erinden duymuftum amma, sa · zünü 'hiç ıörnıemitti •.• 
likeli Yolda ilerlyiordu. yıklamanm da bu kadaT f uihim Türk nöbetçi, cen.p alma'dan 

Sarmqsklar arumclaki Yetil ömrümde tahayyül etmemit • dnam etti: 
eLbiaeli kadm, nöbetçilerin IÖ • tim ... ,, - itte. para, mücnlier, ırMhn 
ziinden &'ecenin karanlıirYle ör · Birkaç admı ilerledi. ondaydı ••• Konanlrim bütün ıDeV· 
tüneıbilecek miydi? Rüzgi.rm ko- "-Tuvalet ve yatak od.lana· kini çıkarttrydı ... Ben, definesini 
rulukta çıkan:lıiı hıtırtı, onun rumdaki bu kapınm k~pah dur · bile aördüm ... Nah, f1I gözlerim • 
yaprakları oynatıp ince dalları muı adettir ... HeThalde, 'bu ıece le .•• 
kmnaaından dolan prültüyü ho· karptabk içinde kaideye ~iayet Garip teeailüf: ~ftl'enin 
tuyor mu,du? olunmamıt ... ,, tam hararetli ~erine pldilderi İ· 

Bunu hilmecliii için, yüreli OJ• Kapamak üzere, topuzu tuttu. çin, Anita'nm hulunduia .uma,. 
nuyor ve .apiiııün içinden tqan Yerde, lriiçiik bir ayak dayama tıklı duvarın altında Clurclular. 
'-r~,,.-._ .... "" 1'n~ duvacaklannn :..a.....1--;"'" •kanat önüne konul · lh\iyaı Tüık1j~ et&i: 
~ordu. '.~~~~~ tıWı tf•lsa.J•ıllt owno.yerini - ••• D& o PDMD ~ 

N=-~·ilerin ıeri ucinaupau ~ detiftbmek ilzere ifilcli. Ba mi· yeni terlemifti ... Pelr yeni, tecrl -
farkedince çok ürktü. nii ortadan kaldırdıktan aonTa, hesiz gemiciydim. Pusuladan, riiz. 

"- Ya ıörürlene? .•• ,, kapıyı usulla örttü. girc:lan, Adalar denizinin nitanlı 
Bu endiıeyle, önüne var<lıiı Te Demin göfıüne ilittirdiği bir yerlerinden filan çakmudım ••• 

lcocaama ait olan tuTalet odası · demet Anadolu oyaıı, bu iğili! Uzatmıyalrm, Gazanfer'in maiye • 
nın wk penceresinden içeri ıir . kalkı, eınumda yatak odasına tindeydim ..• BİT dü1111an kan.Te -
di. Ataiı~iler tekrar unklqmca, dütmüttü· Bunun fal'kına varma · Iiısı [•] yalcaldık. Merhum Ga • 
o da yohma devam edeeekti. dan pencereye yaklaıtı. Nöbetçi - zanfer gemiyi olduiu sibi muha . 

Odada rahat bir nefet aldı. Fa- lerin muT&fık bir vaziyet aldığını faza etti. Evveli rei.in yapbiı ifin 
kat bu rahat nefea anaık bir ao • rörüP tehlikeli yoluna devam et · sebebini anbyamadık: GöriiJme. 
luk aürdü. ti. mit ıeydi bu: Kalyonun kürek • 

1 

ÖRMANIN KIZI 
VaA,1 ~ ••anda .,. Alrilconan hlıa ~r,,..,,.., or,,..,.,• 
rraıla ~ er' oe lıalenıma1tlılt. Aeyecan. enar ue t.tlıilt rOllUllll 

•NO!t07•- Yazan: Rıza Şekib 
Kan ve boş mideleri gıcıklayan taze et 

kokusu aslanlara gittikçe artan 
bir hırs aşılamıştı 

-Şüpheais. 
- O zaman da bunlara kar!' 

kararını deiiftirmiyecek misin. 
- Belki .. 

filler vahtilerle kartıl•tmıt ola • 
caklar .• 

_, Neden anladın?. 
- Muhakkak böyle.. 

- Naııl? 
- Niyam Niyamlarla 

Suıbılar ve dlf&rumı dinlflli • 
birleıe ler. 

rek .. 
Ebululi Monbitolulann kendi

lerine kartı yaptıklanna pek kız· 
mııtı. Onlardan intikam almak, 
bu vapbklannm heıabını ıormal. 
için can atıyordu. 

Karpnm bu sözleri: içine bir . 
serinlik ve ıakinlik Yerdi. · 

Suatular. Vakit epeyce ıeçmit· 
ti. Neredeyae, fillerin ııürüllillü 
nü ititelrileceklerdi. 

- Karta!.. Filleriıt ıelmeai 
yaklqh delil mi? 

- EYet .. Ba kadar zamanda bu 
rada lMahmmabydılar bile. 

Kgrp dalla lkünü bitirmemi,t: 
ki mOthit sürilltüler anamda fil
lerin trampet çalan aealeri dalıa 
landı. 

Kup E!Malullp, E\oiuhıli Kar· 
ıayat.ktı. 

Artık kurtulmalan samanı rel-
mitti. 

- Karta! V atifiler 'bizi takip 
etmeCli. Sandan ne anhyomın? -~--~arma piı· 
man oldaldana. C8recekain. 
hlz onnana diner d6nmez, onlar 
dan ıene elçi ıelecek • 

CMlltlailn sl&tilrp ~me· 
ıi n fillerin trampet aealerini dit· 
ler de tiz haJkmtlara ç~irmeler1 
bir fevkaladeliiin geçtitine de· 
]ildi. 

Karta 1Mmu anlamqtı. Fakat 
byumın içinde bpalr hulunma · 
lan olanı 'biteni ıürültülnden an • 
IJJ&bilmek için kafalarmı 7orma • 
ya se);ep oluyordu. 

Filhakika filler kaya batına yak 
Jqtıldarı sırada uzaktan bir akın 
halinde gelen Yabtilerle kartılat· 
mrılardı. 

Vahtiler, ba iri ıaYd~li, kaim 
bacaklı, tahlanmıt birer bola yı· 
lanmı hatırlatan hortmnlariyle 
1&llana ıallana, fakat kendilerin • 
den beklenmiyen bir ~ahaldakla 
k09up ıelirlerken ne yapKakla • 
rmı tatırmıtlar Ye dafrlrmflanlr. 

Bunlara mtk•nlrk eden m1DI 
boylu, çıkık çeneli ve hurk 1ıiu • 
runlu vahti dağılmanın ön6ail • • 
labilmek için kendisini kalahalı ~ 
ğın önüne fırlattı ve haykırclıf J 

- Neye dajıll'J'ortunm? Bir ~ 
birinizden ayrılmanız fillere mal 
lup olmanız demektir. Onlarla );o. 
iutarak galip plmemiz llmn. 
Biz elli kifiyiz, onlar on fil!. 

Reiılerinin bu sözü üzerine to-ı 
parlanmaya çalıtan nhfiler, han• 
da ıeç kaldıklannı anlamqlanlı. 
Fillerin ve birdenbire inanlar ara
ıına karJt&D ulanlann ealdnqı 
pek amansız oldu. 

Hortumlara kendilerini kaptı . 

ranlar kurtulamıyorlardı. Çok ln· 
1& bir zaman içinde fırlatılıp atı· r 

lan vah,ilerin adedi onu ıeçmit: 
kain. ayakları altında uilenlerin 
yekunu on beti bulmUflu. 

Vahıilerden hiç biri ele ıilih 
kullanmaya fırsat bulam•mıılar
dı. Aılanlar kalahabktan açıla . 

rak ıili.h kullanmak iatiyenleri kd 
luyorlar ve bide Jetiterek pençe· 
leri arasına alıyorlardı. 

Kan kokuau, detilmit brmlar· 
'ded1, 'dan 'dökülen l>aiınaklann man • 

K&l'f& Ebulullya: 
- :Aldanmıt olacaimt., İrkilerek, arkuma döndü. Gazanfer reisin çiainden yellencİIİne Te dü. 

Odanın karanlıiı içinden ıealer menciaine kadar, bütün mürette . !!anl!!!!!!!er!!!!R!!e!!mn!!·!!!!huinee!!!!!!. !!!!i!!hi!!·!!1a!!!!!ora!!!!!d!!a 
akıetti: def 1nes1 batmı vazifelerinde alılCoydu. u. 

zara11 iğrençti. Fakat bu mama· 
ra, •alanlarm açlıldanm ~ılı
yor, taze et kokuau midelerini ıı · 
cıklıyordu. G ld. d k' N!L_ Fakat bir endiaesi vardı: Bir u.ldrdD' ... '.Ada,. rutlaum, kaya· 

- e ın eme • •·· &n&yet "'S irin, icap edenleri zincirletti. Ser· -~ -:-1 f i 
ld. d ek' durakta, yani nöbetçiler geri dön-

1 
lA l l lana& .: .. i de ineyi anma • çı • 

ıe ua em • •.• beat kalma11 aznnıe en erin ba • kacalım amma, afsun1u kapıyı a-
Bayılacak gibi oldu. meden, Hızır'm penceresine vara- ımda da bı"zi nö~ .. i bekleterek 

Kan, taze et ve mideleri ıK.ık · 
lıyan IMı manzara ulanlara ıittik· 
çe artan bir 1irn aıılamqtı. Şimd! cakt Dah k 't ~ çamryacaiımı ıimfcliden bilir.o • Eyvahlar oltwı... Onu ıönnüt~ mıya 1• a, ocuına aı ya· karaveli.yı harekete ıetinli. Türk 

ler miydi?... tak oclumın ve iki salonun önün- lerden hiçbir tecrübeli ıemici al . 
- Seni ıeriyorum ..• Yalnız ıe- den geçmek icap ediyordu. An · mamf1lı. Hepimiz de, benim gibi 

cak onc:lan ıonra lıeclefine ulata-ni ıeviyorum .•• Bütün lıayatımı İt· meslekte yeni türemif delikanlı • 
•al edeıı temin... aictı. lardık. Vazifemiz, etirler tepre . 

Henüz iki 1&lonun ortasına ıel-
ltocuının ıeıi... d k nine onlan gebettmekti .•• 

mitti ki, nöbetçilerin ıeri dön ü 
Bu ahmak herif, prenıeıin ora· lerini ıörerek yapraklar arasına "Geminin ambarlanna, içüKle 

ya rirdiiini görmüt de ne sar.mıt· ıindi ve bekledi. ne olduğunu bilmediğimiz sandık 
tı? ... Tam da ilanı atk edecek za· Acaba ıörecekler miydi? ıandık ajIT etY• ve bir ıürü kaz. 
manr l:nılmuftu... Bereket venin, nö~tçiler ara· ma, kürek, demir çubuk ve tqçı-
"- Şunu bqnndan na.ad 1&•&· Jarmda muhaTereye dalmrılardı. lık, dülaerlik alit ve edevatı yük. 

yrm, buraya ıeliıimi nuıl tefıir Pek yavq konutmalarma rağ _ letmiıtik ... 
edeyim?,, diye dütünürken, pren- men, recenin ıükaneti, ıeelerini "Midilliden kalktıktan tonra 
ıin müteakip cümleleri kulaima Anita'ya duyuruyordu. ihtiyar ol- üç ıün üç ıece yol aldtk .•• Hey l'i· 
çalındı: duiu halinden anlqılan Türk, di cahillik... Batıya dojru mu, 
-Seni ilk defa olarak lcollanmm diyordu ki: yokta cenuba mı, !arka mı ıittiii· 
aruıqa aldıimı ve nihayet ıöi . - Alemde hüner, korsanlıkta mize bile dikkat etmedim ..• Bir • 
ıüme butırabildiiim için öyle Gazanfer Reis l'ibİ yapmalı da, takım adaların yanından ıeçtik. .. 
meı'udum ki... Ah, benim 'beyaz böyle bqı ııkıtınca, paraya muh . Sonra, kara namına ortalıkta hiç 
ıövercinim ... Dudaklann ue atef· taç oım.nalı ... Bizim Hızır'ın eli birıey kalmadı ..• Dörtbir yan de· 
li, ıöiıün ne yumup.k ••. Ah... 0 kadar açık ki, iıte, kardetine niz ••• Derken, ufukta bir karaltı 

Premea llayret içinde: fidye yermek için bile birilaniı aörüldü... Meğer bir hali adaya 
d hn. ' "- Mapllah ..• Metreıi e var- •er.eti yoık ... Gazanfer Reisin iıe ge ıtız ••. 

mq ••• Hiç ummud11D ••• Fakat ar· bir deflne.i Yardı, aman Allah, "Sahillerinde epeyce yemyeıil 
tık hana muaallat olmıyacajı için bir clefineei vardı... aiaçlan filin var... Cennf!t gibi 
pelr memnunum ... - diye diqün- - Kim bu Gazanfer Reiı? ... bir yerdi, cennet ... Ta tepesinde de 
dü. - Anc.k, metr.i her kimse, Ben tanmnyorma... kaleye benzer, yükıek kayalıklar 
-.la ilk defa olarak hulUfluiu - Bizim Hmr'm habaıı yok ıöze çarpıyordu. Bunca yıldır, ıu 
ulatr1ıyor ... Bu heyecanlı ıünü~ mu hani. .. Yakup Bey ... lıte onun Akdenizde sala ıola volta TUi' • 

hemen ali:...ltinde 1Nna 'llNftffalr adCadqr ... O da korsandı ... BU . dum; btr daha o adaya rastlama . 
~ DMlt imli etmeli • ..,, Y.iik vuraun)ar vurdu ... Hem, naaıl dnn dersem inanır mum?lıte, Ga-

nsn. 
Genç liıristiyan nö);etçi: - onları tutmaya, atılıılarmdan ah· 
-Afsunlu kapı mı? - diye koymaya imkln yoktu. 
du Karta ile EIMıluJi hiç bir ıey sor • 

- OyJe ya • ., Meier 0 ..Mık . sörmüyorlardı. Yalnız kanla bi• 
)arda Gazanfer Reiain Jıuineıi çarpııma, öldürücü bir hoiuım~ 
varmıt ... Adada afıunlu bir kapı olduğunu, zaman zaman yükaeleı~ 
yaptıldan tonra, defineyi bir ma • haykrrrılardan anlıyorlar ve hay· 
ğaraya kapadık ... Bir dlılıa açabi • vanlarının maneYl kunetlerini 
lene atkolıun ... O canım altınlar, artı!'lllak için 'bulundukları yer . 
pırlantalar, zebercetler, yakutlar den bağırıyorlar, tetvik ediyorlar-
hili orada, metrUk ve Aalıipsiz dı. 

Kıta 'bir zaman içinde elli ki· duruyor •.• 
Hrrittiyan, l>\iel,ütün ıatbr tilik kunetten kala k&la bet ou 
_o adaya diiflen de rene ka- kiti blmııtı. Fakat onların da el. 

)erinde ne ıillh kalmıt, ne fil· 
pıyı açamaz mıım? 

lerle ulanlara kartı koyabilecek - Allah bilir amma, açaanam ••. 
N• . , cnaret ... 

- ıç1n. 
Bulalar ilne deliline ıire . - Dur, acele etme... Sabaha 

ceklerdi. Kurtulabilmelr-ri için 
kadar nöbetçiyi%... Daha vakti · ıihirbazlarının kendilerıne kanat 
miz var ... Zaman naaıl geçer?.. takmatı lazımdı. 
Anlatacajrm... (Devamı var) 

- Haydi çabuk .öyle kuzum ... ;;;;=~==------. Hem, buine nuıl oldu da 1&1ı;p · r 
. '--1~ , 

llZ IULIGI • ••• 

- Onu da IÖyliyeceiim ..• 
( D~amı vcrr) 

(*) Ktırtwela, kalyon dMlerlnden 
biridir. Yani rok güııcrteli, r.e kilr,, • 
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ğinden ziyade yelkenle 11ürii9en oe • r•--=-•..ıı•---·--.-~----.~~ 
müerdendir. 



• 
MüDyonDlUlk. 
<dl ei=n file o e 1r 
Yüzlerce metre derinli{le inebilen 

dalgıçlar vasıtasıyla 

Denizin dibinden 
çıkarılmaf a çalışılıqor 
Londraı:lan yazılıyor: 1 
Glaskov' dan yola çıkmıt olau 

bir tahlisiye heyeti timdi lrlandı-. 
kıyılarında Kinsale Hed açıkların
da bulunmaktadır. Bunıar Alma ! ı 
denizaltı askeri tarafından batınl j 
mıt olan Luzitanya'nin leşini fo. 
toğrafa almağa uğraşacaklar ve 
tahlisiye itlerine girişeı:..eklerdir. 

icap ediyordu. itte bu elbise ile 
birkaç tefebbüs ve bu arada Ejipi 
vapuı unun tahlisiyesi yapıldı. 

Tam yirmi yıldır bu çelik tabu~ 
'Atlintik Oknanusunun Jiplerinr!e 
yatmaktadır. Şimdi lüks kamara 
larında balıkların yerlc~miş oldu
ğu, ve her tarafını mid} e. istridye 
gibi bin bir deniz hayvar.ının kap 
ladığı bu leıte çubuk halinde tam 
bir :nilyon İngiliz liral:k altın dn 
Yardır. ffte tahlisiyeci!er bu al 
tınların yüzüsuyu hürmetine ço~ 
çetin bir ite girişmişlerdir. 

Bundan altı sene evvelisine ka. 
dar insanlar denize doksan met· 
reden fazla dalamıyor ve yukarı
ya a'lcak pek yavat çıkı ~ orlardı. 

Dalgıçların yapabildiği işle · 
pek azdı. Bugün ise dılfıcın giy 
diği madeni elbiseler sayesinde 
300, 400 hatta 950 metr~ derinliğe' 
gidildikten batka orada istenildi
ği kadar kalinmakta ve istenile ı. 
işler yapılabilmektedir. Yuk'lrıy?. 
çrkıt da kolay ve çabuktur. 

,. .. 
Venezulla kıyılarındaki San 

Petrodan itibaren Atla~t;kde için 1 

de altınla batmıt gemile: aşağı 
yukarı yedi bin tanedir Bunların 
içinde bulunan gümüt ve altını!\ 
miktarı 13 milyon İngiliz liras• 
(bizim paramızla 81 .251) 000 lira) 
olarak tahmin edilmektedir. Bu 

Tahlisiye itleri uzl!n zaman 
adeta İtalyanların inhiııarı altında 
kalmıtlt. Ancak her itte olduğu 
gibi bunda da rekabet !talyanlar·. 
tek hatlarına bırakmad :. .. 

Şimdi ise bir Londra!ının bü 
tün .hayatı müddetince çalıııp or · 
tay l.". koyduğu yepyeni t.ir takım -
la l.uzitanya gemisi aranmakta • 
dır. Takım diğer medeni elbise· 
lere benzemekle beraber o kadar 
hafiftir ki dalgıç bunu giymif ol · 
duğ.ı halde dilediği gibi yürür, o
turur, hatta denizde aıçrryabilir. 
Madeni elbisenin parmakları de .. 
nizde bir düğüm yapacak, yahu~ 

vida çözecek kadar has•aıtır. 
Eski makinelerdeki vukarıdan 

aşağıya sarkıtılan hava borusu ye. 
rine bu elbiseye bir oks;Jen maki· 
nesi konmuttur. Dalmak için de 
safra sandıkları ili§tirilm'.ştir. Dal
gıç yukarıya çıkmak i5!t>diği za
man bu safrayı atabilir. 

Adamakıllı yağlanmıı kol ve 
bacak büküm yerleri saye&inde de. 
niz altında sekiz yüz me\tenin ver
diği tazyike rağmen ç.alı,ılabil

mektedir. Dalgıç, baJını-. yerleşti 
rilmif olan çelik pTukalı bir lamba 
basıtasiyle karanlıkta ıörebildiğ: 
için vapur Jetinin içleri.1e girebil 
mektedir. 

Tartibatı gizli tutul~akta olau 
bu elbiselerle deniz altına gömül 
müt olan bütün servetler birer bi · 
rer ç1karılacaktır. 

paranın dörtte üçünün çrkardabi 
leceği sanılıyor. Bunch,.n başka Yeni rte,rlyat 
içinde 27 milyon İngiliz lirasiyle 
Vigo körfezin de batan İspanyol Modern Sanat 
kalyonları, Bahanes akıntılarında Ressam Nurullah Cemal Berkin bu 
20 milyon İngiliz lirası "ltın para eseri neşredilmiştir. Çok açık ve her 
ile batan Ruı filosu; k.ısalarında kesin anhynbileceği bir lisanla yazılı 

1 ı otan bu kitap, modem sanatin muhte· ki bet mi yon ngiliz Hrasiyle de . 
bo lif ekolleri \'e tarzları hakkında bir 

nizin dibini ylıyan Tıtanik hep fikir edinmek istiyenler i~in güzel 
insanların hırsını tahrik edecek bir rehberdir. Bot reşimli olan bu ki · 
çok zengin definelerdir. t.apta, empresyoniz, neo - empresyo-

Londrada bir endüıhi adamı nizm, kübizm, fütürizm ,.e modern sa· 
nm icat ettiği yeni tahlısiye va natin muhtelif meseleleri hakkında ö· 
srta.aı, bütün bu ıervetleri ırıte.' nemli sayfala r rnrdır. 
bilecek kadar yakınlaştınnıttıı 

Bu tahlisiye elbisesidi: ki Alman 
ve halyanların son zamanlarda 
yaptıkları elbiselerden ve hele 
bundan on sene evvelİ<i kauçu!c 
dalgıç takımlarından r ok üstün
dür. 

Kirahk daire 
Kabataıt~, Sedüstünde Çürük

ıulu Mahmud Pata apartımanında 
gayet güzel manzaralı büyük 

bet oda ve bir sofalı, mükellef ha· 
)f. maınlı bir daire kiralıktır. 

Savattan sonra Alm&.nlar ma- T . 
• . . . . . ramvay ııtaıyonunun hemen denı dalgıç elbıselerını ıcat etmış- . 

1 d. Elb" l'k ~1r yanındadır. Takııme de y;ıkındır 
er ı. ııe çe ı ten gayet ag .. ·········-···-·····•·• ........ -=:ı:=-·-···ı bir silindirdi, içine d"'tgıç giri • H ............ oi·;;···t;;;·k imi .. -···· . 

y~rdu.'. A~ıl gövdeye mahsus bü : ~~ Ratip Türkoğlu 
yuk 11lındırden batka kol ve ba • :: Ankara caddeaı Meserret 1 
çaklar için daha küçük dört silin- j! otell K•r•••ı numrara (88) 

1 dir ve parmaklar için madeni kı· i~:m::=::::::::::11:uz::::::=======::::ı 
lıflar vardı. 

Bir noktaya kadar bu elbiseler Satıhk otomobil 
çok muvaffakiyet göıtu di. Çün . . . 
k .. d • rf suyu t ~k· Kullanılmıa fakat ıyı h•l· l.alde uma enı za n a .. ,,. ıne 'I' 
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Liberal Ingilizler 
Harbe ve buhrana karşı 
ne çareler düşünüyor 

"Gümrük takyldatı kalksın, herkes her yerde ticaret 
edebilsin, muhaceret takyidatı da kaldırılsın, manda al
tındaki müstemlekeler her memleketin istifade edebile
ceQi bir hale konulsun... Bu lngilterenin refah devrele
rinde tutmuş olduQu siyasanın aynı olacaktır • ., 

lngiliz aiyaıa admalarından 

Ramıey Muir, "Mançester Gardi • 
yan,, gazetesinde netrettiği bir 
makalede önce Japonya, sonra Al 
manya, §imdi de ltalya tarafından 
Uluslar Kurumuna meydan okun
muı hadisesinin, medeniyetin iı . 
t~kbalini yakından alakadar ede • 
cek bir durum ortaya koyduğunu 
anlatarak bu üç memleketin bu . 
günkü hallerini, davalarını izah e
diyor' ve bütün dünyayı müteessir 
edebilecek bu gibi müıküllerin 
halledilmesi için son ve en kat'i 
tedbirin ne olabileceğini inceli · 
yor ... 

Bu dikkate değer makaleyi na'k. 
)ediyoruz: 

"Japonya, Almanya ve İtalya 
kesif nüfuslu üç memlekettir. Bu 
memleketlerin ahalisi daha artı -
yor da... Bu ahaliyi, bu memle . 
ketler kendi vasıtalarına dayana
rak makul bir miyar üzere yaşa -
tamaz, geçindirmezler. Dünya
nın diğer ahalisi ile geniş ölçüde 
ticaret yapmak zorundadırlar 
(mecburiyetindedirler) .Fakat her 
memleketin koyduğu gümrük tak
yidatı yüzünden bu memleketler 
kendilerini bu mefruz ticaretten 
mahrum bulmaktadırlar. Bu mem
leketlerin fazla nüfusu, di.inyanm 
yarı 156! mmYaR larrnda yeni yurl 

lar bulabilirler. Fakat bu mınta • 
kalara yerle~melerine mani ola . 
cak muhaceret takyidatı mevcut . 
tur. 

"Fazla nüfuslu olan bu memle· 
ketlere, Uluılar Kurumu, statüko
yu (yeni bugünkü hudutlan oldu
ğu gibi muhafaza etmeyi) emre -
den bir teş.kilattır. Statüko İse, bu 
memleketler için hemen hemen i-
dam hükmü ile birdir. işte bu 
memleketlerin elbirliği sistemine 
isyan etmelerinin, kuvvete dayan 
malarının, harp için hazırlanma -
larının en eıaslı sebepleri bunlar
dır ..• 

"Habeşistana bir liman ve in • 
gilizlerin idaresi altında bir parça 
toprak vermek suretiyle, bu mem
leketin ftalyaya belli başlı iı:ıti -
yazlar vermesini temine çalışmak 
pek güzeldir. Böylece, harhın bel
ki ö~üne geçilebilir, (belki de ge • 
çilemez !) ; fakat bu, esaslı mese · 
lenin halli demek değildir. 

"Birincisi ve en mühim olanı, 
bütün dünyada hakiki ticaret ser
bestliğini teıis etmektir. Bunu te. 
min belki güçtür. Fakat anıuluaal 
ticareti, bugünkü bağlardan kur • 
tarmak, kesif nüfuslu endüıtri 
makul bir geçim elde etmesinin 
memleketlerin kendi nüfusu için 
yegane yoludur .•. Eğer bu mem . 
leket, tam bir ceaaretle bu itle ön
ayak olursa, yani ticareti ilk defa 
İngiltere ıerbest yaparsa, bugün · 
kü dünyayı, harap olmak tehlike
sine koyan tazyikten kurtarmanın 
daha iyi bir teklini bulmu~ olur. 

"İkinci §ekil, nüfusu az olan 
memleketlerde muhaceret serbest 
Iiğinin yeniden tesisidir. Bütün bu 
memleketler, harptenberi, muha. 
cereti sıkı surette takyit etmitler · 
dir. Fakat İngliiz dominyonların· 
da da aynı takyidat mevcuttur. 
Bunu yaptılar, çünkü kendi mem
leketlerindeki itsizlik kendilerine 
yetiyordu. Ve bu itsizlikten, arsı· 
ulusal ticaretin gümrükler veya 
diğer takyidatla bağlanmasından 
doğuyordu. 

"Ticaret serbestliği, muhaceret 
serbestliğinin §artıdır. F aıkat de • 
nebilir ki, bugün tahlanmış oldu. 
ğu görülen kuvvetler, fazla nü -
fuslarının buka memleketlerP. 
naşKa nu:ktlmeilerin idaresi a!tına 
nakledilmesinden memnun olmı · 
yacaklardır. Çünkü harpte kul · 
1anmak üzere bu ahalinin üzerin -
de kendi kontrolLa.rının bulunma
sını iıterler. Eğer hakem olarak 
harbı kabul edersek bunu doğru 
olarak kabul etmekte devam ede • 
lim. Fakat, Uluslar Kurumu sis · 
temi bir hakikat haline getirilir -
se medeni milletler arasından , . 
harp tehçir edilirse bu nazariye 
artık doğru olamaz ... ,, 

Muharrir bundan sonra muha -
ceret serbestliğini hakik,'\.ten kur -
makla, fazla nüfuslu memleket • 
lerdeki tazyikin kalkabileceğini 
yazıyor. Ve §Öyle bir fikir ileri sü
rüyor: 

"Az niifuslu memleketlere de, 
bu noktadan medeniyete kartı bir 
vazifeleri olduğu anlatılmalıdır. 
Ticaret ve muhaceret serhestliği
ni tesis edebilmek çok 7amana 
muhtaçtır. F al~at sulh içi'lde bir 
dünya vücuda getirmek ic:in lü · 
zumlu tartlardır. 

"Üçüncü hal teklini SÖ}'leme • 
den funu göze alalım: 

"Harpten sonra Almanyanın 
müstemlekeleri kendisinden alı -
nıp Uluslar Kurumu mandaaı al • 
tına konulduğu vakit, bu yerlerin 
ticaret erbabına serbest olacağı ve 
bu yerler halkının, inzibati ted • 
birlerden gayri hiçbir ıüel talime 
tabi tutulmamaları şart koıulmuı· 
tu. 1919 senesinde bu manda ıis -
temi, henüz kendilerini idareye 
kadir olamıyan bütün ııca 1i rnem0 

leket müstemlekelerine tatbik e -
dileıbilirdi. Fakat kimıe böyle bir 
teklifte bulunmayı akıl etmedi ... 

"1932 senesinde, lngilterenin 
yeni bir himaye planının cümle -
sinden olarak, yalnız manda al • 
tındaki müstemlekeler miiste"n!l 
olmak üzere, lngiltereye istinat e
den bütün müstemlekeler, yaban
cı memleketlere ka111 siyanet ka • 
bilinden gümrük takyidatı koyma
ğa mecbur edilmitlerdi. Tabii İn
giltere ve dominyonları azami tea 
hilitı görmek fartiyle... Bu, faz. 
la nüfuslu ve gayri memnun meIQ· 
leketlere, dünyanın fazla .malJarı
na el uzatamıyacaklarına dair 
sembolik bir işaretti. Bu, lngilte· 
re hesabına bir hareketti. Şimdi 
Kon20 muahecJ,.t .... ; ... ; .. .J_ r - ' 
Junacağına ôair rivayetler dolaşı-
yor. Ve bu topraklara da (ki Fran
sa ve Belçikanın idaresindedir) 
dünya ticaretine kartı takyidat 
konacaktır. 

"Şu halde acaba, kendilerini 
idare edebilecek bir mevkie he · 
nüz gelmemi§ olan bütün 11cak 
memleket müstemlekeleri, manda 
ıiıtemi altına getirilemez "..Di? Ve 
bu ıuretle Uluslar Kurum.mun i
daresi altında bütün dünya tica -
retine açık bulundurulamaz mı? 
Bu, Almanyaya veya ltalyaya şu 
veya bu müıtemlekeyi vermekten 
çok daha iyi bir metottur. Çünkü 
bu suretle bu memleketlere tica -
ret imkanlarını daha geniş bir öl
çüde açabihnit olacağız. 

"Bu ıuretle, biz buraların irfare 
dizginlerini kaybetmit ohr.ayız. 
Belki bu dizginleri yalnız kendi 
menfaahmız için değil bütün dün
ya menfaatı için kullanmış olaca· 
ğız ... Bu suretle, refah günl~rimiz
deki ıiyuamıza dönmüt olaca · 
ğız .•• ,, 

"Şu halde, şimdi (Uluslar Ku . 
rumu kumandası altında veya di-
ğer şekilde) diğer milletlerin ida. 1~~~~~~~~~~-~I~~~~~~~~~~~~~~ 
resi altında bulunan toprakları, 
gayri memnun milletleri de mem
nun edecek bir şekilde yeniden 
tevzi edebilir miyiz? 

"Bazı mehafilde şimdi b~mu ko 
nuşuyorlar. Fakat bu da mesele · 
nin temelden halli değildir. Bazı 
vaz;yet]erde toprakları yeniden 
bu yolda tevzi etmek bu topnk • 
larda oturan ahali için haksızlık 
olur. Şedit bir idare tarzı kullan · 
makta olduğunu göstE-ren hüku · 
metlere, bu toprakları, oraların a· 
halisine sormadan vermek doğru 
değildir ..• 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

mukavemet ediyordu v~ içerdt' 
atmosferin tazyikinden fazlasına 
)Uzum yoktu. Dalgıç t 50 metre 

yeni F ord otomobili satılıktır. F e. 

neryolunda Muhtarpa§a çıkma • 

,. kadar dilediği hızla batıp çı · zında (6) numaralı eve müraca . 
kabiliyordu. Fakat elbi2e okada · aL 
alırdı ki dalııcı yukarıya çekmek 

"Dünyadaki bolluğun bütün 
dünya halkına yanyabil c::cl< bir 
hnle sokulabilmeai için Uç yol 

( vardır: 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
litahk ikramiyeler'e beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır .• 



R ABER - Akşam rosta~ 

Harp koku~s~u~a~ıı;a~n~~...------liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliili--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

Leş kargaları Blb!I~ ÇöOOerrôn<dl<a 
•• •• •• t 36 000 kilometrelik bir seyahat 
uşuşuyor. 

1 lnga~ızceden çevııreırn: A. lEıı 

Harp daima iki cephede cereyan e · 
der. Bunlardan birincisi topların, tü· 
feıt..erin patladıfı, tayyarelerin bom · 
balar attıkları, tankların çarpıştığı 

toprak siperlerdir. İkinci cephe ise 
karanlık bir perdenin arkasındadır. 

Medeniyet ilerledikçe bu karan hk 
perdenin arkasında cereyan eden 
harpler daha ehemmiyetli roller oy -
nama;a batladrlar. BugUnse toprak 
siperlerde certyan eden kanJı muha · 
rebeleri iki kedinin )"alancıktan oy · 
naşması derecesinde masum bıraka -
cak kadar korkunç ve dehşetli olma -
ta başlamıılardır. 

Bu karanlık perdenin arkasında ~e
reyan eden harplerin askerleri, ge -
nc•·a ileri. top tüf ek ve cephane Itri 
,·arlı:- nız bu reneraller hıiki renk 
elbi,c ~erine frak \'e silindir şapka 
giyerler. Ellerinde kılıç yerine beyaz 
eldivenler vardır. Askerlerine gelin
ce bunların ekserisinin hangi millete 
mensup oldukları belli değildir. Yüz. 
lcrinln ve gözlerinin renkleri renk 
renktir. Hemen hemen her dilden ko· 
nuşurlar. Bu~ün yaptıkları yarın yap
tıkianna benıemez. Enelisi gün şark
tan gelmişler. dun garba gitmi~lerdi . 
Bugün şimalden göriindüler yarın d:ı 
ce:ıup 1 •fl•ametlnde gözden kaybola · 
cakl:-- Jır. 

5tı harplerde kullanılan top, tüfel\, 
,.e ('ephancdc, üzerine her fü::ından 
''a7. ıl a r 'c rakamlar bulunan kırmızı 
;,,:n i, .>eş il notlardan ibaretti. 

,.e Habeş dallarının toprak !!iperle-
rinde bugün yuın ba~lan1ası bekle · 
nen ha'l'pten çok dahn el'\"t!l karanlı!\ 
---o1 ·-: .. ... ıcuındaki harp baş lamı~ -
ttr. 

* 
PorbııU, Sü' eyş kanalının ağ'ıında 

işlet:, ,.e gUıel bir limırndır. Limanın 
bi::- ucunıh' granitten yupılmış büyük 

bir dnlgukımn ,.e kanalı açan mühcn
di.> Ferdinand Lessepsa'nın büyük bir 
he)1\t'lf 'ıırdır. 

llerıiin bu heykelin önünden lngi · 
liz, :f'ransıı:, ltal)an, Japon ' 'csair mil
letlerin bayraflnı taşıyan ,·apurlar 
dop•folu gelip, bomho' dtinmcktedir -
ler. 

:F~rdln:ınd l.eS8e~a bilhassa kum. 
ral saçlı, sarı benizli ve ıayıf ltalyan 
çocuklariyte dolu olan l'apurlara bü
yük bir hüzünle bakmaktadır. Nere -
de i c tunc vüıü kırışacak bebek:si7. 
~özlerinde~ .yaşlar boşanacaktır. U -
mumi harpte kırmm kanlarını Alp 
dağlnrında akıtan bir neslin c;ocukları 
olu bu gençler şimdi de yal~ın H:ı.bc~ 

'daA'!•Jrını pembe kanlariyle boyama -
fa gidiyorlar. 

Şeh~ gin!Jim. Uzun rıhtımdan faz· 
la uıaklaşmata lüıum yoktur. lki so· 
Jcatr g~erre~me& önümüze kapısın -
(la Grand Otel yatılı kocaman bir 
bina çıkacaktır. Büyük bir bahçe i -
çinde bulunan bu penctreleri pancur
lu bina gUndflz1eri şehrin 'biitiin gü -
rüJtiilerlne r:ığmen dilsizdir. Fakat 
ıece olup da şehir gözlerini kapar ka
paınaı burada hayat başlar. Bahçede 
bir caz vardır. Barında soğuk içkiler 
içilir ve daha iç salonlarında bakara 
oynanır. 

Bu otelde dünyanın her tarafından 
gelen beynelmilel borsa spekülatörle
ri, silah, &ahire, kömür tröstleri mü -
messilleri, n büyük casuslar toplan
mışlardır. Biribirlerine karşı çok mül
tefit dananıyorlar. Karşıhkh buzlu 
l'iskiier i~erek konuşuyorlar. Konuş -
tuklarına kulak ' 'erelim: 

• • • . . 
- Patatt!S! 
- Ent, eftt patates! 
- Fiyatıar auıt? 

- -'• • ..., yarı• on altı, 6bür 
&11n on )"Hf. 

- Din sekiz ddil mi idi? 
- Enellsi itin de bef ti. 

Yazan : Sertoğlıı 
- Demek Habeşistan patates-. 
- Evet .. ihracını tamamiyle menet· 

ti ve ltalyan erzak müteahhitleri ta
ahhüt ettikleri patatesleri 24 saatte 
teslim etmek mecburiyetindedirler. 

-Okul/acajınız lltm kutup tarihin· 
de bafanlmıı 'dikkate değer bir 
nıuvalfakıyetin hikayesidir Ka • 
nada hükumeti buyruğu altında 
11aıı11an Eskimoları açlıktan kur-

meler, aocuklar ve uyku torbala • 
rı .•. Bundan başka her gece demir 
tencerelerde etin kaynatılması iti 
vardı. Evel, kadınlara yapbrda • 
cak it ~oktu! ... 

- Bu işi kim yaptı? 
- Core. 
- Bu adam dahidir. 

• • . . 
- Piyasa yeniden yükseliyor. Dik • 

katli olunuz? 

tarmak kaygusuyla, Alaakadan3 
bin Ren geyiği •atın almıı ve bu 
sürü11ü kutup denizi kıyısından ba 
tıga doğru, Makenzi ırmağına ya
kın ve Eskimolara tahıiı edU -
miı genif araziye götürmek için 

nabilir miydi? Bu ıezgin avcılara 
Ren ıeyiklerinin ehlileıtirilme iti 
bir kere öiretilse artık açhğa dii§· 
mek koriaııundan kurtulmut olur
lardı. Fakat onlara bunu kim öğ
retecekti? Bunu yapsa yapta an . 
cak uzak Lapland ülkeıinin, neail
lerdenberi tecrübe ile ihtisas ka
zanmıt yerlileri yapabilirlerdi. 

E&kimo1ar Bukland körfez ine 
gelir gelmez, yetiıtirilmeğe baı • 
landı. Bunlara evveli kayaidarrn 

l (ıki) nasıl kullanılacağı öğretil . 

" 
- Cepheden yenl bir haber mi var? 
- Daha feRa Aleksandr Ciran bu-

radadır? 

birkaç Ldpon birkaç EıkimD tut 
muıtu. Sürünün katetdeceği yol 
36000 kUonaetredir. Bu yolsuz iz· 
siz yabanlıkta seyahat anrak kı • 

Uzun arqtırmalardan sonra 
büyük ıimal topraklarının inıan 
ve hayvanları hakkında derin bil
ıileri olan yatlı bir adam bulun • 
du. Bu zorlu ihtiyarın adı Andi 
Bahr' dır. Çok !İ<ldetli bir hayat . 
tan ıonra aon günlerini geçirmek 
üzere lngiliz Britİf Kolom!Jiyaıı • 
na çekilmifti. 

- Ne diyorsun? . . • • • • • 
- Bu şi~man, kınnıı.ı yüzlü viski 

fçen adam kimdir? Yeni bir firmamı? 
- Hayır, bu adam Aleksandr Vi -

randır 

- Sahi mi söyJüyors un? 
- Elbet! 

ıın 11apılır ve kııın da buralarda 
dolaımamn ne demek olduğunu 

ancak kutup sahalarını bUenler 
anlar! Bu uzun yol aşağı yukan 
beı 111lda alınabildi ve gerrekten 
kahraman olan bir avuç çoban ni
hayet Ren geyiklerini yeni yurt -
Zarına salimen ulaştırdılar. 

t 929 un kıı b14langıcmda "Dün~ 
Yanın tepesinde", hiçbir göçün he· - O halde. 

_ Harp muhakkak .. Büyük spekü- nüz kaydedilmemit olduğu kadar ı 
liltörJer arasmda kim~eain burnu bu şimalde, upuzun bir yolculuk baı·j' 

Bu adam, Kanada HükOmeti • 
nin büyük projeaini ititince, bu 
plinm inaanlıbeverliiinden, pli -
nı rerçeklettirmek için kendieini 
seçmekle Yerim büyük onör ve 
m•'uliyetin büJ.üklüiüne amndi. adam kadar isabetli leş n ölüm koku- ladı. 

su almaz. Alaska'nın Bul: 
- Doğrudur. . land k!J1'f ezind en R:;:7,;;;=:===;:==::::;::=;=;;~~~------IP.!! 
-Riiyük harpten sonra u1.ak şarkta, 3000 t arı eh- ••~'?-

Çinde , .e geçen sene de Bolivyada • . . •.ne?' 
ı?i:iriilmü~. Şimdi i~e nasıl ba~lar der- lıleıtırılmıt Reı· 
sin! geyiği ile bunla. 

- Yükseltmek lstediti eshamı dü - rın '!Duhafı~ları 

şürmekle.. Kutup J~nizi kıyı. 
- Cephaneye, ~ok, ama çok ceılha· 

neye ihtiyacımız \"ar. ıı boyunca yola 

- BiJiyorsunuz ki Habeşistan si1ah çıktı. Ren ıiyikle. 
ve c:ephane ithali menedilmiştir. l'İ mükemmel; ıeç-

- Paramız peşindir. me Ala.ka ıürille 
- O. E:iz ~ok nazik bir diplomatsı -

nı:r Mfüı"ö Hn1aluhı. ln•nimle bir YiS· 
ki 'çmeı mislııiz ? BöJ."le dalla raııat 
konuşuruz. . . 

vanları;:<ua. Jluw ....... --
lar bulundul:lar. 
yerden 16000 kilo 

OrLıda iki fikir <'Rrpışıyor. 
- •larp olacak! 

metre U'Eağa gide .~~=-~=i!iG::::~~ll 

- Harp olmıyacak ! 
l\im bilir hangi çapraşık 'e biri biri

ne girift menfaatlerin muhas."alası 
olan bu iki fikir etrafında hararetli 
çarpışmalar \'ar. 

- Harı> olacak! Roma ile Adililaba
ha asla hirihirleriyle anlaşamaz -
lar. !\lusolini bir hi~ için bu kadar bU
yiik masraf yapmaz. Bu işin sonunda 
muhakkak harp nrdır. 

- Diplomatlara.gül'en olmaz. On · 
lar kurşunlar namluların ~·arısında 
iken bile anlaşı\'erirler. !\lusolini blif 
yapıror. llnı·p olmıyacaktır ! 

- Olacaktır.! 

- Olmıyacaktır. ! 

Artık sabah oluyor. Garsonlar esni· 
yorlar ,.e servisleri yayaş yapıyorlar. 
Masalar yavaş )'8\'aŞ tenhalaşıyor. 
Rahçl'dl'ki caz çoktan susmuştur. Vis
kiler eskisi kadar soğuk değil .. 

Nihayet hi~ durmadan sigara içen 
n pek az konuşan son iki kişi de yerin 
den kalktı. Uunlardan biri çok zayıf, 
öbürü s;ok şi~mandı. 

Yavaş ynaş yürüyerek rıhtıma çık
tılar. Gökte kocaman bir ay \'ardı. 
Fecdinand Lessepsa'nın heykeli uak
tan bir karaltt gibi rörünüyordu. Rıh

bmda bir kemik yakalamıı köpekle 
e\"İ olm.tyan fakir ff zenci bir köfteci
den başka kimse yoktu. 
'Rıhtımın bir köşesinde durdular ,.c 

ağızJannda sigara kona•tular: 
• ' y 
Zayıf adam: 

-: Demek hana ödünç ver miyorsun? 
Şışman adam: 

- Yerdim, batırdın .. 
- Bir daha ver. 

- ~e teminat gösterebilf~ln? 
Zayıf adam sırıtmak içitt dişlerini 

gösterdi. Şişman adam sigarasını ~k
ti. Ağzı kemikli köpek hırladı. Sırtı 
küfeJi çocuk öksürdü. Zayıf adam 
ıayıf bir sesle şu te\·abr verdi: ' 

- llerideki harpll'r ! 

Murat SERTOCLU . . 

rek orada 30,00\: 
kilometı~ murab· Ren l•Ylll •Uru.unu ılturen heyetin ıeçtlll 

yolları glateren harita 
baı arniye yerlf'feceklerdi. 

Bu çorak ayabanJılcta, kırçıl fe· 
cirler, keıkin soğuklar ve kara fır. 
tına.far ülkeainde herıey muazzam 
mikyulıdır. itte bu kata bölgede 
birkaç Etkimo ile Lapon çobanı 
Adamoğlu tarihinde belki yegane 
kalacak olan bir itibatannıtlardır. 

Yolda mütemadi zahmet ve 
metakkatin verdiği müthit yor • 

gunluktan Eakimolardan birçoiu 
dütmüt ve yerlerine baflcaları ıkon 
muftu. Fakat Laponlar §aşılacak 
bir ıebat ve mukav~et göıtere • 
rek ıonuna kadar dayanmıf)arclır. 
Bunların Kutup ye.banlııklarmda 

kartı gelmeğe mecbur oldukları 
dayanılmaz ıüçlükleri ancak ora. 

larmı görmüt olanlar takdir ede . 
bilir. 

Kanada Hülrumeti zaman za
man kıtlık n açhia uğramakta 0 . 

lan E.akimolara daimi bir gıda 
kaynağı kurmak amaciyle hu Ren 

ıeyiği sürüsünü ıatın alauftı. Şi
male mahsus Karibu geyiklerinin 

mevsim göçleri artık gayri muay. 

yen ve füpheli olmuı Müsk ökü • 
zünün cinsi tükenmi§ ve karanlık 

kışlarda açlıktan ölüm te-hlikeai 

rittikçe artmaia ba,lamııtr. Es _ 
kimoların anaıı ve babaa! ola.n 

Kanada Hükumeti, tebaa.11nın is

tikbali laaldanda artık endite duy
maktaydı. 

Şimalin çocuk gibi, tasasız ve 
dütünceaiz bibfleleri, Ren geyik • 
lerine nasıl balalacaiını acaba 
6ğrenebilirler miydi? AulHL canı 
korumak dütilnceai bunlara qıla-

Evet, Ren ıeyiği sürüsünü gö • 
türeceğini ıöyledi. O, Laplı Baıbr, 
kudunnuı fırtınalarla, kHkin IO· 

ğukla 1&V&flllayı ıöze alıyor"d~: 
Hayatında bir defa daha uğulda· 

yan fırtınaya, uluyan kurtlara, 
homurdanan beyaz ayılara bfa 

tutacaktı. Şimalin miıtik ı~ıkları 
gene dütüncelerini çelecek, uzun 
ıeceden sonra doian, ilk ıünet 
l'ene aynı uruncu verecekti... E . 
vet, yola çıkacaktı. 

Andi itk karar verdiği zaman, 
aıağı yukarı on sekiz ay kadar ıü
recek bir yolculuk d ütünüyordu. 

Ne kendisi, ne de batlta birisi 
Ren geyikleri ıüriiıünün ancak 
bet yılda, Makemi ırmajınm öte 

yanmdaki topraklara ulaıa'>ilece
iini aklından bile ıeçirmiyordu; 
hem hiç tükenmek bilmiyen me . 
takkatlerle dolu bet yıl! ••• 

Bq.ka Laponlar da tutuldu. 
Bunlar uzun tecrübeli, deuenmit 
ki9ilerdi; kıta boylu, hem gövde. 
hem akılları sajlam, timal ' kıtla -
nnın büıbütün sertleştirdiği in . 
ıanlar ••• 

Eskimolar da toplandı. Bunlar 
herıeye llleralclı, çocuk gibi adam- '. 
lar olmakla beraber, bu acayip 
ıergüze,te ablmağa, ve böylece 
bir Yokuhıtun Tereceği i!nü ka • 
zanmafa hneı etmiflerdi. 

Eslcimolvla birlikte karıları ve 
çocuklan da aeldHer. 

Ealrimo, dikitinin dikilmesi i . 
çin kanıma muhtaçtır ve "Dün • 
yanın tepeıi,, nft yapılacak bu 
yolculuk için de birçok dikitin 
yapılmau gerekti: Eldivenler, çiz. 

meıi li.zıml'eliyordu. Sonra pek 
huyıuz olan Ren ıeyiğinirt ahlik 

ve adetlerine dair tecrübeler gör
meliydiler. Bu sırada iıe Laponlar 

Andi'nin bafkanlığı altında Ren 
geyi~leri arasmda çalışmağa Daf • 
lamıılardı. Kma birer kement Kul. 
)anarak en yetifmit liayvanları-~· 
kalıyor ve bunları yavq P.T&f 
kot-m ahftmyorlardı. Ren•• 
yiiini nakliye liayvanlıP- a~. 

tınmlc: için birçoli eünler ~ 

Bunlar ayaklarına tez ve -M 
hayvanlardı, fakat ça~ iİılfi. 
yorlVdı. - ,~la 

Kutfxın çoli liraa olan,_~ 
simi bitmedilEçe yola çmlamazCJr. 
Kar ve ustura gibi kesici ~ 
ıece aelmeli ki, 'dereler "t'e ~
hldar tiomun ! Günetin l'erİye 
'dönmeaiyle birlikte yol telErar yu

IDUf&Ymc&, artılC ilerlemenin im .. 
li!lDı b~ O 'ftlm: sürüye 

t.ir yaz liampr MÇilec:ıek ve kıtıa 
~elmeıi tbeldenecıebi. 

Kutbun loDIU% gecesin0e, ina 
mim~ -- lietlr':n~ • ' 
larda ve bOğucu fmtnataıija Yol .. 

cululi gerçekten müt1lit bir ittir .. 
Faliat ne çare la liu Ren geyikle • 
rini lizmı olan J.eıre pıürmenin 
yerine yolu hüidu. 

llrincitetrinin demir gibi C:lon .. 
lariyle ber-'>er bu biiy\ili ıöç yola 
çrktı. Kızaklar ~len<li ve kotul

<ka. F..ımmolann köpek taıiımları 
tek «oı halinde yola düzüldü.Her 

birisine bir Ren geyiği liotulnıut 
Üpon kızakları C:la ıatılacak bir 
hızla ileriye atıldı. 

Büyül( ~ürü de, sanki kocaman 

~ynuzlardan vücuda getirilmif 

aoneuz biT orman gibi manevra et 
tirilerek yola kondu. Boyuna ya • 

ğan karların albnda ilerliyen bü • 
yük ıürü insa.nlarm gözünden u • 

zaklqare:k bilinmez tehlikelerin 
içine doğru ilerledi. 

.(Devamı ıJırr) 

ic" 
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Altıncı Balkan oyunları 
Bugün Kaçl~ }töy stadınd~ . t;>aşlıyor 

Bugün Kadıköy stadında altmcı. 
yapılacak uhın Balkan atletizm oyun
larının tarihi pek eski değildir. Bü -
tün mazi~i nihayet altı seneden iba -
rettir. Şimdiye kadar yapılan atletizm 
müsabakaların:n hepsini Yunanlılar 
kazanmıstır. Yunanlıları sıra iJe Yu -

~ 

goslavlar, Romenler, Türkler, ve Bul· 
garlar takip etmişlerdir: 

Son senelerde Yugoslavlar Yunan . 
lılara ve Türkler de Romenlere yak • 
lasmıs vazh ettcdirler. Bu sene Yu · 

~ ~ . 
goslavlarm Yunanhlarr, ve Türklerin 
de Romenleri geri bırakcağı umu -
Juyordu. Fakat Yugoslav eliibi çok 
kunetli olarak gelememiştir. 110 
metre manialr koşuda kendisinden 
umulan genç atlet Ivanoviç, ve atla -
yıcı BuradoYİÇ gelememişlerdir. Bu · 
ııa "'ebep birincinin 'Amerikaya gitmi: 

Hele Amerikada atletizm büsbütün 

ilerliyor. Mesela Amerikada yüz met

reyi 11 sani}eden daha aşağı bir za -
manda koşabilen :>OO; 1,90 yükseklik· 

ten aşan, 110 manialıyı U ten aşağı 
koşan yüzlerce atlet vardır ve bu at -
}etlerin hemen hemen hepsi, yüzde 
doksan be~i üniversite talebesidir ve 

üniversiteyi bitirerek hayata atılan -
Jar ı::;poru bU'akırlar. 

Halbuki bizdeki atletlerin yüzde 
!ın: ,'la nı m~ktep Ye üniversite lıaricin -
de hayat adamlarrclrr. 

Ne ise fazla bir ~.eyler yazmağa lü -
zum yok. BakaJım atletlerimiz neler 

ya;>acaklar? Kendilerine bol bôl mu -
yaffakıyetler dileriz. 

ATLET 

AJ,nıanya - Fransa ma
çında aoo metre bitişi 

}'ıtkardaki resim.de, dün neticelerini uazdığımız ,.1lnumua · Fransa atlc -
ti.Zm musabakalarında 8()0 metrenin bi tiri/işini görii.yorsunuz. Alnıan atlet · 
Zerin Jıcr ikisi Frnnsız rakiplerini su gö 'iirt.ıe= .~ef.:ilde geçmişler ve biz ele 
en aşğı on Rene ulaşılamıyacak müke mmel bir derece yapmışlardır. 

---· olması, Ye ikincinin de hastaltğıdrr. J 
Bu ,·aı:iyet karşısında Yunanlıların f 
bu sene de birinciliği.muhafaza ede -

ceklcri gene muhakkak olarak. görü . 
niiyor. 

1'iirklerle Rom~nlel'in mücadelesi -
ııe ,...dine! bu işte Türklerin Romenle
ri ı:er~ bırakacağı ihtimali yüzde yet-

n1iı; beı;ıtir. Esa-.en bu gene hükümet 
te bu i~e çok önem vcrmi;tir. Bu sene 

i d ı de bir rivayete ~öre ·10. diitcr bir 
ı·irn:~~e gJrc de · 70 bin lira tahsisat 
,·erm:;ıtir. Bu para ile pist ve tribün -

ler yaptrrılmış, atletfor için kamp ku

nı'r.rnş vesair bir çok ic:Jer göı<'.!nı:i~· 
tür. 

T~u kadar bü\'iik mnsraflardan, fe· 
dakftrlıktan so~ra Romanyadan geri 
kalmamız imk:lnsızdır denebilir. Hat

ta :;;anı:;;ımız yardım ederse YugoslaY
lara bile epey yakla~abiliriz. Maama
fih bunları şimdiden tahmine imkan 
yoktur. 

Bir m.illetin atletizmdeki ilerliği, 

o miJJetin genelik kuvvetindeki iJerli • 
ğini gösterir. Dünyanın en ileri genç
lik teşkilatı olan Amerika, İngiltere, 

Almanya gibi memleketlerde en iyi 
sporcular ve atldler yet~ir. Bu mil -
Jetlerin yaptıkları rekorların bizdeki· 
]erle kabili mukayese değildir. Yüz 

metreyi 10,2 de, iki yüzü 20 küsurda, 
'dört yüzü 46 da, SOO ü 1,52, 1300 ü 3,40 
'da koşmak, sırıkla dört buçuk metre 
aşmak, bir hamlede S metre atlamak, 
gülJeyt 16, diski elliden fazla, ciridi 6:l 

Oyun~arın. poğramı 
ı o:. ıı.ıkrmın birinci 

günüdür.Oyunlara saat tam 11.:Jo da a 
.: l.ıa~lanacaktır. Geçit 

resmi, takc!im, yemin gibi kısm1lan ih
tna c .. c.t hu bren dünya olimpiyat -
larmda yapılanın ufa~ bir numune · 
sidir. 

Bir saat sonra, yani l:J,:Jo dan ba:;; -
lariarak strasiyle 100 metre seçme, 
Yunan diski, yüksek atlama, 800 ye 
l:JOO metre, cirit, 100 metre final ve ,l 
x 100 bılyrak yarışlan yapılacaktır. 

Altı ulusun bugünkü mfüıalıakalara 
i~tirak edecek atletlerini okuyucula -

O tomobi l 

ı~U lluı.ıı.ı OU~ÜNEREK 
JoN M~OA ltiR fL.SISi 
VAPTIROıroll ...... .' ---

ı·ımızm statta kendilerini kolayca a -
yırt edebilmeleri için, taşıyacakları 

numaralarla birlikte aşağıya yazıyo • 
ruz: 

100 metre seçme: Saat 1,:30 da ya -
pılacaktır. 

Yunan diski: 100 nıetre seçmeleıile 
birlikte başhyacak olan bu müsabaka
ya girecek atletler şunlardır: 

.Arnavut: llya (7) 

Dull{ar: Voyçef <14) - Lazof (28) 
Romen: Avalet 39 - Maryan 40 
Yunan : Sil tas 91 - Fikiotis 92 
Türk: \'ey.si l:l2 - Naili J:3;l 
Yüksek atlama: 100 metre seçme 

ve Yunan diskile birlikte başlıyacak 

olan bu müsabakaya girecek atletler 
, şunlardır: 

Arna\'ut: Selman 6. 
Bulgar: Belof 16 - l\evakof 17 -

Panayotof '27. 
Romen: .!\egru 28 - Biro 4:1 
Yugoslav: l\likiç 55- Mohr 56 
Yunan: Paterakis 98 - Tl'a blos 99 

- Panatasis 100. 
Tüı·k: Pulat 123 - Cihat 124 - Hay 

dar 125. 
800 metre - 15,4:5 te yapılacak 

bu final miisabakasına girecek atlet
ler şunlardır: 

Arnavut: Fethi Disdari:J - Ragıp 
12. 

Bulgar: Cekof 19 - Yarvanof 20.
Romen : Lapuşan 34 - Manea 3;). 
Yugoslav: Nikhaze 62 - Gorksen 

71. 
Yunan: Yorgakopulos 82 - Adami· 

dis 83. 
Türk: Recep 110 - Gafip 11 - ö -

mer Besim 112. 
3000 metre: Saat 16 da yapdacak 

bu müsabakaya girecek atletler şun -
h1.1'dfl': 

Arnavut: Minel 8 - Recep 9 
Bulgar: Yarvanof 20 - Nikolof 21. 
Romen: Manea 35 - Dinu :36·- Ko 

m '.,::•;ku •16. 
Yugoslav: Broucan :57 - Bankler :iS 

- ~p:>rn :l9. 
Yunan: Butis 84 - Vaı-tzakis s:; -

Ylahos S6. 
Türk: Riza Maksut ıi4 - Remzi 115 

- Teo 11:3 
Cirit: Bu müsabaka 16,4:> te yapı -

lacaktn· ,-e şu atletler girecektir: 
Arnavut: Koltrabiska 10 
Bulgar: Enef 29. 
Romen: Maryan 40 - Vanu .u -
YugoslaY: Simejda 60 - Maryan 61. 

Yunan: Mihalopulos 93 - Haciyanis 
94. 

Türk: Karakaş 134 - Nedim 13:.> 
100 metre finali saat 16,:)0 de yapı · 

lacaktır. Seçmeye girecekler pek çok 

olduğu, finale girecekler de seçmele -
lerde anlaşılacağı için atletlerini· 
simlerini vermiyoruz. 

4 x 400 Bayrak yarışı: Günün bu 
son müsabakasına girecek beş takım 
şu a tıetlerden yapılmıştır.: 

Arnavutluk tal<rmı: Kogof 3 - Fe· 
ri 4 - İbrahim 11 - Ragıp 12 

Romanya takımı: lordaş 32 - Ne • 

Kahraman süvarileri tebrik 
Türkistan süvarilerinin Aşkabad dan kalkarak dört bin üç yüz kilomet

reyi at ile geçip Moskovaya vardıkları yazılmıştı. iJloskovada bu kahraman 
Türkler büyük bir alkışla karşılanmış Zardır. 

Resimde Bay Voroşilofun, Türkmen siivarilcri başkanı Bek - Muradı tebrik 
ettiği görülii.yor. Jl.fisal olarak lstanbul -Ankaranın 570 kilometre mesafede ol· 
ması gözöniine getirilirse, bu kahraman süvarilerin aşağı yukarı bütün Türki • 
yenin etrafında dolaşnuş kadar bir me saf e katettikleri anlaşılı,. ki, bu da ba· 
şarılması çok müşkül bir iştir. 

Otomobil yarışı 
Nihayet yarın yapıhyor 

lli<bahardanberi yapı)ınası bek ·! let yarışları da yapılac:ıktır. 
lenen otomobil yarıtlan hiç bek· T. l. C. l. lstanbul Bölgeai Bi· 
lenmediği bir zamanda. birdenbi- siklet Heyeti BQfkanlığmdan: 
re verilen bir kararla r.ihayet ya · 22 -9- 1935 nazar Jlüpü Tü~ 
nn ,-o.pıııyor. Kıyc ı urang ve CJ'tomc-bı klUD 

Alakadarların bu sene için Ü· tarafından hava kurumu menfaa
mit kesmek üzere oldulı.!arı yarı tine yapılacak otomobil yarıtlar1 
§ID, böylece yapılacak <'iması, oto· arasında tertip edilen l:>isiklet ya
mobil sporiyle meşgul o1anlar ara - rışına teşkilatımıza ba~lı birleşik 

sında, jki gündür bir canlılık ve klüp üyelerinin girmelerine izin 
faaHyet uyandırmıştır . verilmiştir. 

Aşağıd<ıki tebliğden anlaşıla - ------------.---
cağı gibi, Turing klübün hazırla- Avrupa atletızm 
dığı bu seneki yarışlar, h'-va kuru. k 1 
mu menfaatine yapdm'lb tadır ve re o r arı 
otomobil yarışları arasu da bisik- Bugün Balkan atletizm müsabaka-

meş 33 - Graçyum ·i:J - Stefam 47. 
YugoslaY takımı: fükhaze 62 -

Razark 5:3 - StcfanoYİÇ 6.t - Off er 
6:). 

Yunan takımı: Yorgakopulos 82 -
Mandikas 87 - Misalidis lO:l - Arva-
nitis 81. 

Türkiye takımı: Mehmet Ali 107 -
Mufahham 108 - Cemal 109 - Ömer 
Besim 112. 

HzUr 
Dünkü gazet:!de "atletizm oyunlan 

· biletlerinde spekiiJasyon,, yaZISI Wrtip 
hatası neticesinde karışmıştır. Okuı-ln 
rımiza özür dilerim. 

.u.s. 

ları büyük törenle açılıyor. Altı Bal· 
kan memleketinin çıkaracağı güzide 
a tletlcr biri birleriyle çarpışacaklar 

Ye nihayet elde edecekleri dereceler 
193:l senesi atletizm derecelerini teş
kil edecektir. 

Acaba bu rekorlar atletizmde bizle
re nazaran şüphesiz daha ileri gitmiş 
olan Avrupanm diğer memleketleri -
nin dereceleri ile mukayese edilecek 
olsa arada ne fark olacaktır? Ye hu 
fark ne nisbette tezahür edecektir? 

yarışlarından e v vel 

lşte müsabakalara başlandığı şu 
sırada m~rakımrzı mucip olan bir ci • 
het de budur. Bir iki güne kadar 19;3:) 
sen.esi Balkan rekorlarım kat'i ola • 
rak anhyacağız. Bunların Anupa re· 
korları ile mukayeselerini yapabil • 
mek ve ona göre atletizmin Balkan • 
]arda ne kadar ilerlemiş olup olmadı
ğını anlamak için son Avrupa rekor· 
larmı sirasiyle aşağcya yazıyoruz: 

ra~ 
... ZAFO, 8AŞ
l>ÖNOÜR:0Cı.ı SÜ4'4Tl.ER, 
ALI< ı~L.AR 
MEP B fNı,_, OLAC.AIC. •• 

- -

100 metre: Isviçreli Haenni, Alman 
Lcichum derece: 10 ı;:aniye t 110 
200 metre: İsviçreli Haenni derece: 
21 ~aniye :!/ 10 

400 metre: lııgiliz Roberts derece: 
47 saniye 7 / 10 
800 metre: Polonyalı Kueharski dere. 
ce: 1 dakika !l1 saniye. 

.1500 metre: Alman Shaumburg de
rece :~ dakika :>:3 saniye 9/ 10 

'Mil : t ngilir. Graham derece: 4 da • 
kika 12 saniye, 

:iOOO mdre: Finlandiyalı Lehtinen 
derece: 1 ı dakika 36 saniye. 

10000 metre Finlandiyah Salminen 
derece "l) dakika 38 saniye 2/ 10 

110 metre (manialı) Alman We • 
gencr derece: 14 ı-aniye :)/10 

400 metre (manialı): Macar Ko • 
rncı; derece: ;;a Faniye 2/ 10 

metreden fazlaya savurmak daha bhim 
pistlerimizde en aşağc on seneden ev · 
vel gfü-ilnme:z. Bir nal bulmuf, ı ,, Uç nalla bir ata kalmıf ı .. ( Dcvanu 10 ncuda). 
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l} Klayv Bruk Londraya gitmi' • ı 

tir, orada ·"Londra senfonisi., adh bir 
filmde oynıyacaktır. Meşhur artist, 
Londranın yakında Hulivudu ıölıede 
bırakacağını söylemiştir. 

~ Bir Amerikan kumpanyası O -
fenbahın ''Hofman hlklyeleri,, eseri-

ceği sanılıyor. 

l} A:slen lspanyol olan sinema yıl -
dızı Konşita Montenegro, birkaç gün 
evvel Pariste evlenmiştir. Kocası 
"Kariyoka., filminde oynıyan artist -
lerden Pol Rubiyendir. 

l} Boris Karlof yakında çevrile -
ce!t olan "yürllyen ölüler,, filminin 
ba~ roHi için angaje edilmi~tir. 

l} Holivuddan gelen sansasyonel 
hir haber: Platin saçlı Cin Harlu ge· 
1r ~"k filminde saçlannı siyaha boya-1 
r1 ·.; olarak görünecektirl ' 

l} Amerikan mupnnisi Lavrens Tf· 
bet "Metropolitea,, adlı bir filmde bat 
rölü yapacaktır. 

)$.. Stendalın "kırmızı ve siyah" ro· 
manının mevzuu rejilir Moris Turnör 
tarafında Fransacla filme alınacak

tır. 

)$., Fransada çevrilecek olan "Lük
~ Bor.ii7att filmiadeJ-.-.Wel b
rlo, Rbje Kari ve E4Tft ffJ')'fl' ro1 •· 
lacaklardır. Filmin rejisörü Abel 
Gans'tır. 

l} Amerika stüdyolarında bir vakit 
ler Dolores Delriyonun yaptığı "Ra · 
mona,. filmi tekrar çenilecektir. Bu 
seferki "Ramona" Loretta Y11ngdur. 
Filmin musiki kısmmda ,.esas nağme , . 
gene meşhur "Ramona,, valsi olacak
tır. 

l} Londraya giden Ramon No,·ar
ro, lngilterede bir film çevirmefe, an· 
cak o filmin senaryosunu görüp be • 
menmek şartiyle razı olacafını söyle
miştir. 

~ Atman cas111u "Matmazel Dok
t ....... un hayatı Londrada filme lihna· 
raktır. Başrol Dita Parlo'ya nrilmiş· 
!ir. Filmin almanca n İngilizce iki 
lrnpyac;ı nt:ıraktır. 

l} Şarl Laogton lngilterede yapı· 
1acak bir filmde "Sirano,, rolünü 
temsil edecektir, 

~ Sessiz sinema zamanında Glor· 
ya Svanson tarafından filmde can
landırılan "Madam San Jen,. mevzuu 
tekrar sinemaya alınacaktır. 

l} On yaşındaki küçük yıldız Şir
ley Templ hiç bot durmadan film çe· 
viriyor. Şimdi çevirmekte oldufu fflm· 
den sonra "Zavalb kUçük milyoner 
kız.,, "En küçük Uf,, filmlerinde oy
nıyacaktır. 

Yıldızların 
••man ı,,, lerı 

Her insanın ufak, büyük manileri 
vardır, sinema yıldızları da bu kusur -
lardan kendilerini kurtaramamışlar -
dır. işte bazı artistlerin manileri: 

fim Harlu elinin tırnaklarını ke -
mirlr. Kari Grant ikide birde kulak
lannı kaşır, Norma Şerer f evkalide 
titiı«lir, hemen hemen her on dakikada 
bil' e!lerini yıkar. VJlyam Povel tik 
hali.::,'e sinirli sinirli gözlerini kırpar. 
Fa:; Vrey boyuna uçlannı kan§tlnr, 
i l'e~ Duv bilhassa film çevirirken men 

Cin P•rlıer beyaz nnulınden 
6ir ropla • 

, :ı;unı elinde yırtacakmış gibi burar. 
ı Mey V estin manisi ise tıka basa yemek 
t ve yürürken kalçalannı sallamaktır. 

65 yıl 
sonra 

Sinema nasıl 
olacak? 

Bir Fransız gazetesi "2000 senesin
de sinema nasıl olacak?,, mevzuu et -
rafında bir anket yaparak ınahtellf 
Fransız sinema rejisörlerlnin fikir • 
lerinl sormuttur. Ankete .erilen ce
vaplardan ikisini kı•ca yazıyoruz. 

Bunlardan birisinde rejisör Bertomi-· ~ Dtter reJfi&' Jan I• da i6>1e de· 
mittir: 

" - 2000 senftinde Fransada sinema 
diye bir hadise olmıyacktır, !;Ünkü za· 
nlh Fransız sinemacılığı çoktan rah· 
metl rahmana kavuşmuş bulunacak -
tır. Himaye görmiyen Fransız sine -
macıhiı için mukadder lldbet budur.,, 
"- 2000 senainde sinema diye bir 

şey kalmıyacaktır. Çilnkti film yapan 
lar da şimdiki fikir kısırlıfı mevcut 
kaldıkça netice ancak böyle olur. Mi· 
sal söyliyeyfm. Viktor Hügonun "Se • 
filler ,,ini seuiz olarak iki defa filme 
almışlardı. Mevzu bulamayınca tek • 
rar, fakat bu sefer sesli olarak, filme 
çektiler. Şimdi tekrar olarak "SefOle 
ri" çeviriyorlar. Bir mtiddet sonra ka· 
bartma, daha sonra renkli. nihayet 
kokulu, sıcak, soğuk, rüzgarlı, yağ • 
murlu olarak da tekrar tekrar filme 
alacaklar. Sonunda ise artık yapıla -
cak bir şey kalmıyacak, mevzu da bu
lamayınca sinemadan vazgeçecekler!,, 

Acaba neden? 
Kıymetleri münakaşa götürmiyecek 

kadar az bazı filmleri göstermekte hi~ 
hasis davranmıyan İstanbul sinema • 
ları Avrupa ve Amerikada büyük mu
vaffakıyetler kazanan bazı filmleri 
her ne dense hiç lstanbula getirmiyor
lar. Misal mi istiyorsunuz? Şimdilik 
bir tane gösterelim: 

üç yıldır ortada Katharine Hepburn 
adlı bir yıldız var ki Greta Garbo 
ile ayni ayarda bir sanatkar sayılı -
yor, hakkında münekkitler türlü met· 
biyeler yazıyorlar. Bu kadtnın hiçbir 
filmi Türkiyede gösterilmemiştir. 

Acaba neden? 

Yıldız 
namzetıerı 

Sinema artisti olmağa çok kimse 
heves eder, fakat bu hevesi tatmin e· 
derek ''yıldız,, olabilmek herkesin kl· 
n delildir. lşte size bir delil: 

Holivut stttdyolanna bu senenin 
ilk sekiz ayı içinde filmlerde rol al • 
mak üzere müracaat edip birkaç met
relik teerllbe filmi çevirenler tam 1613 
kitfdir. Bunlardan beğeniluek ken -
dilerine rol verilenler ise ancak 48 
kltfdlr. • " · '4ıavlorll. altın aır maJı 6ir auare elln.aiyle 



ıo HABER - Akşam PostaST 

Se/üule ~:EL±Ll 

TiıkSiinden Y enimahalleye 
otobUsle nasıl gidilir ? 

Vapur mu, otobüs mü?- Otobüste hususı 
mevki - Kamyonla bir yar•ş - Kaçırılan randevu 

Hiç, Ta1uimden Yenimahalle· 
ye, Sarı1ere, BüVikd•r~)·e otobüı. 
le ıittiniz mi? ... Gitmedinizae d~ 
beni din~n. HotÇa vakit ıeçirir
ainiz. 

Efendim, Bofazın Rumeli ta . 
rafmda.ki te~lerinSen V•prlan bir ı 
yolculuk zevkli bir teY•'ır1 bir ta 
raftan ... insan d6rt kol çenıili bir 
'düiünde bu kadar eiler.rmeı val. 
]ahi... Fakat Mbırh olnı•k, ıofuJc 
"-nlı olmak ~eryadil olmak ka. 
lender o'mak llzım ... 

İtim~ deniz havuı ı.larak ra· 
liat rahat, ajır alır ıit.nena" im· 
kin bır&kmı,acak kad&ı ace!~ i
'di . "Ver elini Talcaim,, ~adim, ıit· 
tim .•. Kncaman ıövdel~ 1enJc reni( 
otobüıler arka arkaya \Junayo; • 
Clu. 

- "Nöbet en öndekh1de., cled; .. 
ler. 

Arai>anın içinde be# kiti v~v-
'dı. bir de ben •.. Olduk :.ltı ... Haı 
buk~ otobüs on ıekiz ki4Etik ... Su . 
aa.ha Kündüz ~ki ... Hc~·1~~s itin.le 
gücünde. Akpnı aaati ~~iil k~ ça · 
bucek dolıun. Arabayı dr.ıldurmak 
için kimbilir daha ne kadar bwkJr 
mek llzmı? Bu dütün-:~ lert~ ev· 
velce binip yerletmit b•ılunduiunı 
arabadan •talı atladım 

Bi• adam beni karııl:.dı: 

- inmeyin, timdi lcalkac:ıfız ! 
- P~i ! diyerek aeV:nçle içe· 

riy~tır ;,;'!16:#.ek va!l:! ıaat rel · 
mit, dolmasını bekleme i~n kaldı 
racıı.klar .. Aferin bu iti ibre uden 
)ere ..• Yolcuyu birkaç k .. ruı {azld 
alm&k i~in bekletmiyorın ... Tek 
rar yerime kuruldum. 4.çık pen · 
cereJ.en etrafı aeyretmeğe baıla· 
'dun. Dakikalar reçiyo... Kulaiı 
)Da bir horultu ı~ldi. 'Safım& çe 

f yirdim, baktım. 
ı ~h\ıvan kıyafetli, ~oabıyıklt , 
bir adamcaiız, batını "olla\ ının 
arasın& yerleımif, iki k:,mk ka
nar-ye töyle yarı uanrnrmiı. te· 
kerleme yapıyor ... 

Bir yolcu :'ıa.im koııunn~:· 
ıenç kız, 1apkaımı çıkumıı ce· 
ketini atnnf, adeti ev 1'diylcs tele 
kitilik kanapeye yaalar.mıı, me 
raklr bit' halde roman olnıJ.or. Yau. 

kapıdan girdi. Tekrar 
hareket et tik. Ara ha 
mız üç yüz k:loluk bir 

aaf ra aldığı için eaki 
ıinclen dah!'. az salla 

-- Bizde de ıaat v:ır ! Sen ge-l nıyordu. • 
leli daha yarım saat olm:ıdı. Şitliye ıeldifimiz oman, ıaa· 

Sözü yalanlanan yo!C'u da kız- te bakt•m. Randevu aaa~!m be~ 
dı. Kar41lıklı mükemm"l bir mü dakika geçiyordu. Arabımuz tek· 
nakqa baıladı: rar c:lurrlu. Bir poliı memuru kol · 

- Sizde saat var amma, larını ıaliıyarak bizi dunlurd11: 
insaf yok. Hem benim 1&atim - Eyvah, timdi de v"ıika mu· 
t•tmaz. Bakbm da söyl~dim . ayeneıi var galiba?,, dedim. 

- Serin saatin çok kotuyor an· Deiibni9 ... Poliı de arabaya at-
latılan... laGı. 

- Seninki de uyuyor anla9ılan Yüz admı ilerde tekr:u durdur 
Hil4 valrit gelmedi nai? du, indi ıonro da döne~k toför 

- Otobüalei"lnrk dsk'kad• \:rir le ıellnıla,ıı. 
kalkar. \ "akit timdi gel:} or... yeniden kalktık. M~: diye kö· 

- Siı.in dakikaların.:.: Kutbu · yünden geçiyoruz. Çardaklı kı: 
timalideki ıündüzlere benziyor.. kalive)eri oldukça kalabnlık ... Yoi 

- Amma ıevezeye ~attık! kenarındaki karanfil baitçelerinin 
Münakaıa uzamak V! hararet mis gibi kokusu bize kadar geli · 

lenmek istidadmdayd&. Araya yor ... Aıfalt yolda sür'atle Herli · 
girdiler. Otobüsçülerden hiriıi ba· 
iırdı: 

-Yahu, Mehmedi ç•ğmn ... 
Bir saattenberi oto~~ıte çil~ 

doldurduğunu söyliyen )olcu ıe 
ne homurdanmağa batla eh: 

- Şimdi de numau ba~ladı 
Şimdi dl'! toförü aramak bahane · 
ıiyle on ~akika reçirece-1! ler ... 

Dııar~a bağırmalar t14:vam edi 
yor: 

- Mehmet nereye aiıtj? 
- Su dökmeğe .. 
- Yok beyahu, kahv~de altm1~ 

altı oynı;yor. 

yoruz. 
Zincirli kuyuya gel.fiğimiz za

man ön~e büyük bir kamyon gi · 
diyordu Bizim ıoför } ol iıtedi 
O, ya duymadı, ya aldırmad~. Bi· 
zim bahacan da buna kffdı. Hen· 

değe yu\·arlanmak tehla."sini gö 
ze alaru ve müthit bit kavii ya· 
puak kamyonu geçti ... 

Kamyonun ıof örü b~ hareket: 
bir hakaret saydı. Oda ..,:tes~ ha · 
sarak son sür'atle arkamızdan sal · 
dırdı . Kamyonla otobü f trasır.da 
ki bu mvnasebetsiz yanı Zindrli

kuyuya 'kadar devam t..Ui.. . Bi ı 
heyecandan ölüm terlet: döküyor · 
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Feneryılmazın 
Bandırma gezint isi 

Çok güzel oldu 
Bandırmanın kurtuhıt bayra • 

mmda bir apor hareketi yarat • 
mak için Bandll'1D& idman yurdu
nun daveti üzerine aporculardan 
Te tem.il kolundan F eneryılmazlı 
23 genç Bandırmaya aittiler ••• 

Sab.h saat 5.30 da Bandırma -
ya çıkıldı. Mıntaka batkanı Bay 
Retat ve Bandırmalı gençler ta • 
rafından kartılanclı. Feneryı]m.z. 
lılar istirahat etmek üzere otelle
re yerleıtirildi: O ıi?n kurtuluı 
bayramı olduğundan büyük bir tö 
ren hazırlanmıştı. • 

Törene saat 1 O da baılandı.On
de asker ve arkada sporcular ıeç· 
tiler. Kulüpler ıu ,ekilde ııraJaıı. 
mııtı: Baıta Bandırma mmtaka 
bayrağı ve Bandırmanın cidden 
kıymetli ve çabıkan batkanı Bay 
Reıat, onu takiben F eneryılmaz 
voleybol ve futbol takımı, Bursa 
Sebat kulübü, Bandırma idman 
Yurdu, Edincik sporculan temiz 
ve muntazam bir ıekilde ıeçtiler. 
Şiddetle alkıılandılar. Meraaim • 
den sonra sporcular iatirahate çe· 
kildi. 

Öğleden sonra maçlara batlan· 
dı. llk maçı Bandırma Gençler 
Birliği ile Bursa Sebat kulübü 
yaptılar. 

Birinci devre Bursanın hakimi
yeti ile geçti ... Bu devrede Buna 
güzel oynadı ve üç ıol çıkardı. 

ikinci devrede Bandırma açıldı 
ve mun~azam akınlar yapmağa 
bqladı. Bandırmalılar fınatlan 

kaçırmadılar ve adca arkaya dört 
gol çıkardılar. Oyun, bu suretle, 
Bandırma Gen::ler Birliiiu!H ii• • 
türllüğüy e b1\ i. .1 • ~ 

ikinci maçı F'eneryılmaz · ld -
man Yurdu oynadılar ... Bayrak 
töreninden sonra oyuna başlandı. 
Başlangıçta F eneryılmnzlı tar dur
gun görünüyorlardı. Vapur yor · 

aüael bir kafa Turutuyla Meın..t 
üçüncü ıolii attdar. ()yunun aoa 
dakikalannda F eneryılmu sil • 
zel bir ıol daha attıysa da hakem 
bunu "F avul var!,,, diye kal>W et
~edi. Halbuki Bandırma kalecisi 
çiklf yaptıiı sırada F enery,lmaz 
aoliçi topu kaleye ıokmut bulu • 
nuyordu. Neticede oyun 3 - 3 be· 
rahere bitti. 

Oyundan sonra F eneryılnaazh • 
lar otobüalerle fırka binuuıa ıö • 
türüldü. 

Gece F eneryılmaz temıil kolu 
Bandırma kurtuluı bayramı tere • 
fine askeri mahfilde bir müsame
re verdi. O rece F eneryılma2hlar 
Erdeiin kurtuluı bayranamda bu. 
lunmak üzere Erdeie davet edil • 
di. 

Erteai rünü sabah aaat aekizde 
otobüslerle Erdeie ıidildi. Spor
cular törel\e ittirik ettiler ve al • 
kıtlanddar. Oileden ıonra ErdelC 
idman yurdu ile F eneryılmaz ara
sında samimi bir voleybol maçı 
yapıldı. Bu maçı Feneryılmazlılar 
15 - 3, 15 - 13 kazandılar. 

Erdek idman Yurdu batkanı 
Bay Fehmi F eneryılmazh gençle
re bir ziyafet verdl Aktam geç 
vakit tirin Bandırmaya dönüldü. 

Bandırma idman Yurdunun ak 
tam ziyafetinden soma vapura 
hareket edildi. Büyük bir ıporcv 
kitlesi F eneryılmazı uiurlamaia 
gelıni!ti. 

Bu gençlerin başında Bandır : 
ma gençlerinin büyük bir varldi 
yaratınaıında mühim bir amil n • 
t talta im ID:rii Bij'~~alı' 
lcfm&n Yurdu bafkanı ve bqkap
tanı Bay Bekir bulunuyorlardı. 

Ayrıhı çok aamimi ve candan 
oldu. Kardet aençler "Y qa.!,, lar· 
la biribirlerinden ayrıldılar. 

gunluğu ve uykusuzluğa alıtma - ti t• 
dıkları belli oluyordu. Avrupa a e ızm 

Birinci devre 1 - 2 Bandırma k ı 
idman Yurdunun üstünlüğüyle re Or arı 
bitti. ikinci devre batladtğı za · (Baştarafı 8 ncide) 

man Fenerydmazın daha ağır Yüksek atlama: Finlandiyalı Pera • 
bastığı görülüyordu. Buna rai • salo derece: 1 metre 98 
men Bandırmanın münferit akın- Uıun atla•a Al•an Leichum dere-
Iarı görülüyordu. Bu akınlardan ce: 7 metre 73 

birinde Bandırma aağaçığı, Jeal~ . Sırıkla yüksek atlama ~ Polonyalı 
cinin vakıtsız yerin.Jen çıkmalln· Sehneider: derece: 4 metre: 10 
dan istifade ederek ü~üncü Golü Oç adım UIUD atlama: Flnllndiya· 

:J" • h Rayuaarl derece: 15 metre 28 f 
attı. Gülle atma: Alman Woellke dereceı 

Oyunun bundan sonraki ,ekli 16 metre 33 

Bandırma yarı sahasına geçti ve Disk atma: Alman Schroeder dere-
F eneryılmazm tazyiki arttı. Pe • ce: 53 metre 10 

naltıdan Mukadder ikinci golü ve Cirit atma: Finllndiyab Jarwinea 

ı~aıw. oturmuf, elleri konan PÜet 
ierle dolu iki Rum da hııLraretli 
bir münakaıaya dalmıf ~ "'lunuvor. 
lar ... Lifa o kadar d1'!n11tlaı ki 
aünyt.yı rörecek halleri yok. Oto 
bilı yolcuları içinde vaktiyle ali 
kadar olan yalnız benim . . Saat! 
haktnn: iki buçuk... fl:! ha hare 
ketten eaer yok ... 

- Kcıun, çağırın ıunn ... 
Nihayet ıoför 7?ldi. Oüd:kler 

öttü. Kapılar kapanlı. Semplon 
elupreıindeki hareket törenine 
'-uiyel' ipretlerle obi.üa ltar ... 

derece 74 metre 30 
duk. Sür'at müthi!ti .. . rol kena -=================== Çekiç atma: Irlandah Callaıhan 

yolc\llar·n arkasından ~.:etçi bir derece: 56 metre 90 

Arabadan inerken beni: 
- inmeyin, timdi kaikacafız . . 

Cliye get i çeviren pebli,,an kılık) , 

adama ıeılendim: 
- Yarım saat oldu, r.e zaman 

kalkacafız? 
- Şimdi, ıimdi. 
- Y nım saat enel de timdi 

demittir:iz. Eier sizin f;~dileriniz 
yarım aaatlik iıe dah ~ iki saat 
baraday:z demek ... 

Br yolcu bizina koh'lfmamıza 
Dnfb: 

- Onlar hep timdi c\erler. ıe
no bildiklerini okurlar. Ben ıelel. 
l>ir aaat oldıa. 

Pehlivan kılıklı ada':Aı bu ıözf!I 
içerledi. Yolcuya ter• t.erı bab 
Nk söylendi: 

ket etti. 
Unutnıadan aöyliyel•m ki, o za· 

mana kadar da araba tamamen 
dolmuttu. 

Ben arka tarafta oha uyordum. 
Yolcuların elueriıi ön t.raf a dol· 

muf tu· &ilet alırken şcföre sor
dum: 

_ Neye hep önde o~ruyorlar ~ 
_ ön husuıi mevk;~:r. Ma 

kaalar oradadır. Az 1&1laıur . 
Bir tecrübe daha "dindifimt: 

memnundum. Barğır .1 tklar1mn1 

çarliato:"l oynamuına aldırmıya · 
rak yerimde kaldım. 

Harbiyeye ıclince arabamız 
birdenbire durdu. Han. fU :leva 

nuı ıibi ıiımanbğı yüı;iındel' bi: 
tabiat garibesi olarak ş~hret bulaıı 

sinmna )ıldızt Mey Veı1t kadar 
fitman iki naadam ıkına sıkına dar 

rın:la alt tarafları kirec~ bulanmıf 
ağaçlar yetilli, beyaz)· bir şerit 

halinde iki tarafımızd1'f akıyor
du. Ayazağa çiftliğiı:"e gelince 
yarıt bitti ... Fakat arabıda i:.ulu· 
nan bir kocakarı bayıld .eı için in
dirilerek oradaki çeşml"!de eli yü
zü yıka"ldı. 

Hacıosman bayırında birden -
bire tekrar durduk. 

- N" oluyor? diye <:ne bz.k • 
tım. 

iri yarı bir inek asfalt )'oluıı 

tam ortasına uzanmıı, "lrşam gü · 

netine kartı gözlerini yı.\mmu~ ge· 
vit retir;yordu. Güçbe!a, hayvam 
deh çütJe kaçırdık ve ~ckra: ha· 
reket ettik. 

Hacıoıman bayırınf'fr.ki gazi · 
nonun rnünde biri ka1&&l diğer · 
leri erke iki senıç yolcu in • 
di. Arabada bile kolko:a gh-mit. 
burun buruna sokulmuş olan bu 

es piri yaptı: 

- Kır havası alacak~.-.r ... 
Maslağa kadar kırlada ıık sık 

hususi otomobillere l~düf edi· 
yorduk. Arkaları yol' çevrHmi, 
ve perdeleri pakanmı• olan bu 
rabalar hep kır havas ı rlmak ih 
tiyacmda bulunan çift,eı le do)uy 
du. 

Nihayet Sarıyere geUik. Oto 
büs hakikaten Taksimden b"•ay-!\ 
kadar kırk dakikada ge!mi,tL Fa 
icat ben arabaya bine}; a ltmı ! beı 
dakika olmuştu ve tabii , and~vum 
bozulmuı, bekliyen falar. k•lma· 
mıftı .. 

O zan1an ne yaptım l,' liyor mu 
sunuz? Londradaki Dır RoıLi 
maçı için, Nevyorktan tayyue ile 
lngiltereye gelen Amer·~alı" gibi 
Sarıyerde bir poiaça yiyerek teh· 
re döndüm. 

I Jı.an A. Gökpınar 

__.J)--

Bisikletle 
Saatte 60 kilometre 

Geçen hafta Fransada bisikletle 
pi~t Uıerinde yapılan sürat müsaba • 
kalasında Ernest 'l'errean yüz kilo • 
metreyi saatte vasati 60,606 kilometre 
süratle bitirerek birinci relmi~tir. 

SUnnet dtlğUoU 
Kııılay Unkapanı şubesinden: 

Şubemiz ıeçen yıl oldaiu sibl h 
yıl ela ,ehit, yetim ve yoksul çocukla· 
n sünnet ettirmek üzere eylOlün .28 
nci cumartesi &ünü gecesi Haliçf enerl 
caddesinde Cibali mektep bahçesinde 
bir düğün yapacaktır. Kııtlayı seven
lerin hem bir gece geçirmek, hem de 
bu ya:nı:ılarr se,·indirmek için dU -
f ÜJ'Umüze gelmelerini saygı ile bek • 
Jeri~ 
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D o ğ ur r11 a re·koru 
insanlarda ve muhtelif cinsten 

haqvanlarda nekadardır? 
Kanadalı Madam Olonne beş çocuk, Alnıan
yada Sen Rernar kHpeğl Rlta on sektz 

encik. bir keçi beş oğlak, bir inek 
üç buzağı doğurmuştur 

Ge;en yıl Kanadalı Bayan Di- insan oğlunun altı yavru birden 

_____ ...,,,....._, 

· onni adlı bir kadının bef ~ avruyu doğurması hadi&esi ilk defa 1903 
birtilen doğurmasındanberı bütilıA yılında Afrikanın batı kıy•ların . 
cHinyanm merakı bu yavru!ara çev da J. Vişa.rt Kerr ve H. Kukman ...... ~ ....... 
rilmiıtir. Çünkii doktorluk bilgisi adlı iki İngiliz doktoru tarafın • 
tarihinde insnnın beş ikiz dcğur- dan kaydedilmitli. Bunlar, Kana-
mam ve hepsinin yaşayıp gitme- d d k ada o tor Dafoe'nun beş kız 
si ya:zı:ı c!cğildi. Ş:mdiye kadar 
,_ l · 1 d doğuran Dionne adlı ananın ha . 
c; • gm er yavruların sayı~ı ile e • 
ğil, ya~ar.ıasiy]e aJ;kadardı. Çün· şında bu!unduğu gibi doğtcm es · 
ı~u b!r kadının be~ yavru ~loğur • nasında bulunmamı§ olmakla be
ması çok göriilmüşlü ammcl, bun- raber, ana rahm:nden çıl"tıktau 
larclnn yaş.ıyan olmamı§tı. Hatt:l 
Yunan filo.::ofu Aristonun ea~rle · 
ı·in-!cn b:rinde bile böyle bir kay
( rı. tes:>. :l '~f ı:-:liyoruz. Bir defada 
~hı r:ccuğu,., doğduğuna dair ina

~ılacak 'lrcsikn!ar vardır. Söylen · 
el' ğ;ne göre yedi ve teki-;: çocuk 
cl::ı[;uran ka:'mhr da varnıı~ ! 

1 lny\'anlnr aram1da ı:,:o!c doğur 
nn m:?"Sc'esi bilginleri bile ~a~ır • 
ta:.t».k c'crc::cdedir. Bunlar dcığuır 
::ayısmm r~ ka:ia.r olabi' :• eğiı: 
bir ti~riü kestirip atamamı§laı dıl'. 

Burada gördüğünüz Sent Ber · 
nar:l k5pe~i Rita bu y1l larn on se· 

kiz yavruyu doğurmakln, ;öpck -
hı' ~ra::mda er. çc.k yavru doğur -
rno. rekorunu kırmış~ır. 

az sonr3. ölen altı çocuğu c;örmli§· 
lerdi. Bu kadın bir zenciydi. Ve 

bu vakaclan evvel de iki dcfad&11 
fazla i.dz doğurmuştu, fa! ~t dün
yaya getirdiği çoeukların 

hiç.bi risi ya§amıyordu. 
Son znff;-n'arch\ 

b1r ka1ın•n a\· 
tı ~ocuk birden 
doğurduğu Ro · 

Domı?zlar umumiyetle altıdan 

~ekiz yavruya kadar doğunnakla 

d K I b l ~, ·ı f · / 1 ı ~ uiiı,·liildr•rdcn biri de sofrada hnr/""'.~c• berab~ •• bir doğum a on, onbir n n n ı,;: m,. crın •ar~r n.~ ıgı rı " ·"' 

'er bulabilmektir! 
ve on iki ya,•ru d,1ğuran don1uz . Ru gördiiğiiniiz köpek Dmıimnrkalı Bclfo'dir. Çnlı· doğurmahla iin nlmı~· 
lar d:ı görülme!;tc:l:r. Kanada:un tır. Bu yıl da on d;;,.ı )'m'rıHlt olan bu /;öpeğiıı yarrulan~ı talı.ımlarn ayır· 
Kolombiya vil~yetinde Port Mu. mı~lar. bö)·lccc .~of raya yrdi~cr, yedi.~<'r ot1tmıalamıı tcmın ctmı§lerdir. 
di'de bir ciftcinin domuzu bu ae-. .. 
ne tam yirmi yavruyu bir dcfadf! 
doaurarak büti~n memeli hayvan
la1· arasır::Ia en çok yavru doğur
mak rekorun-:ı kırr:lı§tır. 

En çok yavru doğurmakla ta · 
nmmış olan fare ve tav~anlar bilf' 
ne bu domuzun, n" de Rita'nır 

kırdrkları rekora yaklaıamamak 
tadırlar. 

Farelerin §imdiye kadaa kay -
de dilm~f en yi~kıek doğum reko -

ru on iki, tavşanların on v~ küçük 
farelerin sekizdir. Bu havvanlar 
arasında, tavşanlardan ba~ka hiç
biri fazla döl almak için hususi 
bir surette bakılıp yetiş~irilmiş 

değildir. 

Hayvan doğumları, inanıı.nlarda 
olduğu gibi, mazbut kafıtlarla 

tespit edilmemektedir. Doınuz ya. 
hut köpeklerin zaman zaman böy
le çok fazla yavru doğutmaları 

ıelici ıeçici bir merak uya.ndırır. 
Fakat insanlarda olduğu gibi ay • 
rıca doktorlar tarafından derin . 
den derine tetkik edilmez. 

manyadan bildirildi. 1929 yılında( ğumda dünyaya beş çocuk getiren 
güney Afrikada ve 1930 da Bre -
zilyada gene böyle altışar çocu'k -
luk birer doğum kaydedil:!i. 

Birleımi1 Amerika umhuriyet • 
}erinde altı çocukluk an:ak bir 

. vaka kaydedilmi!tir. O da 1899 
yılında Alabama'da olmu1lur. 

an:ılardan otuz iki tanesini tespit 

etmişti. Fakat bu analardr.n hiç ~ 

birisinin bütün !;Ocukları hep bir
den yaşamamışlardır. 

Kanadada Madam Dioıı:ıi beş 

çocuk birden doğurduktan sonra 

güney Amerikada da böyle bir ha
dise oldu, fakat c::ocuklar tloğum· 
dan az sonra öldü. 

Bir defada yedi çocuk doğuran 
analar da vardır ve bunlar resmi 

kayıtlara geçmiştir. Birisi 1899 
da PenıHvanyada, ikin~isi 1002 de ikizler, üçüzler iae bütün iHke -
Kaliforniyada olmuştur. Kalifor - lerde pek sık te&adüf edilen ha . 
niyadaki hadiseyi Los Ancelos diselerdir. 
doktorlarından R. C. Şultz fon a . 
lemine mufassal bir raporla bil • 
dirmitti. 

Hayvanlar ara~ıntla l:ir tek yav
rudan fazla doğurmıyan? .ır pek 

Sekiz çocuk doğumu için itıma· nıtıtHH1!11tıtı11ııııtfl1"'hl1ııııtllnırııu111u11ııııııttnttnııııııııııııı1ı:ıı1 
da tayan bir tek hadise vatdır. Bu 

da Çin dahilinde olmuş ve çocuk
lar dört gi:n kadar yaşamışlardı . 1 

Beş çocuık birden doğurmak ha lfıiiiiilltw•"~-~-fii!MtMll 
diaeleri pek nadir değildir. Bun -

dan birkaç yıl önce Amerikanın 
Jons Hopkins Ünh·enitcs:ndcn ı 
Dr. Alan F. Guttmaher bir do - ı ıırııiiillıiıııııııııı111ııııııt1ııııııııııııı11ıııııııuıııııııınııııımiii1ıiiiiiiiı:ı 1 

Bu i11clc ele A lmanyanın I>u~scldorf ~clırindcrıdir ııc adı Kaıerin.' dir. Bu 
yıl bir deflldtı iiç buzağı bird<'n do ğurmu§tur. inekler i~in bu ~ayı rekor. 

Nanni adlı l•<'r,;i N<wyorkun yanı İm· 
§mdal.-i Gcııeı·cdc bir çif tlilaa bu yıl 
bir def atin im~ oğlak doğurmrı~tur. 
Nanni çoh ~t·fl:atli bir anadır. l'al'ru· 
!arma nasıl 'C't'cr gö::ll'rlc baktığrnı 
rcsimd<> göriirnr.<;ımuz. Narıni hr.r;ilcr 

arnsındn clo~urma rekorunu tC$iS 

ctmi~tir. 

çoktur. Balina balıkları işte bun -
!ardan biridir. Filler umumiyetle 
bir tek yavru doğurur. Fakat bun
lardan da ikiz doğuranlar nadir 
olmakla beraber vardır. Filin üç 
yavru birden doğurması ise şim
diye kadar hiç kaydedilnıemiştir. 

inek, at, koyun ve keçi tlc dahil 
olmak i~zere ehli hayvanlardan i
kiz hatta üçüz doğuranlar pek 
çok olmakla beraber üç tay do -
ğuran kısrak görülmemiştir. 

Koyun sürüsü yet;ttir~nlerin 
boyuna çalışmaları sayesinde şim 
di diinyanın her tarafında bir do
ğumda dünyaya üç kuzu getiren 
koyun cinsleri çoğa!d:ğı gibi, dört 
yavru doğuran keçiler de her ta
rafta yeti~tirilmiştir. Yukarıda 

resmini gördüğünüz keçi Nuvyork
ludur ve senede he§ oğlak birden 
doğurmaktadır. 

Kangurolarm karınlarındaki ko 
caman cebi görenler, bu hayvaıı-
1arın birçok yavru dcğurdcklar1ı11 

sanır. Halbuki kanı:;ııro aşağı yu · 
karı iki metre boyunda bir hay -

van olmakla beraber nncak bir 
tek yavru doeurur ve bu ycı.vrur.:.m 

boyu da ilk gi;nlerde ii-ç dört san
timden fazb değildir. 

Ehlile~miş olan hayvanlar, yn· 
bani ka!mış akrabalarıııdan Jaha 
çok yavru doğurmakt~drrlar. Mc 
selü evcil l<e:lilc•· bir doğumda 
altı, haltn sekiz yavru cloi;urduk
ları halde adanlar yalnız hir ya -
hut ilci, l<aplanlar da iki yahut üç I 
yavru doğurrnak•..:-.dzrlt'\r, F areleı 
de öyledir. Şehirli olmut fareler 1 

sa)·ılmaktadır. .. 

yabani kalmıt farelerden daha 
çok yavru doğurmaktadırlar. 

Evcil olmut ta."9!&1tların bir 
defada dünyay getirdikleri yav • 
rularm sayı.ı yabani ta.vıanlardan 
çok daha fazladır. Yaban domu • 
•zu dörtten sekize kadar doğurur, 
daha fazlasına tesadüf edilme • 
mift1r. Halbuki ,ubt,Pa da ıöy· 
lediğimiz gibi evtle beslenen bir 
domuz bir defada yirmi tıı~e yav
ru doğurmuıtur. 

Yaban kurtlariyle diğer köpek
ler hiçbir vakit Sent Bemard'lı 

Ritanın on tekiz yavru doğurmak 
rekorunu bulamamıtlardrr. 

insan gibi biri.birine benzeyen 
ikiz doğurmakla ta.nınDll! bir tek 
hayvan vardır. Bu da Armadillo

dur. Biyolojiıtler (yani hayat bil: 
gisi mütehaasısları) bunu da ayın , 
yumurtanm olgunl&Jllla çağında 
ikiye bölüderek ayrı ayrı 

birer yavru vücuda getirmesin
den ileri geldiğini söylemekte • 
dirler. Netekim ikiz, üçüz ve dör
düz inİan oğullarının da biribi • 

rine benzemeleri aynı hidiıe do •· 
layısiyledir. Batka hayvanlarda 

ise biribirine tıpa tıp benzeyen İ• 
kizler görülmemittir. 

Burada re5mini gördüğiinüz Ü • 

çüz danalara "karın kardetleri,, 
denir. Bunlar ayrı ayrı yumurta 
höcrelerinin aynı zamanda tohum 
kaparak büyümeı~yle olmu! buza.. 
ğılardır. 

Kanadada doğmuş olan beşiz • 
ler biri ötekinden farkedilmiye • 

cek derecede biribirinc benze • 
mekte ve aynı ya~ama ~~raitini 

göstermektedirler. F.ğcr biyclo • 
jiıtlerin dedikleri do~ruysa bun • 
la: ın hepsinin bir tek y·ımurta 

höcresinden hi~ıl olamaları laznn 
gc!memektedir. 

Bu beş ç.ocuğu fen diinya:n çok 
yakından takip etmektedir. Bun • 

lar acaba bütün hayatları müd· 
cetinc.e hep hiribirine ben:er if • 

ler mi yapacaklardır? Birinin 
yaptığını ateki de yapacak mı ?Bu 
sebeple b ı çocukl~rı yaşatabilmek 
için Kanada hükurr:eti el~~n ı;c . 
len fedakarlığı yapmaktadır. 
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lllSKI PlEhLIVANLAR 

-Kui-tdereli ve Çaya I BugllnkD bulmaca 1 Hindistan· 
da 

Kıırıclcreli Çaya 

rirmi be, yıl önce &ı,yoflunda Takıim canbaahaneainde Avrupa. 
nm en meıhur pehlivanaarını ve bilhaıaa bunların ba,ınde. buluna11 
methur iri cüaaeli (Tchaya) adlı Macar pehlivanını yenerek Türkiye 
cihan pehlivanı ünvanını ve kurdellıını kazanan Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan - Balkan f eıtiva.li münaıe betiyle - okuyucularımıza hatırlat. 

mak Jıtedik. Kurtd~re1i o zamanın göiıümüzü kabartan biricik pehli

vanr idi. Buıün, ıürq a.ıhuında birçok Kurtderelileri iftiharla ••Y· 
rediyoruı. 

Tayyare bayramları artıyor 

Halkta tayyareye yardım hiı ıini uyandırmak için, yabancı mem 
leketlerde de ıık ıık "tayyare bayramları,, yapılmaktadır. Almanya-
da otduiu ıibi, bu yrl lnıilterenin birçok büyük tehirlerind~ de küçük 
tayyarel~r uçurmAk ıuretiyle halku ta11are aevıisini arttırmaia çab
t.Yorlar. Resimde bu eğlencelerden birini ıörüyonunuz. 

FAVDALI BIL&IGEA 

Yeni bir keşif 
(Tih.~:.) de meydana çıkarılıp çok değerli kitap üzeri.,de Sovyet 

Ruıyaya ıetirilen iki b::ı yıllık bir tıp akademiıi profeaörleri tetkikat 
tıfl kitabına ıöre, ıon uırlarda _1a_p_3lakta ___ d_U'_lu_. _____ _ 

ketf.edildiii sanılan bircok haki· 1 
katler bu kitapta yazılıdır. 

Meseli inaanm vücudundaki 
kemiklerin sayısı 360, ıinirlerin 

sayııı 99 ve meaemat•tt da tutar, 

on bir milyon olarak ı.e»terilmi,

tir. Akciferin kalbi i"ata ebrteai, 

Rlr kaplan 

ve kalbi yoran birçok hutalıkla· 

rm lüzumıuz enerji . arfın~•n 
hırstan, cehaletten ve f .ıızla yemek 11e. 

yemekten ileri ıeldiii bHdiriım.. 
tedir. Gene ba kitabm iddiaıma 
ıöre, çok kederli ıörünmenin 

daima fenalıklar dü,ünmenin, uy
kuıuzlujun, kabzın ve ;ok içki İç· 

menin de kalp ve lraradfer üze
rinde tuir yapbiı ribi, bunun ne
tieesi olarak in1&nlarm &nrii kı· 

aaldıtr da na ... edilmelrtedir. 8'.t 

On yıl önce Londrada hayvana, 
habçeıine ıetirilen bir kaplanm 
küçük çocuklara kartı merhametli 
davrandıiını ıazeteler~e okumut· 
tuk. Geçenlerde bir A!rerikalının 
H•i.u.ndan getirdiği bir kaplan 
da kadınlara kartı ıayet haıaa' 
ıörünüyor, yani kendizine ufak 
&ir et parça11 atan kaJ,nı tanıyor 
ft üzerine Nldmnıyonnaı ! 

• 
Soldan sağa ve yukardan ata· 

iı okudufunuz zaman :\~,ni mana-
yı ifade ederim. Buıih:!erde bü· 
tün dünyayı alakadar eC:en tehli-
keli bir mevzuum. Bildıniz mi ben 
neyim? 
Doğru bulanlardan b;rinciye: 

5 lira 
ikinciye bir zarif yuı takımı, ar· 
rıca 200 okuyucumuza da mu~· 
telif hediyeler veriyoru:... Bilme~• 
mliddeti 17 ründür. 

Dikkat: Geçen haftaki bUmecemizdı 
birincinin hediyesi mürettip yanlıılrtı 
olarak çıkmamr§tır. O bilmecemfzln bl 
rind hediyesi de beş lira idi. Okuyucu. 
)arımız sordukları için tasrih& lüzum 
girdilk. . 

HABER 
ÇOCUK SATIFASI 
BU~kıı,,,,,.. 

21 - 9 - 9!5 

M tnrstlz uçaklar 

Motöraüz tayyarelerc?e en bü
yük muvaffakiyeti Avuİturyalı bir 
mühendiı göıtermitti. Bundan 
aonra her tarafta motöraüz t&JY&· 

relere de eheamüyet Yerilmeje 
batlandı. ilk önce yüksek bir 
dağdan ıenİ.f bir ovaya inen 
Avu.turyalı mübendiı, aon yaptı. 
iı motöraüz tayyareıiyle yirmi 
be, kilometrelik bir meaaf eyi 
arızaıız olarak uçmuttur. Sandan 
önceki tecrübelerde oıı &et kilo
metreden fazla uçamamı,lardL 

Tangoyu seviyor! 

deline 
ararken 

ne 
buldular •• ? 

lnglllzceden 
Meraklı 

blrmacera-

( Mukaddeş Şehir ) in 
harabeleri arasında .. 11 

-Meralrli bir macera-ı 
iki arkada,, üç yıldr.nberi1 Ce · 

nubt Hincfiıtanda, büyük bir orma 
nm kıyııında define arıyorlardı. 

B11ra11 eski bir tehir harebeıiy
di. Yerliler bu ıehir :çin: ' 'Bin 
yıl lSnce müthit bir yer .:a.raıntıım· 
dan ç&kmilt Ye harap "lmu,tur, , 
diyorlardı. 

Cakson, atnofrafya müteha11ı · 
ıı bir mühendiıti. An•dqı dok
tor E19 de 1'a itlere meıaklı bi.· 
adamdı. Vaktile Londrt'ya ııelen 
bir Hint Aliminden !U t.üzleri din . 
lemiılerdi: 

"Şimdi yer akında l:nılunan 
'(Mukadde1 tehir) in ormana ba 
kan bir (prk kapııı) ~ardı. Bu 
kapınm iki büyük ıütabu !İmdı 
toprak illttinde uzanmıt duruyor. 
Bu ıütunların kaideleri altında ec · 
dad•mız büyük bir defiı1enin giz-
li oldutunu 16ylerler.,, 1 

Cakıon bu hikiyey~ dinledii. 
ıündenberi, zihninde (MukaddeJ 
tehir) in definelerini bdmak ar· 
zuıu yqıyordu. Bir ıün arkada· 
fı doktor (Eyı) e dü!iincelerini 
açtı •• Doktor da ondan az merakl: 
bir aclam delildi. Hindiıtana ıit· 
meie karar verdiler .. Hazırlandı · 
lar .• Yola çıktdar. 

'(Mukeddea tehir) in harabele
ri arumda dolqıyorlardı. Niha · 
yet (Şark kap111) nın toprak üı · 
tünde daran ıtibmlannı bulm111· 
lardı. Cakıon arkada,ır.a: 

- Hiç merak etme! 'ok yakın· 
da zengin olacafız ... 

Diyordu. Seriniyorlarclı. Yanla
rında l:rir kaç. tane - para ile tu· 
tulmut - Hintli upk vudı. 

Mermer ıütunlann kaidelerin~ 

kazmaia bqlamqlardı. Hintli u 
taklar inıilizce biliyorll\rdı. U-

pklardan biri, bir ıün: 
- Burada bir define bulund•J· 

funu ben de büyük babanıdan duv 
muttum amma .. Bu define allınııt 
veya ,Umüte müteallik u.nır,;. gs· 
rek... demif ti. 

Doktor Eyı: 
- Bırak fU budalayı .. 
Diye mmldandı. B'rkaç rün 

sonra, büyiik bir tatm altır.~"lh 

küçUk l>ir aibaüf çekıaece çık~ r 
dılar. 

Se11ahlar Cle'Finenln yerini bn'· 
duklannı aaDIJOl'lardı. 

Çekmecenin içinden im deri ii · 
zerine yuıhmf olu .. .-t.dN'
dan bafb bir Jey ~"'-•ıttı: 

"Hayotta malHı .,,miy~n 
lritnH hnit.ini 4e, batltolarım J,, 
ancai yan ltınuruı olar. Maı.,,.ar/; 
muvallaki)'dler İM, lftMllll Jün· 
yamn yalnız 6ir t•tıhm •6.terir. , 

Bunlar (Badda) nrn lhleriydi. 
Ve buradaki cl.finnin de bundaa 
batka bir teY olmadıtı anlatılı 
yordu. 

iki arkadq birbirlerine baJn. 
tarak rüliiftiller.. inanmadılar,~ 
Toprap bznwJda dnw ettiler. 

O rGn hentiz a)qam olmadan, 
ormandan harabelerin arasına i -
nen büyük bir fil ıöriilaClü. Bu, 
seyyahlar için 'Lüyült m maıi • 
betti. ikisinden &irinin kurhae 
ıitmeai ıerekti. Fil liortumunu u · 
zattı .. Doktor Eya' iyakaladı.. iki 
büklilm :yaparak seçip aitti. 

Mühendis, arkad&fmıa arkasın· 
dan haykırıyordu: 

- Merak etme, Eya ! Oltime ıi · 
diyoraun .. Fakat, adın tarihe ı•· 
çecek. L'ondraya dönlince, Badda. 
nm bıraktıiı defineyi heterh etiıt 
laalaima iriftinaefe çah!Acağım .. 

1. F. 

ŞUNDAN BUNDAN 

Kaşınızı çalmayınız 
Bir Alman profesörünün iddi 

Amerikalıların tuba!lıklannı aıına g6re, bat airılarmm yüz·Je 

bekleyiniz. Hafif bir ba, ağnı• 
ba!l&J181Cı ıörecebiniz ~ Halbuı,i 
katlarını hiç çatmıyan çok netLf. biliriz amma .. Amerik'J.ı:laki hay· 

vanlarm da oradakiler ~bi tuhaf· 
lıklar ıöetereceğini sanmıyorduk. 
Kaliforniyada bir •ırkta tethir e-
dilen büyük bir kaplumbafa Tan 
godan çok ho,lanırmıt ! Yanında 
batb pliklar çalınınca hiç kımıl· 
dam3dıfı halde Tanıo ve F onks
trot çalındıiı zaman meydanclA 
hoplamaia bqlarmıf ... 

kırkını neteıiz eclamlar ~kil edı
yormu, ! 

Profuör bwıun ael,~bini izah 
ederken diyor ki: 

"iddiamın hakikat n;up olmA 

ki1111elerin hatları nadir'-ll!' ağrır r , 
Biz henüz denemedik Yalnn 

bir doktor arkadqımrza sorduk. 
Şu cevabı verdi: 

dıjını bizzat ıia ele kendi ricudu- - Bu, bir ibnl izah delildir. 
nuzda deneyel>ilirsiniz ! Müsbe~ Fakat, haldbttir. Ne..-;.z ve dal. 

bir netice almak için, ka,larmm ma kederli görünen inıonlar 'bıtt 
en çok on bet dakika çatınız.. Ve airuuıclan kwtulamulu. 
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MAZON 
bim ve markasına dikkat 

Maı.on Meyva Tuz• 
lılhahlan aç karnına '6r kab.

ka~ığı alındıkta 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden bir saat sonra aha• 

Ü 2 - Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. . . !! 
İ 3 - htiyenlere, kayıt ıartlarmı bildiren öğrenekten bir tane paraaız olarak gönderıhr. ~ 

dıkta 

Hazi msiz119ı. 
Mide, ekşilık 

•• iiiil Şehzadf'baş. Poliı karakolu kllrtısında. Telefon: 22534 1:1111111====::::::::--.. t"e yanmalarını giderir. Ağı:dald 
IJ/Jb.~~~ tatsızlrk Ye kokuyu izale eder. 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 

UMUM MODORLOGONDEN: 
Mayi. 935 den itibaren satışa çıkarılan halk biletlerile o/o 20 

tenzilatk: gidit, dönÜ§ biletlerinden sayin yolcularımız lehine 
yapılan ucuzluk ve gÜn uzatılması aşağıda yazılı olduğu şekilde 
ilin olunur. 

HALK BİLETLERİ 
1 - Birinci mıt!taka bi.leti alanlar: Marmara havzasiyle Ça

nakkale boğazı dahilindeki iske1eler arasında: 45 gün. 
2- ikinci mıntaka bi!et~ alanlar: Karadenizden Samıauna 

"Samsun dahil,, Ege denizindP.n İzmir iskelesine kadar "lzmir 
dahil,, olan iskelelerle birinci mmtaka dr.hilindeki iskelt:ler 
arasında 60 gün yani iki ay. 

3 - Üçüncü mıntaka t:iJeti alanlar: Türkiye sahillerinde va
purlarımızın uğradığı bütiin islceic~e:- arasında üç ay müddetle 
Geyahtt etmek hakkını haizdir 

Fi AT 
Birinci ka.mara 

Kurut 
1500 

İki rıci .kamara 
Kun•ş 
ıcoo 

Güverte 
Kuruş 

500 Birinci mıntaka i~ke
lelerinde 45 gü~lük 

4000 3200 

5500 4700 • 

1000 
seyahat müddeti "çin. 
iki mıntaka iskelele
rinde 60 günlük .vani 
iki ay müddet için. 

1500 Üçüncü mıntaka iske
lelerinde 3 aylık müd
det için. 

Yemek hede1iyle nak!iye ücretleri, rıhtım ve iskele paraları ve 
sair rusum yolculara aitt!r. 

"Yüzae yirmi tenzilatlı gidiş ve dönüş biletleri 
Muayyen iki iskele ara~ında yü:ı de yirmi tenzilatlı gidit • dö

nü, biletlerinin müddeti 45 güne çıkarılmıştır. 45 gün zarf mda 
clönmiyen yolcular dönüş kısmınm tenzil olunan yüzde yirmi 

. farkını ödemek suretiyle altı ay İçe! risinde bindiği iskeleye dön
mek hakkını haizdir. 

Şirketimizden gidiş ve dönüt bileti alan yolcular dönüş bi
letleriyle vapurlarımızdan maada Denizyolları vapurlariyle de 
dönmek hakkını haizdirler. Bu yo~ daki bilet satııları, 25 Eylül 
935 tarihine müsadif çarıamba g 'inünden itibaren lstanbul Ka
raköy acentelerimizle dtşa.rdaki iskeleler acentelerimiz tar.ı.fın
dan yapılacaktır. Fazla tafsilat içit. acentelerimize müracaat e
dilmesini saygı değer yoicularımu: dan rlileri'7, Umrım Müdiirlü/, 

Balkan Festivali 
. 

Hu akşam Beylerbeyi sarayında 

Boğaziçi Gecesi 
Toppne rıhtımından Beylerbeyi sarayına saat 21 den itibaren 
her yarım saatte bir Beylerbeyi sarayına hususi vapur ve sabah
leyin üçden itibaren her yarıın saatte bir Tophaneye avdet. 

Pazar akşamı saat 21 de 
Taksim stadyumunda 

Halk Gecesi 
Tribün 50 kuruş 

Pazartesi akşamı saat: 21 de 
Taksim bahçesinde 

Veda Gecesi 
Duhuliye 1 lira 

Stadyum ve Taksim bahçesinin 
blletlerl şimdiden 

NATTA'da 
satılıyor. 

1 
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H Kil\:1YAGER R 

nH ü sa meddini 
; Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.I n 
!! Bilumum tahlilat Eminönü, Emlak 
i \'e Eytam bankası karşısında lzzet- 1 
B bey hanı. 
Pıı:=·ii rm:ıu -'·" a.w::::ıa:w::==m:: 

Karyola somyası 
yapanlara 

(Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 
icat etmiş olduğum imtiyazlı yeni tip 

... .. ı 

Kolaylık olmak üzere 
perakende 65 kuruşa ı / 
;atılan şişeler piya • 
saya çıkarılmıştır 

kasında 12 No. lu MAZON 
ederek bedelini geri alabilirler. 

Fazla bir yemek n içme. 
den sonra hissedilen yor

gunluk ve şişkinliği hafifle. 
tir. M A Z O N tuzu
nun tesirinden memnun kal. 
mı yanlar şişesi açık da olsa 
Bahçekapıda lş Bankası ar

BOTTON ec;.a deposuna iade 

Dıılıt D11iryıll1rı ıe liıınıırı ıııetme ~mım i~ıreıı ilinlırı 
7363 lira muhammetı kıymetli lokomotif, vagon ve emnıyet uupa· 

pı yayları gümrüklenmiş clarak teı limi ıutile 18 Birinci T ~!rİI! 1935 
Cuma günü saat 15 de Ankar•da idare binasında kapalı zr.tf u•·.ıl':ıg 
satın alınacakdır. 

• Bu ite girmek isteyen!erin 552 lira 23 kuruıluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kant•nun 4 ncü maddesi rııucibince 
ite g;rmeğe kanuni manHeri bulur. madığına dair beyannam.-: ve tek
liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine venneler: li
zımdır. 

Bu ite ait prtnameleı· parasız olaralt Ankarada Malzeır.~ dairesin 
den, Haydarpaıada Tesellüm ve .Sevk müdürlüğünden ·dağılzlmakta-
dır. '(5632) 

.somyalarımı bu kere piy~~ya çıkar- tk; eksiltmesi feslied!len ve muhammen bedeli 16000 Iira olan 
dığımdan ileride ihtilafa mahal 200000 adet telgraf mak;nesi bandı 21-10-1935 Pazartesi günü saat 

·-·:ımak üzere meslektaşlarımın 15,30 da kapalı zarf usufo ile Ankd rada idare binasında satın a,=~•&• 
beni taklitten çekinmelerini dilerim. cakdır Bu ite girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat teMinat ver-

Zeynelabidin meleri ve kanunun tayin ettiği vesi kalar ve ite girmeğe manij kanuni 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ bulunmadığına dair beyenname ve tekliflerle ayni gün nat 14,30 a 

F. Ad e·m. . kt-=.-d-"""a=·===r kada? Komisyon reisliğir·~ vermele ri lazımdır. Bu işe aid şartnameler 
ğ 1 1 Haydarpapda Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada malze-
g V E me dairesinde parasız olarak dağıt ılmaktadır. "5707" 
İBel gevşekli(Jine 

1.. b • tik eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lira olap 
H o rm o 1 n miktarları &fağıda yazılı olan yatak eıyası 7 - 10 - 935 Pazartesi 

j Tafsllat: Galata posta günü saat 15,30 da kapa1. zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
lı:'T::::::::::~~~:~~::::~~::.-..::ı:.:rm::. satın alınacaktır~ Bu iıe ~irmek is ti.J'eııleriıı 664.20 liralılc~uvak'kal 
rıı- n 111tıımtıııımıuılllllJll nııınıııı1mıııı11111111ıuıiıiııiıit.,., temına.t vermeleri ve k&aunwı tayin ettiği vesikalar ve iıe girıneğe 
I Şişli Etfal hastanesinde \ı manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni rüa 

Göz mütahassısı doktor i' 14 30 k d k · · ı· .... I • I"' d 

1 
_ saat , , a a ar omn::ron reıı ı gıne verme en azım ır. 

Rıfat Ahmed Gozberk 1 Bu ite ait fartnam(·ler Haydıı. rpafada Tesellüm ve Sevk Müdür
e. Halk Fırkası sırasında kız li- lüğünde ,.e Ankarada M<llzeme da iresinde paruız olarak dafrtıl· 

..;esi karşısında 32 numarada. Mua- maktadır. J yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar 1 200 tane pamuk tilte: 30 tane seyyar karyola tiltesi; j 600 tane 
~.g11111ıııııı.npı1111111Qnıııı111___..._...~ yatak ve yorgan çarşafı; 200 tane küçük, 1000 tane büyük yasdı1' ...•............•.............................•. .--........ .b 1 k ..................... E>"c>"i<tor·······--··ii yüzü; so tane küçük, 3~) tane büyük ba, yastığı, 200 tane cı ini • 

Ar . .1 1 , (5770) 

1 ISm~I . ; Muhammen bedeli 44973 lira olan lokomotif, tender ve vaıou 
Haydarp(Jfa hcutaneh bevlıye ~ bandajları 5 İkinciteşrin 935 Salı günü aaat 15,30 da kapalı zarf usu-

mütehcunn 1 liyle Ankarada idare bin~sında sa tın a!ınacaktır. 
Urologue - Operateur ı Bu ite girmek istiyenlerin 3373 liralık muvakkat teminat ile 

:ı Babıali caddesi Meserret ote· .. kanunun tayin ettiği ve:ıikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince 

l li 88 numarada her gün öğledenl işe girmeğe kanuni man1 leri buluumadığına dair beynname ve teklif .. 
sonra saat ikiden seki7.e kadar.fi ferini ayni gün saııt 14,30 a kado.r komisyon reisliğine vermeleri li• 

•:mn::::::m:=::mın11::s:a::n: •• ....,.:::::i zımdır. 

DOKTOR 

Kemal özsan 1 
Bu iıe ait fartnameler 220 ~ uruı mukabilinde Ankara ve Hay • 

darpaşa veznelerinde satılmakta!! ır. '(5579) 

ıstanbul gümrükleri baş 
direktörlüğünden: 

Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
Kraköy - Ekselıiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 • den 8 • e kadar_ Tel: 11235 Batmüdürlüğümüze bağlı Güm rüklerde açık veya ilerde açılacalr 

' 12 lira asli aylıklı memurluklar için 29/ 9/ 935 Pazartesi günü uat 13 
.. ••••••••----- 30 da Batmüdürlüğümüz binasında katiplik ve daktiloluk müsabaka 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanbul HABER 
Yazı lşlerı telefonu: 2:1872 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
e aylık 
3 aylık 
1 aylık 

iLAN 

Türltiıe 
1400 Kr. 
730 .. 
400 .. 
1!50 .. 

Erne6ı 
2700 Kr. 
1450 .. 
800 •• 
300 .. 

TARiFESi 
Tıcaret ııanıarının aatırı 12,50 
Reaml ıı•nıarın 10 kuru.tur. 

Salribi ~ N~şrigat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bası/Jıjı q~r (YAKJT) matbaas.ı 

imtihanı açılacaktır. 

Memuriyet isteyenlerin en &§ağı orta mektepten mezun bulunma • 
!arı ve memurin kanunun 4 i.!ncü ve beıinci maddelerindeki tartları 
haiz olmaları ve hiç bir yere devam etmemeleri lizımdIT. imtihana gi-

1 
receklerin mektep tahadetnameai, hüsnühal kağıdı, aıı ki.ğrdı, sıhhat 

. raporu ve nüfus hüviyet cüzdanlar iyle evvelce her hangi bir r~smi ve 

ı ya hususi müe .. esede bulunmuılara a oralara aid bon servisleri o gün 

1 
behemehal göstemıeleri mecburidi r. 

lstekliJerin yukarda yazıh gün ve aaatten evvel dRiremize dilekçe-
1 !erile müracaat etmeleri icabeder. _(5610) 

1 .. ------Yeni çıktı-------• 
', J Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numara 39 
t HAYDAR RIFAT 

HERAKLiT 
Eski Yunan filozoflannC:aa 

Fiyah 2! hrut - Dalrtm• yeri VAKiT matı;aası htannuJ --··-------------· 
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Eski Feyzıatı 

~r borçtl\n 5tflrt1 maheuz ,.e para· ı 

ya çenimesillı karar ,-e.rilen on ~ 
kalHt ellfl ,.. antikaya taalluk eden 

LiSELERi Kız ve 
erkek 

GOZEL DENiZ MANZAıtALJ 

" APARTIMAN 

Boiaziçiade, ArnaYUtka,ade, Çifte Saraylarda 

Kız YI erkek lçla ayn bölflklerde k•rul •Uf, tefkilitı tam ulusal bir möesst1e 4ir. Kayıt için hergiin mektep yöne· 
timine başvurulabilir. lstiyenlere tarif name ıönderilir. 

eşya 26 - 9 - 93:; günlemecine rast · 

lıyıuı pnşembe ıünü saat ıo • 12 ara

sında Galatada Babıiyar baaıada bi·I•••••••••••••• Tolet'on : 38.210 

Sultanahmette Kab9sekı1da U 

ıa~ sobkia denize nezaretli ~eni 
pılllllf dörder odalı it katlı l3 
maralı apartıman daireleri kira 

tir. 

r in d katta 2 numaralı yaabae iab · -----------------~----~~--~----~--~------~----------------....... ------------ Dairelerde M1l7.0, h"ell, ehıttrik, 

vuul. t.tıhl nıdlr. - -de açık arttlr.a ile utıla'?i1ndul .. ______ B••lkta• • Yıldız • 1931 da açılan 

tnlipoı.nı.r .. lffMtrflndellahal. OKULLAR GCNEŞI Di~\-ıc~ıW~c8l3:l~~N: 
'inde • Zil' bulunacak memuruna mU· H ' y :v • 1 O JU , J.:e 1i . Ne ı v ETkek tak~ y~dır~J:elefon 4 2282. 
l':ı .aafTarı ilAn ol1111ur. U4m) 

1().1 P A R n A V A N J, A 'R 

dört ~ aşında idim Rene.. ~imdi elli 
>·aJJ.:ıdayı• .. Acaba Parlste kaç sene · 
denberi buluu1onm? 

- Otuz altı senedenberi Haımetpe - , 
nah! • 

t:ıte. otuz altı senedenberi i§kence İ· 
~4:ı.!e, hakaret altında )aŞlyorum. O· 
t··r. altı senedenbui tahkir olundum. ! 
Alay edihHm. hizmetçi derecesine in -
c: .~ıJitl:n . Nefrete uğradım. Bu daya. 
ruJrnaı: hayat. e'·lenişimln ilk ıecesln
den itibaren ba~ladı. 

- Kateri~ şimdi bu acı ~eyleri ha· 
trrlaMaia ne IUzum var? 

- Ne lüzum mu nr? Bu hatıralar 
kin ,·e dütmanhk duygularını besler-
~r. Evet. bu uıun ve karanlık devre 
evlenitimia ilk recesinden itibaren 
batladı. Daha yüz sene yap.mı~ olsam 
kral birind Fransuvanm utlunun be. 

ai dairemin kadar ıitlrerek önüm -
de ejildikten 90nra bir kelime aöyle· 
mtden Çtkilip rittifinİ bir türlti UDU• 

taıMyacatı•. lkinci ve bunu takip•· 
den ıteeler hep böyle geçti. Kocam 
Fransa krab olunca hakiki kraliçe 
ben ol•adım. O şerefe Oiyan dö Puvat 
·)'e hbti. Uıun seneler tek başıma bir 
} t•"'lt ~~lrdl•. Bir sün Hanrinin be· 
ni h"! mak istediğini duydum. Bun • 
d~·• a '{an acı içinde kınanarak ko -
~ .. lı llunaa kralı bu hale .sevkeden 
.. lıt· 1erl papuıma BOrdum.. Biliyor 
musun o bana ne cevap verdL 

Rüjjiyeri bqını salladı. Cansız bir 
eeaet ıtbl aapısarı keeilen Katerin dö 
............ etti: 

- Papu, Madam kral sizin ölfim 
•otcusu dafrttrtnmr iddia edb'or, 
wı. 

RUjjiyeri timdi Ye sarardL 

- tien ölüm koku.su dajıtıyer•a • 
şum Rene •. Anlıyor •asan? Dokun• 
duğum şeyler için ölüme sebep vtrl • 
yorum. Rene, iş pek miithittl " Huri 
dö Fransın da böyle aöyleIHte lıakkı 
vardı. Diyama ıararı l•rlne 'bop. 
maktan vur~tiii aibi papaalamt •l
temadl ıorlaınuiyle beai hakiki kan· 
lık oereflne erdirdi. Nihayet 1ıU kaç 
çocuk doiurdum. Ah, Rene.. Bu ço • 
cuklar ne oldular .• Fransuva bir M. 

nelik saltanatından ·sonra ne oJduta 
anl&§llmayu deh11tli bir kulak lau -
tahtından yirmi , ... da öleli. Yal • 
nrı AmberaTu Pare onan kanarea • 
den öldüfünü bana aiy)edi. 

Katerin dişleri ukılmıt. alnr bul'Uf
muş olduğu halde hir sufye kadar 
durdu. 

Sonra daha bofuk bir S'!le bqlaclı: 
- Şarla bakı Ömril liDir buhranları 

içinde geçiyor. Son111ula dellnaesl tok 
mümkün •• Frauava kanır•nle beyni 
oyularak ölmUttU. Şarl da aklmı ka· 
~rarak mahTOJacak •• SOlt ~aiu• er 
lan Dük Dalansona bak!.. Harap olu 
yür.üyle o da ölüme malakbl olduiu· 
nu P.,ter miyor mu? Nüaant bir de 
Dük Danjuya bak.. Ne kadar Rtlam 
delil mi? Halbuki OU bUaa ODU bil· 
Yilten ben oldutum l~fn, iki dUıünee
yi yan yana getirmekten lda olan 
bu çocuktaki iktidanulıtı, becerik • 
sizliii benden bafka hiç kbue bile • 
mez. 

Sonra birdenbire hiddete kapı'klL: 
- Franauq ildti. Şarl da ölblı 

mahkba.. Hanri iH, fipMlis yalanda 
tahta çıkarak dermatllllZ bqına, bu 
hafi ağırlıiı altında ellelklılr ta~ ko
yacak .. G8rüyona Ja. h taaa ain'
lığ'ına dayanmak ve Hanrl eflence ile 

Fakat kendWal IMrlutn•n a11 • 
rarak klyaetiai artman 1MI yibek 
lcalbll yaraclılıpa faıbula detildi. 

B1I banketıerial kılıç kuttan.alda· 
ki uataııtmr ..-rmek ••rakı aaı • 
yemla. 

işte tanıdığımız bu adamın bitti• 
duyıalarw okayucalaruma bu n · 
reUe bildir& 

Dik DanJaya ettiti llOll muameleye 
relinee buda oau muwr cieterecek 
hiç bir ihtimalin hulamaclıiına karar 
nrdi. 

Çünkü kraldan ••ra kral aiı.haia 
en mWüm bir azası olu Dtlkiin bi:yle 
iaiınsiz ve fakir bir küçük ifçt kmaı 
ıüüne keetirmeainl bir tiirlii aklına 
Slfdıramıyordu. 

Nihayet ldeti olduju üzere omula -
nnı silkti. Kaygrsızhkla: 

- Adam sende .• Şarap bir kere ka· 
d•he kondu. Artık oau içmekten halka 
çare yaktur.llerlsinl 110nra dtlttlnUrilz, 
dedi. 
Artık biru tedbirli davraamaya ve 

trteei paü Keltis ile Mojirua rande
vu verdiği küçük Okler çayırma ıit • 
memeie karar vercll. Keneli kendiSine 
düıünUyordu: 

- Bu Jantiyomlardan biriline had· 
dini bildirdim. Öbürüne gelince, ona 
da bir ders vermek i~ elbette bir fır 
ut buluruı. Fakat verclikleri raa • 
devuya gitmek, Dük Danjun1111 Ak • 
ladıtı askerlerin kollan arasında dof
ruca Buttl zindanını boilaıaaktır. 
tılmni böylece yolua ko1dııtu • 

dan dofan bir eeTiaçle Luizinl dutti • 
nerek yatağı~ yattı. 

A...-, Hkakta Marpl di Dam • 
.ti fe11bte 11fradılr rece pek u ıir · 

• • • 
dütu Pa'rcfa>:&JU tanımadan bütün va· 

... 
kalan •1rettf. Aradaa tP,9lft ••U 
geçtftl lfla Şivalyeyl ~ 

Durmut oJdatu yenle kmıl ... ••· 
da• Dit Daaju n arbtlqlan De Mr 
delfbnhllm anmHI& ~ ~ 
yf, Dlkün ıidi§ini ve Parda)'&ıun ote • 
le ghiflnl girdi. . 

1 
Artık sokafm tamamen iMiZ kal • 

dıfmr anlayınca plendifl rerdea 
çıkıp kapab dUlllnlann önflnilea 
Dtik Danjunun sfnnek lstecllfi evlıl 
karpmda tlurdu. 

O vakit tekrar kendi kendine bb 
takım sualler sormağa başladı. 

- Bu Jan kimdir?' Bu Lufz klnıdlr. 
Evet, mutlaka onlardır. isimlerde• 
birinin benzerliği haydi diyelim ki 
teeafff olsun .. Ya Ud i8min ldribirine 
uyması_ Bu kabil mi? Hayır. Mutia -
ka, mutlaka onlardır. Bu evde otura• 
Jan dö Piyendir. Oh, herhalde bana 
öfrmmeliyim. Giindiiz aellrbL Fa • 
kat, ya ben gelinceye kadar evden çık
mif bulunursa?. Yok yok .. lstedlfiml 
öğreninceye kadar burada Mkl•mek
lifim llzım .• 

Eve fırlathğı baklflarla onun saki~ 
cephesini arqtırıyor, dimine bir çok 
karmakanflk dil.fUnceler hücum edi • 
yordu. 

Hanri dö Monmoransi gibi tq yü. 
rekU, hala ftkfrli bir adamın zihninde 
ba pce ıen• eski ciaayeUerine ait 
mq'am hatıralar UJUJyordu. 

r.•anın aöndtiremedifl qlun ra • 
hau yeniden saran atefl, kard.,me 
karp besleditf btlyük kin n dttpnan • 
lık, 11Mlan bphya11 fnilna hlat • 

lamıa prplfmuı &iM ~rpıprak ha 
milthff atlemede11 tarakalır haaıl o
luyor ve cinayetler içinde büyüyerek 



A E Kauçuk adam a 
Romanın mevzuunu hazırlayan: Edgar Valas7 

Yelşıyor/ar mı ? 
Ç~.611.k "gireli;.;., 
~OZUITJ. 

nan 
evde 
hi,.-Fey 
hJJJq. _ 
ma-
17?'1-
ardı. 

1im;z. 
hav~ 
., •• t• 

uç unu 
d(I ç~ 
bucak. 
ayı/f _ 
fnı~tı. 

onc:ıvan/q 
derhal o sa 

hile/eki eve • 
9İde~e9im 

Pt::'//s. plan 'O'rına göl'~ lıurcı/ar</eı ' 
Yer allı f11n~llerı ve mahZel'1/e,.., 
~ıa~al\. lla işte hir ip/ 

~----- BAYANLAR !.--- Nifantatında : Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

Büyük bir fırsattan istifade ediniz 
Beyoğlunda lt Bankası ı:ıurşıs.nda 

COŞkUN 
lvATıl Şişli Terakki Lisesi IGüodü~ 

ANA· iLK •ORTA - LiSE 
Manifatura Şirketinin tasfiyesi dolayı•ly1e 

Btltün yünlü ipekli ve pamuklu kumaşlar 57 Yıl önce Selanikte kurulup 1919 da Iıtanbula taıınmıı Türkiyenin en eıkf 6zel okuludur. 
Resmi Llaelere muadeleti , durum va tutumunun dUzgUnlUğU maarifçe aaptanmıttır. 

16 Eylül Pazartesi güniir den :tib'4 ren 

F evkaJade T enzllatlı Fiyatlarla Satılacaktır. 
Bir ziyaret]e emin r?iacaksınn. Bfüün satışlar maktu ~i)at 

Kız ve erkekler için : Yanyana ve geniı bahçeli iki binada ayrı yatı 
daireleri vardır. Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yaıından baılıyarak her 
talebe girebilir. Yabancı dil öğretmeğe .ve her bakımdan talebesini iyi yetiıtirmeğe önem verdilf 

il için s1n1flarına çok talebe oturtmaz. LiSE hergün ıaat 10 - 17 arasında açıktır avıt lllerlne J. üzerine pazarlıksız yapı:i>cakur. 
----'-'~~Pez:ertest ar•am gtrn eri aKi ır. ele on: 42517 

102 PARDAYANT..AR 

kan dökmekten başka bir eyden hoş -
Janmıyan karanlık duygularında ça -
kaı:ı bir şi!llşek tesiri doğuruyordu. 

Gece bu suretle geçerek sabah ol -
du. Yavaş yava~ dükkanlar açılmağa 
başladı. Sokak canlandı. Ilk seyyar 
satıcılar bu benzi sararmış adamın 
gözlerini kar~ısındaki eve dikerek bek 
lediğini hayretle göı:düler. Fakat kim 

se bir .~e.y .. sormağa 'c~saret edemiyor
du. Çnnku, biri önünde durmak is -
ter gibi olsa, bu meçhul şahıs ona öyle 
sert öyle müthiş bir bakııı fırlatıyor -
du ki bir şey sormak istiyen adam 
hemen acele savuşuyordu. 

Jlanri dö l\1on~oı·ansi yerinden kı -
m· ' ' amryor v.e ara srrn biİ· ürperti 
b ii ' i;!l vücudunu sarsıyordu. 

r ·· ·lenbire, yukarrdan bir pencere 
r .:• ılı Ve bir saniye için bir kadın ba
FI ..., u , i: rıdü. Lakin bu bir saniye Mar -
§ lı ı ; Damvile her şeyi anlatmağa 
ı.;.~ ~eldi. Yüreğinden koparak fırla· 
r. ... \ !stiyen bir hayret çığlığım güç 
tuttu. 

PencNeden·ba~rnı çıkaran kadın)an 
dö Piyenin kendisi idi. 

-lS-

KATERlN Dö MEDtÇl 

Akşamın saat dokuzu idi. Okuyucu
larımızı evvelce içine sokmuş olduğu
~uz tahta köprü yanındaki evde Ka -
terin dö Mediçi ile Müneccim Rüjjiye
ri, Şövalye dö Padayanı bekliyorlardı. 

Kraliçe bir masa başında yazı ya -
zarktn Müneccim de ağır ağır odada 
geziniyor ve ara srra saygısızlığını 

u.k.Jamağa lüzum görmeden Kateri -
.. JUdığı şeylere bakıyordu. 

Tlmlaıt bir ~k mektuplar mühürle
nerek sepetin içine yığılmıştı. Katerin 

durmadan yazıyor ve bitirir bitir -
mez öbiirün!'1 başlıyordu. 

Kraliçenin tükenmek bilmiyen e. 
ncrjisi bu suretle harcanarak düşün • 
cesi bir an rahat yüzü görmüyordu. 
~aşılacak bir usta1ıkla. hiç düşün • 
meden, bir mevzudan öbürüne geçi -
yordu. 

Bu suı·etıc, kızr bulunan İspanya 
l,;raliçesine, Fransadaki din kavg:ıla • 
rım, \'e lı;ıpanya kralını bu işe karış -
mak için kandırrnasını anlatan sekiz 
sayfalık \'e uzun bir mektubu bitir -

dikten sonra, mimar Filibere yaptır • 
~akta olduğu TilYiyJeri sarayına 
dair miikemrnel tafsilat verme· 
si için bir mektup yazdı. Sonra Kolin
yiye Sen Jermen su1hünün hükümle· 

rine sadık kalrnacağına dair yazdığı 
mektubu tam.amlayınca şair Jan Do -

raya bir tezkere ve bundan sonra Pa
paya rn daha sonra bir e~lcnce terti
'bi için teşrifat müdürüne birer mek • 
tap yazdı. 

Yazı yazarken ara sıra: 

- Bu delikanlı acaba gelecek mi ? 
dıyordu. 

.:_ Bun'a emin oİunuz ! :Fakir ,.e kim
se~iz olduğu için herha1de zengin ol -
masını temin edecek bu fırsatı kaçır· 
maL · 

- Rene, bu deÜkanlt çok cesur ,·e
kılrcını kullanmakta cok usta bir kah~ 
ram andır. ~ 

- Evet, fakat bu kavgacı herifi na· 
sıl bir. işte kullanacaksınız? 

Katerin dö Mediçi kalemi elinden 
brrakarak .Müneccime uzun uzun bak -
tı . 

- Rene, böyle adamlara çok ihtiya
cım var. Bazı mühim işler Yar ki he· 
nüz karmakarışık bir halde bulunu • 

• • 1 1 
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yor. Bunun için bir takım adamların 
bulunması hizım •. ''e en <:ok da, dedi -
ğin gibi, ka>gacr adamlara muhta -
cım. 

- Moröver varya ! 
- Doğru, fakat bu da beni ı·ahatsız 

ediyor. Çünkü onun öğrendikleri ço -
ğaldr. Bundan başka son düe11oda ya-

ralanmıştır. Artık onun da kolu tit • 
redi. Öyle feci bir hal olur, öyle müt

hiş bir saniye gelir ki bir hükumetin, 
bir milletin bütün talii bir kılıca bağ
lı bulunur. 

Eğer bu kılrcı tutan bilek bir sani -
yenin binde biri kadar bir zaman için 
hile titrerse, indirdiği darbe boşa gi-

der .. ve hazırlanan emel binası teme -
Jinden yıkılır. Halbuki Rene, bu de1i -
kanlının kolu titremiyor .• 

- Emin olunuz Katerin, bu bizim
olacktır. 

Kraliçe, bitirdiği son mektubu da 
nı ühürledikten sonra: 

- Ha, iyiki aklıma geldi Rene .. Se
nin için yaptırdığım konak bitti. A -
nahtar1arını bu sabah bana getirdiler, 
dedi. 

- GörcHim muhterem krn1içem, gör
düm. Grenel, dö Dözclkü, dü For so -
kaklarından etrafını bile dolaştım. 
'am Otel dö Suvassonun yerinde yapıl 
mış ! Haşmetpenah hu şeyi çok gü -
zel yapadar. 

Katerin gülümsiyerek sordu: 

- Senin için ila\·e ettirdiğim kuleyi 
(1) nasıl buldun? 

- Paris hiç bir zaman böyle bir ih
tişam harikası görmiyecektir. Bu be
nim gibi yıldızlara yaklaşmak, dam-

(1). Bugün Pariste ticaret borsasın
Cla bulunan. kule budur. 

ların üzerinde sislerin fçinde ve her 
yere hakim olmak, Tanrının başımızın 
üstünde bulundurduğu insanlığın ta. 
lii yazılı büyük kitabı daha yakından 
okumak istiyen bir adam için hakikat 
olan en büyük hayaldir. 

Fakat Katerinin düşüncesi başka 
bir noktaya saplanmıştı. Ağır ağır sö
ze başladı: 

- Evet, bu de1i!.an1ı çok işimize ya· 
rıyacaktır. Rene yıldızlara bakmak • 
taki ustalığınla bu adamın taliinf 
keş'fedebildin ıni? 

- Henüz bazı şeylere ihtiyacım 
var. Fakat herhalde buna da muvaf. 
fak olacağım. Bununla beraber, bu 
fakir adamın üzerine neden bu kadar 
dfü~üyorsunuz? Jantiyomlarınız, ben
deleriniz, nedime]eriniz yok mu? 

- J<;nt Rene, yüz elli nedimem var. 
Bunlar vasıtasiy1e yüz elli düşmanın 
metresleıine ısöyliyebilccekleri sırla • 

rı biliyorum. Evet, Gizin ve Bearnın 
Yanında bile sadık bendeleıim Yar. 

Bunlar \'asıtasiyle de ölümümü isti • 
yen bu iki mel'unun bütün p1anlarını 

elde ettim. Ben ölmeden onları öl • 
dürüyorum. Evet, Janti) omlarım da 
vaı·, onlar vasıtasiyle ele Lu\ r :sarayı. 

nı ve Parisi avucumda tutuyorum. Fa• 
kat Rene .. Gene bir tiirHi itimat ede • 
miyorum! 

Son derece sararan 'e bir cadı ka .. 
f a~ı gibi cansız n km' etsiz görünen 
ba ~mı ellerinin arasına aldr. 

Bakışları dalgın gözleri donuktu. 

mr hayalin, geçmişe karışan bir çok 
şeyleri hatırlatması gibi o da vaktiy • 
1e olmuş şeyleri zihninde canlandın• 
yordu. 

Soguk bir sesle: 

- J<'ransaya geldiğim znman on 


