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X: 9 Kara 
Maske Ardında 

Poll• haflyeal (X:9) un 

8 ncl forması 

••b•• çıktı 

Serser-iler yatağı 
Ve 

Ragastanınoğlu 
Serseriler Yatağı ve Ragastanın oğ

lu romanları ciltlenmiştir. 29 eyhiJ cu
martesi akşamına kadar alınma ı rica 
olunur. 
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Aynı hastanede HABEŞİSTAN DA 

Yağmur mevsiminden 
sonra hastalık mevsimi 

başlıyor! .. 
Beşler komitası ltalyanın red cevabını Uluslar 

Kurumu konseyine verdi 
Habeş imparatoru, yeni usul bir hapishane açıp hayvan

lara koruma nizamnamesi çıkararak medeni islahatı 
kendi de yapabileceğini dünyaya gösterrr\ek istiyor 

Habeı Müzikacıları Adiıababa ıokaklanntla 

< Yazısı 2 ncı sayfada ) 

............................. _·····-··-·· .. ·--"'--"9!1 
Fransız · 

kabinesinin 1 

değişmesi 
muhtemel 

Laval yerJne Heryo 
Paris, 23 - Batbakan La· 

val'in iatifa etmek üzere oldu · I 
ğu haber veriliyor. Yeni kabi • 1 
nenin Heryo tarafından tttkil ! 
edileceği ve Laval'in yeni ka • i 
binede yalmzca Dıt itleri Ba • 1 
kanı olacaiı söylenmektedir. 1 

i ------- -·------·------
Ulusal Endllstcl blrllğl la 4 kaauauaa ·i41.aaı helee 

Milli Sanayiin inkişafı o sanayiin 
en kı_ymetli uzvu olan 

işçi kuvvetinin 
Yükselmesile kaim·dir! 

Bu mevzua dair UçUncU sayfamn birinci sUtununda 
(VA-NO) nun yazdılı makaleyl okuyunuz. 

Şimal Denizinde Alman 
manevraları 

Alman donanması Şımal dem zindeki büyük manevralarını bitir
miıtir. En yeni son üç torpito da bu manevralara iştirak edip dün 
Witheınshavendeki ü11übahrilerine avdet etmi§lerdir. 

Bir günde 
4 milyon 
mektup 

500 fazla memur 
mektup ve kartları 

dağıtamadı 
Nürenberg'de Hitler partisınin 

toplandığı gün J,>oıtalar mütkül 
vaziyette kalmıtlardır. Bet yüz 
tane fazla memur kuılandıkları 
halde, o gün aLnan statistiklere 
göre, gönderilen :nektup 4 milyo
nu geçmittir. 

Bu miktar: geçen seneye naza
ran 1,5 milyon fazladır. Gönde
rilen posta kartları 1 ,5 milyonu 
bulmuıtur. Bu rakamlar kongre
ye verilen ehemmiyetin daha çok 
olduğunu ispat etmektedırler. 

Ecnebi donan mal arın nahoş ziyaretleri üzerine 

Yunan dostlarımız müdafaa 
kuvvetlerini arttırıyor 

75 tayyare ısmarladılar 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

iki kıZın ikisi de 
erkek oluyor 

Sabık Cemile ile sabık beyan Kurtuluş 
şimdiden ahbap olmuşlardır. 

iki müıtakHl erkek yattıkları 

iki ay evvel Malatyanm köy
lerinden birinden on dokuz yqm· 
da Cemile iıminde bir kız ıetiril· 
mit, Haseki hutanesinde opera
tör Avni tarafından yapılan bir 

ameliyatta erkek ohnattu. Cemile 
hali hastanededir. Yalanda ya

pılacak ikinci bir ameliyattan .on
ra tam bir erkek olacaktır. 

Cemilin yattıiı koiufa birkaç 

gün evvel Kurtuluı iıminde on bet 
yqında bir mule'ti kısı ıetirihnit· 

kadınlar kOOUfWWn kapısında · 

tir. Muayene edilince bunun da 
bir ameliyattan sonra erkek ola
catı anlqılmqtır. 

KmtalUf& yalanda emeliyat 
yapdacaktır. Müatak};el erkek 
Kurtulut Cemille çok iyi ahbap 
olmUflm'. 

Hu.tanede ikisi kartı kartıya 
binr ka17olada yatmaktadırlar. 

Yahm. Kartahq geçheceti ameli
yatın bir an enel olmasını iıte
melmdli'. 

Zenci Joe Luiz 
Yahudi boksör 

Maks Bear'ı 
nakaut etti! 

BUylellkle, zencinin 
dtlnya şampiyonu 

olması için 
Jim Rraddoc ile 

karşılaşması kalıyor 
Zenci boksör Joe Luiz eski dünya 

ağır siklet şampiyonu, n ayni za -
manda ıdnema 

aktörü Maks Ba
eri mağhlp et • 

Beyaz e 
mağlup 

galip 

Oempsey galibiyetin kolayca Maksın 
olacağını söyliyordu. Bu tahminler 
boşa çıkmış \'e zenci dü~manı Amerl
kada derin bir tees ür uyandırmış -

ttr. Maamafih bu neticenin Hitlerci • 
leri sevindireceği şüphesizdir, çün • 
kü l'tlaks Baer ynhudidir ! 

GaJip boksör bir müddet evvel t • 
talyan boksörü Karnerayı yenmi~, 
,.e Karnera da zenciye mağJUp oldtı

miştir. Amerika- ğu için JtaJyada te,·bihe uğramı . tır. 
h beyaz adam, Joe Luizin dünya şampiyonu olma. 
:zenciye dördiin • 8J ihtimali kun·etlenmiştir, çiinlı.i i 
di artık şimdiki şampiyon Jim llrJ:I • 

rav••Ua n.. doek fle dÖl'Ü:; mesine Amerikn!l ırk 
aut olmuştur. · diiP1anlrğından başka engel ka lma -

Maçtan tTI'el Jak mııtır. 



• 
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Habeşistanda yağmur mevsi- Çin KonıUnl!ıllerl üzerine giden bir tren 
SO metrelik bir uçuruma devrildi 

minden sonra hastalık başlıyor 200 ölü, 200 de 
Befl•r komitası ve ltalyan1n 1 italyanlar Trablustan asker ltaryan gazetesi usulh lmklnı 

cevabı toplamakta devam ediyor yok.. diyor 1 
Beşler okmitesi Jtalyanlardan al • Kahireden bU1dirldiğine göre I . Jurnalia d'ltalia gazete.si "lmk!nsız • 

dığı cevapla birlikte faaliyetin bit - talyanlu Trablusta doğu Afrikasında tıklar,, başlığı altında neşrettiği bir 
mesini Uluslar Kurumu konseyine hizmet etmek üzere yerli asker top • makalede artık llabeşistanla ltalya -
bildirmiştir. lamağa devam etmektedir. Her bölge nın anlaşması ihtimali kalmadığını 

Yann konsey toplanarak. i~n icabı. hilkOmet emrine belli sayıda sağlam yazmaktadır. Bu gazeteye göre Habe-
na bakacaktır. adam vermek mecburiyetindedir. l- fistanın Beşler komiteBine verdiği ce-

yaralı 
Şanghay, 24 - Çin komünist • 

)eri üzerine gitmekte olan asker 
dolu beı vagonluk bir tren Şanıg
hay demiryolu üzerinde yoldan çı 

Komite teklifleri ile uzlaşmak ol - talyanlar bu suretle 20 bin kişilik bir Yap imparatorun kendisinin bile Ha -
madığı takdirde Uluslar Kurumu mi- km'Vet toplryacaktarını umuyorlar. beşistanı Uluslar Kurumunun diğer Alman la r 
sakının 15 nci maddesinJn tatbiki mü· azalariyle bir saymadığının teyididir. 
zakeresine geçilecektir. Bu madde, Yeni sevkıyat lnglllz kabine toplantıaında Memel ilzerloe 
her iki tarafa yeniden n nJhal teklif- Nevua Nakliye gemisi, Exster adlı Londra, 25 <A.A.) - Röyter ajan -
leryapılaraküçaybeklemefiAmirdir. İngiliz kruvazörünün refakatinde do- sının bildirdiğine göre dünkü kabine yilrümiyecekmlş 
Bu müddet zarfında her iki taraf da ğuya doğru hareket etmiştir. toplantısında, lngilterenin siyasasına Ortalığın karı~masından İıtifa-
harbedcmez. Etmefe kalkışırsa ken • General Mak Kellok Mal taya ıelmiş ait hiç bir yeni karar ,·erilmemiştir • de edarek Almanyanın Memel Ü· 

disine karşı 16 ncı madde, yani zecrl ve garnizon komutanlıflnr üzerine al- Sir Samuel Hoar ve Eden tarafın • zerine yürüyec:?ği hakkında bir 
tedbirler maddesi tatbik olunur. mııtır. Eski komutan General Folk- dan 22 - 8 - 935 tarihindeki kabine 

daha bi Udd t 1 i ... 1 Jtad Fransız <Yazetesinin yazısı münaıe-
Uluslar Kurumu haricinde üçler ner r m e ç n !• a a toplantısındanberl, Cenevrede ltal - " 

lraJacaktır . bctı·,.ıe Alm•n t.'.:;,kAnıet.'. tarafm-konferansı diye bir konferansın ku • ' · yan Habeş buhranı ıle llglll yapılmış J .. 
11

""' u 
rularak Habeş meselesinin orada gö· Yalmur bitti •algın haatallklar olan bütün işler tasvip edilmiştir. dan beyanatta bulunan biri: 
rüşülmesi ihtimali pek yakın görül • ba,ladı B. Edenden başka kabinenin bütün ''Bizim h.:ted1ğimiz Memel'in 
müyor. Çünkü Uluslar Kurumunun Adiaababadan bir bp bilıininin üyeleri, bakanlar kurulunun dünkü kanunt vaziyetini tanımıt olan 
haricinde bir konuşma, bu müessese- verdiii habere ıöre, yağmur nıev· toplantısına iştirak etmişlerdir. develtlerin vazifelerini yapmaları 
nin nüfuzuna dokunacak mahiyette ıiminin bitmesine rağmen Habe • lnglllz gazetelerlne göre: ve Memel havali.sinde kendi ken-
görülebUir.. · t d I h Jrkl • ııs an a ıa gın asta ar mevsı· ltalyan finans ve iç ı,ıerl vahimi dini idare sisteminin iade olunma-

ltalyanın tebllil mi '-··lamıtlır. d d • M ı .. · ·· 
u-, lngilizee Economist gazetesin • sı ır,, emıı ve eme uz~rıne yu-

ltalyan knbinesi teklifleri reddet - Bu hastalık .devri birincitetrin den·. riimek fikvini gtililnç buımuıtur. 
tikten sonra dün ildnd toplantısını 'L ti · k d d d' 
):apmış, ,.e bir tebliğ neşretmi§tir. nınaye erıne a ar evam e ıp İtalya hazinesinin vaziyetini Macarlar Almanlara mUzlhr•t• 

T bı . -d Itaı bu tarihten önce harp bqlamau .. d . . k . d.. .. .. ediyor e ıg e. yanın mukabil yeni goz en g-ırır en ınaan uıunu 
imkinı da bu yüzden azalmakta - A b-T l 1 ' dah k d · Meıhur Macar ıaylavlarrndan !eklifler yapmadığı bildiriliyor. Teb- d yor: ca a ta ya a ne a ar • . - • 

)iğde yeni süel ve ekonomik karar . tr. d b'l k' B bo k b btrı Budapefte gazetelevınde neı· 
ayana 1 ece . u zu , O§ ...... b' k l "Ul ı K 

lar alındığı yazılıyor. Bundan sonra Bir ecnebi mUfavrr Habe,rstan h . .1 h k d .. b' rettıgı ır ma a eye uı ar u· 
55 "aş n k d h 1_ •• '"llti azıne ı e arp ne a ar sure ı · k" d"..... .. b l x. 

• • 1 a ·a ar er&es 19nu yazı - havasına dayanamadı 
1 

k' rumunun or ugunıu,, at ı.ını 
labileceh:tir. Şimdiye kadar 35 yaşına Ad' b b H b D ece · koymaktadır. 
kadar ol~nlar yazılabiliyordu. ısa a a, 24 - a et 1! Esasen Habef meselesi batla • 

B k l ğ t kn'k .. · · b • Macar ıaylav bu yazısında Me. İtalyan kabinesi Mesinada hava hü- a an 1 ının e ı mu,avırı u · madan evvel bile ıtalyan maliye-) ı 1. G J v· · k melin 1923 senesinde cebr~n na • cumlanna karşı kunetli bir hava üs- unan aveç ı enera ırgın pe si fena bir haldeydi. 1927 ıene • 
sü kur.ı:nağı uygun bulmuş ve doğu Af yakında vazifesini ve memleketi sindenberi memleket dahilindeki ııl Litvanyalılar tarafından itcal 
rika seferi için 14 milyon sterlin tah· terked~«tktir. General Virıin kal- iktisadi hayata itimatsızlık yüzün edildiğini, ve b~ yüz ıenedenberi 
sisini kararlaştırmıştır. binden muztarip olup Adiıababa 1 Alman toprağı olan bu yerlerde 

1talyan hiiktlmeti teblig-de ml~,akın den sermayedar ar rr.ralnrmı dı • .. Al k l l'l . f 
bazı maddelerinin tatbiki dolayısı'yle gibi deniz: ıeviyeıinden bu kadar §arıda kullanıyorlar, ve bu suret- oz man an r yer ı erın ne ena 

"k k b' I k · h muamelelere katlandıklarını ve alacağı kararı giılememektedir. Bun- yu se ır mem e etın avasma le her sene altın miktarı azahyor-
d k d Y · · k' · Uluslar Kurumunun bu huıuıta lara, konsey ır. nci maddeyi tatbika ayanamama ta ır. erını ımm du. 1934 te ithalat iqracattan, ev· 

karar verdiği takdirde, Uluslar Ku - alacağı belli değildir. velki iki aeneye niıbetle, 1,300 ne kadar aciz kaldığını anlatmak-
rumunu terketmek tchdfdf görülüyor. ;···-·-·-................................................ ·ı 1. l b tadır. Bunun, diğer birçoL- meıe • 

• a _.. ı ı ııt mı yon ıret çoğa ıp ütçe a-;tğı i i .. vu •• ra raıun ng ereıe leler ibi, artık Ulualar Kurumıq • 
Habpş!stan blr mllyon asker i bal)lıhk derece•I 3800 ınilyon Iiraften 6)000 mıl -

çıkaracak : D yon lirete çıktı, 1935 de amele nun koJ1ektif sisteminin iflaı et • 
• ün Avustralya senl!l.tosunun · ~ · · 29 1 ı M l • 

Oeyli Telırafa i ücretleri kesilip san.sür yüzünden tıgını, ve ey u eme aeçım 
yaptığı bir toplantıda ltalya-Ha .. .. ·· d Al · • d 

göre, genel sefer - gizli tutulan birçok ayaklanma, gununun ıa e manya ıçın e • 
berlik ilan edilir e. bet mese!esi görütülmüttür. Ba- ğil bütün dün~a barıAı icin colt: ;:. 

1 h k ve grevlere sebebiyet vermiştir. p ::t 
dilmez, ilk hamle - zı ıenatör er ü umetin mem • nemli oldu~unu ilave etmektedir. 

l k · h be Bilhaaaa o/o 40 altın nisbeti kaldı-de Habeşistan - e etı ar aürükliyecek her Bu yazının aerin akisler uyan • 
d b' il h · ,_ · h rılıp. gizli bir kredi enflasyonu a ır m yon as- angı oır areketten kaçınma . dıracağı şüphesizdir. Çünkü Tri · 
ker silih altına yüzünden fiyatlar yüks~lince halk 

sını istemiılerdir. Fakat yirmi anon muahedesi ile elleri kıakıv • 
çağrılacaktır. büsbütün fena bir vaziye~te kal • 

Di-"er bir habere üç reye karşı yirmi i°ltı reylt. l I 1 rak bağlanan, uazisi ve nüfuau • mış ve artan fiyat ar a, aza an Üc· 
güre, imparatorun Avuatralyanm İngiltere siyase- 1 yarı yarıya azalan Macaristanın ret eri bir araya getiremeyin:e hü 
bir emirnamesile, tinden ve Uluslar kurumu hag". •-~ l h Almanya· ile "statüko., aleyhine .trumet a ey ine ve bilhassa Habef 
!tatiller mUıtesna larından ayrılmaması karar al. teşriki metai etmİ§ olduğunu, ve 

HabeR m•liahdl ol k u } seferine kar,ı galeyan artmr•tır. 
~""" ma zere, la • ı : - ~ bu Habct. ltnlya kargaıalığından 

be§istau hapishanelerinde bulunan tına a ınmııtır. ~ İngiliz bankalarının arkalarını 
bütün mahkılmlar orduya iltihak et • ............................................................ çevirmeleri ile balyanın bu teh • istifade etmek niyetinde oldupnu 
mek şartiyle hapishanelerden rıka - Habef!•tanda imparator sosyai l'k A d 1 b 1 w gö5termektedir. 

~ yenlllklerl da b•••r• bllecell· ı e anın a naıı p•ra u acagı 
rılacaktır. Donların cezaları affedil- 11 k l ti Musolininin düşüncelerini her • ----o---
miştir. nJ guslerma • yor p 

Adiaababa, 25 (A.A.) - Dün yaban - halde herıeyden da.ha fa:ı:la ifgel Hlndenburııa 
Kanahn kapatılm••• ıoın kanal cı elçilikler erkanının önünde, en mo- etmektedir. yapılacak btlyUk 

firkatinin toplantaaı dern Amerikan hapishnnelerlne ben-
Sül·eyş kanalı firkeUnJn Pariate zer bir örnek hapishanesinin, impara- lngilizler tören 

bir toplantı yaparak ltalya ile Habe- tor tar~fınd:ın açılış töreni yapılmıı· 
,fistan arasında harp çıktıfı takdirde tır. diyor ki 
kanalın kapatılıp kapatılmaması mı • lçhakanı, bu ilgi ile verdttt 9tilev • 

Pannenbergte Hindenburr na
mına dikilecek olan abide bit.mit· 
tir. Birinci teş.-inin ikinci ıünii 

var! 
karak 30 metre irtifaında bir uç~ 
ruma dütnıüttür. Şimdiye l<adar 
200 ölü ve 200 yualı aayılmıtln'. 

Japonlar 
Soyevtlere karşı ne 

niyet besliyor? 
Moıkova, 23 (A. A.) - Tat a· 

jansı bildiriyor: 
Kabarovskdan alınan haberle • 

re göre Japon • M~u makamla • 
rı Sungaride süel filotilla gemile
rini eylül sonunda Kaborovsk ya• 
nrnda Kazakeviç kanalını bir ta • 
rafa bırakarak Sovyet Ruıyanın 

iç sularından ıeçirmek niyetini 
beslemektedirler. 

Ahnan malumata göre, bu plan 
Japon ıüel makamları arasında 
büyük aytrımalara ( münakqala
ra) sebep olmııttur. ihtiyatlı olan
lar Sovyet Ruıyanın kendi iç su • 
larına bu ıuretle ıaldmlmasına 
hiçbir ıuretle razı olmryacağını 
müteaddit ıiyual notalarla. bil -
dirdiiini hatniatmıılar ve yapı • 
lacak olan bu itin risklerini (teh· 
likelerini) anlatmıtJardır. Fakat 
ıene planın tatbikini önliyeme -
mitlerdir. Sonbaharın nihayetle· 
rine doğn,ı yapılacak olan bu ge· 
çitin SoyYet makamlarını ıafil 
avlıyacağı aanılmaktadır. 

----.o,.,..--

Bir işçinin başına 
taş dllştil 

latinyede Tevfik Asml:rc a~ 
kir~ ocağında çalıpn Rizeli Meh 
met arkada.tı Yora• ile lağım a • 
çarken ~-Jrnrn üzerine bir laf düt 
müı, vücudunun muhtleif yerle • 
rinden yaralanarak ölmüttür. Tah 
kikata Sarıyer jandarma komu • 
tanlığı elkoymuıtur. 

~ 

Vemlnelgaralb ! 

Elsiz şoför ! 
"Sunday EkıpreH,, yazıyor: 

Amerikanın Sinainatir tehrin
de, bir otomobil kasaıının aebep
lerini araıtıran zabıta, foförler· 
den birinin iki elinin de ıun'i ol· 
dutunu ıörmüıtür. 

Ebiz ıof ar, bu ıuretle birkaç 
senede beri ıof örlük yaptıiını ve 
batına hiç bir kaza ıelmediiini 
aöylemittir. 

sclc3lni görüştüğü haber veriliyor. de, Htmtiyan duyzularla mütehassis ltalyayı Avusturya 
Bnzr aksiyoner)er kanal kapandığı bulunan imparatorun, ma}\puaların vllAyetf olmaktan 

lakdirde sosyetenin zarar göreceğini durumunu hafifletmek iatedifini ifa-
ilcri sGrerek bunu yapanlardan taz. de etmiştir. lnglltere kurtardı 

Hindenburgun tabutu timdiki yat. Okuqucu mekt ue.ları 
tığı yerden kaldırıhp büyük tören· -

minat istenilmesini ileri sürmüşlerdir. Hapishanenin içinde bir kilise ile, "Suntlay Ekıpreaı,, yazıyor: 
;Neticede aksi ... ·onerlerd.an eski Fran - mahpusların sanat ötrenmelert için "UI l ku b l k ... .... . us ar rumunun ef er o-
srı Başbakanı Dumergle Fransız or • atölyeler vardır. 

Ad" '--ba il ı mitesi ltalyaya biı tekHf yapıyor. (!ulan eski erkanıharbiye başkanı ısa°" bayı hayvanların h • 
;\Teygandın teklifi üzerine harp çıktığı mayesi hakkında bir nizamname ne§- ltalya bundan infial duyi:ı.rak baş-
takdirde ltalyan gemilerine karşı ka- retmi tir. BUtUn ıöateritler, Habetı - ka milletlerin İtalyanın iıine ka
.-zıalın kapatılmasına karşı hukuki bir şistanrn soysal ülkelerin düzenine rıımaması lazım geldiğini söylü
~arekete gcçJlmeğe karar Yerilmiştir. benzer bir düzen sahibi olmak dilefi -

ni göstermektedir. yor. 
•••ırh prens Habef hizmetinde imparator Habeşlstandıa blrlefik Fakat İngiltere, on dokuzuncu 
Habeş imparatoru, şimdiki .Mısır Yemen Araplarından bir heyet kabul asırda ltalyanın itine kaJ'lımasay

hanedanından Prens bmall Davudun etmiştir. Bu heyet Habq davasına dı, lta!ya hala bir Avusturya vila
Habeşistanda çalışmak için yaptığı karşı yurttaşlarının belledikleri ilrl yeti olarak kahı-dr.,, 
müracaah kabul etmiştir. ile be.raber, kendilerine konukaever -

Prens yakında Adisababaya gide. lik gö~teren ülkenin mUdafauı 'il -
cektir. runda kanlarını dökmeie hasır bulun

Hattın muhafaza•• ıoın duklannı imparatora bildirmiştir. 

Habe,ıstandan geri dönen 

ltalyanların 
bizden ahşver~şi 

le oraya nakledilecektir. Bu ta- Ondu IAsyoo hak kında 
ri.~ ~indenburgun 88 .iuci yıldö· bir tavsl e 
numune rasgelmektedır. Y 

Almanyada buıün huyük bir Bir ay kadar evnl Aksarayda Ne· 
fise adlı bir genç kız bir berberde on. 

matem günü o!arak kabul edilip, dulasyon yapılırken saçlarını yak -
bütün bayraklar yarıya indirile- tıkiarından bahisle şikayet etmiş, bu 
cek, bütün resmi daireleı ve mek- hadise Berberler Cemiyetince tahki • · 
te.ıler matem tutacaktır. kata yol açmıştı. Bayan Neflt;e dün 

-o- gazetemize yolladığı bir mektupta 

Mısırda lngllterenln 
k uvv:etlerl artıyor 

Portsaid, 25 (A.A.) - Akde
nizdeki üçüncü lnıiliz t:>. pito filo. 
tillasına mensup "Achates,, dest
royeri buraya gelmiıtir. 

şöyle diyor: 

Fransanın Adisababadaki orta elçi
si, imparatoru ziyaret ederek 180 
Fransız askerinin Cibuti - Adisababa 
hattının ortasındaki Diredua istasyo
•una gönderilmesi için mUsaade iste
mdştir. 

ltalyanl•r Ankaradan gelen bir habere göre, =====================::::::::==== 

" - Şimdiye kadar iki d ela saç
larımı ondülAsyon yaptırmağa te~eb
büs ettim, ikisinde de başvurdqfuna 
berberler saçlarımı berbat ettiler. ü
çüncü seferinde Aksarayda Güleryüı 
kadın berberi Bayan Şekureye müra • 
caat ettim. B ayan Şek6re hakikaten 
lllanatkarane bir şekilde ,.e çok mü • 
kemmel ofarak saçlarımı ondülbyon 
yaptı. imdi ~ok memnunum. Bu se
beple, benim gibi ondülrutyondan cam 
yanmış bayanlara on sencde~beri Ak
sarayda temiz biı- şöhret yapmış olan 
Bayan Şekureyi tebrik ediyorum.,, 

Bu mUsaadenf n verildiğl gelen tel
P"aflardan anl~lmıştır. 

Napolf, 25 (A.A.) - Konturatları 
biten 100 iş~iyl ve hastalık dolayısiyle 
Eritreden ayrılmak zorunda kalan 
takriben 100 neleri taşıyan ''Tcvere,. 
adlı hastane gemili Musavvadan bura-
za ;ehaigtir. . 

İtalyadan önemli miktarda yulaf, ar
pa siparlp verilmektedir. 

Tacirlerhnlz ihracata devam et • 
mektedirler. ligili olanlar ltalya ile 
olan ticari münasebetlerimizin eski -
den oldu~u şekilde normal şartlar al-

tında deYam ettiğini söylemektedir -
ler. Türk • ltalyan ticaret anlqına • 
sının müddeti 20 te~rinievnlde bite • 
rektir. 

Bu sebeple reni bir anlaşma yap -
mak Uzere hazırlıklara başlanmıştır. 
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!Benim 'liicüşüm: 
~ .... - ~ z:w: ~zwwwı----.__....... 

iş kanunu etrafında 

Ulusal Endüstri 
birliğinin isabetsiz 

düşünceleri 

• 
Kabzımalların 

toplantısı 
Reledlye böyle bir 
sınıfın mevcudlvetlni 

tanımıyor 

Istan bulda 525 
serbest doktor var 
"Etibba odası,, nca bunlardan 
ancak 33 ü birinci sınıfa ayrıldı Dünkü nüa.hamızda okumuı • 

a.unuzdur: Ulusal Endüstri Birli
ği, (eski Milli Sanayi Birliği) it 
kanununa üç cepheden itiraz edi
yormuı: 

1 - Sekiz saat it azmt§, 
2 - İtçiler birlik kuramama -

lıymıtlar, 
3 - Ceza kanunu ile dahi me . 

nedilmeıine rağmen, küçük ço • 
cuklar, gece işlerinde çalıımalıy • 
mıtlar. 

Esbabı mucibe de fU: 
Bizde genç olan sanayiirı inki

taf ı için batka çare yokmuf ... 
Bu mantığı yürütenlere §Öyle 

diyemez miyiz: 
Milli ıanayiin inkişafı, çalışan 

milli nüfusu ezerek, İtçİ ekipleri · 
ni yıpratıp gömlek gibi deği§tİ · 
rerek para kazan'!lak suretinde 
anlaşılırsa yanlıştır. 

Milli sanayiin inkitafı, o ıana • 
yiin en kıymetli unıuru olan "iş • 
çi kuvvetinin,. maddeten, manen 
yükselmesiyle kaimdir. Makinele. 
ri bile itina ile yağlanıp dinlendi
rilen bir fabrikanın "canlı aksa • 
mı,, olan iıçiler daha çocukken 
gece itine kotulur ve büyüdükten 
ıonra da şimdiki gibi 13 • 14 saat 
çahthrılırsa, müstahsil yurtdaş • 
larımızrn nüfusça, kültürce, srh . 
hatçe yücelmesini bekliyebilir 
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miy,iz~'-~-
Böyle memleket ölçüsünde ge-

niş bir düşünüşten de sarfı nazar, 
Uluıal Endüstri Birliğinin münte. 
ıipleri, ileri sürdükleri tekliflerle 
kendi bindikleri dalı kesen insan
lar vaziyetine dütmez!er mi? 

Hele İfÇi bakımından vaziyet 
büsbütün insafarzlıkhr. Zira, bu, 
doğrudan doğruya, "iş kanunu ol
maSin, ·çoluk çocuğu istediğimiz 
gibi çalıştıralım!,, demektir. 

Kendi birlikleri olan fabrika 
sahipleri, karşılarında bir işçi bir. 
liğinin - it kanunu ahkimı dahi
linde - belirerek it hayatını tan. 
zime yardım etmesine itiraz et • 
mekte kendilerini nasıl haklı gö • 
rebiliyor? 

lllh111111nırıııırrııı11111111rrıırrı1ıırııııırmıırı1111ıır11ıııırrı1111111111ıııııı· 
Bir nokt:aya dikkat: 

Atletin rakıs_ı, karısı 
sıgarası olmaz!." 

, Arsıulusal spor törenlerine katış. 
mağa başladık başlıyalı alışdık: Ye • 
nileceğiz, dümenci olacağız, ondan 
•onra felsefeye, sosyalizme, ruhiyata 
girişeceğiz. Y enimemizin içtimai, f el
scfi ı·e ruhi sebeplerini araştıracağız. 
Kimimiz kaba!ıati federasyon idare • 
cilerine, kimimiz suçu sporculara, ki
mimiz sahaya, çıkıı timirlerine, şuna 
buna yükliyecek ue temenniler baş • 
lıgacak: Gelecek yıl bu hatalara dü • 
§Ülmiyeceği muhakkaktır,· şöyle çalı

§ılacak, böyle çalışılacak, bir yıl ev • 
velki kabahat temizlenecek, re arka • 
sından sekiz elif miktarı, u::un, upu • 
zun bir Amiüin! /lu yıl da böyle ol • 
du. Kaplumbağaları güldüren neti -
celer aldık t'e arkadan bunun sebeble
ri incelendi. Sebepleri? Bunu kısaca, 
felsefesiz benden dinleyin. U:un bir 
koşuyu kötü bir derece ile bitiren ko
ıucularırruzdan biri, işini bitirir bi • 
tir~z ilk söz olarak: 

- Ar.ı.tm bana bir •igara ecrinizi 
dedi. 

Bn l'Ytlttı evvel bu nol.-taya dik • 
kat etmek gerek: Atletin rakm, kan -
"• sigaran olmaz. - S. K. 

Elbette hükumet, yurdumuzun 
çalıtma ve çalııtırma hayatını 

tanzim etmek için it kanununu çı· 

karmakta çok iyi ediyor. Bizde 
bütün dünyanın çalıtma şeraiti 

tatbik edilmelidir. Genç ıanayii . 
mizin zengin tecrübeli ecnebi sa-

nayii ile rekabet ederek inkiıafı 

için muharrik iıe, kapalı gümrük

lerdir, bikir olan iç pazardır, hü
kumet himayesidir. Bunlar var -

ken, ayrıca. İfÇinin tabii hakları 
ve inkitafı zararına bir menfaat 
beklemek abestir! 

CVl·NO) 
~~~~~~~~~ 

Samiye Burhan 
Cahid tehlikeyi 

atlattı 

Seçime fesat karıştığı zanniyle 
zabıtlar tutularak bundan bir 
müddet evvel tehir edilen Kabzı. 
mallar Cemiyeti umumi toplantısı 
pazartesi günü yapılacaktır. 

O gün saat on bette yapılacak 
olan bu toplantı ve seçime alaka • 
lılar büyük bir ehemmiyet ver • 
mektedir. Çünkü evvelce iddia e· 

dildiği gibi belediye, hal idaresi 
vasıtasiyle halde bulunan kabzı • 
mallara yaptığı tebligatta JSTar e· 

derse toplantı gene yapılamıya • 
cak ve yeni bir gürülüt kopacak 
demektir. Eğer toplantı yapılabi
lirse o vakit verilecek kararla 
kabzımallık tarihe karııacak ve 
yeni bir teıekkül kurulacaktır. 

Ayni zamanda nizamname de 

2751 numaralı kanun hükümle
rine göre it ve kazançlarına göre 
tabi tutulacakları maktu vergi i
çin "Etibba Odan,, nın yaptığı 

seçme kat'il~miıtir. Bu ayırma 
aynı z.amanda lstanbulda ne ka • 
dar doktor, dit tabibi ve kimya • 
ger olduğunu ortaya koymut ve 
bunların derecelerini tayin ebniş
tir. 

Vilayet dahilindeki tahakımk 
müdürlüklel"'inin etibba odasından 
ıınıflannın ayrılmaıını istedikle -

ri doktorlar S'.25, dit tabipleri 216: 
ebeler 71, kimıyagerler 3, serbest 
baytar 1 ve sünnetçi de 4 tü. Bu 
rakamlar lstanbulun sağlık teşki-

latı kadrosunda serbest çalışanla
rın kadrosunu göstermektedir. 

Bugün kat'iyet kesb~den şekle 
göre doktorlardan 33 Ü birinci sı· 
nıf, 72 si ikinci ımıf, 213 ü üçün. 
cü sınıf ve 204 ü dördüncü sınıf • 
tır. 

Yrlda 1000 lira vergiye tabi tu• 
tulmuı icap eden fevkalade sını
fa Oda kim.ıeyi ayırmamıftır. Bi· 
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rinci ımıf 200, ikinci ıınrf 80, ü -
çünc.ü ıınıf 30 ve dördüncü sınıf 
10 lira verecektir. 

Djt tabiplerinden 14 n birinci 
sınıfa, 38 i ikinci ıınrfa, 118 i il • 
çüncü ınufa ve 46 ıı da dördündl 
sınıfa aynlmııtır. 

değiştirilecektir ki bu hareket be· Sovyet sporcularlle 
lediyenin isteğine mülayim bulun· yapılacak temaslar 

Zevci Burhan Cahid maktadır. Sovyet sporcularr birincite§rinin 

iki petrol firmasının 
birleşmesinde sebep 

ne? 
Belediye kabzımal denilen bir 12 sinde 50 kişilik bir kafile halinde 1 alaka gösterenlere sınıfın mevcudiyetini ve cemiyet- geleceklerdir. Ayın 13 nde lstanbul' 

alenen teşekkür ve So\'yet futbol takımları karşıla -

Dünyanın en maruf iki petrol 
firması Türkiyede birle§mİf ve &ı 
birleımeyi Ekonomi Bakanlığı 

kabul etmiştir. Biıleıen firmalar 
fletrol, benzin, mazot vesaire iş· 

!eriyle meıgul olan ve bir tanesi 
birkaç hafta evvel bütün lstaa1bul 
sularını ve kıyılarını mazota hulu-

}erini tanımamaktadır. Belediyeye · Usa"-1·--
dl şacak, ve o gece eskrım m v.uMl:)ı 1 

e yor göre halde it yapan bir "tüccar yapılacak, 14 de gece güreş, 15 de gün. 
Otomobil yarıtında kazayll uğ- komisyoncu,, smıfı mevcuttur. düz futbolı gece eskrim, 16 da gece 

ruyan Samiye Burhan Cahidin bü. b l d b" b' l~k güreş yapılacak, 17 nci günü kafile Ancak un ar arasın a ır ır ı 
Yük tehlikeyi atlattıgvını memnuni- h k b'l k Ankaraya hareket edeccktiI. 24 ne ka-

belediyece Of &TJılana 1 ece • dar orada kaldıktan sonra lzmire gi-
yetle öğreniyoruz. Bu münasebet· tir. decekler ve oradada futbol, güreş, 
le zevci romancı ve Köroğlu ga· --o- eskrim müsabakaları yaptıktan sonra 
zetesi sahibi Burhan Cahitten al· Sanayi birliği başka 29 birlnciteşrin cumhuriyet bay:ramm. 
dığımız teşekkür mektubunu da binaya taşındı , da bulunmak üzere tekrar .Ankaraya 
aynen clercecl1yorua t ı..-;-~~....:..:....-..-ır-_~ı-...;..---~-~rfl--.dönmii~ olacıık]ardır. 

yan Sakani Vakum Ge kumpani 
ve Standard Ge kampani ink şir· 
ketidir. Fakat hu birleşme ha
disesinin bir yandan piyasa için 
ehemmiyeti büyük olmakla bera • 
Der diğer yandan iki sosyete için 
hiç de ehemmiyeti yoktur denile
bilir. Çünkü şur.n derhal söyliye
lim ki esasen iki sosyete de ayni 
·eller tarafından idare edilir ve 
ayni hiasedarlarm malıdır. Fakat 
dünya piyasalarında en iyi rolü 
oynıyabilmek ve daha kimbilir ne 
gibi sebeplerle bu §ekilde iki fir -
ma halinde hareket edilmektey • 
di. 

Hayat arkadtı§ım Samiye Ca- Ulusal Endüstri Birliği, Birlik· urııı11111111ıııııırııııı111ıııı11111ıı111111111ırıııııııı1111111ııııınınıuııııırınıı 
teki ıon ekilmeler ve bazı ihti • Milletimizin ileri atılmalariyle dolu 

hiJin geçirdiği ve çok şükür mu· .. .. ç . . . olan, yaşama kudret ve hak.kını diln-
cize kabilinden kurtulduğu otomo- laflar uzerıne şımdıye kadar bu.,.: yaya tanıtan bir devirde yaşıyoruz. 
bil hauısından dolayı ona ve bana lunduğu ikinci Vakıf Hanındaki lnkişaflanmızın ölçülmesi içJ.n lçhdc 
candan teessürlerini ya,a:ı, telelon Nazmi Nurinin yazıhanesinden ç.ı- bulunduğumuz, üzerinde ehemmiyet
ve te:gralla b:!diren tanıdık, tanı- karak Dördüncü Vakıf Hana ta • le duracağımız işlerden birisini de 

muhakkak ki : madık do•tlara ve kaza günü has· tmmrştır. Burada evvelce Alpullu 

tane kapı•ına kadar katarak •ai· Şeker Sosyetesi tarafından işgal 20 ilkteşrin 
lık haberini l:eyecanla bekliyen edilen yere taıman Birlik, dünden Pazar g Ün Ü 
yüzlerce yurtdaıa anca~ tehlike- itibaren işe başlaını§lır. 

-o-- Yapılacak olan genel nüfus sa~ 
nin geçtiğini anladığımız. bugün halledecektir. 
teşekkür edebilmek fırJatını bul
dum. Bunu, kaza haberini derin 
bir arkadaılık cluygumvla yazan 
"Haber,, in 'kıymetli yazı heyetin
den teıekkürlerimi katarak rica 
ederim. 

Burhan Cahit 
Samiye Burhan 

Cahid ne diyo.- ? 
Geçen pazar günü otomobil yarış • 

larında bir kaza neticesinde yarala • 
nan Samiye Rurhan Cahit yatmakta 
olduğu hastanede kazayı şu şekilde 
anlatmıştır. 

- Yarışa ba§lanmadan enel yolu tet 
kik etmiştim. Kaza yerindeki kum 
tt'peciği daha o zaman nazarı di kka
timi celp etmişti. Bunu tertip heye
tine söylediğim 7.aman güldüler ye: 

- Sizin meharetiniz bunu kolaylık
la atlatır cevabını ,·erdiler. 

Yarışa ha ladık, ilk 7.amanlar sa -
atte 120 ile gidiyorduk. I\a7.a yeri· 
ne yaklaştığımız rnkit bu sürat 140 
kilometreye çıktı. 1'am Yirajda direk
siyonu kıracağım zaman önüme bu 
kum tepeci~i çıktı. Bir anda otomobi
lin patinaj yaptığını ,.e tepctapJak 
olduğumuzu hatırlıyorum. 1'endime 
geldiğim vakit hastanede bulunuyor
dum. 

Binaenaleyh kaza rnes'ullyeti Tu • 
ring kuliiple tertip heyt'tine aittir. 

-./)--

Beş yıllık spor plAnı 
Ankara 29 - Spor ittifak haşkanı 

Azizin başkanlığında hir 1\omisyon 
toplanarak :ı yıllık bir spor pro~ramı 
hazı~lamak üzere tetkiklere girişmiş-j 
tir. · 

Odun ve kUmUrcille
rln toplantısı 

Baıvek{Jlet 

Statistik Umum Müdürltığil 
Bu birleımenin kastettiği ma • 

m~ naaıl §İmdilik ma1Uın değilse, 

alamerikan neticeleri de o kadat. 
merakla beklemeğe değer sanı • 
rız. 

lstanbulda en çok azası olan es· 
naf cemiyetlerinden biri de Odun 
ve Kömürcüler Cemiyetidir. Bu 
Cemiyetin yeni idare heyeti seçi -

mi yarın tekrar edilecektir. Bv 
seçim Dördüncü Vakıf Handaki 
Birletik Esnaf Cemiyetleri Büro • 
sunda yapılacaktır. 

( Ş E H R İ_N_. _...D_E_R_D __ L_E_R_J_ıııımııııı.-) 
Bir kişe memuru diyor ki: 
ismini mahfuz tuttuğumuz Şark Şimendifer istııs

yon larından birinde çalışan bir gişe memurundan aşa
ğıdaki mektubu aldık: 

"llirkaç gün evvel gazetenizde Şark Demirgolları 
gişelerinin ı·akit ve zamaniyle açılmadığından bahset
mişsiniz. Gişeci olmaklığını dolayısiyle birkaç satırla 
bu hususta ,ı;izi tcrıl'ir etmek için şunları yazıyorum. 

/Jir gişe memuru banliyöde sabahleyin 6 da ı-azife 
başına gelecek ve son tren geçtikten 11<mi saat 22 den son 
ra o günkü /ıesabı kapayıp ct'ine gidecektir. Şu halde 

bir gişe memurunun kaç saat çalıştığını siz hesap edi -
niz! Hemen /re11:cn 11 de cl'irıe nidcr.ek 11c•nıck ııiyecek, 

yatacak sabahleyin 6 da ııazife başırıa gelecektir. llu -
nun hiç istisnası yoktur. 1111 b:i:1lccc bir lıafta devam e
der. 

Halta kanununa ue36 saat istirahate r·ağmen hu gi
şeC'i ancak 22 saat <bir haftada) istirahat eder çiinkü: 
Birerbirer sayıp teslim ctnıe{je ı·e ertesi giin de hir sa

at en·el gelerek nauı birer l1ircr sayarak te,ı;lit:ı almağa 
mecburdur. Hatla son zamanlarda tren aralarındaki 

35 - 40 daldkalık fasılalarda bile pencereleri kapatma
ycp bilet salmağa icbar edildik re hzı ufak istira!iattcn 
de mnlınmr kaldr/.ı. 

Bizi harap ve sersem eden uykusuzluktur. Uyuklu· 

yoruz. Yolcu bilet istiyor parasını ı-eriyor ekseriya yan 
lış bilet ı·erdiğimiz gibi eksik ı·eyalzut fazla para alı • 
yoruz. Pek az kimse fazla parayı iade ediyor. Çünkü 

Allalı bereket ı·ersin! diye cebine indiriyor. El:sik için
de kızılca kıyamet kopuyor. 

Bir de akşam üstü 5,30 da o giinkii /ıaı;ılatın Uılfe
sini nikel - onluk, yirmilik, kırklık müstesna - hepsi
ni istasyona teslim mecburiyetndeyi::. Teslimden :. ._ nra 

elinde bir lira ile bir yolcu geliyor. llilct ile paranın 
üstünü iRtiyor Parayı bozmmyoruz. r olcu ağ:rna gele-

ni söyliiyor. Ufak tefek patırdı/ara aldırış etmiyoruz. 
/,cikin bazı pek ileri gidiyor yalıut biz susunca o daha 

ziyade bağırıyor. /Ji:: de bir insanız bi:de de birazcık iz
zetinefis ı·ar. Hiz de ba§lıyoruz söylennıcğc! O esr.ada 

tren gelirse kavga hitama eriyor gelmezse rencsi l:uv
ı•etli olan galip çıkıyor. 

Aldığımız maaş da az! Bunun için iter ::aman suiis
timal nlur. Nitekim geçen gün Florya gişecisi ile iki 
kondiiktör biletleri iki defa kullandılar yakafrındılar 
f'e koı•uldular. 

Uğradığımı: haksczlılı:ları ııe /rafta tatili /:armmma 
rağmen bu lıaksı:: ı•c nıiişkül raziyctimiz lıak.':ı:-da n~
zarı dikkati gazetenizle celp etmenizi rica ederim.,, 



Bulgarlar boğazları IMi!•Li.tTıl 
tahkimimize itiraz ediyor T:lefo~~~a::::i~d~eyoğlu 
Bunu yaparsak bize de cezai §Ubesin~. k~nan yeni bir di -

nam o dufmuf, amele Mu!!taf anın 
tedbirler tatbik olunabilirmiş baıparmağı e?:iJerek kopmU§tUr. 

tat- Tramvay çarptı Sofyada çıkan Mir gazetesi, tedbirlerinin kendisine kartı 
ıon günlerde Boğazların kapatıl· bikine de maruz kalabilir. 
ması etrafında Tevfik Rüıtü Ara- Tevfik Rüştü Araım gayesi, 
ım Cenevrede yapmıf oıduğu te· kanuni yollarla Boğazlardaki bu • 
tebbüı münasebetiyle bir yazı günkü rejimin değiıtirilmesidir . 
ne~relmİ§tir. Fakat böyle bir i§ için Nöyyi mu-

:Yaııda esas olarak iddia edi· ahedesinin aıkeri ahkamının kal -
len nokta Nöyyi muahedeıinin bo. dırılmasını ileri sürmek doğru de -

1 • 1, B ... 1 b ti' cildir.,, zu maaıy e oga2: arın ıer es I· T •• d l I ~ 
ğinin kaldırılması arasında biı Çankof urk 08 ugu 
münasebet olmamasıdır. Mir ga· tarafları 
zeteıinin iddiasına göre, Nöyyi 

muahedesi Bulgaristana arzusu 

hilafına ve zorla imza ettirilmiş 

bir muahededir. Ve bu muahede
de Türkiyenin imzası yoktur. 

Halbuki Boğa,;ların sarbestliği 
lozanda Türkiyenin arzusiyle ka
bul edilmittir. Binaenaleyh bunun 
ref'ine imkAn yoktur. 

Mir gazetesinin netrettiği bu 
yazının bir yerinde de §Ucümleler 
vardır: 

Sofya, 24 - Eıki baıvekiller
den Çankof, Totf!f hükumeti aley
hinde gizli bir beyanname neıre -
derek dağıtmııtır. Bu beyanname -
de Cenevrede bulunan dıti,leri ba
kanı Köseivanofun Türk · Bulgar 
dostluğu etrafındaki çalışmaları 
methedilmekte, baıbakan T oıef 
iıe tenkit edilmektedir. 

Çankof bundan altı ay evvel o 
zaman baıbakan olan Zlatef a -
leyhinde böyle bir beyanname net

retrniıti. Zlatef bunun üzerine 
"Eğer Türkiye, Boğazların ser- kendisini Burgaza sürmüı, fakat 

liestisini kaldıracak olursa uluslar 

ku.nununun bu azası, herkesin 
hUcunıuna, hatta misaktr..ki ceza 

neticede istif aye mecbur olmuıtu. 
Bu itibarla Totef hükfun~tinin de 
istifa edeceği iler sürülmektedir. 

YUNANiSTANDA 

Krallık yüzünden 

Çaldarisin partisi 
iki~e ayrılmak ~~ 

t ehlikesinde 
Başbakan bugün iki söylev v~recek 

~tina, 24 - Rejim için yapıla· etmittir. 

istiklal caddesinden geçen El. 
mas ismindeki kıza, Harbiyeye gi
d~n 59 numaralı vatman Muzaff e
rin idaresindeki tramvay çarpmı§, 
sol l<olundan yaralamııtır. 
Sucuyu dövdüler 

Abanozda 13 numaralı evin 
sahibi Maryamın oğlu Antranik 
yanında bir arkadatı olduğu hal
de ıucu R~ebin üzerine atılmıı, 
iyice dövdükten sonra bıçakla ku· 
)ağından yaralamıı, ıi,elerini kır
mıthr. 

Tavuk yüzünden 
Üsküdarda Yedi kuyulu soka-

ğında oturan Vahan ile Mehmet 
bir tavuk yüzünden kavga etmit
lerdir. Mehmet teneke ile Vaha
nı ağzından yaralamıf, yakalan-
mıtlır. 

Kadın ellle 
Şitlide Samanyolu ıokafında 

Arif pa,a apartımanında oturan 
Fahrinin misafirlerinden 22 yaım
da Şükrü Meırutiyet mahalleainde 
Şerifenin evine misafir gitmif, o

rada kadm tarafından bıçakla ba
tından yaralanmıtbr. 

lngiliz işsizleri 
dominyonlar 

New - Castelda bütün lngiliz 
dominyonların ittirak ettiği bir 
göçmenler toplantısı yapılmıttır. 
Bu toplantıda ıöz söyliyen Lord 
Manofield, Büyük Britanyanın 

iıaizlikten kurrulmasr için yegane 
çaresi itsizleri dominyonlara git. 
meğo te§vik etmesinde olduğunu 

söylell)ittir. 
Fakat göçmenlerin oralarda 

sefil olmaması için hunun planlı 

bir tekilde idare edilmesi lazım 

2 '\'t. m; - 1935 

i g·ıizl re gö 

itler 1 alya 
Büyük harpte 

n 

Almanyaya i ane-, 
tini unutmıyor ! 

Alman Cumur Baıkanı ve Baı
bakanı Hitlerin Nurembergde ver. 
diği ıon öylev üzerine İngiliz 
gazetelerinden "Sunday Express, 
şöyle diyor: 

"Hitler, garip e.ski Nürnberg 
ıehrinin saçaklı evleri~in aruın
dan dünyaya hitap etti. 

Musolini'nin dostluk teklifini 
kabul etmiyor. Hitler İtalyanın 
1915 de Almanyaya karfı ihanet 
diye telakki ettiği hareketini unut
mamııtır. 

Ayni zamanda Brener'i Alp ~
çitlerinin en kolayı ve en ııathisi 
olsrak görüyor. 

Orada Musolini, Hitlerin Cer-

men birliğinden doğacak üçüncü 
imparatorluğu vücud getirmek 
için kendisine katmak i'tediği al
manca konu§an çeyrek milyondan 
fazla Avusturyalıyı hakimiyeti al
tında bulunduruyor. 

Hitler, Brener'de bir zamanla\ 
Muaolini'nin almanca konuımayı 

menettiğini, abidelerde ve me
zartaılarında kazılı almanca yazı
ları sildirdiğini hatırlıyor.,, 

lngilizce gazete, bunlann Al • 
man1ar nazarında kolay affolu -

nacak teYler olmadığını ve Nüren· 
berg'in Musolini'yi mütemadiyen 
rahatsız edeceğini yazıyor. 

lngiliz gazeteleri 
"Nasıl bize muhtaç olduğunuz Habeş 

işinde anlaşıldı!,, diye 

Mısırda propaganda yapıyor 
Bu sabahki posta ile gelen Mısırlılar o z&man pek lngiliz 

"Sunday Expresa,, gazetesi, bat· taraflısı idiler. Son zamanlarda 
makale sütununda, son aylar için- ise, Britanya imparatorluğu ile he
deki siyasal buhramn harikalar vü raber olmanın menfaatlerinden 
cuda getirdiğini, bilha11a Mısıra şüphe eder gibi oldular. 

ln~ilt~r~ ile beraber. o)~anın e~em Fakat Habeıistan buhranı, in· 
~ıyetını anlatmak ıstıyerek dıyor giliz himayesinin ehemmiyetini, 

kı: kendilerine kesin surette anlattı. 
Endiıe içinde Mısır, lngiltereye 

Napolyonu Mısırdan çektiği -
:Kendisini mudaf aa etmesi için is- ı l h. b' 

miz günden beri Mısır ı ar ıç ır tekle bakıyor. 
Yüz sene evvel Nelson Nilin ağ. zaman İngilizler" bağlanmanın 

zında Napolyonun donanmuını kıygıet;.,.ı Uu kadar takdir etme· 
batırarak lngilt .... Mnurı -yabancı mi,lerdi. Bu buhran, cidden bari • 
j fi A 1 rtamıı!t. kal ar doğunıyor ..• ,, 

c:ak geneloy hazırlıklarına timdi- Kurul, gizli tutulan birçok ö · 
acn bqlanmııtır. Gerek krallık, nemli kararlar almı§tır. 
ıerek cunıhuriyet taraf darları bü- Haber alındığına röre, mevcut 
tün kuvvetleriyle çalıtmaktadır . kuvvetlerin yeni silahlarla bezen
lar. Bafbakan Çaldariı çar§amba mesi, 75 yeni uçak ile birkaç des
BÜDÜ Atinada, pazar günü de Sela troyer ve denizaltı gemisi alın · 
nı1de olmak üzere krallık lehinde ması kararlaştırılmıştır. 

geldiğini ilave etmit~~r. • • Bayındırlık bahanı Ali Çetin kayanın dlyevt 
Eğer muhaceret boyle ıstenılen s • 

bir tarzda yapılır~~ hem anava- Irak Iran urıye 
tanda, hem de domınyoıılarda ıa- ' , 

nayi faaliyeti artacağını iddia s t t ki 
iki önemli ıöylev verecektir. Cunı- ihtiyat askerlerin talimlerinin 
huriyet Partiıi lideri Papaandreu iyice batarılma.aı için terhisleri 
(la cumhuriyet lehinde söylevler timdilik geriye bırakılmıttır. 

e~i~, ayni zamawnda ~.a muhacer~- o vye opra arı 
tın ımparatorlugun kul olarak mu-

daf a~sında .. eh~~m~yetli bir yeri Avrupaya Türkiyeden geçen 
oldugunu soylemıştır. ' v 

telefon hatlarile baglanacak ~ermek için Sakız ve Midilliye git 
mift(r. 
f Cumhuriyete sadık birçok ta . 
ınmmıt kimseleı·, hunların arasın • 
<la bqbakanhk müıteıarı cumhu . 
l'İyet rejimi için çalı§mak üzere 
·~azifelerinden istifa etmiflerdir. 

Estiya gazetesine göre Çaldari
sin bütün çalışmalarına rğamen a

lıaii partisi ikiye ayrılacaktır. 
Yunanistan kuvvetlerini 

arttırıyor 

'.Atfoa, 24 (A. A.) - Ulusal 
müdafaa yükıek kurulu son gün· 
lerde müteaddit defa toplanmıf 
ve bu toplantılara sü, deniz, hava 
finans ve drt İ§leri bakanlariyle 
üç kolordunun kurmayları ittiri.k 

Romanyadan gelecek 
göçmenler 

Bu ~ene ilkteırin sonuna kadar 
Romanyadan daha 30000 göçmen 
gelecek, ve hepsi T rakyaya yer • 
le§tİrilecektir. 

--o-
Hava hücumundan 

korunmak Jçln 
''The People,, yazıyor: 

-" hücumu esnasında nasıl 
hareket edileceği hakkında tali· 
mat bulunan küçük el kitapları a
haliye dıığıtrlmıfttT. 

Yunan 
misafirlerimiz 
geri döndü 

Birkaç gündenberi tehrimizde 
bulunan Yunan deniz ve hava fi
loları dün memleketlerine dön -
mek üzere §ehrimizden ayrılmı~- 1 lardrr. Hava filosu tam saat 14 tt-

1 
Büyükdereden hareket etmit ve 
İzmir uçak alayı komutanı yarbay 
Şefik. Yeıilköy havacılık okulu 
direktörü Naim, latanbul Hava 
Kurumu batkanı, subaylarımız ve 
Yunan Konaoloaluğu erkanı tara · 

--o--
ZAYİ - Fatih askerlik şubesinden 

almı, oldufum askerlik vesikamı za. 
yi ettim yeni ini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü yoktu. 

Koska Subafı sokağında beş numa
ralı hanede 326 tccıclliitlü Riza oğlu 
lbrahim Fahir, 

Te ... el•aq Şehir tiyatrosu 25-9-935 

f\t~ıı&ur !lltdiıınf 

~ehirTiyaf l'OSU 

111111ııım111 
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ç:ır§amba günü ak· 
..;amı saat 21 de 
P ER G UN T) 

Yazan: Henrik 
ı b~en, türkçeye çe
viren: Seniha Bed 
i. Müzik: Grieg. 
falkan atletizm o
runlarına iştirak 

eden konuklarımız 
şerefine. 

fmdan uğurlanmışlardır. (Biletler gi:.ede satılmaktadır.) 
Deniz filoau da aaat 17 de ha - ...---------------1111. 

reket etmittir. Mecidiye kruva:zö. Küçük ve san~rn ~inema perisi 

rü de donanmayı Marmara açık - ANNV ONDRA 
larma kadar teşyi etmittir. Ye kocası, meşhur BOKS ŞAMPl -
FesttvaJcUer dUndU YoNu 

Balkan festivali için tehrimize MAX SCHMHLLING 
gelmiş bulunan Yunan heyeti dün le beraber çevirdikleri şen, musikili 

1 d. ,.e gayet eğlenceli 
memleketlerine dönmüt er ır. 
Bulgarlar bugün, Romenler de ya- KNOCK • OUT 
rın gideceklerdir. <lki genç kan) 

kal filminde göriineceklerdir. 
Balkanlı gruplar ıehrimizde Bu filmde hakikt bir bok~ maçı gö-

dıklarr müddetçe kendileriM kar- receksiniz. Pek yakında 
,, gösteriler. hü~nii kabulden çok Sümer sinemasında 
memnun kaldıklarını aöylemiıler- 11. .. ------------··ı 
dir. 

Şehrimizde bulunan Bayındırlık 

Bakanı Ali Çetinkaya telefon ,.e di -
ğer bayındırlık i~leri için gazetecile
re şu sözleri söylemiştir: 

llk fırsatta bir iki tanesi gelecek Te 
telefon müessesesine konacaktır. Ted
ricen, yukarıda söylediğimiz şekilde 
tekemmül ettirilecektir.,, 

Ali Çetinkaya telefon konuşmaları
nın memleketimize mühim bir varidat 
tem.in edeceğini söyledikten sonra: 

"Yukarda anlattıi;rım teşki1Atla be 
raber telefon ücretleri \'C telefon hat
Jan tesisi hususunda. yeni tedbirler 
alacağız. Herhalde ücretlerden tenzil 
ve ~is işlerinde kolaylık gösterilme
si hiltün bu teşkiHl.tın esası olncaktır.,. 
sözlerini füwe etmiştir. 

"Telefon mües esesi, biliyorsunuz, 
tamamen posta, telgraf, telefon ida -
remize geçmiştir. Şimdiki halde eli -
miıe geçen teşkil~tla idare olunuyor. 
Fakat hu teşkilat bir ecnebi sosye
tenin teşkilUı olduğu i~in, bizim i -
daremizde iken, devlet idaresi mahi
yetinde tadil edilınesine lüzum var -
dır. Bunun için telefon idaresinin 
ilgili şefleri ve idareye koyduğumu.z 
arkada~larla birlikte bu yeni teş~ı
ıatı nasıl yapacağimızı gözden geçır- --------------
dik. Bugünkii teşkilAtı, sade bir tarz - A vusturyada 
da şubelere ayırarak yeni bir hale • • • ı 
getireceğiz.Telefon ıneselesin~n,mem- Tedhışçı Nazı eı 
Jeketin menfaatine uygun bır suret-
te ve daha geniş miky~t:1 başarılma- yakalandı 
sı için elimizden geldığı kadar ça - ''People,, gazetesi yazıyor: 
hşacağız. J]k dört senelik telefon 
varidatını bütün memlekette, şarl.a 
doğru Suriye, Irak, han ,.e Soıvyet 
Ru~y.a istikametinde ana telef on hat
ları tesisine hasretmek azmindeyiz. 
Bu tesirlerle, şarktan olacak bütün 
telefon muhaberelerini memleketimiz 
den geçirmek suretiyle bir i~tifade ,.e 
hizmet etmek istiyoruz. Bunun için, 
Istanbulda Yaf'~lacak ilk iş sırasında 
gerek memlekethni:r. ihtiyacını temin 
etmek, gerekse harici muhabereye ge
niş yol Yermek Uzere kunetlf "kuran 
portCSrler .. koyacağrı. Bunun için te-

A vusturyadaki Nazi tethi~ gnı-

punun beş azası Salzburg polisi 
t rafından y kalanmıttır. Grupun 

diğer iki azası Almanyaya kaç • 
mı tır. 

Yakalanan ad mlar, mühim 
şahsiyetlere posta ile patlayıcı 

maddeler göndermekle itham o -

lunmaktadır. 

Paketler muayene ed:lirken bir 

~ebhüse girişilmiştir. sivil polis yaralanmıştır. 
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TefırDka numaırası: t5 -Yazan: CV6-NQ) 

Mumun eriyen, sonuna gelen ışığı altında ve 
üzerinden hunhar ordular geçmiş gibi alt üst, 
param parça olmuş buruşuk yatağın biraz · 

ötesinde konuşuyo rJardı 
oe9en 1 kı .. mların hUllaaaı I -Vahvah ... Topr~ğı bol olıun .. f böyle b.ir .. ~ekil alııına eaeflenmi· 

Prenıa Anlta, nefret ettiği ı Peki •mma, timdi seni kimden ia- yor değıldı. 
Hızın llldürmelc üzere onun o • t:yeceiim... Apitaya tee11ürle baktı: 
d,,.uıa giriyor. Fakat ne/ret "f· _ Ah... - Yedi yd ıonra mı? ... Muab9: 
ka dllnUyor. Yata6a yatıyor - Sevinç, korku, hayret ve ümit- deyi yenilemem ..• Ve madem kı 
lar. Anita, ev ıahlblnln bakire siılik içinde Anjta, Hızırın yüzü- bu adamdan nefret ediyoraun, ~ 
lcaruı oldu6unu glzle-1•tlr. l · ·k~Ll ld .. h ide ka .. ~ nıe baktı. nun nı an 111 o ugun a • 
çeriki odada Bızınn evldtlığı N 1 N. . 1 S rıaı olmamttaın, meaele yoktur ... Küçük Hcuan yatıyor ve bir - e o.... ıç>n §attın.... en, 
kere dolabın kapuına çarparak tam bir konan karısı olacak kız- Prenteı, n.hat bir nef ea aldı. · 
gürültü çıkangor. ıın ... Bunu hu ak,am ispat ettin... Hızır ayai~ kalktı: 

Saatler geçmiı olmaıına raf· Söyle bakayım ... Söyle bakayım. - Haydi bakalım, timdi, ıel-
men, Hızır, ayni ıuali tekrar ıor Seni kimden iıtiyeceğim ?... diğin gibi buradan git ... 
du: _ Ah... Ani ta, yeşil entarisini, atıldıiı 

- ismini bilmedifim kadın .. , Gtnç kız, ifığının yUrine ha· yerden aldı: Dütünce içinde doi· 
Sen kimsin... zin hazin bakbktan ıonra, dertli ruldu: 

- Ben mi? Ben mi? .. Kim o- betını ou geniı omuzuna dayadı: - Yedi yıl. .. Yedi yıl... diye mı-
1 1 Ne Yapacakam' K b · k nldanıyordu. uraam o ayım... - açır enı, açır ... 
itte, aeni ıeven bir kadınım ... Ha- _ Kimden, canım? Ananım Hızıra dlSndGlü vakit, 
yu, bir kızım ... Görüyoraun... Kız _ Nasıl? onun da gözlerinde, kendi yüreii· 
oldujumu anladın. Bana belki bin _ Kocamdan diyorum... Ben ni kavuran h;ılerin ayniyle akıet· 
erkek göz koydu ... Fakat hiç biri evliyim... mit oldutunu ıardü: 
ehni dokunduramadı ... Sanki mu- _ Böyle ıaçma takaları bırak. - Beni o zamana kadar unut-
ka.dderat, demin bahsettiğin o ya- Gözümden d~ıerain... mryacafınıza and içmiyor musun? 
man kader beni, bugün için, bu· Anita, iki mini mini eliyle Hızı- Hızır, Anitanm bqmı oktadı: 
raıı için, ıenin için ıaklamıf ... Ve nn koıkocaman aslan pençeıi ıibi - Evet, kblm ... 
iıte ben, bin türlü mütkülle pen- elin yakaladı. Yüzünü gözüQ ıillre- Parmağından bir yüzük çıkar· 
çe:eıerek, düz duvarlardan tırma· rek anlatmağa ba9ladı: dı: 
narak, ve elimd~ hançer, bütün - Hayır ... Şaka değl ... Ben n· - Sen bana o zaman J;.ı yü;dl
manileri yenmek, yere ırmk isti- liyim. Ayni zamanda da eTli de- lü gönderirsen beni hala istediği-
yerek buraya geldim.. iilim derk.o, alaa .ÖJI' • aalıya.o.aiua va i.ki.-1inı,lcanda 

- Makadderat... d;ğimi g6rda ... Ben, kızdım ... Ba- oha da ıan" gelecefim ... Seni a-
- Mukadd~rat, evet... Buraya kirevdim ... Fak•t, bakire bir zev- lacağım ... 

gelebilmem için, içimde kin ve in- c~mdim. Kocamdan manen, mad- Birdenbire doirulduı 
tikam ate§inin y&nıp alevlenmesi Jcten tiksin-liğimden onun karısı - O ne? 
beni tahrik etmesi de mukadderat. olmadım... - lçeriki odadan bir ıeı geli-

- Mukadd~rat, kızım · Mukad- Hızırı~ beyninde timtekler çak. yor. 
derat... tı: - Çocuk uyandı ... Haydi, sen 

- O alevin teklini defittirme· _Kocan, Prens mi?... artık ıit ... Anlattık, değil mi? ... 
ıi, bizi böyle birbirimize kaynatan _Evet, 0 miskin... Anita bir kere daha baıım Hı-
bir a\ev haline gelmesi... Elini, Anitannı avuçlarından çe- zırın göğıüne yaklaıtırdı. 

- Peki amma, aen kimıin?... kerek, onu kendinde uzakla§tırdı: Fakat, koraan onu öpmedi. Sa-
Hili iımini bile bilmiyorum... _ Görüyo-r musu timdi, hem dece, bir kardeı muhabbetiyle 

Mumun eri1en, ıonuna ıelen ı- b:ıına. hemkendine yaptığın iti... saçlarını ok9adı: 
tığı altında ve üzerinden hunhar Anita, eseHe batını iki yana _ Yedi y!l dediğin nedir ki? ... 
ordul&r geçmit gibi altüst, param salladı: Gözünü açıp kapayıncıya kadar 
parça olmuı buruıuk yataiın bi - _ Ne demek istediğinizi anlı- ıes.er ... Haydi, sen, giyin de ıit ... 
rax ötesinde konuıuyorlardı. yorum ... Siz, Kocamın canını, ma- Ben de çocuğa bakayım ... 

Hızır, iırar ediyordu. lmı, ırzını kurı&yacağinıza dair söz içeri airdi ... 
- Sen kimıin? ... verdiniz... Küçük Haıan, yatağm içinde o-
Anita, hakikt hüviyetini, garip -And içtim ... Hem de yedi ıe. turmuı, gözlerini uğufturuyordu. 

bir hisle, söylemeğe cesaret ede - ne için ... Buna rAğmen... Bu ge- Söken tafaiın aydınlığı ara -
miyordu. ııoda, odado.ki tekiller görünü -

h . Cf ... 
Muammalı bir aldeıülümsı - k. k yordu. Hızır: - Fakat, göriioraunuz ı, arı-

yordu: d _ Haydi, daha erken... Biraz 
. k 1 d " sı eğilim... d d - Kimsenın arısı o ma 15ımt d•ha uyu, oğlum... e ikten sonra, 

anladınız ya •.• 
- Peki annen, baban kim, ıöy

leune kızım ... 
Yüreğine biraz IU serpildi: 
- Babamı him görmedim ... Öl

müı ... Bize Zeytinci ojulları der
ler... Airıboz'un qrafmdanız ... 
Annem Efijini'dir ... 

Hızır: 
- Ya? ..• dedi. 
- Niçin pıtınız? Tanıyor mu· 

sur.u~? ... 
-Tanımıyorum, fakat merhum 

babamla bizim cennetlik Gaıu.
for Reiı akhına ıeldi ... Senin bü
yük baban Gazanf erin ortalı i-
m;f ... 

- Evet, evet ... 
- Annen aai mı? ..• 

- Böyle medreae hocalarının 
kurnazlıklarma benziyen hillei yerli dolabın kapııını kapamak i

çin oraya yaklaştı. 
f er' iyeli it olur mu?.. diye Hızır k 

Fakat, dolap apağı önünde, Rf'ia kaılarmı çattı. Biz korun-
eımer bir kadının boylu boyunca, laı, açık, dobra dobra inıanlarız ... 
baygın yattığını gördü. 

Verdiğimiz aözde kaçamak arama (Devamı vur) 
yı7 ... lrzına v~di yıl dokunmam ve 

----~----.........,..~-:::::-~~:------:-

dokundurmam demek, dokunmam aıııı111111nııııııııı11111111ıııııınıı1111111ıııııııııııı111111ıııt1ıııııı111111ııııııı 
Ye dokundurmam demektir ... Bu- Serseriler vata~· ve 
nun ikinci bir manaıı, kaçamak Ragastanın o{llu 
yolu yoktur ... Bu gece andımı bo- romanıar~r-.ın cilt
zuıumun Ö'Z

0.irü iae, ancak, meae- leri hepsı tamam-
leyi bilmememdir. lanrnuJtı9r ·35 . r . :a·i" k 29 Eylül cumar-

Atl?1b~, he '?8 1.eç~· 1 1 e~. ~- tesi günü akşamı-
mr ı ır azıneyı ır an ıçın e k dar Vakit kü-

k b d. . .b. na a 
gene ay e ıvermıı ıı ı meyuı- tOphanesine mO-
tu: racat ederek alln-

- Peki, timdi ne olacak?... ması rica Olunur. 
- Olacajh maydanda: Sen, bu Bu tarihten sonra 

H121r, gülümıiyordu. 
rb yapacafı belliydi. 

Bir ıürp· yedi yıl içinde, ancak benim kar müracaatlar naza-

Anita, gamlı gamlı: 
- ÖldU ... dedi. 

de§im olabn:rain... rı ltlbare allnmı-
y d 1 yacaktır. - e i yı ~onra... 1 

ı Hızır da, vaziyetin birdenbire 111MllflUJqıııutfflllllllll11111111ıııııııııııı111111ııııııııı1ıııı1111ıııııııııı11n 
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VczA,i luı)'UGnlar craındo 11• AlrUıonın 6elt• •irmemit ormanl~ 
rcnrla l'•çcn atlı ue ltoltramonlıft. 1teyecan .. ror ue tetkilı romanı 

•N"'· ııı ws:za Yazan: Rıza Şcl.cib z 
ihtiyar aslan da işe karışınca erlik bir 
tehlike kalmamış sırtlanların hesabını 

görmek çok r olaylaşmıştı .... 
Seaıiace, yavq y&V&f, yan yan 

ilerlediler. Gayet uetalıldı, bir 
erki.nı harp ıibi cf3iüt plirunı ha· 
zırladrkları yol ahılarından belli 
oluyordu. Biri yerinde kaldı; 
fazla yol almıya lüzum ıt>rmedi. 

öteki bir çeTİrme hareketiyle ınt· 
lanlan toldan arkalacb. Şimdi, 
önden ve arkadan iki uılı kunet 
arumda kalm'fl&rdı. 

Birbiriyle, öteldıl dileriyle ul· 
rap.cakb. 

Fakat yqb ulan ha Jllalına 
varıncıya kadarki dövilflerinden 
edindiii bilıi ile hareket ebneyi 
muvafık balmuttu. 

Önce ıeaıcl hOcmna ı~k, 
ikisinin mUdafaa veya taarruzu • 
nu kendiılne çeTirecekti. Sonra 
da. onlan; blitfln dotftncelerini 
genç aılana kartı koymaya liazır· 
landddan aırada arkacl&.a wracak 
ve kat't plibiyeti elde edecekti. 

Genç ulan hele duran, lhtlya
n ıeriden çevireniydi. Sırtlanlar, 

~ncine dofnı ilerliyorlardı. 
Klfi derecede yaklattıklarma 

kani olduiu bir ıırada meydana 
çıktı. Sür'atli bir yanm daire çiz 
dikten sonra hafifçe kükredi. , 

1 

Sırtlanlar, bunu neklemiyorlar- ' 
dı. Aslanın hu lnt meydan oku
mumı &nce yadırıayıp ıeri çe · 
ldlmek istiyen ıırtlanlar kendileri
ni keskin ditlerden, kuvvetli ~en
çeden korumak için müdafaa va
.ziyeti aldılar. 

Aılan, ikinci defa kükredi. Or
manın feraahlarca uzaklarına ka
dar uzanan bu korkunç ıeı, ıırt

lanlarm sinirlerini bozmaia klfi 
geliyordu. Hayvanların adım a· 
tacak halleri bile kalm~dıiı açık
ça görülüyordu. 

Buna rağmen ufak bir ara, ye
niden kendilerini toplamalarına 
yetiyor, kulaklannı dikerek ıl:iz
lerini aslanın gözlerine çeviriyor· 
lardı. 

Aılan daha fazla beklemeye 
tahammül gösteremedi. Büyük bir 
soğuk kanlılıkla yaklaıtı. 

Sırtlanların ikiıi de hazırlan -
mıılardı. Aslan birinciıine uf ak 
bir pençe ıaldı .. Keıkin tırnakları 

külmüı, ötekinin ayağı v~ ıırtı pa 
çala.1m19, boynunda müthit bir ya 
ra açılmıf tı. 

Neredeyse o da ılizlerini artı 
bu dünyaya kapıyacaktı. 

Karta itin halledildiiini ıörün 
ce aılanları çaiırdı. 

lkiıi de ufak tefek yara almı 
lardı. Ehemmiyetsizdi.. Karı 
wnlan temizledi ve yola düttüler 

Yerlerine ulaımaları ıece ya. 
nıını 1'aldu. Yerlerine ıe.Jdikle· 
ri u.man hiç de bıraktıkları ıilM 

bulmamıılardı. 

Burada onların hulunmadıiı 
samanda yabancı ellerin ulaıtriı 
açıkça g&riilüyordu. O kadar ki, 
her yer harap edilmiı, her taraf 
öozufmut ve karıtlırılmıflr. Ken
dilerine bUyük ağaç üzerinde ha
~ırladıkları üzeri kapalı }·atak ye
re atılmıı, aiaçların bir inemı par
çalanmıf, daJlar yere ic.dirilmi§
ti. 

Bununla ne yaplı1nk is:emitler-
d . ., ı .. 

Gündüz olup da her taraf ~ıığa 
boğulunca, ya9tıkları zıı.rarın bü· 
yüklüğü çok dahe iyi anlatılıyor
du. 

Karfa Ebuh.:15.ya: 
- Bizi Monbilolular, mahıuı 

davet etmişler .. Bunu çimdi daha 
iyi anlıyorum. 

- l·b:ıi bunlar Niyam Niyam· 
lardan daha iyi aclamh~rc:M.. 

- Af danmı~ım. -
- Sen, buna. ne hükmediyor-

sun? 
- Sebebini bir türlü anhyama· 

dım ve anlıyamıyacağım da gali
ba .• 

- Elbette bir ıebebi olacak 
hunun ... 

- Şüpheıiz olacak.. Fakat an• 
lamak mütkül. Belki de yoktur. 
Onların yaptıkları işlerde sebep 
aramak ekıeriya çocukluk olur. 

Ebululi.nın yerde gözüne iliten 
bir tüy, ıelip burayı yoklıyanla· 
rm hüviyetlerini açıkça anlatıyor
du. 

Yerden alıp Kar~aya gö!lterdi: 
-Bak, dedi. 

(Devamı var) 
hayvanın omuz baımı slyirdl ve ------------
yere bir tutam tüy düttü. 

Sırtlan omuz baıına inen ~
çenin kızgınlıiıyla ve biç beklen
miyen bir ıür'atle ıaldırdı. Aıla· 

nın ıol ön ayağını ditleri araıına 
aldı. 

Aslan kolunu kurtarmaya ça· 
lıtırken, ikincisi de ıelm:ı boynun 
dan yakalamııtı. 

Pazuları kuvvetli bir hayvan 
olmasaydı, bu iki ıaldırııtan kolay 
kolay yakasını kurtaramazdı. 

Aslan silkindi. Ayala kalkma. 
siyle bunlardan birini altına al
ması bir oldu. Birbirine giren bu 
P~i &üçli.i hayvanın üstüne üçüncü, 
yani ıırtlan da çullanmııtı. 

ihtiyar aslanın ite karıtması 
zamanı gelmitti. ite o da karı9ın· 
en vaziyet büıbütün merakla sey-
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MlÜltlhlü~· lböır 
Küçük köpek balığı, atılan kolu 
bir lokmada yuttu. Fakat kaçma· 
sına imkan olmadan kocaman bir 
köpek balığı da onu yuttu. F akaı 

<CÜliilc§ly~t 
kim hatırından geçirirdi ki, bu 
balık az ıonra feci bir cinayetin 

izini "ortaya koyacaktır. 

K at:iller, öldürdükleri delikanllnın cese
dini köpek ballklarına atarak ortadan 

yok etmek istediler, fakat ••. 

Suç, balıkların karnında 
bile kendini göSterdi/ 
Smneyden yazılıyor: 

Avusturalyanın bu merkez şehrinde 
nam almış meşhur sporcu Ceyms 
Smit'i öldürenler, onun ceı;;edini par -
çahyarak bir denizin ortasında kö • 
pek balıklarına atmışlar. 

Sonra bu cinn,Yctin hiç ke:.fedilemi -
• yeceğine nail- tam bir emniyetle kara

ya dönmüşler. 
Fakat bu katiller aldanmışlardı. 

Çünkü, onlar ~uyun üzerinden sahile 
doğru döne dursunlar, suyun altında 
biribiri ardına hfldi~eler geçiyor ve 
öldürülen sporcunun kolu köpek ha -
lığından köpek balığına geçerek bir 
torpil sürati ile müddeiumuminin e • 
]ine geliyordu. 

Sporcu 8mit'i öldürenlerin arsıulu· 
sal bir kaçakçı teşkilatının Avustu -
raJyadaki ajanları olduğu anlaşılıyor. 
Bu cinayeti o derece metodik bir su -
rette işlemiş ve izlerini kaybetmiş 
zanederlerken, g\ıya herhangi bir 
polis romanmın, h<'rhangi halloluna • 
mamış cinayetin esrarı bunun yanm -
ela hiç kalacaktı. 

Öldi\rdükleri adamın cesedini top -
rn ra göm~elerdi, mezar bulunabilir -
di. ôenize atsalardı, ne kadar ağrr • 

1ık koysalar da, günün birinde bu şey 
herhar.gi münasebetle suyun üzerine 
çıkıp sahile doğru yüzerdi. nu ce • 
sedi kimseve iz vermeden yakmak is<.', 
ar : · k res~i bir "Krimatoryum., da 
yani insao ölülerinin resmen yakıl -
dığı fenni yerde mümkündü • ....,onra 
herhangi yerde yakabilseler bile, bir 

' tek diş. ölen adamın hüviyetini te -
bite ~'arıyabilirdi. Bazı kimyevi mad· 
deler ,-ücudu eritiyorsa da, her par • 
çaya fu ir etmiyordu. 

Onun it:in, al~akça hareketlerini 
gizlem~k iizere en emin (?) yol ola -
rak bu cesedi hayvanlara yedirmeği 
lrnlmuslardı • . Fakat ce ~edin her kıs • 
mıni yani saçını, kemiklerini, kafa -
tasını ,.e di~lerini Afrikanın en ya -
bani kaplanlarr, kurtları, çakalları 
,.e aslan Jarr hile J em ezdi. Bununla 
beraber, ~porcu Ceym ... mit'in katil
leri insan cesedini ba~tan haşa yiye -
cek hayvanı scçmi terdi ... 

Bö;lece zavallı Smit'in ölü ünü par· 
ça parça ederek bir motöre koydular, 
açıldılar Ye Sidney :.ehrinin sahi11cri
ne k~dar arada bir gelen köpek balığı 
sürülerine azar azar bu ce.ı;;edi attılar. 
önce, bir parça et atmak ~uretiyle bu 
köpek halrklannı derhal toplamak 
mumkUndOr. 

Bu hain çete, sporcunun kafasını, 

kat kat dişleri olan köpek balrğınm 
kıkırdatarak yediğini adeta işittiler .. 
Az sonra bu kafanın, köpek balığının 
mide indeki usarelerfo eriyeceğini bi
liyorlardı. Son kol parça. ı, bacaklar 
ve gö,·dc de hu deniz canavarlarının 

ağzına atıldıktan sonra, bu cinayetin 
izlfri artı)( nasll ke fedilebilece ~ini 

haydutlar biribirlerine soruyordu. 
Fakat bu sorgunun cevabı, denizin 

altında veriliyordu. Çünkü çete far -
ketmiş nya etmemiş de olsa, maktul 

porcunun kollarından biri, in.c•an / 
yamyamı köpek balıklarının en büyük 
terinden birinin ağzına değil de, kü -
çük, yavru bir köpek balığının ağzına 
gitmişti. 

Bu küçük balık da herhalde pek aç· 
tı ,.e kendisini bir lokmada yalayıp 
yutabilecek kocaman köpek balıkla
rının arasına katı mış, yiyecek arı -
yordu. 

Sporcu Smit'i öldürenler bu zaval· 
1ı adamın kolunun bir yaYru köpek ha· 
lığının ağzına gittiğini görselerdi de, 
bir mana ifade etmiyecekti. Onlar i
çin vücudun parçalannın ortadan 
kalkması mathiptu. 

Fakat adaletin tecellisine bakınız .• 
Köpek balıkları, bir çok diğer ha -

Iıklar gibi öyle yamyamlar gibi, ken· 
di cinslerinden balıkları da yerler. O 
~ırada bu yavru köpek balığı, dret· 
not gibi bir kocaman köpek balığı ta
rafından görülmüş ,.e istah uyandır -
mış olacak ki, henüz kaçmaya vakit 
bulamadan o kocaman balığın ağzına 
düşmüş .. 

Kocaman köpek balığı, bu. ces<.'din 
kolunu yutan yavru köpek halrğını 
yutmuş .. 

Şimdi şurası şayanı dikkattir: Ko· 
lu yutan ya\'ru köpek balığı bir giz -
Jenecek yer hulabil eydi, mide inin u -
sareleri bu kol parça~ının etlerini a
dam akıllr hazmedecek, ,.e belki mak· 
tuliin hüviyetini tayin imkansız ola • 
caktı. 

Fakat ya,·ru köpek halıitı, anaç kö
pek balığının karnında birden öldü. 
Olünce tabii midesi çalışmadı. Çalışa
mamakta beraber, küçük kö~k halı -
ğınrn vücudu, büyük köpek halııhnın 
midesinin u~areJerinin kola kadar 
tesir etmesine bir müddet mani olu • 
yordu. Adeta ona bir kıhf ,·azif esini 

görüyordu. 
Böylece sporcunun kolu i~erdc bir 

müddet için olduğu gibi kalalıiliyor -
du. Bundan başka mide.r::indcki ko11a 
birlikte küçük köpek balığını yutan 
büyük köpek balığı, henüz yatışma -

Bir köpek balığının 
çenesinin ne kadar 
büyük olduğunu bil. 
miyorıanı:z:, itte ba
kin. lkFkalayı içerı-·--

alabilir. 
Smit'den sonra öldürülen Ho!mı 

isimli zengin delikanlı 

Siclneycle, köpek baltğımn yaka· 
landığı yer... On ,,J&nda gönüllü 
bir cCll'l..t".celran takımı görülüyor. 

mış olduğundan durup dinlenmeden ~~~~
(Bu teıkilattan birkaç ay önce 
gazetemizde bah•eclilmi§ti.) 

başka maceralara çıkmıştı .• 
Şimdi gelelim sahildeki bir balık -

çıya .. ·Hobson isimli bir balrkçı, olduk· 
ça pahalıya mal olan ağını sahile kur
muştu. Epey bahk tutulmuştur ümi -
diyle birden oraya geldiği vakit ne 
görsün .. Ağ param parça olmuş! 

Bunu yapan bir köpek balığı idi. Hır 
sını yatıştıramıyan Ye oradaki balık • 
ları yemeğe gelen bu canaYara yerilc· 
cek ceza, onu zıpkınlamak öldürmek
ti. Fakat bu köpek balığı zaten cezası· 
nı bulmuşa lx'm:iyordu. Ai içerisinde 
takılmış kalmr~tı. 

Balrkçı Hohsonun akhna bir şey 
geldi! "Ben bu balığı yakalayıp az i· 
]erdeki bir ha,-u1.a koyarsam, belki o· 
nu teşhir etmekten para kazanırım,, 
dedi. Filhakika ı-ahilden biraz içer
lere doğru bir yerde şimdi kullanıl -
ıruyan bir yüzme havuzu bulunuyor -
du. 

.Balıkçı, birkaç kisinin yardımını is· 
tiyerek haJığı çekmeğe savastıJar. 

Bütün gayretleri, köpek hahğını O· 

raya kadar sağ, götürebilmekti. Dun. 
da muvaffak oldular da .. Fakat köpek 
balığı fazla açıkta kalmı;; olmaktan 
mı, nedense, havuza ı-okulduktan bir 
az sonra sırtüstü düşüp öldü. 

Ancak, ölmeden evvel kusmuştu. Bu 
suretle hu balığın karnından bir di -
ğer bahk çıkmaz mı? Bir küçük kö -
pek balığı .• 

Ve orada merakla toplanmış olan 
ahali büyük köpek balığının karnın -
c!:m çıkan küçük köpek balığını gö -
rünce onu sopalarla itclemeğe savaş
tılar. 

Daha ilk sopa dokunmuş dokunma· 
mıştı ki, küçük halık birden dağıl -
nrdi ve i~erisinden sapa sağlam bir 
insan kolu çıktı .. 

Herke<; hayrete düşmüştü. lşc za -
hıta el koydu. Kolun üzerinde. çarpı
şan fkf boksörün dövmP halinde re -
r::imlert görülüyordu kf, hu resimler. 
birkaç hart.ı. 5ncc ortadan kaybolan 
meşhur sporcu Smit'in kolunda var -

dr. 

Oldü1 ülüp ·parçalanan 
ıporcu C eymı Smit 

Bu kol, denize atıldığına hiç şüp -
he olmıyan Smit'in kolu idi. Küçük 
balıktan heyeti umumiyesiyle büyük 
balığın karnına geçmiş Ye büyük ha -
lığın mide. i hazma henüz başladığı 

bir zamanda meydana çıkmıştr. 
Ki.içük balığın ,·ücudu, büyük balı

ğın mide.sinde erimişse de henüz da -
ğılma derecesine gelmiş, fakat kola 
bir şey olmamıstr. Müddeiumumilik 
tahkikatını ilerletirken bir cinayet 
daha olmuş ,.e Smit'in arkadaşla -
rrndan Yilyam Holmes isimli zengin 

bir delikanlı daha öldürülmüştür. 
Bu delikanlının, Smit'in ölümüne 

dair bazı esrarı bildiği rivayet olunu
yordu. 

Sporcu Smit'in bir cinaylt neticesin 
de öldüğü, kolun tibbt muayenesin -
den anlaşılmıştır. Çünkü kolun, bir 
köpek balığının dişi ile ısm1mış de -
ğil, belki bıçakla hem ustaca kesil -
miş olduğu görülmüştür. 

Koyun kırkmakla geçinen Bradi is· 
minde bir adam tevkif olunmu tur. 
nu adamın kaçakçı tcşkililtiyle aHl -
kaı;ıı olduğu ve sporcu Smit'le de son 
defa beraber görüldüğü anl~ılmak -
tadır. 

Tahkikat devam ediyor .. 
Bir cinayet iki balığın karnından ge-

çerek, gene bütün iğrençliğiyle ken -
dini ortaya koydu .. 

Şarlonun yeni filmi tamamlandı, önümüzdeki. ayın ilk günlerin 
ele göıterilmeğc bcqlanacak. Şarlo bu lilmincle bir fabrika işçisi ro -

lünü yapmaktaiır. Reıimcle onu bu rolde görüyorsunuz 



Ses kiralıyan MeyveCilölk 
enıstntasa 

Memlekette 360 çeşit 
meqve teshil etti 

artistler 
Meşhur sihema 

yıldızları aQzından ko-
nuştukları 

vakit ne 
his duvar

lar? 

M•rlen 

Dltrlh 

••rlen 
Dltrlhl duble 
edenFran .. y 

M•rl 

Grate Gnrbo ve 
onun tllmlerlnl 
dub•~ eden Klod 

~~ ..... 
Seıli ıinema ile beraber ortaya 

töyle bir meıele çıkmıftı: Meseli 
İngilizce aözlü olarak çevrilmit bir 
film Almanyada, Franıada .ouıl 
kartrlanaeak? 

Bu mütkülün hal çareıi "Dub
laj,, da bulundu ve bunda, inıiliz
ce olarak çevirdikleri filmleri 
Framada Fransız artistlerine "dub 
le,. ettiren, Amerikalılar en ziya
de muvaffak oldular. Bizde ya
pılan türkçe "dublaj,, lar iıe maa· 
leaef çok muvaff akiyetaiz oldu 

Fn.naada yapılan "dublaj,, lar· 
da bilhassa birkaç büyük Ameri -
kan yıldızına aealerini veren, on
lan franaızca konuıturan bazı lİ· 
yatro artistleri çok muvaffak ol
maktadır. Bu artistler hep ayni 
yıldızm filmini "dul»le,, ettikleri 
için, mesela Greta Garbonun, Mar. 
len Ditrih'in franaıxa ahlendiril· 
mit filmlerinden daima aJDJ b
dınm aeai ititilir. 

Bir Franaıa mecmuuı ı. dub
laj artistlerinden en metllarlariJie 
ıörütJDÜf, intibalarını kaycletmit
tir, al11oru: 

-tc 
Xlod Merıi, Greta Garbonun 

Mitin filmlerinde onun franaızea 
duhlaJuu yapan, yani filmde Gre· 
ta GarlJo ,erine konUf&n lradm-

Bunların araaında 40 çe•lt ••ftall, 20 
çe•lt kayı•ı, 70 çe.lt Armut, fSO 

çe•lt eıma vardır 
Bfiytikderede, tanare baaprlan - laaaeak ve diplomalarını alınca el • 

mn arka tarafında, ıenlt(e 'ftdiyi lerlne verilecek. 
bqtan bap kapbyan bir fidanlık nr- Ba yurttan hqka, ahçılık, budama 
dır. slbl itler hakkında kma müddetli 

Uç eenedenberl kıTmeW uzmanla - k•nlar da afacafız.. • 

- EYet.. Kimt bterler 
ae duble ederim. Ceki 
ICaperi "Huinefi ak • 
lı,an ada,, filminde dub 
le ettim. ıc., Franıiı, 
Joan Blondel, 

nn (mttehusmlann) elinde iflenen Yan yana birer ild,er, beyaz ha • 
bu al.an, yalDJZ latanbalun deill bü • danalı Mnalar .. Birer birer siriyoruz. 
tfln )'Ul't me)'ftdlftlni büyütecek. Baruı libarahlnr .. Me,veler bura • 
dsellettfreeek )'llliUk halini almıı • ela mtıfaya tibi tutuluyor, hastalık -
tır. larla utrqıhyor, tahlller Japıbyor. 

Klodet Klober 
(Nld•J.le tllmlerlnl 
P'ranaızca •llzlen

dlren M•dlen 
La .... y 

Klodet Kolber için çalqtım. Roll• 
rimden en çok beiendilim "Mu
llıeli kadm,, dD'. 

-ı.tubal 'f'lll,.u ml1V8 "lfdan • Meyveleri kurutmaya mahsas tertibat 
blı. aclmı tqıJaa ini delerH mtles • da enterean- Bir bUytlk demir 10 • 

8111eJi ppa sin psdlm. Bmtlttl .. fi ha herine raflar disilmJt- Meyveler 
Aft'Q9da Btajda lnalan1l)'Ol'lllllf- Şef buraya konuyor ve hararet veriliyor .. 
wWd eecaat Bk• beal -"tle Bu raflar mllnavebe ile ve mtlddetle 
kabal eti, her tarafı pscllrdl; mi - en )'llkardan en qatıya gelmek sure. 
em•rfa mıbaıt ff pl'fl"•l•nm 11 • tiyle yerleri tedriel tekilde dellttl • 
nn 11D411& anlattı. Her tarafı sez - rilerek yeml§ler kurutlllayor. 
4lm, slrdlm. .a;l...ıer& 4e eaa KoWl'ft bmunda nm11Jara nda • 
bJa1171e •,.wtw ft IEna Mllea lamaıı ktlçUk maldaeler nr. Her ~ • 
ıw• blJlldtlltlaü ~ tadı fit meyve bunlara takı~r. Bfr ~. 
-~ ..,.m.t de ,...-. llOJl - rlyonunm, saniyesinde meyveler M • 

n, dolı •• ..ma.e 41114 ... NU. - 71llm11f, çekirdekleri ayıklamnıt bir 
~ ..,...elJlllmfl h• IQimla pbl halde emrinize Amade bulunuyor. 
prkh Melddll n QnwJhMlea karta - Emtitl me)'Te koneervec:IHllne 1 • 
DJV, ... batı klltlr n .... 11 ltla- nem "Yeriyor. Kıymetli rehberim, mey
de mJala .--,.ı .. stna1f Rla• • ,.e sakla:- ... oduında enstftflde yapd
)'OnlSo Bu tıllbula, B1J1k4ere4e ten - llDI olan marmalltlara, ~llere alt 
ha l'&C117e ,_.,..,... badll ...U.e kannozlan gistererek ıanlan siy • 

- Sinema artisti olmak ister 
miainis? 

Niçin iatemeyim? Fakat J;a • 
nun imklnsız oldupnu bildilim· 
den düfiinmiyorum bile... Meal• 
timden memnunum •• 

•• 

* Madlen Lafley eliyor ki ı 
"- Klodet Kolbsi dahle et -

mekten bÜJÜ)c bir snk du,..ak -
tayım. En çok ffvdilim rol Nn-

_.. a•ım ~- h •l•ııı ıı itiyor: ı 
blly8k lnC 'fU'dlr, • - En mtlhlm meaele, meyvelerla 

para etmecUll samanlarda meyveleri 
kıJmetlendirmektlr. Ban• ~n mey • 
ve komıerveeilltlni canlandırmak, mey 
ve kurutma aaalleıini tamim etmek 
l&madır. Bis harada teertlbeler yap. 
tık. Bir kilo b191 ID&l'lll&l&tı kavano
n ne birlikte %1 kurup mal oldu.,, ( 

lataöal falıll 4lmJan ••h- . 
york. Miami'dir. Bu ite Holiwd- dan •8Jl'ecllllet*tıhwtllltllrw ı.. 
da bqladım. Orada bet ay kal .. taabaln ı-•-• •antı W, 
mqtım. Herkes sesimin Norma llü~ n atu1arla 41ol•m. Yal • 
Şererin ıeaine benzedilini a6flU • ım J1riua c111G' JSledM•olhP ıl· 
ıordu. "Ser•t ruhlar,, filminde bl ı.tanbü me7ftClllll de ,..Jım P • 

· · .....,-. mrnU. fnhlar ~ cimlerin 
~-d"i --raıl~ıiıır'I!-,... .. .,. ...,,,._ nnat• ,..._ .• JM ;,-. -- ~ft- ...-~ duble eden - Baılanııçta ne duydunuz? stanclardtze edilmlt dDa" efafta mq 

( •alda ) - Heyecanlı idim. Şimdi her- ft hamlamak -.m• inem ~ 
Rlne fllr kea mikroda beni duyacak diyor- dr. 

dır. İntibalarını dum. Fakat yavq yavq alıftım. MeyvedlfkeMtittldlttebap,.ter
töJle anlatmıı - Bu itin aaıl heyecanlı tarafı oyna- le 931. yıbHa lnlnlbnapur. Stmdt bir 
br · maktadır. Fakat ne yorucu it... ecaebl umanm teknik llllllrakabeal al· 
"- Size bir çok Almanlann maruf artisti Leni tıa4a 22 hektarbk bir arulcle plıp• 

il 1 ta • , " eastltllnlln meveat tldanhklarmdaa 
masa ar an a · Rıefenstahl ı S. O. S. Ayaberı,, emft bah~lerbaclen ..... ll1aJa. 
cak, kendimi i • filminde duble ettim. En çok ;'r!me, korunma, aaballJ, .,..._. 
kinci bir Greta Klodet Kolber için çalıtım. Klaro ve meywlerl laymetleadlrme adlamu 

Garbo yerine Bov, Naniı Karo], Konatans Be - taşıyan ayn ayn Jamalan .nır. 
koyduiuJDu,>ir liin net'in filmlerinde de aesimi bu ar- Her 1mım bir ulstamn ldanllae w

o ortadan kaybolacak olsa yerine tiatlere verdim. rllmif1:fr. Mtleaeaenln idari itlerine 
ıeçecek kudrete kendimde ıördü 1921 de konservatuvardan çık- tef bakmaktadır. Şef aml'lıd de lclad 

ve teknik lmnmlarla ayn a:rn .._..ı 
tümü ıöyliyectk delilim. Hayır, bm. Fonten tiyatrosunda oyna- olmaktadır. 
böyle saçma bir teYi hatırJl ıetir- dun. Bnstlttlde bir de ...,.,.mt )'1riu 
mek bile aülünç olur. )#. hralmupur. önlmbleld C1nahut • 

Perdede elbette aeaimi duydu • Rane Flar ıeniı alnı, dudakla- yet bayramnıcla açılaeak olan ini yurt 
nuz. Normal olarak Greta gibi n ve bakqlan ile Şarl Buaye'yi ta k8yl8 ~' ameB bilgilerle 
konuıtum. Bu benim yapmacık andırır. Fredrik Mart·ı bir çok meyveci olarak yetlftirlleeektir. 
ıeaim delil, tabii sesimdir. Ken- filmlerinde duble etmi1.tir. lnti • lkl btb ve kAllr olan yardan blrln-

"'S' d katında koaferam ft den aloalan 
dimi ula zorlamıyorum. ilkin bu balarını fiy]e anlatıyordu: banyo clalrelerl, yemekhaneler tlst 
methur ae1le aramızdaki yakınlı- "- Bazı rolleri duble etmek katta da yatakhaneler ve Jautaae ha -
iı daha ziyadelettirmek istediler.. biraz daha kolaydır. Bazdan l • lunmaktaclır. 
Fakat nihayet tabiilikle karar kıl- çin aeae filmin akııına a8re ahenk MeyYeeillk yurdanclan çıkarken, tef 
dılar. Zaten Gretanm kendisi de leT vermek, canlılık yaratmak il· aaavlnl boa b111'U1 llıkkmcla isahat 
tabiiliie doiru aitmekte, aittik- zımdır. Papaian ıibi söylemek- ftrmeie devam ediyor: 
çe aadeletmekte, daha neteli ıö- le it bitmez. Se-ate phaiyeti be- "Kıs ve erkek kly18 çoeaklan bu • 
rünmektedir. Yakında dublajını lirtmek lizımdlT. Bu da biraz ze.. rada barmdmlacaklar. Yevmiyelerin· 

den lqe ve llbu edilecekler, bir kısım 
MJJ'9deceiiniz "Boyalı peçe,, fil- kivete ballı bir it··· Güatav FUSrih, ye'9'1Dfyelerl de kendi heeaplanu sak· 

minde kahkahalarla plüyordu. Pol Muni, veya Barimuru duble ============ 
Bundan ince Gretanm böyle ıül- ettiiim zaman ae11im battan bap 
düitlnU hiç aarmedim. defiıir. Verilen rolG yaptmak 

- Greta,.. iyice canlandırabi • ve yaptmak llzDDdD'. 

liyor mu1Ull11Z7 * · 
- Elllette ... Oç JI] ola10r ki. Mari Fransey, Marlea Ditrih'in 

onun filmlerini duble ediyorum. aea timsalidir. 
Onunla birlikte Jatadıiım sünler - Marlenin aesini taklit etmek 
de oldu. Tiklerini, ha1larmı i- süç müdür? 
yiden iyiye. bilirim. - Benim için kolaydır. Tabiat-

- Gretanm hiit6n filmlerinde farım biraz uJUtur. Semra ona 
onun aeaini duble eden ıiz miai- mümkün olduiu kadar iJi kopye 
niz? etmeie çalııtım. 

- lstiınaaız hepsinde benim. - Sesinizi delittirmele mec • 
- Batka yıldızlan, da duble) 1'ar oluyor musunuz? 

ettiniz mi? - Evet. Marlenin kendi mar· 

~nı t&tlJ&ll bulUll bir ae1i •ar
dır. Biraz kalın... Battan delil, 
bojazdan ıelen bir aea. Çalqılm
ca taklit edilmesi pek kolaydır. il-
kin hu iti becereceiimi UJDlllUYOl'
dum. Fakat ae1imi tıpkı tıpkısı· 

na Marlenin seti buldular. 

Marleni duble ettiiim a•u 
mikrofonun çok yakmmda yer a• 
lmm. Sesim maklatmca •JDi mu-
nffakiyeti ı&teremiyorum.,, 

Marl Framey, Karol Lomhard'ı 
"Bolero,, ve "Rumba,, filmlerinde 
duble etmittir. 

llenel•J'Üda-lrll"\n~!fı ~ -
tından dallan yerlere sark•ıt bodur 
~lama arumda dolqıyoruz. Bir 
u1atan lntlmlHekl rasat lstasyo -
nada o l'flnkU hava ve toprak dere. 
etlerini almakla meşgul .. 

Bnstittlnlln tef muavini ık alabll
dltlne uzanan ftclanbfı slsterlyor: 

- B1I aene ihtiyaca klft fidan yetir 
Urdlk. Şimdiye kadar 120,000 köJdl 
Amerika uma çabutu dalıtbk. Diler 
me1ff flclanlannı da halka ueuz ola -
lak atıyona. Şimdiye kadar teftaU. 
b:rm, armut, elma, erik, 'ripıe ve ki -
rum lneelemeleriyle utrqtık. 

Bundan aonra fndr, fmdık, abuda • 
du berinde ettttler yapılacak.. 
Şimdiye kadar Amıpa Ye Amertb· 

dan ptirllenlerle yurt l~cle topla • 
naa meyve ~eri 380 ldlırara mlil 
olm11f&8r. 

Balann içinde 40 ~t 19ftaU, 20 
~t ka)SI, '70 nt al'DtUt, 80 nt el· 
ma ftl'dır. Ettldlerimlze daha blrkat 
eene devam edersek eutltiiyil kur -
aala matuf pyeler elde edilecektir. 

- Clu itibarile kaç tirli •eyvemls 
Yardır? 

KaV1111, karpuz ve çileli sebzeellik 
iıtlmtl de halalık kısmma ayınrsak 
meyvelerimiz 15 dnstlr. Banlann f • 
çinde en zengin çeşitli olam armuttur. 

Enstittialn sade, fakat çok temiz 
dötenmlş bUrosanda)'IL Şeeaat bana 
duvarlardaki levhalan, vitrinlere ko
nalmq alçıdan bin bir çeşit meyve 
modellerini patererek yorulmadan i· 
zahat vermefe devam ediyor. Ben o. 
nun siyledtlderlni hayret ve takdir 
ld8lerlnla blrllıirine kanştıtı bir ruh 
inana içinde dinliyorum. Son olarak 
elime mleı!llM!Rnin hatıra defteri g~i-
70r Ye ilk açtıfnn sayfada Tanm 
Bakanı Muhlisin birkaç atın gözüme 
llfflyor. Onlan size aynen nakletme -
den reçemiyecetfm : 

•MegvecUik aatUWnll gezdim. Bu 
mlleaeae igi w genlf Wllli ve l/Orul • 
mm laDafUI bir anüllr. Btqlangıç t1e 

tu zamanda Uerlenw ,,,,Zunda atılan 
a.dunlar ınllaleMıln dtül için himnıet 
il w bmvdlf IMltln Hril/Or. Bu gü • 
Jflf .. ,...., llrranlar ı,teıen ve ya. 
fidanlara te,ekHrler eder ve muı•al. 
,,.,,.,,.,. dllerlln.,. ; 

Jbaan A. GöKPINAıt' 
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ŞUNDAN BUNDAN __ _ 
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insanlar henüz kendile
rine medeni diqemezler! 

Tam 400.000.000 yıl bu diinya 
boyuna dönen bir gaz kütleıi idi. 
Uıtünde toprak ve denit tetekkiil 
etmem itti. 

Dünya yüzündeki bbulun te• 
tekkül edebilmeti ~ yavq yaY&J 
katılatmuı için daha 800.000.000 
senenin geçmesi Ilımı geldi. Son
ra da dünyanın yqı 2.000.000.000 
yıla varmadıkça üetünde dalıa 
doğruau denizlerde ilk hayat eser. 
leri bqlamadı. Hayatın en basit 
tekillerinin görünmesi için daha 
800.000.000 senenin geçmeıl icap 
etti. Hayat tamamiyle suda idi 
•e böylece 1.000.000.000 yıl daha 
geçti. 

Bundan aonra tabiat zuhaleler 
çağı için 140.000.000 yıl daha 
yüksek hayvanların tekamülü için 
de 60.000.000 ıene tah.iı etti. 

İnsanların kaç aenedenberi 
dünya yüzünde olduklan meseleıi 
bilgiçler arasmda bili milnakaıa 
edilmektedir. Bazı uzmanlar 
(Müteha11ıılar) bunu 1.000.000 
yıl olarak tahmin etmektedirler. 

İyice bildiiimiz bir !ey varsa 
o da: lnıan oğlunun tat çalında 
yani bundan 12.000 sene eve) ha-1 
il yabani olduğudur. 12.000 yıl 
İıe yw'karıda saydığımız senelere 
nazaran nedir ki 7 Koca Okyanus
ta bir damlacık! Birçok biJcinler 
ve bHhaua Amerikalılar bu za. 
manı ahl&ki fuurun teklmülü ve 
Adem oğlunda kültürün olgunlaı
ması için çok kısa bulmaktadırlar. 

En ileri bil11inlerden biriai 
"iZie "•IW\ ı Ma!h111rlılc, lıarh, hGd
binfik, batıl İtiltcıt, cehalet. ırk Te 
din dütmanh~ı çalını temıil et. 
mekteyiz.1, diyor. 

Bereket verıin ki Adem 0 • 

iullarım ıslah etmeleri için daha 
çok vakitleri var. Tabakatçrlara 
aöre yer yiizü intan oğlunun ihti
raçlarınr aiderebilecek bir biçim
~e clahn h:r mi!yon yıl 1Urecekti-

Ber be1 ı,. mezarcının 
mukavele&İ 

rind•n Jameı Flereol'un ıuete 
idarehanesi bütün aytarları, dakti .. 
loları fotoiraflan ve radyotiyle 
taatte 400 kilometre ıiden bir tay
yare içindedir. 

F otofrallar btıdl kendilerine 
ittiren otomatik makinelerdir ve 
tayyarenin üeti\ne makineli tüfek
ler gibr yerleıtinlmitllr. Bunlu 
tıpkı uçak makineli tilfeklerinin 
tetikleri gibi olan tertibatiyle re· 
sim almaktadır. 

Yaban ki!dileri ha,ekefe 
geçrniı I 

Avuıturalyamn tavuk ve hindl 
yetiıtiren ç1ftli1'!eri son ho.fta zar• 
fında dehıetli zararlara ujramak. 
tadır. Her nedenıe yaban kedile
ri ıeceleri yi!slerceti bir araya ı•· 
lerek çiftliklere karşı korkunç ra• 
kınlar yapmaktadırlar. Çiltt;iler 
bunlarla baıa çıkamadıklarından 
AYUaturalya hüktlmetinden imdat 
iatemitlerdir. 

Afrikanın &on modası 
Şu resmini 

ıördüiünü:a Ni. 
ı•riab ıeaç kız. 
Af rtlcanın en 
lOn moda et~ 
liklerini giyen 
tık bir bayan:ık
tır. Bu eteklik 
eski ıazete ka
jıtlarmdan ya· 

palmıfbr. Gazetenin üıtiinde ne 
katlar çok reaim ohana eteklik o 
kadar 'ık ıayı111'. 

Saat ça/maqınca 
qarımı11anlar 

Almanyamn Gniffenberı ıeh. 
rinde geçen hafta bir sabah her
lceı u~namamrt 'ft itin• ıeç kal
mı~tır. Bu da lt5y eaat kulesinin 
çalmamasından ileri getmittir. 
Köy!iller aabah!eyin uyanmak i~in 
bu aaatin çalmasına o kadar alı
~ıktır ki -:almayınca İfte 'böyle u
••uya kalıyorlar. 

Saatin ~anını o ı-ce hırsızlar 
çalmıt ve h U bulunamamı~trr. 

1 oqqoriJyİ düşüren kuş! 
Fil karın:acan. tayyare de kuı

laı·;lan korkar. Geçenlerde lskoç
ya kıyılarında uçmakta olan bir 
lngTz taJ1areai büyükçe bir kuı
la ~arpı~mıf, perYaneıi parçalan• 
mıf. Bere~et Tersin, hadise çok 
yüksekte olmuı da, pilot. kayarak 
tayyares'ni denize in-:li:-e?Hmiıtir. 

7 o 'sf oq'un ö•iim 

R A JIER - Ak~nm Poı.ta.4'1 2:> EYLUL - 193:> 

ÇöDOeırDnd<® 
36 000 kllonıetrellk bir seyahat 

- lnglDlzceden çeviren: A. E. 

Kar lırtuuuı pek müthiıti. kalUe g#Jrlünıekte ~k 

Anuk Bahr'm nüfuzu onları Uzun ,;lriiyüf tekrar yola çıkın. 
biTÇOk ıünler bu kötü itten ala • ca, llu aef er de hUyiik korkunç 
koydu. Eldeki cephane tamamiyle dailar ka11ılarma dikilmitti. An· 
tükenmiıti, fakat Eskimolar evve· di bu dallardan )'1111ordu. Ket • 
li bunu keeen kee olarak bilmi - pfları ileriye ıiderek ıeçitler ı.uı. 
yorlardı. Cephanenin tükenmi, o) dular. Fakat yolcular hu ıeçitlere 
dutunu anlayınca iıyan da patlak girince, müthit kaınıralar koptu. 
ftrdi. 

Bir ıahah Andi sürily\i tefti, e- Adamlar, "'°"'lar tarafından 
sürüklenip uçurumlara atılmamak 

derken dört yanını sarmala bati•· 
dılar. Ya,h bafkan bunu hisset • için, kayalara yapıfblar. Koca ko· 
mitti. Fakat birfey y..,abilecek ca çıilar tepelerden koparak milt· 
n•iyette delildi. Eskimoların hi, gürültülerle yarlara doiru yu. 
m12r larmı beklerken cenuptan Yarlandı. !.ıihn01ar •iltemadt 
bir homurtu ititildi. Bu homurtu korku içinde yqıyorlardı. Her -
gittikçe büyüdü. Az aonra tepele- hanıi batka bir tehlike bunları 
rinin üstünde bir hUkOmet tayya . tehdit altına alıyordu. Laponlar 
reıini g8rilnce bUtiln Eskimolar bile korkmut ve ıinmiılerdi. 
dlzil&lü karlara çöktiller. Bu Andi Dağları qıp da ovalara tekrar 
denilen adam ıihirbaz mıydı ne? varınca kendilerinde uyanan re • 
Kendi ken:line fısıldaması btle 
bot gaklerden birdenbire koskoca aksiyon çok derin oldu. Hepel bit• 

kin bir haldeydiler. HaJ"T&n ye 
hükdmet tayyaresini ay:ı~ına ge -
tiriyordu. Esk'molarm korkudan inaanların kendilerini yeniden to. 
tidleri kopayazdı. parlıyabilmeleri için haftalar ıeç .. 

HükUnıet tayyaresi Andi'yc ti. Büyük ırmağın kıyılarına Ya. 
cephane, çay, bisküvi, tütün ve nnea buzların çözülüp denin 
dünyadan haber getirmiıti. Sürü- d<>fru sUrUklenmekte olduldarmı 
nün yürüyüıü hükumet merkezin . ~rdül3r. Tam da nracaklan ye. 
de üzüntüler uyandırmıfh. itte re yaklaımq bulundukları bir ıı • 
bunun için bir tayyare gönderil • ratla bir yaz daha beklemek il • 
mitti. Asilere yol verildi. zımgeliyordu. 
O~ Laponyalı ıürüyü bularak Kuzeye (şimale) dotnı akan 

ıetirdiler. Şimdi üçüncü defa ol . ko~a Irmağı haftalarca g6zetledl. 
m&k üzere yeni Eskimolar kiralan. ler. Bu ırmağın, büyük uiultuau -
dı. Ve bunlara yapılacak itler öi.. nu kııın durdurabilmesi imklneız 
retildi. gibi görünüyordu. 

nrlıdt pb11l""8 

pdmq beyu bir 6rtG ı-... ,.. . 
yiisünü bpladı. lrmajm alsında 
kilometrelerce uunan busun ü
tüncle, ıüril 7.0la çsktı. N .. yet ar
tık hir daha pla ~ 
tiba ıeldi. Uzun yolculuiun bit • 
mit oldujuna kimee inınwmıyor .. 

du. lWır delltetli detitti. Usun 
yıllarm ıUd1 utık kencltnl IMrakıP, 
ıltmite bemiyucdu. Sanki birden
bire J&tl&111Yerdl. iti Wlmlt oldu. 
tundan hüyük aGrilyU Taı, Nur Ye 

c:..t'a tetHm .nl ......... ,_, • 
lölard~ iN eibillere haladala" 
memur edilmittf. Kanada Hükt • 
metl 1turumı Ren a97ili lalr&aı 
J&PIDllb. u.- ,.ı.- •bıle • 
lerd• a41--.. ..ı.-, harada 
..,_etli _,.,..... Dlllll Rkıla .. 
calnu ~erdi. Yıllar ı• • 
çlp de .ortmCln ..,.... çolalcbllça 
artık baralarda açhtm korkuau 
duyulmryaoaktı. 

Andıl'nin bqardılı hu it daha 
timdiden bütün Eskimoların ef • 
eaneleriıae ıinnif bulunmrhtadır. 
Amerikanın fimalindeki l ı ı mın· 
takumda llu1-an bütün 1 ~ ılu., • 
fanla, bu efeane usun kıt (''tele • 
rinde anlablacağı ılbi ıt\ecek 
neeil Ye uırlarda da anlatdmeğa 
devam edilecektir. 

AncH ye adamle.n '°k nrlu ve 
bafanlmu bir it ıördUideri için 
ö~bilirler, çünkü adları uırla.-.; ra seçm:;;.r. 

Avustur:ılyanın Nuvel Gal d.J 
Süd'üncle bir berberle bir defin 
müeu9'3esinitl ~ahibi tuhaf bir an· 
la§ma yapmıflnrdır. Berber bu 1 
mezZ?rcıyı ya~~ığı müddetçe ~e .. 
ijava trat edecek. mezarcı da 0 • 

nu ölünce bEtün meraıim de da~i! 
olmbk prtiyb bedava g6mecek
tir. Kontrat bir noter huzt•runda 
ypr~mı§ ve tudik eU.irilmi~tir. An
lqma ına::ldderin:len bir:n~'e m• 
.zarcı berberden evel öldüğü tak
airde trat paralarını veresesinin 
vereceği yazılma kte.dır. 

Yeni bir yaz ıelmi§ti. Gene kıtı Ancak donlar tekrar plcli. 
9ddönümü beklemek lazımdı. Bular kahnlqtı. Ye kardtuı J•. -! o N _ 

1aqqarede gaz~t~ 
idarehanesi 

Birleım:ı Amerika gazetecile-

ÖnGmilzleki ikim:l tetrlnde ============= ========================= 
Tolstoy'un ölümilnün 2S lnci yıl· 
dönümüdür. Bu münasebetle Mos
kovadaki Tolstoy milzeıinde bir 
aerıi a~ılacak ve bugüne !·adar 
yabancı dillere sevriJmit ne !:adar 
eseri varsa halka gösterilecektir. 
T olstoyun eaerleri 32 dHe çenll· 
mittir. 

1abancalı ~alJ/avlor 

Geçenlerde Meksika parlaınen. 
tosunda aaylaYlar tabam:alarnu 
çekmitler, biriblrleri.ne ateı aç• 
mıtlardı. Bu patırdıda bir ıaylav 
ölmüt, iki kiti de aiır yaralanmıt· 
tı. Bunun üzerine Meksika parla· 
mentoau tarihinde ilk defa olmak 
üaere, bundan ıonra aaylavların 1 

toplantıya ıirmeden tabancalarını 
p.rdropta bırakmalarına karar ve- 1 
rilmittir. · Nürenberg kongresi mü nasebetlgle gösteri yapan Alman tankları. 



Urnunıi ha b 
randanı ku 

Fedai 
güvercin 
IHlaırbnırn IK.aınoo sılYılfilnerrnlfil<dle IIer y 1Jfİ 

Mensup olduğu orduya Alman 

ir 
ula 

L!~~!:."~!~.~u ha~;r.,u~~!a~~ı~!L di - taya yazı mıy a 
3 Mart 1918 de, yaralı bir posta lerim. 1 

a 

güvereiniLonclrada Taymisnehri- * lrz.ı • l l.. t l h td 
niıeçerelC _HotelCecil'dekih~va · 20numaral·~.o~~genelsavaşın n •. ıqar ıyannas Q anan er 11UT aşa 
bakanlığı binasının ü&t katında eararlarından oırıdır. Burası ln- ""f 

güvercin istasyonuna indi. Tek a- giltere intellicens serviı1inin tam b U de t k ••t •• J ~ 
yağiyle dikenli tel örgüsünün üs- özü idi. saqe e au maaşı ouen r 
tünden atlıyarak, güvercinliğiıı Düıman haberleri havadan, 

Kope11hag'dan yazılıyor: { 
d5şemelerine yığılıverdi. denizden ve karadan gece gündü'! 

Bu güvercinin adı Koca kaJ'tt . buraya gelirdi. Her cephenin 
Adsız bir adam, İngiliz intelli· g~ris~nde casuslar ve mukabil ca

cens servisinde sadece bir numara auslar harıl harıl çalı§makta idi · 
ile tanınmakta olan bir çokların. ler. Yarım cigAra kiğıf.h üstüne 
dan birisi Sent Kenten cephesin· görünmez mürckkeble yazıldıktan 
deki Alman hatlarının çok geri- sonra güvercinier;n bileziklerine 
sinde çalışıyordu. işte bu adsız kapatılan haberler hep buraya ge-

Avrupa. payitahtlarından birini 
gece ziyaı-~?t edenler refah ile fü. 
tursuz bir neşenin açık alametle -
rini taşıyan bir §ehir gösteremez -
ler. 

adam 3 Mart günü sabahleyin lirdi. 

Londra, monden hayatının ge -
nişliğine rağnıen gece ziyaretçi · 
lerine, kederli titiz bir çehre arze· 
der. Berlin gizli kutularım kapa • 
mıştır. Roma ci&.ldi ve sofudur. 
Ve öyle kalacaktır. V arşovanın 
zar af et merkezi olan kısmında 
hala orkestra se:Jeri duyulmakta 
ise de harabelerde dansedilmek· 

tanyeri ağarmadan bu güvercini 20 numaralı odada en usta §if-
salıvermitti. re mütehassısları ve kimya bilgin· 

Sent Kenten'in hemt.n tima • 
linde Morkurt ile Essigny arasın · 
daki hatları geçerken oralarda 
dolaımakta olan altı İngiliz tay· 
yaresine çevrilmit Alman hava 
toplarından bir misket parçası, 
güvercinin bir ayağını koparmış-
tı. 

Y eğit kuı umutsuz bir ıekilde 
yaralanmıı olduğu halde uçuıuna 
devam ederek, Manı denizini aı· 
mıt ve taıımakta olduğu haberi 
İngiliz genel karargahıoa ulatlır· 
mak için güvercinliğin döıemesi 

üstüne cansız yığılıvermi§ti. 
lf. 

O gün n:ibette olan tayyare ça· 
vuşu Mason kuşun geldiğini gör
müttü. Bu çavuı, harbin aon yıl-
larında bir kolunu kaybedince 
hava istihbaratma verilmişti. Va
zif es:, müttefiklerin cephesinden 
hava yo:uyla gelen haberleri ala
rak amirlerine götürmekti. 

- Koca Jak yaralıya benziyor. 
Zavallı kut ölmüş olmasın! 

Diyen çavuş, kuıun ayağında 
küçücük gümüş bileziğe yerleıti 
rilmi§ şifreyi aldı ve sözlerine de · 
vam etti: 

- Zavallı Jak, tam yirmi defa 
gidip geldin; ou sonuncu gelitin 
oldu! 

ÇaV\l! çok uzülmüş, gözleri do· 
lu dolu olmuştu. Kuşu alarak o 
gün nöbetçi olan Skoçyah tek kol
lu :tüzbatı Monronun kar~mna 

dikildi. 
"tüzhaıı güvercini tifre ile bir-

likte masanın üstünde eörünce, 
yüzü yumuıadı, çünkü bu çavuıun 
bu \cuıu ayrıca sevdiğini biliyor -
du. Meıhur 11 numaralı tayyare 
filosunda pilot olan bu çavuş batı 
cephesinde bir kolunu kaybettik · 
tenberi güver.:1nlere muhabbet 
bağfa.ınıı ve Koca Jak diye çağır
dığı bu kuta ayrıca gömH vermis

ti. 
Araları>'da l,ir söz geçmedi . 

İkisinin de kalbi burkulmuıtu. Yal 
nız çavuf edadan çıkarken: 

-'11 Kuıu bana verdirebilseniz: 
dedi, onu dolturtacağım ve boynu· 
na da kendi harp madalyamı asa
cağım! 

Yüzbatı Monro, ayağa kalktı. 
Kendi gibi hava savaılannda tek 
kolunu kaybetmiı olan bu çavu -
tun sırtını tek eliyle ok~adı ve: 

-.Peki çavuf, dedi, elimden 
geleni yaparım. Bu kuş 1 numa
ralı P,osta idi, değil mi? 

- Evet yüzbaıım, 1 numaralı 
kuıtur. 

- Peki öyleyse sen git, ben şif. 
reyi hallettirel'ek batkanın yanına 

Londranın lVfıitelwll müzesinde 
satım: lıatıralarrnn ayrıluır§ kısma gi· 
dcceh olursanı::. l>ir cam lmtu i<)ndc 
lm giiı'crcini boynuna lngilizleri.n mı 
biiyiih lıarp nİ§aTll olan "Viktorya lıa· 
çı., a~ılı olduğu lıadc göriirsiinii:. 

Bu giiı•crcin "Koca ]al;,, dır· Ve 
crı .~on 11ç11~u c~masıncln bir diiş11ınn 
mermi. ile ayağını /;aybcdcrch ölmiiş· 
tiir. 

tedir. 
Parise gelince; Şanzeli.zedeki 

kahveler ışık !'ağm11ru içinde yü· 
züyorlra. Fakat müşteriler bir 
sandoviçle coşkun a{ .. 'k sahneleri 
yaratmak istiyen küçük burjuva • 
lardır. 

Bugünün bütün sıkıcı davala -
rından uzak kalan bir §ehir var . 
dır ve burası Kopenhag'dır.Harp· 
ten önceki yıllarda olduğu gibi 
saat on altıda zarif bir JQ,labalık 
"Strod,, da dolaşmağa, çay salon· 
tarını, büyük lokantaları .doldur· 
ınaf a Da§lar. 

Bu birkaç katlı eğlence yerle · 
rinde geceyarısına kadar herkes 
eğlenir. Müzikholler, sirkler, hın. 
cahınç doludur. Avrupanın en 
muhteşem lokantalarından daha 
muhteşem olan lokantalarda bir 
kurona (takriben otuz kuruta) sa
at on altıdan geceyarısını iki saa 
geçinciye kadar bol bol eğlenir. 
Zengin programlar seyredilir. 
Varyete numaraları, cam.hazlar, 
yemek masalarını dolduran bin • 
lerce Danimarkalıya vaktin nasıl 
geçtiğini anlatmazlar hile... Ba . 
ha smokinini giymi§, karısı ve krz. 
ları suvare elbiseleriyle bir kat 

leri toplanmış~ı. İıte bu yaman 
insanlar gece gündüz hep bu oda 
da şifre çözmeğe uğraşırlard ı . 
Düıman hatları gerisinde çalııan 
İngiliz casusları clı-. anayurda ula~ 
tırmak istedikleri haber!eri işte 
böyle talimli güvercinlerle gönde-
rir 1 erdi. ~!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Koca Jak'm ayağından çıkaıl hakkında bir ~ek söz söylememiı 
cigara kağıdı, bir takım mahlull~- olan y epson' dur· 
re hatırıldıkta11 sonra Ü!tünde şu O ~ece miralay Baring hasta -

neden yeni çıkmış olan tayyare 
manasız yazı .'.>kundu: 

Qmpvsr uobdxn pluk sll · x · yüzbaıısı Jak Brady'ye bir sepet 
dolusu posta güvercinini Alman -

v - 7. 1 
20 numara bu yazıyı üç dakika- yadaki 7 numara ı casusa ulaşhr-

da halletti. Bu haber cihan harbi- mak \.azifeııini verdi. Emri verir
nin en büyük naberlerinden biriy- ken de yüzbaJıya şunlan söyle -

di. lıte şifrenin halledilmit şekli: di: 
"Büyük, ezici harbe hazırlan· "- Bütün İngiliz ordusunun 

maktadır. Görünüıe göre Le Kes· en parJak istih'Oarat zabitlerinden 
noy ıJe Le Koto cenubunda olacak- biri Şe.rlvil'in !ıeır.en şarkında kü· 
tır. Kesil top ve kıtaat nakliyatı çük bir ormanda gizlenmiş bekli
geceleri yapılmaktadır. En son yor. Kendisinden güvercinle bit 
haberleri bildiririm. Bu gece tay· saat evvel almıf olduğumuz ha · 
yare ile bir kafes içinde en talinı· bet, müttefiklere bir düzine kadar 
li kuılarınızı gönderiniz. Bu çok kolorduya mal olabilecek değer -
mühimdir, çünkü en ıon ku§umu dedir. Daha da gönderecek ha -
gönderdim. Vaziyet burada çok beri vc-rmış, fakat elinde güvercin 
kötüle§tİ. Adamlarımdan ikisi kalmcımıı. Bu gt-ce kendisine en 
tutularak kur§una dizildi. iyi terbiye edilmiş güvercinlerden 

Numara 7 .,, bir sepet dolusu gönderilmesini 

* Bu haberden üç haf ta &onra ise 
Almanlar büyük taarruzlarına 
batlamışlar ve Sent Kenten üzer:· 
n~ saldırmışlardı. Bu 7 numaralı 
casus ıimdiye kadar hatıratını neş 
retmemit ve Alman cephesi geri
aindeki harikulade aergüzettler! 

istiyor Hem bu iş fevkalade la . 
zım; ıınlıyor musunuz? ... ,, 

o eece tayyare yüzbaşısı Jak 
B.-ady gün ba\:arken Almanyanm 
içine rirmiş, ve Şarlbil c.ivarınd:t 
elli metre yere kadar )'a.klaşarak 

la§ıdığı kuş sepetini orm~ mn İ'fİnr: 
bırakmıftI. "' "' 

daha güzelleşmiş olarak akşam yef 
meklerini bu lokantalarda yerler. 
Büyük küçük bütün burjuvalar 
böyle yaşamıya alışmışlardır. 

Sakın bunlar para sarfetmeğe 
gelmiş olan turistler, yabancılar 
olmasın diye bakıyorum. Hayır, 
hepsi yerli .... 

Günde sekiz saat karakterleri -
ni yapan bir dikkat ve §uurla ça • 
lışırlar. Sekiz saat eğlenirler. Se. 
kiz saat de uyurlar. Yaryüzünün 
hiçbir ulusu onlar kadar ya§ama 
tadını bilmiyor, hiçbirinin sosye. 
te fikri bu derece inkifaf etme • 
miştir. 

Danimarkanm çok mükemmel 
olan ekonomik rejimi halkına o 
kadar geniş yaşama şartlan. sa -
tınalma kudreti vermiştir ki za -
manımızın bütün takyidatmdan 
vareste bulunuyorlar. 

Danimarka, sevkulceyş vazi . 
yeti çok nazik olmasına rağmen 
büyük harbe girmekten kendini 
koruyabilmiJtir. Bu sayede buh -
ransız olan biricik memlekettir. 
Büyük dünya buhranının aksüla -
meli olarak lngiltereye hububat 
ihracatı biraz aksaml'§sa da gene 
düzelme yoluna girmiıtir. 

* DanimarlCanm içsel tecimi baş-
tan bata kooperatif sistemine da· 
yanır. Satış, alış kooperatifleri 
yanında sosyal sigorta sistemleri 
spekülasyon ve iflas denilen şey . 
leri Danimarka halkına unuttur -
muştur. 1849 danheri demokra • 
siye bağlı olan bu memleketi o . 
tuz senedir sosyalistler idare edi
yor. 

Büyük çiftlikler müsadere edi -
lerek köylüye dağıtılmıştır. Pro. 
leterya adı altında bir sınıf kal • 
mamıştır. Bundan ötürüdür ki 
Danimarkada hayat seviyesi dün
yanın bütün memleketlerinden 
daha yüksektir. 

* Her Danimarkalı doğduğu gün 
den öleceği güne kadar devlete 
dayanabilir. 1 ilkteşrin 1914 te 
kabul edilen bir kanuna göre her 
Danimarka vatandaşı bir sosyal 
sigortaya yazılmak mecburiyetin · 
dedir. En aşağı ödeme nisbeti 8 
kurondur. Halbuki hiç sigorta ol· 
mıyandan on kuron para cezası 
alınmaktadır. 

Bu tediyat lier vatandaşın has
tC\lığı ve. ihtiyarlığına karşı sos . 
yal yardım sandıklarından alaca -
ğı tekaüt pnr~sının mukabilidir. 
Görüyoruz ki, Danimarkada bir 
vatandaşm hastalık veya ihtiya r
lık yEzi.•nden sfaünmes:ne ir.ıkan 
yoktur. 

* Danimarka şehirlerindeki ve 
hele Kopenhagdaki hastahaneler 
hayale :uğdmlamıya~ı:ık bit lüks 
ve temizliktedir. Bu memlekette 
hususi doktor rnuaycnehanele:-i 
çoktanbc"İ knpılarını kapaım~lar. 
..f ır. Fakirler g!bi en ;rcngin'cr ..le 
has a l-ane doktorlarına müracaat j 
ederler. 

İhtiyarlar için bir tek aüt evini 
gezdim. Burası adeta küçük bir 
şehirdi. Sokakları, bahçeleri, mey
danı ve kilisesi yanında sinema 
konser, tiyatro salonları, her ihti· 
yara müstakil yaşama hayalini 
veren bahçelerle çevrilmiş küçük 
evler insanın yalnız gözünü al • 
makla kalmıyor, içine heyecanlar 
sunuyordu da... t 

* Bu sosyal rejimin bir nususiye
t i de Danimarka ulusunda hod • 
binliği yok etmiş olmasıdır. in " 
sanlar arasında münasebetleri ko
laylaştıran her şeye, insanlığa hür. 
met duygusunu bu derece incelt· 
miş, derinle§tirmiş bir ulus daha 
gösterilemez. Gündelik hayatla • 
rında nikbinliğe, hcrşeyi iyi gör -
meğe alışan bu insanlar arasında 
Avrupanın diğer memleketlerin -
deki ahlaki ve hiı;ti buhranların 

b~§gÖs~er:rır.c::1i ~ olması tabii gö -
rülebilir. Bazı suçlar, ezcümle 
hırsızlı!t lmybolmu§ gibidir. Aşk 
facia!ar: da gittU:ce azalmakta • 
dır. 

" Bir erkeğe kar sın wrmayı 
nız,, derler. B~ tav~iye boş değil
dir. Zira bir veya iki sene sonral<i 
karısının başka birisi olması çok 
muhtemeldir. 

Bana ho~ bir vaka anlattılar: 
Son günlerde ü~üncü defa olarak 
evlenen bir ~enç kadın velenme 
törenine birinci ve ikinci trncala -
rını da çağırmış. Onlar da buket· 
leri, hediyeleri ile gelmişler, yeni 
evlilere saadet temennisinde bu -
lunmuşlardır ! ... Herşeyi güzelleı
tiren böyle bir memlekette a§lnn 
en sevimli anlamını kazanmama • 
sına imkan var m!dır" 

~ 
Kopenhagm kabristanı gönül &• 

çan bir parktır. Çeşit çeşit ağaç • 
lar, zengin çiçek tarhları arasın • 
da ölülerin birer kayayı andıran 
kabirleri yükselir. Burada dolaşı
lır, gezilir. Çocuklar, hayatla ölü· 
mü ayıran hu kayalara saygı gös• 
termekle beraber. neşeyle oynar ... 
lar. 

~: 

Kopenhag güzel kadınlar mem
leketidir. Sabah erkenden çıplak 
başlariyle sevimli, güzel kızların 
bisikletle caddelerde dolaştık arı· 
nı görürsünüz. Öğleden sonra 
Langeline' de çay içmeğe akın edi
lir. 

Geceleri Danimarka sokakfan 
hafifçe sallanan ge~ç çiftleı le do
ludur. Hepsi bulutsuz bir neşe i
çin:fe şarkı söyliyerek giderler. 
Bazıları ağır Danimarka birru;mı 

daha iyi hazmetmek idn knldı • 
rımlarda.ki sıralara otu-r~uşlardır. 

Bütün şimal memleketlerinde 
olduğu gibi burada da e lkol neşe
nin en emniyetli ajnmclır. Buna 
rağmen kimsenin kim3eye karı~ • 
tığı, genel n~şeyi bo::n.cak ı;:ıye-ı -
srzca b:r harekette bulunduğu ~ö

rülme:::. 
N. K 
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Dil bayramıdda neler 
olacak 

Eminönü Halkevinden: 
(Dil Bayramı) 26 EyliH 935 per

ıembe günü aaat (16,30) da Evi
miz Cağaloğlu merkezinde aıağı
ya çıkanlan orogram gib; katlu
lanacaktır. 

Bütün Evimiz bağlünrının ve 
yurtda§lann bu mutlu toplantımı· 
za ün vermelerini dileriz. 

1 - Açma sözü Bav Agah 
Sırrı Levent tarafından. 

2 - istiklal ve Kurultay mart· 
ları Halkevi Koro heyeti tarafın· 
dan. 

3 - (Türk Dili) hakkında ı.Öy
lev Türk Dili Tetkik Cemiyeti ae· 
nel sekreteri Bay lbrah\m Necmi 
Dilmen tnrafmdan. 

4 - Öz türkc;e tiirle: Bay Fa· 
ruk Nafiz, Orhan Seyfi laraf,'1· 
dan. 

5 - Türkç-e serpin (nesir) İs· 
tikli! lisesi calebeıinden Sevim 
l..eTent tarafından. 

6 - Konser ..... 
Bu porgramd~n sonra tam saat 

:cıs) de radyonun yapacağı !>il 
Arqtırma Kurumunun yayını din
lenecektir. Evimizin programı da 
ayrıca radyo 1le vayıla<".aktır. 

-------- ------
r . ııııtııııııııımtııımıı;:ıııııtıllllftlln:ınıllll llftıııuılllll ......... , , 

~işli F.tfal h:ıstanesinde • 
Gnı mütahıt!ll!llısı doktot 

1 
Rıfat Ahmed Gözber/, 1 

C. Halk Fırkası sırasında kız li- : 
sesi karşısında :?2 numarada. Mua
yene ~aatlerl ~aat ı:; ten tF l' kadar 1 

.....,..,..:llanlllllllDDıııuııııuııııllftlllllPlll~.ıııııııın! 

SelAml izzet: -
Tiyatro Sanatı 

Satıhk otomobil 
Kullanılmıı fakat iyi bir lıaldc 

yeni Ford otomobili aatıhktır. Fe· 

nery.olunda Mulıtarpaıa çıkma · 

zmda _(6) numaralı eve müraca · 

at. 
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GECEL - GÜNSEL 

RA~DVO Kız A~~kek Vuca C 1 kü Liseleri ilk i.~~a .. 
Programı ( Esi' i ~ l N K 1 L A P ) 

, Kuranı, direktörü: NEBiO~LCJ HAMDi DlkQmen 
lSTANBUL -

18
•
30 

dans musikiıl. 19•80 1 Kuvvetli bir talim heyetine malik tir. Rea.mi okullara muade!eti taa diklidir. Kayıd için hergün 
halif mu.tkl. 20 konferan.~. Ordu aaylavı 
Sellın sım Tarcan. 20,30 radyocu ve tan· ı .'llÜracaat olunabilir. lateyenlere mufassal tarifname gönderilir. 
go orkestraları. Ga\•ln 1'-.rdeşler. 21,a:s aon İİll•••••••••-Cağaloğlu. Yanık.aaraylıu oranı. Telefon: 20019•••••••••• ... haberler, borsalar, 21,50 Kı\zım, keman solo. ı ________________________________________ _ 
22,05 plAk ne§rlyatı. 

VİYANA - 17,10 Viyana mustkJai. 18, 
konuııma. 18,25 gramofon. 19,10 ısan'atkdn 
ziyaret. 111,3:5 konu,maıar. haberler, hava 
raporu, dağcılık. 20.3:5 atlet marglar. 21,25 
masallar. 21 ,35 senfonik kon.ser. 23,05 ha • 
herler. 28,15 egtencell k~er. 2' konıl§ll14. 
2U5 konaerln devamı 24,50 cazband takımı. 

tstanbul Sıv~cı, .... Boyacı J~ .... mmmm~m 26 Eylül Perşembe akşamı i?.ffit:Sfüfü~ 
ve Kal~mk~r t.snafı m~ Harbiye BELVC Bahçestnde mı 

Cemıyetınden: m: . ==-

Cemiyetimiz idare heyettnın istifası ~fü Bestekar MARK O gecesidir. i~;11 
dolayısiyle yeni idare heyeti intiha • m: ......... - ...... ._::=' 

BERLtN - 17,05 piyes, 18,05 Franklurt· ı 
tan. 19,0:5 musiki ve ,an. 20,ns konu§m&. 
21,26 musiki. 20,45 gllnlln akıs·er1. 21,0:'1 ha 
berter, 21,20 ulusal yaym. 21,50 musiki. 23, 
05 haberler. 23.20 spor. 23,3:5 Kolonyadan. 

·-··-···································-·-···-· .. ······· .............. ·-·-·-············ ............ -.....•. ::: batı 27 eylUI 935 cuma günü )'aprla - :::::Hiii:iiiiiiiiiliii!i!!iii:iEiii5ii:ii!!i!:i5HiE:::::::=:::: .. =::=:::::::::ın::::i::u::::::::::::::::::::J 

BUDAPEŞTE - 18,3:5 viyolonsel konserl. 
19,03 p iyango. 20.10 İS\1çre halk pr\olan. 
20,50 konferans. 21,35 konser: Lisztln eser
leri. 22,15 haberler. 22,3:'1 ÇingPne orkestra.· 
ısı. 23,lli konn:ma. 24,0S mualkl. 1,10 son 

1 haberler. 
TULUZ - 20,05 rarkılar. 20,25 opera or· İ 

keslrAl!ı. 20,35 habı>rler, 20,50 mm parça . 
la n . 21,10 halk oarkıları. 21,20 •~lon orkl?l:· , 
trası. 21,Si> t'ğlencell ynyın. 22,~ konser. 
22,40 potpuri. 22.50 operet parçaları. 23,20 
knro koıuıerl. 23,50 cazhant. 24,05 Arjantin 
orkestram. 24,ISO opua parc;:alan. 1,05 radyo 
fantezisi. 1.2S ııUel maşlar. 

Kirahk daire 
Kabatafta, Sedüstünde Çüriık· 

aulu Mahmud Pa!a apartımanında 
gayet güzel manzaralı büyük 

bet oda ve bir ıofalı, mükellef ha· 
mamlı bir daire kiralıktır. 

Tramvay istasyonunun hemen 
yanındadır. Tak3İme de y;~kındır. 

lLAN 
Bir çırağa ihtiyacım vardır . 

cakhr. l\lezkQr günde saat 10 dan 16 
ya kadar esnafımızın reylerini ,·ermek 
üzere Fatihte .l\lalta çarşısında 34 No. 
1ı cemiyet merkezine gelmeleri ilfln o
ltın ur. 

Dükkanıma aıüracaat. Beyoğlu !9------------
Balıkpcar, lngiliz ıelarf!ti ltarft· Karyola somyası 
ıında tütüncü Mehmet Ali. yapanlara 

Beıiklaf icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı haçza (Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 

icat etmiş olduğum imtiyazlı yeni tip 
alını11 paraya çevrilmesine karar 

somyalanmı bu kere piy,asaya çıku
verilen üzeri mermerli masa .:nuh-

dığımdan ileride lhtilAfa mahal 
telif cins iskemle orta kıtada saat 

· ~ma~ üzere meslektnşlarımm 
büyük tabela muhtelif resimli nar-

beni taklitten ~ekinmelerini dilerim. 
gile dökme soba orta kttada 3 -

Zeynelabidin 10 ·- 935 perıembe günü ıaat 9 ._ ___________ _.. 

dan 12 ye kadar Ortaköy tramvay ____ ...;.•-----------
caddesinde açık l\rttırına ıur~tiy
le a:ıulacağından talip olanların 
mahallinde hazır bulur.acak me -
muruna müracaatiarı ilan olunur. 

(14770) 

GOZEL DENiZ MANZARAI.l 

APARTIMAN 

Gireson Şarbayltğından : 
Gireson belediyesin:n 40 lira asli maatlı yol ve yapı itleri mft. 

hcndiıliği açıktır. Bu maa§ın barem derecesine göre tutarı 108 liradır. 
latiyenlerin ehliyet beJaeleriylc Gi reıon §arbayhğına müracaatları 
ilan olunur. (5882) • 

oıılei Ueminıııarı ve nınoıırı ısııtme Umum i~ırıst tlintırı 
Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627,660 metre mikabı 

çam dilme ve tahta 8 birinciteşrin 1935 salı günü ıaat 15,30 da ka
palı :.!arf usulü ile Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu i§e gi~ek istiyenleıin 1412,,23 liralık muvakkat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
ıirmeye kanuni manileri bulunm3. dığtn& dair beyanname ve teklif
lerini ayni gün •aat 14,30 a kada-:- komisyon reisliğine vermeleri la . 
zmıdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada malzeme 
ve Haydarpatada Tesellüm ve aevk müdürlüğünden 
tadır. 

dairesinden 
dağıtılmak M 

(5814) 

Muhammen bedeli 23.100 lira olan cebire, aelet ve ~minman 
takozu 6 lkinciteırin 19l$ Çarpmba günü aaat 15,30 da kzpalı zarf 
usulü ile Ankarada ldar~ binası~ da satm almacaktır. Bu i§e girmek 
iıtiyenlerin 1732,50 liralık muva\.. kat teminat ile kanunun tayin etti· 
ği Ve3ikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni 
manUeri bulunmadığına dair beyan name ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğin~ vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sev': Müdürlüğünden dağıtıfmaktadıı "l 

(5495) 

Muhammen bedeli 19250 lira olan 425 ton fiam döküm piki 
23 Birincite§rin 1935 Çarıamba günü &aat 15,30 da Ankarada ida
re binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1443,75 liralık muvakkat teminat 
ile k11nunun tayin ettiği vesikaları , kanunun 4 üncü maddesi muci
bince ite girmeğe kanuni minilerl bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Melzeme dairesindel' 
ve Haydarpaşada Tes~llüm ve (5806) 
tadır. 

Tt:.:J Q K iVE 

SuJtanahmette Kaba.sakalda Utan • 

gaç sokakta denize nezaretli yeni ya -
pıJmış dörder odalı üç katlı 13 nu • 
maralı apartıman daireleri kiralık • 

tır. 
lk~ eksiltmesi feshe..!: ren ve muhammen Dedeli 16000 lira olan 

200000 adet telgraf mamneıi bandı 21-10-1935 Pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usub ile Ankd rada J.dare binasında satın aı:".t&
eakdk-t Bu İ§e girmek is~eyenlerin 1200 Jiralık muvakkat tet'ı'?İnat ver· 
mel eri ve kanunun tayin eottiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni 
bulunmaC::ığına dair beyenname ve tekliflerle ayni gün nat 14,:iO a 

l 1 Q.6.~T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. ~Ol;Q 

Dairelerde banyo, heli, elektrik, ha
vagazi, terkos ,·ardır. 

lstiyenler bakmak ve pazarlık için 
zemin katında HUsey:lne mUrac:aatla

rr. 

~-------------: kada!" Komisyon reisliğit.~ vermeleri lazımdır. Bu İfe aid şartnameler 

Hayatın neşesi 

Dinç oımakt:ır. 

Hormobin 
Tabletleri 

Yorgun vücuttan 

dinçleştiriı 

Iktıdarsızlığı ve bel 
gevşekliğini 

giderir, yaşamak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbul

da fiyatı 150 kuruş. Tafsilat için 

Galata posta kutusu 1255 

----------·----
ZAYi 

Deniz Ticaret Md. aldığım ma
kine losturomosu cüzdanımı zayi 
ettim, hj.ikmü yoktur. 

24.:}.935 
Kamil Erel 

Haydarpaıada Tesellüm ve Se:vk müdürlüğünde ve Ankarada malze-
me dairesinde parasız ot.uak ~ağıtılmaktadır. "5707" 

Muhammen bedeli 44973 lira olan lokomotif, tender ve vagou 
bandııjları 5 lkinciteşrin 935 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
liyle Ankarada idare binasında satın a!ınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3373 liralık muvakkat t~minat il~ 
kanunun tayin ettiği ve~ikaları, kanunun 4 üncü maddesi nıucibinc~ 
işe girmeğe kanuni man•~eri bulunmadığına dair beynname ve teklif
lerini ayni gün aa.ıt 14,30 a kad.ır komisyon reisliğine vc:-meleri la · 
zımdır. 

Bu ite ait ıartnameier 220 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay. 
darpa§a veznelerinde satılmaktarhr. <5579) 

llk eksiltmesi fesh~d.ilen ve muhamm'!n bedeli 8856 lira olup 
miktarları aıağıda yazıtı olan yatak eşyası 7 - 10 - 935 Pazartesi 
günü ıaat 15,30 da kapal. zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. Bu ite girmek istiyenleri11 664,20 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kam.mun tayin ettiği vesikalar ve İ§e girmeie 
manii kanuni bulunmadtğrna dair beyanname ve teklifler:e ayni gün 
saat 14,3C a kadar komi~!'"on reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait §&rtnamc·ler Haydtirpaıada Tesellüm ve Sevk Müdür
lüğünde ve Ankarada Mnlzeme dairesinde parasız olara?< dağıtıl
maktadıc. 

200 tane pamuk tilte; 30 tane seyyar karyola ıiltesi; • 600 tane 
yatak ve yorgan çarşafı; 200 tane küçü!(, 1000 tane. büyiil: yasdık 
yüzü; 50 tane küçük, 3l).') tane büyük baı yastığı, 200 tane cibinHk 

.(5770). 
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q İNEK TEYZENİN MiRASI!.!! 
~11Jim_.Mftll!~--------~----------------.... ----... --~----------------------------__, 

Ilı'*'*'' w = Yeni çıktı----------
Dün ve Yarın tercüme külbyatı: Numara 39 Har sene bir çok kimselere zengin ikramiyeler da§ıt 

HAYDAR RIFAT 

HERAKLiT 
Eski Yunan filozoflarmc:.an 

M Fiyııtr 25 kutu§ - Oağdma yeri V AKIT matbaası latanbul 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Büyük Eşya Piyangosu 

6J'12İ935 de çeklllyor. ••t• 
ikramiye: 15 400 Lira r'Iİ :· , ~ . ' ... . . ~ . . , •, , . , J ; 

Türk Hava Kurumu Bir bilet bir liradır. Biltftn piyango satıcılarında bulunur. (6 

Büyük Piyangosu 
$'imdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

KAŞE 

NEOKALMiNA Büy9 ük ll<ramiye : 200.000 Liradır 
A.yrıca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
lita 'ık ikramiye.er.e beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır .. Grip -Nevralji-Baş ve Diş ağrılan - Artritizm - Romaliz 

120 P A R D A Y A N T, A R 
_. .. . ,._ --------·~ ...... -~-----------
len n!ce cinayetler "ardır ki beşer ta- ' 
rihinde kanlı izler bırakmıştır. · 

Hangi Yicdandan daha büyük bir 
hakim ,·armış, sanki katil I Bana öl -
dür de.enler, ben de itaat ettim demek
lt her türlü mes'uliyetten kurtulmuş 
bulunacakmış. 

Jan kızının bulunduğu odaya endi
şcH ~ir baluş fırlatarak: 

· - Nnsd emir dedi. 

- Sizi teYkif ediyorum Madam. Siz 
protestan olmak ve son beyannamele
re itaatsizlikte bulunmakla suçlusu -
nur.. 

llu sırada Luizln oda kapısı açıldı. 
Genç kız bir bakışta her şeyi anladı. 

O vakit siyah elbiseli kadın: 
- :Mösyö, siz yanıhyorsunu ! sözünü 

8Öy1edi. 

- Masumluğunuzu isbat etmek sizin 
fçin kolaydır Madam. Onun için bir 
gürültiiye meydan nrmeden beni ta
kip etmenizi rica ederim. 

Bütün cesareti kırılan Jan: 
- Ya kızım !.. Beni kızım dan ayı _ 

rıyorlar, diye baiJrdı. 

Luiz de bir çığhk kopardı. Çıldır -
mak derecesine relerek ne yaptığının 
!arkında olmadan pencereye koştu. 
Onu ~iddetle açtı ve Şövalye dö Par -
dayanı gördü. Ilk işi, şimdiye kadar 
konu,,.madı bu adamı imdada. ~ağır -
m~k oldu. 

- Geliniz! Çabuk geliniz t 
lşin sarpa sardığını gören zabit as

kerlerle beraber odaya girdi. 
- Madam, size yemin ederim ki 

matmazel de yanınızda bulunacak 
l>e bibirlnlzden ayrr1m.ıyacaksınrz. t · 
kinizi de ayni yere götiireceğfm. O • 
nun isin artık gürültüsüzce itaat e -
diniz. Yoksa bütUn isteklerimin ter-

~ine olarak beni zorla hueket etme • 
ğe mecbur edeceksiniz dedi. 

Jan zabitin dediği gibi yapmıağa ka
rat· ·rerdi ve odanın da askerlerle dol
duğunu gördü. Tehlikeyi ve karşı koy. 
manın beyhudeliğini anladr. Bundan 
başka Luizden ayrılmryacaktı. Pro • 
testanlar hakkında çıkarılan beyan • 
namelere aykırı hareket etmediğini de 
kolayca isbat edebilirdi. 

Kendisini toplıyarak: 
- Pekala Möysö ! Haz1rlanmak f çln 

beş dakika müsaade verir misiniz? di
ye sordu. 

Bu suretle muvaffak oluşa sevinen 
zabit: : · 

- KıvanÇıa (memnuniyetle) Ma • 
damı cevabını verdi. 

Jan, ev sahibi olan kocakarıya içe. 
riye girmesi için işaret ederken za • 
bit te askerlerle beraber odadan çık· 
tr. 

Kocakarı bakrşiyle zabitten müsa -
ade aldıktan sonra girdi. O vakit Jan 
pencereye koşarak kızını orada.n ayı • 
rıp kollarınm arasında sıktı. 

tki kadın, bakışların ve söz yerine 
geçtiği bir anda bulunuyorlardı, 

Jan gözlerini kızının gözlerine dik ~ 
ti. Pek yavaş ve okşayıcı bit sesle: 

- Kimi çağırıyorsun yavrum? diye 
sordu. 

- Dünyada bize yardım edebilecelr 
biricik bir adamı :ınnedfim. 

- Birçok zamanlar penceremize ba
kan şu genç Şövalye mi? 

- Evet anneciğim. 
Jan daha büyük bir şefkatle kmnı 

kalbinin üzerine sıktr. 
- Onu seviyor musun! 
Luiz sarardı. Kızardı. Başını eğdi 

ve kirpiklerinde iki damla >:aş..:._belirdi. 
Jan sordu: 

PARDAY~Nt;:A.lt 11'1 

rabanın körükleri hemen kapatıldı ve hücum etmeği bu suretle onlara ken
Şövalye yürür bir zindanda bulundu - disini öldürtmeii dUıündü. Fa.kat da
ğunun farkına vardı. ha o anda son derece kuvvetli iri yan 

Pardayan yeis ve hidettinden deli iki üç gardiyan tarafından yakalana. 
gibi olmuştu. Fakat bu yeis içinde ge • rak silrUklendi. Bir demir kapıdan 1-o 
ne kendisini sürtikliyen arabanın ne- çeriye ıslak ve güherçile kaplı duvar 
relere saptığmr düşünecek kadar ken- Janndan pis kokular dağılan bir ara· 
disini tutabildi. Parisi tamamen bil - lığa sokuldu ve bir taş merdivenden 
diği için birkaç dakika içinde nereye hızla çıkanlarak iki demir parmak -
gittiğin anladı. lıkt.an sonra. bir sofadan getfrildi ve 

Saç1an dimdik oldu ve vilcudnnu nihayet g(lney (grup) tara • 
sarsan bir helecanm tesiri altında fmdald kulenin UçUnctl katında bu .. 
ezilerek: lunan genişçe bir odaya atıldı. Kapı 

- Beni Bastlle götürüyorlar I diye üzerine gftrültif fle kapandı. 
mırıldandı. G3zleri taltaşı gibi açılmış, zihni 

Bastil ı altüst olnruş olduğu halde bUytik ki· 

Bu devirde bu meş'um zindanın şöh- litlerln kulak tmnahyan bir gıcırtı l • 
reti on dördüncü ve on beşinci Lui za- le kapandıfnu duydu. 
manındaki kadardı. Krallar içinde O vakit, elleri ve ayaklan çö .. 
dördüncü Hanri ve on beşinci Lüiden zillmüş olduğundan büyük bir hiddet· 
başka mahpuslar için öbUr zindanları le kapıya atıldı. F'akat herşeyin ar .. 
seçen kimse yoktu. tık faydasız olduğunu anbyarak bay· 

Bastil, Tampl, Şatöle ve öbür ha _ gın bir halde taşlann üzerine yıkıldı. 
pishaneler gibi bir yer değildi. Hepsin Sen Denis sokağındaki evde neler 
den korlrnnç, hepsinden müthiş ve gi- geçnıişti? 1 
renin sağ çıktığı duyulmann~ bir yer· O ana kadar Pardayana bir kelime 
di. söylemiyen Luiz onu niçin imdadına 

Pardayan artık mahvolduğunu an - çağırıyordu. 
ladr. Taliin kendisine tam gülümse - Bunq şimdi göreceğiz. 
diği bir sırada fel!ket uçurumuna yu- Yukarda gördüğümüz gibi Marşal 
varlanıyordu. Sevgilisinin kendisini dö Damvil Jan dö Piyeni tanımıştı. 
imdadına ı;ağırdığı ve bu suretle onun Duygularında yandmadığına iyice 
da kendisini sevdiğini an]attrğı bir emin olduktan sonra etrafma bakın
anda mahvoluyor, bir zindanda meç - · dr. Artık sabah olduğunu ve civarda • 
h!il bir akibete doğru sürüklenmeğe ki dükkanlardan kendisine dikkat e • 
gidiyordu. dildiğini gördü. · 

Araba asma köprüler ve kapılardan O vakit buradan uıaklaşarak Pa • 
geçtikten sonra durdu. Pardayan a • rise geldiği r:amllnlar oturmakta o] • 
rabadan inince etrafına bakındı ve duğu otel Dömem-eye döndü. Tampl 
askerlerle sarılı olduğu halde karan- hapishanesinin civaı·ında hulunan bu 
ltk, kasvetli bir avluda hnhınduğunu konak gayet karanlık -re esroırer.giz 

göı·dü. bir yerdi. Burada u"akl< r \ 'C m~ker -
Bir saııiye kadar, etrafmdakilcre 1 lerden başkası bulunmazdı. 

~-==::..:..::...::~..:..:....:..=...;:..:..:...:..:=...._:_....------~~~~~~ 
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llanri bütün günü ufak bir gürültü
den titriyerek ve kapı açıldığı zaman 
etrafı dinliyerek küçük bir odada ge
çirdi. 

Hakikaten dünyada hiçbir şeyden 
kotkmıyan ve bu vahşet devrinde en 
zalim en gaddar vahşilerden sayılan 
Damvil karışık hafızasında kandan ve 
ateşten harflerle yazılı: 

-- Beni Parise çeken ayni sebepler 
kardeşim Fransuvayı da çekemez mi? 
Beni Sen Denis sokağına sürükliyen 
a)·ni tesadüf kardeşimi de oraya sü -
rükliyemez mi? Ya o da benim gibi 
Janı gördüyse! Ya Jan ona her şeyi 
anlatıysa ! Düşünceleri karşısında tit
redi. 

O vakit, alnından soğuk ter damla _ 
1arr döküldü. Sarardığını hissetti. ~on 
ra söylenmeğe başladı: 

- Evet, senelerdenberi unutmağa 
~alıştım. Fakat harp meydanlarında, 
Hügnoların öldürülüşünde dökülen 
kanlardan ve zabitlerime çektiğim zi
yafetlerde içilen şaraptan sarhoş ol -
duğum zamanlar da bile gene bir tür
lü unutamadım. Her zaman onu ilk 
gördüğüm gibi, Marjansinin karanlık 
bir kulübesinde bir ölü kadar sarar -
mış olduğu halde görüyorum •. Her za
man Fransuvaya: 

- Beni çabuk öldür, görüyorsun ki 
c:- 1 çekişiyorum .• dediğini işitiyorum. 
E .• ' karşı ne kadar düşmanlık ve 
n r .ı .!t besliyordu. Beni ne kadar tah -
kir ediyordu. Ah, intikamım pek müt· 
hi~ oldu. Bir darbe ile üç vücudu yık
tım. Babayı, anneyi, kızı! .• Bana kar
tı kin güdenlerin vay haline? Çünkü 
kalbimde yanan nefret hiç bir şeyi af
fetmez! 

Bir an kadar, azamet ve kuvvetiyle 
gururlandı. Fakat bütün ömrünce f e· 

laketine sebep verdiği kardeşin batı -
rası derhal kafasına hücum ederek o
na derin bir korku veriyordu. 

Evet, hatıraları biribiri arkasından 
maziden sıyrılarak önünde canlanı • 
yordu. 

Lakin bütün bütün mıetanetini kesen 
ve zihninden koğmak istediği bir ha· 
tıra vardı: 

Fransurnyı her zaman üzerine eğil
miş görüyor ve karde:?inin müthiş 

bakı~ı kendisini her an takip ederek 
deli olmak derecelerine getiriyordu. 

I<'ransuva bir gün olacak ki bu ha • 
kikati tamamen öğrenecekti. 

Acaba o vakit ne yapacalitı. 

Hanri hu düşüncenin •.-ücuduna ver
diği hir kesiklik içinde koltuğa dü • 
şerek başını elleri arasına aldı. 

Birdenbire aklına kaçmak geldi. 
Kaçmak, iyi.. Fakat nereye? .• 

Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş 
olsa bile Fransurnnm kendisine ye -
tişeceği muhakkaktı. 

lşte bu suretle son derecesini his -
settiği korku onda bi.iyük ve vahşice 
bir aksi tesir uyandırdı. 
Boğuk boğuk soluk aldı. Birdenbire 

hançerini çekti ve sanki kardeşine 
saplryormuş gibi, önünde duran masa
ya sapladı. 

Hançerinin ucu bir inilti ile birkaç 
saniye saUandı: 

Hanri, yüzü birdenbire değişerek~ 
- Cinayetler .. Ne 1..ararı var fakat •• 

Ruhumu ezen bu korkuları kanla sile
ceğim. Eski hatıralarımı yenilerle u -
nutacağım ! Hele bir kere karşılaşa • 
hm! işte bu Ilan~er beni ebediyen on
dan kurtaracak. Janla kızma gelince 
on lan da şeytan alsın! diye homur • 
dandı. 

Fakat bu sözleri söyler söylemez vü
cudunu şiddetli bir ürperme aldı. 

Bu kadını seviyordu ve bu ana ka. -
dar sevdiği gibi ömrünün sonuna. ka
dar da sevecekti 

Hanri, kendisini ayni surette halsiz 
bırakan bu aşk bir korku içinde uzun 
ı:aman çabaladı. 

Nihayet bir gülümseme dudakla -
rını gevşetti. Bir çare bulmuştu. Za -
bitıerinden birini çağırtarak lazımge
len emirleri verdi. 
Yerdiği karar, oldukça iştiha ile ye

mek yemesine yardım etti, sonra elbi
sesiyle yatağa uzanarak birkaç saat 
uyud~ ' 

Gece yarısına doğru uyanarak si -
Iahlarını taktı ve Sen Denis sokağına 
gitti. Gecenin geri kalan kısmını dün 
gece durduğu yerde beklemekle geçir
di. 

Sabahleyin, iki araba ile bir takım 
silahlı adamlar geldiler. Askerler 
Damvil ailesine mahsus işaretleri çı -
karmağı akıl etmişlerdi. Hami göze 
çarpmamak için arabalar<!an birine 
girdi ve zabite işe başlamak emrini 
verdi. 

Zabit, altı neferle eve girdi. Çok 
müteassıp ve sofu olan ihtiyar ev sa
hibi kadın bunları titriyerek kabul 
etti. 

- Madam, siz evinizde iki protestan 
kadını saklıyorsunuz. Bu iki kadın 
krahn düı:;manlariyle münasebette bu-, 
lunmakla suçludurlar. 

lhtiyar kadın korkusundan istavroz 
çıkardı: 

- Aman yarabbi .. Bu mümkü~ mü? 
Fakat nasıl düşmanlar?. 

- Mel'un protestanlardan ... 
- Sent Mari, demek ki ben de on -

lar gibi mel'un olacağım 

- Belki!. Herhalde onlarla suç or· 
tağı sayılacaksınız .• 

- Ben ha? 
- Eğer gürültüsüz patrrdısızca on· 

lan tevkif etmeme yardım etmezse • 
niz.. 

- Mösyö, emrinize haztrım. Pro -
test.an kadınlarının benim evimde bu
lunması kimin aklına gelirdi. Bun -
larm hiç bir zaman kiliseye gitmedik • 
]erini görerek hep şaşırdım. Yarabbi, 
ne fenalık? 

Bu müteassıp koca kan, ağzında 
kalan üç dört dişi arasından bu Jfıf -
lan yuvarlıyarak zabit ve askerlerle 
beraber merdivenlerden çıktı, kapıya 
vurdu. İçeriden sürgünün açıldığını 
duyunca bir kenara çekildi. 

Jan dö Piyen kapıyı açar açmaz 
1.abitle burun buruna geldi ve hafifçe 
sarardı. Fakat felaketlere abşkın ol
duğu için soğuk kanlılıkla sordu: 

- Ne istiyorsunuz Mösyö? 
Za~itin yüzü kızardı bu vazife oka· 

dar hoşuna gitmiyordu. Çünkü se -
bepsiz yere bir adamı tevkif etmek 
hakkını haiz olmadığı için meselenin 
tathhkla balli lazımdı. Şimdi ise, bu 
güzel, mahzun tavırlı ve asil kadı· 
mn karşısında ne kadar kötü, ne ka • 
dar iğrenç bir işte bulunduğunu, ne 
kadar kalpsiz bir adam olduğunu an· 
ladr. 

Fakat derhal, :Marşalın hiddetli yiJ. 
zü gözlerinin öniinden geçti ve .Janın 
gösterdiği metanete iirpermekle kar .. 
sılık vererek kesik bir esle: es 

- Madam, yapmağa mecbur oldu • 
ğum vazife kat'i ve yüksek bir emir • 
dir. Buna itaat ctmeğe mecbur oldu .. 
fomdan dolayY kusurumu 8ff ediniz r 
cevabını 'erdi. 

İtaat ediyorum, meş'ul ben deği -
lim t sözüyle içinden sryrılrn:ı.k isteni· 


