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1-Iitler, bütün devletlere 
meydan okuyor! 

Harpte mağlup olan Almanya, Versay muahe
d esindeki şartlara riayet etmiyeceğini ilan etti 
fUtter mecburi askerlik usulünü yeniden kurdu; gizli hazırladığı 

siU\bları ortaya çıkardı; bütün devletler teUiş içinde ••• 

Sağdan itibaren :. Göbela, Göring, rlitler, General uon Blombe:rg, Fon Papen bir ge~iı resminde •• 
(Diğer resimler •on ıayılamızda:lır) 

Dün, bütün dünyayı ıaıntan dan hiç birini tanımıyor! Bu cüm

hir haber, ortalıkta çalkanmı,tır: Ie:en olmak üzere, muvazzaf or • 

Almanya, Versay muahedesini du yapmaması lazımdı; halbuk:, 
)ırtıyor ! Umumi harpteki mağlu- mecburi askerlik usulünü kuraca
hiyetin onu bağladığı kayıtlar- ğını ilan ediyor. 

Bugün Çanakkale zaf e
rimizin yıldönümüdür ! 

Filh~kika, Almanya, timdiye 
kadar da, gizliden gizliye silahla· 
nıyordu. Bunu pek çok b.imseler 
biliyordu. Fakat ,imdi, işi açığa 
vuruyor. Meydan okuyor. Yeni • 
den ketif ve tekamül etlirc.iiği ve 
bu ana kadar gizli tuttuğu tayya. 
releriyle, tanklariyle ve &.dı ıam 
ititilmemit silahlariyle geçit re • 
ıimleri yapacak ve alabildiğine, 
yarışırcasına askerleıecek •• 

Sanayii ilerliyen, nüfusu za • 

• 

V enize!oı torunlariyle beraber 

Venizelos IU 

mülBka 
isyan esnasında tayyare ile 
Paristen Giride giden kadın ... 

Yazısı 2 ncide 
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Çanakkalede Kuin Eli.zabeı dretnotu Türk ateıi altında ... 

Bugün, 18 Marttır. Bugün, Ça- J idaresi!e Çanakka!eyi, bizim lehi
~kkale:le Türkün çelik iradesi Ö· mize ve müttef:kin orduıunun 
lün~~ b?.tün bir dünyanın durdu· a!ey~ine kap~~Jlrr. 

U l~ndur.. Dunya harbının daha uzun müd 

18 Martta müttefikin donanma· det ıürmeıini intac eden bu bağ. 
'c11• l;;a'lakkale boğazını geçebilıey • lan:ı harp ton.raıı inkılap!arını do· 

ı d h d" ğurmuştur. Çanakka!edeki Tür • 
\J

' a a o zaman unyayı sarsan 
nı H kün zaferi, Çarlık Rusyasımn yı. 

) Unıi arp bitecek, fak at di:n • 
anuı çehresi büsbütün batka bir kılması, Sovyet inkılabını ve niha

h)fl yet Türk inkıli.p ve istiklalini ya • le-. 1 alacatı. Vesaitsiz ve ha!ıiz ralmı§lır. 
~ ltnıı Çar ordmuna bu yoldan 18 Mart, Türkün asnlardanberi 
"" dıını deneyen müttefikin c!o-
"la aksine giden taliinin döndi'.ğü 
le. nrruııı başını Çanakkalen:n sert gündür .. Çanakkalede kazanı'an 
ır"a'~rın·'an da"ıa sert o!anTür- Türk gal'biyeti tarihin ıeyr0ni dur· 
~n llÖ:iıüne vurdu ve bir defa da- durmuş ve de3ittirm'ştir. Bunun 
~ı:ı lcartıım:takinin sadece (Türk) iç·n~ir ki Türk nkılabının bat!an-

Uiunu anladı. ııcını 18 Marta kadar ):Ürütmek 

. l"iirJr. Muatafa Kemalin dahice hiG de ,.anlq dejildir. 

kalmayıp Avusturyayı yutmak, ta 
Baltık denizinden Adiryabğe ka • 
dar Avrupayı ikiye bölmek istiyen 
Almanyadan bütün büyük devlet . 

ler çekiniyordu. Onun nP büyük 
bir askeri kabiliyeti olduğunu, 
1914 - 1918 senelerinde bütün 
dünya görmüştü. 

Galip mevkiine geçen müttefik. 
ler, bu müthit devin ellerini ayak
larım Versay muahedesiv)~ bağ. 

(Dernmı 2 ncide) 
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Alman hadisesine da!r telgrallar 
dördüncü 1ı.ayılamız.dadır. 

11ıı11ıırııııı111111ııııırııııı11111111ıırıııııııı1111111ııııırııı111111111ıl1flllll111111 

ispanyadaki 
divanıharpte 

20 kJşlnlo idamı 
istendi 

Ovizedo, 17 (A.A.) - Harp 
divanı, teşrinievvel ihtilaline işti
rak -eden €6 kişinin muhakeme· 
sine yakmda başlıyacaktır Müd· 
deiumuminin 25 maznun hakkın· 
da idam cezası istiyeceği zanne-
clilmektedir.. '- qi 6ir O.)'Uncunıın gö~ne lıer ıey lop gibi görilnmelülit. 



Venizelos
ıa mülakat 
isyan esnasında tayyare ile 
Paristen Giride giden kadın ... 

Rodoatan bildirildiiine ıare, Adanın bütün telıiz telıraf is • 
V enizeloa, ltalyan topraklarmı tuyonları itlemez bir hale ıetiril
terkedecek, alleai Ye arkadqlari- mit olmakla beraber bir damla 
le birlikte, Franıaya ıidecektir. kan dökülmemiştir. 
ihtiyar ıiyaıl, arbk •iyasetten ali- Tayyare meydanında karaya a· 
kasını katilini bildirmiıtir yak atar atmu biai Venizeloıun 

Onunla timdiye kadar bir tek yanma ı&türdüler.. Averofun 
ıazeteci kadm ıörüpnete muvaf- ikinci kaptanı Kalyatetiale ı&ü • 
fak olmuttur. O da, iayaa hareke- teli henüz bir saat olmamıtb ki, 
ti üzerine Paristen tayyare ile Gi- kruvazörün köprüsünde Giritli 
ride uçan bir Fransız ıazeteciai- tefle kartı karıta bulunuyordum • 
dir. Aıileri.n Makedonyada majlGp e-

RABEP - 'Alipm Poı&a 

SON DAKiKA 

Yunanistan 
Faşist olacak 
Atina, 18 Mart - Çaldariı, Me

taksu ve Kondiliı, bqün uzun 
uzadıya göriifmü1lerdir. Müzake
relerinin ne olduğu gizli tutulmak 

. tadır. Fakat buradaki itimat edi • 
lir mahafilde deveran eden iddia• 
)ara ayan ve meb'usan ve mec • 
ı:ıleri pek yakmcla feshedilerek 
bunların yerine, ıiyasi olm'ıyan Ye 
fırkaları ihtiva etmiyen mahiyet • 
te bir tek mecliı tesis edilecektir. 

Böylelikle Yun.an kanunu esa • 
sisi değif1Dit olacaktır. 

Asıl ehemmiyetli olan nokta, 
bu tek meclisin, ltalyan uıulü, 
mesleki temsil esasına istinat et • 
meıidir. Böylelikle, Yunanistan 
fat '.st oluyor. 

Paris Soir ıazetesinin Venize • dildiklerini biliyorduk. General 

loı Gir~tten kaçmak üzere iken 1 D.e~:n• u~erl ~d.an Ye Apoı-I••··--------· 
tayyare ile ıönderdili muhabir kıtısın vah tayın eddmıt oldukları- 1 1 
bayan Titayna, telaizci Boillut ve m haber- almııtık .• MatlG~ Veni • Bu gar ar 
pilot Abraham ltalya üzerinden a- zeloıun kartılaP.calı vazıyet ne o-

rak Adaya ıitmitlerdi. labilirdi?. içinde bulundujumuz. 
çaB ı ı lukl d lduk an hiç ıüpheıiz çok ehemmiyet. 

un ann 10 cu arı a o • li . d" 
ra he-•nlı ı-om'ıt oldu~-dan 1

8
1
• d A f ~ "--:- -Y • 

5
..... u a am vero ta bütün aile 

bayan Titaynanın Napobden ıa • 
zetesine yazdıtı mektubun bazı 
parçalarım alıyoruz: 

Almanyayı 

Taklit 

--- - ===-=-
Türkiye de ve dışarıda 

Bayram günlerindeki 
hidiselerin hülisası 

Bayram mGnuebetiyle HABER 
diler gazeteler ıibi üç gün çıkma
llllfbr; ,..na.ize HiWiabmer refi
kimiz netir nzifeaiai a3rmütUtr • 

Bu mlcldet zarfmda olup bi 
ten mühim bi.dilelerden karileri • 
mizi kısaca haberdar edelim : 

Tt:JRKIYEDE 

Futbol şampi
yonluğu 

Bayramın birinci günü, Kadı • 
ldiy atadmcla Fenerbahçe ile Ga • 

. 
ltalyan kruvazörü denize indiril " 
mittir. Bu gemi 7000 tonluktU' 
ve 152 milimetrelik 14 topu, İ tor 
pido endaht kovanı vardır. Sür'., 
ti 39 mildir. 

AJDi tip iki kruYazör daha ya" 
pılmaktadır ve gelecek ıene ba • 
zır olacaktır. Bunlardan baf1'9 
35 tonluk iki kruvazörle alb tor • 
pido muhribi •e dört büyük 9' 

küçük denizaltı l'emiıi daha ya • 
pılmaktadır. 

Yunan ihtilali 
latuaray kartılatmıf, kırk bet da· Atina mahreçli bir telgraf, er 
kikalık iki haftaymda berabere velki ıün, mevkufl~rın adedioİ )eie 
kalmdıiı için maç birer çeyreklik bildiriyordu: 2348 kiti... 'lın 
iki nabet daha uzablmııtır. Çaldarıi her ne kadar bunlardl ~· 

Birinci bir çeJl'ekte, Niyazinin müliyim cezalar ıörmesini isti • l 
tüzel bir tülü ile, F enerbalıçe, yorsa da, fırkası tiddetli cezalat 
hak eltili pmpiyonluiu kazan • verilmesine karar vermittir. 
mıfbr. Bu mevzüa dair tafıilit, Divanı harpler, bugün bati•• 
bu,Onkil tpOr ayıfammdadır. yor ••• 

16 mart ihtifali lfalyanın dış si-
1no ele, itaal orduaunun zor· d v • t• 

batarı, Şehzadehqmda bir TQrk yasası egış ı 
karakolunu buarak, uyuyan kah· İtalya, Tuna ve Balkan dnlet • "Marailya11 fena 19rait albnda 

bıraktık. Dünyanm en tüzel 
memleketlerinden biri olan ltalya 
aahillerinin üetünden uçarak saat 
bete dotra Romaya vardık.. Resmi 
muamele'eri yapmak için bitmez 
tükenmez görünen telefon muba • 
beatmdan sona o geceyi Romada 
ıeçirmemiz li.aım ıeldi. Ertesi sa
bah Komadan da kötü bir bava ve 
tid detli yajnıurlarla ayrıldık •• 

ve iıyan riieauiyle birlikte Girit 
adasını terketmek üzere idi. Ma • 
kedonya feliketinden sonra duy
duiu acı Ye iatirap ıomuz denecek 
kadar biiyiiktü, fakat bu Giritli 
mileu1r bir aükGn ıöıteriyordu • 

' raman askerlerimizi ka\lpec:elÜMt lerine kartı, bpkı Frananm ıif9" 

ikinci memilimi.a Napoli idi. 
Buradaaa tekrar laavalanıtmımda 
hareketimizi ıize ''frablusgarp • 
ten Bingaziye doğru yollandık,, 

tifresi ile vermittik. Her halde 
Bingazi tayyarecileri de bizi bayii 
beklemiıtir. Bu zavallı ltalyan 
zabitlerinin nezakebizlilimizi ba· 
i•ı'ayacaklarmı umarım.,, 

Oç muhabir, aıilerin yağdırdık
ları kurtunlarla tayyareleri sakat· 
landıiı halde sağ salim karaya in
miıler ve Venizelosun adayı terk
etmeıinden bir kaç dakika ene• 
kendisiyle mülakat etmeğe muvaf· 
fak olmutlardır. 
• Cihan matbuab içinde, asilerin 
batiyle ıörütmele muvaffak olan 
yeıine ıazeteciler Paria • Soir'in 
bu muhabirleridir. Bu milli.kat 
ihtiyar V enizelosun timdilik son 
ıiyual beyanatı olduğundan ay • 
nen dercediyoruz: 

"Dünkü telırafmnzla bildirdi • 
timiz nçhile buraya muvuali.b • 
mız oldukça feci ıerait altında ol
mUf tm'. Hanyanm tayyare mey• 
dam üstüne nrdıpmzda, bizi bir 
b6Jdbnet tayyaresi sanan asiler üs
tümüze kurtun yağmuru yaldır • 
dılar. Pilot Abraham tayyareyi 
çok zor ıerait altında toprağa u • 
lqbrabildi. içimizde kimse ya -
ralanmamıfb. Yapbk!arı yanlıılı
iı anlayan Giritliler, bizi bilmec • 
huriye ıiiler yüzle kartıladrlar •• 

Girit adumda iıyan ve iht:lal -
den eser yok.. Esasen Yanan Ya • 
nmadasıoda patlak Termit olan 
karıqalrktan burası ıanıldığı ka • 
dar mütee11ir olmamıtb·- Venize
loa ve çevresinde bulunan belli 
bqb rüesa dün aece yanımda (A
Yerof) kruvazöriiyle gittiler.. El 
Ye cepleri bot olarak ıitmedikleri· 
m de emin olabilirsiniz.. Devlet 
baalarını bof&lttılar •• Denildiii • 
• ... 1Caad17edea 8 milyon, 
~dan da 8 mil1oa clrahmi 
kaldınlmqtır. 

- Sizi temin ederim ki ihtilal 
adilane idi. Fakat tunu biliniz ki 
ben bunu hiç bir vakit istemedim . 
Siyasal hayattan çekileceğim ve 
yurduma bir daha dönmemeğe de 
kat'i karar yermit bulunuyorum •• 

Dedi •. Ben de heyecanla eor • 
dum: 

- Peki nereye gideceksiniz?. 
Buna verdili kartıbk tu .aaler

den ibaret kaldı: 
- Bütüıı ümidim Fransız doıt -

l"rtmda .•• 
Soz söylerken ı6zleri yaıla dol

mu,tu; yüzünü ölüm sarılığı kap -
lamıfb •. Son bir defa için kendini 
top!aınafa uğraıtı; ve şu son söz· 
lrra aöy:iyebilmek üzere heyeca • 
nına galebe çaldı: 

- Bütün hayatımda Ciridin 
Yunaniıtanla birletmeıini bütün 
kalbimle arzu ettim. Onun büyü • 
mesini ve mütekabil bir sevgi ile 
kaynaımasmı istedim .. Y em!n e -
derim ki henim bütün emelim 
bundan ibaretti •• 

EdemeZler! 
Balkan 

anlaşması 
muahedelere 

hürmet 
ettirecektir 

Bükreı, 17 (Saat 14) - Roman
IJG matbuatının neıriyatı .. Al
manya ıulhu tehdit ediyor. ,ek
linde hultila edUebUir. 
Vnioerıal gazetesi diyor ld: 
"Tnlihatı ınıuıMdelerk ıahtlU 

edilmlf olan memleketlerin Al· 
mangayı taklit etmeğl hayallerill· 
den bile geçiremlyeceklerW ta • 
rih etmek isteriz. Kllçtlk anlQfma 
Ue Balkan anlaımaaı nwalıedek
re hiJrmet ettirmeğe karar Der • 
mlılerdir ve M acariatanla Bul
gari&tanın tekrar ıUd/ılanmaauu 

kat'iyyen kabul etmlgeceklerdlr.,. 

aldürm(iflerdi. eetini takibe karar vermiftir. a.. 
Bu acıklı hldile, her sene olda- nan için, bu abalarda kendia' 

lu sibi ba yıl ela JMlediJmittir • dostluklar aramaktadır. M1110li • 
Gerek uJrslerimiz, ,_. cemi • ninin Belarada ıönderdiii yeni 1-
yetlerimiz, talebemiz" tetkil&t • talpn •firi naip prem Pole iti• 
fara dahil olmıJan ntaadqlan • metnemeaini takdim ederken t;'1s 
mm, Eyüpteki mezarlarım aitmit- JUIDUf&k kar yapar mahiyeti' 
ler Ye ihtifali pek bama olarak dlmleler aaıfetmiftir. 

canlandöiŞ1A~ıDA Fransa da 
lbnüssuuc:la askerlik 

. k t ı:.amızı uk lik ücldel" suı as bii'..:~ .. ~~---lar-d - 1 e• • 1 . ı- mun-ı- an ve so c 
HICU kralı bnıııuut Mekkede h b' ı · ı tb t b!L .. • na me uı any e ma ua ımn .,,. 

dolqırken, üç müseKab Y emelı 1 d "k" ,,.., 
~ _ dl il . b·· d k 1 cum arm an sonra, ı ı seneye r .. y , zenne ucum e ere onu karın 1 d Bun hep l _it .• .. • . . ıt ar ır. a se o &rP 

oldürmek istemıtlerdır. Fakat, da, 1914-1918 senelerinde dol" 
kralm mubafızlan daha atik dav· ocukl h d la · ı ol • 

-L 'kut-=•- • . ..... de ç arm arp o yıııy e az 
re.nar-, 1111 ~nn uçunu dujunu ve icap eden aıkeri kadrO" 
camız cesetler halinde yere ser • d ld d i ·ı · ·· üf.. • JU o unna ı mı ı en ıurm 
mitlerdir. le d' r ır. 

ltalyan donan• Bu ıon iki metelenin, bu~ 

l nüshamızda okuyacağınız Almall" 
ması yanın ıili.hlanmaıiyle çok ııkı bit 

ÖjeDTo di Savoia iıimli yeni bir alakası vardır. 

Bugünkü 
divanıharp 

Habeılstan Milletler ı 
Cemiyetine mOracaat 

Mevkuf General Pa- ediyor 
pulasa nazaran isyan Roma, 11 (A.A.) - Havu a-

Almanya 
ayaklandı 

Atina, 18 (Hususi) - Divanı- nasıl başlamalı imiş jamı b!ldiri1or: Habetiat.a:n elçi-
harp!er, buıün faaliyete baıhyor. Fransız ıazetelerinin yazdık. lii'· Ha~iatan lmparatorlup 
Atina divanıharbinin reidiğine, laruıa nazaran, Venizeloıla tim • nun Cenevrecleki elçİIİDİ, ltalya • 
Atina merkez kumandanı Balao- di mevkuf bulunan General Pa • Habetiatan ibtiliflamu ulular 
puloa tayin edilmiıtir. Bu divanı- pulos arasında vaktile bir ihtilaf derneline vermeJe memur eltili· 
harp, bilhana, hükGmet merke- çıkmıt• ni teblil etmiftlr. 
sinde isyan eden Efzon alayının Papulu, iıyanm 25 martta, 
muhakemesinden ite baılıyacak- milli bayram ıününde patlak ver • 
br. meaini iıtemit. O gün, bütün bü • 

Efzon ta buru kumandanı Sara- kümet erkim kilisede toplu iken 
fiı'in divanıharp huzuruna çıka· cümlesini birden tevkif edecek • 
nlmuma büyük ehemmiyd veril- ler, sonra, Venizeliıt zabitJer, ki· 
mektedir. liıenin önünde nöbet bekliyen aa • 
Venlzelosun muha- kerlerin önüne geçerek hükGmet 
kemeslne Girldde dairelerini zaptedeceklermif •• 

Irakta kabinesi 
Baiclat, 17 (A.A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 

iki hafta enel Cemil Elmifta
bin reiılijinde tepjrkül eden .. J. 
rak kabinesi, Orta Fırat atiretle
ri arumda çıkan karqddıklardan 
dolayı istifa etmittir. bakılacak Papulaı, bu tarz bir isyan bq.. 

langıcının muvaffak olmamasm. y • kab' Y • p t Atina, t 7 (Hususi) - Venize- enı me asın qa ara-
da imkan bulunmadığını söyle- f d t kil d'I • t' losla iıyana itlirak eden taraftar- m an et e ı mıı ır. 

larm hk 1 . c· . b miıse de, Venizeloı sabredememit· 
ın ma eme erıne ırıtle a- . 

kılacakbr. Başta Venizelt'ı olmak ~r_. ----------
üzere bazı eleba~ılar gıyabi ola
rak mahkeme edilecektir. 

bir asi daha intihar 
etti 

Atina, 17 (A.A.) - isyana it· 
link etmiı olmakla n:üttehim Mi
rala1 Kamai intihar etmiftir. 

. . ..................................... --... .. 
1 

HABER 
lıtanbulun en ç~k aablan ha· 

l kiki akpm ıazeteıidir. ilanla • 
rmı HABER'e verenler kare• 
derler. 

.... 1 •• 1 .... ••• 1 1 1 

o 

Anadolu Çanakka
lede galip 

lıtanbul ikinci küme fampiyo · 
DU Anadolu kJübii takmu baJ'I'&· 
mm birinci ıünü Çan•kkalede 
Çnakkale f&mpiyonu Türk Gücü 

ile J&Pblı maçı h•kim bir oyunla 
3 - O bzanmqtv. 

(Bq tarafı 1 ncide) 
lamqlardı. Almanya, tep~ 
teprene batlarmı zaten ıevfetdt 
di. Şimdi, bütün cüueaiyİe a,.,. 
kalkıyor. Devletler, onun~~ 
ne ytirümek, 1918 deki m__..
umanmda olcluiu ıibi-Almall,. • 
yı tekrar zorla bağlamak ku~eti • 
ni, cesaretini bulacaklar mıdır f,. 
Yoksa, Mukadderata boywı tlfl' 
eieceklerdir • 

Londra, Pariı, Roma, Masi" 
va, telif içindedir. Kabineler t11'1' 
!anıyor, telgraflar çekiliyor, ~ 
vetler yoklanıyor ... Hülisa, ~ 
mi harpten beri, Avrupa, en bU"" 

ranlı zamanını yafıyor ! , 
Telaraflar kıımmıızda, Hitl' 

rin neırettiği beyannameyi, _d!~ 
devletlerin ne mevkie düıt~ 
ni ve dünya matbuatmm ~ 
yazdıfmı, Almanyanm iae _,,.. 

• 
coıbnlukla aanıldıinu o~ 

cabmm. < 
-·ı s:z....JW Alman laôtli.uine dair ıJr.-

dördüncii aayılanudtıtlır • 
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~YJı qiŞ!üşii~;:_ 
l~r ce;iyet yaka-

mıza rozet . 
talıamaz! 

. t~Yram gün!erinde Hi!a'iah · 
lııer v • • gaz~tesin:!e çalış~ıgım ıç n, 
~hahları muntazaman evimc.'.en 
Çıkt 1 d' 1ın; tramvay!a matbaaya g~ -
, nı. Kol' armda sepetler ve e le· 

~.111de Para kutu!aryi · e çocuklar, 
'·k Ri.:n!i, öncm::!e durdu •. Yaka • 
illa ·ı . 1 Ç ... Ye~. b.r rozet ta ;tı.. eyrcgı 
llıe?h • ç·· ı .. ~nu:ııre~le kutuya attım.. ı:n· 
ıtu f k . . . 
1 ' rozette "Darüaa a ·a,, ısmını 

~Uluın .. Bu kıyn:etli müesseseye 
·§1, öteden~eri yüreğimde bir 

~U~1a.'..bet hissi duyarı:'.il.. Zen.gin I 
~ 'lın, servet:min bir kn~mtnı 
uar·· H' 1 . l.!şa.fa!ca, Hi~a!iahmer, ıma • 
hıelfa( g:bi. cemiyet'ere he~iye 
tl:ne\ benim için pek büyük bir 
~e"• ·• olar. 

k ~liç şüphe e··mem ki, l-.emşehri • 
.tırnin hemen hepsi, l:en '. m'.e ay· 

~1 duygudadırlar. N '.tekim, Da • 
~Us, • , 1 • • · -~a..a.:anın kutusuna ye egının 
te' • b' ı>ındeki bozukluk para' ardan 

" ır kac tanesini a~an tramvay 
oJ .. u• ~ ·· J • b k d ~ .arın:n yuz erme a ·ıyor • 

~11.rn; hiç biri surat buru;turmıyor
~11· Esasen, bir bayram g:.!ni"n:~e. 

Almanya 
ile ticaret 
l\Jukavelt-nin feshe
dildiği haberleri 
doğru değl ı .. 

Tüı-k • A 'man Hcaret anlaşma • 
sı ve Clering muame'e'.eri için le· 
mas'arda bu:unmak üzere Ö!<ono
mi Bakanlığı müsteşarı Fa·k Kurt 
cğ'unun beral:er'.nJe iki müsteşar 
bu~unduğu halde A!manyaya git • 
mesi muhtemel olduğunu yazmış· 
tık. Aldı[!ımız ma'umata göre bu 

ziyaret önümczdeki hafta!ar :çin • 
de yapılacaktır. 

Son günlerde yanlış ve telaşlı 
istihbar~t net'.cein::!e gerek Türki
ye, gere~:se Almanya piyasalarm • 
da Türkiye • Almanya C!earingi • 
nin iyi iş!eme ·liği ve hatta kaldı • 
rıldı~ı şayia 'arı çıkartlmıştır. 

Halbuki bu sözlerin sırf piyasaya 
tesir etmek iç· n kasti ma!ısusıa or· 
taya çıkarılclığı, biraz geç olmakla 
bera'.cr anla1ı!m1ştır. Cear·n an
laşmamız işleme~;te devam ettiği 

gib! mukave!en~n reshi de bugün· 
den yarms yapı~acak bir iş değil · 
d'r. Alakadar memleketlerde, 

_ f er!teain g3ze a!dığı b'r takım u· 
.~k tefek masraf:ar vardır. Bu 
't?ıeler, kimseye yük o:mıyor sa • 
~ltıln 

·· • anta,mamn feshi i;in yapı'arak 
h ltittiğ:me göre, mi~esseseler, teb 'iğa ta dair hiç bir hareket ol · 
l]ranı:ar gibi fevka~ade genleri oamrştır. 

\t''a ' b··ı·· ·· ' La"k"ın . rın a o.uşmuş.er. Alakadarlar Türk · Alman tka· 
~ıtı:i günü, bu ta!tsimin pek' de ret münasebat·mn son sene!er<le 
o k • 1 ~ w 

a:.ar muntazam o.ma_ıgım a'dığı inki~af cereyanını göz ö • 
tlirdü-.. Zı'ra, travmaya binin:c, 1 Cl · ... nünde tutarak o'sa o sa earıng· 
tenl! iki çocuk yanıma geldi ve · 
1. de yapılacak tadi!atın bu müna • 
''~<ama dünku·· Darüuafaka roze • 
\ n sel:atı bozmaktan ziya:!e düzel · 

in aynini taktı •• 
" teeejf n:le hi~ 'üphe elmenıekle · 

l. --.Cemek kt, umumi ianeye dir~er. 
~ kazanmıyan cemiyetleri rozet 
-~ Bu iti1:ar'a her iki merr.lelcet 
~ a.~~tan mene~miş!er; hayra- arasında önümüzdeki hafU:.lar 
11.\ ikinci günün:i de ger.e Dari:ş • 

ı~r\lk . 1 d' d'' iç:n:Ie başhyacak yeni görüşmele· 
b' aya verm.ş er ••• ., ıye u -
n;tı~·· r'.n her iki taraf '.çin c'al1a e?,·erİş· um. 

" li bir netice verece!deri ve önü • ~~Yreği a!hk.. • 
)l· , müzcleki müşkülatın c1a kalı:arak 

ı r.:a; da!dka sonra, trar:vaya ı .. 
1 

• • • d h f 
t~·I· k' b" •. M' . . · 

1 

Turx. Alman tıcarchn n a a e -
t)ı .0\ çocu ar m :.. ı.. ınıır nı • • . 1 , .• w• b"' .. 

·~r , • , B yız!ı net.ce er vere~:n e·egı uh"ı a 
._ , gene ya.ta ara uzan : ı.. :.ı A , • •• • •·ı 
~r .. r d L 1 • L t laka· arlar taraf ın_an L>m.t et.&ı -1 " e, c:aş ca cıns, ceyaz roze • . 
~l" E ,. b . t' • 1 m~kted r. 
t •• vve.a u ın ızam:nz ı.t • ----· :====-======::. 
'!\ .ı • A b' L t d 1 • b ' b'l' l~ı -.o ayı umumı :r r.oşnu suz • ın ara ış u a ı .r .• 
b \hasıl o!du .. Fakat, beyaz to • Fakat her. ve baş!;a!arı, Kadın· 
~l" .. L kA • t .. . _] "I' d a· l s· .. ~. . b' ' b' ' li~· ~ ::l1I uzer:n:ıe ~a .. rn ır· ar tr. ı~ının ın.erce ve .n.erce 
~ .. ı,, ismini okuyanlar büsbt:Wn dul ya'~ut mu:ıtaı; hami!e kadına 
~ ~Urttu .. Zanneders~m, onlar da 

1 
ne g'bi yar~ım 'a bu!undu~unu 

~·ttı gi~i dF~ündü: 1 bi'miyoruz ki, aC:e~a me:bur'. yete 

(V! :-un 

r~ ':° Karlm Bir!iği için menfi ben::iyen bu 1aneyi verelim .. O • 
A ly·ette b:T miJes!e!e diyemeyiz. nun için, bu rozet işinin artık bu 

'>"e.1 •• h' · ·1·1 l t w b • b" · · d .<:, mu~ ş ıyı ı.; er yap ·ırın- ayram an sonra ır ıntızama 50· 

~tı. .?a haberim'z • yo!:tur .. 1-lele ku'ır.asını iateme!~te hak'ıyız sanı-
~ dın.'ar erkekler · ı:a:lar içt~ai rım ..•• 
~ ,. 
(~ 1l'asi hak kazandı!;tan sonra 
~ \1 teın!ye~e ne 1rzum kaldı?) di-

Istanbulda 
1301 aparlımao 

yapılmış 

lslanhuldaia binaların 
SOIJISl 142820 1yi buimuş 

İstanbul beled'yesi hududu için· 
de son senelerde kuru1an binalar 
hakkın 'a belediye stat'.stik tube • 
since bir statistik hazır:anmıştır • 
Resmi vesikalara dayanan bu ma • 
lumat şudur: 
• 1927 senesinde yapılan numara
taj neticesin ·le lstanbul şehrinde 
mevcut bina'arın sayısı 135444 tü. 
Bu m'l;tar arasında 89762 ev, 
1411 apartıman, 33082 dükkan ve 
mağaza 9159 muhtelif b:na var • 
dı. Bu nur- r rataj dan sonı aki 
senelerde yapı!an bina miktarı ise 
şöyle ;ir: 

928 senesin~e 691 , 929 serıes:n • 
ele G~3. 930 senesin ·!e 825, 931 
senesin 'e 1289, 932 senes'nt!e 
1473, 933 sen~sinde 1179, t31 
senesinde ~se 1225 bina yapılmıı· 

trr. 
Bu raham'ara göre 927 yılın • 

dan sonra ge1en yedi yıl iç'nde Is· 
lanbulda 7377 bina kuru:muş~ur . 
Esl<"lerle bir:il.ıe ~34 senesi sonun 
da İs~anbulda mevcut b!na!arın 
sayısı 142820 yi bu'.ımuştur. 

Ye:.li senetle kurulan yapı'ar 
nevi ve mah:yetler:ne g~re ayrılır· 
sa 47C4.ev, 1301 apartıman, 5~0 
d ükkan, S72 d'.ğer bina yapı:mıt • 
tır. 

Yapr'ar mmtaka itibariyle ay • 
rı'ırsa bun~ardan 13!> zu ac!a~ada, 
llS sı Ea!·ırköyünde, 2~1 i reşik. 
taşta, 21 G 51 rey~oz:!a, 1!>-ll i 
Beyoj!un 'a, 1233 ü Eminönü mtn· 
takasm:la, 2221 i Fatihte, 831 i 
Kadı1cöy, 239 zu Sarıyer; 2:8 i 
C's1cüdar~~a yapı~ır.ıştır. 

B :.ma g:;re Is· anbul~a en çoh 
' b" • . c! -' ya:ıı !rnru.an yer .ı ıncı erece:::ıe 

Fa· i~, ilin:i Eeyo::tu, ı:çüncü E -
. , E 

mınonu cıvarı~.ır. n az yapı 
ku:-u'an yer:er c!e C..akırköy:e A • 
dalar ~ır. 

En ço!: Apart·man kuru'an mtn • 
taka ise Beyo~lu, soma Eminönü 
bele :iye ~ubeleri da~·lidir. En çek 
ey yapr'an saha ise önce Fatih, 
ıonra Eminönü<lür. 

Fatih şubesinc'e, ye·'i sene·'e 
H)J9 eve mu!-;,ab'.1 ya'n·z on altı 

apa-tıman yapı'm stır. Peycğlun 
da 530 eve mu!:nb'l 1070 apar • 

Ucuz 
elektrik 

Sanayi müt·ssese!crl
ne ucuz cereyan 

temin edilecek 
Bun:Ian bir müddet evvel Ti • 

caret odası medisnide lslanbulda 
Elektrik Şirkefnin sanayi müeı • 
ıeselerine kolaylık göstermediğin

den ş "kayetle gürü~tülü bir top • 
lantı yapılmış ve bunun için Oko • 
nomi Bakanlı~ına müracaat edil
m:şti • 

Ökonomi Da1;an'ığı hu çolc mü 
him mese'eyi tetkik etmeltte·!ir. 

1 ler memlekette sanayi elelctrİ· 
ği denilen ve ki~ovat ıaati pebız 

bir ücretle veri!en bir cereyan ser· 
. . ' vısı vart.ır. 

IIa'buki h"z 'e fabrikalar ta • 
hammül edi1em'yecek derecede 
e'ektrik ücreti vermekte:lirler. 
Sanayi müessese~eri ~ayındırhI< 

Ba.kanhğ mn şirket nezdinde bu 
husu~a yapaca~ı teşebbüsü büyü!< 
bir a!aka ile be~ı.lcmekte.!irlcr. 

Söy'.endiğine göre lslanbul E· 
lektrik Şirketinin mukavelesinc'e 
bu nevi te:ızil5.t'arı yapır.ak için 
bir ma:!de bu'unmn:.ta<lır • 

o-

Tayyare piyangosu
nun şehlJ 

dcğt~ Urill3 or 
Tayyare P:yan~o Mü:lürH.iğü ö 

nüm:lzde~t; ke~ :de de müd~eti bi • 
teeel< o'a.n on tokuzun.:u lerti:ı 
p~.lnını de3·ş1iımeye karar ver· 

m·ştir. Şimd:den yeni bir p!.in 
hazır!anır.a!da J ır. 

Yeni p!ln~!a numara'arın a ·'eli 
yirmi l:c1 binden oh:z b'ne çıka • 
nla:a\ a~·ni nisbe·te ikramiye ve 

mi.tki~atbnn mil.tarı da aı·:tırıb · 
caktır. 

--n--

Ticaret ctlasırn t:r 
nıiiracaa t 

Atina Ticarel O..!ası Istar.but 
T:caret Ocla!ima mi.!ra:aal e ·er el; 
Yun:ın"slan iç'n Ç!kara-a'.;ı ticari 
büyük bir kı'avu~a Türk ladrle • 
rin'n ele ;ş:ira!tin: teır.enn i e"rniş · 
t:r. OJa bu mi.iracaati tacirleri· 
mize bildirm'şt'.r. 

.... ,,"'"""''"""""•"'''' ......................... ""' ...... ~ ....... .....-. 
tır·an ra:>ılmı~~ır • 

B.ın !an ba~· · a ye •i senetl~ 1~~0 
bina:·a yen· den i!3. ve!er yapı!c' · f:ı 
gi'..>i 3 ~:i72 yapı c!a larair e=.:i:rı:.i~ • 
t:r. 

~ t!·· 1 
bıı ~ŞÜnen!er de ço~a'dı .•. Ve 

-... _____________________________ .. _ ,,_.,.......,. ..._....-. zw=--n ,,,_.,,_,,,_._,,,_,, - ------( 
~ duştince, gazete!ere bi!e mev· 
di ~eşk:ı etti ... Dcğrusu ben, ken· 
~:ıh eaa.bıma bir "Erkek'cr Eir!iği,, 1 
)\ llr etse, ona, ~aha !eve seve 
l l'dıllı d . .. k" d .. 1 
Q e erım; çun u l:nyanın 

L lıtUrık·· • 'ııd k 1 • d ~ u vazıyetı e er e erın a· 
s·l>ek l:içare olduğuna kai!im •.. 

'İtı: ·~. bunun aks:ni düşi!nebilir -
h) ~ .•. fakat, muhakak o~an bir 
d1:; "e.raa, o da, :çtiha!'arın ayrıl-
t. "'dır }'" d • E" ••w• • L• '"l'J. ; ~a,.. ın ar ır. ıgının ı::.ır 

:tliah · _1 • ı teFlt iller nevın:ıen umumı ı 

~1) "-t lllilessesesi olrnat1 ığı, ola • ı 
b~~ ~~gıdır .. On.un pek hayırlı ve 
~l'ı'I lltuınıu olcluığunda "icmaı 

l'tlet , 
~ ,, Yo.:tur ••• 

~~eh·•~evi cemiyetler, l:a1o tertip 
~ .. , 1 

r; on 'ira~·a l:i' et ıcıta:-ak 

1 
L t..,p• • .. • L ı. . , . 
~~ llV=\ .: ı.ır; mısı t1y e. 11 • 

~ht Beyne'mi!el Kadm Birliğinin j 
~t,., eı-ezn azasını ağar~r; yahut 

•e bir atelY.e açarak itıiz ka -

işle Yılıll En Kuvuelli Ro11ran1: 

BABA DOSTU~o 
···········•················································ . . . . 
! Roman şö:,le başlıyor: i . . . . 
: ''Dediler ki Hil•met katılan ar-! 

tık işten çek:lmiş, şimdi "Pc:ıdik,, ~ 
le deniz kr•;ısında ya,rıtırdığı bir ev-~ 
de tam balıçe lıavatı sü,-üyor •. ! 
Koyu lacivert elbisesinin kolların· 
da sırma lıalkaları, aarı parlak, ü • 
zerlerinde çapa işlenmiş düğmeleri 
ı·e nilıa:;et sevimli fiÜzü ile Hi!:mel 
l•a.";tan fjÖ::erir:ıi:ı ö:ıü:ıe gcldi ... ı, 

Yazan: BÜRHAN CAH T 
Bu roman gen; kız ruh'a· 

rmı ta:ılil ediyor. Bütün er -
ke!t:eri ve kadınları çok d:k-
l:ate c!eğ~r btr mevzu etra • 
fm a ken· ine çe~dyor. Baş
tan haşa his f ırtın:>.larile c!o· 
lu bir eserd'r. 

.................................................... ........ . . . 
• d l • ı:omo.n an pa,-ça :ır: : 

.. Zaten l'ari.'I ö · le b!r L'Cr l•l biri 
yanda dere gibi f~lıuş a/;ar. J:ir ~ 
ı;a."tda ba!:anumz de:nir r;arma.'.- • i 
lıt.lar arkasuufa dilrıt,·a:nnd:m ı·az ~ 
qe;nıiş ins:ztılar Ui:n uğru:ıd:ı /.:ala~ 
patlatırlar ... ., İ 
"Berıim futbol meral:ımrı kar~ı: 

Bu romanı •'KUr..UN, ar- lllkmet l•a;,tan /zer f;rsatta be.~i~ 
ka:fo.11mız yarın 'an it:b:ı· dcni::c:U:Je te:vil.: e~'i:;oı·d:ı. llc:llt2·~· 
ı-en (19 l'.~ar~ ~a:ı) ne~ıcl • l'ı!! · i Cı:!:ı·ir:=~ ... 

···y·~;~·~-··KUR ÜN°rGaz~f ~~i .... A/~~·;-~J-· ~ 

23u!]Ün iç!n: - - - - .... _ ,, ~ '' ~ Ll ayan,, a .u ay,, u 
dair •• 

Beyoğ!undaki dükkanlardan 
bir' nin camekinında §Üyle il;.i 
yafta gördüm: 

.. Güzel bayan peyniri.,, : 
••Kirli hanım peyniri.,, . . 
Günün en taze yenilikler~·'en 

biri o'an .. Bayan, Bay., aözler:no 
karşı bu suret!e b·r sevgi gös~er • 
me!< istenildiği.ne şüphe yok ... 

0 Danay,, a güzel derkc:n. edd 
,.hanım., lafından da, gene her • 
hangi sebep!e verilmiş bir rüküş • 
lük sıfatı kaldırılmamış. Oyle 
ya .... Kirli bayan,. demeğ~ kimin 

dili varır? .. Ilayanclan kastedilen 
bugünün diri ve uyamk "Ilay,, brı 

karşısındaki temiz ve her 7.am'.\n 
için sevimli lrn.bca!t ohm m:.f • 
lıunıdur. -

• • • 
''~ayan. Cay., sczkri ec-e~i 

matbuata da aksedişı b~l;.ımın • 

dan çok uyar!ılr. ı;ösl::ren bir ş:::y 

ol<lu. 

I:aml1tayım1::m açılı~ ınc~:..n 

''Tayms., gazetesinde bc1.lı::c 'en 
bir y;ızı, Knmuta.yda erk~J. ve I:a· 

dm müme:ssmcrin de bdunrı.n·ıcu 
anlatır?,en , or:ı ela .. r\1edar;ı r. ~ es • 

y;.> !,, k:ırşı~ı~ı olan İngiliz " ''Le Y· 

clis end centilme!' !,, gibi bır lı "ta. 

h:! kayd>!Jiyor ve bunun wr!;ç~;i. 

ni y:ızıyordu. 
Y ;l2J aynen ~öyle ı..ı!~mı~tı : 
"Kamut 1y D:ı:~•.:.nmın say:a. !ı· 

ra h:ta'~ı. bu dr.~:ı: 
- C;ıy:ın::ır ve Ihy!:ır ! 

o!Jıı ,, 
Şımdi bunu, es!d 

y:ızaca:;mı bit düşünün ... '·"fen~~i., 
sözü g ı.r'p bir "effcndi,, ! •. lin' <l• 

lır v~ ''h:ı.ıum,, "lıant'm., olurc'tt. 

l :c~e "bey,. m:: t~1i ~·.• yol ':ı 

"mfüıyö bilmem ne hey., ~ · b i !t' n· 
h•rb h:r iltifatı l:.!a.iiır.1~~'1 m::c· 
bur lrn.lır :.I •.•• 

"'r " D ' d" t •' • ,. •• on :::y ... ·ye a. r ·n: ç:: .. ı 
tl:l oyı~a:nıc.brı L:ı cn:::ı .•• 

• • • 
C 1:: •• 1 • • ,, f' 

J.)":'.\'!"I ve ay 5(":: erır.t " c :1• 

di, b~y, h-:ı.nım,. f!İb lml{1!iHI i' t:l• 

r:ı!c yer almıısınd:ın srr.r:ı biryo1"• 

sumız ki is!m!cr~ t~!..ı!ı~ h:t:l;o.m:.t
leri de değ:~ ~i. 

•• Ah--:ıet c~y., d r.nrr. i yor c!:ı 
''Cav Ahıne~ .. c!c;ı '. yor .• 

~·.ı, y:lzmın solclcu• bn:tlıyzr.,!c 

yn31lma:;mdanl:eri, di7in!ıa e :d 
us· ıl, h:ıli sağ t-raf ırd:\ ı.~ı?ı C.:u .. 

b L' ' 1 , "1 • ran u il :çım e.;.::nt..::r.n s::ı -...:ı. 

ct"M·yr'u ..• 
O ' . .. 

4.:l yer:ne gc;.ı ..• 

·r • • • 
Ş'-:li bir me3cle 'ıır. 

1 hlicb, "D:ıy /Jr:ıet .. dt> ı ke:ı, İ· 

şin ycnillğ'nd~n clo~all bit hevr !"'e 
ohcn1 c, "i3,\ Y Ahmet, CAY /'..i 1 

( ıaı:cle !,. gi'.:i b~tün l<uvvPtt1 ";'::ı.v 
ve D:ıy:ın,. a v~rcr:k ad~t.; c· I: .- '.c 

ve :li~il;k~~ri h~ 1.:'·m<l21 Hıl- t··r i . 
t'r:lfta ~:1bnr:-'t i~~'!ni:;oa·mq ::;İ· 

bi tdtıffuz e~li:iyor .• 

[h:ı:ı k:ı !ır:ı:ı, r:::evzu 
isi:ncl;r .. D.ıh:ı d ::a:-ı.::;:.ı şa hs:y=t • 

t:r ... 1 !atta gün g:::Hr ki bu ~alıs i • 
yeti:ı, bn.~ıncl:ık~ ''B:lyan vt B· y.1 

<l::ı ahl::u:ı!t to::n bir ~ayaı • !e!"i o• 
hr:ı~t, ceoiy:::~e y:ılr.ız hmi t.r.ı • 
lı:-... 

n ' ' ·• l t '"'ny~ ~·nau11en ere, n~ mu • 
lu 1 

IJ1IU.1ET r.ıur.·1 .. 1 



ALMANVA AYAKLAN-Dl-! a a 
Bitlerin ne1,rettili beqanname Hitler, mecburi Almany8nın hareketi n 

Al • • •tAh askerlik kararını 
manya, DIÇin Si a - nasıl verdi? tesirler uyandırdı? 
ıandlgv ını anlatıyor Berlin, 16 (A.A)-AlmanA· lnglllz sefirine ha-ı PariateRomaveLondraiJetf' 

janıı bi_ldiriyor: • • beri Hitler maaa ıiriıilmeden evvel bir~ 

1 R 1 B. Hıtler, nekahat devreamı ıe- ı I alınmıyacajı muhtemeldir. lngilizlere, Fransız ara, us ara çirmek üzere buhınduiu Bavyera• bizzat verm =r B. Laval'm 8. Flanden'i zi~ 
h • • 1 dan Cuma günü B«line avdet et· Londra, 16 (A.A) - lngı.tere- d k :1· . ·ı b h .... ayn ayfl telmihler ve UCUm ar mİ§tir. de re.smt mahafilde Al~ ~ükil- ;".:;::1: ıö.:...~,•.: il; inli~ 

Almanyanm huert ordum 12 ko- lık bir ordu yani 9&0.000 kifilik bir Evinde kabul ettiii nazırlar· ~inin. mecburf ukerlık hızme- m bildirmiı olduiu zanaoluoP"" 
1 d elan • 38 fırkadan tefek· kunet tefkl1 et.mafni Versay ınuahe- dan bir rnklan ile uluıtararuı va· ti. m tea •etmek karan aon derece tadır. or u ,anı den&llMSiıdn tanzimi esnasında der- r"' F ka ~ 
kül edecektir. pi§ edllmeafne lmkAn mevcut olnuya- ziyeti tetlu"k ettikten aonra baıün cıddiyetl~ karıdan~ıuıtır. a t Siyut mahafilde heyecaa fi"" 

N--..lilen bir beyannamede _._bir La.aı-- olarak tellkkl eder. öileden ıoma kabineyi içtimaa Reuter &janamm dıplomuı mu· d . 1 ........ 
.:lfllVU \;AA PGUll:K: haL!__!__ •• • • • ka erm o m..yo.ua. • 

Almanyanm VUMm tarafmdan ı.. Alman htlktmetl. herhangi lıtlk6- daTet etıniftir. Kahine, bir kanun . uırıue ıore, yenı ~etm - Maretal Peten'in yakın -" 
)eri aürülen metbur 14 madde1ine meti muahıa etmeyi dütilıımez, fa- çıkarmq bir deAlman mileltine hi bıne tarafından tetk~mden e"nel arkadqlamidan biri: "A:lmall1" 
inanmak auretiyle bugüne kadar kat Fransa parllmentonnun ild se- taben ıon derecede haizi ehemmi- bu_karar.h~da m~lea beyan nm, Nian veya Birinci~ 

1 ıkıntılar anlatıldıktan nelik askeri hizmeti kabul etmesl su· yetlı" bı"r be'V'llnftllft'le n-etmi .. ir. eclılmek ıatenılmekted.ır. ~ __ L _ __. ••karlı·~ ·ılln ed~-~ ...!..I çeki en • retlyle uzun hizmetli ordular yerine .1-- -r 7 "' - ---uu:n - •· eceP"' 
aonra ı&yle devam edilmektedir: ima hfmefli ordular ikame etmesi Bu kanun, mecburi ukerlik hiz. Al7~ V~lf oldugu ~- biliyorduk, demi9tir. Marepl pr 

Alman hükGmeti, ı-enlerde ...-6•-d-"-2 ideal -·lann kafi t111· metinin •eniden teaiaiue dairdir. rann cı ıyetı, arıcıye nezaretıne t ,. 1 d F ·-·ız efkA" -ır ........ wn ıcaı - .1 Be 
1
. d k" l .

1
• 1. . f en m ıeçen er e r..... , 

ın-"liz '-·babnmm gavet bariz rette terkeclllm'· olduğu mütalbmıı- Almanyanın hazert ordusu 12 ko- r ın e ı ngı ız ıe ırı tara ID • • • • •1 ___ etmek • tf!JlllJll" 
•· MaT 'J • d ) f 1 b.ld" ·ı . . B h mnumıyeaını ııuuo il bir aurette ifade.,._;. oldufu mÜ• da baJunur. Jordudan yanİ 36 fırkadan tefek- an te e OD & l iri mıftır. U a- be • d v•ld" 

... ......,. clı ki b ld al . beri 1--=1· f" • L. B H" ae pıız eaı ı.,, lihazalata iatinat etmektedir. Sarası kayda pyan r u e kül edecektir. / a&15UIZ ae ırme uızzat • ıt- R p 1 vB 
Bu mtilAJıualar fUlllarchr: 
Kendisinin müdafaam kayguauna 

müteallik ihtiyat tedbirlerini almata 
&made olmryan bir mlilet, ini dtlnya· 
da hi~ bir kunete sahip olamaz ve 
manevi ve maddt hl~ bir satvete ma
Jik bulunamaz. 

Şimdiki Alman hflktmeU, tek bir 
adi ve manevi kunet elde etmek fstf. 
yor ki o da Almanyada ve bu tarik ile 
A vrupada sulh temin etmek kut +eti· 
dfr. 

Alman htlkbıeU, ımllı clavuma 
hizmet etmek için dalma ve blll fuı· 
la medfsini taz'if etmlftlr. 

Alınan hiik4meti, 11Z11n mildcletclen 
beri komtularma aclenaf teeaviiz mf. 
Aklan akdi için tektınerde bulun
ına~ur. 

Alman lıtik1lmetl, Sark komfQ811 
De bir ltlllf vücuda ıetfrmete 
sahfllUI,.. bunu yapmap ann..tfak 
olDnl§tar. Knclll!lb1e ini ltlllfl ımt• 
mfı olan devletin bunun ehemmi • 
yetini idrak eylemeal sa;resiııde ·ki AJ. 
nwıya bunu kuvvetle tlmlt eder. -
Alman hlkametf iktidar mevldfae 
g-eJmlf oldufa A.1ll&ll balmq oldafa 
zehirli haftJll'll milebbeden saf olarak 
kalaeafı meıkezlndedfr. 

Almanya, f1I bnaattfffr ki bu ltl
llf, fki millet arumcla devamlı bir 
dostlup n A.nlqmaya miineer ola
caktır. 

Alman HUktmetlı !arre meselesi
nin kat1 IUJ'ette hallinden sonra Fraıı 
aya f11 teminatı vermf§tfr ki b11J1daa 
bayle Frauad&n bir cOna arazi me
talibatnida bulUllJlll)'aeaktı. Alma 
lıiikbıetl. ini hanketfyte tarihte pek 
11&dir olaaı bir flldlcle iki memlebt 
aruuıdakl uırcUde bir ddalln tuft. 
J"eSi için çok mbpet bir 1lllS1U' ftl'llllo 
olayar. Bu hareket, t11Uh ft Sok mfi. 
la.im bir sl;rul taahhtt olank tıeıa.I 
edilmek pnkttr. 

Maamaflh, Almaa htlktmeU ~ 
milteemlf olmakla beraber diler dn
Jetleria a~Jarcfan beri m8temacD199 

' artan tesUhatta bulnnm•tia oldakla
rmı tebybı etmek meclnııVetbıde ba
Junmakf:achr. Alman lıtilrftmetl, SoT· 

,.' yet R-.vadu nlh amam ıoı fıra.. 

esaslar, Almanyadan kendi ordusun- H d d ler venniıtir oma, ar s 
dan vazgeçmesini taleb etmek fçln il· az er e o r u B. Hitler, ~ermiı olduğu kara- L o~ d r a baş baş~ 
tizam edilmlf delillerdi. mevcudu k n bildirmek üzere lnailiz aefirini Pana, 17 (A.A.) - Havat 

Alman Hiik4meti, bu tıeralt altın- 500,000 Olaca davet etmittir. Görüpne emum. janımdan: 
~o~~~~:!":!'! = !: Londra, 17 (A.A) - Röyter da hariciye bakam B. Neurath ela Paria, Londra 7 - 1 tarihi: ıt 
det tehir etmek veyahut bu tedbirleri Ajansından: hazır bulunmuıtur. ma ve 3-2 tarihli Londra US j 
pli bpakh bir surette yapmak ılbl B. V on Neurath'm, Berlindeki Almanyanm vermiı olduiu ka • maları mucibince müdavelei 
ldilfetlerden kendlslni bade görınilt- İngiltere elçiıi Sir Erik Filipa'e rar, Verıay muahedenameainin klra batlamıtlardır. Bu üç de.,; 
ttir. verdiği maltimata ıöre Almanya red ve inki.n demektir. arumdaki vahdet hiç bir ~ 
ıanA:.-::':':r:!ı.;!.18: ::::..:: ordU1unun, mecburi hizmet ~ı Con Slmon telaşla tezelzüle uiramamıı olduğull~ 
l93' de eöylemff olduğu nutukta 1z.. üzerine, mevcudu 500,000 kifıye Londraya döndü bu mükllemelerin neticeı"ni / 
har e+-1• bulund .. .ır... arzuya cevap baliğ olacaktır. B H"tl • be b b beri d.. kUnla beklemek icap eder. ~ .,... • • ı erın yana a un • ı.t 
veriyor. lncfllz nazın bu nutkunda Hltlere nümayiş hafta tatilini ıayfıyede geçirmek lngiltere kab!:;ıeıı, IOD top 1" 
Almanyanm niyet ve maksatlanm a- Berlin, 17 (A.A.) - Havaa ni etinde bulunan Sir Con Say. lıa'11da, Fransa ile kararlaıtırı.J/ 
..urlr etmesini istiyordu. Almanya bu- h b" · d Y bö·ı·· t kl"fl · 
9&A mu a ınn en: , h b"ld" "ıt• M a unmez e ı erın aynen 111 au yapıyor. .. • . • .. men e emen ı ırmı ır. um • . . 

1 _Bundan böyle Almanyanm Baıvekilet daırea·nın iinune ileyh, bunun üzerine hemen planı· fazuma karar vermıttır. 
haysiyet" emnl;yetinfn mubafazaıa biriken binlerce ahali, Fürer'e Dl defittirmiı ve Londraya dan. Moskovada uyS' 
f§fnfn yeniden Alman mllletinfn ken· aealenmitler ve kendiaine tefek· mele karar vermiftir. nan te S 1 r 
cU haJdkt kll\"Vetlerine tıevdi edilmft kür etmitlerdir 

'
. . . • . .... . • Chequerı' de bulunan B. Mak • Moa~ova, 17 (A.A.) - H• olduta baaatinf Alman milletine ·B L d erd gınden, aı 

...... ,.. ba llaan dfler devleti• ıze uır or u v • donald da huauat bir ıslemurile Ber muhabir"nden: 
rfn kulaklama eriştirmek fçfn.. ıatır" .. •Mlba•w ~Uf »;JO&el, '* Iindeki İngiliz ıelirinin te1efo la ~lmanyanm kararı Tnnı.da 
2- Fakat ayni zamanda Alman p~ncerene de ıenı alkıılıyalım;,, vaki olan it'arı bildirilmittir. rin bir hayret uyandırmııtır. 

mDteUnl Avnıpada askeri bir heıre- dıye baill'If&D halkm arzusunu Almanyamn kararı kabinenin ka fkl · · 
monya vücuda cetinnek istemekle ıı- yerine ıetirerek B. Hitler pence- diier azalarına da biİdiriJmiftir. ed:~ir:ekt: :ı:m=ı ye: 1 
bam eden bittin iddialara, Alman reye çıkımı ve yanında B. Rudolf Kabine toplanacak L· h d 
tedblrlerlnln fUmulünO tayin etmek Hen Te Göbbels olduiu halde ıö- .,._b. d bazd---' aiır u!r ata ır. J> 
•metble red ve cerh eylemek için.. Al rünmiiftür. aa me lzum an anuu~ Mevcut kanaatlere ıöre, ~ 

mu htlk6metf, mmetln tereftnf ft Propaganda nazı- mürekkep olan tali komiten=n Pa- m'!11yanın ıünden aüne artad ~ 
menfaatlerini muhafaza etmek mee- zarteai ıitbii toplamnaaı ihtimal dialarmm önüne, ancak V errr_ 
barlyettnde bulandufundan )'alım rl n 1 n parlak dahilindo~ir. Dip!omui mabafilde muahedea=n: imza1am11 olanl~ 
mili! toprafm tamamfyetini muhafa- c Ü m 1 e ı e rl leP" 
- e-ek 1..1- deıRl, a--' ---da Almanyanm bu hareketinin Sir tam bir ittlıadc ile ıeçilebi 
- ... ~... '6M ;,au .__ B. Göbbelı de-i~. ki: 
Almanyamn beynehnflel sulhun za. --Y... Con Saymon ve B. Eden'in Berlini tir. -1 
mfnl olan dmetJerden biri olchJiuna ''Bu auretfe büyük aavqm alü- ziyaretleri üzerlerinde ne gibi bir Herkeı, lngilterenin nasıl • fi 
tuıtıırmak için zaruri olan askeri leri tazim ıörmiif, aai olanlar el& tetir hlıd edeceii hararetle mü. battı hare!<et itfhaz edeceaio• ..... , 
Jnmreclerln miktar ve 111mulünii ta- milletin istikbalini müemmen nakaıa edilmekte ve bu ziyaret Sir Jobn Simon'un aeyahatini ~ 
yfn ft tesblt etmek arzusundadır. görmekle müaterih olmuılardır .. " pllnmda bir deiifiklik yapılıp ya• ri muayyen bir tarihe talik tJP' 

Berllnde sevinç Müthit bir ıaleyan içerisinde pılmıyacaiJ aua!e pyan ,arülmek etmiyeceı·n~ merak etmekle .,, 
Berlin, 17 (A.A) - Havas halk, m"lli ID&rfl teganni etmİftİr. tedir. raber, Sovyetler enın:yet m~ 

muhabbindein: Bugün dönen rivayetlere naza. Nazırlann Beı1in ziyaretlerinin leri müvaceheaİndeki vazir'"_ 
Versay muhadeainin ukert ah- ran, ''kahraman aiinfinü,, kutlu- tecı1 olunması çok muhtemeldir. det:ıtirmek niyetinde ollll~~ 

klmmm ilıuı haberin! halle tarif lamak veailaile B. Hitlerin hum- ''N&Qaizaç,, olmak aıruı tim- Lon~rada bud olacak akaül..,
edilmez bir beyaeanla b11ılaınıt nmda yapılacak bir ıeçid reami di Sir Con Simon'a ıelmittir. le :nfzar edilmektedir. 
m. Dün akpm aaat 18 de sazete- eanumda, yeni RaJhuver ve ha- Almanyanm karan anmmı patlı. Cenevre ne 
ler hmuat tabılar çıkarmak aure- emumda, yeni Rayhifver ve ha- yan bir bomba teaiTi yapmııttr. düşünüyor? 
tile bu haberi vermi9lerdir. Gelip vate"'11ltı:lkdefa olarak aha· Fransada ne gibi Cenevre, 17 (A.A.) - Jl•fl' 
seçenler, aevinçlerini yüksek aeı1 • liye ıöaterllecektir • k 1 1 1 d -? . a s er o u muhabirinden: "" 
le izhar ediyorlardı. Geçld resmi Pariı, 16 (A.A) -Reımt Fran- Almanyanm son harekptL ~ 

Pek yahnda M B LE K SİNEMASINDA Berlin, 18 (A.A.) - B. Hitler uz mahafili, Alman hükemetinin lualararaıı efkln umumiye~ 
Berlindeki f&toluDUD i>nünde ve ukert itlerde aerbeati hareketini d k d · b • t · p1111t; 

11 CaPV' Oranı Roslla Moreno L-~--- r-'-- h:-~ .. aramada e ço erın ır eıır ya 'ti 
• J • a_.uwa 7.,,-- -•7.w imrdada ve medmrt askerlik hiz Zannolundutuna g&re, Almd ti 

n liaemanm yeni yıldmı FIUNCES DRAKl teıı. nqeli, eğlenceli yeni ordu tefelddilleriıı ıözden metini teliıe ani ıurette karar ver- kOmetin:n bu tarzı hareketi -""" 

T k ıeçinniftir. Yanında huaar Üllİ • mfli eoluk kanlılıkla karıdan· aapbdır. Zira, bu suretle Al~J elef oncu iZ formaaiJle Maretal fon Maldr.en. mqtır. kend.ıini müzakere için d~ 
Fraamca .aaıa filminde göribıeeeklerdir. . 
. 

Bolivutmı bflt6n lttldyolanf 

IstlklAI Uğrunda 
. 

(Viva Villa) 

zen, Amiral R•der, General fon Bu haber, gazeteler ftlttaaiyle nrbkL addetmektedir. 
Blombers, Görinı, fon Friç, E • ıe!miştir. Amerika ne 
berhar ve cliier Alman pneral • Beriinden gelecek haberler top· fikirde ? 
leri bulUDJDakta idi. !anmadan evvel Fransa hükWne-·o J ti tinin atacaet vaziyet hakkında 

~ ev e er p ro • fimdiden mütalea ve iatinatta da 

testo edecek bulunmak mevaimıiz olur. 
Roma ve Lcndra beyanname-

Pari" 17 (A.A.) - Almanya- leri mucibince Franaız, ltayan 
nm karan o kadar vahim adde- ve lnıilb hüktlmet!eri muahedo
dilmittir ki, bunun Roma •e Lon· ler ahklmma tevfikan teabit edil· 
dra anlaımalamu imza •denle.- mit olan ukerl statükoyu ihlal e • 
tarafından proteat.o edilmeal • • decek ~iyet..e1ci he!- ti..h'!ü ~ ci. 
rurt addedilmektedir. Bu dev· bet kararlan takbı1ı ederler ve 
letlerin takip edilecek 111111 hak • blyle bir hal vulnnmda aralannda 
landa anlqmalan icabodecek • iatifarede hulumna11 taahhüt ey-
tir. lerlor. . -

Vqington, 17 (A.A) -
Hariciye nezaretinin tali 1J 

afızlan fevkall~e ilıtiytkiı 
ranmakla beraber, Amerika 
mi mahafıli umumiyetle. 
hük6metinin kararım, iki d 
arumda münakid 1921 • 
Berlin muahecleaine kartı bit 
ca'riiz telikk! ~ ~bidit: 
muahede mucibince • 
Venay muahedesinin ~acı 
ddeıi ahkimmm tatbikini 
edebilm ılllt..ıtr. 
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Şahin'in 
h KBdeyn1 eım9~ıe1•1 ... iı···~Oıkçe•• "l"'""C'E'BıoELiKLER 8 in ar lf IQI .

1 
Geç ren: 

Gebldellkler Şahı A~ı a.g8z'er Padltahı 
başkanı nA-BI 1 AH Cenglzin batından ge~enıer ........ .__y-~·;;;·;-ı • • • • 

. ~~~-~.:.!.'!-~~!!:..J o c u .. .-. 
Manidar bir hare

.kette bulundu 

V ' k k J C . ln,Uterenin yeniden ıiıihlan • a.eryonun ızını açıra ım, ezayıre m•un• terviç eden ICBeyaa kitap,. 

g •• l .. 1. d S h• • 1 ft tan dolan münak•p.lar her gün 
o ure ım, sonra a onu _a ın reıs~e ... dahamübimbirtekilalmaktadır. 

Kara Yuıufla beraher bana ıi de!D!kti. 
-lönmek için yürüdüler.. yapamazdı •• 

Bundan üç hafta kadar &nce la
Bunu hiç bir zaman tanbulda bulunan Ye bu yıl nilan 

Kara Yuauf mmldandı: El:ni Kara Yuaufun omuzuna 
- Evet! .•• Artık Venetliie da· vurdu ve kararını verdi: 

llel'm!.. -Af«inf .. iyi• dütündün! •• 
Bu ıöz birden bire Ali Reiıin Ba, ıüzcı bir buluttur. O halde 

bOfuna ı"tmifti ••• Dofrusu arbk 1 bura :!a n.kit ka,bt-tmektenae he
'1Zaktaki tepeyi kıvrılarak kay • · men alqam V enediie dönmeliyiz. 
bobnak fizere olan fU arabanın ar- OçDn:ii gün aabahleyin onlar 
~ırn:lan ıitmek fena teJ delil· Vene.:iie girerlerken Cenova bay
dı. Orada bir çekİf lmYeti vardı raiım tqıyan bir gemi, yelkenleri
.,_ kancasını Ali Reisin kalbine at• ni ı · tirmit, ayrılıyordu. 
lllqtı._ Bu geminin bq kuaruma ai • 

. - Sahi!.. Artık!. • denler oradaki yoladann aruın • 
n· ye mırıldandı.. da kırmızı ıakallı, büyük yüzlü, 
- Gidelim!.. kırk bq, elli Y•t'armda, orta 
Di.,e devam edecekti ... F abt ne boylu, iri bir adamla kartılqır • 

oluyordu 7. Nereye ıidecekt; 7 Ma· lardı. Gerek IÖZÜne ve gerek JÜ· 
deınki gideceJ...-ti, niçin ıelm:tti ? ı.iinün çizıi ve götıe!erine bakan· 
O buraya kadar Graçyozayı ıir • lar, onun Hırvat oldutuııu sez -
lllek İçin delil, babasını kurtar • melde ıüçliik çol:mezlerdi. 
lllak için tuarladJiım olapna er- 8q kuaranın altındaki anbar· 
dinr.ek için kof1Duftu. da on bet kadar eair vardı. Bun· 

Kan. Yuıufun Jiizüne baktı •e ların yedi.i güzel genç lazlardL 
tordu: Diferleri bir kaç zenci ile habet· 

- Vened:ie niçin aidelim? B~ ten ve bir kaç da Avrupalıdan 
radaki İfimiz bitti mi?. ibaret idi!er. Hep1in=n blekJeri 

- Buradaki it bitmedi amma, ve bacak'an zencirlerle binöirleri
orada daha verimli bir it açıldı?. ne bai!anmıfb. Bqlannda koyu 

- Nud?. esmer, yan çıplak, rüçlO bir köle 
• .- Ben Şahin Reisi kurtarmak daha vardı ki ikide bir kocaman 
ı~ın keıtirme yol buldum.. ıazlertnl on'ara dotnı açarak ba-

- Nedir?. kıyor, etindeki kırbacı korku~ 
!!'il~ ....................... ~ ................ ,.-.; 

Jım, Cezayire stitürellm 'Ye aonra 
da onu Şahin reisle dei

0

1tirmek 
için V enediğe elçi rönderel:m ... 

-???? •• 
- V aletiyle Kardinal Daıkariyi 

kurtarmak için V aleryo da ayni 
)olu tutmu9tu .• Senin anneni ka • 
~acal..'11 .. O zaman MD de dan,.. 
da yo~rtun .• 

itte bu esirler Hacı R&tem ia • 
mindeld botnatm eıirleriydi.. Bu 
r.enci de onların gardiyanı •• 

Hacı Rüıtem henüz bir çocuk • 

ayında Yıldız konferans aalonun
da konıresini yapacak otan uluı· 
lar aruı kadınlar birlili birinci 
bafkanı Bayan Korbet Etbi. aili.h· 
lanma konferamı lngiliz murab· 
hulıjmdan iatifa etmiı Ye iltUa · 
namesini Bqvekil Mak Donalda 
nrmiftir. 

Bayan Korbet Etbi: 
"HükGmetin ıilibtalanma ıi

yaaetini artık beienmiyor ıibi ıa. 
riinmek benim için mümkün delil· 
dir.,, demlttir. 

Bayan Etbi ta,.le devam edi · 
yor: 

"Bu (Beyaz kitap) m nepinl, 
ben, V enay muahedesinden beri 
bu memlekette en büyük maneYf 
felaket tayanın.. 

"Cenevrede geçirdilim günler. 
hayabmm en~ günleri olmut · 
tur. Sulh yolunda Mdh amacma 
daha ziyade yardım edehamek ı . 
çin memleketimizin tekrar ve tek. 
rar kaçırdıtı fıraatlar kaııumda 
ailanabili .. di •• ,, 

Bayan Korbet Etli S3 y&fllldadır. 
V • ıillhlanma konfennnı• 1932 
yılmda getiriJmittL 

.ıl\ktıŞam Postası --- . 
iDARE EVi 

lSTANBUL ANKARA CADDESi 
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Ali Ceng!z, Demir kalkaraa 

potinl~rinin aatıldıtnun f arkma 
Y&racaimdan krkarak: 

- Sakın ha Demir!. dedi .. Ha
va çok aojuk.. Yataimda yenin! 
Şimdi ıider ıize iıtediiin· zi gön· 
deririm. 

Ali Cengiz bir taraftan tôylü· 
yor, bir taraftan da eaki keten 
pantalonunu çıkarıp duvarda ası· 
1ı duran ıiyab pantalonunu giye • 
rek kend"eine çeki düzen vermeie 
çabtıy .>r tiu. 

Demir abldı: 
- Benim pantalonumu mu giy· 

din? dedi. 
- Evet, sana da benimkini bı· 

rakıyorum. Çünkü . buaün aokaia 
çıkmak ııraaı benim.. Eh... 511'a 
timdi taçlarmıa ıeldi.. Briyant · n 
de yok.. Ne bd,.r yazJr.. Her· 
halde a 'mab .• Bulunsun, itte bak 
lazım oluyor. 

Demir: 
- Sakın haf diye bafırdı .. Val· 

labi yemek diye tana yediririm! 
- Ne yapalım.. Bilmecburiye 

kolonya ·ıe iktifa etmek lizım .. 
Şimdii ... Ceket nerede? 

Nejad: 
-Caketi ne yapacakam? dedi. 
- Bu da ne tuhaf ıual.. Giye-

ceiim .• SOkaia çıkacaiım yahu!. 
inanmıyor muıunuz 7 

- Ali!. imkanı yok •• Ben bu· 
ıOn ldtapcı ile ıirilflnek için dı· 
f&rlJll çr'Lm•k mecbariyefnde
yim. Romanımda iıtediii taıbih· 

leri yaptığımı ıöyliyeceğim .. Bilir· 
ıin 11t• bıı it ,ok müh'.mdir. Hiç de 
ibmaleıelmea.. 

- Azizim Nejad!. maattee11üf 
arzederim ki bea timdi çıkmak 
mecburiyetindeyim. Üç yerde it 
:çin bet yerde de eğlence için sö
züm var. Bunlardan geri kalmak 
hiç de itime gelmez. Sen .kitapcı· 
na yarm gidenin .• 

Demir hakkma tecavüz edilmit 
bir adam gibi bağırdı: 

Ja zhtiyacım var. Burada eararrp 
toldum. Yüzümün ricudumun 
ıençliğmi kaybetmek hiç de itime 
gelmez. Caketi bırak da ciyine
y .m •• 

-Hayır!. Ben giJinecelim •• 
clıtarıya ben çıkacafa.. 

- Hayır Nejad, ben.. 
-Ali bırak caketi •• • 

- Sen bırak.. 
Demir yataktan ııçrayaarlr u

kadaı!arının araama ıirdi: 
- Y ırtttanız, dedi. Bütün hu. 

tün çıplak kalırız. Ne yapıyorsu
nuz? 

Nejad caketi bıraktı. Ye:' 
- Ali çok fena yapıyonan.. 

dedi. Sonra ilave etti: 
-Bari gidip bir defa daha pz• 

den ıeçireyim •• 
- Gördün mü akıllıca hareke

ti.. Sana zaten tekrar tekrar ıöz• 
den geçir ve bozuk yerlerini dü• 
zelt dem.tler .. Haydi ten de De
mir kardetim böyle çıplak dol ,,. 
ma.. Hemen yat.. Sonra nesle oo 
!unun!. Ben de sidi70rum .. 

Ali Cenaiz hemen kapıya dof
rulmuıtu. Dıf&J'IY& çıkm•k bere 
iken arkaımdan Demir eealendiı 

- Heyi. Nereye? .. Bize para 
bırakmadın? 

Ali Cenıiz seri d8ndüı 
-Dotru, dedi. Unutmafhnn. 

iyi ki hatırlattın.. Alın tize yirmi 
kunq bırakıyorum. Batka bozuk 
para yok •• 

- Bu takıim dofnga 111~ d• 
hotmna gitmedi. Bir lirayı niçin 
bize bırakmıyomm. 

- Merak etmeJia.. tHr lira'f' 
gene ıize tam olarak ıetirecei · m. 
Bqnnm üstüne yemin ederim ... 
lnıanda uf ak para bulununa he
men sarfediyor .. Fakat büy6k o
luraa intan bozmak istemiyor. 

- lfittim •• Dua belki OD defa 
ken.:l:ai anlatmqb" 

- O zaman onan J&İtam&dılt • 
Ilı ı · m ~i biz yapalan.. Valer,o kı • 
2ını çok MTf.11' n ona lmrtarabil
llıek iç:n her teJİ Yermekten çe • 
Jr• 

Tren, Bosna içlerine .ıtm yapan 
Türk a:pahileri tarafmdan lıtan • 
'mlda kendı.t ıibi Hınat ft adap 
t>lan RU.tem Pqanm yanmda bG • 
yümt:ı, onun konak klhyalrfma 
kadar yüinıe'm:., Rüstem Pata l 
alünce de kltı:ra!ıkta çalıp çırptıl• 
paTal:ıria. hürriyetini ıabn almıfb. 

Esir dclnn ve e3ir olarak büyG
yen Ri!ıtem, bundan aonra Mekke· I 

NıtdJ•• '" ... - ııae "" 
l:nlelıh 111 Mo ...._ ıııı 

cLAn TARiFESi 
rnn·ı ll&•lannın •tm 11.1& 
.._. ............. "" ... 

- Hayır! Hayır 1.. Yarın ~ık· 

1 malc 111'&11 ben"m. Nejad dün çık· 
b. Ben yarın mektebe ıideceion.. 

-Pek ala! •• Delilik yapıp da 
briyantin almaya kalkma.. Bizim 
)'af&lllak :çin yemele ihtiyae11111S 
olduiunu, tana itimad ettitimbri 
dütün. 

- Merak etmeyin •. Baıün l>ent 
yemeie çaiıracaklannı anneda
rim. Aktam yemeli için de bir 
ahbaba giderim. Eter onu hula· 
maztam ekmekçinin birinden bir 
fırancala alır, yerim.. Sıra timdi 
ı:sin: Söyleyin bakalım ne gibi 
bir yemek iıtiyoreunuz .. Bit h ndl 
kızartmuı falan.. Ha? 

ınmez •••• 
- Evet ... Buna ıiiplıe yok. .• Ne 

de o, aa bahadır. 
Sustular ... Hana doıru afır a • 

iır yürü:lüler •• 
Ali Rei. uzun uzun dütündü ••• 
Graçyozayı bıruzlık bir mal 

l
0

bi kaçırmak ••• Bu hiç fiiph .. ıa 
OJıa ka111 bir aaypızlık olacaktı •• 
&unu yapmak ilteiniyordu. Çinldl 
tenç kızı sahiden seviyordu •• 

Seftllekf.. Bu bir parlay'ıfhr •• 
Pa1:at Ali Reiıin ıevgiıi böyle de· 
llldi. O sevıi yıllarca, bir elmaa 
t~ı gibi sizli bir katede aak • 
""'1Dılf, ilk fınatta hemen parla • 
~enniıti. Ali Reia bu ıenç km, 
~ belli olmıyan bir zamandan • 

ri te'riyor ıibiJcli •• 
likin timdi bunlar clütünüle • 

llıezdi.. Bir ıüıı babaamm can 

--··-----------a ye giderek Hacı olmııı, oradan jabi hı ve N .. uivat Müdürü: 

dlSnilfte de esircilili en klrlı it 1 HASAN RASiM US 
IS&ılllaıl't trrı f~"IUT) lbt..._ 

bildiii için böyle JU?d JU?d dola· •·----------ıll tarak iman abt veriıi yapmala 
bq!amıtb. 

Hırvat dilini unutmadıiı için 
Dalmaç7a ve Bosna içlerine aoku
layor oradan beyaz derili, ablak 
Jiialü, tombul yumupk etli kız • 
lan toplayarak latanbul :la aatı • 

KUP0'4 
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Jor, çok para kazamyordu. ------------
Daha aonraln V enediie kadar lil direkten tö11e baimnııtı: 

ıeLniı, biraz da lltince öirene • - Kaptan, iakelede ufak hir 
rek alıı verit meydanmı pniflet. aandal var ••• 
mifti. Kaptan sülmüttii •• Bir aandal • 

Şimdi de Trlyeate, Zara, Vene. dan ona ne var?. Gemi.inde iyle 
dikden bu on bet kadar köleyi a'&DClallarcla bir kaÇ taneei nrdı 
1opı.m19, lıtıınbu1a ılcliJOl'du. " ba yllzden yohmclan kalama • 

E.irlerin arumcla hafif eamer dı •• 
yüzlO, iri kara gözlü, kara ıaçlı bir 
im vardı ki aüzellikte birinci idi. 
Hacı RUatem Peear:ç, esmer kız. 

Buna ralmen tayfalardan l,ir 
kaçı o yana baktılar •• Böyle mçık 

1 

denizde bir aandalın batı bot yüz. 

mesi göriilmüt feylerden detildi • 
ltıyılar çok uzaktı... H!ç bir ha • 

Nejad, caketi giymele çabtan 
Ali Cengizin yanına kotarak elbi· 
seyi elinden almaia çalııtı ve: 

- Rica ederim Ali, dedi. Bar! 
müaaade et de bupn çıkayım .• 
Senin hiç bir acele itin yok 1. Ran
devülerine yamı gidenin r Fakat 
benim romanım .. Dütün ne kadar 
aceJ~ b:r İf.. istikbalimiz ancak 
bu romana bajh .• Beğenileceiin .. 
den eminim .• Arbk ondan aonra .. 
Dütün hele •• Keyif keyif, bizim 
k.,yfimiz olacak .• 

·- Bütün bunlar mümkün ıey .. 
ler •• Fakat ben tuvaletimi bot ye
re yapm•t olmak istemem. Söz , 
ver,r m .• Bugün yüzlerce adam be
ni bekliyor. Sonra hava almağa 

-Alayı bırak Ali 1 Bize e1anelE, 
biraz peynir, azıcık da helY& al 
gönder. 

Ali Ceng;z kapıdan pbrbit 
geri dönerek: 

- Az kaldı unutuyordum. de
di: Geçen IÜD fİpnan Marada 
rastladım. Bana lll, iyi cine, bir 
av köpeii verme.i vadetti. Ala• 
yun mı? 

( Deoarm rNrl) 

BALO 
Menimin en nezih ve en eğ1enceli baloıu 

KURUN cliitınanlyle nlenebilmeei kabl • 
~~di?. Bunu biç de aklma uygun 
.. 'Ullıuyordu. Mademki bayledlr 
~in çe!ıineı:ekti. Bundan 'bqka 

lar üzerine alq ver;, yapmadıiı 
halde onu i1k o1arak ele s-eçirmit 
ve biiyük bir define ıibi üstüne llkçl, biyük ıemilerin bile çok ıazetainin 21/ 3/ 935 Pertembe akf&lllı Maluina aalonunda 

ildi qkı uinma babaımm daha 
llt~ıa zaman zinclrlercle ialemeai • 
11~ r<ızı olamazdı •• 
Lı_~ :.ı , aaidden Jreetirme ,wdu. Şa
"'lll 1'9İ1İa karttdmuı iç1n bana 
~lbnndı. 

Ş:.aadi onun kendiıinl datP.-.. 
• 1 ıım a..li •Je lhltlra ı 

titriyerek taklamqtı. 

Bu kızı on ay kadar enel ıene 
bir Cenova ıem:ıiyle fıtanbuldan 
p1;rc-en bulmuflu. Hiç unutma • 
Jmda: 

Gtlsel bir siladil .. Xarfıı Te Ot-
" ranto arumda iyi bir rilzglrla 

,... ... lardı.. G-nfnla ..... 

w:aman çekine çekine dolqbk1an vereceği balodur. _ 
lnı yerlerde dolaı••azdı .. Bundan Bu baloya, Karun gazeteıinin -•rettili lmponlanm topl,. 
r,..ka aanda'da bir iman da 11 • yaııJar bedava, kupon toplamıyanlar ise 1,50 J:ralılc bilet nnıka· 
riinmiyorda Eler içinde iman ol· bilinde girebileceklerdir. 
aaych, hfç tuPh•b ,. kilrek çeker, Kuponların dei!ttirilmeıi ve bilet ıatqı, Cumadan ••ada 
_.._ heraibı aaat 9 dan 18 ze kadar Kurun idareainde ]lapılmaktacbr. 
7 ... .- ye'ken lnıtlanmh., Zaten D · 
relkeni de yoktu, 0 kadar ufaktı.. J••••••••a•ve•t•ıy•e•v•e•b··ı.et.ler•iki•.•ter•ki•.'•il•ikti .. ·r •• ••••Iİİ 

:cne+aau ftl') 
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Matmazel Jackıon yanan yüzü- r iJıtiraı takallüıleri oluyor. 
nü yaıbğın serinliğine ıürüp duru- Fakat ıevdiği adamı iıtemiyor .. 
yor... Çaijırmıyacak, almıyacak. .• Artık 

Genç ihtililci Leonida ziyafetin en 
neşeli bir inında bir tor banın 

içine kondu ve sonra •• 
Şimdi artık, o üç mes'ut tene onun için ağlamıyacak ! 

Milidm 1300 yılı, Girit adası 
için bir f elik et oldu. Şiddetli bir 
zelzele, bütün adayı bir beıik ıibi 
tarımıf, Kandiye kaleleri parçala· 
narak toprak1ara ıerilmitti. Yeni 
bir mtili.le atılmak için fırsat bek
leyen Giritliler, zelzeleyi fırsat 
bulmuş1ar, derhal ayaklanmışlar
dı .. Fakat bu iıyan, diğerleri ka • 
dar ıürmeden butırıldı. Çünkü 
halk it ot.un diye iıyan etmişti •. 
Planlı bir kalkınma olmadığı için 
manevi kuvvetleri zelzeleden bo • 
zulmu,_olan halk, ölüm korkuları 
ile yerlerine ıindi. 

•eniden baılayabilecektir. Göz yaıalrmın acdığmı genzin-
Gezint:Ieri esnaıında, ıeviten • de duyuyor .• Ağlamasını zaptet. 

Ieri, o, uzaktan ıeyrederdi ve mek, kendine hakiın olmak için 
şöyre dütünürdüı çalıfıyor •• 

- Bu, ebediyete kadar böyle Kat!arını çatıyor: 
sürene.. "- Ben, onu kovdum... Kova -

Parola, hlla aklındaydı: Vahit, bildim.. O ise, bana yalvardı .• 
üç kere, arka arkaya ıslık çalardı. Beni yumufatmağa çalııtı .• Yumu· 
Matmazel Jacluon, sanki kendi şamadım .•. Alb ıene müddetle mu
itıkım kartılarmıt gibi, heyecan- kavemet gösterdim.. Şimdi iıe, 
la kalkarak, kapıyı açardı. Kori - mütkülatın en büyüğü halledilmit 
dorda, gölge gibi yürüyerek, kay- bulunuyor .. Ne istıraplar çektiın ; 
bolurlardı. fakat daima uıuvaff ak oldum .• 

Ki.mile korkardı: Şimdi, it bu raddeye geldikten 
"- Ah, çok fena .. Çok fena ıonra mı mağlup olacağım ? •. 

Ayni yıl, Venedikten bir çok mu
hacir adaya iskan edildi. • 

ıeyler yapıyoruz!.,, derdi.. Hayır, hayır •.. Bunun manası yok .. 
O ise, omuzlarım ıilkerdi. • Gitmeliyim .. Kaçmalıyım. Ra -

1319 yılında bir Venediklinin 
Giritli bir kıza tecavüz etmeıi a • 
danın dokuzuncu ihtilalini doğur· 
du. Fakat, ıene Giritli bir ku • 
mandan olan Kalerki, kuvvetini 
asilerin üzerine aevkederek iıyaru 
bastırdı .• 

"- Atkta fenalık olmaz t.,, miz, bana, iltica edecek bir yer 
derdi. • bulabilir •. Onu da iıtemem ..• O • 

Kulak kabartb .• Denizin hışmı • nun bana bir bakll'ı var ki, buna 
ımı duydu .. Bu hııırtı, o güzel atk I tahammül edemem. İyisi mi, Mu -
gecelerini hayalinde canlandırı • rat hocaya. haber gönderirim .• O, 
yordu. Ağaçların altında o ö- benim çareme bakar ... Babam aa-
püfmeler... • yılır ... ,, 

Ciridin onuncu ihtiliti 1332 yı· 
hnda vuku buldu. Bu yıl, deniz 
konan1an Girit adaaına baskınlar 
yaparak ellerine geçirdikleri Ve • 
nedikJileri soyup kaçıyorlardı ••• 
Venedik hükumeti, bu konanları 
menetmek için alacağı tedbirle • 
lere sarfedilecek parayı halktan 
vergi olarak almak iıtedi. 

Şimdi pencere açıktı.. Yalnız başına gidecekti. .• 
Ve pencereden denizin sesi, Matmazel Jackıon'u da almıya-

mütemadiyen içeri giriyor.. Bir • (:aktı. Bu kızın onu ıinirlendir • 
denbire, bu hıtırtı sanki dindi.. mekten batka hiç bir faydaıı yok· 
Yahut denizin sesine bqka bir tur •.. Hatta, çocuğunu bile a1mağa 
seı hakim oldu.. lüzum yoktu .. Zira, Turğut da o-

Bir itaret. .• • na Vahidi habr!atryordu. 
Üç ıslık.... • Hocası Muradın sözünü hatır • 
Trpki eıkiıi gibi.. la ~lı: 
Matmazel Jackıon, doğruldu.. "-Fena şeylerden kaçmak, ek- lşt~ İıyana ıebep olan hi.diıe .• 

Vergi almak için köye giden 
bir yüzbaşı halk taraf andan öldü • 
rüldü •. HükUmet, katilleri yakala• 
mak için derhal iki kalyon asker 
göndermitti. Bunu duyan Gi • 
ritliler ayaklandılar •• 

Kulaklarına inanmadı.. seriya, fenalığı yenmektir!.,, 
Elini alnında gezdirdi.. Kendini çeken bu fenalıkatn. o 
DeHriyor muydu? da kaçacaktı .. Kararını venniıti .• 
Y oba sahiden gelmit miydi ? . Hem de, nasıl sarıılmaz bir ka -
Fakat, hayır... rardı bu! •• 
Aman yarabbi.. 
Kulakları onu aldatmıyor •• 
Vahit gelmif, onu çağrıyor •• 
ihtiyar kız kalktı ... Sırtına bir 

fey aldı mı, almadı mı? Hatırla -
mryor ... Hemen balkona koıtu •• 

• • • 
Karan'lığın kapladığı karyola • 

nın içinde, Ki mile de hümmalar 
içinde yatıyordu .• 

Bir kadın ıaf olunca, hayalatı 

yanına çağınnaıı o kadar kolay 
bir tey defidir. 

Genç kadın, baımı yastıkta ge
riye doğru itiyor .. Dirseklerini da
yayarak, gövdesini yukarıya kal
dırıyor .. Bacakları örtüyü itiyor .• 
Fakat, nafile... Yanaklarına bil' 
erkek yanağının değmeıi, vücu -
dunu erkek kollarının ıarmaıı la -
zım •.•• 

Hadiyenin ve diğer kadınlann 
ifrkı olan ve kendisine aşk için pa
ra veril~n o adam, burada yok. .•. 
Gelmiyor! Kan, Kimilenin bey • 
nine ııçrayor .. Tepinircesine ha • 
caklarını oynatıyor .. 

O erkek gelmiıti.. Bir itaretini 
bekliyordu. Fakat itte kendi iı -
temiyordu .. 

Fikriyle hiasi müthit surette 
çarpıfmaktadrr. 

Sanki fikrinin ıansüründen 

kurtularak, göğsünden "Ah!,, diye 
bir seı çıkıyor .. 

O kollar, bir daha vücuduna do
lanmıyacak mı?. 

Unutmak, beyninin ve vücudu
nmı hatıruından onu silmek isti -
yordu ..• Fakat, muveff ak o lamı -
yordu iıtc .. _ 

Çırpmıyor. 

Nemli dudak1arı, d
0

91eri arasında I 
&lolaf17or.. Yüünde kimbilir nuıl 

(Devamı var) 

Safranbolu Aıliye Hukuk Ha- Bir gün içinde bet bin köylü 
kimliğinden: Kandiye civarına do!muf, palan • 

Safranbolu inhisarlar idaresi ga!arı zaptetmitti. Bu hücumda 
ne izafeten memuru Remzi ile ele geçen Venedikli aıker, zabit, 
müddeaaleyh Samsun inhisarlar ıorup sual edilmeden öldürülüyor
muh~kemat memuru Raglp meya. du. 
nesinde mütehattiı 592 lira 52 ihtilat Reisi, bütün V enediklile· 
kurut alacak davasının icra kılın- ri kılıçtan geçireceğini ilin et -
makta olan muhakemesinde : mitti. Venedikliler, ne yapacak • 
Müddeaaleyh mumaileyh Ragıbın larmı şatınnıtlardı. Çünkü böyle 
lstanbulda münteşir Haber ve iıyan~arda Venedik tarafını ilti •· 
Milliyet gazetelerinin muhabirli- zam eden Giritli Aelkıi Kalerki de 
ğini yapmakta olmaıı hasebiyle ölmüttü. 
Türkiye dahilindeki vilayet ve Girit valisi, hiç bir tedbir al • 
kazalarda ıeyyabat yaptığı ve bu madan ölmektenıe, karşı gelmek 
sebeple muayyen ikametgahı ol • yollarını aradı. Hazırladığı ıü -
madığı beyaniy)e namına çıkarı vari askerine Ka'erkinin oğlunu. 
lan davetiye varakası bilitepliğ Yorgiyi, piyade ukerine de Yani 
iade kılınmıt ve müddei mumai • Korni'li adındaki kuman:'anları 
leyhde iline'n tepliğat icrasını tay:n e-terek kaleden çıkardı. 
istem'9 olmaklamüddeaaleyh mu- Asiler, hiç beklemedikleri bir 
maileyhin yevmi muhakeme olan anda Üzerlerine gelen bu kuvvet -
2/ 4/ 935 salı günü saat 9 da Saf . ten şaşırmıf!ardı .• 
ranbolu asliype hukuk mahkeme . Bu harbin garip taraf1 şu idi. 
ıinde hazır bulunması veya tara • lhtilalc;'lerin başında da Kalerki 
fından musaddak vekô.letname ile ailesinden biri bulunuyordu. iki 
bir vekil göndermesi icabeder ak· I kuvvetin kanlı muharebeıinden 
ıi takdirde durutmamn rıyaben ıonra ihtilalciler reiıi Varda Ka • 
yapılacağı tep~=ğ makamına kaim 1 lerki yaralı olarak ele geçiril:Ji • 
olmak üzere ilin olunur: ( 4082) Hükumet tarafı, bu fırsatı ka • 

Y•ni neıpriyat 
çrrmamak için vekit geçirmeden 
re:sin başını kesti ve kesik başı 

Varlık as:lere gönderdiler. Artık Girit -
Bu değerli san'at ve fikir mec· li!crin manevi kuvvetleri tama • 

muasınm 15 Mart tarihli 41 nci miyle bozulmuştu.. Kendilerine 
sayısı çrkmı§trr. Bu sayıda Hasan reis olabilecek kimıeleri yoktu ... 
Ali, Ahmet Kutsi, Abdülhak Şi • HükUmet askerleri, bozsnına uğ -
nasi, z· ya Oe«nan, Yaşar Nabi, rayan Gtritli'eri mer1'e'71eri <'lan 
Rrovan Nafiz, izzettin Şadan, Margarites'e ka~ar takip ettiler. 
Sadri Etem, Samed Ağaoğlu, Cev· BUTada ele geç;rilen bütün kövlü, 
det Kudret, ve Nahid Srrrmın ma- 1 beşikte'<! çocu1<'4"' varrnrtVa ka • 
kale'. hikay~ ve t "irleri vardır., dar kılıçtan geçirildi.. Ev1er ta -
Tavsıye ederız. mamiyle yağma edildi, yakıldı ••• 

Köyün üıtünden kızıl bir ateş gö
ğe yükselirken, hükumet kuvvet • 
leri belki isyana bir neferi it tir ak 
etmemit olan T riıuti köyünü ıar -
dılar. 

Burada da ayni feyi yaptılar ••• 
Bütüı! köyü doğradılar. ihtilal 
çıkaran yere yakın olmaktan baş -
ka suçlan olmıyan Triıuti köylü • 
leri de Girit ihtilaline kurban i,İt· 
mitlerdi. 

• • • 
Girit ihtilalleri tarihinden liu -

yük bir yer alan on biriıaci ve on 
ikinci ihLilallerdir. & iki ihtilali 
de Kalerknin küçük oğlu Leonida 
idare elmİ§tİ. 

Bu çocuk babası tarafından Ve
nediğe tahsile gönderilmiıti. Kü
çük Leonida, burada içlerinde ya· 
ıadığı Venediklilerle dost geçine
ceği yerde içten içe onlara derin 
bir kin duymağa baılamıştı. 

Okuyup, Giride döndüğü vakit 
babası ölmüt, onun yerine amcaıı 
kaim olmuıtu. Amcuı da baba
ıı gibi Ven~dikliler tarafını il ti • 
zam ediyordu. 

Fakat genç Leonida, içinde bes
lediği arzl&farını Zurbiı adında bi
rine ıöyledi ve derhal ikisi büyük 
bir iht'lil hazırlamağa baş'adılar. 
LeQnidanın ihtilil hazırlamakta 

olduğu hükumet tarafından d\I • 
yutunca, bir gece baskınla yaka-

lanarak hapse atıldı. 

Leonidanin arkada,ı Zuirbuı 
bunu duyunca top!adığı Giritli· 
lerle ilk isyanı çıkardı. Her neye 
malolursa olsun genç Leonidayı 
Hapisten kurtaracaklardı. , 

Zunirliua., tetebbüsünde muvaf. 
fak olamadı. Leonidanın amcası • 
üç yüz askerle ihtililci!eri ıannıt· 
tı. Çetin bir ıavaıtan sonra 
Zumir'iuı yakalanarak batı 

kesildi. Ve kesik baş, Girit tehir
lerinde mızrağa takılarak gezdi • 
rildi • 

Genç Leonida, çok sevdiği ar • 
kadatının bu surelte öldürülmesini 
bir türlü hazmedemiyordu. Bir 
gece hayatını tehlikeye koyarak 
zin:Jandan kaçtı ve vakit geçir • 
meden büyük bir ihtilal orduıu 
hazırladı. 

.. 
Bütün ukeri mahvoldu .• Keıı • 

diıi ancak canını kurtarabildi. Bit 
manastıra ıığındı .• 

HükUmet ordunun mahvolma• 
sını değil, genç ihtilalciyi anyor" 
du. Ele geçirilmesi için bütüıı 
köyler abluka altına alındı. Fakat 
bulunamıyordu. Manastır papas " 
lan, Leonidayı canlan gibi ıaklı" 
yordu. Fakat ne kadar saklaya• 
bileceklerdi. Bir gün meydana çı· 
kacak, kiliıeyi baş!arma geçirerel< 
e'1erinden alacaklardı. Buna meY" 
dan vermeden iti bal!etmek için 
Leonidanm affedilmesini Girit va· 
lisinden istediler. 

Vali, derhal kabul etti, ya1nıı 
Leonidarun kendiıine gelerek af 
dilemesini tart gösterdi.. Haberi 
alan Leonida hiç tereddüt etme• 

den ıehre, Girit valiıinin yanına 
kotlu .• Vali, onu beklemediği bit 
nezaketle kabul ederek teref ne 
büyük bir ziyafet hazırladı .. ~e" 
refli, fakat kanlı bir ziyafet ..• 

Çünkü ziyafetin en neş'eli bir 
anında gizli bir kapıdan giren se
kiz on izhandut Vene::Hkli, genç 
ihtilalcinin etrafa bakmasına hile 
meydan vermeden ıımsıkı bae la
dılar. Bir torbaya koydu1ar, ha" 
her etrafa dağılıncıya kadar ~ 
zakl6ştılar. 

Hi.di1e o ~nün akıamı bütün 
Girit adaaında duyuldu .• Liman~ 
dıtına götürülerek bir torba için " 
de denize atılan Leonidanın clet
tan!eri iae bundan aonraki ihti " 
lillerde harp martı olarak ıöylen
di •.• 

N. A. Okan 
Yeninci malrale: Giridin ilk 

istiklali .. Vahşi bir hayvan gibi 
halkın seyrettiği vali • 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide ek~U!k oe yanmalarına 
karşı iyi ve zararsız çare 

Mazon meyva 
tozu 

Amcası bu isyanı duyunca, Ve • dur. Mide ve barsaklan altşhrmaZ· 
nediklilerden ziyade hiddete kapı· Ve zarar vermez. MAZON isim "e 
larak askeri ile yeğenini baıtırma. markMına dikkat. 

Ot poşu: Mazon ve Botton ecza d~ 
ğa çıktı. Mudraı karyesinde iki 1 posu. 1~ Bankası arkasında No. 12 
kuvvet çarpıttılar .. Tecrübesiz Le- Bahçekapı 

onida plansız hareket ettiği için t•------------"' 
mağlup oldu. 
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J SATiE'de ı 
J Bütün elektrik illetleri i 
l Veresiye ı 
l Salıpazar, Topçular caddesi 428-436 ) 

= Pevoğlu Tünel meydanı Metrohan • Bevaııt Elektrik ev1 • 1 
~ ftuval<l<ithane caddesı Kadıkö ı · S"rketi Hayriye iık~Jesi 
~ ÜskUdar · N ıam cadcf~s• d 8UyUk~da •e Reyolluodr 
~ lstiı. aı carld~ıinde Karıman gertdl " 
) mı ğazasile Şıı'ide Ahmet bey ıo a~ında Ş naai. B .. vaıı• \ 

-, mncıanında nasan Fetlm•. t<aaı'<6vunae A ' tıvoı a(!'21"aa ' 
"et •e Beııkta~ta tramny durak mahallinde B~gyan 

~ ticerethenelHinde 11hlm11ktadır. . I 
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1 TARiHTEN MERAKLI BAHiSLER f ıhirbazların saltanat 
düğ·· memlekette 

Sudanda 
sihirbazlar 

Eski lstanbulda can
ı bazvesü mehazlar 

.. 
ınsanların her 
Şeyine hakimdi 
l(inısenin yaklaşa 
llıadığı sihirli ağa\ 

Mısırdan içeri Sudana geçen 
\'~i kabileler arasında dolaşa · 
tak bir çok tetkikler yapmağo. 
llıuvaffak olan doktor Wuds ıc · 
l'ahatinden döndükten sonra Al 
llıa.nyada iki konf er anı vermişti. 
f Doktor Wuds'un verdiği kon -
deranslar Sudanın coğrafi, iktısa • 

~~....,-ırr~ır;r~~~l~~~~~M"7'ı~~IF!'lrP'l~ 

i \'e ırki vaziyetlerini tetkik nok . 
~a.i nazanndan çok değeı·lidir. Fa· 
~t, vahti kabileler arasında yap· 
lığı içtimi ve mahalli tetkikler 
ttiı>he yok ki diğer mevzulardan Sudanda bir sihirbaz 
Çok daha meraklıdır. da ona muadildir. Kabileden biri israr erlen.ler derhal yere devri -
b Biz bu mevzulardan bir ıihir - öldüğü zaman sihirbaza derhal ha- lip bayılırlar. Onu kurtarmağa 
I lza. aid tafsilatı aynen okuyucu - her verirler. Sihirbaz boynundaki hiç kimse ceı:aret edemediği için, 
lrıınıza naklediyoruz: dizilerden bir parça nebat kopa • bu baygmlrk ölümle nihayet bu· 
"-Bir gün kabile efradı ara • rıp ateşte yakar ve külünü hava - lur. Fakat, sihirbaz, bu meş'um 

•ında hissedilen bir mücadele rei- ya savurur. Ölen adamın ruhu ağaca yaklatmanın yolunu bilir 
•e aksetmişti. Bir karı koca ara- yakılarak kabile arasından uzak • ve bunu kimseye belli etmez, öğ
•ında kıskançlık yüzünden kavga laıtırılıyor. Çünkü "Öelenlerin retmez. Bu ağaçtan kopardığı bir 
çıktnıf .. Kabile reisi kabilenin ile- nebatı ya.kılmazsa, o kimsenin nı· kaç yaprak, kabile arasında bir 
"İ. gelenlerini ba§ına topladı Ka - hu bir canavar şekline girerek bir kaç. k~ıiyi bayıltmaıa yetecek ka· 
bılenin sihirbazı korkunç bir kıya- gün kabileye bir baskın yapar ve clar kuvvetlidir. Sihirbaz bu yap -
fetJe bu kalabalığın arasında gö- bir kaç kitinin canını yakar!.,, rakardan her zaman istifade e -
liinüyordu. 1 Korkusu bir imna halinde herke • der. Hatta icabında kabile reisini 

Reis elini uzattı .. Herkes hep sin kafasında yaşamaktadır. bile teshir etmekten çekinmez. 
~ir ağızdan: (Maganda ... Magan- Sihirbaz bu kıyafetiyle yalnız Sihirbaz isted"ği adamın 

a ... ) diye bağrıştılar. Ses kesilin- şeklen korkunç değildir. Sakıt • burnuna bir yaprak dokun· 
dt!nya bir gene kadınla gene lariyle de insanı teshir kudretine durmakla o adam bayda.bilir. Onu 
~~He erkek gctlrildi. Sihirbaz nıa1iktir. O kudreti de o civarda ayıltmak ancak sihirbazın elin.de· 
~rların yanına sokuldu. ikisinin bulunan bir nebattan almıştır. dir. Sihirbaz dilerse o adam kurht 
de gözlerinin içine bnkarak: Uyuşturucu bir hassaya malik o • lur, istemezse ölüme ma.hkUm • 

- "Sizi biribirinize ezelden lan bu ağaca sihirbazlardan baş · dur. Sihirbaz, hu kıyafetile bütün 
bağladım .. Ne senden ona, ne on· ka kimse sokulamaz .. Sokulmakta 1 kabile efradının ruhlnrmı ba~m -
qt\n sana bir fenalık gelmiyecek .. - da ve sırtında ta~ıyor demektır. 
O·ribirinizi seviniz... Biribirinize ÇOCUKLARA İpliğe dizilmiş bir sürü yaprak. 

Galata kulesine çıkan çamb z. 
lar eski lstanbul esnafları arasın· 
da sayılır. 

Bugün belki birkaçı kal.mış o
lan bu sanatın hepsi tarihe karı!· 

mışbr. Birkaç yıl önce lstanbuln l 

relen "Ben Aınar,, sirki ile birçok 1 
yerlerde küçük bastonlar üzerin- ' 

de çini tabaklar oynatan ve hay- ı 
retle seyrettiğimiz oyunlar veren I 
Çin, Jnpon sanatkarlarının oyun· 
ları, lstnnbulda yüzyıllnrca evvel 

yapılmaktaydı. Mesela tabaklar-
1 la oyunlar yapanlara "pehlivan 

kfuicbaz,, denirdi. Bundan bnşkn 
çanak, sini, tite, kndeh ile oyun 
yap~nlar vardı ve bunlara: Pehli
van çanakbaz, pehlivan şiıebaz, 
pehlivan kadehbaz denirdi. 

Bugün Avnıpada sanat haline 
gelen kukla oyunu sanatkarları 
da "pehlivan kuklabaz,, diye anı-

lırdı. Bunların "pehlivan bat kuk
labaz,, adı verilen baıları vardı. 
Bütün oyunları o tertib ederdi. 

Diğer esnafları sayalım: 

Pehlivan zorbaz: Bunlar, bu -
günün atletleriydi. Birçok maha • 

retler yaparlardı. Koıuda, güç 
gösterilecek her itte seyredenleri 

hayrete düşürecek numaralar gÖs· 
trirlcrcli. 

Pehlivan güze baz: Destilerle o
yunlar yaparlardı. Birçok destileri 
ellerine alır, bunlarla oyunlar ya· 
parlardı. 

Pehlivan kağıtbaz: Kağıtlarla 
oyunlar yaparlardı. 

Pehlivan aynabaz: Ayna ile se
yircilerin gözlerini kama~tırır, gö-

rünmiyen muhtelif manzaralar 
gösterir, oyun yaparlardı . 

Pehlivan şimşirbaz: Bunlar, 
kama ve kılıçla oyun yapanlardır. 

Bugün Hindistanda kendilerine 'arılınız !,, dedi.. R ESi M Li H i KAY E l~te size bir kabile! 
----------~--------------~.....:..--------------------------~ 

" l<abile efradı tekrar bağrışma • 
lla başladı: 

- Maganda ... Maganda .. 
lierkes sihirbazı selamlıyordu . 

O, tilalun ve kuvvetin halledeme
diği bir ihtilafı çarçabuk yatı§hr • 
?1tt ve biribirinin gözünü oymak 
'•teyen karı kocayı biribirine hağ-
liı."' . • 

J •Vermıştı. 

O günden sonra kabile ıihirha -
~1llın reisten oçk daha büyük bir 
Uvvete malik olduğunu anladım: 
tabile sihirbazının müsaadesi 

~lı~rnadan bir diğer kabile ile 
.. ll-bedilemediği gibi, harb esna -
•rnua yapılacak sulh şartlarının 
d~ha önce kabile ıihirbazına bildi 
tilirnesi adettir. 

l Nilin mecrasına yakın bir ağaç· 
h~a konaklıyan Magandaların si-
. •tbazı, diğer gördüğüm kabilele • 

"?1 ıihirbazlarmdan çok daha ze· 
~ bakı!lı bir zenci idi Zaten, ilk
~?ce fUraamı izah edeyim ki, ka • 

•le sihirbazlan, o kabilenin en 
~el· 

atı ve ıeytan adamıdır. 
h E:ğer o kabile içinde ondan da • 
' :aı:eki ve §eytan bir adam çık -

~'Ydr, sihirbazlığı muhakkak ki 
Otekinin elinden alırdı. Bu ada
~ırı geniş kanadlı basık burnu, 
b0Parlak fakat iri gözleri, korkunç 
Q alcr~ları herkesi dehşete düşürür. 
aşı ve boynu, kurumuş bir takım 

t'lehaUarla süslenmiştir. Bunla • 
~'ll her bir parçası kabile efra -
l\flıdan birinin hayatt demektir . 
f abilede kadın erkel< ne kadar 
trd Yarsa, bu nebatların sayııı 

l -
En kıymetli hediye ' i 

Çocuklar 

Çocuk Sayıfamızdan 1 
alabilirsiniz _.J 

:l'I ... 

.. 
G6JOEN 
klıytJOLOU 

_!,.. ·. 

"fakir,, denenlerin kamıılnrı ağız
larına sokarak yaptıkları oyunla
rı yaparlardı. 

Pehlivan sürme baz: Sürme • 
bazlar, bugünün palyaçolarıdır . 
Siirmebazlo.r, yüzlerine muhtelif 
sürmeler yapar, halkı cüldürürler· 
di. Bunlar bo.znn bir reşmi ko.
rınlarına ynparlar, kollarını bnş· 
larımı bağlarlardı. Bu vaziyette 
karınl rındn bir insan yüzü resmi 
yapmışhır~n, kolları baılarında 
külah ıeklinde bağlanır, bir cüce 
şeklini alırlardı. · 

Ayı, köpek, maymun oynatan
lar da bu arada gelirdi. 

Çarkbazlar: "Çarkıfelek,, de
nilen etrafınişin ve mahi'!ab do -
lu yuvarlak çemberi tutu~turarak 
fi§ckleri patlatır, eğlenceler tertib 
ederlerdi. 

Bugün leke sabunu vesa;rc eş• 
ya salarlarken birkaç kişi mendil, 
kağıt ile bazı oyunlar yaparak be
lediye nizamnamesine kar§ı gele
rek sokakta hıılkı etraflarına top· 
lıyanların, maharet olarak göster
dikleri şeyler, eski kurunlarda çı
rakların talim ettikleri en basit o
yunlardır· 

Bütün bu esnaflar alayda pa
di§ahın karşısında mabat etlerini 
göstererek geçirirlerdi. Yürürler
ken def ve kudum çalarlardı. Ba
ğırışları, 1stanbulun üstünden bir 
uğultu halinde en uzak mahallele
re yayılırdı. Kırk kadar esnafın 
hepsi Katır hanında otururlardı. 

1 '"' ~ . . 
t 

"Esnaf bazbazan cambazan 
pehlivanan,, diye anılan cambaz -
lar, ls~anbulun en meşhur esnaf • 
ları sayılırdı. 

Bunlar ıöyle anlatılıyor: 

"Her biri ipten kemend atarak 
eflake doğru uruç ettiklehinde fe
leki alada Hazreti isli ile müka
lemeye çıkıyorlar zannedilir .. , 

Bunlar lstanbulda on üç kişiy-
di. En meşhurları Üsküdarlı Meh
rned çe!ebi, Kayserili Ha.c.ı Nnsir, 
1skenderiycli Hacı Ali, Harputlu 
Şa ı Husnm, Bursalı Kabadı, A
ra kirli Kara Seccnh, Kamber 
oğlu, Kız Pehlivan idi. 

Bunlardan, Galata kult-sine hr· 
manarak topuza ayak bas~nlar ol
duğ-Jnu kaydedenler vardır. Her 
biri padişahın yanına kadar çı -
kar, desti, kılıç oyunları yaparlar
dı. Bazıları bir eıeği omuzlar, 
padişahın karşısına götürür. muh
telif oyunlar yapardı. 

N. A· Okan 

.. ..... 

HABER 
Çocuk sayıfasını 
mutlaka olmyunui: 
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Fuhuş Kalkmadıkça 

EVAZ KADI 
ticareti 
ortadan 

kalkamaz 

Cenub Amerl

kasına satılan 

kızların yüzde 

75 i Orta Avru

padan toplanan 

yahudi kızlan idi. 

Kadınlar, fuhşa nasıl sürükleniqor? 
UluJar derneğinin "Beya ka

dın ticareti,, Üe mücadele tube· 
sinrle Fransız delege•i ve Fran
aatlaki "Dü§mÜf küçük kızlara 
yardım derneği,, Ba§kanı Madam 
A· dö Sent Krua uBeyaz lıadın ti· 
caretin hakkında lran•ır.ca Lö 
Mua mecmuaaıncla müh "m bir 
ma!tale yazmııtır. Naklediyoruz: 

Eski kurunlarda esir t1careti 
yapılırdı, daha sonraları zenci
ler alımb aatılmağa başlandı. 
Beyaz kadın ticareti ise bu türlü 
alııveritin modem §eklidir. Baı
• alarmın dütkünlüğünden, ıefa
~: tinden istifade etmek, bazı 

::mselerce, en kolay para kazan
ma vasıtası olarak telakki edil-
mektedir. 

Kırk beı yıldanberi bu gibi 
meselelerle alakadar olduğum i • 
çin, reımi idarelerle suç ortak • 
lığı yaparak değilse bile, onla • 
nn müsamahasından istifade e • 
derek batkalarına fuhut yaptırıb 
büyük servetler kazanan adam • 
lar gördüm. 

Bundan otuz yıl kadar önce 
Kaliforniyada kadın ticareti ya
pan bir ıendika ile meşgul ol
muttum. Bu sendikanın 38 mil
yon dolarlık bir sermaye,i vardı. 
San Fransiskodan savuıan bat • 
·ka bir sendika Arjantinde yerleı
miıti. Bu sendika kapandığı za-
man sermayesi 200 milyon frank
b. 

Fuhuş nedir? Teorik bakım
dan bir f ahi§e, para mukabilin
de karıısına çıkan ilk erkeğe ken 
disini veren kadın demektir. Fa· 
kat ben kendi hesabıma, hukuki 
bakımdan bu tarifin doğru oldu 
iunu kabul etmekle berab~r, lüks 
elde etmek veya marazi Lir iste· 
İi gidermek için vücudunu para 
ıibi kullanan her kadının fahite 

• telakki edilebileceği dütüncesin-
deıvim. Bununla beraber. mese 
leyi yalnız kanuni çerçev~ için -
de gözden geçirelim. 

Fahiıelerin çoğu işçi ı.nıfın 
dan çıkar ve bunda babaların, 

a.,nelerin büyük bir me-suliyeti 
vardır. Son yaptığımız ,tatistik
lerde, yüz vaka üzerinde alt . 
Wf bet vakada çocuklanmn düt
melerine ebeveynin sebeb olduk
lanıu gördük. Hatta ebeveyn; 
tarafmdan ıatıhb sonr? dan der 
nefimlze ıetirilen yedi buçuk ya. 
ımda bir kız çocuAuna da raala-

dım. Bu acıklı hali ya ahJak duy
guıunun nokaaıılığına, yahud da 
ebeveynin, çocuklarını tahsil et
tirmek ve terbiye etmek bakımın-

dan gösterdikleri ihmale atf el· 
melidir. 

Bir yıl içinde derneğimize ge
tiri.len genç kızlardan yüzde 12 

sinin okul ıehadetnamesi oldu
ğunu, yüzde 14 ünün hiç oku-

mak yazmak bilır.ediğini ve geri 

kalanın da biraz yazı bildiğini 

gördük. 

iyi aileden olub da düşerek 
her hangi bir ıebeb yüzünden fa
hiıelik eden kızlar pek azdır. Bu

nunla beraber böyle birkaç ta
nesine rasgeldim. Vaziyetleri ka-

rakteristik olduğu için bun!ar 
hakkında birkaç ıöz söylemek is
terim. 

Bunlardan, babası zengin sa -
nayicilerden olan bir tanesi, yazı 
geçirmek üzere gittiği !ehirde, 

oralara manevra yapmak üzere 
gelen bir zabitle tanıtmışb. Bu 
zabit kızı battan çıkardıktan son 
ra terketti. Kızcağız bedb~ht ve 
umudsuz bir halde ebeveynini bı
rakarak Parise geldi. Birkaç gün 
sokaklarda dolaıtıktan ve yanın· 
da bulunan az miktarda parayı 

harcadıktan sonra, umumi bir 
bahçede bir kanapeye oturarak 
ağlamağa baıladı. Onun bu ha-

lini gören bir kadın kendisine a
cıyarak kızcağızı odasına götür- 1 

dü. Orada üç gün kaldıktan ıon· 
ra, kızla kendisine raslıyan ka· 
dm bir müzik hole devama bat· 
!adılar· Kızcağız orada rao3el· 

diği, iyi mevki sahibi bir iençle 
tanıttı; sevi§tiler. 

Acıklı mazisini unutmak isti· 
yen genç kız bana gelerek halini 

anlattı. Onu ticarethanelerden 
birin yerleştirdim. Birkaç ay son
ra da tanı§tığı gençle evlenerek 
büsbütün dütmektn kurtuldu. 

Baıka bir ıef er de, gene iyi ai 
leden olub bir adam tarafından 

iki kü Uk çocuğuyla beraber ter- nilyor. 
kedilen bir genç kız beni ziyaret 

etti. Londrada bir it bulmağa 
çahtmıt olan bu kız derin bir se- 1 

falete düterek Fransaya dönmü9, 
Kartiye Latene yerleterek çocuk
larını geçindirmek için fuhta bat-

ı 

lamıttı. Tahsili iyi idi. Ona 
hutabakıcılık öğrettirerek bir l 
hastaneye yerleıtirdim. 

Bu iki misal de iyi tahsil gör
müt kızların imkan bulunca öte· 
kilere göre daha kolay kalkına
bildiklerini gösterir. 

Derneğimizde yaptığım tet -
kiklere göre, umumiyetle yerlet • 

mit bir düıünce hilif ına olarak, 
itsizlik genç kızların dütüılerin
de büyük bir rol oynamamakta -
dJT. Çalışmasını bilen bir kadın I 
kolay kolay fuhut yapamıyor. 

Kazaen yapsa bile hemen usla • ı 
nıvor ve imkan bulunca itine dö -

Uluslararası kadın ticaretine 
gelince, bundan otuz yıl önce ce-

nub Amerikasma satılan kızla • 
rın yüzde yetmit beti orta Av • 
rupadan toplar."ln yahudi kızları 
idi· Kızların ebeveynine para ve

rilerek kendilerine it bulunacağı , 
vadiyle bunlar uzak Jlkelere gö- l 
türülüyordu. Y ahud da bu iti 
yapan adamlar kızlarla yalancı 

bir nikah yaptırıveriyorlardı. 

Batka batka yerlerde on g~nç kız 
la evlenmit adamlar olduğunu 

biliyorum. Kocaları bunları yo

la çıkararak kendileri sonra ge

leceklerini söylüyorlar, kızlar A
merikaya varınca kendilerini ko

cadan baıka bir ıeyin bekled!ği
ni anlıyorlardı. 

Hahamlar ve çok kuvvetli ya

hudi birlikleri bu ticaretle çar

?ıtmakta olduklanndan şimdi bu 

türlü itlere raslanmamaktadır. 

Gene kökletmiı bir kanaatin 
aksine olarak beyaz kadın ticare-

ti, daha ziyade, itlerin iyi gittiği 

yıllarda yapılır. Nitekim Uluslar 

Derneğine verdiğim raporda, 
son yıllardaki ökonomik duru • 

mun kötülüğü dolayıaiyle beyaz 
kadın ticaretinin azaldığını iıbat 
"'ttİm. 

Savaıın da ahlak düşüklüğiine 
çok tesiri olmuştur. Kocuı cep • 
hede olan ve geçinmek için tarla

da veya fabrikada çahtmak mec
buriyetinde kalan kadın, çocukla
rına iyice nezaret edememit, bu 

hmal de bugilnkü ahlak dütkün

. ~ünü doğ11rmuştur. 

Bu hallerin önüne geçruek l • 
çin birçok teJleri tadil etmek ve 

gençllği daha iyi kot\:imak ıe.;J 
tir. 

Fransadaki hürriyeti tahsi1' 
kanunu dolayısiyle, küçük yat ' 

taki f ahiteleri uslandırmağa ul' 
ratan kurumlar büyük güçlükle" 

le kartılatmaktadırlar. Bu gibİ 
lerin, ebeveyninin yanına döıt' 

memeleri gereken, birçok arı'' 
lar, babalar çocuklarını geri .J. 
maktadırlar. Halbuki böyle kıl' 
ların üç dört günde uslanmal.r' 
imkansızdır· Kendilerini terbi1' 
etmek, onlara bir iş öğretmek •" 
rektir. Çok defalar, ebeveyııi' 
ne iade edilen kızlar, hatta ba~ 
onların müsaadesiyle yenidell 

fuhıa dönmek imkanını ~u~ 
tadırlar. 

Fuhıun önüne geçmek içİlll 
kadınların veya erkeklerin gele' 
ne, gidene takılması ıuç Addedr 

lerek 9iddetle cezalandınııalı ' 
dır. Klavuzlar, umumi ev ıah:b' 
leri ve kadınlara fuhut yaptıra ' 
rak onların kazanciyle geçineO ' 

ler için de ayni surette hareket o' 
lunmahdır. Hatta daha ifori fi' , 
derek diyeceğim ki, fuhut orı-

dan kalkmadıkça beyaz ka~ 
ticaretinin de önüne geçileınif" 
cektir. Çünkü bunların ikiıi dl 

, birbirine bağlıdır. Bütün ul' . ' larda yapılan tahkikat, sözleri 
min doğruluğunu isbat etmittİf' 

Diğer taraftan da soysal b'' 
kmıdan tedbirler alınmalı, ~' , 
sil müddetini on dört yqm• .~1f 
dar uzatmalı. çocuklann D'IP', 

m'ınh•'.P'l'I"'"""' d~V90-'•-·n .,..d 
·1' ret etmeli ve •n•sl"'k ok··llar' 

le Rençliii L oruma kur~ 
açmalıdır. 

tt 
l, 
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Çok gezen çok bilir 

Yılda 1800 liralık çorap Se.yahat notları 
giyen l{adııı ! Derisi yüzüldüğü halde 

sağ kalan :ayı ! Bir sinema yıldızının 
tuvalet masrafı nediı· l 
Londra f;f uha • 

birimiz ya ııyor : 

Sinema yıldızı
na katip olmak 

meselesi ~eze al
dırılmıyacak ka-

l dar zor '~ erden
! dir. lçiniz.~.ıe söz-

' krime inanını • 
yacak varsa; bu 

yazdarnnı oku -
yuversin !.. 

Londrava ko 
cası nıuharriı 

Mister Sa un 
-~~··~---A.._........_,_.-...._~--·-·---"' ....... -...~~ ders'le l irHkte 

vererek işin içinden sıyrıldım .. A- kırmızı derili silahlarımızı omuz gelmiş olıın, be . İ!ltiyar bir Amerikalı idi, zen -
t:n ~i .. Bir tek merakı vardı: 
Avcı'ık ...•• 
k.end:siyle vapurda tanıştık. 

~~paya dönüyor:!um.. Benim 
urk olduğumu öğrenince: 
- Ya ••• c!e:!i, Türkiyeye hiç 

rtnıe _'im .• Ora:!a da avlanacak 
a.Y\'anlar var mı?. 

.... _Var .• 

- Mesela neler?. 

merikalı, adreslerini defterine not ladık ve ateş ettik. Ayı devrildi •• . . . ,. d ~ . I pınızın .. anı ıgı 
'!tfkten sonra: Ve sırt iıst:.i diiştü .• Hemen sahile F W 1 •• 

-Öy~e iıe, dedi, ben ı!ze ba • yanaşarak bıçak!arımızı çıkardık ay \ ray.a go • 
trmdan geçen ayı hikayelerini an- ve ayının postunu yüzdük .. Arka- rüşmeğe g1tmiı • 
IataYJm da dinleyin!.. da ~ım kırmızı c!erili bu işte o ka • tim.. Söz J..r~sın-

Ve anla:tı: dar us~a idi ki, çabucacık ayıyı da: 
- B~r gün Amerikada Grizli soymuştuk. Daha hayvanın üze • _ Size katibe 

den:Ien bir cins ayı avına g:tmiş • r:n~e duman tüterken sanclala olabilecek bir kl. 
tim. Dağlı arazide yürüyordum. b:n::l:k.. iki kürek atmamıştık ki 

d d dında ne gibi şa.· 
Bin iki yüz me~re ka ar yükıel • ünyamn en garib ve ayni :z.aman-
ılikten sonra, dört kadem mürab • da en korkunc manzarasiyle karşı-
baı genişlikte küçük bir düzlüğe laştrk. 

hadetname ve tav 
aiyeler arıyor • 
aunuz? Demek is 

Doğı·uı:unu söy:emek lazım ge
lirse pek iyi bilmiyordum .• Maa • 
lt:ıafih fura:!an burat'an duyduk -
larınıı anlattım .. Bunlar dostları • 
tnın ~i..lip ,""Ur~uk'arı ördek, bıl -
dır:m, Dki, tavşan, yaban kazı 
S'ihi t-.~Uara aidc!i. , 

rast geldim. Tam oraya ayak ba- Ö~c!ü zannett:ğimiz ayr meğer 
aa:ağım saniyede kocaman b~r ayı ö!memiş .. Ancak kurşunalrın tesi
ba~ını kaldırmasın mı? Hemen riyle, nasıl ameliyat olacak bir 
ti:feğimi omuzlayıp ateş ettim ••• hasta k'oröform ile b~yıltılırsa 
B:-..ş düştü ve kaybol:lu .. Derin bir 1 11erstm!emi~1 ve b:z deris;ni yüz • 
nefes a'arak hayvanın postunu dükten sonra ayılmış •• Ayı acı acı 
yüzmek üzere elimi belime attım. bağırarak sandalın peş=nden suya 
Bıçağımı ara :lım .. Başımı ka1dır - at'amışh. Var kuvve:_i bilekleri
d ğ1m zaman ne göreyim. Karşım· mize vererek küreklere yapıştık •. 
da tekrar a,ıının ko-ca kafası! Eğer ayı sandala yetişse muhak • 
Gr:zli den.len ayı!arın pek diri kak c!cv·rir ve !::::i bocardı .. Bere
canlı olduk!arı malumunuzdur ... ket vers·n, buzlu su, postu yüzül
Tekrar tüfeğimi omuzlayıp b'r da· müş aymm vücudunu dondurmu§. 
lıa ateı ett'm. Ar!ık bu sefer ayı tu, ayı, bağıra bağıra geriye dön
vuru!muştu .. Ve kaya1arm arka • nü karaya ç[ktı. 

tiyorum ki sa • . Sinema yıdızı Fay V ray bir filmci~ _ 

Amer:kalı dudaklarını büktü: 

- Bur..!ar, dedi, ehemmiyetsiz 
fe7ler ... Sizin me:t:ılekette yırtıcı 

hayvanlar varmı ? • 
B:r dt:ş·:n :üm .. Aslan, kap'an 

l'!du3ıJnu hatır~amıyori:u::n .. Am • 
h:ıa, yaban domuzu ve ayı olduğu
ıtu biliyordum .• Bunları da Fener • 
lıil.~:.çe!i ~aidin hatıra1arm:!an o -
1:-unııış, öğrenmiştim. Ayı hik5.y~ 
ler·ni de, her sene (Sonposta) nın 
f a.Ian yerde falan k:şi bir ayi i1e 
~1lffuşmuş diye en azdan iki kere 
:!krarladığı havad:sler~en hatır· 
r.rtnıştım. 

Amerikalı C.oskm bana bir su
t! a:ndu: 

una dü§mi:ş olacaktı .. Çünkü arka Biz uzaklaşırken onun bağırtı
aya!ilarının arhasına kalkarak sırt larını duyuyoduk ve itiraf ede
üstü düşfip kayhol:luğunu gör • rim ki, derisi yüzülmü§ ayının bu 
rlüm .• Fakat akabinde tekrar c!oğ. can çek:şme bağırmaları bir kaç 
rulup gen~ koca kafasını kaldır • gece lm'aklarımdan gitmedi.. Ve 
masın mı?. ne ya'an söyliyeyim, ayıya acı -

Bu kadar ani olmuştu ki tüfe • 
- &..ın1ar memleketinizin ne 

taraflarında l:ulunur. Bildiğiniz i~imi omuzumdan b:Je intlİrmeğe 
& vakit hu!amam:§bm. Eir daha a -
'"11a ~eralar var mı?. 

A · . ·ı· f tt• teş ettim. Ayı gene yuvarlandı .• ez mı tamamen ı ıra e ım ve . . 
b} .. , ı. . . . . F 

1
. f n·!attan ıstıfa de ederek hemen 

\& 'a..#ereye g rmesı ıçın ener ı 
~ ... :_,,_ Aka Gündüzün adreslerini 1 tüfeğimi c!o'durc!um ve bek1edim. 

Artık bu sefer muhakkak ö~mi.:ş -
~u, zira beı dakika ka ·1ar bekle • 
neme rağmen artrk hiç bir kıpır • 
1anma eseri yo!rtu •. Binbir ihtiyat

'a düzWğe çıkıp i!erledim, ayının 
tüttüğü tarafa yürüdüm. Bir ka . 
vayı döiıün~e bir ce ne göreyim, 
Üç ayı üstüste yığılmıı ve üçü df 

beyinlerinden vurularak ölmüş .•. 
Vleğer benim bir tek ayı diye at 
~ığım kurşunlar ayrı ayrı ayı' arır 
'laş'arına isabet etmiş ve l:u ür 
'\yı:'an mi.;re!tkeb bir aile im:ı. 
Ne dersiniz?. 

Ka~kahalarımı zap'eı:!em:yoı 
dum. Amerikalı dostum da gülü 
yordu. 

- Gülmeyiniz, de:li, size dahr 
1ariMn; anlataac:Yım .. Bu b;r şe· 
leğif. Kana-'!\~a R ... ~?h: c'a<'!1arırı 
1 ;ı av'a-.rv-r·'•rm. Y:>"-1°m·'a F 
'-rrm•zı ~~rjlj vl".r..ıı. Bir gö!c1• 

~anda1da idik. Sahilde muazzar 

dım. Müthiş b!r hikaye değ:l mi? 
- Hakikaten mfühiş •• 
ihtiyar avcı bana bir cıgara u· 

za~tı. Yaktık .. Birer nefes çekme
miştik ki kampana çaldı ••. Yemek 
vakti ge!mişti. Kalktık .. Salona 
yürüdük .. Yemek listesini e'ime 
alınca ilk gözüme çarpan şey "Av 
e·bri,, oldu. Doğı usu iştJıam ka
pannuştı. 

YOLCU 

hahları erken kalkmadığmdan dol stüdyoda çalışırken ziyaretçilere 
layı koğulmıyacak, devamlı bir karşı kale kapılarını çok aıkı tuta. 

k~ .b ? k' atı e . .• ca ..• 
Cici yıMız hiç dü§ünm~den, 

ıa~'arak sesiyle cevab verdi: 
- A:ra sıra olan f ırtmalarda 

kafası kızışmıyacak ve serince dü
ş~neb'lece~ bir kızca:iız bana ye -
ter .•. tş 1erin kötü g:ttiği günlerde 
de aldırış etmiyecek tabiatta ol • 
m:ı!ıdır ha!.. Anlıyorsunuz ya: 
Mesele kuvvetli sinirli olmakta ••• 
B:r film yıldızının katibesini üze -
cek pek çok iş!er vardır. Fakat bu 
kız İ~"!:üntüsünü hiç göstermiyecek, 
serin kan~ı ve dip!omat olacak • 
tır. 

istenilen şartlar pek de olmıya· 
ca~( i~ler değilc!i .• Dedim ki: 

- Kolay ••• Ka:!ın 01saydım he
men istidamı verirdim!.. 

Sözlerim Fay V./ra./ı kandıra -
mamıştı: 

- Y ooo .• Pe!( dcşündi:ğünüz 

kadar kolay değil!.. Katiplikten 
başka bir de benim telefon muha· 
beratımı idare edecek; herkese 
çok nazik ve tatlı davranacak; 
göremiycce;ii:n 2evat:ı kar§ı ince 
bir diplomasi gösterecek; ben 

- Hepsi bu lcadar mı?. 
- B:lmem ki.. Ben sabahlan 

., 

saat altıd~ kalkar ve stüdyodan 
geceleri dokuzda dönerim •• Kati • 
hemin vazifesi her sabah vaktinde 
kalkmama ve stüdyoya gitmeme 
dikkat etmektir. O otomobilimi 
ve kahva~trını ısmarlar •• Benimle 
bir!ikte sahneye gelir ve elhisele • 
rin her resim çekişinde düzgün 
durmasına bakar. 

Fay Wray y~rmi altı yafmdadır. 
Londrada doğmuş sarışın bir gü • 
zeldir. Gündüzün ve gecenin he
men bütün snatlerinde çalışmak • 
tadır. Gene kızların sinema yıl. 
dızhğma hic bir vakit üzenmemew 
lerini söyle:li •• 

- Bir yıldızın süvare elbisesi 
kaça maloiuyor?. 

- Aşağı yukarı kırk İngiliz Ji,. 
rasına.. (Dizim paramızla 250 
lira) •. 

- Peki bu güzel çiçeklere ne 
veriyorsunuz?. 

-1-!afta:la 3 ln~iliz lirau (19 
Türk 'irası) •• 

- e.crbere?. 
- Kendi ayiık'ı berher!m vt11r •• 

Yabancı berberlere saçlarımı el • 
. . ' ~~mem ... 

Bu l ıldızın bi!tün masraflarını 
~es bit edebildim .• Lon -lrada otur • 
'uru otele haftada ıno ln~iliz Ji. 
rası verivor; sene.le 50'.'lO 'ngiliz U 
rası e 'e.Kullan:lığı Patu levan"ası 
·un şişes: 3 İngiliz lirasmadır. So
ıede yalnız'evan•a masrafı 40 in• 
giliz tutuyor. Ayak kabısun bir 
çiftini Holivu:l'da 6 İngiliz lirası. 
na vaptırıyordu. Senede 30 çift 
•{ullandığına göre 180 lngiliz. Ji .. 
ası harcamakta-Iır. ipek çorab~ 
·n sevdiği şeydir. Bunl~rm behe • 
:ne bizim pc-'"amız'a 75D kurut 

,~~~~~ H~b~h~,~-~~~~~d~~~~~e:~~~~~~~~~~ 
lermekte ve herdefasmda en ilZ 

bir düzüne satın almaktadır. 
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Şehir tiyatrosunun 

bütçesi ve 
masrafları 

Bir ~ocuk bulunda 

Şehir Tiyatrosunun 93S bütçesi 
yekônü 153386 lira olarak kabul 
edilmiıtir. Operet Talim heyeti -
ne 3360, san'atkirlara 87980, sah
ne müıtahdemlerine 13380, mu -
vakkat müıtahdemlere 18626 lira 
verilecektir. 

Fransız tiyatrosu binası kira üc
reti faslına 8000, ısıtma ve aydın -
)atma için 6000, reklama 2000, 
gardirop, akaeıüvar, dekor ve sah
ne masrafı faslına 8000, ıigorta -
ya 3700 lira konınu§tur. Varidatın 
9~ bin ı =rasmın operetten temin 
edi!meıine rağmen belediye 935 
ıeneı:Ude Şehir Tiyatroıuna 
52886 lira yard;ıda bulunacak • 
tır. 

Fenerbahçe şampiyon oldu 
Sarıl3civertliler Galatasarayı 

1 - O Yendiler •• 

Dün gece Y enicami kemeri '!' 
bna bırakılmıt on bet günlük bil 
·erkek çocuk bulunmuıtur. Güııaf" 
dın ismi konulan çocuk Darülie" 
zeye gönderilmiıtir. 

Kuyuya du,tu 
Tophanede Karabaı mahalli" 

ıinde oturan amele Oımanm aJtı. 
yqmdaki çocuğu, Fahrinin balt- L 
çeaindeki kuyuya dütmüıae d• il 
kurtanlmıttır. 

Maç gene dört devre oynandı, 
gol son dakikalarda oldu 

Kavga etml9ler 
DunvAnyolunda kCSfteci Ah • 

medin dükkimnda çırak Sahb 

--o-

Mezbahada kes!len 
keçi ve manda etleri 
Şubat ayında latanbul hayvan 

boraasında 19836 karaman, 9920 
daj"lıç, 2113 kıvırcık, 16241 kuzu, 
1396 öküz, 240 man:la ıatılmıı • 
tır. 

Ayni ay zarfın-'a mezbahada 
19702 karaman, 3389 dağlıç, 2138 
kıvırcık, 975 keçi, 17387 kuzu, 

1707 öküz, 60 inek, 286 manda, 
177 dana, 156 malak kes"lmiıtir. 
lk"nd Kanunda kesilen kuzu 

4792 olduğuna göre, Şubat -
ta 12575 acled fazla kuzu keıil· • 

• l" m ş.ır. 

-o--

Şeb r meclisi yarın 
toplan yor 

F enerbahçe nihayet ~ampiyon 
oldu .•• 

Üç haf ta arka arkaya oynan· 
dıktan aonra, cuma günü ıon Ga
latasaray - Fener maçı da bera
berlikle bitmesine ramak kal
mııken, uzatılan oy\1nun, üçüncü 
devresinin, yani 105 inci dakika· 
sının son saniyesinde Niyazinin 
attığı tek bir gol.. Senenin ıam
piyonunu belli etti. 

Erteıi günkü oyun, havanın 

berbatlığı, rüzgarın tidcletti, ve 
1 

belki de oyuncuların ayni maçı üs- 1 

tüste oynamaktan duydukları ka
nıksama yüzünden bu sefer bize 
hakikaten tatsız tuzsuz bir Gala
tasaray - Fener maçı seyrettirdi. 
Tam bir beraberlikle oynayan ta. 
kımlardan birisinin ertesi gün de 
itin içinden galibiyetle çıkamıya. 
cağı fikri, oyunun 20 nci dakika
aında beklenilmiyen gol atılıncıya 
kadar herkesin kafasına yerleı · 
miıti.. 

garı leh:ne alan Fener daha hl· 
kim oynuyordu. 

Bu devre Galataaarayın ıol 
olmıya ramak kalmıı mühim bir 
avantajı kesildi. 

Fener, netice vermeıe bile, 
rüzgara göre iyi bir ıiıtem kullan
dı. Galataıaray iıe rüzgar aley • 
hinde olmasına rağmen daha açık 
b "r oyun oynamalı idi. 

Uzatılan devre 
Fenerin kaptanı tarafmdan tah

kir edi ldiğini söyliyen yan hakem 
maçı terketmitti. 

Maç uzatıldıktan 2 dakika son· 
ra, kenardan yapılan bazı it:raz • 
lrın neticesinde hakem Şazi oyu • 
nu durdurdu. Ve 12 dakikalık bir 
inkitadan sonra, maç tekrar eski 
vaziyette ve durduruldufu gi v 

b: lek yan hakemle batladı. 
Biz bu lüzumıuz inkıtaa bay • 

ret ettik. 

Gol 
Tam üçüncü devre biterken 

Galatasarayın Feneri ııkıttırdıiı 

bir teref kannmq bulunduiu için 
sevinmelidir •• 

Bir sene, en kunetli bir takım 
olarak sahalarda ıörClüğümüz F e· 

nerbabçe pmpİJonluiu kafhet • 
mit olaar.dı, hakikaten yazık ola • 
caktı •• 

Sözün kı1&11, Fenerin fampiyon 
ohnuile bak yerini bulmut oldu. 

Yalnız gönül illerdi ki, .f&mpiyon· 
luğu tayin eden son oyun ve gale-

be, inaanı daha tabnin eder bir ıe· 
kilde olıun ! .. 

izzet MuhiJJin AP AK 

Terfi maçı 
Birinci küme sonuncusu Süley· 

maniye ile, ikinci küme pmpiyo

nu Anadolu arasında yapılacak 
terfi müMbakumın tarihi 29 
Mart Cuma, olarak .tea:bit edilmiı· 
tir. 

oğlu Haaıın ile toför Halil ka•I' 
etmitlet, Halit bıçakla H ....... 
ui kolundan yaral&mlfbr. 

Parmaklar1 keSlldl 
Şitl~ - Tünel seferini yapall 

169 numaralı tramvayın romor • 
kuna atlamak iıtiyen Petro oihl 
Aleko dütmüt, sol ayalı tekeri~ 
altında kalarak üç parmağı keti!· 
mittir. 

Ellnl llapbrdı 
Kibrit fabrikasında kutu par • 

çalanm kesmeye mahıuı makin•• 
de çabtan amele Süreyya dik • 
katıizlikle sağ elini makineY' 
kapbrmıı, iki parmağı keailmit • 
tir. 

Kumar oynarken 
Küçükpazarda ipçiler cadde • 

ıinde yüzükle kumar oynıyarak 
para dolandıran Ekrem cünıı' 
meıhut halinde yakalanmııtır. 

Milli takım seçmek için .. 
Şe!ıir Mec!iıi yarın saat on dört

te top!anarak Belediyenin 935 

brt: esini görüşmekte devam ede
cektir. Medis çar~mba günü 

Hele oyunun tabii miiddeti. 
yani iki devre ve 30 dakikası oy. 
nanıp beraberlikle bittikten ıon-
ra ..• 

~ir a~da,. to~ ~.irde~ ~~yaziye ıeç- Dün yapılan maçta 
tı, N.yazı buyük bır .awatle Gala- lstanbul namzet~ 

4 - 2 yenaiter 
Şu-at devresinin ıon toptantııını 
yapaca~tır. 

Fakat, gayri tabii terait altında 
uzatılan ve taıılacak gayri tabii 
12 dakikalık bir inkita ! Geriye ka
lan oyunun 1 S dakikalık üçüncü 
devresi, bu maçın da, umulmıyan 
bir netice ile bitmesini hazırlamıı 
oldu. 

tasara y kalesine indi. Ve Avninin lerİ Ankaralıları 
biraz ileri çıkmuından iıtJade e-

--o-

itfaiye memur!arına 
ikramiye 

• • • 

derek 18 pas çizgisi üzerinden at• 
tığı güzel bir vole tülle ıenenin 
famp"yonunu tayin ebniş oldu ••• 

Ve bir kaç saniye sonra da 
•devre bitti. 

Yang n-·arda yarar!ık1arı görü • 
len itfaiye memur!arına ikramiye 

verilmcıi bir kaç ıenedenberi dü
tünülüyordu. Böyle bir ikramiye -

nin verilmesi lüzumlu rörüldü • 
ğünden itfaiye bütçesine bu sene 
iki bin lira tahıisat konmuıhır. 

Tafsilatı uzun uzun vermcğe 
değmiyecek kadar uyu~uk geçen 1 
oyunda, aldığımız notların esaslı 
kısımları ıöyle hülisa edilebilir: 

Son on bet dakika, akılları bat· 
larına gelmiı olan Galataaaraylı
lar, mağlubiyetten kurtulmak için 
büyük bir gnyret ve enerji ile ça
lııtılar. Fakat it iıten geçmitti. 
Bir §ey yapamadılar. Galataaa • 
ray, bu devre, (2) ıaat bozgun· 
luktan sonra gösterdiği oyunun, 
ilk devre yarısını göıtermit olaay- f 
dı, maç belki de bambaılta bir ne· 
tice ile bitebilirdi.. 

ilk devre 
o "ilk devrede rüzgarı lehine a. 

lan Galatasaray, Fenerin vakit 

Y a ka geçirmek istiyen durgunlaımıt oa n g ı n rşı . lan oyunundan büyük bir enerji 
Tepeba~ında!{i Şe!ıir tiyatrosu aarfederek, • mutlak bir ~ey yap· 

da c.!ahil olmak üzere lstan~ulda mağa çalışmalı idi .•• 
mevcut bütün tiyatroların yangına 
karşı alacakları ted~iri ta~ryan tali· Mütemadiyen beceriksi2.lik e • 

matnamenin tatb"ki mali imkan- den merkez muhacim, daha evvel 
ıız'lrklar yüzünden bir müddet ge
ri bırakılmıf tı. 

Belediye fen heyeti tiyatro!arda 
derhal alınması icap eden ihtiyati 
te:lb!rleri gösteren muvakkat bir 
ta 'imatname hazır~amaktadır. 

Buna göre, sahne• e çıkacak 
yangını söndürmek için sahnenin 
arka tarafından bir yangın mua • 
luğu ile hortum bulunacak, artist • 
lerin sür'atle çıkabilmelerini te -
minen arka tarafta bir çıkıt kapııı 
yapı!acak, gerek ıahnede ve gerek 
ıoyunma yerlerinde açık alet bu -
lundurulmiyacaktır. 

Tiyatro binıı!arının döşemele • 
rinde aralıklar bulumniyacak, ve 

olanlar da saç levha'arla kapalı -
lacaktır. Çıkı! kapılan da oyun 

••nada ıürgülü Te kilitli bulun -.,.cakt.. 
Sahne aralıklannda da fazla 

dekor aaklanmıyacaktır. 

ıağ açığa atılarak, ortaya it göre· 
bilecek biriıi geçmeliydi. 

Fener bu devre fena oynadı, 
bereket rakibi bundan ;ııifade 
edemedi. 

Calatasaraym haf battı , müte · 
madiyen mubacimlerin, çok yanı

baıına ıokularak oyunu bozmama. 
lı idiler .•• 

Bu devre, kuvvetinden emin 
görünen ve bu yüzden mütema • 
diyen hesapsız oynıyan Galata • 
saray, bu akılsızlığı yüzünden, 

ancak fevkalade bir oyun oynı -
yan Lutfinin sayesinde, kurtulan, 
bir kaç mühim tehlike bile gc.-ç."r • 
di. 

· ikinci devre 
Mdnci devrenin en mühim ha

diıeıi, Fenerin (5) nci dak"kada 
kaçırdıtı ve Aninin kurtardıiı 
bir gol oldu. 

Oyun uzun mOddet iki tarafm 
neticesiz hücumlarile geçti. Rüz • 

.y. •• 

Yazımızın ba,ında yazdığımız 
satırlarla, F enerbahçenin beklen • 
miyen bir şampiyonluk kazandı
ğını :şaret etmek aklımızdan bile 
geçmediği şüphesizdir. 

Çünkü Fener, belki bu son maç· 
ta galebeyi tam m5.naaile bak et
miı sayılmıyabilir. Fakat muhak • 
kak olan bir hakikat vardD' ki, o 
da Fener· n; bir ıene zarfında oy
na cl ığı oyun, gösterdiği varlıkla, 
935 ıampiyonluğuna on fa7Ja hak 
kazanmıı bir tak!'JD olutudur. : 

Belki, gayri tabii bir ıerait al -
tında ve berabere bir oyun oyna -
dıktan sonra, oyunun uzatılmıt 
bir kısmında yediği tek b:r rolle, 
fampiyonluğu kaybeden Galata· 

saraya yazrk olmuıtur. Fakat bu· 
na rağmen, bir senede 5 - 6 en 

iyi oyuncusunu kaybettikten ve bir 
çok engellere karıı koyduktan 
ıonra, kendine haı bir enerji aar • 
federek, 9ampiyonluk yolunda, bu 
gün famp"yon olan takanla ayni 
puvanı kazanarak, çok mrlu bir 
boy 3lçütmüı olan lıtanbul ikinci
ai Galatasaray, pmpiyona ortak 

Boglln kan~ık blr maç daha var .. 
Dün Kadıköyünde, lstanbul ve 

Ankaradan ıeçilen Milli Takım 
namzetleri bir maç yapmıflar ve 
lstanıbul namzetleri, Ankaralılan 
4 - 2 yenmitlerdir • 

lıtanbul takımı, yorgun olan 
Galataıaray ve Fenerli namzetler
den mahrum olarak sahaya ıu te
kilde çıkmıftı. 

Mhmut (Ankaralı) Faruk Sa· 
b.h (Feyzi) (Hasan), Yqar, 
Lutfü, Feyzi (laımail) Mubtefem, 
Salahattin, Raıih, Şeref, Rebii 
(Ali). 

Kerre içindeki iaimler sonra • 
dan değifen oyunculara aittiT. 

Ankara takımı da fÖyle tetkil 
edilmittir. 

Cahit, Ali Rıza, Bekir, Bilal, 
Semih, Ahmet, lhtan, Sedat, Ali 
R12a, Sali.hattin, Seln. 

ilk golü S nci daki-kada Ankara 

Kan kralı 
"Kan 

tmıail 
KTalı,, 
Hakla 

Jün gene matba
amıza geldi. Her
kesin bayramını 

'rutluladığmı aöy
, edi ve bunun ıa· 
eleye yazılma· 

ını tenbih ettik • 
en sonra geçen 
ün 150 küsur de 

fa olarak gene 

atmq ve ilk devre 1 - O Ankara• 
nın ıalebeıile bitmittir. 

ikinci devrede lıtanbul takIJllS · 
yediği bir gole mukabil 4 gol ata" 
rak neticeyi 4 - 2 kazanmııbr. 

Dün ilk devre lstanbul namzet'" 
leri -bir kaç kiti müstesna- ço~ 
fena oynamıı, ikinci devrede d• 
büyük bir fey yapamamıılardır. 

Ankaralılarda da fert itibaril• 
yüksek oyunçular göze çarpma • 
malda beraber, takım çok caııl• 
bir oyun oynamı§br. , 

Maç ve oyuncular hakkmdald 
asd fikirlerimizi, bugün ayni .. • 
hada, karııık iki takım halinde 
tekru bir ekzeraiz yapacak ol.O 
namzetlerin oyununu aeyrettiktelS 
sonra yazmayı tercih ett:ğinıİZ "' 
den, timdilik fazla bir teY yaz~ 
yoruz. 

ı. M. A. 

DarDIAcezeye yapı
lacak yardımlar 

Şehir Meclisince ismi ''DütkUJI" ~~ 
ler evi,, ne çevrilen Darüliceze11,_! ~. 
935 Taridat ve murafı 173.Jr' 
olarak kabul olunmuttur. V arids"' 
bn yedi bin lirası Şirkeµ Hayri "' 
yeden, on dört bin lirası Akayd_.,, 
yüz on bin liraıı da ıinema ve ti • 
yatrolardan temin edilecektir. Be
lediye iae 27590 lira yardmıdl 
bulunacaktır. 

bir alaabaıına kan verdiğ!ni bil- -

dirdi. ya 150 gram kan vererek o1!11_!:ı 
Kan kralı her kan veriıinde ıa· liimden kurtarmlfbr. Bunu ....,...-

zetelere uğnyarak bu hizmetini Yerdi, baet•nm kencliaine ~ ~ 
haber Terir ve bir hastayı ölüm • kür ettiiinl, doktortarm kendifP"" ~ 
den kurtarmıt oldujuııun fazıl· tebrik ettiklerini bildird. Ars1lfl'! 
mumı iıter. Bu seferki gelit'.ncle 

de kendi akrabumdan bir lohu.a· 
nu yerine ıetiriyoruz. 
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Meşhur hokkabaz·-a -~ 

l· 

llokkabazlıkla milyoneı· 
ctdamın -hayalı 
~9iliz parf ementosunda 
h:>.<kail27[1k tecrübesi! 

l"okıc bz.z Kari tteıç 

"Kaybolan 
'{UŞ l<afesi,. 

hüneri 
nasıl g5s
eriJiyordu"ı 

.............................. . . 
: i 

L" t,k r İ r.o .... a .az-: 
/; •• i ann ı un~r-: . 

)eri daimoi • ı 

in: e r ok u gan~ . . 
!dırmırtır. 1 
~ Bu ı:azıca) ~' Geç~n defa hol:~taba7.lara ve 

' ~ ltın halkı e~l:n<lirm:k suntiy
~ b.azan büyJlt servct!er de elde 
I~;§ olmaları üzerine y.ızz.rken 
~t?:Jtere ve Amerika !a şchret ka 

1' l·=tnıı~ Mashe~·n!e gar:p tabiatı. 

: ı 

:meşhur ba2d : ı 

!! okkal az -i . . 
~ ' arın me i . . 
~, akıı lıa~·a ıl 

' il.f ay~t'ten bnlısetmiştik. 

B:..ınlardan ba~ka, "kaybobn 

• 1 
icn.alılıı, or i 
: :1 ! 
; l .............................. 

beklemesini mecburi kdıyor 
San Fransiskotlan Paris • Soir 

gazetesine yazılıyor: 
Nevyork'un en şrk caddesinde 

sabık dünya ağır sil:let ;ampiyonu 
Dempsey a;m f olduğu yeni lo -
kantaya öğ~e yemeği için gire· 
ken, ,:mdiki dünya tampiyonu 
Max Baer'in manej eri Hof manla 
karşrla§tım .. Ren onu Amerika . 
nın öte başını~a san,yordum. 

- Hal'o, n:ısı!s:n ?. 
Diye kaııı'a~ı.. Onun burada 

olmasına şa~mıştı.n: 

- Nevyor:da iş:n ne?. 
- Kira!adrğrm bir tayyare ile 

Ka'iforniyadan ge'iyorc!um.. Eir 
iki işi bitirmek için gel :lim. Öbür 
gün gidece:o!)m .. Benimle ge!mek 
ist?rmisin, haydi adresini ver .. 

Ben Hofmanın §aka yaptıcım 

san:l·m .. Fa ':at ertesi günü gelip 
kapıma dikilmişti •• 

- Aral::am r.şağıda be!db·or •• 
Hazır~anm:ın :çin sana iiç c!akika 

.. ' ' m saa:.e .•• 
Ace!e :le bavulumu c.'o'durdum 

Yirmi dak~':a ıc:nra da tavyareye 
b:nmiı ve havalanmıştı~ hie !.. tlı.ar. he ..,;.ı ... a.l.:ıt.a b.r ı .K.r .... ır 
Kaliiorniyanın Sakramento iki sene sonra rinr.te kaqınıza çı • 

-,e1·r:n:Je yere indi'r.. Ma!;.ı Cat>· '(acak b·r a''amı ş!rdi·'en r:.-- t 
bizi n-ey :'an:Ja be~diyordu. r 'c~:stirebi~.:r.sini.~?. ş :ra!tn b~·y:·;( 

_ Ilal'o Maks.. Bak sana bi. 1 .>ır leess:.ır.e s .. ylıyeyım kı crLL< 
~! ' •afesi,. hcl:'·ab:z'ı~m ı ya· 

n bir de Kari Hertz varclı. K "' bo' • n kt tf; fes; •~cr ''bııt,1 
Avrupa1ı gazeteci gef riyorum .. ta :yi l:o'·sör ke.'mam· .. tır ! .. 

, . , b. . ' 
Par'.s • Soir muha~iri.. - t-.ynı g:ceL.e .r.n-.ar .:'l • 

f\ Kari H ertz, esas itibariyle 
· tYholan kafes,, oyununu l::e:ıdi 1 
tluğllnu söylüyor idiyse de bu-

bir başknsından öğrenmi~ fa · 
~ ·ı 'ı erletere!c ve d~h b :rçol: eğ • 
·~e mevzuları bularak bizim pa-1 

~izla a~ağı yukan iki milyon 

l'a yakın kazanç elde e-tmişti. 1 

~1 liertz programına sinema da 

1 ~· ttnişti. Ve hokkabazlıklarla 

• ~~likt~ film gösteren ilk oyuncu 
lllt.ıştu. j 

~ nazı yerlerde tiyatro b1nası bu· 
1' ~ ltı.a-ı, fakat oraya bir tane derme 

e ~l~a ken:lisi yaptırır ve salatları ' 
ttlururdu.. ı 

e a· .. tı ır defa Seylan 1dasında yer-
Jı ~te Yaptırıp altı hafta kul!andık- 1 

~ 3onra tekrar yıktırdığı t~yatro·I 

~ ~ bir binayı 20 lira gibi b:r 

.. ~ 3rafla çıkarını§ ve b:r m:k'or
1 

e ~ Para kazanarak oradan aynl-

1' Hı. 1 

ıı ~~~ncak, bu hok!tab:ız zekasını 
1 Fazla kullanmak yahu& halka 

ı~ '~la k 0 

•• •• k · d ~· d 1 ~~k ze ı gorunme ıste ıgın en 
ti})- Usta hokkabazlann yaptıkları 

1 \'e l ı·· ·· ' ~ on arın usu u uzere zor,u 

d~lar vermefie girişti ki. bura-,1 
ilybediyordu. 

~• ~t ~.Yni kuma::!ık görül ·miyor:lu
1 

,.. dı. 0Ylece gözden dü~mcğe be;!a-
., 

" . . .. 
~
" .. ' dı,~.ertz'in r,erçelcten günün h5.· 

~~ l,~1 olu§u, lneiliz parla"'enbsu· I 
~İht ır kanun layihası verildiği ta· 

en ha~lar. •• 
" . " 

.,,,, la.tt~okkabazldc itlerinde b:lyvan. 
~İl' k kullanılmasını menedecek 1 

i' t' anun layihaın parlamentodan 
et \~l'lı~kt~ydi. Bu, d-ha z=yade, 
~ '-.l•l.. 1 .. ı ~·· ... c.:ı~ !'=af es .. h ::>kkab • zı I-!cr· 
... l a.ı·k 
tJ' ~il n adat ed'yordu. "Knyho· 

' ~ı~ilf :!s , h:>k1~a '·a::ın elinden us· 
~•irı~C\ dü§ürüldüğü zaman iç~ .1 

eki kanaryanın sakatlandı • İ 

ğı, yahut büsbütün ölJ:'.~:i de söy. tası o:::ır:ı!c kullandıi;ı ca:ık:ar, or-
C..ın~n üzerine Ma!:s Baer: sın:lan il~i lo;.s5r' e dö[! i.: şr.- c :i 

len:yordu. taya yayıldı. · • · • . ·· 1 '? G • - Eğer benimle b·r mülakat ıs.em .~sınız oy .. mı· ~=e~c.:r 
Himayei hayvanat cemiyetinin 

bu dava:a p~k çok gü. &.ilt~ uyan . 

dırmı~tı. 

F:ı!cat H=rtz ke:ntl:ni ko!ay kur
tardı. 

Kendi kafesindeki kanarya la -
rın ölmediğini, onların emniyet 
içinde bulWlduğunu iddia etti. 
Hatta parlamentonun h:ısusi b:r 
komisyonu önün:le bum.t i3b=.t !çin 1 

kafes:yle bera!.:er gi:i. Ve içer:si- j 
ne ayrı~a kurulmuı o!an bir aij 
ortasında, - kafes h:>kkabazın e·j 
linden dü§tüğ~ zaman - ku~un ne 
ka:lar emniyctt= o!duğunu g5ster · 

ili~ 1 
l~t~ bunda~ sonradır lci Hertz'. 

in ün'u ar~ık h:r yeri tuttu. ı 
Y.arl Hertz, kaf esiy!e beraber 

kay::e:f ği ku~u ,sonra kolunun i-
çinden çı!carıycr~u... 1 

Faltat kazandığı paranııı b:iyi.i!t 
bir kı:ımım ldf!ıt oyunlanuda. yj. 
y~rek mahvo!mu~tur. 

• • • 
Geldim Çinli lngiliz hc>k!\.a~a-

za... ı 
Ç:nli gibi göriinen bu adam, 

askıda S!ı::)çtu .. Hatta yarı Skeç, 
yan Amer :kan... . ı 

Lakin Çinli kıyafotilinde çı~:ı· 
yordu ... Kendis:ne b 0 r rinli aclt > 

koymu~tu: Çunı: Ling Su .. 

Bu adamın da kusuru "çene . 
baz,, olmayı§ındaydı. 

l~te bu sebept?n gar:., bir u · 
sul ortaya koymuı, Çinli gibi dav· 

ranm~~a çalı~mış, oynadığı za. 
manlarcla muh'.tini başhn başa ' 
Çin dekorlariyle süslemişti. ı 

Bununla beraber, b:r gün Ber
linde bir tiyatroda çolc giilünç bir 

hat.lise oldu.. ı 
Asbn Avrı.•pa ve Am"r 

0

kalı o
lan Çung Lıng Su sdı:'lede b:r o· 
yun yapar!<en, cüpp:sinin içerisin
de saklı duran balık kavanczu diit 
lÜ· Kırıldı .•• Bir hokkabazlık vaıı-l 

Ling Sa Jeliye cl5nmi.lştü. Ka · b ' I ' ya"'mak iç·n g"l 'in:zse h~ .. •·u-?e 1 öy.e yazmış ar-ı. 
fa:anı d·.ıvar:ara vurdu. Londraya E h · f", • ' zahmet etmiş ol.:!unuz .• s~ıallerini - . vel, e:n o:.ı .. :rırr ~ e r.-··ct 
dön:.lü.l~t~oradakend:siıç:nr..- . •. . , ci'tlii''m Fa'"'t c · , .. . . _ . ze ce,ra;> vererr.ıye"ec: .m, pro. e.e· ·• .J • .;.... q::;::.nı=a~-r • , 
yet c:ır.p bır hac.lıse meydan ala-

1 
rime da'r l:ir Lel~söz s5y!eyem"ye. !er l abul elmed::er. r 

ra!;; yeniden toparlanmasına selıep ce3im •. Ce~i.. - Diyoılnr ki siz se;ahati çc-'c 

oldu.. - Ben öyle bir ır.akıat'a gelme- 6eviyor ve sa';ahlara ka:!~r g~·:: l 
Tesadüf bu ya... dim. Evleheceğinizi i~:tmi§lim kız!ar?a balolarda, har':ırtla eğ:~-

Lonclrada bu defa Çung lina de... niyo1muşsunuz öyle mi?. 

F · · ı· b. d. - ç· ı· h k 1 - IIa dog"ru '· Fa1'"'l hemen du-- - lnnmavın ! &.ın'arm '·r--i u ısım ı ır ıger m ı o ·kabaz "" 
dah:ı h:.inerler g3:;teriycrdu. Ve ğ0.inümüzü yapaca~ de~il" m. Nev- organizatörlerin il.inal ve r:c :rı· 
gar'p deeil mi ki bu adanı hakiki yorl;un büyi:k ıcıyetesine mensup ya~ acenteleri lnrafın 'an icat f' il
bir Çinli icli·. 1 genç bir kız'a n!~anlryım.. An:-ak mel:te .~ir. O::uyu:u:armı:=a l:u • 

Hofmanla o!an kontratım 1937 nu bi' d!riniz.. N .. yazrk ki s:- ,• ·n 
S!toç • Amerikan Çidi \ung yılın.:an evvel ev!enmeme mani - şimdi. eyrı1ma!< rr.e::bmiy·t'n· 

Ling Su bu a~ama meydan o!cudu.
1 

dir. dey:m .• Hofman.'.a birlikte avd·a. 

Londrada h:ıkiki Çinli artist k'!n-1 Siz Avrupa gaze~ec:teri bizde ta gi ·'ece~im. Eski rnenejerim eli· 
disi olduğunu iddia ed"y::du. o o·up c:ten'ere tlair büsbütün yan. tün dövü;:erim·'en bir ::i!:se is~e -
teki Çinli h:>1:kabaza, (ki h:ıkika- 1 lış bir f .kir e:liniyorsunuz ve Ame- yere!t mn'1kemeye müra-aat etm·,, 
ten Çinliydi) b:r "muka:litltr,, de.1 r:ka n~~riya'mın tes'ri alt·n.:a ka. bir şey ka7anrca 1ı yok ya .. E.:.i 

di. ı lıy~rsunuz. Eve~ i~i b~~ boks~r .. ol- u~ra;tıracalc i~te !.. 
"Varsa meydana çıksın!, :bi du:;:um mes:Iesı hıç şuphe goh.:r - F.;:ey ma"ümat a'mı:trm .. rura. 

bir söz savurdu. ' c 1 mez! An:ak daha bir çok şeyler !ıır 'a yapaca!c başka işim ce ol. 

n .. . ' ö;renmek me:l:uriretin:!eyim... ır.a Iı3ınclan r:evyor1.a il!· harcl;cl 
unun nzerıne gerçe •.~'.) bir s·· d b ., el" • • 

Ç
. 

1
. 

1 
F 

1 
d " . . 1 .>z e en gaz:tecı.er l:tm ye ' eden lny ·are ıle ger ye uçtum. 

m ı o.an u, çı up a gelın ıı - d'" · k l k · ı ş· -'" N t • b J . . . . . .' j sene ı.nya ;amp yonu a ma ıa· maı evyor ;lan sıze ~ le • 
bat edelım. Hangımız Çrnlıyız?,. tediğimi a'.iy:emİfİm. Bunu yaz - grafı çekivorum •. 
g

0

bi bir cevap verseydi, o z3m11r ·- - -

"mu!mllit Çinli,, h:ırap o!'lcaktı. 

Her neclense, Çinli h >kkaba 
buna kubk asmamış ve mr hteU 

mües!esel ... rle yapmış o'd •ığu m1· 
k::ıvehl eri h =ç s:ırsmadan ça!ış"'

sınn 'evam etmiş ve çek:lmiş, g·· . ~. 
mı~. r. 

Bu g:ır~p meyclnn o!myu~ vr 

d:>!a3•ısile yeniden mevzu"' b<lhsr 

hış!ı s:coçy:ılı Çinrye yc:ıid~n ç
lı:ma ve hız alma Z:?minı açmı~ 

tır . 

F ~kt:\l "Yap.,,a Çinli , n1n "m~ 
rifetbri,, yalnız, kavano'71J deVT: 

len ba 'ık oyunn ve bu gibi şeyle• 
den ibaret deif l:li. 

"I~ur~nn y--kal~mrı .. i? bi kc 
k •nç bir ishı ,. r' 1 ... ., b'r oi":ın 

r.·n•·r ·1-,, '>:r ,,. .. n l.n Jc •r-ıın "'l.~d·ı 

l 

L • • • .. w .. • • l ec1:-.rek .. 1 IJ..ın amıı. arııı xıl:leltt n;I. & ini•" .:um ı· ouu J ak /J"t•ı J"t'Y t•ı:ı-o•r:sı g. ~.;uııe ı:::ı.Jc :;: o , ., .. v • • " • ,, • 
d"' ~ yorkta b!r lo .:antn açmı~trr. Ru ln!:an '-:r··a rn :i··ade s"nr mernl.lıları rafbt t 

u. etmekteumi§ler.. Ruimde Dem.,aeu; kaı ısımn 1,wmıda bir eli parralaı J.e.-ı 
• " • görülüyor. 



HABEP -Ak~ Postan 
----

Hayvanlarda ahl8k! Dünyanın en büyü ' e 
Nüve halinde de olsa, hayvan

ların iyiyi fenadan ayır
maması vardır 

en yaşlı sporcusu 
Yetmiş sekiz yaşında dinç ve 

genç kalmanın sırrı nedir? 
lngilterede Kamberland' da Lo· 

rother ptosunda Lord Lonsdal 
yetmiı sekizinci yıl dönümünü 
kutlulamı~tır. 

Lord Lonsdal için herhangi bir 
yıl dönümünü kutlu!a.mak deme~ 
mü~teaef bil' sofra ve bol içkili bir 
yen.ek demektir. 

~ 1' 
dememe!erine Lordun canı sı ~C1 ııl 
:h. Hemen yerinden kalkıp, 3~"., 

d ·ı· dıtl dan pürosunu, başın an s: ın. ~ 
ni bile çtkarma.:ian ata b ndt 
onu kuzu gibi bir hale so1ctu. , 

Hoş, Lordı küçükken, lsviç:°:~ 
de ailesinin yanından kaçını~ I , 

h . . t h1" bir canıhaz anenın peşıne a , 
rak iki sene kadar onlarla düJ15;1 
yı dolaşmış, oldukça hu.tın snY1 ~ 
bir at can.baz! olmuştu. . , 

Şu tablo hayvanlar arasında birbirine yardım ve mucıvcnetin ne canlı 
tıinsalidir. Bakıruz anoaı ölen kuzu.ya bir inek ne tatlı siit veriyor ... 

bir 

Amerikalılarm "dünyanın en 
büyük sportmeni,, ismini verdik · 
leri Lorcl, ayni zamanda dünya· 
nm en büyük iş.t'hasma sahilidir 
ve 78 yaşında olmaama rağmen 
buna §a~anlara der ki: 

1 .. ' ıll ıBu knçamak, Lordun gene g ci 
de yaptığı haşariliklerin yegsr.;.-. 
değ:ldir. Koca Lord, gene gen' ;3 
ğinc!e Ameriknya gitm:ş, orıı:,, 
Kovboy olmuşlu. Hatta, Den"e:,e 
deı diğer Kovboy arkadt:.ş!aı';lt 
beraber bir posta arabasına b· ~ 
hücum eı:l' h s.o· f ıuş!ar. Lord b 

Hayvanların her harekatının 
ınihan 'kf olmadrğ'uır, onlarda da 
insanlara yakın bir nevi zeki. bu • 
lunduğunu methur Framız mu .. 
harrirlerinden Lafonten hepimi • 
zin ezbere bildiği bir çok manzum 
masa.Hannda izaha çahımı,tır. 
Fakat acaba bugÜn daha ileı-i gi .. 
di~erek hyvanlarla insnları birbi • 
rine biraz daha yakla~trran diğer 
bazı hislerin de onlarda bulunup 
bulunmadığını araştırmak kabil 
olamaz mı? 

Şüphe yok ki insanları diğer 
mahluklardan ayıran başlrc3. has • 
aalardan biri insanlarda ahlak ol
ması ve onların iyiyi fenadan ayı· 
rahilmek meziyetine malik bulun· 
masıdır. l~te bu kıymetli hisse .a• 
hib olan insan, harekatını ona gö
re tanzim ederek yaıamaama de • 
vam eder. Hayvanlarda da acaba 
ahlak ve vazife biasl yok mudur? 
Bunu arattırmak herhalde fayda
:uz değildir. llk önce tunu aöyli
l'e~im: 

Hayvanların harekatını yakın

dan alaka ile tetkik edece koİur -
ıak görürüz ki onlarda da bizim 
gibi ıev.gi ve muhabbet hissi var • 
dtl". Sevdikleri uğnına İcab ederse 
hayatlarını da feda ederler. Hay· 
V3nlar aleminde nümune olarak 
gösterilebilecek ne derin ana tef.. 
kati ve karı koca ınerbutlyeti ol • 
1inğunu hepi.rn'z biliriz. Fakat bu 
lıislere sevki tabii diyenler bulu • 
rıahileceği için biz qağıda öyle 
'Ya!.;'alardan bah1edeceğiz ki key
fiyeti basit b~r görüı!e tefsir et
mek i1tiyen1er bu vak'alu karşı ... 
aın~a dü§üneceklerdir. 

1 Mesela meşhur naturalist Ro .. 
manes'in köpeğine müteallik çok 
'dikkate değer bir vak'ayı anlata. 
lım. Bu köpek hayatında bir defa 
hırsızlık etmi§tir. BaL"'mrz nasıl 1 
Karnınm ton derece acrktığı bir 
gün yemek masaımm üzerinden 
bir pirzola kaparak kanapenin al
tına kaçmIJ. Efendisi bunu gör· 
müf, fakat görmemezliğe gelmiı. 
Köpek kanapenin altında bir kaç 
dakika pirzola kemiği önünde dur 
mut ve bekleımit. iki hiale müca .. 
dele halinde olduğu görülüyor .. 
muı. At; olan kammı mı doyur • 
mın, yoksa vazif eıini mi yapım? 
Yani pirzolayı tekrar yerine götü• 
rüp bıraksm mı Bu ikinci hia ga .. 
Jib gelmif. Ve köpek kuyruğunu 
ıallıyarak yürümüt ve p · rzolayı 
efendisinin ayak1arı önüne getir .. 
mit bırakmıı. Mahcubiyetinden 
döner~k tekrar kanapenin altına 
ıakl&nm~. Efendisinin bütün ça· 
ğırqlanna ve okpyı§larma rağ • 
men rfzlendiği kanapenin albnda 
elan uzun müddet çıkma""'!· çağ-

nldığı ve okıandığı zaman uuın • 
emdan ba~ınI çev"riyoım~. 

Romanes diyor ki: 
Asıl ~ayam dikkat o!an noLta 

ben köpeğimi bir defa bile o~ un 
dövmemi~H:n. Binaenaleyh kupe· 
ğin bu hareketi dayak korku:>un • 
elan ileri gelmiyordu.,, 

lşte bu vak'a :le de pek iyi an· 
latdzyor ki köpek hırsızlığın fena 
bir şey olduğmıu anlamış ve buna 
teşebbüs ettiğinden dolayı da 
mahcub olmuttur. 

Bazı hayvanlarda, kendilerin· 

- Her sabah kahvaltı olarak 
soda ile beyaz şarabı karıştırrrun 

-.. e içerim. Sonra bu "ilaç,, saye 
' c;inde ne i&tenem ve önüme ne gı • 

tir:r:erı;e yerim. 
Lord Lonsdal, lngilterede ıpor 

aleminde en tanınmış olan ş.ah11i
yettir. Hiç bir atletizm, boks, fut· 
bol, rugbi maçı, at yarışı yoktur ki 
ihtiyar fakat herdem taze Lord o· 
rada. fahri locada bulunmasm. 
Lord moçın bütün safhalarını d:k

kallc takib eder. 

den beklenilen hizmetin üstüne çı- Lord eski moda üzerine giyin'r. 
kıldığı zaman, isyan ederler. Bos· Favori denilen biçimde yandan 
tan kuyula.nnr çeviren beygirlere bırakılmıt sakalları, harbden ev· 
dikkat ediniz. Adeta hergün ne velki biçimde fakat gayet iyi ke -
kadar döndükleı·'n hesab etmişler si'mit e:b'eeleri, ceketi in iliğ'n • 
gibi hareket ederler. Hergünkü den eksik olmıyan çiçeği ve ağzm 
devir mikdarmı bulunca kendilik- dan hiç düpiyen püro sigaram 
lerinden dururlar. Ve onları ne ile eğer bir maçda hazQ' bulım • 
kadar çalışmaya icbar etseniz ile- mazsa o maç muvaffak olmuş sa
ri gitmezler. Bu hal eskiden tra.m· yılmaz, bir eksi·kliğ hissedil'r. 
vayları çeken beygirlerde de gö. Lordun püroları meşhurdur. 
rülürmü§. Günde kaç sefer yap· Yanına her gidene hemen bir tane 
mıya alışmışlar ise ondan fazlası- ikram eder. Kendisi ise bir püro • 
nı yap~makta ısrar ederlerın · ş.. yu iki üç santimetreden faz!a İç· 

Bazı hayvanh·da merhmet, bir· mez, atar, yenisini yakar ve der 
blı·lerine yardmı hissi de çok ileri iri: 
gitmi~tir. Bunlardan da bir kaç - Püronun en tatlı yeri uc ta· 
misal gösterelim: raflardır. üst tarafmda ayni lezzet 

Fransa.da bir gün aslan kdesi· yoktur. 
ne küçücük b'r köpek girer. Aslan Lord, bu ya§a gelene kadar, on 
yerinden kalkıp köpeğin üstüne ton elan f a.zla püro aarf etmiştir. 
doğu yürümeğe başlayınca biça· Amer;jcahların Lorda taktık • 
re hayvancağız korkusundan tirtir lan "dünyanm en büyük s~l')rtme· 
titremeğe ve acı acı yalvarmağa miı, ünvanma karşılık, lngilizler 
ba§lar. Aslan köpeğin bu halbe ona "en son büyük asilzade,, ün • 
acır ve ona merhametle bakt:ktan vanmı venniJlerdir. Filhakika 
sonra yerine döner ve yatar. Ak· Lord cömertliği :le de me~ıhurdur. 
ıa.m yemeği dağrtıldığı zaman ıah Esasen c&nertliğine serveti daya
ralar kralı hissetinden bir mikdar namamxştır. Av köfkünü, çiftliği. 
ayırarak köpeğe verir. 8°1" hafta ni ve yarış atlarını ıatmak mec • 
sonra araların:la oıkadar büyük bir buriyetinde kalnıı~tır. Fakat bu, 

Lord Lorısdal 

diler ve oyunlarını verd'ler. Fa?mt 
Lorddan be~ par<>. bile almak iste
mediler. O zaman Lord bütün ka-
dm artistlere birer elmas broş ve 
erkek!ereine de birer elmas kra
vat iğnesi hediye etti. 

Lord için m · safirperverlik mu • 
kaddes bir şeydir. Londradaki e • 
vine misafir gidenlerin hiç birisi 
kapısını çalmağa fırsat bulamaz· 
lal'. Çünkü knpnla aıra ile nöb~i 

gibi bekliyen uşaklar kapıyı daha 
evvel açmış bulunurlar. Bir defa, 
nasılsa nöbetçinin birisi kapıda 

bulunamamıı ve Lord evine dön • 
düğü zaman kapıyı çalmak mec -
buı-iyetinde kalm1ş, kapı açılmcaı 

Lord hay~tır.da ilk defa olarak u· 
~aklarını şiddetle payla~ş. 

Lordun hayvan!ar üzerinde bü· 
yük bir tesiri vardır. Bir cok bü· 
yük ve yırtıcı köpok!eri vu:rdır. 

Bunlar, Lord yemek yerken etra • 
fma d'zilirler ve onun bir bakışı 

ile emirlerine itaat et!erler. Lord 
her yemeğin sonunda daima kiraz 
h pasta yer. Pasta sofraya getiri· 
lince keser ve hangi köpeğe bakar 
sa o köpek gelir, ona bir parça ve· 
rir, ve sıra i!e heps'ne dağıt!r. 

Atlar da Lordun tesiri altında-
drrlar. En azgın at!ar Lor.lu11 ya • 
n•nda kuzu gibi olurlar. Geçenler· 
<le bir canbazhaneye vahşi bir at 
getirilıni~ti. K:ımse bir tür!ü b'ne • 

hatıra.; mı anla • ken: 1 

, - Eğer bu soyffllnu yapan ~rf 
kadaşlarmıın hepsi ölmemiş 0Is

5
, 

dı, bu hatırayı kabil değil anJl1~ 
dım. f/ 

Diyor. Lord Amer'kada ı<1° 
1 

dike' de altm bulunduğunu ilk 1'~, 
fe:lenlerden biridir .. ~ırmızı d~~ 
li1er arasında kendısıne ahbab . , 
e :linmis olan Lorda, onların reıj 
Ieri alt;n yerler· ni gösternıişl.~ 
Lord da dönünce "altın var,, eh 
haber vermişti. Bunun üze1·iııe; 
Şarlonun da filmine mevzu yJ; 
tığı "Altına hücum,, ba§lamı§tJ·~ 

A.merika1an Clönünce, v< 
lngilterede boksörlük de yaprcs1f, 
tı. Hem öyle şaka bo!~örlük el~, 
ğil. Dünya pmpiyon~ S~llivaıı J• 
dövüşmüş ve onu beşıncı raV\11' 
da nakavt etmişti. ~ 

Lordun bok kudretini tadaıı! , 
d b. 1 b" . ~t' arasın a ır GO.t ter ıyes z ar .. ~} 

cdar ve ne:.ıı:aketsiz kimseler 
..:ı ·~e~' vardır. Hatta, 75 yaşm _a ı . 1• • ıt 

b ir mac esnasırda Lorda bıt 
çatmı~t~. Lord 'htiyarhğına ı·ı:ıS; 
men bir yumrukta herifi na~& 
etmiştir. , 

Lord Lonıdal'in meşhur Ptt~~ 
bağı n:şanı vardır. Ayrıca K~ı:c J 
land Amirali, Kamberland L0

,\ 
. · b "ıı." h Lo"',ı; rn-:.avını, gar ına:::-c .es,ı • , 

V ld ... 1 ~·ı>' estmor an reıs unvan .arı 1 
~-:c 

dır. Bundan başka boks ko11· , 
federasyonu rei~i ve Arsenal f;)~~ 

·dı•' 
bot klübü ı·e:slerin<len biriı: • ·G' 
Fakat en çok fftiharla takrnd t' 
ünvan "dünyanın en büyük sP0r 

miyordu. Canbazların atı zapte. meni,, ünvanıdır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--___./ samimiyet ve itimat teessüs etmiş 78 nci yıl dönümünde büyük bir 

ki, köpek geceleri aslanın pençele cömertlik daha yapmasına h"ç te 
ri araımda yatar ve uyurmu§. mani olmamıştır. Bakınız nasıl. r Yeni Kitaplar 

Her tarafm karlarla kapanarak Lord, yıl dönümünü kutlu1ama- ı H J" ı · · ı ,.. ı · 
donduğu §iddetli bir krşda yiye .. ğa gelen misafirlerini eğlendir. aya 1 SOsya f ZM - ı mı scsya tzl.11 
cek bulmak iç'n çırpman ıerçele· me:c ?çin kadm ve. ~kek bir çok 1 ~~fh.ur E~.g~.ıs·in. bu e\'Ten!lel. Jstcıörgüt~ H:ydar ~ifat tarahndşt1 
re, balkona 8..lllan bir kanaryenin artistler davet etmı~ti. Bunlar gel· dıhmıze buyuk hır muvaffakıyetle çevrılmış bugun yayılmıştır 
kendi yiyeceğinden yam dağ-ıthğı Özenle tav~iye ederiz. Fiatı 50 krş. ~ 
ibretle görülmü§tür. m 1 ~ 

Rıhtam kenannda birbirile ho- arkalarından arhhi imdad heyet • :::::::::::::::-.::::::::::·.:· .• ··.-............................... , ....................................... - ......... " .... ·:::::1·· :1 ................................................................. , ............. . 

ğu~an iki köpekten biri denize dü- !eri de onları takib edermİf. Bu ğ D kt Ah t A 
ıer. e·r hayli çabalar!,.ktan sonra minimini hayvanlar hiç bir za.ı:nan § o or me sım ~ 
kuvveti keımh babnağa •başladı • yaralılarını ve ölülerini yolda br - = o· t k .. şef y d ... 1ı 
ğmı gören daha bir kaç dakika ev r.ıkmazlannı~. Te~ef olan arkad~ş ! r a oy ~ a une iP~ 
vel boğu~tuğu haımı hemen ken • larını yuvalarına tatnnak onlar ı· i .B. ll '-
dini denize atar ve boğulmak üze· ç'n bir §eref borcu imiş. P. Tramvay yolu, Muallim Naci cad. No 115: 
re olan arkadapm kurtarır. işte bütün bu vak'alar bize pek ı§ lstanbulun eu göze] verinde geniş bir park ortasında her türlü ast~ 

·Karıncalar hakkında tetkikler· ala gösteriyor ki hayvanlarda şef- ~ konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlil 

de bulunmut olan meşhur natura • kat, n: 1 ·hamet, fazilet, iyiyi fena- ~ hastalara açık hac;tahane. 

I• R b h l d d - Yatak fiyatları iki liradan itibaren ııt eaumur u ayvan arın ai • an ayırmak hissi ve hassalarn nü ;:, 
ma yaralı arkadaşlarmm imdadı- v~ hal:nde dz.bi ofo:ı vardır. Hem· ~ Doğum ,.~ kadı~ .amt'liya~lar~yle apandisit, fıtık, hasur ve buflll 

k ki .. .. . . . . . . . H uenzer amehyeler ıçın hnsnsı, fıyatlar, arzu edene fiyat listesi ,.t 
?~ oştu rmı ve onu tükruklerıle cınufo~ım1zden ba.zrlan ıç n ne ıh- ;: bro~ür gönderilir. Telt'fon: ( 422:.!l) 

ıyı etmeğe çalııtıklarını söy
1
emek l ret a!ı.ıacak bir ders d~il mi? ::i~:-:·--·---·· ........ ·-············-···············-···················· .. ········--···· ...... -~:~ tedir. Kanncalar sefere çıkınca S. Karsan • ................................................................................. _ .. __ ........... --

• 
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15 MART - 1935 

BOyOk 

Tayyare Piyangosu 
78. ci 7 Ertihin 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Bakırköyünde Kaı taltepe 
Meşrutiyet caddeıinde 13 diğe
ri 1 l numaralı vui bahçeleri her 
tarafa nezaretli elektrik, ıuyu 
mükemmel biri 10 diğeri 6 odalı 

Kara Gölge 
Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 
Fiyatı 5 /(ur aşl ur Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 

4yrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 
Lıralık ıkramfqeler oe j0,000 liralık 

miikaf at oadı r • 

havadar aanatoryom ıibi kötk
ler tamamen veya kumen ayn 
ayn ucuz kiraya vrileceğinden 

Galatada Kredi Lione bankası 
yanmda Melek hanında 7 numa· 

Bu merakh ve bey.::canh rom~nlar seris nden her on beı 
gtlode bir kitap oeşro unur. 

raya müracaat. ( 4088) ı 

Diş tabibi IHlnyamln 
flll!••••••••••••••••••••--~I Nipntq - Vali konalı caddesi 

Dün ve Yarın Kitapları =~· 24·~~:-ıincid•İ·ı 

Her kitab ba,ı. başına bir romandır. 

Şimdiye !<.adar Çıkanlar : 
Nu.nara 1 Bir Mübım Cinayet 

,. 2 San Saçh Adam 

., 3 Ası maş Kadın 

,. 4 Mavı Portakal 

Yurdumuzun en salfihı9etli bilginleri elile Al" • "I 1. 
Ct=nyanın en çok tanınmış ve beğeniJmış eserleri 

1
11.======:::::Q:.~-~c"i':;r 1 naawoın , Tevzi Yeri : Vakit Matbaası - An~ara Cad. • lst,.nbul 

güzel dilimize çevr ilmektedır. 1 ısmaı ·ı 
... ............................... 1 ....... . 

HaytlarPGfa haatanai beuliye 
Yirmi kltnbı birden edınmek ve ~ok de§erll bJr kU· mütehauuı 

tUphaneye •ahJp olm ık iatlıoraınız llrologue _ Operatern 

-Günün ı- otografları 
Dün ve Yarın 1 ercüme Külliyatı 'na Babıali caddeıi Meserret ote-

li 88 numarada heT gün i;ğledenH Abone ol unuz • :! sonra ıaat ikiden ıekİ7.t' kadar.I 

Muhtelif gazetelerde çıkan ~ünüu tıadiselHı ne ait fo. 
•ograflarla apor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
kellerine ait lo·ogratlar yatoıı lıtaabulda VAKiT 
kDtüp"ıanesinde sahlma'<tadır 

Bu külliy~ta abon~ olmak için müracaat etmekte olan oku· 
yucularımıza bir kolayhk olmak üzere abone t-rtlarmı yuıyoruz. 

Abone şartları: Onar kitaplık ı inci" serinin fıati 
''636", ikinc1 aerininki "504,. laıruttur• 

Ödeme şartlan: Birinci ıeri için "236", ikinci seri 
için "204,, kurut petin almrr. Kalan kııımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere takıite b•ilanır. 
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Türkce - Osmanlıca - Fransızca 
•• •• 

SOZLUK 
Dictionnaire Turc - Ottomane - Français - Hangi seriye abone olursanız olunuz, pefİn almacak pa 

rayı gönderir ıönderm~z on kitabı birden ahraımz. Kitaplar tq· 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta paraıı alın 

ınaz. -
Abonelerin - taksitleri ıünUnde &diyeceklerine dair -

rnemuna daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu 
bu röndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu biı 

lsmail Hami Danişmend tarafından melJdana getirilen bu ıfJ.~at öz 
1 ürkçe kelimelerin şımdil}e kadar kullanılmakla olan Osmanlıca fle 
al}nı zamanda F1ansızca karşılıklarını ~Ösle1 mekledir. 

1 
eaııaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çolr deierfi külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Herkesin ve ballA ecnebllerln lstHade edeceği bu SCZLCJK 
intişar etmiştir. Flatı 100 kuruştur. 

cMi'-c•et ~-Valıit Mat-.. ,. Aohara auLIML - lataDMit :;;=-:Kanaat kütübhanesi.~ 

J S., B O lU 1 Y A ====-------------s-====..,,..,-=-
kurtardJktaD sonra Montelorteye ka· ı ikinci defadır rastlıyoruz.. Birind 
dar arkadaşlık etti. itte efen diler o • defası Roma da yeraltı mezarlıklama• 
Jup bitenler bukadardır. daydı. O zaman Şövalye Sezar BorJI· 

Sakin bir eesle anlatılan bu vak'a yanm hizmetinde bulunduğunu sak· 
dinle;>icilerin flzerinde istenilen tesiri lıyamnmıştr. Borjiyamn casustan ta.
hasıl etmi~ Bu umumi dil§ilnceye rafından kaçınlan Kont Almanın 
Pro'.lS Manhedi kontun önünde eği- Monteforteye gene Borjiyanın bir ca4 

}er ek: msuyle dönmesi tuhaf değil mi? .. 
- Monsenyör biz haksızız... Sözle- Bu sözler üzerine Prlmverin yiiztl 

J'iyle tercüman oldu. apsan kesildi. Ragutandan uzakla,. 
Kont: mağa hazır olan Kont Alma: 

- Hayır. Her teY benim aleyhime - Efendiler, yemin ederim ki bil-
karar verecek tekilde sıralanm1§- Va· mlyordum. dedL 
ziyet aeele edilmesini icap ettiriyor· Rapstan ba hakarete kal'§J acı aa 
du Sizin yerinizde ben de olsam ayni ıüUiınsedi ve alay eden bir sesle ce
oe:dlde hareket ederdim. Efendilere- vap verdi: 
fer beni memnun etmek lstenıeniz ar- - Zannedersem Senyör Maletesta. 
tık bu fena ft!Yden balaaetmiyellm 1- Aleksandr BorjJyanm bastırmış ol• 
Sözlerini aöyledL dağa Uç bin dük& altmmı kazanmak 

- Bununla beraber siz bulunmadı- istiyor. 
ğmız sırada bazı kararlar verildiği Mletesta lfddetll bir hareketle eli• 
ıt'Ji kumandanlar da tayin edllmlf' nl ban~rfne götürdü. Ve hiddetin-
tir. den bofulan bir eesle: 

lşlerin tamamen bltfrllmft bulun- - Ya fikrinizi anlatınız yahut l• 
du~"Undan dolayı sevinen Kont cevap flnlzl eereceğbı\1 dedi. 
verdi: Kollannı çaprazvari kavuıturan 

- Herkes oldufu yerde kalarak Rapstan Maletestayı tahkir edid bir 
nzifesine bqhuan.. bak.İfla sOzdilkten sonra: 

- Şimdi yapılacak bir 1~ blıyor. - Teli§ etmeie hakkınız yoktllr. 
.Ko~t Almanın başa reçtiğfnl halka dedi. Fikrimi anlatmaya gelince bu· 
ilin etme!<. au da sizin emrinizle değil kendi key· 

Bu ınrada sene Jan Maletestanm timle yaPl)"Orum. Ef eneliler siz de ha• 
se : du. uldu: kem olunuz.. Papa Altıncı Alebandr, 

- "lonsenyörlln bize anlattıklarım mel'unlukta kendisiyle ayni ayarda 
tm 1en hakikat olarak kabul ediyo- bulunan oğlu Sezarla bir olarak Mon· 
rum Fakat efendiler son bir nokta teforte aleyhine hazrrladıklan te~elJ. 
daha nr: Kont Alma Şöftlye dö Ra· büse karşı geldiflm için ba~ı getire
« ·an tarafından buraya getirildi. ne O~ bin dilka altını mOkAfat vadet. 

Maletesta "getirildi,. kelimesini tiler. Halbuki benim Kont Almaya 
tl:ldetle söylemlftl. Bunda toplanan Monteforte gibi hür ve Borjlyalara 
m1na kontu titretmişti. Ragastan da boyun efmeyen bir şehre kadar ar• 
gözlerini açarak bu sözleri söyllyene lmdaşlrk etmekliğime sebep beni takip 
dikli:atle bakmağa bqladı. eden zalimlerin pençesinden kurtul· 

Jan Maletesta tekrar söze başladı. mak fimidi ldL O halde ben de Seny8r 
Yalnız tu'hafı fU ki siSztlnU bitirdiği Maletesta beni tahkir edip Montef or· 
saman gözlerini Prlmvere çevirmiş teden ffkmata mecbur ederek Borjl. 
•uıunuyordu. yalann eline dilşmekllğime yardım 

- Efendim, pm,. dl Rapstaa etmek saretlJ"le ftdedllee il§ bla dil· 

kerler düşmanımlZlll kuvvetini keşfet
tim. Bu vazifeyi kimseye vermek iste
medim. Cesaret ve günenç lazım. Biz 
onlardan kuvvefliyiz.. Onları yenece • 
iimlz muhakkaktır. sözlerini söyledL 

Askerler hep bir ağızdan: 
- Yqasın Kont Almaı .. diye hay

kırdılar. 

Kont Ragutana i§aret etti. O da 
sabite dönerek: 

- Efendi! .. Saraya kadar bizimle 
beraber ~eleceksiniz ı. dedL 

Zabit kendisine emirler veren bu 
yabancıya f&§kın bakarken Kont sert 
bir sesle: 

- Yaverimi dinleyiniz efendi? .. em
rini verdi. 

Zabit selim vererek neferleri sıra· 
lama.ta ba§ladı. Ragastan ona doğru 

eğilerek: 
- Arkadaf, saraya kadar hiç bir 

harekette bulunmıyarak yalnız emir
lerimi yapmız.. Müklfatınızı benden 
bekleyiniz.. d41di. 

Zabit bazı şeylerin geçtiği, körü 
körüne itaat ederse büyük faydalar 
elde edebileceğini anladı. Askerlerin 
&ıilne geçerek kılıcını çekti ve: 

- Yapsın Monsenyör? .. Kont Al· 
mayı selimlayınız.. diye bağırarak 
yürümefe başladı. 

Bu kUçilk kfime, yolda kendisine 
kablan yeni elbiselerini giymi~ asker 
ve ahali ile beraber bir saat evvel ne
den dolayı "Gebersin" diye bağırmış 
olduklannm sebebini anlamadan şim
di de "yqasm Kont Alma,. diye bağı
rarak, araya dofnı ilerlerdi. 

Bu vak'alar gayet kısa bir zaman
da geçmiş oldatu halde kontun geri
ye d8ndiltil şehirde duyulmuştu. Söy
ledlft sörler afrzdan ağıza dolaşı
yordu. Kont dil§manı keşiften dön
müf, azkalsm vuruluyormq. Riva
J"ltlm çıkmıJb. Bunun Uzerine ahali 
80kaklara diikUlerek sabahleyin asrla- ı 
ea.ir siylenllen kontu şimdi alkışlı· 
YmJardı. 

1'1'7 

Ragastan St!Vinç içinde: 
- Nasıl, size söylediğim çıkmadı 

mı? dedi. 

- Hakkınız varml§ Şövalye .. Fakat 
ahalinin giymiş olduklan düğünlük 

elbise ile uzaktan ~elen boru seslerin• 
den bir şey anlamıyorum? .. 

Bu esnada Kont Almanın gittikçe 
büyüyen alayı sarayın büyük meycfa.. 
nına varmıştı. Ayni zamanda öbür so.o 
kaktan daha süslü daha büyük bir a
lay göründü. Birind alayda ""yaşasın 
efendimi:ı Kont Alma !ı, diye çınlayan 
seslere karşı ikinci alaydan "yaşa.sın 
reisimiz Prens Manf reeli?,, cevabı 
yiik.9eliyordu. • 

Ragastan üzengilere basarak eğe
rin üzerinde doğruldu. Kendisinden 
elli adım ilerid~ Mrinçle allana11 
şapkaların üzerinden, süslil bir araba 
içinde beyazlar giyinmi§ Primverl 
gördü. 

Onu derhal tanımıştı. Yanmcla gU. 
lümsiye.rek halkı selamhyan Prens 
Manfredtyi görünce her §ey:I anladı. 

Ahalinin .. yaşasın,, di) e alkışladı· 
fı Prenses Manfredt, Kont Almanın 
kızı BeatrisdL 

Ragastan gözlerinin dumanlandı· 
fi, şakaklannın zonkhyarak ba§lnın 

döndüğünü hlssettL Düşmemek f~n 

eğere tutundu. Yüzü bembeyaz kesil• 
miş alnını soğuk bir ter kaplamıştı. 

Bütün ümitlerinin bir anda yıkıl· 
dığını görüyor, şimdiye kadar katlan• 
dığı fedakArlıklann bop gittiğiıd 
anlıyordu. 

Bu ~nada önüne geçilmesi mfim .. 
kün olmıyan bir vaziyet hasıl oldu. 
tki alay sarayın merdivenlerinde bir. 
leşmi~leordi. Prens ManfredJ. etrafın• 
daki Senyörlerin yüründe beliren 
hiddet Ye şqkrnbğı giirmO~. Knnt 
Alma saraym 8ntınde atından iner
ken kendisi de arabadaR atlryarü ı. 
ğudı: 

Forma: 23 
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-Vak'a burada görüşülemiyecek 

kadar mühimdir. Meclis toplansın. 
Sonra Kont Almaya doğru giderek 
soğ•ık bir tavırla: 

Kont! Meclisin toplanması için 
emir verdim .. dedi. 

Kont etrafında bulunanları heye. 
cana sürükliyen bir gururla: 

- Pek Ala prens! .. ce,rabıru verdL 
Şimdi müzakere salonunda meclis 

kurulmuştu. Halk dışarıda neticeyi 
salPrla bekliyordu. 

Salonda, büyük bir masanm etra· 
fınd;ı. evvela Grand üniformasıyle 

Prens Manfredi, sonra üstü başı toz 
toprak içinde yüzü sararmış. bıytkla· 
rını asabiyetle kemiren Kont Alma, 
sonra sırasıyle Valantin Rikardo, 
Trivolçe dö Piyambino, Jan Mal~tes
ta, Rodriyo, Pinrola, Kiyolo d'Orsini. 
yer aldılar. .... 

I<ont Alma salona girerken oraya 
kadar yanından ayrrlmıyan Raga'4tan 
artık çekHmek .fstedise de H.ont mani 
oldu: 

- Biraz evvel size yaverim dediği
mi işitmediniz mi? 

- İşittim Kont!., 
- Öyle icıe biliniz ki yaverler. mec-

lis~~ hazır bulunabilirler. Arkamdan 
gc ız. 

Ragastan içeriye girince ilk gördü· 
f i b~ basına doğru yürüyen benzi U· 

çu.k ' rimverdi. 
Beatris titreyen sesiyle: 
-Baba !, Geriye dönüşünüzün beni 

ite kıular sevindirdiğini görüyorsu
n" .. dedi. 

Kont Alma canının sıkmhsını bir 
güfJ.şle örtmek istiyerek: 

- Beatris!. Evlendiğini halkın se
'rinç naralanndan öğrendim. işte bir 
baba içfn en müşkül an? .. Bunu ~en de 
kabul edersin değil mi yavrum? ceva
'1nr verdL 

- Baba!.. Her şeyi öğrendiğiniz 

aman-
- Bu evleaJf allemiz.e ıeret verir. 

SARll.Dllr. Po1.İS H~ll TARA/:'"/ 
Sı~ı llİlt/El(tLDF 
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Hernekadar bu hususta benden izin 
alınmadıysa da benim de fikrim buna 
yakındı .. Rica ederim Prenses elinizi 
\•eriniz! 

H.oni manevrasında cesur ve ma· 
hirdi. Prens l\tanfredi meclisteki mü· 
zakerenin esasını teşkil eden Lir me
selenin böyle kolaylıkla halledildiği· 
ni görünce içi Cerahladı. 

Bu sırada Primver ~övalyeye uzun 
uzun bakmıştı. Karşısına ge~erek bir 
söz söylemesini bekliyordu. Şöval)e

nin üzerinde dolaşan bir bakışı: 
- Ben senin geri döneceğini bili· 

yordum. Talih bizi birleştirmeğe az
metmiş.. Bu anda ağzından çıkacak 

bir söz bana karar verdirecektir ... De
mek istiyordu. 

Fakat Ragacıtan başını önüne eğ. 

mi' olduğu için bu bakışı görmemiş 
hatta onun derinden derine göğüs ge
çirdiğini bile işitmemişti. Kont Alma· 
nın kızını ömründe ilk defa görüyor• 
muş gibi soğuk ve sakin bir halde dü· 
şünceye daldı. 

Jan Maletesta genç prensese kolu
nu vermek ve onu oturacağı koltuğa 
kadar götürmek için ilerledi. Bu sı· 
rada Prirnverfn Ragastanr ok~yan 

istek ve özleyiş dolu bakışlarını gör• 
dil ve buna mim koydu. 

• • • 
Kont Alma söze başladı: 

- Efendiler! .. Şimdi açıktan açıra 

görüşebileceğimiz için Monte(ortcde 
olup bitenleri bana anlatmanızı bek· 
liyorum. Pren'\ Manfredi ile kınmın 

el·lenmesi beni hernekadar sevindir
memişse de sen kızım Beatris, ,.e siz 
Prens Manfredi bana anlatınız ki, ben 
burada yokken böyle ağır bir çareye . 
baş vurmanıza sebep neydi? 

Jan Manfredi ayağa kalkn.rak sert 
bir sesle cevap verdi: 

- Kont Alma henüz her şeyi bil
miyor .. Genç kontesin evlenm~i ken· 
dlsi burada yol,ken geçen tki mühim 
hadiseden biridir. Bu evlenif karan• 

c.iizli bir çete Pavn h.minde zengin bir ada· 
mı öldürüp altın taşıyan bir gemiyi zaptetmek 
için yatını elde ediyorlar. Polis hafiyesi X :9 

buna mani oluyor. Diğer taraftan hırsızlar sen·~ 

tin uıl sahibi olan genç bir kızı kaçın yorlar • 
............ ........................... -...................... __.._.... ... . 

~ ,,, -
•> · -

VA IJU VUllUŞA 
NE OER~İN ! 

" o w n " ~ r9 __ ,,_, ________ .... ___________ ----------------------...... ===--
nı yüksek meclis vermiştir. Fakat bu 
meclisin verdiği başka bir karar var
dır ki konta bunu da haher vermçk 
lazımdır. 

- Bu karar nedir?. 
- Karar, yahut dün yerine getiri-

len bir hüküm-
- Hükiim mü? ... Jan Manfredf ner

de bulunduğunuzu ve kiminle konu~ 
tuğunuzu unutuyorsunuz! .. 

-Evet hüküm diyorm. Çünkü Kont 
A ,ma dün medeni ve şahsi haklardan 
iskat edildi. Ve kızı meclisin vasiliği 
altında kendisinin yerine geçti. Dün 
Kont Almanın vatan haini olduğu 

resmen ilan edildi. Onun için kendisi 
mecliste sual sormak hakkını haiz de· 
ğildir, ancak sorulan sual1ere cevap 
vermek mecburiyetindedir. 

Bu ağır sözler meclisin bütün aza
Jarında fena bir iz bıraktı. Kont ce. 
vap vermek için ayağa kalkmak iste. 
dise de tekrar koltuğuna düştü. Prim
ver kon tun yanına kadar ilerliyerek: 

1 

-Senyörler!. Babam burada değil· 
ken ve görünüşte çok ağır suçjarla 
itham olunurken ben susmuştum. A· 
cılarımın yüzümden anlaşılmaması f. 
çin gülüşümü bile kaybetmemeğe ça
Jışıyordum. Fakat bugün onun tekrar 
aramıza dönüşü Jan Maletestanın 

sözlerinde bulunmıyan bir adaleti ta
lep etmek hakkını bana veriyor .. de. 
di. 

Jan Maletesta: 
- Prenses ne demek istiyorlar? .. 

dive bağırdı. Yüzü bembeyaz kesil
mişti. Çünkü Beatrisin sesinde kendi 
ithamını dinlemişti. 

Fakat bu hiddetin sebebi neydi? ls
temiyerek gözleri {tagastana döndü. 
Şövalye hiç kımıldanmadan işin ıronu· 
nu bekliyordu. Maletestanın gn'7.lf'ri 
tekrar Primvere dondu. (lrımver ce. 
np veriyordu: 

- Ne demek istediğimi soruyorsu
nuz! Artık ortaya çıkan hakikati söy
lemek .btiyorwn. Kon& Alınanın kendi 

isteğiyle aramıza dönmU~ olması boş 

yere şüphe edildiğini ve müthiş blr 
yan lışhğa düşüldüğünü gösterir. 

Prens Manfredi de; 
-Çok doğru!. Eğer muhterem 

Kont Alma bize ortadan kaybolma~Jt· 
nın sebebini tamamen an la tırsa yap. 
tığımız haksızlığı itirafa mecbur ka 'a
rak bizi affetmesini rica edeceğiz! de
dl. 

Kont Alma cevap verdi: 
- Efendiler .. Olup biten pek ba!lft

tir. Beni Montetortenin dışında ku• 
rulan bir pusuya düşfirdiller. Beni a
ranızda tekrar görmeniz canımı ken· 
disine borçlu olduğum Şövalye dö 
Ragastan sayesindedir. 

Bütün bakışlar Ragastana dön
müJtü. Kont 'Alma devam ediyordu: 

- Altıncı Aleksandr ile Sezar tara• 
rından gönderilen iki casusla gizlice 
görüşerek haksızlık ettim. Bu adam
lar bana ihanet tekim için gelmiş

lerdi. Bunlan tevkif ettirmemeklifi• 
me sebebp kendimi teslim olmuş gi' t 
göstererek onlardan bazı şeyler Öğ• 

renmekti. Sezann ordusu ve kuvveti 
hakkında malumat almak isti)·ordum. 
Fakat bu alçak' herifler hileml anla
dılar. Beni zorla kaçırmak istediler. 
Şehrin haricinde görüşmek için bir 
yer tayin etmiştik. Bunlar yalnız iht 
kişi olduklarından yanıma adam al· 
mağa lüzum görmedim. Ah efendi
ler! .. Bu iki casustan biri olan Baron 
Astorenin kuvvetini hesaba katma· 
mıştım. Gücümün yettiği kadar ken
dimi müdafaa ettim. Fakat sonunda 
mağlup oldum. Beni bağladılar. Atı· 
mın üzerinde hağh olarak bUtün gece 
yol aldım. Bu cellatlar l\tontefort~ 

den tamamen uzaklaştığımızı sanarak 
bir handa durdular. Fakat o t"muta 
Mosyo H.agasıan aa oraoa ouıunuyur
muş .. Uğradığım fe1Akett anlamış ol• 
doğundan Baron Astoreye hücum et
tf. Onu mel'un papaz Garkonyo'yu dıı 
yaraladı. Beni bu canilerin ellndea 

af 



o 

rüzgar fahri -ası! 
Almanyada rüzgiir kuvvetinden 
İstifade · çin bir fabrika yapılıyor 

t· Eeşeriyet, yüzydlardanberi, hat .. 
a binlerce yıllardanberidir ki ıu 
;e tiizgar gücünü kullanmak sure
ı~!e, tabiat güçlerinden istifade 

etznek çarelerini aramaktadır. Rüz 
ıar gü.:üne büyük itler gördür-
ltıck ,,, "k 'k 1. • L • • d ~ e onu o onomı •oır uıçım-

re yükseklikteki yapı masrafının bu gibi rüzgar fabrikaları, açık 
fazla rüzgar dolayısiyle elde edi· hava kablo tebekelerinin kötülük· 
lecek kabiliyetin bir kaç misline- lerini ortadan kaldıracak, petrol 
vardrğını, öteki proje sahipleri ya1nız tayyarelerde kullanılacak 

pek kavrayamıyorlardı. Bu fahri- ve maden kömüründe saklı olan 
kanın, petroliin yerini tutacak bir cevherlerin israf edilmeıi önüne 
rüzgar gücü devri hakkında, veya- geçilmit olacaktır. 

b e kullanmak, insanlarm eskiden 
.
1
eri besledikleri bir ittekdir. Fen 

'. e Uğarapnlar rüzgar gücünden 

hut da petrolün alemşümul sıya- .Rüzgar f abri:kaımda bahse mev
sal durumunu değiştirmesi ihtima- zu olan belli baılı noktalardan 
Ii üzerinde ne düşündüğü sorgu- ·biri, parasız da olsa, tabiatin ver
suna da demiştir ki: diği tahrik gücünün mümkün ol-

T~DAVtJLD~N Ç[lc(iLEN DAQANIZ ~iÇBiQ 
Cl~[TL[ SiZi iLl;':~L~TM~Z. -

l&ff 
1

1 ade edebilmek hususunda 
il inlarını gerçekleıtirmeğe mu
\ı'affak oldular, saıuyor1ardr. 

ONlJ BANk'AYA YATIRINIZ 
Yeryüzü anaforlarmı atacak 

bir yükseklikte ve ileri ıürdüğüm 

ölçüye göre yapılacak olan fırıl· 
dak kanadlarıyle ve gene düşün-

duğu kadar ziyan olmamuına ve 
rüzgar tiddetinin yüzünden de ki
lovat kabiliyetinin inip çıkması ö~ 

1-H~~ Tl':JiW.::I iZAHATl GiŞ(LEQiMiZO~N ALiNiZ 

Denemeler ve bunun üzerinde 
tiÇal!ıarak yorulmuı olan beyinle
{1 rant;ezileri muvaff akiyetlisonuc 
ba: ~ermemit olması yüzünden, bu 
h U:tük davanın gerçekleıeceği 

nüne geçilebilmesi ve mümkün ol· 
duğu kadar her zaman müetvazin 
ve mütemadi bir elektrik cereya
nı güven altına alınmaaıdır. Bu
nun için de, hususi tertibabnuz ol
duğu gibi, 100 metrede bile rast
lanrlan rüzgarsız zamanları atla-

k'AUAKOY. PALAS ALAU~MCI 1-fAN 

aklkında insanlığın beslediği ina~ 
111 da sarsılıyordu. 

düğüm biçimdeki bir itletme şar· 
tiyle, böyle bir rüzgar fabrikası

nın gerek fen gerekse ökonomik 

bakımdan ve nihayet iıletme gü
veni <lolayıaıyle her yandan bir 

R~----·D-A-ı· M-0• N 
1 POUfD,.PLAY 

. ..: .... ' , l , 

h Bütün dünyanın fen adamları 
er gün yeni yeni projelerle rüz

kirdan istifade etmek çarelerini 
"-l"arlark:en, bir Alman mühendis, 
l"apınış olduğu pianlan üzerinde 
~ıun yıllardanberi sessizce çalıı
~1§hr. Bugünlerde Berlin yakın
lrtxıda "Toybert,, adlı ilk Alman 

üstünlük göstereceğin.e inanıyo· 

rum. 

Rüzgarın tiddetine göre kendi 
kendine ayarını yapan ve fırtına

da da çalıtan fırıldak kanadı ıis

teminde 1911 de kendi kurduğu 
bir tayyare ile uçan ve dünya sa .. 
vaşında 4000 tayyare kurmuş o-

tabilmek maksadiyle, bir elektrik 
akümlatör- bateriıi ile bir veya iki 

tane dizel motörü çalııtırılacak
tır. 

TW U<AIL&IJMI 

llU\LAIJN1J 
Elektrik cep fenerleri 

Yeni icad olarak garanti 400 
metrelik mesafeyi ay<lmlatır. 

Fenerin tulü 23 santimetre
dir. Ağzındaki büyiik cam 
yuvarlağı kristaldendir. 

Satı§ deposu: 

tü.zgar gücü f abrikasmm kurul

Bu motör ve a'kümlatör tertiba
tı pterol yernie, hususi bir aüpap 
ile hidrojen kuUanacaktrr. 

Sofuzade Mehmed Emin - Ankara : Hüseyin Hüsnü - lzmir 
Hakkik zade Rahmi -Mersin : Tursun Eşref - Samsun 

~a.sına ba§lanacaktır. 

Rüzgar fabrika.sının p1anlarmı 
r•ı>ınr§ olan mühendis doktor Vil· 
elın T oybert ile göriiten bir ar
kadaşnnız bu fabrika hakkında a-

lan batmühendis König'in tecrü
be1erine dayandmı. 

Birincisi timdi Berlin yakınla· 
rında yapılmağa başlanacak olan 

şağıd8.ki malumatı veriyor: Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 

Mühendis Toyberfin plinları· Hakimliğinden: 
~ göre yapılacak olan rüzgar fah- Papu Agatangelos ile Kirya-
~kaları sayesinde ziraat ve sanayi ko ve Tanaıın müttereken muta
~halarmda akla ge1miyecek ölçü- ıarrıf oldukları Beyoğlunda Ka 
de istihsal ka'biliyeti yükselecek- mer hatun mahallesinde Boyacı 
lir. ilk fabrika Berlin yakmlann- sokağında eski ve yeni 13 No. lu 
da bugünlerde kurulmağa batla- bodrumu ve katlarında bet oda· 
~cak ve ağlebi ~htimal bu yaz yı ve en üıtünde üzeri çinko tara- : 
laliyete geçecektir. çayı havi evin tamamı ıuyuunun 1 

Arkadaşımızın, Toybert'in bir izalesi zmımmda açık arttırma · ı 
t~i yapıcısı olarak tarunmıı ol- ya vazedildiğiriden 14 Nisan 935 
~lliıma göre, rüzgar fabrikası p- tarihine müsadif pazar günü aaat 
anlan ile uğratmak düşüncesi 15 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh 
~tndiıine nereden geldiği sorgu- mahkemesi başyazganhğmca mü~ 
;\ı.rıa verdiği kartıbkta, ayrıca iki zayede ile satılacaktır. 

Rüzgar fabrikasında kazanıla
cak olan elektrikin kilovatı 0,98 
fenig (kırk paradan az) dır. 

(Fölkişer Beobahter) den 

.~ DlK!Ç 'AT 
iT EMLAK ALIM SATIMI, VE-

RASET ve iNTiKAL, iFRAZ 
muameleleriyle her nevi VERGi 
iŞLERi müteha11ıılar tarafın
dan takib ve intac edilmekle 
beraber bu i9ler için yapılacak 
MASRAFTA YARDIM •e KO
LA YLIK röıterilir. 
Köprübatı Eminönü han ikinci 
kat No: 5 Telefon: (23100) 
Istanbul ve Beyoğlu cihetlerinde 

satılık dükkAn, ev ve apartrmanı 
olanların lstanbulda, Eminönünde, 
Eminönü hnnrnda ikinci katta 5 nu
maralı yazıhaneye mtiracaatlarL en arkadaıı ile birlikte daha 1931 Arttırma bedeli kıymetli mu 

~lnun bütün yazı içinde bu dava hammenenin o/o 75 ini bulursa o liiııı•••••••lll!•••• .. 
~erinde çalıcbg"'ını ıöylemit ve gün ihale edilecektir. Bulmadığı 

Yeni çıktı 
KÜLTÜR 

SERlSt 
No.: 16 

Stalin 

llaydar Rifat 

Leninin Mezhebi 

JSTANlJUL 
Ş. Hirettibiye 1\1. ) . T. 

1935 
.J s- • rııl!lllllll!nımıtılllftllııııııııımuıııımıtımıııııııUllllllllllJı11ımtıD 11111, 
.,.~iıtir ki: takdırde en son arttıranın teah . I t< ı M y A Q ER 

ı933 temmuzunda, öteki iki ar- hüdü baki kalmak şartile ikinci I_ HU SAMED D · N 11 Fiah 75 Kuruş 
1 ltad arttırma on beşinci gününe gelen i) 

1 ~ --------------
L ll§ın ileri sürdükleri projenin 

29 
N' 

935 
t 'hl" t • .. İdrar, kan, kazurat ve ticaret tah- l! ~lllllll!ltı!lmııııununnnnınınımımımımmınıımll1lltl!llmnnnıımııııııra 

tq{ll•nıl .... lad g"'mı ısan arı ı pazar esı gu- a. E . . ~ ,,,-,; · -...,. 
... amıyacagım an ı za- .. k d . ,~!illeri yapılır. mınönü, Eml~k ve !! ~ A K B A ı 

b~llı, arkadaşlarınım projesinden nu saat 15 den 1G ya a ar ıc~a 0 · Eytam B:ıınkası kartısmda İzzet bey\-: ~ 
U.ebütün bqka bir düşünce aklıma lunacak ve en çok arttırana ıhale l;:n. I = 
~l eldi. Bu dütüncemi kimseye söy- edilecektir. 11111ıımıuı11111uınıuıııuı111~ıııııuaııııuıııııınuttmııaıııınnıİ 
eın d Al 2 - ihale tarihine kadar Ma - hince gayrimenkul üzerindeki ipo . ~nka~a~a . A K ~ A kitap 

)" e im. Bu düıünce ıuydu: e- 1· B 1 d' ·ı . k f . tek sahihi alacaklılar ile dig"'er a· evınm bırıncı ıubeıı modern 
.J(de hir .sütunun ucuna bir fırd- ıye, e e ıye vergı erı va ı ıca - , - k'ld M "f V kAl . 
~tlt koyuyordum. Bu suretle, fırıl- resi ve tellaliye müşteriye aittir. lakadarlar gayri menkul üzerin- !>kır 'e dı e l aarı A eKa etı 
._.,._ 3 A tt · · k d k deki haklarım hususile faiz ve artıım a açı mıttır. B A 

tt arkasrndaki rüzgar cereyam- - r ınnaya ııtıra e ece · k' 1 · h . ~ 1 h k · · 01. · masrafa dair olan iddialarını is- 1 ıtap ev erı er dılde kitap, 
genitliği yüzünden hemen he- er mu ammen ıymetınm 1o ye· . . • 

lll d' b w • b . . b · · "l" ta 'h' d . "b . mecmua, -'azete ıhtıyaçlarına en fınldak kutnına. müsavi bir ı uçugu nıı etmde temınat ak· at ıçın ı an rı ın en ıtı aten . · ı 
\h..l · 'il" b" b . · · ·· f d ak .. b' - ::evap vermektedırler. Gerek 
... ~'lll uğu olması lizım gelen mih- çesı veya mı ı ır ankanın temı· yırmı gun zar ın a evr ı mua I· k" 1 .. t l k b . . l · l b' l"kt ıtap arınızı, gerek kırtaaiyenizi 
t l' ere ve dolayısıyle devvar sii· nat me tu unu getınnelerı ,art• te erıy e ır ı e ıatıt memuruna 1 ~ da ahcet ka1mıyordu. • tır. müracaat etmelidirler. Aksi tak - en ucuz 0 arak A K B A kitap 

1 S b 
· . . d' d haki · . . • ~vlerinden tedarik edebilirai· 

"' Utunun uzunluğu, fırıldak ka- 4 - Arttırma edelı tarıhı iha· ır e arı tapu sıcıllıyle sabıt . D l M · 
'4ld) · 'b be .. l l t b d 1. . nız. ev et atbaa11 kitapları 
.. arının udarı yeryüzündeki za- leden ıtı aren § gun zarfında o mayan ar ıa ış e e ının pay • \ ' AKIT . . _ 
•\ hk k d' · l d h · k 1 1 ıe ın neşrıyaltnın An· 
1 

r \'erici rügir anaforlarının · dı- ma eme asasına te ıye edıle • aşmasın an arıç a ır ar. k 
ıt?ld 1'- cektı"r. Aksı' takdı"rde ı'hale f-•ı'h 6 Ş hk arada salış yeri J.. K B A ki-U a. Kalacak bir durumda olmak . ~ - artname ma eme divan· tap evlerid:t. 
~~re 70 metre yükseklikte heaap ! ve farkı fiyat zarar ve ziyan, fai:r. hanesine herkesin görebileceği AKBA Merkezi Telefon 

•b:ni!tir. bilahüküm kendisinden tahsil e - bir yere aıılmı~tır. Fazla malu Birinci tube y » 
~ .. eryüzünden yükseğe gidildik- dilecektir. mat almak istiyenler 935/ 3 sayı ikinci şube: Samarf Pazarı 
li l'ii2garın çoğaldığını herkes bi- 5 - 2004 sayılı icra ve iflas ka· ile başyazganhğa müracaat etme·ı~rıımınııııımıuınmım !illıııııııı:mllll!ıınıtlll ııımıııınııınmıınııudı 
9'0l'du; ancak 300 veya 400 met- nununun 126 ncı maddesi muci- leri ilan olunur. (4107) 

:: 

3137 
1761 

VA'&A,. 
IR.'ILaSB 

• eıa ıt ıY•"' • 
l ·HICILAB k TABE.VI 

lsf4n~"Wl Onır.drd C.tdd11\ ntU'f 

···································-·····-··· ... ·······ı 
Yeni Çıktı ı 

Orta Mektep · ---VE---
Lise yoklama 

Talimatı 
~laarif V ek.aleti tarafından 

nc~rcdilip De' let Matl>aasmda 
basılan im kitaptan her talebe
nin w lı~l' talehc \•eli.,inin birer 
tane cıliuıııesi zaruridir. 

F:iyat :J kuruştur. 

Umumi ı;atı~ yeri: Vakit Mat
Lans1 • İstanbul ........................... -..... .---.. -............. . 

Şi~li Etfal hastanesi .. 

Göz mütahass,sı 
Doktor 

Rifat Ahmet Gözberk 
C. Halk Fırkası sırasında Kız 

Lisesi karşısında 32 No
Muayene saatleri hergün saat 
18-15 

Qirip'e 
1 

Yakalanmak baiıi ehemmiyet değildir. Fakat ihtilatınm önüne geçmek 

için 14 senedir bütün Türkiye ve ecnebi memleketlerin kullandığı Nevrozin·lınll 



BDl&n A lmınıv11J1 peşine takan :-: 1er aıa 
dahi kalabalığa aut1ak si.., lemi)' e glderk 

YatadiJıtlarınds ~slıer otan, ftnlfonna Rfymek l~ln ~ıldıran vp nmuml harpte\I mP!!'li\hlye lerloln a 
I" null.u..iıu -...aler.ken... 


