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JaponJar cını ikiye parçaladı M •• t t b t k t 
''Şimal{ Çi~ istikii.ıini ur e e 8 ap anı 

ilin etti,, dige suçlu görüyor 
Qyak kıtayı da Man- ~ap!a!! ~iyo11.5,i ~ 
c;urı gibi benımsıvor "Gemi 15 derece meyletmişti. 

Bir ınglllz siyasi muharrir bu 
bareketın varın bütün çıne teşmıı Karaya gitsek yalpadan 

edlleblleceQını söylOyor 
=-----( Vazı•ı 2 ncl -Y*ada) batacaktık " 

... '!-r Vdtalull prena Jt'arıık /nglllz lıaoa, nllmaglflerlnl •egrederken.. Ya. 
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Mısırdaki 

indlllk bir durgunluk baıgl&terdl 

ısır hükumeti lngiltereye 
ver1iği notasında 

"1'111ntlbt bir iş blrlltl, egemenlik ve Mısırm 
t11881ar Kurumuna girmesini istiyordu 

lhgiltere bu teklife müsait 
cevap verdi <Y-, ..,.,,., 

' 
alyanlar Şimalde 

ilerliyorlar 
&bur şehri bombardıman edlldl ve 

lr şehir daha zabtettiler 
~ ( Yazısı 2 ncı sayfada ) 

S,.di Oeafwla din 7'lflll.,. eirif .-....Weri 

Ciritçi Der 
m kaptanı neler 

• 

Seçimde lngiliz !<A~~N,ÇLL~u!.: 
h •• k.... t• "Karaya oturablllrdlk kazanda 130 u ume 1 dlblo istim vardı .. dlyc:>rlar 
kazandı Kaptan denize lndlrllenbırıncı filikanın 

lplerını kesmiş, yolcularını denize 
HOkOmet part:ısı dökmüş fakat ikinci flllka ile gemiden 

11,200,000 muhtelit kendlsr uzakıaamış 
partner 9,800,000 .,,, 

rey aldılar 
Makdonald bu 

seçimde mebus 
olamadı 

Segiınde lıqWen 11""4onaU 

11.200.000 re"I " muhalif partiler 
9.800.000 reJ abmtlardU'. 
~d Gorıe aileei Jeaiden tam 

olarak Aftlll Kamaruma sirmek
tedir: Lo1d Georse'nin kendiei, 
olla, lmr. 

Silihlamna koaferanamm ölen 
bqbm HendeNODun otla 16 rey 
ekserİJet lrazanmıfbr. 

ltçi mahalefet lideri Atle, par
tiainin hemen hemen 1929 daki 
claramuna elde ebnit olmaktan 
dola:rı memnUJ'etİnİ 'bildirmiıtir. 

Etki 'bafhe)pln IWakdonald, ma· 

lnglllZ * devılerll 
Italyan devleri 
karşdaşacak mı? 

Arap gemilerini, ltalyanlar, 
lngiliz sularında çevirirlerse.. 

cr ... ıne1c1e.>. 

ftffakiyetaizlit• •tram•ıtır. Haliç ~irketi memurlarının 
Son haber . • 

Loaclra, 16 - Geçen Mferki h lı Dek acıklıdır 
pulameatoda hilkGmet .._.,_ Bir lliıltiı sonra f.rlG. icmpca ola Htıllr firW. .W-.,.. 
413 ldti idi. Şimdi hükamet aa • memurlarını pelt leci .,.,,.,,. 61~, ._.ye wınwliiıen 6at-
cak 242 kitilik 'bir eberiJet temin /ra anları on Hı sin de ,,_,..,,, '"''*"""" maChr ..ı,dr. z..,r;ı.,. 
ede'bilmiftir. ,ıMyet edip iıırrqorllll'. 

il m~on kitidm 21,6 11 rey Diler llll'altan ıirltetin itten gelıllrwi WiP.. W. .... 
.....up.. Y qi halkm J.bde 71,4ti otolliiat;iilm ti• mtliı97C tliifiirınif tllt. 
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Çin ı tal yan - Habeş harbi 
ikiye parçalandı 

Şimali Çin Askerlik muharririmizin görüşleri 
Nankln hükumetine 
istlklAllnl bildirdi 

Pekin, 15 (A.A. ) - Alman istihba 
rat bürosundan: 

ve en son gelen telgraflar 
Askeri doğu arazisi bölgesinin baş

kanı Yin ya Keng dün gece bir ta _ 
mimle şimali Çinin Nankin hükumeti
ne karşı istiklalini ilan etmiştir. Bu 
tamimin metni, Sung Şeytan ,.e Do. 
ihra hazır olduğu halde tesbit edil-

ltaJyadan dün gelen haberler u- s ı · h • 
mumiyetle ltalyanların lehinedir. Ma. oma 1 cep esı Habeflstanın slllh ve 

cephanesı artıyor Van g ı n 
kalleden bildirildiğine göre ltalyanlar Gerek İtalyanlar gerek Habeşler 
ileri hareketlerine devam etmektedir- bu cephede muvaff~kıyetin kendileri
ler. Ve ~u cü1?leden olarak üç bin ne ait olduğunu iddia etmektedirler. 
metre yukseklıkte cereyan eden bir Bunun için hakiki vaziyet henüz belli 
muhare~ net~cesinde Azbi şeh~i:i d~ olmamıştır. Yalnız İtalyan tayyarele. 
~P~~tmışle:dıl". Ha.b~şlerden ô)\> kişı rinin Daggabur şehrini yeniden şid _ 
olmuş, ,.e hır \ '" k~şı de yar~lan~~Ş- detle bombardıman ettikleri öğrenil
tır. İtalyanların .•.ayıatma _gelınce d~_rt miştir. Bu habere bakılırsa ltalynnla. 
su.~ay y~ral~~mış 20 yerlı asker ol- rın henüz bu şehri ele ge~irememiş ol-ı 

Hahef hükiimeti urafından ta· Cevdet Mollanın 

miştir. 

* * * 

nınmıf bir İngiliz f \·masına soıı 12 Oda il k O "" 
moda tüfeklerle mühim miktarda na~• 
cephane siparit edilmittir. Ayn: Yan d 1 
çetit siparıtler Belcila ve Çekoa Bunda,!'1 ~aşka dürt 
lovakya fabrikalarma da yapdmıı - şehrımızde beş 
tır. yangın başlangıcı Şi~ali Çinin Nankin hükumetine 

kar~ı istikJalini ilan etmesi hadisesi 
münasebetiyle lngiliz siyasal muhar
rirlerinden "A. G. Ga rdinerin en bü
yük hadise,, diye yazdığı ~ok önemli 
bir makaleyi naklediyoruz: 

muş ve .ıO kışı de yaralanmıştır. dukları anlaşılmaktadır. 
Sahra topları da. Çekoslovak- d~ha ~lmu.tur .. 

yaya ısmarlanmıttrr. . Dun ıece Nışantqında büfiÜ' 
Habcs kuvvetlerinin toplu ve ciddi 

qJarak ;ncak Dessei'de ltalyanlara ltalyanlar llerllyorlarmıf 
karşı koyacaklan anlaşılmaktadır. Roma, 16 (A.A.) - Tribuna 

Anlaşıldığına göre Habe§İstıı· bır konak yanmıttırı . 
nın ısmari.ı.dığı esleha dan bir kıs- T eşvikiyede Hacı Emin efe11dı 

"Dühyanm şimdi en büyük hadisesi 
ne lngilterenin intihabatı, ne de Mu _ 
solini ile Ulu~lar Kurumu arasındaki 
ihtilaftır. Ilu hfıdise, çok uzaklarda 
cereyan ediyor. Fakat Avrupayı ve 
"dünyanın kendisini ta temeJinden sar 
sac.ak mahiyette bir hadisedir. 

1'igre cephesinde yol yapmakta o • aazetesi Harrarın düşmesi pek ö
lıın Italyan i~çileri arasında hir ga - nemli olacağını yazmaktadır. Bu 
leyan olduğu bildirilmektedir. gazete, Somalideki ltalyan ordusu 

mı Cibutiye vannıştn bile... sokağında. Cct"tld M.Aam 16 
Bütün silahların parası pefıı:: odalı büy~k konağından dün gee' 

verilmektedir. lnııil:.ere de, pa ıaat on bır buçukta yangın çık•· 
ranın bir kısmı ihtivlı.l'i yardımlar- mıttır. Yangın çıktıktan on daki • 
la temin edilmekt4'dir. Her gün ka ıonra itfaiye yetiımif, civar• 
meçhul tahsiyetler tarafından Ha- daki evlere •irayet etmemesi içİll 
bet elçiliğine iane ~öderilmekte- derhsl tedbir almııtır. Evin fiil 
dir. katında kiracı olarak oturan Jtal · 

Maka ile 
cephesi 

Dütün zihnimiz HabeşistanJa meş _ 
gulken, Japonya, süratle, sessizce ve. Bu cephedeki Habeş faaliyetine ge 
muzafferane Çinin fethine ve Asyada lince. şimdilik Makallenin cenubunda 
siyasal hakimiyete doğru ilerliyor. büyük bir çalışma göze çarpmakta -

Tarih böyle bir manzaraya şahit dır. Habeşler bu mmtakada kuvvetli 
olmadr. 400,000,000 kişilik silahsız bir müdafaa hatları teşkil etmektedirler. 
millet en iblisane harp vasıtalarile Adisababadan bildirildigine göre 
mücehhez ni3betcn küçiik bir ada hal Asbide de cereyan eden harp çok kan
kı tarafından ele geçiriliyor, ilhak c- h olmuş, beş yüzle bin arasında tah -
diliyor. min edilen Habeş km'l·etleri bir ltaL 

Japonyanın şimdi yaptığının ve yan yerli koluna 1 •· • iik zayiat ''erdir
yapmakta olduğunun kabataslak bir miştir. Yerli ltal ar kılıçlarım sal 
örneğine, bundan çok zaman evvel hyarak ve uluyarak Habeşlere hücum 
değil, hemen 1931 yılında rastlanır. etmişler. Bu suretle hareket etmeleri 

makineli tüfeklere mükemmel birer 
1931 de Japonya müthiş bir macera hedef teşkil ettiğinden .büyük zayiata 

ya girmişti. Bunu çok daha önceden vermelerine sebep olmuştur. 
tasarlamıştı. Harbi umumide Avrupa Ras Kassaya bazı emirler veren im 
sisteminin bozulması ona fırsat ver- parator şimal cephesinde yapılacak 
di... bütün siiel hareketler f~fn kendisine 

1931 de AvruJ>a ekonomik politikaya tam özgürlük vermiştir. 
tut· lmn~tu. Her memleket, muhtemel ' Ras Seyyum, böyle bir emir al -
bir felaketin ~ıkmasile ürkiiyor n mamıştrr. Ilımdan dolayı İmparatorun 
bir tehlike olmaktan sakınıyordu. Fa.. ancak Ras Kassaya karşı tam bir em-
ka t Japonya her şe}; göze aldı. niyet beslediği tahmin edilmektedir. 

lta1Y1'nın geçen baharda Habeşis-
tana karşı Val Val'da çıkardığı mesele ltanlyan hUcumu geclkecekmlf 

gibi Japonya, Mançuryada bir vaka ih Asmara, 16 (A.A.) - Havas 
das etti. Burayı istila etti, Şanghayı Ajansımn Tigre cephesindeki ay
bom bam dıman etti. Mançuryaya bir tarından: 
kral getirterek koydu, Johol'u ilhak 
etti. l\longolyaya ilerledi, Nefsi Çinde Şimdi kuvvetli bir hava hazır-
Çin scddini geçti ve bugün e.c:ıki payı - lığı yapılmaktadır. Bu da muha
taht Pekinin ve şimali Çinin hakimi - rebelerin vukuunun gecikmiyece -
dir. ğini göstermektedir. On İtalyan 

Bütün bunlar, güpegündüz herkesin uçağı, dün, Antalo bölgesini bom 
gözü ooünde oldu. Dünya bakıp dur. 
yordu. Uluslar kurumu bir mahalle ih bardıman etmiştir. Bu bölgede 
tiyar heyeti gibi sessiz ve hareketsiz önemli miktarda Habeş kuvvet -
ouruyordu. leri toplannıııtı. iki saat bombar-

Bu, Uluslar kurumunun nüfuzuna dmıandan sonra Bucadaki Habet 
ilk meydan okuyuşudu. Ve Uluslar depoları tahrip edilmit bulunu • 
kurumu buna karşı koyamadı. Bunu yordu. 
söylerken, Uluslar kurumu Japonya.. 
ya karşı harp açmalıydı, demiyorum. Bildirildiğine göre ltalyan uç • 
Harp llzımdeğildi. Fakat hareket, sür manları, otuz kilo ağırhğmda olan 
atle hareket, hem lAzmıdr, hem kolay- bombalar kullanmıtlaTdtT. İtalyan 
'dı. Bugltn Italyaya karşı takip edi1en uçmanlan, ayni zamanda, yangın 
siyasa, o zaman Japonyaya karşı ta- bombaları da kullanmJ!lardır. 
kfp edilseydi ne Çinin alınması mese .ı"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
le.si olur, ne de Habeşistanm istilbı ı: 
meydan alırdı. 

Dört yıl evvel, Uluslar kurumunun 
uzak şarkta bir it yapamaması bugün 
kii Musolininin meydan okumasına se 
bep olmuttur. 

Eğer dünya, bugün Italyaya yap.. 
tıft,gibl Japonyayı ekonomik surette 
tecrit etseydi,kendisile diplomatik mü 
nasebetleri kesseydi, onu insan ırktna 
tehlikeli bir düşman karantinasına 
koysaydı, Uluslar kurumu kendisini 
dilnyanm polisi mevkilnde bulur ve 
Çin bugün serbest olurdu. 

Fakat Uluslar Kurumu bu iş kar. 
fJ8ın11a kımıldanamamış, göçmüştür. 
Bugün ise, bir diğer buhran önünde 
onu hararetle kaldmp ayakları üze -
rinde durdurmağa çalışıyoruz. 

Uluslar kurumunun muvaffakıyet. 
IİZ!iğinden yegane mes'ul İngiltere 

delildir. Fakat başlıca mes'ul lngilte 
r..,_ 

O ... n hfikftmetimiz, bugün ltal
yaya karşı alınan tavırda dtlnyayn 
önayak olsaydı, Japonya "eller yuka
rı!,, diyemezdi sanmm. Dtl§ilnUn ki 

o zaman Uluslar kurumu daha kuvvet 
liydi. Almanya Uluslar kurumunday. 
dı. ltalya, Uluslar kurumuna karşı 

harp halinde değildi. Bundan başka, 

inhlzam nedir bilmiyordu. Uluslar 
kurumunun kuvveti meçh61dü o za -
man.- ve meçhQlden ne kadar kor -
kulduğunu bilirsiniz, 

Uluslar kurumu bugünkü mücade.. 
le.sinde kazanacak olursa, Yeni bir 
başlangıç temin edebilir. Belki de 
kaybettiği zemininde yeniden tutuna
bilir. Fakat artık Japonyayı yola re • 
tiremez. Çini kurtaramaz .. 

işte, dünyanın karşısında bulundu_ 
ğu azim hakikat budur. Yazımın ba
şında, "uzaklarda cereyan ederr ha • 
dfseler dünyanın temelini sarsacak 
mahiyettedir,, derken buna işaret et. 
mek istiyordum. 

Çünkü istikbal üzerinde duran bu 
büyük gölgenin ne ifade ettiğini bir 
düşünün .. Japonya, bugün sadece baş 
Jamışhr. Man~yada yaptıfmı ba • 
gUn şimali Çinde yapmıştır. Ayni şe. 
yi bütün Çine yapabilir ve yapacaktır. 

ıağ cenahının bir İştikşaf hareketi 
sırasında daha timdiden Djidiça
Harrar hattına erişmit ve belki 
de bu hattı geçmit olduğunu ilave 
eylemektedir. 

Bununla beraber henüz bu ha
vadisi teyid eden hiç bir haber 
alınmamıştır. 

Cephe gerisi 
Kamyon, traktör ve demir 

ihracatı artmı, 

Vatington, 16 (A.A.) - B. Hul 
Amerikan ihracatçılarının Habe
şistan ve İtalya ile bütün tecim mu
amelelerinin meıuliyeti kendileri
ne ait olduğu hakkında 8 .. Ruzvelt 
tarafından yapılan tebligatı bir ke
re daha hatırlatmış ve bu me
yanda petrol, bakır, kamyon, 
traktör 'Ve demir ihr1ıcat11un a)>t

tığına İfaret etmittir. 

llalyanlar yalan mı eöylUyor? 

Adisababa, 1:4 (A.A.) - Muh
telif memleketlere gönderilen son 
İtalyan notasına cevap olarak ya

yılan reımi bir bildirikte, İtalya
nın ıivil halka, bilha11a kadınla
ra ve çocuklara kar§ı katil gibi 
hareket ettiği yazılmaktadır. 

Bildirik, İtalyanların Tigre böl
gesinde 16 bin esir azad ettikleri
ne dair olan iddiuını da yalanla
makta ve bütün Tigrede bu kadar 

Bu tekilde göndtcilen paranın yan tebaasından bir kadınla bir 
yekunu 500 steriir.i bulmuttur. erkek feryatlar iizerine uykud,-
Bunlar küçük yekU.niardan tera uyanmıtlar, odalanndan dıta" 
küm etmit tir. Paramn geri kala çıkınca alevlerle kartılatmıılardll'• 
nı Habeıistandan i~ç menbadan Yanacaklarını akıllan kesen 1'd 
geliyor: karı koca pencerelen kotarak ... 

1) imparatorun keııdi serveti. ğırmaya baılayınca 715 n~ 
2) Eski imparato. Menelikin bekçi Ömer eve girmit, kan k_. 

harp hazinesi... yı dııan çıkartmııtır. Konald 
3) Habeşistanın y1edi ıefinin y~nm~sı iki saatten fazla ıüraıilfı 

yaptığı mali yardım1ar. hıç hır eıya kurtanlamamıftl'· 
Yangınm orta kattaki bot bir od•· 

- Mançester Grı:diyan'Jan - dan çıktığı söylenmektedir. JCcr 

Musollnlnln hallettl§I iki 
mesele ne lmlf ? 

M'1ssolini Romada yeni bir 
söylev yermiştir. Silahlı kuvvetle
rin teftiıinden &<>nra demi1tir ki: 

"Bu sabah silihlarile bilhassa 
maneviyatile gördüğünüz asker -
ler, ltalyanın menfaatlerini A vru
pada, Afrika ve nerede olurıa ol
sun müdafaaya hazırdır. 

Y almz bir ay içinde iki hesap 
temizledik. (Bunlardan biri Adu
va, öteki Makalle olduğu anlatı -
lıyor.} geri kalan da sona temiz -
lenecektir.,, 

- Deyli Miror' dan -

Blnlarce asker 

nak Emniyet Sandığına dört IJİO 
liraya terhin edilmif 1'ulunın.Iı" 
taydı. ' "' ~ıt 

Bundan baıka ıon on ııri '/ıır 
zarfında bet yangın daJıa 01111Uf' 

tur: 
1 - Rumeli hisarında Bayır ,,.. 

kağmda oturan Geredeli MehJSI':° 
din Hisardan yarım saat uzak~· 
samanlığı dün dikkatsizlik yüıilO" 
den yanmı~tır. ' 

2 - Beyoğlunda Lüleci Hend~ 
caddesinde Üzümözü fabrika1JDll' 
bacası tutuşmuş, pencerelere ıii"" 
yet etmİ§, çabuk söndürülmüttiif' 

esir bulunmadığını, halbuki bu 
bölgenin ancak bir kısmının ltal- Musaua, 14 (A ;_ ) - Associ · 

ated Pressin ifaret et\ iğine göre, 
yanlar elinde bulunduğunu kay -

3 - Şiş?ide Tan sinemasını 1'0-
lörif er borusu patlamıf, tava~~~~ 
ki kağıtla• tutuşm'uşsa da ça~ 
söndürülmüştür . 

4 - Mercanda Semaverci JIJ..,. .. 
ğında Agobun ökçe imalathanetiSS" 
den yangın çıkmıı, masa üzeriııd"' 
ki kağıtfar yandıktan sonra f6fY 
dürülmüştür. t 

detmektedir. bin!erce ~ker ve siyah .. gömlekli 

B
'ld' 'k b"'t"' b•lh Dogu ıAfnkasına 4e•mege devam 
ı ırı , u un acunu ı assal k ~· 

muhayyel muzafferiyetlere dair o- etme te •r. 

lan yalan İtalyan haberlerine kar'ı 1 • ı • d 1 • ı 
itimatsızlık göstenneğe davet et- ngı iZ ev erı e 5 - Burgaz adasında a ~ 

Enverin evinde elektrik teli li::: 
takt yapmıı, alevler çıkmıf, 1 ii 
gının, tel kesilmek suretiyle ,.s 

mektedir. it ı d ı • 
ltalya u:ualar Kurumundan a yan ev erı 

Bu akt:=k~:::da Musolini· karşllaşacak mı alınmıştır. / 
~----_,....--~----~-----

nin bafkanlığı altında toplanacak 
olan büyük faşist kurulu İtalya -
nın uluılar kurumundan çıkıp çık -
mıyacağı meselesini görütecektir. 

- Niyuz Kronikel'clen -
Hebef zahire •tokları 
Adisababa, 16 (A.A.) - Ne -

catinin en nüfuzlu nedimlerinden 
olan rahip Hanna Ogaden ve Har
rar bölgesinin iaşe ve teçhizat serr 
viıleri tefliğine atanmııtır. Aba 
Han~ için mühim miktarda ol;,_n 
hububat ve zahire ihtiyat mevcu -
dünü idareye memur edilmiı ol
duğu gibi Şerer ilinin de bu gibi 
servislerinin idaresi ~ma geçiril 1 
mittir. Bu stoklar otuz sene içinde 
biriktirHmiştİ'r. Bunlar kumlu top 
rak altında vikude getirilmiı ~lan 
mahzenlerde muhafaza edilmiı • t 
tir. Bu mahzenlerden bazıları o -
tuz tondan fazla buğday alabi • 
lir. . 

L on d r a, 15 (A.A.) - Deniz Atatürk'le ltaıya 
çevenleri, ltalyan harp gemile-
rinin Kızıl denizde Arap ge~i- k r a 11 ara S 1 n d 8 0 
lerini çevirdiğine dair olan ya- Kralln doğum gOr'I 
yıntıları tehir etmekte ve bu münasebetiyle f' 
hadiselerin, çevirmenin yapıldı- çekilen t:elgrafl~ 
ğı no~ya göre az veya çok Ankara, 15 (A.A.) - İtalya_ ... '* 

' d • ld"" il .. ınti~.ı 
önemi t'lduğunu söylemektedir- nm_ ogumunun yı on m~. s,· 

.. . betıle Cumur Başkanı Atatürk'l•_/ljt 
ler. Boy le bır hareket İtalyan Kral arasında aşa ·ıdaki tel~~ , 
ticaretine mini olmak için ya- teati olunmuştur. g 

... pılaiı · normal ve inzibati bir ted- S. M. Kral Victor E~j 
birdir. Çevirme, İngiliz veya BOdllld ~ 
Fransız sularında yapıldığı tak- Majestenizin doğumunun Y11 1~ 
dirde if gili ülkenin enerjik tbir mü münasebetile samimi tebrik~ 

' k ve şahsi saadetleri ile ltalyaJllll .-.· 
surette mu abelede bulunması d 1 ğ h d k. d"Jeklerfllll ~ 

h ld
. ır ı ı ususun a ı ı 

mu teme ır. 

Bununla beraber sanıldığına 

göre, bu hadiseler, Sultanın İn
giliz himayesini istediği Ara· 
bistan sularında cereyan etmit
tir. Bu, İngiliz ve ltalyan harp 
gemileri arasıntfa çarpıımalar 
vukuu ihtimalin.i doğurabilir. 

rım. 

KA.UA.L ATATVB~ 
Eksclftns .KamAl ~:gıtll..« 

Ekse llnsrnıza samimiyeti~. t~ 
eder n şahsi saadetleri ile ~~ıerfll'ltll 
bayındırlığı yolundaki dıle 
kabulünü rica ederim. .rıJ6fl 

V ICTOR Eıtf Al~ 



Baqilerini lıırsızlıkla ı Şehir 
suç/andıran Meclisi 

Kibrit inhisarı oon son 
kibrit satıcılarını fena halde topıantısını 
aUcendirdi, onlar da lnhisar1n Şehir~'=- OD bet-

suçlarını sayıyorlar te lkincitetrin toplantumm IO-a...u nuncuawm yapmıftır. Geçen cel4 

'- 'birkaç gün evvel bir sa - ladıiını iddia etmekte ve Kibrit 808 • senin zapb okunduktan soma A-
lt ki hletead kibrit katalannın isinde. yetesl erklnmdan olan o satm ver - tarük köpriilü tahaiaabndan ıeri 
......__ brltlerln eksik çıkması sebeple • dftt be)'&Datı siililnç bulmaktadır • 
~- .. den ileri celiğini yazarken tar. kalan 80 bin liranın bütçenin oa 
I:.."!'~ lnhlaan sosyetesi erklnmdan Diln bir maahrrlrimb bu it hakkın altıncı fulma Ulveai baldnndaki 
~Yermek istemlyen bir zatın da bazı bayilerle kon1lfllluttar. Bua - bütçe encümeni mazbatalı okun· 
_,...hm koymuştu. Gazetemize de lar diyorlar ki: ela. Bu mesele etrafmcla vali ve 
~ alclıtıma bu beyantta kutula • •- Biz hlla böyle bir iddianın fa· belediye reiai Bay Muhiddin 01-
..... ~deki kllritlerin halka bunlan pılaeatını zannetmek istemiyoruz. Biz .:-... "-- ı , _ _._ tündal izahat verdi ve dedi ki: a.... ... )'iter taraf ıdan plınarak baş kibritleri velevld p mıı o- bunları 
:~1lt1ılara konulup satıldığı iddia e ne f&pabilirb. Memleketin bir kibrit "-Belediyeler ban.kumdan a
'"""Rrdu. kut1111u fabrlkur mı var ki yeni kutu • lacaiımı• 750 bin liralık iatikrazı 
~beyanat kibrit satanlan pek zi.. lan pliee elde edip dolduralım? yapamadık. Buna karfılık ı&ater 
~teemlr etmiıtlr. Bir inhisar Böyle bir 187 olmadıfma cire • - dilimi• hizmetler ise ,apılama· 
lw ki.~ bayilerini biyle hnım:lık • ki kutulara koymak lbtimall kalır ki maktadır. Diler taraftan tehrin 
~· etmesine ihtimal .ermek Is - bu da varit olama. Çtlnkl mqallah 
ı=!"' bayiler birkaç gün banan ya. Kibrit wyeteslnia kutulannın kenar pllmnı yapmak üzere bir mitehas. 
~ beklemişler, fakat in - lan bir kibriti yakmak mukavemeti . ıu ıetirmeye de karar verdik ve 
""!lllllr 8087eteslnin stik8tu bu lthamııı al bile gliılteremlyor 1 Dilll)'&nın hl~ bir kendiaiyle mutabık kaldık. Müle"tt dddl oldufuna g8stermlıtir. y•rinde bir inhisar idaresinin bfnlerce hulu ıelmek Gzeredir. Geçen 
~er inana karşılık lnhlsann kJb 1 kltllik kendi 1-)'i k8tlealal hmnlık • sene bütçeye imar b6roaa için 10 
~ btalara eksik koydufunu ve la itham etmeal ılr81milı 187 detll • bin lira tahtiaat kOJ'lllUfbık. lıtik-
~tle hallan menfaatlerini balat dir.,. razı yapamadıinms için tehriıt 

1 h pl&n iti de ıeri kalacaktır. Bu n İS8fl8f idaresi Sigara Satış itibarla Atatürk klprütünden ıe-
k I • • b 1 • t k ri kalan paradan altmq bin lira· u u e erı yap ıraca DID, enelce verilen OD bin liran 

ı.._--• UltilDllDilll dhan plyua • çok fll7dalar temin edllmlf obaüta, tahaiaat munumı teklinde ill• 
'f"!'da ..ıtm olan fibretinl arttır. hem de memleket tllt8nelllllt8nlin Yetini teklif ediyorum. Buaanla 
~ hJeslnl eaasb bir prensip olarak yllklenmeslne bir çıtır aplmaktadır. beraber ıon dakikada Ank&radawı 
l!::.!!:"~!:'-~d=I. ttltllnlerl- Ti!' "rin temrir itinin daha fen. iltikrazdan p~ine ait olan kıs· 

..:::adardfze edllmlı blr ...... _ha .... l-e -,e-. ...,_h; ... ln'-tfl- t·-"-.-, .... ya""'p'°""rak_lan...,._be....,.rha .... de .. l•~'-71-._.tt---::•=m=m~·w ltlai ·8li9D.._ 
~-- memleketin ekonomik menfa • lık bf r teerilbeye glrlşfJml§tlr. Ba tee Bu olaa bile verecelinb 80 bin ft. 
~ daha anan bularak bu ha • rtibenln sonunda daha faydalı netice. ralık munzam tahıiaab yapdamı
' ......... len tedbirleri almata bq ler almacafl muhakkak ıirtilmekt. • yan bqka itlere barcanz. Kabu · 

O.O dlr. lünil rica ederim.,, 
~ ea programa gire alman bu idare dlter taraftan sipranm mem Valinin bu teklifi kabul eclil . 
~ er a,..ınde TUrk ttltflnUn8n Jeket dahllfnde her aranılan yerde dikten ıonra tatuna vurtalanna 
1' t..... f enalanndan aynlmıı olacak kolaylıkla bulunmam " eufp bir şe. 
~ 1U'amıyacak lmmn1an da tlll kilde satılmam için dlrt "yeni model konan plikalamı dilfmemeai, de

"'4ıide lnallantlaeaktır. )'alna sipra satacak ba)'i kulUbele • liıtirilmemeai için lmrpuı mühür 
._.~aı~ muayyen yerlerde teerlibe rl yaptınnata karar vermltflr. Pro • le mühürlenmeai ve mühürleri 16-
~de detti, tekmll tfltUn mm~ Jelerl hazırlanan bu dOkklnlar p kenlerin tiddetle cezalandınlmut 
~ tetmn edilmif olan ab u.-.uı gtlnlerde Ankara. lstanbal ve lzmirde baldmıdaki daimi endimen maz. 
~de lıem tflttln mflstahsillne bir karulmafa bqlrracaktrr. batalı encümenlere 1anderilme-

den kabal edilmiftir. • • k k k Tramvay kazalarına kartı al1-znc1 e me " çı ıyor =-~:::tar.~ 
Salı gD oD o den çin birer kiloluk buton teklinde çı na ı&re, bundan sonra tramvay 

itibaren satılmaya kanlacaktır. ·Buna ikinci nevi ek- telleri koptulu uman teli tamire 
mek denemez. Çünkü içinde mı- aidecek tramvay tirketi tamir a-

baılanaca k - ılr, )'Ulaf, çaYdar yoktur. Bu ek- rabuma düdük Ye ıiren konacak 
~ 8eıaııiye bir müddettenberi i- mek hallan aevdili çeınide ola- ve bu arabalar ıeçerken tramvay
~ ileYi ekmek çıkarmak içia caktır. Pazarteai sünii fi,at te• lar ve diler tatıma vuıtalan dura 
k..... ~ :r&p11ordu. Bu tetkikat pit edilecek, talı süniinden itiba. rak yol verecektir. 
~ •e talı sününden itibaren ren de bu ekmek pİyuaya çıkan- Bundan batka tramvay imzalan 
1..--. Devi ekmek çıkanlmuma lacaktır. Şimdiki talamine ıöt~ oldula uman yaralmm fada ka~ 
-...._. •eri•-:-.:-. '--•betm·--ı· 1° ,.!- •--- ...ın-ba. --.~. bu ekmelin fiyab birinci nevi ek- .. .,. - 7111 ~ ı-· "'"" 
~i ve belediye reiai Bay melin fiyatmclan altmq para k.a- aidecek tramvay arabumı kaldın 
\t; Oatiindai bu humtta dar noban olacaktır.,, cak YUıtaJ'I da, tatlJ'acak araba-

te "'-rmaa tmılan taylemittir: ya &JDİ tekilde düdük konacak-
~ ~~Birinci nm mahiyetinde ot- Davet br. 
.a..~ tiaere yeni bir nevi ekmu latanbula ıelen Balya hikimi ------------
~ya karar verdik. Bu Yatar Çetinin hemen memuriye. Evlenme 

~--..._• halitaıı aert buidaydan timize müracaat etmeainin aue- Sunpr ile Nasmi Acar nlen-
•e haDmı alclanmamuı i- tenizle U&nma dilerim. 1 diklerini yiziiaaara ilin eder. 

ŞEHRlN: DERDLERİ 
1netiqe caddesindeki demir kapak 
~larJa Siileymanlye arasındaki lameUre cad lü:et atlatmaktadır. Hattl pne ba aebept.n bundan 

... ~. orta Yerinde llina kapalı mıdır nedir, bir IJlr hafta kadar enel lllr otomobilin ••ka.ı.n ft arka 

._... tar. l'akat ba demir kapalın bir aca ke. tekerlell lanhuftlr. 
~ iP. pee ıtlndb haradan -.a o- Al•dar m .. arJana YÜlt ıeprmedea, dratle laa-

....... ar Ye halk l~ dddl bir tehlike tefkll rekete sepaelerllll. n ba demir kapalı adam akıllı rap. 
~ .... ıs.. demir kapalı -tlam zannederek llzerba tetmelerlnl bekl17ona. B11 nretle daha bir ~k facla-

-...uı.r, ....... ~ berla• 111.r fe. lana da lal a••a~tar. 

1 

CürötçüU<atr 
Yarın Bakırköy Veliefendl 
çayırında karşılaşıyorlar 

TREN VE OTOBDSLER HALKI YARI 
FiYATLA TAŞIYACAKLAR 

Takım kaptanı neler söylüyor 
- Bbim atletlerimize ygrdu

lumm elerler 6ç kolanbdır. Çün
kü atılan ciritten korumnak lizım 
oldu mu atm yanma aarkar, altına 
taldanınz. Bu IUl'etle J& cirit bo
ta sider, yahut da kolaylrlda çele
riz. 

Atalarmuzclan blan ve epor • 
lann en asili ve en erkekçeai olan 
ciridi latanballulara ı&termek i
çin Baybmttan ıelen Jiiitlerle ko 
llUfUJOl"U. 
Takımm bat kaptanı Cemil A· 

taDSÜç cirit OJUllUDun nuıJ oy • 
nandıiını anlatıyor: 

- Yiiitler kartıdan kartlJ& 
eneli atlarını oynabrlar. Her bi
rinin elinde iki tane 111 aantimet· 
re boJUDda uclan küt aopalar var
dD'. Bunlar biribirlerine Jirmi 
otuz metre yaklqmca: 

- Al alam, bu da HDindirl 
diye nlraJ'I batıp ciridi fırlatır • 
lar. Atlarımız h .. ı olarak bu 
oyun için yetiftirilmiftir. Bityül: 
bir m~haretle bi:Hcinin her emrine 
itaat ederlerBütün manenal&n'f& 
ıılacak bir uatalıkla ve ıiiratle ye
rine ıetirirler. Meseli bütün hı -
z11la dört n&la siderkeıı birdenbi
re durur. Bet metre munluiun • 
da; bet metre senitlillnde bir 1&• 

hada ha,,_ verici manevralar ya
pahllirler. Şala& kalkmak, kendi 
etrafmda topaç gibi dönmek ıibi 
ıeyler bizim atlarımız için hiçtir. 

- Peki ciritler ,._e düttülc • 
ten IOm& De yapılır? 

- Bir atlı elindeki iki ciridi de 
diifürdü mü, atmı ıürerek kartı • 
ımdakinin önünden kaçar. Arka
amdan abür atlı kovaladıiı halde 
dart nala liderken yere eillir. Ve 
ciridi elile 1erden aldıktan aonra 
yeniden VUl'Uflll&ia bqlar. 

- Bir cirit o)'UDU ne kadar ıii
rer? 

- iki aaaL Fakat her yarım aa. 
atte bir on daJrika iatirahat edilir 
Cirit OJ'UDU bambqka bir OJ'UD -
dur. imanı heyecandan heyecana 
ıürülder. At ii9tünde kardet kar
defi, ba1- olulu t•nnnaz. Cirit • 
ler kmtun sibi •iclan 10lclan u
çarlar. 

Cemil Atancüç cotmaftu· Heye. 
canla OJ'UDU anlatıyordu: 

- Bizde puar oldu mu, bin • 
lerce kiti cirit meydanına dolar 
Biletine sü•enen, tallam ata bi
nenler meydanda at o,natmala 
bqlarlar. Bazı uta ciritçiler bire 
iki çarplfD'lar. Halk heyecandan 
heyec•na dilfer. ()yunculat bazan 
kızqblÜ mı biribfr)erine OD met• 
re kadar yaklafD"lar. NiraJ'I buıp 
ciridi ok ıibi fırlatD'lar. Vurula· 
nm vay haline. . 

- Anadolunun nerelerinde bu 
O)'UD hiJi OJ'll&Dll' 1 

- Bizim taraflarda en çok OJ'• 
nanrr. Bilhaua Bayburt ciritçileri 
bu tarafta bll,.uk hir nam kaza~ 
mıtlardD'. Erzurum ciritçileri de 
iyidir. Y alnn onlar çok yakından 
ve kıyu11a val'UfUJ'lar. Etkiden ci 
ritlerinin uclarau da ıivritirlerdi. 
Bu auretle bir çok kaular olurdu. 
Şimdiki ilbay Zühtl bunu menet· 
mittir. Fakat uıl mtalık uzaktan 
vunqmaktır. 

- 70 J&fm& kadar mı? \ . 
- Evet, 70 yqma kadar. Me-

aell bizim aramızda 45 yqmda 
ıayet Utta ciritçiler vardır. Bizde 
de futbol filin o)'D&DD'. Fakat hiç 
biri cirit kadar raibette değildir. 
Hemen hemen bütün sençler cirit 
O)'D•l!IMDll biJdikJeri için Bayburt 
lulann ~eriai ukerliklerini li • 
vari olarak yaparlar. Yine bizimle 
birlikte gelen cin"tçilerden Bahri, 
Ain harekitmda Ebubirbir adın
daki ui bir Kürt 19ybinin bfau
nı at üzerinde iken uçurmUfbır. 
Bunu aırf mahir bir ciritçi olma • 
undan dolayı yapabilmiftir. 

Bizim pyemiz bu güzel ve aad 
ıporu daha ıenit kitlelere atıla
mak ve teYdirmektir. Burada bir 
muvaffakiyt kazanacafmııza emi. 
nia. Bundan aonra Anbraya, la • 
mire de sideceiiz. 

Cumartesi ve pazar ıünleri kar 
ıılataeak cirit taknnlarnnız tö1le 
tetkiledilmittir. 

Birinci takım: Balırinin kap • 
tanlıimda Mahmut. Rüatem, Sa
lih, o.nan, ikinci takım Aianm 
kaptanlıimda Ali, SüleJ'ID&D, lh
rahim, Halitten mürekkeptir. Be
J'O llu Halkm Spor itleri batka
nı Naili ile ben de h&kem duraca· 
tıs.. 

Cemil Atancüç bundan aonra 
Be,.oilu Halkevinin kendilerine 
kartı göatermiJ oldulu ali.ka ve 
yardımdan uzun uzad11a bahset• 
mittir. 

Halkevinden ~ken Cemil 
Atanciiç: 

- latanballulara &nürlerinde 
unutamıyacaklan heyecanlı bir 
sün yqatacaiız. Türk ıücünü, 
Türk biletini ve yüzde )'ÜZ erkek 
çe olan bu hakiki Türk oyununa 
latanbullular çok beienecekler • 
dir diyordu. 

Marat SERTOCW . . . ' ' . 

Din Sipahi ocalmda • • 
hanm küçük olma•ma rajmea 
psetecilere muvaffaldyetli bir 
sWerif OJDU yapan 8ayhrtla 
ciritçiler, J&l'lll Veliefendi aha• 
amda rünlerden beri beklenen o
JQDlanm latanbul baHcma -- • 
recelderdir. 

Milabakalum herketin a1r9 • 
bilmeai için, yarın trenler otobb
ler halla BalurköJiine p.n fiyatla 
ptiireceklerdir. Sahaya sümek üc 
reti de J&ID:D (25) Jmruttur. 

DIVRIKTE 
Bir hartadır posta 
muamelatı yok 
Divrikte bulunan bir oku,_. 

mmdan dün bir telıraf aldık Bua
cla, bir haftaduberi Divrik poata 
aünaqlitmm durduiu, haDnn 
•hmet çektiii bildiriliyordu. 

Bu •bah lıtanbul posta mi • 
dürlüğünden bu hUIUata aonqtur. 
ma yapbk. Buraya böyle bir teli • 
liptta bulunulmadılmı, Ankara • 
daki ıenel müdürlüiün baadu 
haberi bulunmuı lbım ıelecell • 
ni öfrendik. Bunu ehemml,.de 
allkadar makamm ıazG 8ntlne lr.o
"rJYoruz. 

- Bir İDlaD kaç yapna kadar '.--------------
ÇOCUKLARI cirit oyDIJ'&blllr? 

- 12 ,..mdan ltatlar, '10 Yatı
na lradaıt OJD11&bilh-. 

HABER, sizin itin her cumartesi sbl '* IJAft nnı-. Takip ....... , 
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ln~itir~~1;;;i~~ !~~;~~~. -1;~;5ini Tavl~i~~~~rden M 1 s 1 r d a ki 
yasak etmeyenlere menşe , Etektrlkçt şevket k k J k \ 

Şahadetnamesi USUIÜnÜ Elemi yaraladı v; a r 1 Ş 1 } 
tatbik edecek yaralı hastahanede Şlmdlllk bir durgunluk başgUsterdt 

Musolini bugün bir cın~:1'ı:~!:!:ee::.::~ Mısır hükCimeti lngiltereye 

So .. yle'7 verecek namak yüzünden elektrikçi Şev- verdiği notasında 
" k:t il~ Etem kavga etmitler, biri- Şamf mt bir iş birliği egemenlik ve Mısırı• 

bırlerıne dargm ayrılmıılardır ' in g i ite re Akdeniz Dün sabah bu iki arkadat kıraat~ Uluslar Kurumuna girmesini istiyordu 
hane civannda biribirlerine rast lngı·ıtere bu tekıı·fe m .. s •t kuvvetlerini çeknıiyor gelmiıler ve aktamki kavganın u aı 

ltalyana ayrı ayrı cevap 
verueceK 

İtalyanlar zecri tedbirleri tat
bik edecel: devletlere gönderdiği 

notaya, bu devletlerin toplanarakı 
tek bir cevap vereceği ıayi olmut-1 
tu. 

Muıolini, timdilik müzakerele
re devam arzusunda değildir. Bun
dan maksat, lngilizlerden azami 
tavi2 koparmak olduğu anlaıı· 

lıyor. Dünkü konuımalarda Mu
ıolini ilk önce lngilizlerin Akde
nizdeki kuvvetlerini çekmeleri la

verdiği asabiyetle biribirlerine hü cevap verdi 
cum etmiılerdir. Bu sırada Şevket 
elinde bulunan tornavidayı arka
datının gözüne ve vücudünün 
muhtelif yerlerine aaplamJ!, Etemi 
yaralamıttır. Yaralı hastahaneye 
ka1dınlmıı, biraz sonra da ölmüt
tür. 

Mısırda ıimdilik sükfuıet iade 
edilmif, gazetelerin bir müddet i
çin hürriyeti abnmııtır. HükUmet 
icabında gazeteleri tatil edebile
ceğini anlatan bir emirname çıkar-
mııtır. 

derhal konuımalara batlamııtıt• 

Fakat anlatılıyor ki zecri ted 
birler huıuıunda karar vermek gi
bi çok alır bir mesuliyeti üzerine 
almıt olan Cenevredeki "irtibat 
komitesi,. uluslar kurumunun bir 
uzvu değUdir. Bu sebepten zecri 
tedbirlerin mesuliyetini devletler 
münferiden Üzerlerine almıf olu
yorlar. Ve dolay11iyle halyanm 
notasına münferiden cevap verme
leri lazım geliyor. 

zım geldiğini kati olarak söylemİf· ------------ Bugün istif aaı istenen kabine
nin çekileceğine dair bir alamet 
ha!i yoktur. 

Filosunun bir kısmım lskendl' 
ri fe limanında toplamıı olan fır 
giltere hük\ımeti ne Mısır stat~ 
nü değiıtirmek, ne de lskend~ 
yed~ daimi bir deniz üssü kuJ1PP"" 
niyetinde olmadığını Mı11r hiikO' 
metine temin etmiıtir. lngilt~ 
bundan batka, İngiliz harp g~ 
lerinin normal duruma kavutor 
duktan sonra derhal geri ç.ağırıl•• 
caklarını da temin etmi§tir. pdr 
sır hük\ımeti, 18 ilkteşrinde lır 
giltere hükumetine bir nota 11trf' 

rek Mısırın samimi bir lngili• • 
Mısır itbirliği istediğini ve rdı-' 

lngiltera: 
ıtaıyaya mal ltha"atlnı Y•••k 

6"tmeyen devıeuere kar .. 
İngiliz dıt bakanlığının uluslar 

kurumu genel ıekreterliğine ver
diği bir notada, ltalyan mallan 
ithalatını yasak etmiyen ve ltal
yaya komıu olan ülkelerin lngil
tere}"'e yapacaklan ithalata kart• 
me!ı~e ıahadetnameleri usulünü 
ihdas edeceği bildirilmektedir. 

Almanya. Avuıturya, Macaris
tan. İsviçre, Arnavutluk bu usule 
tabi tutulacaklardır. 

r:Iaamafih, lngiltere, bu ülke
lerden gelecek külçe halinde altın 
ve gümütle gazete ve mecmuaları 
usule tabi tutmıyacaktır. 

ıtaıva: 
Ecna!ll gazete ye kitaplar 

talyaya glrm:yor 
Romada iıe, yabancı gazete ve 

mecmuaların ithali, bundan son -
ra serbest olmıyacak ve bunlar, 
lüzumlu maddeler ithalatı çerçi -
vesinden çıkanlacakbr. 

lnglltare Akdeniz kuvveterlnl 
t;ekmiJor 

Öfrenildiiine göre, Romada 
M•~olini ile lngiliz elçisi araımda 
ki müzakereler, günden güne di
kuli bir hal almaktadır. 

tir. İngiliz ler ise, vaziyetin müs
takbel inkişafım açıkça bilmedf!n 
bir harekette bulunmak fikrinde 
olm11d1klarını söylemi,lerdir. 
Muaol'nl bir aöylev verecek 

Bu akıam Roma da büyük f af İıt 
kurulu toplanacaktır. Batkanh -
ğını Musolini yapacak ve bu mü • 
nasebetle bir ıöylev verecektir. 
Bu ıöylevin ıon vaziyeti anlatn 
bir mahiyette olacağı kat'idir. 
Almanya: 

SUih ltha .ını ve ihracını 
menetti 

Almanya uluslar kurumu dışın

da olmakla beraber, yeni çıkardığı 
bir kanunla her türlü harp levazı
mı ihraç ve ithalini yasak etmiştir. 
Bu kanunun tasrih ettiğine göre. 
harp levazımı üzerinde yapılacak 
her türlü muamele sübakanlığı ih
racat Te ithalat komiıerlili tanı
fmdan verilecek bir müsaadeye 
tabidir. 
Avusturya: 

Zecri tedb~r.erln tatbiki 
yakıa,tıkça endi•• artıyor 
Fransız gazetelerinden Enfor

masyon'un Viyana aytarının bil
dirdiğine gnre, halay aleyhindek= 
ze<:ri tedbirlerin tatbik edilmes~ 

yaklaıtıkça, Avusturya finansal 
ve ekonomik mahafilinde endişe 
artmaktadır. 

Avusturya, fU nazik anlarda. 
hem garp devletlerinin teveccüh 
ve muhabbetini kaybetmek, hem 
bu teveccüh ve muhabbete muka
bil ltalyadan beklediği maddt 
menfaati elde edememek gibi iki 
ba,lı tehlike karıısında bulunmak
tadır. 

Bu da bir nevi mezar soygunculuğudur 

Mezarlık a~açlarını 
kışlık odun qapıqorlarl 

Bu haydutluğu yapanların 
şiddetle cezalandırllması lazım 

Son zamanluda mezarlı, ·lan• 

DllZID yine bir takım kimıelerin 
tecavüzkar ellerinden kurtulama· 
dıiı ıörülmektedir. Mezar tqlan. 
nı, ıelvi Ye çitlembik aiaçlannı 

kendi bitmez tükenmez servetleri 
gibi istt.mar etmeie alıtmlf olan 
bu adamlar kıtm ıelmeai üzerine 
gene alabildiklerine mazarhk a • 
iaç.lannı keameie ba!lamrılar • 
dır. 
Pek ıöze ıörüniir bir .,erde o 
lan aiacların ak,am dururke .ı 
aabahleyin yerinde yeller esmesi
• " dlterlerinin zaman zaman 
ortadan yok olma1m& bakılırsa 
hu hınız •e mütecavizler ıece ft 
aündm demecim faali;rette bulan 

maktadırlar. 

Bilhassa belediyeye devredil • 
mit olan metrük mezarlıklar bun
ların elinden kurtulamamıttır. Bu 
nun en yakm misali fU bir kaç 
ay içinde yalnız kö!<ünün meydah 
da kaldıiıru duyduğumuz Eyüpte 
Abdülvedüt mezarlığındaki çitlen 
bik ağaçlandır. 

Bu mütecavizler bir yandan 
mezarlıklara tecavüz etmekte, di
ğer taraftan ağaç keameği mene
den ve yalnız mahalli ziraat di • 
rektörlüklerinin müsaadesine bı -
rakan kanuna muhalefet etmekte
dirler. Bu bakımdan bu iki taraflı 
suçun cezaıını da c, D iıbette atıı 

olacağına §Üphe J.Oktur. 

Munzur vilayeti 
TeşkllAt masrafları 

kanunu Ulylhası 
Mlllf Mfldafaa 
encUmentndeo 

geçti 
Ankara, 15 - Munzur vill

yeti tctkilit ve masrafları hak -
kmda hazırlanan liyiha, Milli 
Müdafaa encümeninden de geç • 
mittir. Llyiha dün aqam Adliye 
encümenine verildi. Milli müda • 
faa encümeni, milli hudutlarımız 
içindeki vatanm bir kıımı üzerin
de idarf ve adi! cihetten yeni t.h • 
kim konarak genit ıalihiyetli bir 
valilik idaresine verilmesinin bir 
imtiya~ mahiyetinde olmadıamı 
cyid etmi§tir. 

Kanııklık eanaamda ölen üni
verıite talebesinin cenaze merasi
mi Kahirede yapılacaktır. Kahi
renin birkaç yerinde toplantılar gö 
rülmekteyae de, henüz bir karga
plık olmamııtır. 

Bununla beraber, yeni kanşık

lıklar olmaıı ihtimali uzak değil
dir. Şehrin mühim noktalarında 
Mısır piyadesi kamyonlarla sokak. 
larda dolaımaktadır. 

Şimdiye kadar karıtıkhktan ö
len!erin miktan 4, yaralananların 
160 olarak tespit ediliyor. 

Ne•lm P•fa lnglllzlerle 
temasa geçti 

M11ır baıbakanı Nesim paıa. 
M11ırın İngiltere tarafından hima
yesini ve ülkenin istiklalini temin 
etm~Jc ii7erf!, lngili7 hükum~tivl .. 

~------~-~----~~-~----~------~~~---~ 

Almanya ve yahudller .___.-,, ,_, _, ,,_,, --
}'ahudiler hakkındaki 
kararnanıe neşredildi 
üç batındaki büyük ana ve 
babalarından en aşağı üç 
tanesi saf kan Yahudi olan 

herkes Yahudi saydır 
Almanyadaki y ahudileri vatan r ba veya anadan gelen yan kanlar 

datbk hakkından mahrum eden da Yahudidir. 
kanunun tatbikine dair ilk karar Kararname, yan kan Yahudi 
name Berlinde resmi gazetede mefhumunun dört ihtimalle tak-
neıredilmiıtir; yid etmektedir: 

Muvakkat bir hal aureti teıkil Kanunun neıri tarihinde Yahu-
eden ilk kararnamede denildiiine di dininde bulunma, bir Yahudi 
rıöre, aonradan neıredilecek kayıt- ile evlenme, bir Yahudi izdivacın 
lara kadar, Alman kanından veya. dan doğma ve nihayet 31 temmuz 
hut bu kana yakın bir kandan olup 1936 tarihinden sonra doğmak tar 
bugiin Alman tebaaamdan bulu • tile Yahudinin izdivaç harici aul • 
nan herkes Alman vatandatıdır. bundan gelme. 

y alruz Alman vatandqlan bü Neşredilen ikinci kararname 
tün ıiyaaal haklara malik bulun. ise Alman kan ve ıerefinin muha· 
duğundan ancak ve yalnız bunlar fazaaı hakkındaki kanunun ilk 
ıeçime iıtirak edebilirler ve her tatbik tekillerini göstermektedir. 
hangi bir memuriyete tayin oluna. Bu karamameye göre bir izdivaç· 
bilirler. tan doğacak çocuklar eğer Alman 

Hiçbir Yahudi, Alman vatan
datı olamaz ve siyasal itlerde .e
çim hakkına malik bulunamaz. 
Bu sebepten hiçbiT memuriyette 
de kullanı'maz. Bütün Yahudi me 
murlar 31 kinuııuevvel 1935 ta
rihinden itibaren tekaüde aeftıe • 
dileceklerdir. 

Oç batmdaki büyük ana •e 
.babalarından aşağı Uç tanesi aaf 
kan Yahudi olan berkea Y ahadi 
aaydır. 

Saf kan y abudi iki biiıiik ba-

kanmrn temizliği hakkındaki ih • 
timamlan tehlikeye koyacaktır, 
diye korkuluyoru. böyle bir izdi
vaç yapılmıyacaktır. Her niıanh, 
evlenmek için böyle bir korku bu· 
lunmadığı lıakkmda özel bir veaİ· 
ka söttermek mecburiyetindedir. 

Gene bu kararnameye göre, bat 
bnlıtmı bir Yahudi yapan yahut 
içinde bir Yahudi bulunan her aile 
Yahudi aileıidir •• 

Bu kararnameler, JM!!rinln er
tesi ıünü icra mevkiine girmek· 
toclir. 4 

• ·--·-. -

.' 
eğemenliğinin tanınmasını, kal'1 

tülisyonlar meselesinin kotarıl' . ' 
masiyle Mısırın uluslar sosy;tc'l 
ne girmesini dilediğini bildiruıit' 
tir. 

İngiliz hük\ımeti 7 ikincitetrill' 
de Mısır notasına müsait bir el' 

vap vermiştir. ,,J 
Mısır hükiimeti, timdiki ar.!:ıulıı 
durumda çıkması muhtemel ol,., 
ve hayati bir önem tafıyan 111e: 
leler hakkında Mısır ulusunun . 
m ... .,.inin ıorulmnsını istemekt~ 

İngiliz erin liu meseleaeki ~ 
f .k . . . h .l f '""'' ı rını ıza er;ıen ransızca 

ten,, gazetesi diyor ki: _...k 
"Bu hadiseler, Londrada F" 

ciddi bir hotnutsuzluk uyandırıı1~ 
tır. İngiliz çeven1eri bu ha~i:el / 
Habet a.nlaımazhğmda lngılıZ tit' 
Mısır elbirliği siyasasını güçlef bir 
mek istiyen bazı hareketlerin il" 

neticesi olarak telakki etmeğe ff1 

temayildir. ~' 
Mısırdaki hareketler şid~e . ., 

bastırılacaktır. Çünkü lngilteretl~ 
Mısırdaki vaziyetinin ihlal edil~ııl 
sin4' müsaade etmiyeceğini k~ 
etmek lazımdır. ,, ..• • ır 

Fransızca Figaro gazete•1 
•• f 

lt::ılyanlara da temas ederek r' 
le yazıyor: tıı . 

"Vef d partisi taraftarları, ,) 
giltereyi mütkül mevkie koY~~i • 
imtiyazlar elde etmek için h~ 

1
,,, 

aelerden istifade etmektedıt; 
İtalyanlar bu vaziyetten aıeıt111 
olurlarsa, hata itlemit olurtar· 1,, 

Çünkü Vef c' partisi tarart-rlı,,. 
n, bugünkü gibi hareket e~oıe ıl' 
ltalyanlann Habetiatandakı_~td' 
leriyle taarruz eden bir hal,,.• 
hive uyandırmaktadırlar.,, '-

Mısır hidiıeleri, ltatyad•, ~ 
zete,erle genit surette yayı~,,,_ 
ise d~ buna dair her hanıi bıt 
vır takmmamaktadırlar. ,a.ı:,.-

Bir mütalea ileri ıürnıü~~~ 
Siyasal mahafil, bu had•• ..... ,v. 

.. teT..
ltalyayı kıamen mesul g~• .,..- , 
te~ebbüslerine tiddetle ıtı 
mel..-tedir. ....../ 

Berrbeler 
mektebinde 

1 
derslere başıao~.,-
Bu yıl ıslah edilmi§ olaJI ~.: 

mektebinde tedrisata baŞ~-
aene mektep biri yeni berber 0 ı,eriıl'!: 
fer1erl de erkek n kadın bel' ıer İl 
de ihtisu kazanmak tsti~d" 

, olmak User• Us kantaa • 
' 

1 

.. 
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ŞUNDAN ~lLJJINJDA[r\f] ... ~ ~ ... -. ~-.... ,............., 

Dünqanın en ucuz treni BARBAROSTA 
• • 
INTIK 1 

Dünyanın en ucuz tren yolc1:- adı Çang ve Vang, 16 milyonun 
luğu nerede yapılır, biliyor musu- da adı Li ve Çao'dur. 
nuz? Çin mekteplerinde okutulan ki-

1 Bu yolculuk Çinde Kovlun ile taplar arasında küçük bir el kitabı 

..___-::::--------------------------------------- Kanton arasında işlemekte olan vardır ki bunda 400 ıoy ndı yazı------J ef rl ka numaırası : 67 Yazan : (va - NlOı) trenlerdedir. Yolun uzunluğu 220 hdır ve taleb~: '.?r bu adları ezber-
kilometredir ve üçüncü mevki den öğrenirler. 

Başpapas: "Egv er ikimiz birleşirsek büyük bir bilet, bizim paramızla 55 ku- Dünqanın en değerli pulu 

d 11 ruıtur. Yolculuğun kilometresi :Bugün, dünyanın en kıymetli 
.unyanın en büyük Servetine Sahip Olacağız! bizim paramızla aşağı yukarı on bir tek pulu Amerikalr Hint is -

Zıra Gazanfer reisin definenin elde edeceg-iz!,, paraya gelmektedir. mindeki bir kadında bulunmakta-
• 13 rakkamı d1!. 

•t;en kısımıarın hullsaaı ı vetim vardır .• Oraya bir kapağı içinde nice talihlere nail oldu... Fransız akademisinin en son 1858 sen~inde lngilterede ba-
RaJııpler kadınlar Manastırın ataymı •.• Benim için kafidir... Bu hazineleri toplıyarak, bir ha- toplantısında on üç üye bulunmuı- sılmı§ olan bu "kırmızı pul,, dan 

dan btr Rahibe aşırıp Marki Sinoı, gevrek gevrek güldü: yıraız adaya gömdürdü ••• Gömü - tur. Ancak üyelerden birisi salon- dünyada yalnız bir tek vardır, ki 
FentGndonun gönlünü edecek - Amcanızdan epeyce para liifünün nasıl olduğunu anlata - da kat kiti olduğunu anlayınca o da Amerikalı kadına kocasından 
ler_ Zira, Rahibin Marki alabilirsiniz, değil mi?-. Fakat, ymı... fena halde ürkmüt, ayağa kalktığı miras kalmı§tır. Kadının kocası 
Ue çevrilecek büyük bir dalaveı benim bahsettiğim hazine, . öylesi Dilıiz tatar $\ll'at, orada, li.kay- gibi dıtarıya fırlamıı ve aza isim- 1922 ıenesinde bu pulu Pariste 
1'eat Dardır- değil .•• Bütün dünyayı, amcanızı dane duruyordu. Gözlerini efendL !erinin yazılı olduğu listeden ken- seksen bin "fürk lirasına satın al. 

"1 ita.bipler, bqpapaam etrafmı bile, huzurunuzda rüküa vardıra. ıine dilanit, emir bekliyordu. di e.dmı silerek çıkıp gitmiıtir. mııtrr. 
cLlar: bilir .•• Tekmil kadınlar, kraliçe- Sinoa: Dünya kaç kişı·,,,· 
- Şimdi ne yapacağız? ler de dahil olmak üzere, k&11ı - "-Şarap!,, ip.retini verdi. Çinlilerin SOIJ adları b J. b ·ı · ? ":J 
S. A 385 mı'lyon Çinlı.den en çogu" - es ıye l lT. lDoa: Barbaroı 2 Yl "- man çabuk gidip ıarabı 
- Gayet kolay! - dedi. mzda secde edecektir •• Artık bir getireyim ..• Pek mühim bir mev- nun okuyup yazmak bilmemeıi, Viyanab profesör Alois Ficher 
- F-'-- lmı d' 1 A k k Çin poıtahanelerini birrok karga- in yürüttüğü hesaplara göre Şima-:a. CUU1.t, efendimiz, rahibeler, dediğiniz iki o yacaktır. zua temaı e ıyor ar.. r unu a 2' 

""laı ı..___ ı d d' ıalıklardan kurtarmaktadır. Çün- li Amerika fİmdiki 110 milyon ~- ta uu.raya, yeraltı yollarm - Bilhaasa. "Kadınlann ve bu me- çırmayım ..•. ,, e ı. 
~ -- ı· ı u.k· · il kad hl · kü bu adamlar yazıp okumasını kiti yerine 500 milyon insan, Ka-.. .....:raaimle geliyor; bizim en yanda kra ıçe erin,, ıecde edeceği ın, ıarap flfeS e e erı 
'"'.ı.ı ka · k d ögr" en!nce tabiidir ki arkadatlarına nada 8 milyon nüfus yerine 110 ~~ar. dqlanmızla eğlenerek bavadiıi üzerine, Fernandonun a- tepııye oyup getir iği zaman, 
• '4118.. ~1-1 • d l 1 ka and s· k 1 kt.l ve tamdıklanna mektup yazacak- milyon, ArJ. antin de yalnız 9 miJ-b ... Jnı tarm egen önüyor ar... a ıı uy ı: ınoa, o uyucu armıızın va ı e 
GQ 1-J d ı ak h Al. d dini d'kl · H lar ve bunlar da kendilerine mek- yon yerine 150 milyon besliye . f , aramız a ıır o ar mu a. - Nasıl hazine imit bu böyle? ı amca an e ı erı ayır-

... t.ı..ı'? ediliyor. Şimdi vaziyet böyle _ Naaıl mı?... Bunun içinde ıızada vak'aamı anlatmıı bulunu- tuplaı· yazacaklardır. Halbuki bilir. Brezil de şimdi yalnız 39 
""' Y b b d k d H · yA • • b h d Çinde hemen herkesin aoy adı milyon kiıi ya§amaktadır. Burası 1ıııı._··· • a anc.ı. ir .a .amm oy .. • Hazreti Süleymanm incileri, ya• yor u. anı fu anının a çe e 
~ lırmek k ğ b l kutl d K "'bet beki d'w• d' 1 d""' Çang ve Vana'dır. 500 milyon insanı bol bol geçı·n-~' açın ımı ça ıra ı ı- an var ır. a.runun mikev • no e ıgı gece ın e ıgı • 

.... herleri bile bu hazinenin içinde _ vak'a.... Yapılan incelemelere göre Çin- direbilir. Yalnız altı milyon nüfu. 
~ -. ~ağınmy~cağrz? Söyledi • dr. Bu ıervet, üç tane Venedik teh Papasın etrafındakiler, hızlı de kuJJanılmakta olan bütün ıoy ıu olan Avusturalyayı da unutmz
Ji &»bı qır~ız. .. Hem de bel- rini aatm alacak büyüklüktedir. soluk bile almağa cesaret edeme- ad!arıancak400tanedir. yalım burada 150 milyon ki§i h"ç 
elnıeden?... Ne diyorum? ••• Belki battan bata den mevzuu dinlediler. Kanton bük&netinin netretti - aıkmtı çekmeksizin bol bol geçi . 
- Na.ad? Romayı da bununla alıraınız.. Femando: ği bir ıtatiltikten anlqıldığına gö- nip gidebilir. l'··'k Ata.ğıda i!k"ence ettiğimiz Çenber ıakallmm gözleri fal - Allahallah •.• Demek ki, Ga- re, Çinde 25 milyon kitinin aoy , __ Y_u_m __ u_r_t_a __ _ 

o':.1: ler arasında ölenler var ya... tqı ıibi açıldı: zanfer reis, bütün hıristiyaulan ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
•i~~;rın elbiselerini üç ki§i giyer - - Esaret hayatmıda bin bir kılıçtan geçirmit·

1
•• Hazinenin ye- gelebileceğini ummuyorum. ihraç lskeleler~m · 

J.., ··· Yeraltı yolla.nndan Kadın gece maaallarmı dinlemittim. Bu rini ancak çok genç ve toy olan - Halbuki hata ediyonunuz... 13 e ııı k anhiı 
İ)i j•?\adırına aiA ..... ; ... ;_ U-- ua uuwı ıı11>1 blr'fey... Tcıı-1..lcr SCJrmutler ••• "Fakat, onlu Bu muvaffakiyeti elde edebilecek y ~ ı 
ili~ o .. duğu için, rahibeler, bahçe - - Tabii.. Öyle aaruyorum ki, da Adanm mevkiini tayin edemi- biri varsa o da ıi:uiniz. Ekonomi Bakanlığınca haz .. ·-
la.r~tesinde beri&inde dolaşıyor- o masallarda bahsedilen hazine • yorlar, kayale.nn nasıl açılacaimı Tatarsurat da dahil olmak üze- lanan yeni yumurta ihraç niz~m 
Li , enıinim. Genççe, gÜzelce lerin bir çoklan birleımit bu de- bilemiyorlar?... re, bütün hazrun dört kulak ke - namesi bugünlerde Devlet Surn-
b~~neıini aıırır, sarar, sarmalar) finenin içine girmiıtir... _Evet. •• iyi anladmrz ••. Fakat, ıilmitti. rasında tetkik edilecektir. Bu r. ·-
tel a getirirsiniz ..• Şayet bu ha- - Kimin ıerveti imit bu? biz, o adayı k,..-11fedebileceg"iz ve (D - ) zamname ile bilhassa kontrol şid-

"etj Ya k . . .. l ~ evamı vm d 1 d l kt 
bi} par en ıızı goren ° ıa - Gazan!ır reiıin definesi di- kapılan açabileceğiz.... et en iri ece ir. Bundan sonra d.:' lürkler duvardan aşarak ka- ye me!hUT o'lln hazine ... Haydi, - Nasıl? Naşit - Ertuğrul Sadi yumurta üç nevi üzerinden ihrnç 
~~d kaçırdı sanırlar. Erte.i gün onun terefine birer kadeh tarap - Sizinle anl&.fD'aak... ŞelızadebCZfı TURAN Tirıatrosunda olunacaktır. ihraç iskeleleri de on 
l'e/l\cağızı yine ıanp ıarmalar, içelim de anlatayım... Gazanfer - Memnuniyetle anlatırım... Cumartesi - Pazar "' üçe çıkarılacal:trr. Bunlar da Trab 
'111 ıne bırakrrrz .•. Kimse bu mu - reis, parlak bir korsanlık hayatı Likin, bu hususta elimden birşey Matine 15 te: zon, Giresun, Ordu, Fatsa, Sam-

llıayı halledemez... H A M L ET aun, İnebolu, Bartın, lstanb~l, lz -
S:- Dahiainiz, efendimiz!... 1 D U L M A C A 1 mir Antalya, Mersin, Uzunköprü, 
ıııoa, memnunane güldü: Bu gece 2 Kiliı olacakbr. 

•i~·~-!Baba, oğul, ve Ruhülkudüı Birinciye bir çift IAstlk, ikinciye bir boyun 'eser birden: 
d .. ~ ı.q ctJıan.da aziz euiıı. ••• diye Sönmiyen Ateş) ve (Tufan Ağa) 
~etti. atkısı, OçUncUye cam uçlu btr dolma kalem Her taraf tramvay. Telefon: 2212'7 

Fotoğraf çeken 
amatörler ou 4 üncüden 250 nciye kadar 

~ M~a, koml§&Dlarm yanı- muhtelif hedıyeler l~tJntıuı Heledıqrsi 

~İl)l ki F ernando da geldi. Ra- Bugünkü bulmacamız bir silmüklü f sonra gelecek olan perşembe gtlnti bu 
~tı~' hürmetle ıülümıediler, yer böceğin geçtiği yolu bulmaktır. Re- bulmacayı çözenlerin isimleri HABER 
'11\.cl~·. ~a.rki, ba.şpapuın kartı- simde g6rdilğüntiz ilç yaprak, o şek.11- de neşredilecek cumartesi günil öğ-

SehirTı'yatrosu 

ıııııııııımıı 
Bugün saat 

ıs te 

Kendi fotoğraf~ ve malzeme11 
olup da öğleden ıon1 a dola;ara" 
bir gazetenin foto ;ıreı fçısına yor 

dııncılık etmek isth•Pnler, bu haf 

ta zarfında, çektiklei İ resimler]c:' 
adreslerini, ya§ lartm, tahsil dere 
celerini bildiren bir mektupla h 
tanbul postanesi (1?.4) e müraqıa ' 
etmelidir. 

ı bır koltuğa kuruldu. leden sonra da hediyeleri verilecektir. 
JL':° Anlıyaınadığım bir ıey var.. .7' Dikkat: Bulmacanızı göndermekte ~1...111 

Çocuk Tiyatrosu 

~d eıı ..._ · · ka 
1
/ t'°'- gecikmeyiniz, sonra sayılmaz. 

lr ·ıt' ...... ıstıyonumrz? Bu • ~ 
ıha. , Hediye kazananlnr en çok iki cÜ.. 

't\LibeJ ra, ikrama, fedakarlığa martesi hediyesini almamışsa sonra • 

Aktam saat 

20 de 

Saz, Caz 
ı " dı'" er tedarikine sebep M ? ... 
, J' dan verilmez. e IOrdu. 111111111 

t"1arkr meoer 
nıcın ikram 

~örüyormuş? 
l~\l :tl>aı>aa, forsa kaçkınının ko-

""&zla.dı: .._ s· 
leyittı tzden gizlenecek hiç bir 
tlt.ai} ~oktur ..• Bilikiı, tam ma -

e •ızin! 
"ıt f. • e a.n!a!lmak ortak git-'• ıat' ~ ' 1Yoruın ~ d' ..._O ... - c:e ı . 

.._ °t:' rtak gitmek mi? 
C.'7et ! 

-. ..\llaha.lla.h N "b'? .._ '5. •·· e il ı ... 
itli olar~z \Ye hen birle~irsek, ıami-
h,ıine \~e.!rrsalc, büyük bir 

p ettı aa.d ıhı olabiliriz ... 
a o· 

" cı.";;. ben hazine filin istemem ! 

...._ ~· lıı 
'-Vtç? 

eQedikte kafi derecede MI' 

_ _,___ ~---::---=~=-~~---....----~~~--~~-~~ 

~':lntuCım~:arıcmıııı::~mıcımncm:ıı=nı=:ınnıcnmıcm·n=eıııııııı::ımım:;uııın,ıııuuırııı:==cmıııııııır.:ı:ıımırııııııııı:~nfl'f!,~ 
( Hskt Uevlrlerto En Hüyül\. Aşkı 

Veni Senenin En Büyük Filmi: 

KLEOPATRA 
Fransızca 

iPEK 
sözlü Paramount film~ 

MELE ve 
Sinemalarında birden 

de biribirine ekli duruyordu ki <E) 
noktasından yürümeye başlıyan sü
müklü böcek (S) noktasından çıkmı~ 
ve üç yaprağın üzerinde gördüğünfü: Kıeopatra, meleketımlza bugUnU kadar gelen tllmlerln an pahallsl olduğund~n yalnız 
noktalarla işaret edi1miş izleri bırak- . bu Um 'çfn bEHUn ser ıest devet yeler m·ıtebar deqlldlr. 

mqt~~m~~z~ Mrihlrlnd~a~l~~l~~~ın~~~~- ~~~~m~ ~ 
rı.lmış ~ö~~UğUnU~ bu y~p~klan •. o ~- ~88E:88888~x88888888.-~gggggg~B88~ 
kılde bınbirlne birleştirınız ki sumük T • • k s • - - - _.. F · -
ıu böceğin yolu meydana çıbın. ur ınemasında En büyük ranf.!IZ ~anema yıldız-

naı müddeti on gündür. On üç gün 00 larının en büyük 11 ılmi Olan 

HABER t2l S A A D E T (Le Bonheur) 
ÇOCUK SA YJF ASJ ~ BUtUn dünyada glSrmu, oldu§u muvaffakıyetE", dUn •kfnm bu fllml direni er tarafmdan 

Bilmece kuponu da dahil oldu. -
Charıes Boyer, Gaby Morlay, Jaqoue Cate'aln. Henry Bernateln'~n eserin·ten. traveten : 

16 - 11 - 935 8888 Dünya haberlerı. Suvareler için biletleri evvelden ardırmız. Teleton: 40690ıO~~oloil 
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Inebolv vapuru f aciasJ 
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37 (Nakil, tercüme ve iktiboı hakkı mahfuzdur.) -
Bu akfA!D gözlen-! adeta görme- yoktu. Esasen ,imdi;e kadarken

den Rabiaya bakarkf:n birdenbi- di ihtiyariyle hiç b\r karar alma
re, dört sene evvel piy-dnoya ancak mııtı. Kız varsın iatediği zaman 

yetiıen ba§m, şimdi piyanonun üs- erkekten kaçım .... 

tünden odayı seyrettiğinin farkına Bu aktamdan SOUJ'1l bir zaman 

vardı, ve beklemediğ: bir hakikat Rabianın zihni Pere~rini ile çok 
keıfetmiı gibi heler.anlandı, par- meşgul oldu. Sene1etdenberi ona 

maklan kaldı. alı§mif, bağlanmı§tı O, ötekiler-

Piyanistin gözlerindeki tahav- den bamba§ka, da~.a pek canh bir 

vülü gören Rabianın yanakları da insandı. Çirkin yü1.ünün yıldrrım 
nadide bir eski şarap rengini aldı, sür'atiyle değitme4i, siyah gözle

uzun kirpikleri parlak gözlerinin rinin insanın yüzünü delip kafa
üstüne indi. Büyijdt:ğünü, kadın sının içine bakması, •imasındaki 

olduğunu Peregrini'rı;n birdenbi- karııık çizgilerin ır.•:kundan en 

lzmir, 16 - Ulusal Birlik ga
zetesinin yazdığına göre, deniz 
yollan işletme şefi Zekeriya, İne
bolu vapuru kaptanı Mehmet Ali
ye Mersinden hareket etmeden ev
vel telgraf çekerek, iskelelerdeki 
bütün yükleri almasını, boş kama
raların da yük) doldurulmasını bil
dimıİ§tİr. Kaptan Mehmet Ali 
bunu ileri sürerek fazla yük almak 
mesuliyetini Zekeriyaya yüklemek 
istemektedir. 

Fakat Zekeriya dün gece Ege 
vapurunda telgrafla. böyle bir e

mir vermediğini, verdiği emrin 
Antalya.da yük olduğundan ona 
göre ihtiyatlı davranmasını, ve 
böyle telgraflar çekilmesinin mu
tad bir ıey olduğunu söylediğin • 
den Mehmet Ali kaptanın hu iddi
asını reddetmiş olmaktadrr. 

Vapur daha Antalyaya geldiği 
zaman tamamiyle dolmuş bulunu
yordu. 

Burada bekliyen daha 250 ton 
malı görünce tayfalar Antalya li
man reisine ha§ vurarak vaziyeti 
aöylemitler, liman reisinin kendi
lerini dinlememesi üzerine de: 

re keıfettiğini anlamı§, Adem'in 

cennet bahçesinde kendini ilk çıp· 
lak gördüğü zaman c!Jyduğu acaip 

hicabı duymuştu. Aralarında yıl• 

lar süren sade ve .ıayri şahsi rabı

ta ilk defa yüreklet!ne çarpıntı 

olan bir bağ oluvermi~ti. 
- Sen bizim kefenimizi koltu

lann korkunç bir a. ,ları varmı§ ğumuzun altına veriyorsun, demİf-
gibi Rabia, onlardan hem ürker, lerdir. 

ateşli bir heyecana if~mesi ... Bun

lar hep ona mahsus ~Eylerdi. Fa
kat Rabia en çok om.ır ellerini his• 

aederdi. Kendi başı ... 1 ayrı hayat
ları olan iki mahıtu~ gibi ... Sert, 

burutuk, güt parmaklı iki el.. On-

Piyanist ellerini dizlerinin üs
tüne koydu, içinde kirli ayaklar

la mabede giren bir ndamın günah 
hissi hasıl oluvermişti. Gözlerir 

le Vehbi Dedeyi arad:. Arkasında 
ayakta buldu. 

"Bizim çocuk art:stin ne kadar 
büyümü§ olduğuna d~kkat ettim 

de biraz §atırdım.,, dedi. 

Ra.Oianın büyümeai, hepainin 
zihnini dolduran bir mesele oldu

ğunu bu vak'a ortaya çıkardı. 

Hilmi mahzun ve her zaman
dan daha peltek: 

''Rabia ablanın au.mızda olmı
yacağı günü düıün=nek bile iste-

miyorum. Ne fena adetlerimiz 
var.,, 

Cüce Rakım, Rabianın eteğine 
yapıımıı: 

hem de onlann har~keti yüeğine 

ekseri çarpıntı veri: Ji. Zihni hep 

bunlarla meıgul olduğu o günler· 
de Sabiha hanımı ta-;ırtan bir sual . . 
sordu: 

"Hanımefendi, ı: ir Müslüman 

kızı, bir Hıriıtiyanb evlense ne 
olur?,, 

"Ne tuhaf sual, kı:ıım. Bir şey 
olmaz. Çünkü kims'l nikahlarını 
kıymaz, çünkü 9eri~t bırakıiıaz.,, 

"Fakat, şeriatı dinlemeseler, 
evlenseler ... ,, 

"Mahalle! ikisinı de lafa tu-
tar.,, 

"Fa'Kat Hıristiyarı karısı alan 
Müslüman erkek yok mu?,, 

"Erkekler batka... O kadarını 
bilemedin .ıni? ,. 

(Devamı var) 
"Her halde benden kaçamaz, ---------------

ben amcasıyım.,, diyordu. 

Rakımın sevincinin, zaferinin 

arkasmdaki mana - c:Ücelik, UCU· ' 

belik- Rabianın içine dokunmuş 

tu, Ralamm omuzucu dalgın da' 
gm oktadı. 

Bu aktam, Rabia, büyümenin 
hayatı karı§tıran, gü~leıtiren cep
hesini düşünüyordu. Bu kadar 

alııtığı ve sevdiği muhitten ayrıl

mak biraz güçtü. F ı:ıkat neden 11• 

kı!ıyordu. Kardeı ribi sevdiği 

Hilmiyi Sabihs hannr.ın odasında 

görecekti. Vehbi D"deden kaç

mak mevzuu bahis d~gildi, ondan 

kaçan hemen hiç lra dın yoktu 

Şey]ri ile Galibin mevcudiydleri 

ile yoklukian onca m:isavi .. O hal
de? 

Sesi dünyaya mey Jan okur gibi 
yakseldi: 

"Kaç göç, zenghılE>r için! Ben 

fıloara bir e.snaf p1t.rçasıyım, ben 

bir hafızım, dükkanda, camide 

dtinyanın erk~ğini görüyorum, ni• 

çih Hilmi beyin doatlanndan ka

şacak mı§ım ?,, diyoıdu. 
Tevfik, derin bir nefes aldı. Kı

zının erkekten kaç~ıyacağı ona, 
bir karar almalı. vaz:f esini yükleti

yordu. Halbuki onu bir §eye ka• 

rar vermel< kadar iizen bir ıey 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERET] 

dugün matine 16 da 

Bu akşam 20,30 da 

HAY. BAYAN 

Büyük operet 
Yazanlar: iJlalmıut }'esari ve Necdet 
Rüştü. Müzik: Sezai ve Seyfeddin 
Asal. 
Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 
Fiyatlar: 25 - 50 - 75 ı: 100 Loca: 

400 - 300 

Yakında: TELLi TURAN 
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Telgraf adresi : tstanbul HABER 
Vazı ışıerı teıofonu: 2!i872 
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ABONE ŞARTLARI 

Sene ilk 
e •vtık 
3 eytık 
, evıık 

iLAN 

Türlci11• 
1400 Kr. 
730 •• 
400 .. 
,so .. 

Ecnebi 
2700 Kr. 
t450 •• 
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300 .. 

TARiFESİ 
Ticaret Uanıarının •atırı 12,50 
Reemf 116nıarın 10 kuru•tur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdiirii: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qcr (V AKIT) matbaan 

Kaptan diyor ki : 

İnebolu süvarisi Mehmet Ali 
kaptan da ticaret mahkemesinde 
şu ifadeyi vermiştir: 
"- Pelikan fenerini dönerel~ 

yeni rota alacaktık. Sancak tara 
rafından sağanak halinde tiddetl: 
deniz rüzgarı ba§ladı. Gemi iske · 
leye yattı, su girdi. Bunun üzeri· 
ne panik oldu. Sükuneti temin ve 
dalgaları başa almak için demirle 
dim. Yolcular iıkeledeki yükleri 
denize attılar. Gemi bu defa san
cağa yattı. istikbal vapuru da is
keleden yaklaşıp toslayınca ka -
paklandı. Hadise rüzgar ve de -
niz ıiddetinden ileri geldi. Gemi -
nin batacağını yarım saat önce 
anladım. "Su makineden ocaklara 
yaklaııyor1 , dediler. Fazla yalpa 
vurarak devrilmemek için demir
ledim. Gemi fazla suya battığın
dawı tulumbalar işletilemedi. Ma
kine işlemiyordu. Karaya gitsek 
yalpadan batacaktık. Gemi 15 de
rece meyil yapmı§tI. Makine önü
ne su geldiğini söylediler. Makine 
ağırlaşmıştı. Makineler durduk -
tan yarım saat sonra battık. Is -
tikbal vapuru batmadan bir kaç 
dakika önce yaklaıtı. Başta kimse 
yoktu. Halat alınamadı. istikbal 
bize toslamasaydı, beı on dakika 
sonra batacaktık.,, 

Kurtulan yocular geldiler 

Diğer taraf tan dün gece saat 1 t 
de lzmirden gelen Ege vapuru, fa
cia etrafında tahkikat yapmak ii
zere lzmire gitmit olan Zekeriya 
nın baıkanlığındaki heyetle İnebo
lu vapuru yolcuları ve müretteba
tını getirmİ§tİr. 

Yolcu ve mürettebatın aileleri 
ve meraklı bir kalabalık vakti11 
ge<:e yarısı olmasına ı~ ğmc& Ga 
lata rıhtınımı doldurmuıtu. 

Kazazedelerin hemen heps; 
yarı hasta ve bitkin bir haldeydi
ler. Buna rağmen hepsini yüzün
de hayata yeniden kavu§an insan 
larda görülen memnuniyet çizgi
leri okunuyordu. 

Bir muharririmiz kendilerini 
vapurda kartılamış, Z ~keriya, kur 
tulan yolcular ve tayfalarla ayr• 
ay':'ı konuımuştur. 

ı,ıetme dlrektUrU Zekeriya 
diyor ki : 

Zekeriyn hadiseyi ~u ıekilde an
latmııtır: 

likalardan birine binerek deni•~ 
inmek istediler. Fakat kaptan İf 
keserek bunları denize dü§Ürd~ 
S 'k' . 1 k . d' ·ı filı onra ı ıncı o ara ın ırı en 
k&t.pa kendisi binerek gitti. • 

Bu sırada gemi evvela sola do~· 
ru eğildi, sonra sağa doğru döııt' 
rek battı. Biz de denize döküld~~ 
G~ç bela canımızı kurtarabildik 
lzmirde bize çok iyi baktılar.~ 

- Gemi lzmirdeydi, sekiz mil 
kala, 25 kulaç suya batmııtır. V!ı·ı 
purun ne sebepten dolayı battığı 
betli değildir. Tahkikat bunu mey
dana çıkaracaktır. Fakat kaza 
nın gemi delinmek suretiyle oldu
ğu katiyen doğru değildir. Belk! 
yüklerin fena tekilde istif edilme
si buna ıebep olmuştur. Tahkika
tın §İmdiye kadarki safhaları kap· 
tanı da suçlu gösterir vaziyette-

dir. Yunan Krall 
Birkaç iskeleden daha malfunat Pariste karşılandl 

istedim. Bunlar geldikten sonra Atinaya gelmekte olan Yunan 1'r'
raporumu hazırlıyarak genel di - 1ı Pariste cumur başkanı ve başkll11 ' 
rektörlüğe vereceğim. Jık mümessilleri tarafından karşı1•11 ' 

MUrettebat anlatıyor mıştır. 
-~~~~---------------__.,,,, Gemi mürettebatından anba:-

cı Ahmet, İbrahim, ateşçi Davut. 
yağcı Recep, kömürcü Ahmet ge
minin batma hadisesini §U §ekil
de anlatmı§lardlt': 

- Vapur o derece yük almı,tı 
ki salonlar, bot kamaralar bile 
tıka basa doluydu. Gemide pamuk 
azdr. Asıl yük buğday, çeltik ve 
pirinçli. lzmire yaklattıkça teh
like artınağa baıladr. Gemi bir 
sağa, bir aola yatıyordu. Karı 
burnu geçtik. Deniz de biraz art
tı. Ve biz daha fazla ıallanmağ'l 
başladık. 

Bunun üzerine yolcularla bir 
likte an barda ve güvertedeki yük -
leri bir taraftan öbür tarafa doğ 
ru taıımağa batladı.k. 

Birinci kaptanla ikinci kaptan 
da bu sırada kavga ediyorlardı. i
kinci kaptan Besim: 

- Karaya oturalım, baştan ka
ra edelim. diyordu, birinci kaptan 
ise: 

· - Sen bana karışamazsın. Bu-
rada amir benim .. Demir atacağım , 

diyordu. 

Eski bir eser 
bulundu 

SUleymanlyede 
Mollaşemseddf n 
mahallesinde 

bulunan yer eski 
bir mabet midir 'l 

Süleymaniyede Molla Şeııı•~ı· 
tin mahallesinde kanalizasyon w~ 
toprak k~:zılrrken büyük bir ıııef' 
mer merdiven, ıütun kaidesi fe 

bir mezar bu)unmu§tur. 
iki gün evvel de bir vazo bil' 

lunmu§tu. Bu eserler müzeler 1''j
1 

itleri memuru Necdet tarafınd111 

yerinde tetkik ediJmiıtir. Necde~ 
bu eserler hakkında bir muharfl' 
rimize demittir ki: . 

"- Bulunan merdivenlerin v"1 
bir mabedin niethaline ait olııı'51 

muhtemeldir. Nitekim bunuıı oıı 
m.:?tre ötesinde bulunan eski fe 

kalın bir duvar da bu zannı Jcıl1' 
vetlendirmektedir. Bulunan ef'1' 
lerde yazı bulunmadığından b'11' 
gi devre ait olduğunu kestireıııetJ'' 
Asıl müteha.s.nlarm tetkikinde" 

Geminin ciddi surette tehlikede 
olduğunu anladığımızdan yolcu 
lara gizli gizli tahlisiye mantarlan 
dağıttık. Bir miktarını da deni..ı:;e 
attık. Kaptanın, iıtim yoktu sözü soora bu nokta aydınlana~ 
katiyen yalandır. Demir altığımr2 cu•• rm u•• meşhLJt 
zaman kazanda 130 diblo istirn 

vardı. Sivil memur BayaıO 
Nihayet imdat düdüğü çaldı . FUtu hat rttşvet 

lstanbula doğru giden istikbal va-
pum dönerek yardıma geldi. Ar- alırken yakalandJ 
tık gemi batıyor, herkes kendisin~ lzmir, 15 - Emniyet dire": 
denize atıyordu. Biz de bir iki törlüğü ıivil memurlarından S•

11 
saat denizde yüzdükten, ve birçok yan Fütuhat Alşa.ncakta Fr•~.ı. 
yolcuları kurtardıktan sonra istik- tebaasından dö Poladan 1'~ 
bal vapuruna alındık. san'atler kanunu haricinde ••~.:i 

Telsiz memuru ne diyor ? tine devamını temin ettiree~sıef 
Vapurun telsiz memuru Ziva söyliyerek para alll'ken cürıııiil" el 

da yarı hasta bir vaziyetteydi. An- hut halinde yakalan.mı§, iıtert 
cak fU sözleri ıöyliyebildi: _çe_kt_in .... ·_ım_iş_ti_r_. ______ __/ 

- Görüyorsunuz ya, çok halı1· z hl il ( dell 
zim 45 dakika denizde kaldım. e r gaz er .. 
Beni mazur görün .. Bir ,ey söyle- korunma komlsyof'I d· 
meğe takatim yok. Zehirli gazlardan korun111~ t'0ıı 

Yolcular ne diyorlar? birlerini alacak olan kopıı•f J~ 
Yolculardan Mustafa Ahmet, dün lstanbul kaymakamlarınıııtı1'· 

Mehmet Hamdi, Osman, Osman iştirakiyle bir toplantı yapJlllf ,, 
ısr1 

Hüsnü, Abdullah, Fatsalı MurAt Bu toplantıda, kaymakapı riıJ 
Ki.mil, Ramazan Kadir de bu feci mıntakalan içindeki mahıe~~e)' 
hadiseyi §Öyle anlatmıtlardır: ve sığınak olabilecek yerlerı lı'' 

- Biz gemiye Antalyadan bin- pit ederek gelecek toplantıY• ııı'' 
dik. Jandarma hizmetini yapmı§, dar birer liste halinde baıırl•lı,_\· 
tezkere almıttık. Gemide çok yük K · oıı lan kararla§mııtır. omısY ,,0• 
vardı. Gemi bir sağa, bir sola ya- ıl ,.. 

km gaz tehlikelerinden _na. 1 1f•te' tıyordu. Bunun üzerine bize ha· ""' 
mallık yaptırmağa, ambardaki runmalan lazım geleceğınt g tef. 

güvertedeki yükleri bir taraftan ren bir de bro§Ür hazırlaııt'f 
bir tarafa taııtmağa başladılar. Yakında halka dağıtıla~ 
Kara burnu geçtikten sonra huğ- Tavuk kulu~kB 
day, pirinç çuvallarını denize at· Y 

tık. Karanlık iyice basmı§tı. Ba makinesi alırl~~~ 
zımız cankurtaranları takmak i, Dört yüzlük bir tavuk lcUferfir 
tedi. Kaptan tabanca ile tehdit makineıi ana makinesi ve te tJ1'' 

ederek zorla çıkarttı. Gemi bat- atını aatm almak isteriın •• ;Jjı' 
m1l!{ üzereyken imdat düdüğü ça· lann ve son fiyatın l(uru:ild.it', 
lındı. Mürettebat ve halkın bir memurluğuna mektupla 
kıımı canlarını kurtarmak için fi. meler~ 
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37 -
.. Ordu tam ve mükemmel bir i~ı 

g.?rdü. Köylerden a:t\balar dohısu 
~Uf ek, fİ§ek, makine!: tüfek, b 1m

b~ tabanca, otomatik tüfeklerle 
h •rlikte eski z"aman rakmakh. §İf-
aneJi tüfekler ve bozdoğanla:- h· 

tındr. 

l Petriç bölgesind~r. bütün sHıih· 
ar toplandıktan ıonradır ki •ndu 

Yer altlarında ve dağ!arda gi?:~en· 
ll'lekte olan komitedlerle uğ:at· 
ınn~ 

ga başladı. 

İkittci adımda diktatörlük Vm
:? devletini büsbütün müsadere et 
ı:· Bu ınanzara trpkı bir ülkenin 
cqka bir ülke topraklannı i,gal 

etın . 
eaıne benziyordu. Yal ruz bu • 

~~~a Bulgaristan 1913 yılında ken 

t 
l&nıe verilmiş olan bir toprağı 
eır •rn alıyordu. 
. Askerler bpkı eaki Osmanlı 
1~Paratorluğu günlerinde olduğu 
lttbik "t • L-l-- k• • d " l omı ecı yaKWa:Wa ıçın ag-
lrt taramağa koyuldular. Bir ta -

1ttfta d b da askeri makamlar aşağı-
a köy ve kasabalarda Vmronun 

~6.kini, evrakını, otomobillerini 
nka hesaplarım, nakit paralan

~, er:zaklannı, ve komiteci ünifor
rtlalarile teçhizatım müsadere edii:du. Bundan sonra da Bulgaris
M da kendi payına dü!lJlÜf olan 
~ altedonya p~mı ismen oldu
~ gibi filen de ilhak etti. 
Ş Ele geçirilen bütün komitacılar 
t-ı arkı Bulgaristanda süel kışlala • 
l tl hapisanelerine trkıldılar. Bwı • 
~rla birlikte Vmro'nun muavin &· 

ı;~~ ~larak bir çok siviller de ya 
~ın.T.una ve Kar.ac1AT>; .. ı..nnı. 
te • 8Ürlildüler. Yakalanan komi
ıı Cılerin hepsi zaLit!erden day'k 
"ed·ı a 1 er. Ahali de oldukça fena mu 
~ele gördü. Ben bu lekede bulu 

tken dört ölüm vakası olmuştu 
~ liaıiran ortalanna doğnı Bul
~ .. k~~keaonyasmdan aynle.bil • i,: ~çın askeri makamlardan izin 
·ı~·edını. Daha doğrusu kendimi , ..... 
..... ·;_ıstıyecek bir duruma d~ür 
·~e~ .. 
\r ıçın mana vralar yapmıttım . 
l>,~ronun bundan bir kaç yıl önce 
~O tın dağmda inıa etmiı olduğu 
k() 0~alık saray yavnısu köıkünde 
le. llııtacı liderleriyle birlikte ya -

ll'lakta 0 d 0 

ı un. 
1i··1_..,__ 

hi~ Ul\.Uınet darbe5;nden sonra 
,1\>ı Ilı komitacı ark'1daıların heps'i 
bı~~ar beni ön kahyasiyle yalnız 
tlı'ı•~ _ ılar. Bu kahya da eski bir ko 
~t 

0 d' • l 1. 
1\ .. ,__,. ~ -- . 

t~ 0 fl\Ü kendime karargah yap· 
tleJ~e Razlog ovasında ordunun 
~ le Yaptığını görmek için boyu• 

;Ylerj ziyaret nttim. 

~ita ~kat her iki üç günde bir 
hUt.~ al"Iının, yazı makinemin ve 
ki it~~ eşyamın bulunduğu, dağda 

0 ke dönüyordum. 
.\t - -tı.~ aıtırmalarda ordu Vmro 

t~ •1 vilayet idarec~i olan Dinka
do; e Sofyada yaptıkları katiller 
hi:.Yı.sile idama mahlrum üç ted 
.. ~~•Yı ele . . 1 d. B 
~ İd geçırememış er ı. u 
~"' anı lllahkfunu Banskoda açık.. 

'-l 8.çı'" 
tı~lerd ga Yaşııyorlar ve kahveha 
letil e ordu ve jandarma zabit
dı, e lavla, ishanıbil oynsyorlar 

Ord 
~;ak unun aramakta olduğu dört 
r da "'rrtla d k •t • .. • ot'tn .. rın a omı ecı um· 
~hl ası ve tırnaklarına kadar si 

~·~0~~k~~rı halde Pirin dağm
cıtede §. ll!nuzde bir iki kilometre 

O gızleniyordu. 
l\ rıJarın du"n ·ı b •. ·ı .. 
~Seb l ya ı e ırıcı < mu 

ete · rı ve yegane erzak kay-

nakları ben ve kahya idik. Kih 
yanın kendi omuzunda taııyarak 
Banskodan getirdiği mılarla bir -
likte paylaııyorduk. Askerler de 
Kahyanın köyden h~? ayrılıtmda 
sırtındaki erzakı inceden inceye 
muayene ediyorlardı. Tam üç de 
fa askerler köfkümüzü ıabaha kar 
tı sardılar ve kötkte komitecileri 
aradılar. 

Nihayet Razlog kr!laamın ve 
vilayette komitecilere kartı açı -
lan eavatm kumandanı Albay 
Trunka maiyetinden mülazim 
Stoyef ri göndererek, ordunun be 
ni kendine misafir saydığını, iste
diğim. kadar vilayette kalabilece 
ğimi, ancak uluşal menfaatler do
layıaile köıkün mühürlenmesi la 
zmı geldiğini anlattı. Kötkün ka • 
pram:ı mühürlediler ben de Kah 
ya ile birlikte bir öküz arabuma 
binerek Banakonun yolunu tuttur
duk. 

Köfkte bizim biricik arkada · 
şrmız komitecilerin Rodop dağla· 
nnda tutup da lvan Mihailoffun 
kaıuı Mençaya armağan etmit 
oldukları bir karaca idi. Bu güzel 
hayvana Rodopço adını takmıt · 
tık. Zaman olurdu ki bizim kara· 
ca tepeleri ormanlarla örtülü Pirin 
dağlarma gider, bir kaç gün dön
mezdi. Geriye geldiğinde onu bağ. 
Jamağa karar verir fakat bu kara· 
nmızı hiç de yapmazdık. Hay .. 
van da daima geri gelirdi. 

Ordu bizi kötkten dıtarı:ya at· 
tığı zaman Rodopço da bizimle 
L--L .. -.J: A-1..-.-.... .l ... ;J..,.. .,,.!'.._ 

ğıya iki kilometre kadar takib et· 
ti. Sonra durdu; gözlerini yüzümü 
ze dikti ve arkasını döndü. Onun 
güzel vücudü yukarıda gözlerimiz 
den kayboluncaya kadu arkasm -
dan baktık. 

Sofyaya giderken bütun Make
donya köylerinde hep ayni man -
zarayı gördüm. Çar§ının küçük 
meydanmda halk ıanki bayram 
için toplanmııtı. Bunlar papasla • 
rma, belediye reislerine, muallim 
lerine, bankerlerine ve Tuna ile 
Karadeniz kıyılarında uzak yerle
re ıürgüne gitmekte olan diğer 
yurttaşlanna veda etmek için top
lanmıı bulunuyorlardı. 

Türk - Bulgar hududuna yak • 
lattığrımzda bir çok kamyonların 
ıürgünlerle doldurulmuı olduğunu 
gördük. Bütün yol boyunca ağla
mq olduğumu utanarak itiraf ede. 
rim. Şimdi bile niçin ağlamış ol
duğumu bilmiyorum. Baıka kimse 

ağlamıyordu. Hatta içlerinde tür
kü söyliyenler bile vardı. 

insanlık hukuku dileriz 
Yeni hükdmet Petriç bölge -

sinde ifini bitirdikten aonra göz
lerini Bulgariatanda bulunan mu- 1 

hacirlere çevirdi. Burada Make -
donyalıların bütün elebatlarile u

lusal komitenin bütün üyeleri hap 
aedildi. Bunların yüzlercesi hala 
Şimali ve orta Bulgaristamn as
ker krılalannda tutulmaktadır . 
Makedonya kardeşlik kurullan, 
klüpler, cemiyetler, müeueseler, 
iıter siya.sal ister sosyal olsun hep 
si dağıtıldı; gazeteleri, mecmua -
lan ve diğer netriyatı kapatıldı. 

Yani Vmronun ve diğer cemiyet· 
lerin Bulga.riıtanda temsil etmek 
te olduğu Makedonya muhtariyet 
hareketi kökünden söküldü. 

lvan Mihailoff'la karısı Tür -

A m (@} 1r ü kav Bfi'"' 
kaçırılan ~ 
iiltlıırk ko~o L 
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Tomsonun parmakları, cebindeki rovelver·n 
tetiğinde duruyordu. Bu sırada başına inen 
bir demir darbesi, meşhur poUs hafiyesini 

sersemleterek yere yuvarladı! 
T om son dı. Polis hafiyesini burada ya, memur bulunmadığını biliyorlar • 

Ö 1 d Ü r Ü 1 d Ü m Ü ? bir ip ucu yakalayacak, yahut ya· d~. Artık bir masaya. otu~ gen~ş 

T omaon bu kelimeleri birkaç 
defa tekrarladı.. Birdenbire ye
rinden fırlıyarak kapıya k()ftu ve 
yolun iki tarafına bakındı .. Kimse 
yi göremedi. 

Şimdi kendisini gardene davet 
eden kadını tanımı~tr. Kim olduğu 
mı bilmiyordu.. Fakat, onun çeh
rehsini ve siluetini kafasında ıak
lamıftı. 

Bu, hiç de d~ bir tavsiye 
değildi. T omson acaba hakika
ten bir tuzağa mı düıürülmek ia
teniyordu. 

(Vinter garden) de Tomson 
gibi meşhur bir poliı hafiyesini 
kim ve nasıl tuzağa dütürebilirdi? 

Büfenin arkasındaki odaya git 
memek için, çok korkak bir me
mur olmak gerekti. Halbuki T om· 
ıon kendini ne tehlikeli ateılere 
atmııtı. ! Masasına döndü. Bir 
viski daha içti .• Cebindeki rovel
rinin emniyet tetiğini kaldrrdı .. 
Ya vat ya va§ büfnein arka.ama doğ 
nı yürüdü. Büfenin cl'rkasmda do-
latan bir ganona yaklattı: 

- }Ju odanın kaı>ıu açık mı? 
- Müıterilerin patenlerini bı-

raktıkları oda kapalı olur mu? . 
Her zaman açıktır. 

Garson omuzunu silkerek geçip 
gitmi§ti. 

Tomson kapıyı açtı .. Yav&§Ça 
içeriye girdi. Duvarları paten raf
lariyle çevrilmi§ olan bu büyük o

danın tavanında on bet mmnluk 
bir elektrik lambası sallanıyor 

kayı ele verecekti. bır nefes almak ve barer aoguk vıs 
Bereket versin ki, büfede du- ki içmek zamanı gelmişti. 

ran patron, kendisinin bu odaya Haydutladan biri, ortada dola
girdiğini görmüıtü .. Uzun müddet f&n garsona, herşeyin bittiğini ifa. 
buradan çılamyacak olursa, pat· de eden küçük bir göz işareti ver
ron elbette kapıyı açıp bakacaktı. dikten sonra, viskilerini rsmarlndı 
Zaten Tomaon ıa.ğ elini paltosu, lar ve göğüslerini §İ§İrerek yavaı 
nun cebine t0kmuftu ..• Ufak bir yavaı konuşmağa ba§ladılar. 

tecavüz görecek oluna, hemen si· - Yarm (Jüli) yi bankaya 
lahını çekecekti. gönderebilir miyiz? 

Tomaonun ıaka11 yoktu.. O, - Daha vakit var. 
Nevyorkta ne müthiJ haydutları, - Paralan almak için çok bek 
kendine mahsus planlarla ne ka- liyecek miyiz? 
dar kolay yaka.lamııtı. - Bir haftadan çok değil. He-
Yavaı yavq yürüyerek dolap- le fU (Aralan Turgud) denilen 

lamı yamna yaklaflı. Tomson bu- herifin de canını cehenneme 
rada kendi kendine mınldanıyor- gönderelim de. Ötesini aonra dü-
du: 

- Acaba ga.r&0nlar benim pa· 
tenimi bu dolaba mı sakladılar?! 

T omM>n fazla bir ıey söyleme
di.. Birdenbire arkasından atılan 
büyük bir demir parçası, poliı ha
fiyesinin baıma çarpın~ ve bu 
müthit demir parçası zavallı Tom
aonu yere dü§ürmüştü. 

T om.son sersemi em itti.. Ken
dinde değildi .• 

Bu sırada kapaklan açılan do
laplardan iri boylu iki adam çıka· 
rak, odanın ortasında duran ma
sayı kenara çekmişlerdi •. Bunlar
dan bir~i oda kapısını kilitlerken, 
öteki de masanm altındaki gizli 
kapağı açıyordu .. 

Bu hareketler o kadar çabuk ol
m~tu ki.. Biraz sonra, odada 
Toımonun en ufak bir izi bile kal • 

JÜRÜTÜZ. 

Viski kadehlerini birer yudum
da midelerine bo§altan haydutla
rın ka~ı 11rasmdaki masalardan 
birinde oturan Cim, ustasının büfe 
arkasındaki odaya girdiğini gör • 
müştü .. Fakat, haydutlar kapıdan 
çıkarken, büfenin yanma kadar e
mekliyerek geldikleri için, Cim, 
bu adamlann o odadan çıktıkları· 
nm farkında değildi. 

Cim bu adamlarla hiç de meş
gul olmuyordu... Gözünü kapıya 
dikmit, piposunu· çekerek müte -
madiyen o tarafa baluyodu. 

Eğer Cim bu haydutlara §ÖYie 

bir göz abnış olsaydı, onlarm mü
him bir İ§ üzerinde gelmiş olduk· 
larmı heyecanlanndan olsun aez -
mekte güçlük çekmiyecekti. 

du. Köşelerde, 'ayrıca kapakları mamııtr. 
kapalı büyük elbise dolapları gö- Poliı hafiyesini bu gizli kapak
rünüyordu. Odanın ortasında kü. tan aıağııya atarak, deliği tekrar 
çük bir masa vardı .. Bütün odanın ve ıüratle kapamışlardı. 

Ne yazık ki, ihatası o kadar 
geniş olmıyan ve dikkatini yalnız 
bir noktada toplamak itiyadmda 
olduğu için, çok defa aldatılan 
genç polis hafiyesi bu sefer de at
latılmıJb. görünüşü bundan ibaretti. Hüviyeti meçhul bu iki adam, 

T omaon rafların önünde dur- ayakta bqbata vererek konuşu· 
du.. Bu raflarda, mü~terilere ait yorla.rdı: 
ve Üzerleri numarate edilmiı pa- - Pe§imizi kovahyan mikroplar 
tenler istif edilmi§ti. dan birini temizledik. Şimdi 11ra 

P~lis hafiyesi bunların arasın· öteki budalaya geldi. 
dan kendi ayağına uygun bir pa· - Elbette onu da bir gün ya· 
ten arryormU§ gibi davranarak, kalarız. 
gözünün ucu ile etTafmdaki dolap Kimseye sezdirmeden yavatça 
lan tetkik etmek f asatını da ka · odanın kapısını açıp salona çıktı -
çırmıyordu.. lar. 

Tomsonu o gec Vinter garde- Haydutlar, Tomsonun buraya 
ne elbette boş yere ço..ğırmanuşlaİ- yalnız geldiğini, etrafında hiç bir 

kiyeye kaçtılar. Mihailoffun baş-' 
hca yardımcıları olan: Vmronun 

oldukları sandıklan bir zamanda 
Mihailoffla Kiril Drangoff'wt bir 
arkadaıı Marsilyada kral Aleksan 

Haydutlar viskilerini içtikten 
tonra, lrollannı sallıya sallıya Ci
min önünden geçip gittiler .. 

Cim önce (Vinter Garden) de 
kendisinden başka bir müşteri kal 
mayıncaya kadar beklemitti. 

Saat biri vuruyordu .• 
Cimin sabrı tükenmiıti. Kendt 

kendine: 
-Ne olursa olsun, §U odaya 

gidip bir arattırma yapacağım. 

Belki T omsonun ba§ına bir f ela -
ket gelmiştir ... 

Diyerek, oturduğu yerden kalk 
tı. Büfeye doğru yürüdü. 

(Devamı l.laT) 
"hariciye nazırı,, Y ordan T çkat -

roff, merkez komitesinden Zoro 
Nasteff, cihan harbinin en büyük 
kahramanı ve Bulgar ordusunun 
tapındığı Boris Drangoff'un oğlu 
Kiryl Drangoff yüzlerce ihtilala-

drla Loui• Barthou'yu öldürerek --------------

larla birlikte tutuldu, şimdi hepsi 
askeri hapishanededirler. 

Bununla beraber V mronun büs 
bütün ortadan kaldırılmı§ olduğu 
iddia edilemez. Bütün olup biten 

Vmro Bulgaristanda merkezile 

kudretinin mahvedilmiş olması .. 
dır. 

Sof ya ile Ee' gredın, komiteci
leri büsbütün ortaC:an ka!dırr.ıı~ 

Makedonya asilerinin ihtilalcı ruh .. ••m-•••••••• .. 
larını gösterdiler. 

Şimdi Makedonyalılar yine tek 
durmamakta, Balkanlan aleve ver 
mek için için için kaynamaktadır
lar. Makedonya durumu timdi ci
han harbinden önce olduğundan 
çok daha ağır dinamitle yüklü bu
lunmaktadır. Vmro tedhişçileri bü 
tün Balkanlara dağılmı§ bir halde 
bulunmaktadırlar. Bunlar "Ya hür 
riyet ya ölüm,, ıözlerile edindik-, 
leri amnca eskisin elen daha güçlü 

1 
bir biçimde !anlmr~1ardır. 

-SON-

Ondii le için 
Elektrikten korkan 

bayanlara müjde 
Hakiki buhar makinemiz gel· 

mi~tir. Bayanlar buhar makinesi 
diye bir çok yerlerde alda.nıy~ 

! lar. Bunun için bir kerre Aksa 
rayda . Millet caddesinde Gü 
leryüz Kadın berberi Ba)'an Şe
kürenin salonunda hakiki buhar 
ml''.;ine :ni görmeleri kafidir. 

... 



Yarınki ilk macıarnda 
~-- ~ ~ ~ ~ ~-- - -

Beşiktaş - Fener 
Reykoz- llllAI, Galatasaray- Stlleymanlye, 
GUneş- EyUp, lstanbulspor -Topkapı, Vefa 

Anadolu kar~ntaşıvor 

BeıiktQf oyuncu larından bir kaçı 

Buiün üç aabadada yapılacak 
~(B) takımları maçından sonra, ya 
rm da yine, Fener, Beıiktat, Tak 
aim atdyomunda ikinci ve birinci 
küme (A) takımları karıılapcak
lardır. 

Taksim ıt&dmda; ikinci küme
Clen, Fener Y ılma%la Kasım paf& 
maçından sonra, birinci kümeye 
yeni geçen Güneıle - Eyup kar
fllapcaklardır. Eyubun IC'Çen haf 
ta Beykoza kartı göıterdiii güzel 
Ye muvaffakiyetli oyunla, Günetin 
Süleymaniye kar111mda kazandığı 
ıalibiyetten sonra bu iki takmam 
heyecanlı bir karplqma yapacak· 
lannı ummak lazımdır. 

Bu aalıada günün ikinci maçı, 
Ga.!atuaray ile Süleymaniye ara-
1mda yapılacaktır. 

Geçen llafta beklenilmiyecek 
bdar muvaffakıyetsiz bir oyun çı.. 
bnn Süleymaniyenin bu hafta, 
mnaimin ilk lik maçım J'&P9Qk 
... <' r D $ fli11il)•lrarpamia., 
ha ij(Ml orun çıkaracağı beklene 
bil• il'. 

Setiktat aabaamda yapıfacak 
maçlara celince, burada ikinci kü
meden ICaraaümriik Ye Beylerbeyi 
bılamlannı kartı karpya ıördiik
tea sonra , b.ıaene henüz kunet 
balamamıı olan latanbul sporla , 

Beykozu yenerek, latanbul eporla 
berabere kalarak par']ak bir varlık 
ıöatermiye bqbyan Anadolu kar
ıılapc•klardır ki , bu sene takıinı
m 1ençl91tiren Vefanın kar111mda 
Anadolu naad bir netice alabile
ceği oldukça meraklıdır. 

Günün en mühim maçlan Kadı 
köy ıtadmdaki kartılqmalar ola
caktır. 

ikinci kümeden Altm ordu-Ha.. 
liç maçmdan ıonra, birinci küme
den Bey.kozla , Hilal kartdatacak
lardır. 

Buaene lik maçlarına hiç hota 
ıitmiyecek neticelerle batlıyan 
Beykoz, bugünkü maçta daha iyi 
bir Yarlık ıöaterebilmek için her 
halde bütün enerjisi ile çabpcak· 
tnr. 

Hilil iae birinci kümede yapa
caiı bu ilk ~ zaferle çıkmak 
için canla batta çalıtacaktır. 
itte banan • iaclir lci 
Rta1 ıve 
çetin karıılqmalarmdan biriai oJ.: 
maia namzeddir. 

F ener-Betiktat karplapnaama 
ıelince: Neticesinin f&IDPiyona ü
zerinde tesiri priilecek bu maç, 
dalla bugünden taraftarlarını he
yecana düfiirmektedir. 

iki takımın da formlarını kat'I 

Faıer~ bı rind futbol takunı 

Türltlye pmpiyona F enerbahçe ol.arak bqün tahmin edemeyiz. 
kutuma ıeçen hafta aörülmiJen Onun için maçm da neticesi ev-
'bir annaffakıyet b:ranan ıenç Yelden bilinemez. 
T opbpı hoy ölçütecek. Buıün için, F ener-Betiktat kar 

Ba maçm çok heyecanlı olaca- ıdqmaaına Miylenecek tek , ma· 
ima ıüphe etmemek ıerektir. çın çok nkı ve heyecanlı olacaiı· 

Bu sahada sünün aon maçı Ve- dır. 
fa ile 'birinci kümeye geçer geçmez 

Yugoslavya l 
şampiyonu 

Beogradski 
Raılng kUlllbU yendi 

Y...-..~ fUDPİyODU Beopa 
dtki, Pariate Ruq klüp ile 
çarpJllDll ve 3 - 2 galip ıebnif
tir. 

M.ç çok soluk, yaimurlu ve 
flJ'bmb bir ha'YMla oynamnq ol
JllUllla n.lmen zevkli obnat ve 
_ ı.a 1- il •-L:.. ecl'lıı _. ..... e ....... 1111.--sW'o 

Yagoala~ pımpi,anu birinci 
deneyi Z-1 majlep bitirdiği hal 
de lmlel ileta«le iki ao1 daha a
tarak mticeıi 3-2 leh~ çevir

iDillir· 

Fransızların 

Red - Star'ı 
Bigayı S - 1 yendi 
Riaa muıhteliti namı altında 

çıktılı halde hakikatte Letonya 
millt takımı teklinde tertip edil
mif olan Rica kantık takımı ile 
Framızlamı Red. S•ar klübü ar:ı
ımda yapdan maçı Ftamızlar 3.1 
kolaylıkla kazamru~ıardır. 

Letonya oyuncularmm hemen 
hemen bep1inde oyım hil,Uerini.a 
az ve teknik kabiliyetlerinin nok
tan olduiu g&Vlmiittiir • 

Framızlar bqlanaJÇtan itiba
ren hakimiyeti ele alımtlar ve ıı· 
kmtı çekmedm plibi7eti temin 
etmiflerdir. 

Mehdi için 
lki sün evvel pek genç yatında 

ölen, Galatasaraylı yüzücü Meh~i 
için Galatasaray deuizcilerinden 
bir arkadqınm ya'ldıfı yazıyı ap. 
iıJa koyuyoruz: 

Senelerce evve'di. Azim ve 
dojruluk yüzünde okunan ıenç, 

metin tavırlı Mehti. Galataaara)· 
klübünün denizcilik kısmına yazıl· 
mak üzere mürac.at etmitti. Sı

cak, samimi bakıtlı ıozlerinde her 
zaman kendisinin r.özüne, özüne 
güvenileceği aeçiliy.lrdu. 

Arkadqlan ile sıcak bir mu· 
bit kurdu. Galataıuay ailesinin 
samimi çevresinin en kuvvetli bir 
müdafii oldu. 

Sporcu.. Hakiki ıporcu idi. Bu K Q ÇÜ CÜ k yar 1 ş 
kelimenin ilham ett:ı; yüksek ma-
nayı kavnyarak, o temiz yolda otomoblllerl 
yüriimeie çabfb, b !~imizden da· Şlmdl Amerikcıtla. aporcıdann en çok aeudiii kifiicik bir ldflllk 
ha ziyade muvaffa~c oldu. 6Ulerle gtll'lflllOldır. 

Muvaffak oldu.. Çünkü ruhu iı· ~n lıafta Detrogt plırlnde l/Glll lan Mgle 61r l/flTlfla, 6ıı --~ 
mi ıibi yalmz doj',-uıuğa meyyal- mobUlerden biriai. gukarild relimde görültlil;ü gibi, mania atlar ,,uıl 
di. otomobilin liatllne plunııtır. Fakat oto mobU o kadar lıalllllr kl. 6cırfkcl 

Denizin mavililduine 1enç vii· rlffa olaa, muUak ölilmle netlcelenecel olan bu kaza,~ ldmtege..,,, 

cudunu bıraktıiı anda aanılmaz mft.l;~==~u yenl ldJçilk otoma blllere rağben (18atermMnlnln it 
bir imanla mahmuldii yırtar ve he. bı de bunlarla 11ap&lan kazalann, teh lıkeal:ı tıtlatımaaıntla ol8fl ,,erelie 
define ulqırdı. Gataıaaaray de - -------------------------::~~ 

1 rak it I Blkan orunl•n1111 •ilet nizcileri Mebtiyi btr tnnaal o a 8 y 8 kulUplerler 

ıörürlerdi. _ B • • ıt 
Zekbı; çeTik~dukadariı· Cezr.ı tedbirler ırer ŞI 

tekti. VE SPOR Dün akpm latanbul 
O, arkadqlanrur. ku1111'1armı Jtalya milli olimpiyat komitesi ak.. M L-- h eti. D-• 

detmı. olduiu son bir içtimada ltal • 11 erm ey ' ,. an düzeltir, onlan ,..ın1~ makine ai- ~ 
ı yaya karp cezri tedbirler alan dev - da milli takıma atlet.,... 

bi iıliyen bir vücudW" kıymeti 0 
- Jetler ile ltalyan atlet ve futbolcu - hatıra olmak üzen birer filt. 

madıimı filen iıbat ederdi.. ıannm hiçbir mtisabaka yapmamalan ~ ~.,. 
S nel ti• M bti' -• mittir. Şilt alan klipler üM"1"~ e er ıeç ... e ' 7aaDIZ na bu de•letler ile spor teması yapıl-

Galataaaray aile.in..r kıymetli p- d!l ... 'lf"t-lu!!Jr ~· saray, Betikt&f, f.,.., l 
aatta olarak:. . ~tmadt.. Ma· I11gl 1 tere -rn• - t ..... 'hnıt ~ 
leket ıençlıiinm Ullll Ye d ldüpleridir. 
irade timaali olcau. :Yüzü- ilk maçların a Su eporlan klilbll ,...ı -
cülüiümüri hududarımız dı- Sürprizler ... 
f&rllm& çıkarmaia c alqtı. Daha 

• . ·~ lngiltere llk maçlarmda bu sene bil. 
ıençti, yolundan tıdecek ve mu- yük sUrprfzler olmaktadır. 
vaff ak olacaktı. · . lnsilterenin en tanınmış takımlann 

Yüzme ve küreıt onun sevaı- dan biri olan ve bir ~ defa İngiltere 
lileri iae de ıporun d' jer kısımla- ~apasını kazanmıı bulunan mqhur Birer tilt kan-nan llttiOJll~ 
rma da küamüt de~ildi.. Kendjai-o Aston Vllll bu sene ilk maçlarmm zi tebrik ederiz. 
ni bu kııkanç aevıil;) le elinden başlangıcından beri hiç bir muvaffa - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
kurtarınca futbol, ve l-eyhol bas . kıyet kazanamamıştır. Tasnifte so - te getlrmiı ve bunlar kulllpl 
k bol b, ı ne eyn· ıe~ıiylo8 nuncu gelmektedir. Böyle giderse l . 

et • ~ ~ ~rdı ~e 1 kinci kümeye dtlşmesf tehlikesi karp • tflitl bu elim vaziyeti k·nto11:11.n....-;.• 

Mehtiyı ıörur u. • mnda kalacaktır. mtlhlm paralar makablU ,.al 
Hastalık onun na~vaffakıyet~e· Bu hal kulüp ldaredlerinl faaliye - 1ar tedarik etmete ~l'f,mak 

rini çok ıiirdü. Amanaız pençeaın- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•~ 
den mil" kurtuldu. d .a. ..a..I_ t cehhez 0 1 - - '- bu vo(da Nllİ ·-~ yor un.. ftrU& ye e1'.. Jara& 1 

Onu bir kere avut undan ~çr ba ...1.!1. B lu alarak viiPiivecex.: ... Çok kur n 'VefuUl.. u JO n ı--ı iP• 
ran ölüm, bu aefer onun ilk ıa•e okl• .. a\• -'-1 

b• • 1 • • L-LI son yolcuau Mil ol. Arkandan at- J _..,.., ~--
en ufak bir ted ırata iğinı ~• m kıracaiız ve 1eniıt lırm'IUI"'! 
di. Gençliğine, ne~ .. ine emniyeti laımyacaiız. Ailannk istemiyoruz. nin bizleri ıörmek it~ 
ile 0 yıkılma ibti?N li olnuyan Sen bizlerden bahtiyarsın. Bırak- çıkacağız. 
Mebtiyi sardı; zede!edi. Ve en ni- tılın bizler kimbilir dı.~ ne kadar Seviili ailen biclerl, 
bayet topraklara kadar batım ei- keder ıörecek. ne inliaarlarl~ kar kalbleri üstünde ııbriak 
mele mecbur etti. ıılataeafız.. Sen b-1 çirsin izler leri de ıenin ruhunu ,...... __ . 

Mehti aramızdan .-itti diyemı- bırakan dikenli yollarda yüriime- dır. 
yonız. 

Biz onu bqımızm üstünde ıö
türürken prurunu hiaaediyor, le· 

miz ruhunun çok 1!'7diği kırmızı 
ıan ile sanlı tabuwndan ıızarak 
b. 1 . "f l ız ere yenı vazı e.eı, onun ya -
nm bıraktığı meauliyetleri yükle
diğini anlıyorduk. 

Mebti ölümüne HJe önümüzde 
ıiderek daima dü!'üıt ıörmek İl" 
tediği GalataaarayLlara rehber o
luyordu. Biz, aevım arkadqlan 
kalbini bütün aevai"ivle, tabubınu 
aardıiı san kırmızı -enge ııiına · 
rak ODU takip ediyorduk. 

Galatuarayldar t;ck acıklı, çOk 
çetin darbelere tahm:.mül etti Ye 
ececektir. Yaratıcı topraimdau 
kopup ıelen iman bb.lere HDİD 
acına tahammül kuvveti verecek
tir. 

Sen bizlere temiz yol ıöate1'i· 

den ayrıldın... Mebti aitti diyem&y.,.._. 
Bizlere büyük bi·~ meauliyet bP kü 1eni bizlerden ~ 1·ıta1~~ 

rakbn. Arbdqlar..ıa qdadıiın Çok" ıevdiiin Bebei;D -
azim ve iman yükaelüipnle mü . ıalannda, klübünü h•r 

Merhumun arkadClfları araamda h m çe/.:tirdiği re•im
lerden biriai (X ifaretli Mehdi'tlir) 

• 



• 

Liliyan Harı•ey yeni IUınlerinde nbirinde tlan.eJiyor 

Sovyetneır 
deırnnz aO'lton~a 

bDır fDDm 
çevn ırcdl n o e ır 

Leningrad' da "l enfilm,, ıtüd· 
~an "Batan geminin hazineleri,, 
ldryla bir film çevirm~tir. 
: . Mevzuun büyük bir kısmı de 

lllz altında cereyan e'.len bu film; 
Sev"innek .çin !"ejisör Bravn denü 
altında çah§mıştır. tlatan gemiyi 
g~ren dekorlar h•lsusi bir şekil
d-e parça parça ya~· larak Kar:t: 
cJ~nizde Balaklava'dan yirmi ki•<l · 
~etre açıkta altı metre derinliğe 
ltı r=il'iJmi,, rejisör, operatör dalgıç 
~l!Jiseleriyle deni7e inmişlerdi~. 

't nahneterde artisti~ri hakiki dal-
~t~ı "d hl . d. .: ar u e,, etm·.3~er ır. 

Sovyet gazeteleri hu filmin çol(. 

~:t\'affak olduğunu yazmaktadu· 
e.r. 

O=Ocunvucdl<dla 
mlYısiCakftD 

lb>Dır sDlfilema 
@tr~lY1$lYI u 

Holivud' da hiç hir hükUmeti I? 

emrinde olmıyan, vıa'.!İyetin icabı
na göre muhtelif hükumetler hesc.\ · 
hına çalışan küçücük bir ordu mij, · 
temadi surette silah a?tmda bulun
maktad11. Bu ordu on bir yıl ön· 
ce "Büyük geçit reJmi,, filmi çev· 
rildiği sır.:s.ladar k'.lrulmuştur. O 
zamandanberi sı ksık askeri filnı
ler çevrildiği için h;ç bozulmamı~, 
çevrilen filme göre kıy af et değiş 
tirerek muhtelif mill.yetlere gir· 
miştir. 

2~ mDOy©>lfilaa11 
"Birleşik artistler sosyetesi,, 

önümüzdeki yıl içind~ çevirecek· 
leri filmler için 27 miiy'n Türk li
rası sarf edeceklerdir. 

R. K. O. yrldulanndan Hael. Forhu 

Seııiz lilm zamanında oldukça meı,hurken son zamanltl"'tfa lngiltered e cevirtliPi filmlerle -,eniden ıö 

e 

ı 
[!uçuk hİıberler 
* Vaktile sessiz flim zaman11J1-
da film &anayiinde ileri bir mevkii 
olan ve Greta Garbo gibi artist • 
ler yetiştiren lsveç, milli film sa -
nayiini ilerlebnek için çalıtmağa 
başlamııbr. İsveçte bu sene otuz 
film yapılmıştrr. Bunların arasın
da çok iyileri bulunduğu yazrh -
yor. 

* :. Meşhur Alman rejisörü Friç 
Lang'ın Amerikada çevireceği ilk 
filmin mevzuu Aınerikahlann 
"linç,, adetine dair olacaktu. 

* Meşhur lngiliz Amirali Nel• 
son'un yeğeninin kızı Miss Heratia 
Nelson Londrada ölmüştür. Nelso'll 
ailesinin son kızı olan s<"ksen do
kuz ya~ındaki bu kadın son za· 
manlara kadar film art~~tliği ;Yap· 
maktaydL 

~ulan Dorot~ Li 

J~ober Montgomeri, st:idyonun be··berinde, b-irço1i yıldı:lardan 
güzel bır. ınc...nkiircü kıza tır,aaklannı düzelttiri;yeır. 

1.: Şervcti on beş milyon frangı 
bulaıL.ve .<>esenlerde Tobi Ving ile 
evlenen ;,;eki Koğan geçen hafta 
yirmi .birir.::i doğum yJoldönümünü 
kutlulaJE:itır. T obi Ving şehrimiz 
de geçen_hafta gösterilen "Mara
huana,, filminde Cek Okeye bütün 
filmin devar.1mca söz söylemek 
isteyip bun:-. ancak filmin sonun
da muvaffak olan sarışın artist · 
tir. * Zorothea Vik ile Güstav Fröh 
lik "Madam evlenmek istemiyor,, 
adlı bir film çevrilmiştir. Filmjn 
harici manz:ıraları Romanyada a
lmmıştıır. * Mevzuu Viktor Margrit'in 
ııErkek kız,, romanınJan alınara1~ 

çevrilecek olan filmde Mari Bel i
le beraber Hanri Rollan oynıya
caktır. 

* Parisin bazı sinemaları 
ı ra artık "tarihi, olmuş fil 
gösterirler. Böyle sinemalard 
ri bir tesadüf sayesinde bu 
lerde müthiı para kazanın 
dır. Sinemanın gösterdiği fil 
26 seneliktir ve ismi de "Mü 
gören Fazilet,, t !r. * İstanbul halkının ya 
olmıyan Aleksandr ile Mad 
bin tarafından çevrilmiş ol 
filmin başka kopyası yoktur. 
marun sahibi bunu köyleri 
şan seyyar bir canbazhane 
binden satın almıştır. * Liyonel Barimur me 
rikada geçen bjr korku ve 
filminde rol almıştır. Film· 
"Tombukto sihirbazı., llır. * Leila Hyams tekrar fil 
nıağa başlanıııtır, 
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Modeli bir llşık 

Mübahat, pen 
cerenin önünde 
koltuğa oturmu§ 
mini mini beyaz 
elini bir kat da· 
ha güzel göate • 
ren yüzüğüne 

hayran hayran 
bakıyor ... 

Bu kıymetli 

mücevheri ona, 
&§ığı vemıi,tir. 

'X oksa, kendi ıu
ratuz kocaıına 

kalıa böyle bir 
zarif hediyeyi Mübahatcık rü • • 
yaıında bile gö remez ... 

Yok hayır! Kocaıı Muıtaf a Fa.. 
zıl hakkında kötü ıöz söylemek 
hiç de hakkı değil ya... Zira bu 
adam, meyhane kumarhane bil -
mez, akşam dedi mi doğruca evi
ne koşar muhterem bir zevçtir .... 
Lakin, yarabbi, ne sıkıcı! .. "ye -
mek hazır mı?,, "kahvemi ver!,, 
"gelsin gazetem!,, ~'haydi ıaat on 
oldu, yatalım ... ,, işte, Mübahata 
tattırdığı hayat bundan ibaret ..• 

Filhakika pazarlan sinemaya 
gidiyorlar amma, o da basma ka
lıp bir vazife halinde ... Dört bet 
ıendenberi yirmi altısına baıtığını 
bile itiraf etmiyen bir kadın için 
böyle bir izdivaç hayatı yenilir, 
yutulur mu? ... 

lıte genç kadm vakit geçirmek 
iç.in bir itık peydaladı. Bu yüzük 
Cle onun hediyesidir... Lakin ne 
Japıın da kocasını ,üphelendir -
meden bunu alenen takabilsin? ..• 

Kapmm gıcırdadığını duyun
ca elini ıakladı. Fakat o kadar te
lita mahal yokınıq. Zira giren, 
kocasının katibi ve yeğeni lbra • 
himdi !. 

llerlemeğe cesaret etmeksizin, 
delikanlı, itıkane ve mahmur göz 
lerle ona bakıyor •.• Mübahat, o -
nun kendine aırk olduğunu çok • 

: tan biliyor. Lakin oğlan bir türlü 
·cesaret edip hislerini açamamıı • 
tır. 

Genç kadın: 

"-Tamam ... Bu ıadrk ve ıeı • 
sizi ıefimden iıtifade edebilirim!,, 
diye dütündü ve oğlana tatlı tatlı 
bakrp onu titrettikten sonra, elini, 
öptürmek üzere uzattı. 

- lbrahimciğim ! Senden bir 
fey isterıem yapar mısın? Küçük 
zahmetsiz birr hizmet! - dedi. 

- Şeker yengeciğim ... Emre • 
din .. Hayatım sizindir ..• Memnun 
olmanız için ne yapayım? .. Kendi
mi pencereden mi atayım? 

- Yok yok! O kadar ileri var· 
ma ... Senin muhabbetinden yara -
tılmı§ bir hava içinde yafamağı 
tercih ederim... Senden iıtediğm 
fey çok daha basittir: itte, birik· 
tirdiğim para ile kendime bir yü
zük aldım. Kocamın elmau sev • 
mediğini bildiğim için parayı is -
raf ettim diye çıkIŞacağına emi • 
nim. Halbuki, sen f(>yle diyebilir
ıin: "Bu yüzük annemin hatıra
sıdır. Şimdi de yengem bana an -
nelik ediyor. Onun için kendisine 

Wi,9 ettt.I" 
Cenç suratını ektiterek: 

~Ya .•.• dedi. 
Kadm: 

- Vay, demek senden Uk iıte
diğim bu hizmeti bile yapmak ho
şuna gitmiyor? 

- Şeker yengeciğim ! Benim 
hoşuma gitmiyen arzunuzu yerine 
getirmek değil, batka bir erkeğe 
paravana olmaktır. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Evet, gencim, tecrübesizim .• 

Fak at, aptal da değilim .. Gözüm
den hiç bir §ey kaçmaz .•. 

- Neler söylüyorsun, lbrahim? 
- Batka bir erkeğin hediyeıi-

ni kocanıza kabul ettirmek için 
beni alet ediyorsunuz. 

- Çıldn-dm mı, çocuğum? 
Genç, ısrar etti: 
- Evet, evet ... Batka bir er -

keğin •••. Öyle bir erkek ki ula sizi 
benim kadar ıevemez... Doğru, 
amcam, ıizin küfvünüz olmıya.cak 

kadar ihtiyardı. Fakat elin o çapkın 
herifi de sizi mes'ud edemez .• Bu 
yüzüğü ona iade edin!... Benim 
topladığım para ile ben ıize on -
dan daha güzelini alırım... Hem 
de ıizden batka birini sevmemiş 
olan taptaze bir kalbi de ayakları
nızın önüne sererim ...• 

- Deli .. Deli .. A§k delisi .• Sizi 
öpmek istiyorum... Y anaklannızı 
Y anaklarımzı, alnmızı .. 

Uzun kollarile, genç kadını 
ıardı. Mübahat ürktü ve bayri ih
tiyari, dütünmeden, bağımıağa 

batladı. 

- imdat! imdat! 
Vaktinden evvel itinden dön -

müt olan kocasrMu•tafa Fazıl tam 
o sırada, içeri giriyordu. Kanıı • 
nın f eryatlannı işitince adımlarını 
ııklaıtırdı. Ve Mübahatı lbrabi
min kollarından kurtulmak için ça 
balarken gördü. 

Oğlanı kulağından yakalıya • 
rak ileri doğru fırlattı: 

- Seni edepsiz .. Seni ırz düt • 
manı karata.. Y enıene ne yapı • 
yonun? .. 

-Amca! •• 
- Suı .. Ben ıenin amcan deği • 

lim .. Seni evimden kovuyorum .. 
Defol... -

Ve karıama dönerek: 
- Defolsun değil mi? 
Mübahat: 
- Evet, evet .. Bundan ıonra o-

na nerede rastlasam korkarım. 
lbrahim: 
- Peki .. - diyerek yürüdü. 
Lakin, kapıda baıını çevirip 

yengesine gözlerini dikti. 
Kadın, bu bakıttan ürktü. 
"- Ya intikam için yüzük va • 

kasını anlatırsa? .. ,, 
itte o zaman o da kovulacaktı? 
"- Orospu!,, diye kapıdan dı -

l 
tan atılacakb .. 
Çapkın oğlan, Y:engesinin ıara • 

HABER - :Alitam 1>09taıı 

_!l!_!:!l~~-E~ ~~RO~~Ş!-~~ 

Danslı çaylarda 
Kadınlat yanlarında erkek varken başka, 

yokken başka içki içerler! 

-

Kim ne derse desin, hayatımız [ yorJar. Sözün kııa11, hayatan er-l ta P ... otelinde düğünleri var. " 
çok değitti. Yaıayıtımız çok bat- kekler gibi kayıtsız, ıartsız istifa - Düğün de onun nesine! f ,.ı 
kalaftı. Şöyle gözlerimi kapayıp, de ediyorlar. üçüncü kocası oluyor. Hem yafrır 
çocukluk günlerimi dütünüyorum. Eskiden kadınlarımız için Be- dan, başından utansın... ŞakıLkl•' 
Hafızamın ıtıklariyle muhayye- yoğlu tarafı bir "memnu cennet,, rına ak dii§mÜf, tel duvak tiJkt' 
lemde yılların karanlığı biriken idi! Şimdi oraya da hakim oldular. -cak ! ... 
kötelerini aydınlatmağa çalıfıyo- Sinemalar, patiıeriler, büyük otel - T ... namuslu erkek çıktı cloi· 
rum. Orada bana f imdi efsanevi ve lokantalar onlann... • ruıu. 
sahneler gibi gelen garip manza- Geçen gün, maruf bir otel ve - Neden? 
ralan, hatn;aları görüp duyduk- lokantanın direktörü anlatıyor- - Bu kadar zamandır tanıtıyor 
tan sonra, gözlerimi açıp ıöyle du: görüıüyorlar. Nikah yapmaz, yaP' 
bir etrafıma bakmıyorum ... Ney- - Otele dıtardan pek müıteri mazdı. Fakat sözünü tuttu. IV' 
miıiz, ne olmuıuz ... Bu ne ıüratli gelmiyor. Yerli halktan da bizim dmi yüzüstü bırakmadı. 
istihale! ... Kafamızın içini ayıklı- otele gelen olmaz. Halbuki muraf - İyi amma, M... onun ark•: 
yan zauıan, kılığımızı, kıyafet\- çoktur. Şimdi cumartesi ve paza.. daıının karısı idi. Dediğin j.bl 
mizi de tamamen değiıtirmif ... A- alqamlan otelin gazinoıunda danı bir erkek, arkadaımm karıtıO' 
detlerimizi, tabiatlerimizi, itiyat- lı çaylar tertip ediyoruz. Çok rai· yan gözle bakmaz. 
lanmızı da altüıt ebnİf··· bet görüyor, bot masa kalmıyor. _Kuzum, !U kötede otur" 

Mümkün olsaydı da bir yurt - Çaylarımıza en fazla devam eden- "K ... paıa,, nm oğluna bak.. ~ 
datı 1920 ıeneıinde uyutmalı ler de Türk kadınlan ... ,, ne Avrupadan bir metres getif1111f 
1936 senesinde uyandırmalı idik! Bu danslı çaylardan bir tane· - O manken bozuntuıunuıı ıs" 
Adamcağız kimbilir ne hale gelir sinde ben de bulundum. Salon resine kapılıp geliyorlar, bi1111etl' 
neler dütünürdü? Neyse, muhak- hıncahınç doluydu. Temiz örtülü ki ..• 
kak olan bir §ey varsa, dev adım- masalarda kadınlı erkekli gruplar - Neresine olacak, papelleıl ' 
larla yürüyüp gidiyoruz. Tedrici toplanmıf... Kenarda bir orkeat?a 

1 b
. ne ... 

tekamülcü ere göre çok kısa ır parçalar çalıyor... Dikkat ettim; İçlerinden yaıhıı saatine l)aktS' 
zamanda, bat döndürücü bir sür- ekseri kadınlar mantolariyle, ıap- - Aaa. .. Vakit geçmiı, ben " 
atle ıarklı kafamızı, farklı kıya- kalariyle oturuyorlar. Manto lan· kiz vapuruna yetİ§CCeğİm. 
fetimizi, farklı adetlerimizi hı . nı çıkanp zarif tuvaletleriyle b;r Hesap iıtediler. Dalgm baJot1ıı 
raktık, zamana uyduk, garplılaf - demet çiçek gibi salonu süslemiş san saçlısı, çantasını, açb: 
ma yoluna koyulduk. Medeniye · olan güzel birkaç bayamn üzerin- - Bu sefer hesabı ben vereil" 
tin bütün icaplariyle yoğruluyo - den gözler eksilmiyor. Gelecek sefer siz verirsiniz. 
ruz. Bu da zaruri bir tey... Be - ıdJ1 

Akıam çaylarında soyunmak lri gözlü, güzelce bayan atı 
nim maksadım, tefelsüf değil, bu J. 

mı lazım, soyunmamak mı? Pek Ol '"Z ol az Bu -f- .,-iıtihaledeki komik taraflara do - - mu ' m ... .... -
bilmem ... Pot kmnıyalım da gör- rer çay içtik, birer pasta yed~ 

kunmak... düklerimizi olduğu gibi anlatıve- Gelecek sefer, sıra benim def.., 
Bundan yirmi sene evvel kafes L.at 

relim. Erkekler içinde koyu renk diye sen her iıtedigwini yersen, il"""'" 
arkaımda ıüneı görmez odalarda • -_.W-
ömür takıetn, ytpüne "peçe,, de- elbiae siyıniı olanlar da var, ol- ne yaparım? Herkeı kendi~ 
nilen aiy:ah bir muke örtmede~ mıyanlar da. •. Y alruz oturan erkek nı er in... 1"11 
vücudunu ayaklarının ve ellerinin lerin ekseriıi rakı, viski, kadınlar - Pekala ... Yalnız ilçümGs ,r 
bileklerine kadar bol örtülerle ka- da 'ay içiyor... Kadınlı, erkekli n ayrı vermiyelim, ayıp olur. f'le' 
pamadan ıokağa çıkamıyan fU es- maaalarda metrubatm her nevin· ıabı ben göreyim. Siz hisıelefilll' 
ki çağları ve timdi plajlarda spor den bol bol va:. Anlatılan kadın- zi bana gizlice verirsiniz. 
yapan, "çay alan!,, modern ba· lar yanlarında erkek varken para Bu anlatmadan soma üç .J 
yanları dütünüyorum da, hayret, pul hesabiyle yorulmuyorlar, fa · bayan, hesap pusulaaım tetkik~ 
kafamı bir topaç gibi döndürü- kat, yalnız oldukları zaman heıab! tiler. Gaısona (140) kurut veP 

yor! hareket ediyorlar. di. Onun uzaklaşmasından soot' 
Eskiden bh· kadının yalnız ha- Kadınların gözleri masadan kara cümleye bat vuruldu: ,.na bir gazino veya pa~tahaneye masaya dola,ıyor. Her bakııtan - 140 kuruş verdik. Adam il"' 

giderek oturmasını akıl alır mıy- sonra bir fısıltı, bir mırılb... Sa-
zan go .. z ucuyla i•aret edilen bir !lna ne düşüyor? 

dı? O zaman mahallebicilerde bi- 'J' tOt' 
kadın hakkında konuıtmalar, uzun Uzun uzun düşündüler. Bir , 

le kadınlar için ayrı, kafesli yer- :ı- ~r 
uzun tetkikler ... Belli ki ezeli ka· lü 140 kuruıu üçe bölemediler .. _llw 

ler vardı. Bir dükkana girip atı, rak ıv 
dınlık rekabeti burada da ıari bh· hayet kırk beter kuruı ola 

veri! edilirken peçe indirilirdi. tki 11" 
h ıd sim etmeğe karar verdiler. 

Şayet kuma§ veya - neyse - a e... bit 
k 1 h 1 Önümdeki masada üç bayan o· dın çantalarından ikiter yinni LL 

mal iyi görünme üzumu ası o- lik çıkararak masanın altındall pır 
luna dükkancıya arka dönülerek turuyor. Biri kumral, iri güzel gö~- ,_. 
pere yavaıça aralanır, bin mütkü· lü, güzel makyaj yapmı,, yirmi rer birer, gizlice, hesabı gören JI 

:r k' ı d D' yana verdiler. o da ayni u• litla alınacak efya muayene edi- nyedi, yirmi ıe iZ yaf arm a... l- ..... 

lirdi. ğeri ıarı saçlı, ince vücutlu, da\- onlara bqer kurut iade etti. 
Şimdi - nazar deymeain ! - gın balatlı, otuzluk bir taze... O- ıapla§ma bitmi§tİ. eJd' 

1 Bu ıefer, ppkalarmı düz , 
bayanların baylardan hiç bir far- çüncüıü, orta yaf ı, ıarı, uzun ıaç- d~ 

ler, yüzlerini pudraladılar, du ...,, kı kalmadı! Yalnız baılanna iıte- h, "cami yıkılsa mihrab yerinde- Y ' 

dikleri yere girip çıkıyorlar; iıte- dir !,, tabirini hatırlatan olgun bir lannm boyalannı tazelediler. p 
ll'k .,. b • 1 müzik, bir Viyana valsi çalsr~'. dikleri yerde oturuyorlar, eğleni- güze ı te... Da§ qa vermıı er, ·ttı' 

salonun gürültüsü içinde benim kırıta kınta salondan çıkıp 11 

rrp titremeıini farkedince, korku - duyabileceğim yüksek bir ıesle çı- ler .• 
ıunun derece.ini anladı. Zevkle o. br pıtır konuıuyorlar. Lif dinle

nu ıüzdü. 
Amca tekrarladı: 
-Haydi, defolsan a .. Ne bekli • 

yorsun? 
lbrahim tereddüt etti: 
lki türlü intikam alabilecekti. 

En faydalııını tercih etti! 
- Beklediği ıu: kendiıine de -

min annemin bana yadigarı olan 
yüzülü vermiıtim. Mademki beni 
kovuyorsunuz, aile hatıramı da 
geri almak istiyorum .. 

Muıtafa Fazıl kanıma b~tı. 
Mübahat da çamaçar bu haya1i 
ana yadigarını parmağından çı • 
ka1'1p 1935 modeli genç aşıkına 

uzattı. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

mek ayıptır. Ben bunu bilirim .. 
Fakat ne yapayım ki kulaklarıma 
söz geçiremiyorum. Konuımala
n da o kadar tuhaf ki yalnız .foy
mak değil, onlan aynen anlatmak
tan kendimi alamıyorum: 

- Ayol, doktorun karııını 15":· 
dün mü? Viyanaya gitti, geldi. 
Büsbütün §ıklattı. 

- Tal.i onunkine derler. O "lrÜ 
Avrupalarda geçiyor. Bu ıefe .. Jki 
yeni rönar getiniıi,, ağzımın ıuyu 
aktı! 

- Fakat kaç para eder, kadın 
rahat değil ki ... Adam, ka§ığı i,le 
yediriyor . .aC\pt ile çıkarıyor! 

- Haberiniz var mı? M . . T ... 
ile evlenıyormuı. Önümüzdeki haf-

llıaan ~ 

• 
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şirketi, nıer1ıurları Haliç 
gider ayak hiç 
VILLARCA ŞiRKETE EMEK 

iKRAMıYE 

VERENLER 
ALMADIKTAN BAŞKA 

1 

düşünnıedi 

Şirkete on beş gün de 
bedava çalışacaklar! 
Haliç şirketinin ortadan kalkışı Eyüp 
otobüscülerini de endişeye düşürdü 

Yazan: .t ekta Ragıp Önen 
bar Gelecek cumartesi sabahından i. 

1
• en, yani tam bir hafta sonra H:.. 
~ç lirekti de tarihe karışacak- Bu şlı 
ttin bırakacağı vapurları belediye 

l'enhut da başka bir teşekkül i~lete -
tek. §u muhakkak ki yirmi beş sene • 
dtnberı köprü ile Eyüp arasında gidip 
te~n vapurların seferleri tatil edil -
llalyecektlr. 

İdare meclisinin bir kaç gUn evvel 
habersizce yaptığı toplantıda hesaplar 
tilıden geçirilip de şirketin bugünkü 
~rf~atile yaşamıyacağı anlaşılınca 
U:hyetf tatil kararı verilmiş, bunun 
~ rine noterliğe gidilerek yüksek ma_ 

lblara vnziyet ihbar edilmiştir. 
• • • 

lfaliç şirketi beş sene evvel zarar 
ttıQ· 

ıye başlayınca memur kadrosun-
da Ve diğer masraflardan tasarruf ya_ 
~tak önlemek istemişti. Bir yandan 
dolcu adedi günden güne azalmakta 
r::rıı ederken I\.erestecller _ Eyüp a -

1 
nda da otobüsler işlemeye baş. 

ltıııştır. 

ti Otobüslerin daha çabuk ve daha 
.. ~ıa müşteri taşımalnn şirketle re. 
'llbet etmelerini temin etmiş, beş se
lle evvel senede ,·asatf on milyon yol. 
~ 'ta~ınırken son senelerde bu rakam 
Ga rt buçuk mtıyona inmiştir. şırıcet 

ltbte tasarruClar yapmış, liç sene 
~l de belediyeye her sene vermesi :..p eden otuz bin lirayı, zarar etti • 
•·~ l 8Öyliyerek, vermemiştir. O zaman 
'"'llbert de vermemektedir. 

OtobUeçUler reiste 

lır .. Bunları topyekOn 100 kişi, ailele-1 Vapurlar lflemezse 
ıle birlikte hesap ederseniz 500 kişi Vapurlar işleme~e siz bu araba. • Haliç şirektlnln bu resimde gördüğünüz memıır ve müstahdemleri lıep şir. 

eder. Bunlar 33 araba sayesinde ge. larla ~alicin .bu Y~n~n.daki. münakala. lkcte yıllarca çalışmıı emekdar kimselerdir. Fakat şirketten ikramiye değil, 
niçip gidiyorlar. tı temın edebılir mısınız. dıye sordum. aon on beş günlük haklannı bile alanuyorlarl 

Vapurları belediye işletecek ise bi- - Evet dediler. Şimdi arabalar 6-
zim hapı yuttuğumuz gündür! Bu 7 dakikada bir kalkıyor. Vapurlar işle sup bir kimseni kendilerini gönnele.

1 
Şlrektin bu haksızca hareketine kmlr .. 

takdirde bu hatta çalışan arabalar fş. meı.se 0 zaman 2-3 dakikada bir ara. rinden çekiniyor, korka korka söz söy ken bir yandan da aç ve biilaç kalmak 
letilmiyecek, diğer hatlara verilecek- ba kaldırır, yüzümüzün akıyla bu işi Iüyorlardı. Bir müddet sonra cesaret endişesi bizi ezip bitiriyor. Oyle ya 
tir. Bu hatlar da, Bakırköy, Boğaziçi, başannrz. geldi. Anlatmaya başladılar: on beş gUn bedava çalıştıktan sonra 
lçerenkövii J. ... t•arıdır. Buraların ara OtobUa yolcuları ne diyor? Dün kendilerine ba kağıtlar dağı - on parasız işsiz kalacağız. 

kadrosu da bugünden aşırıdır. t 1 .Paydos vakti yaklaşmıştı. Otobüs- tılmış ve on beş günlilk de para veril. Akibetfmiz ne olacak? Yapurlaı 
hatta oı;ar nraba verilirse bugünkü ler sıkıca doluyor, büyük gürültüler miş. Yalnız bu on beş günlük para bir işletilecek mi, yeni idare bizi çalıştın 
vaziyette pek az bir şey kazanan o hat arasında kalkıp gidiyorlardı. Biz de ay çalışmaya tekabUJ edecekmiş. Çün mı? Bütün bunları düşünüyor ve çıl

Halit; ıtrektlnln vapurları, Ayvan.aa rayda bu halde duran 3 numaralı va
pur gibi Ofağı yukarı harap vaziyettedir. 

arabalan ve buradan gidenler mUthi'I 
zararla karşılaşacaklardır. Zaranna 
çalışılacağına göre vaziyet ne olacak.. 
hr. 

AU ile birlikte birine bindik. Otobüs. 
te giderken yolcularla görüştüm. Son 
vaziyet hakkında ıunlan düşünUyor -
lar: 

kil şirket bilmem kaç sene evvel hU - dıracak gibi oluyoruz. Ancak karnı-
ktlmetin emriJe bir defa nısıf peşin mn mm doyurabileceğimiz şimdiki parala 
aş vermiş. işte şimdi bu aydan ilk on n da bulamamak endişesi .. lşte sefa. 
beş günlüğü veriyor, son on beş gün- Jetin başlangıcı?.,, 
lük çatışmaya mukabil bu eski hesap 
karşılık gösteriliyormuş. 

25 eenellk hizmete karfıhk 
Bu karar bütün müstahdemleri çok 

kızdırmıştır. Diyorlar ki: 
- Şirektte çalışan memur ve miLCJ

tahdem Jer 150 kişidir.Ekserimiz 15-20 

.25 seneliğiz Namusumuzla, şerefimiz. 
le hizmet ettik. Bu hizmetimizin karşı 
hğı olarak da bugün birer kuru kAğıt 
aldık. 

Şirket birkaç sene evvel çıkarttığı 
memur ve müstahdemlere altı manş 
nisbetfnde tazminat vermişti. Dize 
böyle bir şey vermediği gibi Ustelik 
de on beş gün bedava çalıştıracak .. 
Senelerce hizmetin mlikAfatı bu mu 
olmalıdır? 

Seneler var ki şirket ne yazlık ve 

Vapurlar yenllenmeUdlr 

Görüştüğüm kimselerden öğrendi • 
ğlme göre, Haliç vapurları tamnmen 
yenilenmlye veyahut yeni baştan esas_ 
h bir tamire muhtaçtır. 3 numaralı 
vapur tamamen çürümüştür. 15 16 nu. 
maralı vapurlarla 12 numaralı motör 
bağlıdır. 4,6,7,8,9,10,11,17 nomarah \"ll· 

purlar işlemektedir. 

Yeni idare tasarrufla hareket ede. 
rek bilet ücretlerini indirir, sef erlerl 
sıklaştınr, halkı memnun ederse Haliç 
yolculan muhakkak surette artacak, 
ecnebilerin altın boynuz dedikleri Ha.. 
li~ şenlenecektir. 

Halld bugünkO ölgiin halinden 
kurtarmak yeni idarenin blrlncl hede
fi olmalıdır. 

ne de kı~lık elbise vermiştir. Bu sene ---------------
l>aa foto muhabirimiz Ali ile Ke. 

~tecllere gittik. Bir çok otobüsler Belediyenin otuz Uç arabayı satın 
t. bıe hali önünde sıraya glrmi§, müş almuı da mUmkUn defUdlr. ÇUnkU ne 

l'f bekliyorlardı. 

''Şfrektfn bu karan Haliçte otu- de elbl.;eleri kaynattı.! Alacağına p
ranlan çok memnun etmlşir. Halk se. hin gibi atılıyor, vereceğine gellnce
neterdenberl hem bilet pahalılığından, Hiç aldırmıyor .. 

Q_
1 

parası vardır ye ne de alırsa işletecek 

4 vv örter ayakta, arabalarının için. 
) ' dizdize oturmuş harıl, harıl konu- yeri ... Kış, kıyamet O.Stil işimize niha-
~lar. Bunlardan bir grupa yaklaş • yet nrlllrse diye korkuyoruz. Öyle 

·Kendimi tanıtınca; yal hep çoluk, çocuk sahibiyiz. Konuş. 
i; liABERDEN'mi bizim gazeteden, mamrz dertlcşmemlzde Uç gii.ndllr. 
lt lı; buyurun, oturun diye nezaket- Hep bu mevzu Ostilnde-

~r gösterdiler. Biri direksiyon ba. -------------
()te diğer biri bunun yanına geçti. 
)e kileri de müşterilerin oturduktan 
darlere sıralandılar. Yarım saat ka. 

r dertleştik. 
ld f:tet dertleştik, çünkü kendisine 
tlr~nı akıllı rekabet ettikleri şu Haliç 
tect etinin son kararı Eyüp - Keres
fa ler hattında çalışan mal sahih~ şo. 
ı.:· "~ biletçileri büyük bir kedere, ye. 
lllea~UşUrmüştür. Vapurlann lşleme
'-1» bunların yüzlerini güldilrmesi i~ 
~ra ederken kederleri neye mi? diye 

l'Sanız söyliye)im: 
,._:tanbulda otobüs işletmek imti. 
lltart belediyenindir. Haliç şirketi va
~a arını işletmeyince şehirde müna. 
ler tı ternin etmek, umumi hizmet. 
l\ıi~ı~ından belediyenin başlıca 
ttra tsıdır. Demek belediyenin bu im
"'' ı hakk1nı kullanması. kendi taşı. 
füı ;as~talanna rekabet etmemeleri i
lı§a Y\ip - Keresteciler hattında ça
'tten' otobüslerin bu hatta işlemesini 

1 ettınesi me,'Zuubahs olabilecektir. 
het ş t': senelerdenheri kendisine rekn 
let ;

1 
tıklert Haliç şi'rekti vapur bl. 

ltaın aytJarını indirmek suretile inti
kat kalamamış.~ da son knrarile bunu 

at çıkarmıştır. 

Ş 100 •ile aç katacak ı 
tıllıuoförler büyük bir teessUr içinde 

_ nıt olarak şunları söylediler: 
tfllldt 1Cehı8teciler - Eyüp hattında 
l"-.ı~ araba çalışıyor. Bunlar 14-
~l zer kişiliktir. Bir nrnba günde 
hallın tı sefer yapmaktadır. Her ara-

rnaı sahibi, şoförü, biletçisi var 

Yepyeni bir idam ıuulü &anmayın, bu 
bir hokkabazlıktır. ~leşhur bir hokka· 
baz, ıeylrcllere bapnı ke.Umlş gibi 
göıtermenin yolunu bulmuıtur. 

YUksek makamlara 
hem de npurlann ağır aksak fıstiki ba• vurulacak 
makam gidişlerinden şiklyet ediyor. 
da. Yolcu adedi azaldıkça Haliçte - Peki bu vaziyet kal'Jlmlda ne 

yapmak fikrin desiniz diye sordum? 
seyrisef er bll.sbütiln intlzamım kaybet - Hakkımızı anyacağız dediler. 
mi~ npurla gelip gitmek bir işkence 
halini almıştı. Şimdi bir Omlt kapısı n- Yüksek makamlara hemen baş vura -

cak, şirketin bu hareketini protesto e-
çılmıt oluyor. Yeni idare halkı mem. d ~ ece1;-z.,, 
nan edecek kararlar verirse Haliç ye. 
nlden canlanablltr. ,, eoooo Ura daAıblmalldır 

Hallt; memurlarına Bundan başka tekaüt sandığı he-
yapllan tebllgat sabında 60 bin liramız var. Bunun 45 

bin lirası Emniyet sandığında, geri 
Ayvansarayda otobüsten indik. Ha kalanı ise iş ve Ziraat bankalarında •. 

liç şlrektlnfn idare binasına gidiyor-
duk. Uç kişi konuşuyor ve biribirine: Şirketten bu hesabı da tasfiye et -

mesinf, parayı dağıtmasını istlyeceğb:. 
- HllA mı Cel!lden çekinlyorsunı----------------------------

Asker 
kadın 

oflum .. O günler geçti artık .. diyor • 
tardı. 

Biraz daha ilerledik Hemen her 
rastladığımız kimselerin ellerinder· 
birer küçük kfiğıt \'tlrdı. Gözlerini dört 

açmış, okuyorlar,, sonra bir araya ge. 
lip konuşuyorlardı. Beş kişilik bir gru 
ba yaklaştım. Alinin elindeki makine. 
den bizi tanıdılar. içlerinden biri he. 
men elindeki kağıdı uzattı. Makine 
ile yazılmış olan kağrdda aynen şu 
elimle yazılı idi: 

"Tahakkuk eden zarurete binaen 
memur ve müatahdcminin vazifeleri
nin teşrinisani 1935 otuzuncu günü ak. 
şamında nihayet bulacağı meclisi ida
re kararile bugünden ihhar ı·e tebliğ 

olunur. 

l?;-11-193ll 

Klğıdı aldı!;'lm müstahdeme \"er • 
dim. (rl)zlerine baktım. Ağlıyordu. U. _ 
tekllere de dokunulsa hemen ağlıya. 
caklardı. l'imıi beş yaşındaki Soııyet kadın tcğ meni (mi.ilôzinıi) Nina Jsayova, Jlos _ 

• .• . kova proleter pi11ade fırkası makiııell tüfek taburunda.dır. Kınlordu efradına 
Bır koşeye ç~klldık. Bunları~ dert makineli tüfek derai verirken 11öriilü11or. 

leş tik. Yazlf elerıne nihayet venlme • 
lerlne ratmen hlll mild~ete mea. 
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Mu~ayyer Hasan Şevki .... 
PUDRA ve YAGSJZ KREMi 

Dunya .. a emaalsı1.dir .. Her yerde arayınız. 

* Pari• yozıl1 etiketlere asla aldanmayınız.. Nt'AA 

Tramvay Gidiş - Geliş Saat eri 
lnan~:ıl Tramvay ş:rhet; (1935 yılının 1 lkinc 0te1rinden sonra) Pa· 

uu:lan baıka günlerde ~~diı - gelif kış progrcımr 
No. Yollar llkkalk•• Aralık Daki~~ Sonkalkı§ 

10 Şiıli - Tünet 6,15 

Tünel - Şif ıi 6,35 

11 Şiıli - Beyazıt 7,15 

Beyazıt - ŞiıU 7,55 

12 Harbiye - Fatıh 7,00 

F atib - Harbiye 6,15 

tik kalkıt 7,30 10 
7,30- 9,00 s; 
9,00-17,30 6 

17,30-19,GO 6 
19,00-Sonkalkı! 10 

ilk kalkıt 9,00 14 
9,00-17,30 21 

17,30-ı9,00 u: 
19,00 Son katkı, 26 

tik kalkıt 7,30 14 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 8 

17,30-19,00 8 
19,00 Son kalkıt 15 

23,40 

24,00 

23,00 

23,45 

24,15 

23.30 

--------~------~--~~--~~-· -~~~~~ 

' 12 A Harbiye-Aksaray 7,20 

Aksaray - Har~tyf" 6,35 

15 Taksim - Sirkeci 7,30 

Sirkeci - Takı~m 7,50 

16 Maçka - BeyJ.:ııt 6,30 

JJeyazıt - Maçk& 7,15 

ilk kalkıt 9,00 ı 1 
9,00--17 ,30 17 

17,30-19,00 14 
19,00 Son kalkıt 28 

llk kalkış 9,00 7 
17,30 Son kalkış 7 

ltk kalkış 7 ,30 1 t 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 9 

17,30-19,CO 7 
19,00-21,00 15 
21,00 Son kalkış 2D 

23.55 

23,10 

ı9.05 

19.25 

23.15 

24,~0 

16A Şitli (Depo) Em•nönü ..;,ıs tik knlkıt 7,30 15 7,05 
7,30- 9,00 7 

Eminönü- Maçka 6,45 9,00-17,30 15 20,00 
17,30 Son kalkıt 7 

Maçk.a - Eminöl'ii 7,20 19 30 
----~--~-----------~~~~~~~~-~~~~ 

17 Şiıli - Sirkeci 7,00 llk kalkıt 9,00 c 19,30 

Sirkeci - Şiıli 7,30 

17 A Mecidiyeköy - Emiönü S,45 

Eminönü • Mecidiyeköy 7.20 

19 Kurtuluı - Bev--:rıt 6,16 

Beyazıt - Kurtuluı 7,00 

9,00-17,30 1l 
17,30 Son kallaş S 

llk laılkıt 7 ,30 2' 
7 ,30- 9,00 21 

17,30 Son kallat 21 

llk kalk19 7,30 15 
7,30- 9,(·0 8 
9,00-17.30 9 
ı 7,30-19,00 3 
19,00-21,00 15 
21,0!> Son kalkış 21 

2005 

18,10 

1900 

23,00 

23,45 

: : :: :::: ::: :: ::::::::: ::::::: ::: :: :::::::::::::::::::::::: ıı .. .. 
~ Diş hekimi Ü 
fi Ratip TürkoOlu !! 
- L 
~ Ankara caddesi Meszrret fl 
fi oteli Karşısı numrara (88) f: .. . . .. ·-····················································· .. .. ......................................................... . 

ir====:::= S a t ı l ı k :::::=====g 
u ~ 

!s Yıldız 5~ :ı :: .. .. .. .. 
u n 
ü hamamı ü 
ıı Ü " ~ :: Bahçehap11ında meıhur Y 1 L ğ 
fj D 1 Z HAMAMI aatılrktır. i: 
~i Basiret hanında 26/ 28 numa · H .. ı· f! raya müracaat. fE 
:= • 
:!:::::::::::::::::::::::::::::: am:.:: 

.................... "' 
DOKTOR 

Kemalözsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
Kraköy - Ekstlıiyor nıağaıa~ 

yanında. H1:1 gün öğleden sonra 
2 . den R ,. kadar" Tel: 41235 

:::::=s::::::: ::::::::::::::::::::::::ı::::::::ı::::::::ır 
İ KiMYAGER 1 
NH ü sa me d din~J 
:ı ı: ij Umumi ıdrar tahlili 100 kuru~tur. iS 
i: Hilumurn tahJilat Eminönü, gmıaı. E: 
·ı .. i ve Eytam bankası karşısında lzzet· H 
H bey hanı. r! .. .. ........................... ..__ ............ -............ . ................................................. ........... . 

llk lmlkıı 7,30 ıs 
7,30- 9,00 8 

19A Şiıli (Depo) Em.ııönü 6,05 7• 10 ::::ı::ı D r. H A Z 1 M :::::::: 
20 00 

l
!i Cerrahpaşa hastanesi sabık en.Hl. Eminönü - Kurfolut 6,40 9,00-ı 7,30 16 1 diye l·e z.iılıreviye müteha~ıı:ıı. 17,30 Son h~l! rş 8 

KurtulUJ - Eminönü 7,10 19.~0 Galatasarayla İngiliz sefareti;: 
- ---- arasında tramvay cad. No. 26 H 

22 Bebek - Eminc~ü 6,30 nJ(. ka Un~ I ,. 23 20 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:.-nı:ıı::: 

7,30- 9,00 ~ 
l!minönü - Bebel: 6,40 9,00-ı 7,30 14 24,00 

17,30-19,00 8 
Bebek - Betikbt 19,00 Son kalla} 20 24 40 

----~~~------~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

23 Ortaköy - Aka.,.ray 6,30 

Aksaray - Ortak?y 7,15 

ttl Beştktat - Fat .h 7,00 

Fa.tih - Beıikta, 7,40 

32 T opkapı - Sirkeci 6,20 

Sirkeci - T opkapı 6,50 

33 Yedikule - Sirıı~i 6,15 

Sitkeci - Y ediku~e 6,45 

37 Edirnekapı-Sirleecı 6, 15 

Sirkeci - Edirnekapı 6)45 

tık lcalkıt 7,30 ıs 20 00 
7,30- 9,00 10 
9,00-17,30 15 20,45 

17,30-19,00 9 
19,00 Son ke.lkış 15 

tık kalkıt 9,00 1 !') 
9,00-17,30 14 

17,30-19,00 9 
19,00 Son kallat 1 S 

llk kalkı§ 7,30 8 
7,3:)..- 9,00 1 
9,00-17,30 11 

17,30-19,00 1 
19,00-21,00 16 
21,00 Son kalkış 21) 

llk kancı, 7,30 8 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 11 

17,30-19,00 7 
J9,00-,21s00 16 
21 ,00 Son kalkış 20 

llk kalkış 7,30 10 
7,30- 9,00 7 
9,0tl-17,30 10 

17,30-19,00 6 
19,00-21.00 ıs 
21.00 Son kalkrf 20 

2000 

20,45 

23,15 

23,45 

23 10 

23,40 

23,15 

23,45 

1 •&tenbuı l'.:)eledlyesı ııan arı -- 1 
Yangın yerlerinde yola katılan ve filen eJkonmak suret ile iıtiqıli

ki katiyet keıbeden yerlerin istim lak bedellerinden 2000 liraya ka • 
dar alacaklan olanların ilin tarih inden ifbaren 10 gün i~inde bele· 
ai1eye bir dilekçe ile mGracaat et mcleri ilan olunur. (8.) (7231) 

Z AY 1 
Eminönü maHye şubeıinden al

dığım 2140 numaralı maa~ kupo -
numu kaybettieimden hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Galip 

PllnııııdftllllıımıııııımııılllJlll!llll!ttııııımıatıııııımnıııı , 
;;;ı;;lı t-.t al ha:Hunesinde 
Göı mOtahaseısı doktor 

Rıfat Ahmed Göı berk 
C. Halk ft'ırka~ı srrasıncta kız fi . 

esı karşı. ında :12 numarada Mua 
\'flnP c;:t:ıflı>ri .oıııııf l:l fPn 1~ .. kadar 

ııııuıııımııııtıımıııımmıım~aıııımııııı.: 

----·~--'-f 
• 

Operatör f)r. 1 
Setfth SUN 

Deni~ hastanesi Cerrahi Şefi 

Diş Tabibi Kemal SUN 1 
ıstıkıaı caddesi 

No: 322 
( Bevo~ıu Yerli I' 
Mallar Pazarı 

üstü ) 

fi lJ P() N 

307 
t8. 11-935 

lG SO;.J'TB$IllN - 1!)~5 ~ 

T~QKiVE 

l 1 Qtl~T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-b06Q 

' • ,. • 1 ~ • . .. 

Türk Hava Kıirumu 
Büyük p·yangosu 
~---,-· y_ r bi l"C 

zengin etm~ştir. 

2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedit• 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15 COO, 12.COO, 10.000 liralık ikramiye"' 

fere ( 20.000) liralık bir mükafat vardır.. 1' 
A EN . @*W ~ • • ~-~ • • .. .., )"' • tJ • • '- • t ., r I.,, , • 1• • 

İstanbul Yedinci icra Memur
luğundan: 

1972 lira mukabilinde birinci 
derecede ipotek olup ikind ve ü • 
Çüııcü derecede ipotek alacağın ~ 
dan dolayı paraya çevr·lmesinc 
karar verilen ve tamamına üç ehi~ 
vukuf tarafından Bet bin dokaan 
beı lira kıymet tnkdir edilen Ka
dıköyünün Ce.ferağa mahallesinin 
Nücum ıokatmda eıki 7 yeni 15 
numaralı bahçeli bir bap hanenin 

tamamı açık artırmaya vazedil • 
mittir. Artırma pefindir. Artırma
ya ittirak edecek müşterilerin kıy
meti muhammenenin yüzde yedi 
buçUk niıbetinde pey akçeti ve ya 
millt bir bankanm teminat mektu
bunu hamil Olmalım icap eder. 
Müterakim verai, tanzifat, tenvi
riye ve valaf borçlan borçluya a
ittir. 

Artırma ıartnamesi 28 - 11 -
935 tarihine müaadif pe:-ıembe 
günü dairede mahalli mahıuıuna 
talik edilecektir. 19 • 12 • 935 ta 
rihine müaadif perıembe günü •~
at on dörtten on altıya kadar ya· 

pılacak olan birinci artırmada ar
tırma bedeli birind derecede ipo
tek alacaklının matlubunu temin 
etme!< üzere muhammen kıymetin 
yüzde yetm"ı beş'ni bulduıu tak
dirde üstte bll'akılır. Akli takdir-

d .. ~de en son arl!ranın taahhü 0 b~ 
ki ka~mo.k üzere, artırma. oJl d·Je
gün müddetle daha temdıt e 'jif 

.• ştı 

rek 3 - 1 - 935 tarihine 111ıı5 ol' 
cuma günü saat on dörtten °0 t't"' 
trya ka :lar yapılacak iki?J(:i ~e 
ma neticesinde birinci der te• 
ipotek alacrJdraınm matlubun\lır'' 

.. t k .. k art cavuz eme uzere en ço 
nın üstünde bırakılacaktır· ·fli' 

2004 numc.rah icra ve ı ·~ 
d •e•'ı,.. 

kanununun 126 mcı ma cı 
1
·Je 

. . ~uer 
tevfık:ın hahlan tapu ııcı J<J ılJl' 
sabit olmıyan ipotekli ala~ ·f,Jı 
la d:ğer alnkadaranın 'Ve ~~tırııı• 
hakkı sahiplerinin bu ha~ ,. dlit 
ve hususile faiz ve muarif~,JeS' 
olan iddialannı ilan tarih•'\11'ş1't 
itibaren yirmi gün zarfınd~ e ıs>iı' 
müsbitelerilc birlikte daı~eı-lı , 
bildirmeleri lazımdır. Ak~1 ,_bi& 
dirde hakları tapu ıicillerıle Jd 

ı. . pı.Y 
omıyanlar ıaht bede ının l\f·te~' 
masından bari~ kalırlar. ~fi16' 
k• · • · e tanı .• ım vergı tenvır1ye v ııı""' 

den ibaret olan belediye ~:re ' 
ve vakıf icaresi bedeli ııı&1Z fşt..I' 
deden tenzil olunur. o~h~ 9'41 

malumat almak isteyenferııı f~ 
7342 numaralı doayada 0J4: _k ~ 

• ~e P' 
evrak ve mahaUen hacız .. ., ' 

··rUP .. 
diri kıymet raporunu go 
lryacakları ilan olunur. ~1_.dl 
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KAŞE 

NEOKALM • ı NA 
Nevralii - Baş ve Diş ağrılan - Artritizm - Romatizma 

MUteferrlh 

Midevi 

. "~. . .- ., ..,, •: . "' ... ' .. .. - ' . ... .. . .. 

MO PARnAYANLAR -
_____________ , _________________________________ ___ 

tırmanın bir parçasını bana vermeğc 

ınecbursun. Oğlum, işte yiyecek bul -
dakf dedi. 

Şövalye de: 
- Sana öteberi çalma diye tenbib 

etmemiş miydim I diye Pipoyu azar -
ladı. 

Köpek bir daha hırsızlık etmiye • 
ccğinf anlatmak istiyormuş gibi kuy • 
:ruğunu salladı. 

Uç dost sahilin kumlan ilzerine o. 
turdular. lhtiyar Pardayaıı hançerini 
çıknrarak pastırmayı üçe ayndı. 

işte bu akşam da baba ne oğul bu 
suretle kannlarmı doyurdulaı-. Pastır 
nıayı yedikten sonrn berrak ve soğuk 

olarak akan Sen nehrinin suyundan 
içtiler. 

Umulmıyan bu yemek &'erçl bir hrr 
r:ı1tl1k mahsulü ise de gene iki adamm 
karnını doyurdu .. 

lhth-ar asker: 
- Şimdi yatacak bir yer bulmamı% 

lbrm, dedi. 

Şövalye: 

hru - Bir yer mi1 sözilnU söyledi. ve 

hı ~ı yeisle önilne eğerek göğsU bir 
('

1"Ttkla kabardı. 
41tınış senelik hayatını yollarda 

1 
~~u "l'ek her 1?tte : Nerede yataca 

~ fliyen ihtiyar Pal'dayan gayet 
bit ve lmyrtsız bir ~~le: 

l!ZJ- ~imdf yatacak bir yer bulmama 
rn demişti. 

'\>a ~u kayrtsrz halde dünyada hiç bir 
kit mfrnacak bfr yere malik ola • 

ltırracağınr bi1en ve her r.aman yafmur !a: korunmak fçfn sık dallı ve yap • 
11 bf r nte.,eahema rMftamaft, ba .. 

:
111 dayamak için bir taş bu1mait hah 
Yıll'lık saşan bir ııdamm tevekkülil 

~dJ. 

Fakat oğlu? .. Onun zihninde ise 
bulanık ve belirsiz bazı düşünceler hu 
sule geliyor ve: 

: Demek ki, şehirde o vakit, sa.ray. 
lar, konaklar varken başlarını soka • 
cak bir yer arıyan talisizler de bulu • 
nuyormuş! diye mmJdanryordu. 

Bu suretle babasmda hAll ortaçağ 
devrine alt bir tevekkül görfinürken 
oğlunun zihninde yeni fikirler, son 
çağın yük.c;ek duygulan uyanıyordu. 

Faka~ zavalh şövalyeyi en cok ü. 
zen şey l~timal mevkfinln aşağılrğı acı 
bir 5Urette hi~etmeslydi. 

Gerçi Pardaynn sül!lesinin bir kıs. 
mı Longdnk'da servet ve saadet için
de yuvarlanıyordu. Hakikatte taşıdı _ 
~ Lc;im çok yilk.c;ekti. Fakat neye ya . • 
rar kf böyle Aksoylu bir aile~ mensup 
olduh halde haşrm sokacak bir yer 
aramata, köpeJ':rinfn çaldlft şeyle 
knrnmı doyurmağa mecbur oluyordu. 
Cepleri boş olduğu gibi dalmn da boş 
aklmıura mahktlm bulunuyordu. 

Ya zihninden geçen hülyalar? .. Ha
line bakmadan Fransanm en zengin 
ve en yilbek aflesf olan Monmoran • 
silerin kızıyla evlenmeğf kuruyor. 

Bu hal budalalık değil miydi • 

Şövalye: , 
- Eller bir adam: Şu kopufll lla.. 

ktnrz. cebtnde on parası yok. Köpeğe] • 
ntn aşrrdığr bir domuz pastuma.~ne 
kammı doyuruyor. Nerede yntncağrnt 

hilmlynr. Demyeler, kendisi.nJ R:ısti. 
1e tıkmak için arıyorlar. Ce11M boy • 
nunu vurmak lçfn bekliyor. Ralb11kf 

kendfsfnl l\lonmoransi aflesfnfn biricik 
varisi olan htr km. Lnlz dö 1'.fonmoran 

~ıvt ~e,1vor ! dl ·e hamrmr" olsa J?e'"en 
ıth:tlf. bfltOn Pnfı-.. bntOn Fransa. bQ. 
tün dflnY-a ne milthl§ blr kahkaha. ko .. 

TOZU iLE BiLCüHLE 
MUtBAt.< EŞYA VE 
EDE VATINIZI. BANYO· 
LARINIZI VE SAiRlYi 
VORULMAWSIZIN TE· 
MiZLEYiB PAALATABi· 
LECEGiNiZi MATIAlNIZ· 
OA TUTUNUZ. 

BiR · 

TURAN 
~'- MAMULATIDIR! 

BiY~l!i.ifM"Ot:ilN

".--,: ·17;E;KS.AY T· ... ~~ 
,H E_~E_CZA N'E°DE.'SATİLI R.; 

PARDAYANLAR 83'1 

cııırtıı:tl. Hatta bardal~ları kendi clile 
köpüklü bir şarapla doldurdu. Bilyük 
Pardayan bu şaraba bayrtmıştı. 

Genç kadın: 
- Mösyöler , ismim Mari Tuşedir. 

LQtf en kiminle tanıştığımı söyler misi 
nlz? dedi. 

Şövalye ağzını açmak üzere iken 
babası daha evvel davranarak: 

- Madam, ben eski kral ordusu 
çavuşlarından Br~mn. Arkndaşmı 

da Mösyö dö IAl'uşettir. cevabım ver. 
di. 

- Mösyö Briz.µ ve Mösyö Uruşet 
isimlerinizi ömrümün sonuna kadar 
unutmıyacağnn. 

GerçJ bu ıstizler o kadar mühim de. 
ğilseler de söyleni;, tarzları §övalyeyf 
heyecan landrrnuşn. 

- Madam, halinizden ve tal1rlan
nızdan güzel olduğunuz kadar yüksek 
kalpli olduğunuz anlaşılıyor. Dosttu. 
ğunzuu kazanmak ben ve babam fçtn 

büyük bir saadet ve §ereftir. 
l'tlari Tuşe hayretle: 
- Babanız mı? diye sordu. 

İhtiyar Pardayan cevap verdi: 
- Delikanlı bana her zaman böyle 

hitap eder. ÇOnldi kendisine tecrübe • 
leriın ve nasihatlerim ile hnkih1 bir 
b:ıbahk ettim. 

Konuşma böylece bir kaç dakika 
kadar ~UTmU§tü. 
Mari Tuşe kendi ini kurtaran bu ikl 
ndama t.e~el<kür ederek ara sıra gelip 
kendisini görmelerini istcdL Onlar ise 
bu tekUf e kafi bir cevap vennedfler. 
ihtiyar Ramus da bu iki kahramanın 
elini sıkarak aynldı. 

Şi>valye: 

- Siyah elbiseıt kııdm He bu genç 
kadın arasında nn..ıı;ıJ bir al~ olnbi· 
Ur? diye dü&ftinflyordu. 

Babası ise~ 

- Bu iki kişi için canımın te~~ .. 
ye koymakla ne kazandık. Bunlardan 
birisi bir daha göremiyeceğimiz ki • 
bar bir ihtiyarcık, öbürü ise sevimli 
bir kadın. Fakat biz ikisini de tanımı_ 
yoruz. lşte i}i bir iş §Övalye ! Az kal
sın dil§iinmeden kendimizi saklıyacak 
yerde ismimizi söyliyecelctik ! Artık 

Parlsten muhakkak uzaklnşmalryız 
dedi. 

- Oh baba, hayatını bize borçlu 
olan bu genç kadın ta.rafından ele 
ven1ece~mizi sanıyor musunuz? Hat. 
tA bize karşı minnettar olmasa bile 
~le bir alçaklığı yapamaz. Bunu 
,.Uziinden, bakışlanndan olsun nnlıya 
madınız mıi' 

- Bu anda en iyi dostlarmdan bL 
le şüphelenirim. Haydi gel 1 :Mademki 
bu şeytan alnsı Parlste kalmak isti 
yorsun. Bari kendimize kı.rmacnk em 
niyetli bir ) er arıyalrm. 

• • • 
Ertesi günü l\Iari Tuşe her znman 

ki gibi yalnız ve gizlice kendisini zi • 
yaret ~den krnl dokuzuncu Şarla başın 

dan ge~cn vak.ayı nnlatnrak: 
- Şe'rektmaap, eğer mni biraz se • 

liyorsanız, Brizar ~mfndeld bu ihti .. 
yar ~Yu~la Raru~et ismindeki genç 

arkada~rnı mfikafatJandırınrz sözlerini 
fldve ettL 

- Ba~tUne sevgilim, emin olu • 
nuz Jd bu ild kahraman bir kral tara • 
fmdan muk9.fatlandrnlmanın ne ol • 
doğunu göreceklerdir. 

Bu ziyaretten birkn~ netice çıktı. 
Birincisi 1 Kral flı!!kl bir t.avuş o • 

Jan Brizarfa kahraman ve genç. mösyö 
dö Laruşetin aranıp Jmlunmo:.sım ,.e 

forTM: 43 ) 



HABER 

214 - Jorj güçbela Jesmyi bir mağaraya gö • 
türdü. ÖIUrsek de beraber öleceğiz diyordu. 

!!15 - Bu hararet ne'! Ne oluyor? Yoksa rü • 
yamı görüyorum? 

216 - Birdenbire mağarada güzel bir erkekle, 
güzel bir kadın belirdL - · 

217 - Şeffaf kanatlı g üzel insanlar onlara yL 
yecek verdiler. 

218 - Jorj çatlamış dudaklarını göstererek .su 
istediğini onlara anJatmağa çalıştı. 

219 - Kadın bunu anladı. Ve Jorja arkas,. -
dan gelmesini işaret etti. Kulafını duvara dayadı. 

. 338 rARDAYANl.AR 

kendisine getirilmesini şiddetle e.mret 
ti. 

ikincisi: Hemen o akşam, Pariste 
bulunan bir çok aziz heykelleri yanını 
da kiliseler için hediye istenmeme.sini 
ilan ed.en tellAIJar çıkarıldı. 

Üçüncüsü: Sen Antuvan sokağın _ 
daki attar dilkklnı sahibine dükka -
nın levhllBlnı değiştirmesini ve aksi 
takdirde dükkanı kapanacağı emro -
Jundu. 

Birinci emir hükümsüz kaldı. Çün 
kü bütün araştırmalara rağmen ne 
Brizar ne de LAruşet bulunabildi. 
Kral bundan dolayı kızarak polis mü 
dürünü azletti. 

Uçüncü emir derhal yapıldı. Attara 
emri bildiren zabit emrin kendi önün -
de yerine getirilmesini istedi. Bir bo -
yacı çafırarak "Büyük Hlpokrat,. ke. 
Jimeleri silindi. 

Boyacı: 

- Bunun ilerine ne yazayım? diye 
· sordu. 

Tacir alaylı alayh gülerek: 

- Mademki dükkanımın levhasını 
değiştirmeklfğim lazım, öyle ise "Bü
yük Sen Antuvan" yazınız, dedi. 

Zabıt de bunu kabul ederek kra -
Jın da hoşuna gideceğini söyledi. 

lşte bu suretle, kralın emri tama • 
men tersine bir tarzda yerine getirile.. 
l'ek levha ondan sonra öylece kaldı. 

Brizar ile Liruşetin aranmasından 
Pariste kimsenin haberi olmadığı gi
bi bu değişiklikten de mahaJJede kim 

senin malumatı olmamıJtı. 
Fakat, Parls içinde kiliseler için 

1hediye istenmemesi hakkındaki kralın 
ikinci emri müthiş bir dedikoduya se
tJep oldu. Biitün kiliselerde papazlar 
•tef plğtlrdtlJer. Hatti tellarlardan 

birisi taşa tutuldu ve bir başkası da 

Sen nehrine atıldı. 
lşte bu suretle de, Şö,·alye dö Par

dayan babasının emrine bir kere daha 
itaat etmiyerek, farkında olmadan bir 
çok mühim vakalara sebep olmuştu .. 
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Baba oğul Debarre sokağını ter • 
kettikten sonra Sen nehri kenarında 
gezinerek nerede gizleneceklerini ,.e 
ne yapacaklarını konuştular. Bu su -
retle hem dolaşarak hem de konuşa -
rak nehrin kıyısını takip edip gemici· 
lerin del'am ettikleri bir meyhaneye 
Yardılar. 

Şövalye meyhaneyi görünce: 
- Karnım aç! dedi. 
Babası da: 

- Ben de susuzluktan bayıhyo • 
rum. Haydi içeri girelim. sözlerile 
karşılık verdi. 

Fakat meyhanenin kapısına doğ .. 
ru giderlerken birdenbire durdular • 

Babası: 

- Bir omlet ile bir şişe şarabı öde
yecek kadar paran vardır sanırım. de
di. 
Şövalye ceplerini arıyarak bir pulu 

bile bulunmadığını söyledi. 
ihtiyar kurt: 
- Ben de bütün paraları Katuya 

,·erdim. Ah, ama da biçimslr. bir iş 
yaptım, dedi. 

- Katu bizim hayatımızı kurtar • 
dığı için buna acınmağa hakkımız yok 
tur. 

- Ben de aksini söylemiyorum. Fn 
kat açlıktan ve sususzluktan 81Ursek 
o da bizi bUyUk bf r şeyden kartarmıı 
olmıyaeak ! 

1 
1ki adam içlerini çekerek mey • 

--
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haneden uıaklaştı1tr. Yeisli n ses 
siz bir tavırla nehrin boyunu takip et 
meğe başladılar. 

Arkalarında bir hırıltı duyduklan 
ve bacaklarının arasına bir şeyin yu. 
varlandığrnı hiMettikleri zaman zihin. 
lerin darmadağınıktı. 

Bu gelen Pipo idi. Pipo sahibine 
yeti~mek için hem koşuyor hem de 
kısılmış çeneleri arasından hınldıyor 
du. 

Böylece hınldayan bir köpek ağzın 
<la bulunan bir şeye kimsenin ilişme • 
mesini anlatmak ister. 

Hakikaten sadık Pipo sahibini a -
dım adım takip etmiş, Sen Antuvan 
sokağındaki kavgada bulunmuş, hat
ta birkaç kişiyi ısırmış ,.e sonra Mart 
Tuşenin kapısı önünde şövalye içeri 
girince uaznıp yatmıştı. Nihayet, sa -
hibi buradan çıkınca tekrar takibe ko. 
yulmuş l"e yolda. şövalyenin babasına 
dediği gibi, o da kendi kendisine: 

- Karnım aç! demişti. 
Pipo kendi köpek aklile düşünerek: 
- Madem ki karnım açtır, bir şey 

· yemeğe mecburum! kararını ,·erdi. 
işte bu kararına uyarak, köpek 

hem sahibini takip ediyor, hem de yl • 
yecek bir şey bulabilmek için sağına 
soluna bakınıyordu. Çünkü karnı aç. 
tı. 

Yolda rastladığı bir çok silprüntU 
yığınlarına burnunu soktuysa tfa yi _ 
yecek bir şey bulamadı. Bunlara ha
karet dolu bir bakış fırlattı. 

Pipo sıkıntısından esniyerek acaba 
açlıktan ölecek miyim? diye düşünür 
ken birdenbire kuyruğunu dikip bur -
nunun ucunu ~·ana rcvirdi ,.e durdu. 

Bu turada baba ile oı?ul yollarına 
devam edip Sen nehri sahiline dotru 

sağa sapıyMlardı. Köpek de bir do • 
muz kasabı dükkanının önünde do • 
ruyordu. Bu dükkanda nefis do • 
muz pastırma lan asılı f dl. 

Pipo gözucuyla bu pastırmalardan 
en geridekini gözüne kestirer~: 

-işte işime yanyacak bir par • 
ça ! Bunu her halde almalıyım! diye 
düfiiniiyordu. 

Pipo, hırsız olduğundan, öyle bot 
hülyalarla vakit kaybedecek köpek • 
lerden değildi. 

Gayet uslu ve namuslu bir tavır a· 
larak yavaşça dükkina girdi. Dük • 
klnm iç tarafında oturan kasap: 

- Ne kadar da güzel bir köpek! 

derken birdenbire yerdinden fırlaya • 
rak: 

- Hırsızı tutun? diye bağmnafa 
başladı. 

Boşuna zahmet ve gürliltü ! Köpek 
çoktan uzaklaşmış ve var kuvvetini 
bacaklanna vermişti. · 

Kasap: 

- En nefis bir domuz pastırmasını 
çaldı. Ah sefil köpek! diye barbar ba• 
ğırryordu. 

Hakikaten kasap çok da mübalaia 

etmemişti. Çünkü bu pastırma olduk. 
~a büyük bf r parçaydı. 

Birkaç dakika zarrında Pipo ş&
valyeye yetişerek bncaklannm ara • 
sına sokuldu. Sonra artık sahibini ka1 
betmiyeceğinden emin olarak karnla .. 
rın üzerine uzanıp pastırmayı yemelr 
istedi. 

Fakat ihtiyar Pardayan bunu 11Jre. 
rek hemen köpeğin üzerine atılıp do • 
muz pastırmasını yakaladı. Pipo ona 
hayretle bakarken ihtiyar Kurt: 

- Bu sabah sana kızarmış bir taY -
pn parçası vermiıtım. Sen de bu id 
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10n10n 
amcanın 
başındAn 

12-... geçenler. 

Ton Ton nmc::ı. dlUUl('dJ' eo, eğle

nllerı bir çatnYa git.mi§ ayakta 

kalmı§tr. DtlşUndU taşındı. N c yap. 

sın T Blr sıuırlnlyedo olurnn genç 

bayanlardan birine yaklaştı. Ba. 

yut onun dnnscdcceğlnl sanarak 

aynğn kıılkmca .sandnlyesial alnrak 

uzaltl8§tı. 

cA 
Saksafonu kim 

kat etti bilir ·mi 
siniz? Bir çok.. 
hırmız tabii caz 
diyarı olan A -
merikada icat e 

dildi diyeceksiniz. Halbuki 
. hakikat lıiÇ tc~ifa'.le .dfirilfür. 
Saksafonu. icat~ 'eden· bir Bel• 
çikahdrr.Bu adam a,Skcr. marş 
lanna. pek meraklı idi. ,Ui', .• · 
raşıp bu ıgibi :iŞierde- kullan -
mıısı :kolay. ve iyi bir iilet1ca1 
etmiş işte• .bu da .saksafon. 

Caz ~!kınca· Amerikalılar •da 
hunu caz~a Jrullanm~ğa· baŞ -
Jamışlar. 

Caz Amerika.dan Avrupaya 
gelince herkes saksafonun bir 
Amerikan aleti olduğunu UlD 

utmişlerdir. 

~ 
Çinde ıg{lvcrdnl.e -

rtn kuyruk1arma 

1'1UJD1 ·dUdWder _ 

den :yapılm.lf bir 

nev1'dlldtıkler. ~-

ular. Gllverd.ıı uçtu 

ğu zaman Jıavanm ~tesfrilc bu dll • 

dükler ~tıneye bqlar ve garip aes -

ler çıkarır. 

Acaba TUrJd,yOOe kaç tane tek 
heceli ıtehlr var hlç merak edJp 
saydıruz mı! 

}} 
., Jig,, bir may -
mundur. Fakat 
buna rağmen en 
yaınan bir sine-

.ma aktörüdür. i 
Son zamanlar .. 

da kt!itdL~ine haftada 1000 li -
ra :kazandıracak bir kunturat 
imzalamıştır. Böyle kazan -
makta devam ederse mirasçı -
Jarı para için hiç sıkıntı ~ek -
miyecekler. 

./ 
TFA \'f [ğ)A 1!:: il' ' 

- - . ---~·~...... fi~ ~. -~ ~-:.· ... _ __;;...; ~~ t - . 1 - • y~ 

UGRAŞ.MA LAQ~ 
Biraz mukavva ve yumurta 

kabuAundan vazo 
Önce ortasmd~n .muntazam 1 ğıt hazırlayınız ve bunun ü • 

:kırılmış bir yumurta kabuğu · zerine resimde görüJu şekli 
alınız. Ge.nişliklP.ri bir .santim · .. ·çlzerek mukavvayı·-keDııiz. .A~ 

ni :§ekilde (4.) ta:ne· ' moka~ 
kesmeniz 15.zundır. Bunları bi4 
:ribidn.e güzelce.: ~yapl§tırmıT.. 

. hbt öyle 'bir .~de ,.apıştı 
rmız ki yumurta. ortalarma 
tam yerleşebilSin. 

.Resimde görülen (C) şeklin 
de bir mukana d:ıha keserek 

c c .'[ ; ı ıı gene· resimde görüldüğü gibi 
(6) adedinin gösterdiği yere 
yapı~nız ki yumurtayı da .. 
ba bi tutsun ve mukavva ,a • 
yaklar ,biribidnden ayrılma • 
sin. Tabli bu mukavvadan di • 
ğer tarafJara •da,. aynen ya .. 
pıştırmak lıizımdır; isterse • 
niz vazonlİn altına bir mukav 
vadan )"UTaTfak t~psimsi <B) 

olmak uzere (E) şeklind~ gö- ı ' şekl.inde ~rü~dü~ g.ib! bir 
rülaUğü gibi'.murabbalı bir kl şey koyup .suslıyebı1ırsınız. 

Bakınız Bob ne tyi ve temiz bir 

anne. Yavrularına sUprUntU teneke. 

sinf gBsterlyor, ve ııUprUnUlyU or _ 

tada. bt~mayıp tenekenin .içtnc a.t 
malnnnı öğretiyor. 

Mektepli okuyuculara 
Bize kendlnl%1n ve ırmu!mm1a 

ar.k.ada§lanmzm gilzel birer 

resmint göndermeyi temin e 

;dJntz. HABER - Çocuk ısayfa 

m ıılz1n 'lçiıl yepyeni ve ~ğlencell 

bir OCY ihazırla.mqtır. Raimleri 

:IW: ,guetemlzde ~k ve 

.oottcediı kıymetli :hediyeler ka. 

:macaksmıZ. Btlttın ·ubmeUnlz 

yalnız. .rnmfntzt gllndennckten 
ib:ı.rct olacaktır. 

Mektep ndrcsi. tı:nıtmız ve 

:numaraııw resimlerin arkasına 

yumayı unutmayınız. 

Avcı ikocaman mı vurduktıın sonra köpeğine: 

- Hnydl aport .. 

C({~(itlı~~ ~6l 
ARAŞ-OIRMAL.ARıMOA HlR

St1.\..AAtN :-ı-oPA~OLOU?7u. 
~-> öGR~OaM. ~iM()( ONU 

i"Z..i"1li ..,..At<\Q EDliC.ti;'" • 

~iN\ ..... IL.E 

'ü'~VJ$lll ~ 
. {. 

HIRSIZ. 
PE:ŞiNO~ .. :>&--=~ '.> -

Hay va olar 
ıstı oyunu oymyacaklar aralaruı -

dan bir1D1 muhtelif bayvanlarm 1 • 
almlerinden ll1r l1stıe hazırlaması 1 • 

'111 ayınrl&r. 
Bu llate1{ hazırlıyaca.k aı'kadaf 

be§ altı hayran Um1n1 bir kAgıda 

:yazar, aonra bu lıdm.lertn her har • 

f!ııl ayn ayn, ktlçQk küçük kft#ıt • 
lara gcçlrlr. Oyle ki, bu h&rflerl sı

raya koyduğunuz zaman l1stede )'&. 

r:ılI haynn isimleri çıkabflmeU • 

dlr. 

McaeIA: Ld.ete.ııizde köpek ve aa • 

lıın JBlmlerl varaa, kilçtlk ldlçtlk 

katrtıara ayn ayn yazılacak harf. 
lor ·aunJ,ardır: 

_!W3.L..A.N K.Ö.P.E.K. bu ~rl 

1
7anyana gct1rlrseniz köpek ve aa _ 

lan olur. 

Bu yapıldıktan ııonra oyuna gt • 

ı-ecek olanlar .dıp.nya cıkarlar. :US. 

Ejjlancell dene~ 

Bir yerine iki 
·görü1nen on 

lkuruş 
Yarı dolu '.!>ir su ·be.rdagmm 1';Sne 

bir {10) ~uk koyunuz ve bar. 
1 

dagm llstUnU bir ~b&kln kapatmı:z. 

Sonra lıardnkla ka.. 

~ 
pa:ğı reaimde gö • 

rUldUğU gibi çabu • 
cnk tenı kepçe e _ 

J inlz. Bardak _ 

to.n dı§arı yalnız 

bir kaç damla mı ııızacaktır. Ama 

çok tuhıı.! bir h~ :ile kı:ırşılqa • 

caksmız. /Lttıtmız bir tek (10) kU• 

ruşu iki tane ,görecekıı!nn. 

Bu BUytın inlkhmdıın doğan bir 

hô.~1 .;<'1ir. ' 

kayboldu 
teyl yazan, hadleri ayrı ayn kAğıt,. 

!ar& geçlrcn arkada§ OZCrlerlndo bL 

rcr hllr! IJulunrm kQçQk ko.trtliı.n 

,~ muhtelit yerlerlne dağıtır. 

Vazolann altma, levhala.nn arka • 

ıiıma, riı.aŞa altına nereye isterse.. 

KAğıtlar sak1ıuıdıktaıı sonra dı • 

p.nya çıkanlar çağınlır. Aramaya 

ba§larlar. Bulmak için bir çeyrek 

saat zaman konur. 

Netlcede Uzerlerl.nde birer ha.rf 

yazılı kAğıUan bulanlar bunları yan 

)'&Da koyarak bl.r hayvan ismi bUL 

.maya çah§trlar. Fanedellm bµldu. 

Bu .bdm listede fslmlert yazılı hay • 

van lslmlerl.ndcn iblrl t.e lki ımyı ka· 

zanu. Listede adı ıolmıyan hayvan 

l.ıım.l bulmuşlarsa bir ayı alırlar. 

Kimin ııayw fazla fııe oyunu o ka

Anmf3 <>lur. 

EOlencell uArafmalar: 

Verini değişti
ren düğme 

!ld siyah 

.. bir -A...A_&--
beyaz dUt " t:1 ~ 
m.e .Ue ~ 
30 aan • • ".. 

tim U%llll 

lufunda bir lpllk alınız. Beyaz dUğ 

ine .lkl atyalı dUğmcnln orlasuıa 

gelmek Uzcre bu ipliğe gcçlriıılz. 

Bir nrknda§mıza dUğınelcrl ip • 

llkten çıltarmadan beyaz düğmeyi 

iki sJyah düğmenin ort.uuıdn.n ÇJ -

karmasını sıiyleyinlz. 

. .Arkadqınız hileyi bilmiyorsa bu.. 

nu yıı.pamıyacaktrr. 

o z:uruı.ı:ı m :lşe glrl§ln. lpllğt ay_ 
nl deliklerden bir kere daha geçi -

rnrck· btr dafre· .~ edensenSı:·ar, 

tik yapacak utiı.c:ık bfr:."HarokcUka .,_ 

lir• Bu daire. <Ustllıı~e lkl taraftan 
harhaııgt .blr: 0a,tyab dilğıneyt, yllrU _ 

ti!Cek ôltırsamz hare:kete ge~lğt

nü: ıı!yah düğme, lStekl alyah dllğ • 

menin yanına gcllnce beyaz dUğme 

başa· geçmiş ,bulunur. 

, 

YAZ"H: 
NAd. 
R~MI 

Bay Hasan köpeğine· aport 
öğretiyor 

Dir gün JJasan, küpeği Fino 
ile beraber ~.)'un oyn~mağa 

çıkmı;ıtr. Ilah_çede bı,ılduğu bir 

sopayı ta uzaklara kadar a • 
tıyordu. Fino hemen bunu ağ· 
zrna alıyor ve geri getiriyor -
du. Halbuki annesi kendisine 
kaç defa: 

- Oğlum, Hasan, bu oyun 
tehlikeJidir oynama! diye ten
bih etmişti. 

Fakat Hasanın kafası büyük 
tü amma, aklı küçüktü. Anne 
sini dinlemiyor, gene oynu • 
yordu. 

Hasan böylece oynarken fır 
)attığı sopa karşıdaki mağa -

tanın ,·itrinine çarparak kırıl. 
ltlaZ mı? Mağazanın .sahibi ................................................ 

: 
! 

: 
i 

Çocuk haftasının 
reslmll btıgl!e.rl 

Santa .Marya . 1ı-
Kr.18tof Kolombun bayrak_gc • · 

m'8idJr. ~yadan Phrta 'ftl Nl 

ma gcnilleiile blrUL.-to 3 ~ 1 
ll02 de yola çıkarak 12 b1.dnC1 • ! 

• teşrin 1492 de Bahtıma ,adalan • I! ıı:ı vardL .:..___. .... _._. ....... ...._._... ______ _ 

ARHllSI 
NF.TAtA 

bastonu ya'lülltıdığı gibi onla• 
ri kovalamağn kışladı. 

Yaromnz 1''.ino sopayı gene 
.a~ınn nlmıştt. lkisi de öyle 
·kaçıyorlai·, öy'le knçıyorlardı 

ki... 
Jt'akat mağaza snhibinin ba • 

cakJan Hasnnrn bacak1arm • 
dan dnha uzundu. Onu - .küşe • 
başında yakaladı . . Kulağını hı 

top e\·Jerine götürdü.. Ve 
kırdığı camın bedelini annesi.. 
ne ödetti. 

Hasan hüngür hüngür ağla
·dı. Ve 'bir daha yaramazlık 

rtıpmıyacağma söz ,·erdi. 

Hesap ejjlenceıerl : 

Birler 
Birden başlıyarak her bir rıı.ka • 

ma kendtslnden sonra .9 a kadar 

gelen rakıunlan ekUycrek elde ~ 

ceğinlz adedlerl evveırı. 9 la dıı.rı:ı.. 

dip (2) den (9)a kadar· rakamları 

aşağıda gördUğUnUz gibi nrı.ve e

derseniz .neticeler hep blrlcrdm 

başka bir şey olmaz: 

ıX9+ 2=ll 
ı2X9+ 3=111 

12sX9+ 4=1111 
t234X 9+ 5=11 II t 

ı 2345X9+ 6= ı:ı ı ı .ı ı 
1.234S6X9+ 7=.I ı ı ı .ı ı ı 

12s456?X9+ a :ı u ı ı u ı 
l 2345678X9+ 9=11 ıı ıı ııı 

ı 23456789X9+ı o=ı t ı .ı ı ı ı ı ı ı 
-----~----

!Bulmacamız ..... 
"'\ 

Küçük okuyucularunız .mek· 
tup)arla bize bulmacanın sa
hifelerine kanulmamaaını, çü11oo 
kü keserek gazetelerini :boz
mak istemediklerini bildirdiler. 

Bu yüzden biz de bulcanu· 
zı bugijnkü gazetemizin "!.$ in
ci sahifesine -r 

ko
yayonız. 250 kiıiye değerli 

hediyelerimiz var. Oradan~ 
ainiz,.ballediniz ve bize '10 aün 
içinde gönderiniz • 
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Yazan: N. M. 
ErcUmend <'peyce ytlzdU. lieride 

g em.it.len kopan bl}yUk'çe bir tahta 

1;örm~tU. Ona doğru gidiyordu. 

Gemi battıktan sonra etrafta ses 

aada kesilmişti. Yalnız, arada sı • 

r nda kuvYeli kesilenlerin iniltileri 

s~ı till~ordu. 

Her ses işltl~indc ErcUm•~nt dur\1 

yor, k"ndi vaziyetini unutup ö!U • 

ıne giden o zavallıya doğru yUz • 

m ck iiıUyordu. Fakat ses kesilince 

y eniden gôzUne ·tahta ilişiyor bu 

con uıqudu da lmçırmamak iı:ln ça 

balıyorılu. -

ııı: * * 
Deniz Usttlnde geçen günlerinin 

ikincisi idi. Hanri boyuna ErcUmen 

d e söli:uluyor , :' 

Aah tıçliktım, susuzlııkt.an ö 

le~ğim, diyor ve nğlamağa başlı. 

y ordu. 
Ercilmen~ onu tc~lllyc ı;:aiışıyor _ 

d~- Elbette bir vapura ;rastılyncak·' 

larını, kurtulacaklarını anlatıyor • 

d u. 

Ercllm<'nl ~< C' nclisllc ~ynl yaşla 

yor görUyor musun? 

Ercüment ıınşırdı. 

- Bak sepet de, se~tln lçinde 

ekmek ' var. Yiyecek var. Her ne 

istersen yar. Görtzyor musun ölml· 

ycceğlz. Ynşıyacağız. Bize yiyecek 

getirlyorla~. 

Hanrl sayıklarken zaten yırlık 

yıırtık olaı\.,.gomlcğlnl yırtmnğa baş 

ladı. Zavallı çocuğun boğazı yanı • 

yordu. 

ErcUment artık Hanrlnln kriz ge

çirdiğine inanmıştı. Zavallı çocuk 

hayal görüyordu. Onu avutmaya 

ı:atıştr. 

.;: .. 

Hr.BEl~'iu 

Çoeuk Haftası 
H·eaap sorusu : 3 

Bu eonınurı lmrşılığı ôntl • 

müzdeJd hsftnkl 1my11nıı.ila 

bUlıu'a'k!imız. O zamıına k ada r 

t;lz bıllletıncyc ~alı:>ın!. 

Öyle bir adet bulunuz ki: 
2 ile taksim edilince geri 1 bı • 

ralu.m. 3 ile taksim ecUliıice geri 2 

bıraksın. 4 ile tnkslm cClllince ~eri 

3 bıraksın. 5 ile tnl>sim edilince gc· 

rl 4 bıraksın. 6 ile talcslm edilince 

geri 5 bıra~sın. 

Geçen haftaki sorumuzun 
cevabı 

Bu soruyu çözmek için sondan 

b:ı.,lamak Ye bu belki · dot;-nı gİt· 
mek ltı.z.mıdır. ' 

:Mademki herl~es kırkar ku_ruş a . 

Jıyor binacanclyh sonuncu ndam .kn_ 

sayn 'ooktlğı zaman knsıtcla (20) 

kuruş bulmuştur. ÇünkU bulduğu 

!tadar U!ive ederek (40) kuruş al • 

mı~ \'e neticede hiç para kalma • 

mışbr. Bu yüzden sonuncu mUşte • 

rlnin kıuında (20) kuruş bulduğunu 

Hemen hemen geceyarısı olmuş • anlıyoruz. Şimdi ikinci adaına ge ,. 

tu. Ay neredeyse çekilip gidecekti. çelim. Bu kasadan (40) kuruş al .. 

Hanrl 0 krizden sonra derin bir mıştr. Binaenaleyh eski (20) ye bu 

uykuya dalmıştı. (40) lruru~ llllve edersek(60)kuruş 

1 Ercüment gözleri kapalı dUşUnU. eder. ki bu para ikinci adamın ka"'.' 

yordu. J.,ondradaki yaşayışını, tstan sada bulduğu mlktnr ile ayni nılk • 

bulda geçirdiği mektep günlerini tarın illlveslnden başka bir şey d('_ 

d\\şllnllyorılu. KAşiC olmak istiyor _ ğ"lldlr. öyle ise kasada ikinci adam 

ol:ın Hnnrlyl bogulurken görmUş, du, değil mi 1şte tali onu bö;)1e bu (60) kuruşun yarısını bulrnu§ • 

güı;bel!ı yaklaşıp, lturtnrmıştı. Tam yarı yolda bırakıvermişti. tur ki (30) kuru§ eder. İlk adama 

Uç .;-tlndiir aç ve sususzdular. Blrd.enblre bir gUrliltu i~lttl. Bu gelelim. Bu kasadan (40) kuru§ al-

Hanri bitkin bir halde salın Us - S('S.<ılzlik içinde bir dağ yıkılmasını mıştı. Fakat kn.sayn da kasada ol~ 

t lln<le y.ıtiyor; nJ;rzınd:ı.~ ah, ohdan halıdalıyordu. Deniz epeyce kabnr· duğu kadar para koyduğunu bili ,., 

bn'}k;:ı bir şey !şitrmiyordu. Ere? _ mııJ, dalg•lnr onlan oldukça sıırs • yoruz. O halde aldığı (40) kuruşu 

ıııen.ı de bitkin olduğu hn.lde onurt maya başlamıştı. Fakat bu gilrUltu kasa yckClnu (30) kuruşa eklersek 

j;ıhi ~lkayl•te etm•~,}'i bir erke~e ne idi? Bu, dalg:ı.lann karınya çarp (70) kuruş eder. Fakat kasaya ka· 

Bu kedi l:ngiltC'rcnln Kalford fiC'h• 

rinde oturan bir ailenladir. Dolaşıp 

dol~ıp da <'Vlnc döndUgil 7.IUllaD 

resimde göriildUğtl gibi kapı tok • 

mağma sıçrar ve kapının açılması 

fçln 'zili çalar. Ne akıllı hayva1 

değil ml7 

' " ya\ı.,tırmıyordıı. · ması olablllr miydi 1 Başını kaldır. snda bulduğu kadar illlve etmesi ı... d • lerin 
· · · · . - Al ığmız · ,ey_ 

Ahi.mı bal•sı. nnııust, kardcşlerı dı. llaktı. J\:arşısında karanlıklara cap ettığınden bunu lldyu taksim il ı;:.deye 
· . parasmı ne • o .. 

gcli,}'Or, kalbi çntıayucak glbı O • gömUlmllş daha karanlık bir nok • etmek Ui.zımdır. cekslnlz ? 
Jııyordu. Onları bir ılaha gıirmeıl!<'k tn gördü. Taksim neticesi (35) olduğuna - Size bu sabah 25 
tlzUııtUslle ciziliyorclu. - Kara, kara, diye bağırdı. göre kasada (35} kuruş olduğu tın. kuru. yutan oAlumu 

o gece ay \'ar<lı. Denizin ustll (Arkası Yar) laşılır. bırakacajım. 
~------

f 
~ 

HA..811\K AR. -• 
T U( Sli,.. ~Ol( OL 
DVN"C,MAfıtırİHOeN 
DE BIJ\ i "tSAN 
~~.SM,İ YAPA 

BıLIRMl~IN ••. ? 

@J 

~--

Har~lerse re::; :m yapıyo:-u-· 

~-'K İl<İTANE 
·c~- ıKi ·o. eıJ\ 

':"v~ - İ~İ·M ~ 81R. 
'i. Bi~05i: 

(~ 
~~ 

'F., VAR ••. 

o 

16 SONTEŞRIN 1935 No. S 
- -- --· 

Mi ki ile · Vakvak polis hafiyesi: 3 

..... ·-························-·············· Miki ile Vakvak 
lılik1 Ue Vakvak açtıklan delikten yukarıya ellerinde tabanca tır. 

manmca afalladılar. Vakvakın ol lAmbMlle aydınlattığı yerde hırsız 

yerine bir kedi görmtlştU. :Wki: , 

- H ay Allah belllsmı versin! bu kedi I.ınl§ meğer? dedl. 

Vakvak yanıldıklarmı da. anlamı~tı: 

- Hem burası Karakonca daymm dUkkAru da degil diye bağırdı. 

Bitişik dUkkAna girmişiz. 

Arkasından dışarda blr gUrUltU l~itlldl. Vakvak devam etti: 

- B u gUrUJ tU de ne ..• 

- Sen de glreccğ"lmlz yeri amma kesUnnlşsin! diye M lld Vakvaka 

çıkıştı 

. Dı§ardaki sUrilltU polislerin gUrWtUsllydU. 1-Ukl ile Vakvakı hır. 

E sız diye yakalıyarak karakola götUrdUler. Vakvak polis otomobililc ~gl· 
derlerken : ' 

- Fakat ba,eka blr dUkkAıı• gireceğünlz.i nasıl kesUrebillrdlm diye 

dert yanıyor, Mikl de: 

- Bir daha böyle bir fe.Y yapacak olursak karh1zitlwıl beraber &· 

tncağım, diyordu. 

Polisin elinden gUı:lUkle kurtuldular. Onların hırsız olmadıkları, 

bllı'ıklıı hırsızları yakalamak .için ça.lıştıklan anlaşılmıııtır. 

Polis hafiyesi ··············································· Miki dll~tlnclU, sonra: 

- Bir gece bekçisi tutmalı derim, diye ccnıp v.-rdi. 

Karakonca dayının dUltkllnın:ı ıctrerlcrl,en Vakvak, Mlkinin Cik _ 

riıı1 beğl'.'ndlğini söyledi: 

- Hu fentı fikir değil .. 

:Mlklnln başka bir filcrl dahil.! vardı. Vakvak: 

- Bu gece bizim Boblyl de alarak dUkklında yatalım .. dedi. 

Bu fikri Karakoncn dnyıya söyledikleri zaman o: 

- Peki amma hırsız g<'lirsc ne yapac.aksınız? diye sordu. 

J.lilti atıldı: 

- Tabancalarımız var. Herifi yakalarız. 

Vak\-ak: '.Tabii,, diye tasdik etti. l\:arakonca elayı, söyllyeçclt bnş_ 

ka şey bulamadı: 

- Mtıdcmld böyle i:ılly?rııunuz. 111<: bir <_!!yct·cğim yok .. dedi. 

Yakrnk dnyısmııı ffülrlerını kabuledı,ınden çok sevlnıl'liştl. 

- Mesele halledllıli bile .. Hırsızı yakalandı say .. diye ll!lgırJ.t. 

Miki \"aln·akm ynkasınclan ynkıı.lıynral;: ÇC'ktl: 

- Gidip Bobiyi alıp gelirim, deıll. 

:Mlkl boblyi gctlrıllğl 7.aman dUkltAnın kapısı önUndc Knrakon • 

caya rastlamıştı. 

- Bi'-im bobl yam;ı.ndır, dedi. lı:C'ri kimseyi soltmnz.. 
i lıflki Jle Vakvak poliste kurtulmaya u#raııırlarken diğer tara.itan Karakoncn dayı cc\·nJ>, \'Cr~i: 

Xarakonca dayının dilkkA.nmda hmıızlık ııflrUp gidiyordu. Vakvak: - Uınlt ederim ki hobi sayeıilnde hırsızın dlll:kllnn nasıl g1n:ıı~ni 

- P ollsten kurtulduk a ma hırsu·Jılc hı'ılt\ devam edlyorm\IŞ, _dedi. öğr<'nccekslnlz. 

- P olis ne dllşllnUyor acabl\! 1 • ,. • Miki , Vakvak ve hobi acaba hırsızı yakalıyabjle • 
- Jtt ciddiye almıyor, ne yapıı.hm ~caba! cekler mi? Bunu önümüzdeki haftaya anlıyacaksınız. . ........ .... ····---···-·-················-······················ .. ···--......_-····-·-···-················ .......................................................... .. 


