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Altıncı Corc'un krallığı 
bugün ilan ediliyor 

Eski Kral milletine veda etti : 
"Sevdiğim kadının yardımı olmaksızın krallık 

vazifeler ini isted iğim tarzda yapabilmeği 
gayri kabi,I butuyordum.,, 

Eski K ral 
bu sabah 

Jgiltere den 

ayrı l dı 
Londra, 12 (Hususi) - Sabı1-< 

kral bu sabah erkenden lngiltereden 
ayrılmıştır. 

Bahriye nezaretinin "Enchant· 
rcss,, yatı ile iki torpito bu sabah er
kenden Portsmut limanından hare· 
ket etmişlerdir. Sabık kralın bu ge· 
rnilerden hangisinde bulunduğu ne· 
reye gitmekte olduğu meçhuldür 
Maamafih lsviçreye veya Amalfi ci· 
Vannda Ravelloya gideceği sanılıyor. 

Sabık kralın, hareketi son derece 
gizli tutulmuş, rıhtımda muhafız bu· 
h.ındurulmamıştır. Kralın otomobili 
bütiin perdeleri indirilmiş olarak gel
nıiştir. 

Veda b e ya n nam ••I 
İngiltere krallığından çekilen seki • 

zlnci 'Edvnrd dUn gece radyoda hazin 
blr sesle millete beyanatta bulunarak 
ezclimle 3öyle demiı:;tir: 

"- Beni tahttan- feragate sevkeden 
sebepleri hepiniz bilirsinız. Bu kararı 
\'erirken ne memleketimi, ne de lmpa
ratorluğu unutmadım. ÇilnkU gerek 
"eliahUık, gerek kısa hükümdarlık za. 
tnanımda 25 sene memleketime ve tm
Pal'atorluğa hizmet ettim. 

Bana inanabilirsiniz k i denıhde et
tiğim ağır mes'uliyeti, sevdiğim kadı· 
llın yardımı olmadan taşıyamıyacak -
tıın. 

• 

Bu kararla doğrudan doğruya ala
< Deı·aJTU 6 ıncıda J lngilterenin yeni Kralı S. ltf. Altıncı Oorç 

Tasarruf ve yerli malı 
haf tası _başladı 

B3şvekil ve Mi ıı Müdafaa vekir 
bugün bir nutuk söyliyecekler 

Milli iktisat ve tasarruf haftası bu} Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti ts. 
&abahtan itibaren başlamış bulunmakta tanbulda da geniş tertibat almıştır. Cad 
dır. Cemiyet, tasarruf ve iktisat işlerile delere halkı tasarruf ve iktisada teşvik 
haftanın fevkalade zengin olmasını te
ltıin etmiştir. 

liafta, bugün öğleden sonra Başvekil 
larnet İnönlinün Ankara halkevinde söy
liyeccği bir söylevle açılacaktır. Büyük 
bir ehemmiyet verilen bu söylevi Anka
ta ve İstanbul radyolan neşredecektir. 

edici ve yerli malları propaganda eden 
afi~ler asılmıştır. 

Türkiyede 2000 mektepte bugün ta· 
sarruf ve iktisat mevzulu temsiller ve

rilecektir. Bugün bütün mekteplerde 
ilk dersler bu mev.zua tahsis edilmişti. 

Şehrimizdeki birçok mağazalar vit
rinlerini yerli ma11arla tertip etmişler· 
dir. 

Milli iktisat ve tasarruf cemiyetinin 

:Su akşam Ankara radyosunda cemi· 
Yetin reisi ve Milli Müdafaa vekili ge
neral Kazım özlap bir nutuk söyliye
tektir. Jiaftamn yedi gününde muhtelif 
Vekiller Ankara radyosunda nutuklar ikramiyeli kuru yemiş ve portakal satış· 
llÖ • 
~dir. lan da bugün başlamıştır. 

Muvaffakiyetsizliklerinin 
devamı üzerine 

Asiler Madrit öniindeki 

G ürb üz ve G ü zel .. 
Ç©<elYllk 

Mltlısaı~a~aımoz 

Basın Foto 

MU.sabakamtza 46 ntmuıro ile 
iştirak edtrıı Bay Said oğlu 5,5 Ya§tnda 

ŞARIK Akyol 

==-=--====ı::::::m:::::::a:::ı::======================================== 

Hastahaneye getirilip bırakllan 

Göğsünden yaralı 
genci kim vurdu ? 

öiraz sonra hastahanede ölen delikanlının 
öl ümü etrafında tuhklkat yapılıyor 

Dün şehrimizde esrarlı bir ölünı 
olmuş ve müddeiumumilik işe '!! 
koymuştur. 

Dün Cerrahpaşa hastahanesini! 
biri kadm olmak Üzere iki kişi, bir 
delikanlı hasta getirmiş ve hastahane 
ye yatırılmasını istemişlerdir. Has
tayı gören nöbetçi doktor da vaziye· 
ti fena gördüğünden hastanın yatı
nlmasma karar vermiş, fakat hemşi
reler hastanın elbiselerini çıkarırlar
ken göğsünde bir kuI'§un yarası gör 
müşlerdir. Hemen hastayı getiren
ler aranmış, fakat ikisinin de kaçtı· 

ğı anlaşılmıştır. Hastahane başheki
mi Rüştü bunun üzerine vaziyetı 
derhal zabıtaya bildirmiştir. 

Öğleden sonra hastahaneye iki 
kişi gelerek hastanın vaziyetini öğ
renmek istemiştir. Bunlar içeri alın 
mış, diğer tarafta n zabıtaya da haber 
verilerek bu adamlar kayalanmıştır. 

lsmi hastahane defterine Kazını 
Hasan olarak yazdırılan genç biraz 
sonra hiç bir şey söylemeden ölmüt
tür. 

(Devamı 6 ıncıda) 

lskenderun ve Antakyada 

Türkler in 
mukavemetini 
Kırmak için 

azmetmişle,miş ! 
Sancağa asker ve cephane 

sevtciyatt de.vam ediyor 
Antakya ve havalisi davamızı müdafaa 

etmek üzere Cenevreye gitmekte olan 
heyetimiz Sofyadan geçerken istasyon
da Bulgar başvekili Köseivanof hariciye 
vekili."llizi selamlamıştır. 

yeni bir komedi oynanmağa başlanmıı· 
tır. 

Yeni komedi 

Antakyada Vatanilerdcn Mihailyan, 
Cabiri zade Kemal, bazı Aleviler ve Taı 
naklardan Dekalosyan Turizm otelinde 
toplanrru§lar, Türk kütlesinin, Sancağı 

Sancaktan son gelen malUmata göre (Devamı 6 mcıda) 

Mus.olininin • • 
evını , 

Tayyare ile 

Bombalatmağa çalışan 
lspanyol tayyarecisi Ramon 

Franko şimdi Romada 
ne yapıyor? 

ispanya asilerinin h"'!tm.andanı Gene
ncral Fronlronun. kardeşi me:ıhur tay
yar~ci Ram.on Frank-O, elyevm ltalya
da bulunmaktadır ve söylendiğine gö
re asiler hesabına tayyare satınalmak 

la meşguldür. Kendisinin Vatikan oo 
Sinyor Mıı3olini tarafından kabıtl edi
leceği haberi ti.zerine, Jan Bassmıe.'ri 
Ştt dikkate değer ifşaatta bulunmakta 
dır. 

Jan Bassan.esi tanınmı~ bir fa§ist 
aleyhtarıdır. Bu sebeple ltalyadan 
kaçmıya mecbur kalm11tır. Tayyare - • 
ler'le müteaddit defalar ltalya üzerine 
ge'lerek fa.!i:;m aleyhine. beyannameler 
atm1~tır. Bassane.'!i, tayyareci Franko 
ile nasıl göril~üp tanıştıklarını şöyle 
anlatıyor: 

1931 senesi nisanında Brükseldey
diın. Dört ay evvel hastaneden çık -
mıştım. Çünkü Milano üzerine yapmııı 
olduğum propaganda uçuşu esnasında 
tayyarem ile Luganoda düşmüş, yara

Kumandanlarını 
Ku pon. 3 1 Çocuklarmızm ınusa 

de "' • t • d • ı er bakamıza iştirak cdebllmeıerı ıçın larunıştım. ~si general Frankonun karde.Jl ta.y-g 1 ş 1 r 1 bu kuponl:ınn toplıınmnsı Uızıındır. o es:ıad~ 14 nisanda, İspanyada yarcci Ramon Fran7~nun bir 
(Yazısı 2 incide) (Devamı 6 tncıda) karikatürü 

K-az-a~n-a_n_n_u_m_a_r_~ar .. 6ıncrsayfu-da 



Yalnız şunu unutmamak 
lazımdır ki ... 

ı. Tribune des Nation gazetesinde Türkiye ile Fransa arasındaki iktisadi 
ınilnaaebeti tetkik eden G~rad Tongas, Fransayı gafletten uyandırmaya çalışı

yor. Diyor ki: 
"Kamfilist Tilrkiye artık ecnebi imtiyazları, ecnebi müdahalesi, ecnebi ve· 

sa yeti istemiyor; fakat Türkiye kendisine yardmu dokunacak olan i~ birliklerini 
memnuniyetle karşılıyor. Avrupanm genç cumhuriyete temin ettiği yardım işin-

de ao.yalist Sovyet Cumhuriyetleri birliği ve Almanya epey zamandanberi çok 
iyi bir yer almış bulunuyorlar. İngiltere dahi Şark politikasında yaptığı ~ni bir 

deği§iklikle Türkiyeye doğru dönmÜ§ ve menfaatlerinin Türkiyede olduğunu an
larmı bulunmaktadır. Türkiyenin Boğazlar üzerinde istemekte olduğu hlkimiyeti 

temin eyliyen Boğazlar mukavelesinin müzakereleri de Türk • İngiliz dostluğu

nu kuvvetlendirmiş ve bu iki memleket arasında bir iş birliği yapılmasına yol aç
mı_,tır.,, ve eonıyor: 

BUtiln bunlar esnasında Fransa kenarda kalmakta devam edecek midir? 
GErard Tongas'm Türkiyeyi anladığını, anlayamayanlara da anlatmaya ça

lı~ftru yazısından aldığımız bu parçalard görilyoruz. Bugün Türkiye hakikaten 

söylediği gibidir. O, ecnebi imtiyazları, ~nebi müdahalesi, ecnebi vesayeti iste-

miyor. Fakat kendisile dost geçinenlerin, faydalı İ§ 
karıtlrYor. · 

birliklerini memnuniyetle 

Yalnız ıunu unutmamak luımdır ki Türkiye, faydalı iş birliklerini teklif 
odeeek olanların her §eyden önce .aa~ılmayan bir dostluk yaratmalarını mevcut 

dostluğun aksamasına vesile olabilecek hldiselerden kaçınmalannı bekler. 
Fransa, bizim dostwnuzdur. Biz bunun böyle olduğunu saruyonız. Aramız· 

da Antakya davasının, batvckillcrinin söylediği gibi ari%t olmaeınr temenni ede
riz. Bu hem bizim, hem de Fransa için biran önce tahakkuk etmesi istenecek 
bir temennidir. 

Türkiye ile dost olanlar, onun dostluğundan zarar yerine fayda görmüşler· 
dir. Dünyaya dostluktan başka bir gözle bakmayan bu devletin, haklı isteklerini, 

Ftansanm. ne tekilde tel~kki ettiğini öğrenmek dostluğumuza verdiği ehemmi· 

yetin derecesini anlatmış olacaktır. Bunu da pek yakında 8ğrenmiş bulunacağız. 
Hasnun Rasih TANAY 

Muvaffakiyetsizliklerinin 
devamı üzerine 

Asiler Madrit önündeki 
Kumandanlarını 

ispanyadan gelen haberlere göre, 
asller dün Madrit üzerine şiddetli bir 
taarruz yapmışlar, fakat sühuletle 
püsk.ürtiilmüşlerdir. 

ispanya ı,ı Milletler 
Cemiyetinde 

.Milletler cemiyeti konseyi dün 
saat 10,30 da toplanmış ve ispanya 
dahili harbi işini müzakereye başla
mıştır. 

Bu celsede İtalya ve qvatorun 
koltuklan bo~ bulunuyordu. 

llk sözü ispanya hariciye nazın 
Af varez del Vaya alarak demiıtir ki: 

.. _ Bir devletin evvelce dahi- ---------------
linde bir isyan çıkartmak ve bilahare Maltadan dönen 
ona askeri surette yardım etmek SU• F·ııomuzun 
retiyle evvelce hiç bir ilam harbe ih-
tiyaç kalmaksızın filen harp yapabil- A mi r a ı i 
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meaini mümkün kılan yeni nevi teca
vüzün sulh için ne derece mühim bir 
teh!ike te~kil eylediğini, milletler ce
miyeti kürsüsünClen, daha tetriniev
velde bildirmiştim. Bugün bu söyle
'diklerimin ispatı o derece barizdir ki, 
hiç kimse ciddi surette bu hadiselerin 
lıakikiliğ-inden şüphe edemez.,, 

ihtisaslarını 
anlatıyor 

Ma.lta. seyahatinden dönen donan
mamız kumandaru Amiral Şükrü Okan 
dtin beraberinde harp filosu kumanda

nı Tuğamiral Fahri oldğu halde vili
yete giderek vali muavinini ve ondan 
sonra Fındıklıya giderek kumandanı 

ziyaret etmiştir. 

Adana seylap felaketine ait ilk 
ve şamil tetkik dün Adanaya gelmiş 

ve civarı gene her an bir seylap teh- l'ııc 
likesi altında bulunmaktadır. Bunı.JJl iH, 

Astıer kumar danı 
deiUftirlyorıar 

Pa.ris, 12 (A.A.) - Burgosdan 

Bulgar Harbiye 
nazırı 

Bulgar askerler.ini 
teftiş ediyor 

Sofya (hususi) - Bulgar harbiye 
na.zrn general Lukof Filibeye giderek, 
orada garnizon kumandanı general 
Markof tarafından kar~rlanmış ve Fili
beden sonra Rakovokskiye oradan da 
Hasköye giderek meçhul asker abidesi 
önünde mektepliler, halk ve askeri kıta
at tarafından karşrlanarak alkt§lanıruş
tır. 

Harbiye nazırı bundan sonra askeri 
sıhhiye umum kumandanı general K.a
rolef ve general Petrof ile birlikte hu
dut boyunda askeri ktıaları teftişe ba§· 
l!ml!JtıT. 

Geçen hafta YugadlY hududunda 
~ Su1gıtt Jrrtıitannr tef tqten dönen ge
neral Lukof Hasköy garnizonundaki 
Bulgar zabitleri ile uzun boylu basbi
ballerdo bulunmu§tur\ 

lstanbul kumandanı dün Yavuza gi
derek iadei ziyarette bulunmuş ve top
la se18.m.J.anmıştır. Vali de bugün Hey
beli açığındaki Yavuza gidecektir. 

Yavuz, dün merasimin ikmalinden 
sonra saat 14 de Dolmabahçe önUnde-;ı 
ayrılarak Heybeli önlerindeki filoya 
iltihak etmiştir. 

Bugün şehir namına filo zabitanı şe
refine bir ziyafet verilmesi muhtemel
dir. 

mektedlr. 
• SUmer Bank sermayesi, 8,15 milyon daha 

na.veaUe, •2 milyona çıkarılDl.l§br. 

,,. Devlet tlyatrsuna yeniden 24 talebe alın 

Illlftlr. 
• BeledJyeye bağlı Haliç idaresi memurla 

rmm maaşlarını arttınnak mukarrerdir. 
• Kızılay Kapalıçar,ı §Ubesi yarın ilk 

mektep talebesine 600 ayakkabı dağltacak 

tır. 

olan mebuslar, sıhhiye müsteşarı Hü
sarnettin, vali, belediye reisi ve gaze
tecilerden mürekkep bir heyet tara
fından yapılmıştr·. Bu tetkikatın ilk 
verdiği netice ger.!k insan gerekse 
hayvan ve mal ve mahsul itiabriyl~ 
zayiatın tahminlerin çok fevkind•. 
olduğudur. 

Heyet gezdiği yerlerde çamurlar a
rasında hayvan iaşeleri görmüştür 

--" b 11 lil,· için semerin ir an evvel inşasıf1 

başlanmasına çalışılmaktadır. t~ 
Adanadakllere yardım ~ 

•Tramvay §lrketlnln us y8.§Illı geçen taıe Yıkılan ve yıktmlacak olan binaların FUtbOJ 
belere do paso vermesi için teşebbü.satta bu sayısı da 2.000 kadardır. 

Hububat tamamen, depo, fabri-

Memleketin her tarafından AÔB' tıııe 
na f elak.etzedelerine yardım edilrnek• 

1~t 
tedir. fstanbul celepler birliği Adan" ~ ' 
felaketzedelerine yardım olmak üze" ~~. 
re Kızılay vasıtasiyle 500 lira, lzrrıit• 1tı, 
deki Turan yağ fabrikaları taraftt1' itıı 
dan da 200 lira gönderilmiştir. ___.,.. 

ka, ve ardiyelerde bulunan pamuk· tu rn U Va Si 
lar da yüzde elli mahvutmuştur. Seb- Karagümrük kulübü um\1Jl1İ ksP 

* Yunan başvekili general Metaksas Unlver ze bahçelerinde zarar yi.izde yüzdii•. 1 d 
gfte ve mektepler talebesi muvacehesinde tan ığm an: ı. 
gençliğe hitaben bir nutuk s6ylemlştır. Yapılan liste Bayramda üç gün devam etrrıe 

4 

Iunulacaktır. 

* İngiltere yeniden iki muharebe kruv&.ZarU Adana seylaLmdan znrar gören- şartiyle galibine bir ktıpa veril~e·,. 
Amlrahn beyanatı ııll tezg!ha koyacaktır. lerı"n tam lı'stesı· yapılmış oldugwundan ıc:t - üzere tertip ettiğimiz turnuvaya '1 ... 

Amiral Şiikrü Okan son ~yahatlori • Romanya hUkflmeU tayyare imallne yara eS'"'.:l ve acıda tevziatına bu sabahta.ı l · !er•" 
hakkında F.U maUlmatı vermıştir: yan iki nevi kerestenin gerek lhracrnr, ~erek .. b~J . b' k'ld b l rak etmek istiyen federe ku iıp "t 

" Do t t T n · t lılr yerden dlğer bir yere naklini menetmiştir ıtı aren genış ır şc 1 e aş anmıştır. bu akşam saat yirmide kulüb~i~~-
k
-adils ntg~ ız ıbosunu hzıtyarck * tn ... lllz hartclve nazırı Eden Ava~ kam~ Cadularm kurulması isi Defterda~ır· ı d k" · 1 [ rıı '' 

ma s e yap ıgrmrz u seya a ço .., - b. v d .
1 

h ld b, .. - mer <.ezin e ı ıçtimaa ge me crı 
i . ·şı· M ltad .. ·a· . d rasmda Fransız hariciye nazırının nutkunun agı em en ma a e u gun tamam rcı. ederiz. ~ 
yı geçmı ır. a .. a umı muz en memnuniyetle karşılandığını söylemiştir. olac:nk ve ailel~r orayı:ı yerleştirile- -----------~- k 

kat kat fazla hUsnukabul ve dostluk • Almanyanm Moslt0vıı elçisi Sovyet harJ k. KöyJülere verHece 
gördük. Bize gösterilen samimiyet ve ciye komiseri Litvinofu ziyaretle bazı Alman ce ·tır. 
misafirperverlik çok yüksekti. tebaasının hapsedllmelerlni mevzuu habsetmiş Temas hasıl olan köyler toz fiyatı ıt' 

Mııilacian avdette dostumuz Yuna.- tir. Yeniden dokuz köyle temas te- Büyük Millet meclisinin son toP~!i· 
• t 1 t y • t d • Fr:uısada, Fransız radikal sosyalistlerinin min eeilebiJmis VC buralarda insan d l" "h ·· · · ·· ve P • 

nıs a.nm su arına yap ıgımız zıyare e eski prenslplcrJnl idame edecek bir ycnJ parti . ~ ... . . tısm a tuz ayı ası gortişiıJmuş 1'ti'' 
çok samimi bir hava içinde geçti. U- kuruımu§tur. z~ymtı bulu.~m.~~~_gı. fakat 1330 ki11· tahya mebusu Mehmet Sonerin ta ,e1' 
mumi olarak her iki ziyaretin bizde * Gt:Çen §Ubatta tsviçrede nazilerln reisi nın zarar gordugu anlaşılmıştır. üzerine tuz depolanna müracaat ede~ 
unutulmaz taha.ssüsler uyandırdığım GosUaft1 öldllren Yugoslav yabudbıl Davtdln Tehl1ke berdevam köylülere yüz kiloya kadar 3 ıcıır\ll 
söyliyebilirim.,, dtıru§Dla<Jma devam edilmektedlr. Dün de Y.azdığımız gibi Adana tu.z verilmesi takarrür etmiıtir. 



J3enim (}ödiş.fifft: · 
'--- - - --- - --

' lı'C:: ski bir nıanzume 
Takas 

muameleleı'i 

1 Geyik avı 9 Yedi kişilik grubumla birlikte 
Anadoluya göçtıığüm Tarı vapu· 
tundan, yirmi bir sene yaşadığım Is· 
lanbuJ şehrme bakıyorum. O meşhur 
Caını :.iloetleri üzerinden ufuklar .. En 
f~ta dikkatimi çeken şey: Grubun 
ktrrnızı oluşudur .. Yok, hayır, teşaür 
t.trnek niyetinde) im sanmayınız. 
Biraz balıkçılığım vardır da bu ufuk 
kırrnızılığmdan lodos manası çıkara
tak seviniyorum. 
Kırmızı grubun lodos habercİı;ı 

0lduöunu ve Karadenizi cenubundan c 

• Caen rüzgarların tutmadığını bilmi 
l'en yoktur. İstanbul limanı sıcak 
ltıernleketlerden gelen fırtmalarh 

• 8arsılır; çünkü bunlar, ta Çanakka 
leden itibaren Marmarayı dalgalan · 
dtrırlar: suların sathı, tepreşe tepreşe 

"' l'lıkarı sahillerde en azgın haddini 
b\llur. Halbuki, aynı lodos, Karadt-· 

• llİ~i Türkiye kıyılanndan Rusya sa · 
?illerine doğru kamçıladığı için, biz~ 
ılişrnez: ancak mesela Kırımda müt
hiş hasarlar yapar .. Buna mukabil, 
~ksi ıstikametten esen poyraz, yıldız. 
karavel, bizim geçeceğimiz yollatJ 
altust eder. Bu malumatı ilk mektep 
Sol'ukları bile bilir. 

Fakat, bir hafta evvel müthiş rle 
tıb:lcrin koca vapurları boğazdan sa
!ıvermediğini gazetelerde okuduğu •. 

• 
1Çin, bütün bunlar: dimağımdan ge· 

• Çİriyorum.. Beni pek deniz tutma? 
~trıa, ne de olsa, öteki dostlann has-

• ltıhndı<Yını görmek hiç de hoşEı git-
~ D ez .. 

''Bu kışta ne gidiyorsun? Gönni
~or musun fırtınaları?., diyenlere 
'lep: 

- Bahara kadnr yeni muhiti.n 
hakkında fikir edinmek üzere şimdi 
den gidivorum .. demiştim. - Hem d~ 
0~ların. en haşin ?amanı bu mevsin ı 
'llduğundan "En fena,, yı ilk önce
~Otıne~i terclh .::diyoruz ki, tatlısı 
~tkadan gelsin; cesaretimiz kınldı~ı 
~kdir·le bahar taı!l zamanında yeti 

~ 

rek bizi teşvik edecektir .. Fırtm3 
ta gelince, hareketimizden evvt:I 
#ı1z.l"rln nltiist olduğu nynı isabet 
ı.ın ı, 'i, nrkad'.'ln elbette sükun dev 

h. b l ı "'c;,ayacaktır .. 

Meğer bu sonuncu bahsi böyle rli1 
İtıen yalnız ben değilmişim. Yol 

~tl,ndac;rmız olan ve her zaman avn 1 

~!)hı \'~pan Trabzonlu maruf bir tüc 
~t da: 

- Daima büyük fırtmalardar, 
tr;ıt\ra seyahate çıkarım. Deniz hm
l'ıı alr.-ıış bulunur 1 • dedi. 
r· I lnkikaten de, Karadeniz, bizi 

.<l !irnan olarak gökte seyahat eder 
~bi, Çarşaf halinde ve yazın bile rast 
~kılrnaz bir letafetle menzilimizt' 
a§tırdı: 

l· ...._ Bu vapurda bir talili var am!'\, 
~llldir, bilmiyoruz: - diye bana cemi-

}'apanlar oluyordu. 
~· Na!buki, Anadoluya gidiyoruz .. 
l'rıır bedbin dostum, bana .. İhtiyari 
i en fa,, yı boyladığımı söylemişti. Ve 
le,,. •. .. .. d 

tjJ· -.u genç memur, surgune gon C· 

~ 1Yorınuş P.:ibi, ah of ederek )1emek 
~~ t-vvel iki şişe rakı içti; lstanbu 1 
~ ·k1ndn hasret, yakın istikbal ·)e 
·~~trıur olacağı kasaba hakkında nef 
~ı ~CŞideleri okudu. Halbuki oras!-
Rorrnemiş bile Benim arkadaşlar 

, 'maşallah, neşe icinde kahkahc-hv 
,!'0 rlar. Beni m~ut eden de hu· 
"l°I 

ı~:llanm~~'~rn bi,. fali hnvrr te· 
• 

1 ettik. Bu amrla, Karar.J ... nizin ıw 
ıtı\~1 0Hu;;u-n11 da;r hir f\;;l,te mev .. 
, 
0Hı1~1nu ön.u .. ..,dik: ··sinnrı, Vo. 

~I ~c Si.,.,strmol., J"'IU L Hayır 
~ıran, T ef""f""""Y · Ağustos!..,, 
1 ~ • ~ 

, 4'la_nbuldan bu derece prozaik 
tıhı fairane) düşüncelerle ayrılı-
"~ §5: !e ~İr huy~m olusuna. bağı,. 
l .' •-.:ızı hasrctı duymak, pışman· 

" ~ıssctr:-ıek bn§ımclan ı;:c.;nıemi§ 1 
'"' a 1 _.ı_ '- • 1 "H l' J ~ "· ...n~ Uü ı..;.....r.1 .cp ıa ı 1azır •• 

h 1Stil t..,1 •1 ·ı ~ •· '., \l ~. ı . ., .. -n __ or. 
l.ıtıa - K k l • • •. ta.,-:ncn, ız · u esını go~ · 

f ~ ka~·bdcrkcn, on b~ sene cvve-ı 
~'1i «ut bir hntıra,yı yaclctmekte.o. 
~ ~tni al::ımryorum: Yine böyle pi ·I 

~Ull '" .. l , b b' ,., ı , ~ u, uç ~::ıi~ar~~nn ıra;{ ı 
~nbuldan Anadoluya göçmi.i~.I 

tük. O zaman, lstanbul işgal altın 
daydı. Hatta, kuvayı Milliyeye iş
tirak edenler büyÜk cezalara çarpıl· 
dığı için, hüviyetimizi değiştirmek, 
kimimiz, yumurta tüccarı diye, kimi
miz hasta annesini ziyarete gidiyor 
diye seyahat vesikası almak mecbu
riyetinde kalmıştık. Bindiğimiz köh· 
ne ··yeni Dünya,, vapuru, lngilizleı 
tarafından kontrola tabi tutulduğu 
için, pamuk çuvall:ın arasına gizlen
miştik .• 

İstanbulda biiyük hiyanetler, iha
netler kaynaştığı için, bu kötü hare· 
ketlerle şehrin temiz özünü de biri · 
birile karrştırıyorduk. Hatta, dört şaır 
arkadaş, "fstanhula birer veda man
zumesi yazalım!,. diye karar verme
miz üzerine, ben, şehre hitaben: 

"Öyle kmldı ki sana yüreğim 
"Belki de bir daha dönmiyecesim 
"Güzel Marmaraya Boğaziçine.,, 

Demiştim. 
Bu sefer, lstanbula karşı hissiva· 

tım, tamamile ber'akistir. Ona karşı 
k•rgmlığrm yok; güzel Mannaray:\ 
R,.,~azirine dönmemek niyetinde de 
ğilim. Anrnk o ~ilrimin bir mı1'raı 
vardı ki, bugünkü hissiyatımı da ifa
d,. ,.divor: 

··senim öz vatanım Anadoludur!., 
'va NOJ 

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

ihracat 
mü rakipleri 
Tayin emirlerini 
bugün alıyorlar 

İhracatı murakabe ve tağşişin men'i 
hakkındaki kanun hükümlerine göre 
ihracatın murakabesine önümüzdekı 
salı gilnünden itıbaren ba§lanacaktır. 

lktısat vekaletinin uzun imtihanlar vr 
haklarında yapılan tahkikattan sonra 

murakıp olarak seçtiği gençler şimdi 
Trabzonda bulunmaktadırlar. Dün §eh-
rimi7.e gelen malUmattan öğrendiğimi
ze göre murakıplara ait tayin listesi d<! 

çıkmıştır. Bugün murakıplara Trab 

zondan tayin emirleri bildirilecek ve 
bu akşam Trabzondan hareket edecek 
vapurla memuriyet mahallerine hare -
ket edeceklerdir. Ve bu arada Karade-

niz iskelelerine tayin edilmiş olan mu· 
rakıplar orada kalacaklardır. 

Şehrimize on kadar ihracat mura
kıbının geleceği anlaşılmaktadır. Bun-
lar şimdilik yalnız ihraç nizamnamesi 

çıkmış olan fındık ve yumurta ihraca-

tını tam manasiyle kontrol edebilecek
lerdir. Diğer ihraç maddeleri için ni
zamnameler de C'ıkmak üzeredir. 

Türli oUsın harict 
şubeleri 

Türkofisin dünyanın muhtelif yer • 
lerinde ihdas ettiği yeni sekiz şubesi 
önilmüzdeki ay başından itibaren faa
liyete geçecektir. Bu suretle Türkofi
sin 15 dış şu~si 2:{ e baliğ olmuştur. 

Sıhhat oıüdürlerl 
arası oda tayinle~ 
Manisa sıhhat müdürü doktor Zühtü 

Siirde, Tunceli sıhhat müdürü doktor 
Mahir Trabzona, Muğla sıhhat mildil
rti doktor Mehmed Şerif Sıvasa, Trab-

zon sıhhat müdürü doktor Mehmet Fu 

1 
yasak 

Av<eo 8 ok lka.1 lf'll tYJ ifil~ 
Cumhuriyet Merkez lhıaı(EoırDaıırDcdlo 
Hankasının idhresloe D ·ı hltiku ve 

d·r u zarı ma 
devre ı ıyor b h anların 

öğrendiğimize göre tktısat vekaleti üZI ay V 
memleketimizde takasa işlerinin tcd- vuru 1m8s1n1 
virine ait teşkilatı tamamen değiştire- mene d i \. o r 
cek bir teşkilat projesi hazırlamıştır. J 

Bu proje iktısat vekiline verilmiştir. Her türlU hayvanların avlanma şe • 
Öğrendiğimize göre yeni ~ekilde ta- killeri, mıntakaları da yeni avcılık ka

kas işleri tamamen Cumhuriyet mer- nununa konulmaktadır. 
kez bankası tarafından tedvir edile - Yeni kanun projesinde avlanacak 
cektir. Merkez bankasında bir takas hayvanlar §Öyle ayrılmaktadır: 
umumi katipliği ihdas edilecektir. BU 1 - Her vakit avlanabilir: 
tün takas heyetleri bu umumi katipti- A - Memelilerden "Kurd, ayı, ça-
ğe bağlı bulunacaktır. kal, yaban domuzu, Pars, Sırtlan.,, 

Takas heyetleri Türkofis müdiri, ti· B - Kuşlirdan "kargalar" 
caret odası umumi katipi, oda mecli· C - Yerde sürünenlerden "Yılanlar 
sinden bir aza ve merkez bankasından kaplumbağalar. 
iki azadan mürekkep olacaktır. Şimdi 2 - Belli edilen zamanlarda nvlana-
komisyonlara vali namına riyaset e - bilenler: 
den vali muavini ve ziraat bankası mil A - Memelilerden "Yaban kedisi, 
dürlerl komisyonlarda bulunmıyacak Zerdova, Kokarca, Sincab, Sansar. su-
t • samuru, Ceylan, Gelincik, Porsuk, Kun ır. 

Yeni şekilde biltiln ihraç iskelelerin- duz, Tavşan, Tilki, Karaca, dağkeçisi . 

de takas heyetleri buluna('aktır. Fa- B - Kuşlardan "Keklik, yabani ho · 
kat heyetlerin kararları ancak taka'3 roz, erkek sülün, Tavus familyası, Çu 
umumi katibinin tasdikiyle mcriyet familyası, Bıldırcın familyası, yaban 
mevkiine girecektir. ördeği, sarıasma, yabankazı, kuğu ku· 

Yüksek iktisat 
mezunları 

\'arın Ankarada 
mühim bir ı~tlma 

yapacaklar 
Yüksek iktısat ve ticaret mektebi 

mezunları yarın Ankarada bir toplan
tı yapacaklardır. Bu mektebin mezun
ları böyle bir toplantıyı Ankarada ilk 
defa yapmaktadırlar. Şimdiye kadar 
toplantılar daima şehrimizde olurdlL 

Yarınki toplantı Ankarada iktısat 
vekaleti içtima salonunda olacaktır. 
Zannolunduğuna göre toplantıyı bizzat 

iktısat vekili Celru Bayar açacaktır. 

Bu toplantıda memlekette yürüyen ik
tısat seferberliğine ait mühim şeyler 
de görüşüleceği anlaşılmaktadır. 

lktısat vekaleti yüksek ıktısat ve ti
caret mektebinin yapılan iktısadi ha
reketlerde layık olduğu rolü oynıyabil 
mesi için mektepte geniş ıslahat yap
mak üzere tetkiklerde bulunmaktiıdır. 
Her halde mektep önlimlizdeki ders sc 
nesinde ve belki de o vakte kalmadan 
mühim değişikliğe uğrıyacaktır. Bütün 

bunlar Uzerinde meşgul olunurken An

karada yüksek iktısat ve ticaret mek • 
tebinin mezunlarının toplantısı da ay -
rıca ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 
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şu, çulluk, turna, kuzgun, bataklık kuş 
ları ... 

3 - Avlanması yasak olanlar: 
A - Memelilerden ''Geyik, dağ ko

yunu, yarasa, kirpi.,, 
B - Kuşlardan "kumrular, kerke -

nez, Çalıkuşu, Guguk, Ağaçkakan, Ço
banaldatan, dişi sülün, Ynbantavuğu . 

Bülbül familyası, Çekirge kuşu, Kır · 
langıç, Leylek, puhu, baykuş.,, 

Güvercin familyası serçeler ve bu kn 
nunda adı geçmiyen başkaca hayvnn 
ve kuşların avlanmasına karar vermek 
layiha ile teşkil edilen heyetlere bıra· 
kılmıştır. 

Av işlerine orman idaresi bakacak 
tır. Ziraat Vekilinin reisleri arasında 
orman, bayttl.r, ziraat işleri umum mU
dilrlilğUyle av-cılnnn s~cc~i Jki .kişi 
merkezdeki av kurumunu teşkil ede · 
ccktir. 

Vilayetlerde valinin, kazalarda. kay
makamların başkanlıklan altında da 
av kurulları olacaktır. Avcılığın iler
lemesi ve faydalı av hayvanlarından 

damızlık tedariki ve av hayvanlarının 
üzerinde tetkikat yapmak için ziraat 
bakanlığı münasip yerlerde istasyon 
kuracaktır. 

Vergi kaçak('ıhğı 
yapmaktan suçlu 

tüc•car 
Sultanhamamında Alyanak ismind~ 

bir tüccarın evrakına emniyet mildür
lüğünce bundan iki ay evvel vazıyet e
dilmiş ve şüphe Ü7.erine geniş tahki · 
kat yapılmıştır. Fakat bu tahkikat Al-

yanağın evrakı arasında şliphe edile3 
ağır suçu teyit edecek bir vesikaya te 
sadüf imkanını vermemiştir. Yalnız. 

tahkikat Alyanağın geniş mikyasta 

verği kaçakçılığı yaptığını gösterdi
ğinden zabıta bu noktada tüccarın bü 
tün defterlerini ve evrakını mühilrlü 
çuvallar içinde dün adliyeye vermiş 
tir. 

nııuııuıııııııııuııı 11111ııınıttııııııııınıııınııııııııııııııııııııııııuıııııııııı 

ad Kocaelinc, Siird Sıhhat müdürü dok GEÇEN SENE BUGUN 

Fitre ve zekat olarak vereceğiniz 
para, bütün yıl harcadıklamnızm en 
yerinde, en değerlisidir. Göklerimi'Z 
hastalarnnız, yoksullanmız \'e zavnl 

Nt: ULlJU'f lıb.mnız gözlerini bize dilani§, bekit 
tor İbrahim Diyarbekire tayin edilmi<J Gnlata.saray postahane:ıl 
•1erdir. boldu. 

veznedarı kay yorlar. 
1 111ııııııııı111 11111ıııınnııııuınHtıııııını111111111ıımınıı1111111ıııınıın111_. 

st· halinizden 
''Süphe,, imzasile aldığımız bir mektupta deniyor ki: 
"Ticaret mekteb'.ni bitirmek üzereyim, fakat ekalliyet 

ten olu~um istikbalim hakkında bir tereddüt içinde bulun
duruyor. Ferah bir hayat kazanabilmek için ne yapmam 
lazımr;eldiğini sorarım . ., 

Cevabımız: İstikbaliniz hakkında korkuya düşmeniz 

korknıay:ı 
hiç de yerinde değildir. Biraz girişken olursanız bir fili mek 

tebi bitirdikten tonra mutlak i§ bulursunuz. Bilhassa iyi 

bir serbest meslek tutmak veya büyük müesseselerin biri· 

sinde çalışmak sizin için hiç de zor olmaz. 
olunuz. 

Ya1nız cesur 

3 

MnonT tdlavamoz 
ve D'l.ta ll va ın 
~a(ğe\teueırn 

Abidin Dav'cr "Cumhuriyet" te ya
zıyor: 

.. La Stampa" gazetesi, İskenderun · 
Antakya Sancağı halkının yarısı Türk 
olduğunu s6yledikten sonra - halbuki 
Sancak nüfusunun yarısı değil, kahir 
ekseriyeti Türktür - şöyle diyor: 

"Bu Sancak şimdiye kadar Frnn -
sız mandası altında bulunuyordu \ e 
şimdi yeni aktcdilen muahede ile Suri
ye hakimiyeti altına geçti. Gerek San
cak ahalisi ve gerekse Türkiye hUkı.i
meti, bu yeni vaziyetten memnun de -
ğildirler. 

Ankara hUkftmeti haklı olarak bu 
Sancağın bir müstakil vilayet haline 
getirilmesini ve Milletler Cemiyeti.ne 
aza olarak kabulünü istemektedır. 

Fransa ise Musul meselesini hal şek -
lini Tilrkiyeye hatırlatarak bu talebe 
karşı muarız bulunuyor. Bu ihtilaf Mil 
Jetler cemiyetine arzolunacaktır. 

Mesele halledilinciye kadar, Parisle 
Ankara nrruıında gerginlik devam ede 
cektir., 

İtalyan gazetesi, Sancak ahalisinin 
yeni vaziyetten "memnun olmadığını,, 
kaydettikten sonra Türkiyenin isteği 
için de kısaca "haklı olarak,, miltale
asmı ilave ediyor. İtalyan gazeteleri, 
harici siyaset işlerinde M. Mussolini
nin direktiflerinden asal ayrılmadık • 
larına göre, bu mütalealan İtalyan hü 
kumetinin fikri addetmek yanlış ol • 
maz. 

1ngiltereden sonra İtalya <la, Sanca~ 
meselesinde bizi haklı görliyor, de -
mektir. İngiliz ve İtalyan gazeteleri -
nin bu yazılan, Fransa için bir işaret, 
bir ikaz olmalıdır. 

Bize gelince, vaktile Alsas Loreıı 

meseleoıinde Fransadan öğrendiğimiz 

bir inad ve ısrarla hududun öte tara
fında bırakılan yurddaşlarımızın hak
kını bütiin kuvvetimizle istemekte de· 
vam edeceğiz ve ... ,, 

~ 

ırlYı ır~n"'en n 1n1 kalırlt 
~~ vn~n~n 

Bu sabahki "A.k§am11
, Falih Rıfh 

Atay'm "Ulus" gazete.<tinde yazdığı §ı~ 
fıkTayı "Ak§amcı" nın sütunımda 

ne.:trctmektcdir: 
''Dost bir İngiliz gazetecisinden duy 

muştum: 

- lstanbulda birkaç şey, toplu bir
kaç şey yapınız, diyordu. İstanbul Tür
kiyenin kart dö vizitidir. 

Bu sözU İstanbul planına çalışan 
şehirci Prost Anka.raya geleceği va -
kit, tekrar hatırlıyorum. Cümhuriyet 
devrincte Istanbuld!l halk kesesinden 
çok, pek çok para dökülmü§tür. Cum
huriyet devrinde lst.anbulda inşa olu -
nan binalar, Ankarada yapılanlardruı 
elbette çoktur. Bir defa Cihangirle 
Şişli arasını, sonra İstanbul yangın 
yerlerini, nihayet Anadolu ya.kasını, 

ve en nihayet zaten yapılmıe olnnlan 
düşününüz. Ancak bunlar, §imdiye ka-

dar belki hiç kimsenin kusuru olmı
yarak, İstanbul için yeni blr manzara 
olmamışlardır: Çilnkü İstnnbulun plil 
nı yoktu. Çünkü 1stanbulda inşa kon 
trolu yoktu. 

Sadece Taksim meydanı ve mahalle
si, mütehassıslar ve arlistler elinde yn 
pılmış olsaydı, bugtinkünden fazla, on 
p:ıra sarfedilmemek şartiyle, Sıraser • 
\'İlerle Sürpagop arasında bizim Anlrn
ranm Cankaya caddesi kadar göze <:n!" 
pan bi; manzara elde ede,.dik. İstnn • 
bulda yapılanlar ise, yine sarfolum:.n • 
dan fazla harcanmıyarak, pek ınül:cm
mel mahalleler grupu halinde canlanır· 
dı. 

lstanbul o kadar gllzel, o kadar ka· , 
biliyetlidir ki, orada hiçbir şey geç ka.l 
mış değildir. İstanbul planı, ı;ehrin qü-

tiili !iı~m\t:lrnt ba kımındru'ı ve her tür-
lü devlet şubelerini alftkal:mdıran bin 
türIU ehemmiyeti düşilnillcrek, yapı -
lır ve birkaç müh!m ie toptan tabak • 
kuk ettirilecek olursa, yabancıların bü 
yük cumhuriyet kültürü daha ilk kart 
dö vlzitf alıp veriminde tanıştırılmış ~ 
lur. ÇilnkU, şurası da gerçektir ki, Tilr 
kfyeyP l!Cleıı yabancıların yt.izde dok· 
s:ı.n be.si İstanbuldan geri dönüyor!,, 
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Ulusal Ekonomik 

(Çağlaya a) 
Bayram münasebetiyle 

fevkalade pı,ogram 
MEMLEKETiN EN KIYMETLi SAı~ATKARLARI BiR ARADA 
Bestekar SAL..tHAITlN. Muga niyeler: MAHMURE ŞENSES. 

AF1T AN, SOZAN. 

Solist Mualla 
Aynca sureti hususiyede Mısırdan gelen muganniye ve rakkaseler 

BAH1YYE AMiR ve MELiHA SEi .Ame. Seanslarına başlamışlard.-r 
Fiatlar ehvendir 

• "' . ·' •• # '"' .. -· ..... ~ • • • • ' .. -

BugUn AKARY (Eski Elhamra) sinemasında 

Genırlerin çılgınlıkları ve neticeleri ••• 
Emsalsiz bir eser. Parlak bir muvaffakıyet; 
İşte; ADOLF WOHLBERUCK ve DOROTHEA WlECK 

tarafından fevkalade bir surette yaratılan 

ŞEVTAN VE GENÇLiK 
(PRAGLI TALEBE) 

F"l'llini gidip görünüz. Son derece beğeneceksiniz. 

Hamiş : SAI~ARYA sinemasının , per..!c üzerinde gösterdiği şartlar 
dahilinde müşterilerin.. tah~i~ ., .... ; ;;.j vf' sinema holünde vitrinde 

teşhir edilen hedivf'f,.n gidin CTÖr\1ni;,". 

MARTHA 
Bayramın · i rinci 

günü 

MELE"' 
EGGERTH sznemasında 

arisli Şantöz 
•~• ·'. • .... ~ 'f • ' " ı(c :';c'!•r' ~. '*' , ı'-t ... .,, - '4;• fll~'I r\ "• , • ....... ' • '• • 

B!-;J i p EK ~Un=11<effial5Dlill©lal 
gun 

Büyük bir aşk-Heyecan ve dehşet film~ 

Casuslarla arşı karşı 2 
Fransızca sl:hlU biJyU ' M O. M. fi mı 
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12 Birinciklnun - 1936 

Acuzelerin 
jigolosu 

Dünkü hikayenin hülaıaaı: ı 
••snn imam .. a, lstanbulun birçok 

zengin lhUynr lutdmlan il.şıktır. Fakat, 
o, kendisinden hayll yaşlı olan Eımıa 

hnnrmefendl Ue evleniyor.. Bllyük bir 
retahıı kııvuııuyor- Mcvlfit, mukabele 
olmmnktan vazgeçiyor. 

- Bir daha eve dönemiyeceğim .. U
n utma ki, bütün paralar karımındı!.. 
Fakirane bir hayat sürmeğe katlana -
cağız .•. 

Ancak, San imim, aynı zamanda, 
Fethiye isminde genç bir kndmla da 
l§l pi trmi~. onu scvmeğe başlamı:tır. 
Karısı bunun !ariana varryor. Rande. 
vü~c gttmeslno mani olmak ısuyor. 

"' .y. .y. 

Genç kadın onu Köprü başında bek
liyordu .. Onu alq~amlara kadar, inki
sar ve ümitsizlik içinde bekletmek ... 
Darıltmak ... Hayır, buna razı olamadı. 
Gençliğinin bütün coşkunluğuyla, ihti
yar karısına: 

- Artık çok oluyorsun! - diye hay
kırdı. - lllalla.h ! İstemiyorum... Hepsı 
senin olsun... Paran, otomobilin, bak
lavaların, böreklerin, pijamaların ... 
Hepsi .. Hepsi! .. Ben gideceğim ... Hür
riyetimi istiyorum, hanım .. 

Koca.kan, vücudundan umulmaz bir 
çeviklikle, yerinden sıçradı, kapının ö
nüne geçti: 

- Gidemezsin, Hafız. 
- Giderim hanım ... 
- Fa.kat, düşün, sefil olursun. 
-Olmam! 
- Yaşamayı kolay sanıyorsun ... Ba-

badan kalma bir imametin vardı. Onu 
terkettin, neyle yaşarsın... Senin men
faatin için söylüyorum ... O Fethiye kal 
tağı bir gün, iki gUn 8.lfidır.. Lakin, 
sonrasını dlişün: Elde yok, başta yok.. 
İkin.iz de çıplak ... 'Ne yaparsın? •. Ben 
seni yalnız kocam gibi değil, evladım 
gibi de seviyorum ... Peri§ail olacaksın. 
İyi düştin, Hafız. .. 

- Eeeh ! .. Çoğa varıyorsun .. Evlft.dın 
glbi sevsen azıcık göz yumarsın .. Ara
mızda kırk dört yaş fark var ... Ben o
tuz ikisindeyim ... İnsaf ... 

Esma hanım, tiril tiril titriyordu: 
- Peki, ne olmasını istiyorsun! 
- Göz yum diyorum sana .. 
- Allah e3frgesin ... 
- Öyleyse ben onsuz edemiyeceğim. 
- Hafız!! .. 
SUrmeli gözleri arasından, ihtiyar

lık hırsının alevleriyle bnknn Esma: 
- Hafız!! ... Evladım!! .. - diye koca

sının boynuna atılmak istedi. 
Fakat genç ndam, onu, elmaslı bilP

zikleriyle dolu kolundan ynkalayıo 

silkti. Esma'nm tek ~ pırlanta bir 
Yüzüğü fırlayınca, karşıki duvarda a
sılı duran ilk devir aşklarına ait fotoğ
raflarına ~arptı. Camını kırdı bu fo
toğrafın! 

Hafız: 

- Evladım deyip duruyorsun .. Hı
kikaten benim annem yaşındasın! - de
di. - Artık senillle ba.qkn tUrlU sevi5(l
lim.. Sen beni serbest bırak.. Dost ka
lalım ... Ynhut bunu da istemiyorsan 
Gala.tadaki dükkanlarla Mabmutpaşa -
daki h:ını bana ver... Zaten vaadetme
lll iş miydin? ... Ben de başımın çaresine 
bakayım... Zira, gönül bu .. Fethiyesiz 
edemiyorum ... 

İhtiyar kadın, bir histeri nöbeti ge
çirdi; artık, "evlat muhabbetini., unu
tup: 

- Defol... Def ol evimden ... Bak bir 
de bana neler teklif ediyor ... Benim pa 

- Zarar yok, Hafızcığım! ... Ben her 
~eye razıyım .. Elverir ki benim ôl... 

- Hem de helalinden biribirimizin o
luruz, Fethiye ... Onu boşadım, seni 
alırım ... 

Lakin, dile kolay ... 
Şimdiki kanunlarda, ''boş ol!" de -

yince boşamak yok ki... 
.Muhakeme, muhakeme ... 
Acuze, hakimin huzuruna çıkarak: 
- Ben kocamdan memnunum ... Al-

lah da ondan memnun olsun ... Şimdi, 
bir hevesedir kapıldı; varsın, eğlensin. 
İtirazım yoktur ... Erkek, elbette gezer. 
Fakat, dönüp dolaşıp geleceği yer, 'be
nim evimdir! - diyordu. 

Bu §eraitıe ise talak olmuyordu. 
Bir ahbabı: 
- Canım, boşnn.rna ... Böyle bir müd

det yaşayın ... Kadın ihtiyar, gözünü 
yumunca, bütün serveti sana kalacak
tır! - dedi. 

Fakat, Hafız, elemle başını salladı: 
- Ben, onu tecrübe ettim, bilmez 

miyim? ... Benden daha sağlam, 'benden 
daha dinçtir .. Annesi değil, büyük an
nesi bile, 110 y~ında olarak hayatta
dır.. Ölmez o, ölmez .. Benim gibi üç 
delikanlıyı daha eskitecek kabiliyette
dir .. 
Doğru: 

Esma, öleceğe benzemiyordu.. Her 
gün, Hafızın mukabele okuduğu camile 
re devam ediyordu. Hem de, öyle çaça
ron bir halle, öyle zinde adımlarla yü
rüyüp önünden geçiyordu ki ... 

Bu ayrılıştan sonra, "San imam"', 
Fethiyeye: 

- Aldırma, kaymağım - demişti. -
Bende bu sanat varken, ikimiz de aç 
kalmayız ... Mevlut, mukabele okurwn, 
dünyalığı düzeltiriz .. Benim sesimi yal 
mz kadınlar de/;'11, erkekler de sever ... 

Hakikaten de, yalnız sesi giizel ol
makla. kalmıyordu. Hıfzı da, tecvidi de, 
edası da kuvvetliydi. Cemaata bakar, 
eğer içlerinde çok muhafazakarlar ve 
kan kadim efendiler varsa, klasik 
tanda, hattft Mckke Uslfibiyle arabva
ri okurdu. Yok, eğer, da.ha ziyade mu 
sikipenrerler camii dolduruyorsa, bu 
sefer de, makamdan mal;:ama geçer, 
perdeden perdeye dolaşırdı .. Dört eli!, 
hazan on dört elifi bulurdu .. 

Öteden beriden: 
- Allnh ! - sa daları yükselirdi. 
"Sarı lmam., bu sanatı sayesinde, 

dünyalığı hayli doğrultuyordu. Gerçi, 
Esma hanımcf endi : 

- Zaninin okuduğu kur'anın ne se
vabı olur? .. Onun metresi var! - diye 
aleyhinde propagandalar yaptıysa da 
kar etmedi. 

Ona. ''İkinci Hafız Sami,, diyorlardı. 
Üç beş pek mUteassrp ona boykotaj 
etse bile, "San imam,, m okuyacağı 
günler, cami dolup tn§ıyordu ve. cema
atin çok olmasını istiyen mevlut ve mu 
kabele sahipleri, onu tercih etmekte 
bir an tereddüt etmiyorlardı. Bilhassa. 
eski pcrestideleri hanımef endilcri!l 
"Sarı imanı,, a havale ettikleri hatim
lerin parası, onu sevgilisiyle birlikte 
geçindirmiye belegan m:ıbelag kil.fiydi. 

Hafızı, gölge gibi, adım adım takip 

HABER - :Akşam postası 

:ram1a gidecek de, başka kadınlarla ke
Yif edecek ... Alçn.k, namussuz ... - diyP. 
haykırdı. 

eden Esma bu hakikati anlamakta ge- --------------
cikmedi: 

Yerlere yatıp ıspazmozlar geçirme
sinden istif nde ederek, "San lrnam., dı
uarı fırladı; sa.n§ın sevgilisiyle San
:Yer 'ttf e gı ... . :/- . 

O gün Fcthiyeyc hiçbir şey açmadı. 
Güldüler, oynadılar, gezdiler ... Dolma
~':2"1· helvaları yediler... Hafız, tenha 
ır korulukta, sevgilisinin şerefine, 

Pes perdeden, bir "Ha~ck,, şarkısı 
0 kudu. Ancak akşam üzeri: 
h·- Haşredek benim olur musun Fet
ıye? - diye sordu. 
Genç kadın, gözlerini bu zengin. mer 

r1P ve güzel lıaıkmın gözleri içine di
'\erek: 

- Iraşrcdek ! - dedi. 
- Fakat, vnzlyet başkalaştı, Fethi-

~e ... 

O sabahki macerayı anlattL 

"Sarı imam,, pek il.la onsuz da yaşı
yacak ! Bahusus, Fethiye macerasın
dan sonra, başka bir bakımdan da şöh
reti artmış bulunuyordu. Artık onu 
yalnız Sofular, yalnız kac\Inlar ve güzel 
ses meraklıları değil, aşkın kudretini 
takdir edenler de fe\·c fevc görmeye, 
dinlemeye geliyorlardı: 

"Sevgi yüzünden serveti tepmiş ... 
Bir genç kadınla yaşamak için, Kur
an okuyor!,, diyorlardı ... 

Bu, İstanbul muhitinde, cidden pek 
romantik bir tesir uyandırıyordu. 

(Vtl NO) 
(Yarın biteccl.:) 

HABER'in 
GUzelllk oo· loru 
Kuoonu: 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
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Telgraf acıresı: ısıanouı HABER 
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ıstanbu da kuyru ıu yıldız - Zelzele 
Sarayda yangın - Padişanın hamc m

da cir şişe Kıbrıs şai"'abını içtıkten 
sonra yere seri11şi ve .• 

fstanbulda kuyruklu yıldız gö
rülmüştü. Müneccimler bunu uğur· 
suzluğa atfettiler. Halk, korku için
de idi. Pek yakında bir felaketin ge
leceği ağızlardan düşmüyordu. Bu
günlerde bir zelzele lstanbullulann 
korkularım büsbütüı' arttırdı. Dört 
yüz ev harabe h:ıline gelmişti. Bir 
müddet sonra da saray mutfağında 
bir yangın çıktı. Kiler ve mahzen} ~r 
tnmamiyle yandı. 

Bu üstüste gelen f elaketlerdeo 
en çok kork:mağa başlıyan padişah 
ikinci Selimdi. Yangından sonra: 

- Ceddim Selimi evvelin vefa
tında da Edime sarayında yangın çık 
mıştr .. dedi. 

Bu hatırlayış onun korku ve en
disesini büsbütün arttırıyordu. 

Pa-lişah, kilerde zayi olan eşya· 
larm tedariki için kilercisi Mesih ağa
yı Mısıra gönderdi. 

• * • 
Padişaha mahsus hamam, büyük 

bir faaliyetle yapılıyordu. Bir gün 
ona: 

- Şevketllım, dediler. Huzuru
nuz için başlıyan hamam ikmal ed:l-,. 
c..ı •• 

Büyük kuruntular içinde yaşıyau 
Selim, bu haberden sevindi. Derhal 
hamama girmek arzusunda bulundu
ğunu bildirdi ve hamamın henüz ku~ 
rumaqpş olmasına aldırmadı. 

Yeni hamamın ıçi buharla dol
muştu. Selim: 

- Tiz bir şişe kıbns şarabı geti
rin. emrini verd;. E.ham içinde ya
şıyan padişah, bu şarabı sıhhi bir ted
bir olmak üzere içmek istiyordu. Şi
şeyi bir dikişte bitirdikten sonra ha· 
mamm içinde yürür:ıeğe başladı. Şa
rap drmağına tatlı bir uyuşukluk ver· 
mişti. 

Hararet de bu hafif neşeyi arttırı
yordu. Bir iki adrm ilerledi. Sendeli 
yordu. Birden ay:- Jdarr kaydı ve 
_ • m Üi rir.e ı ı Juzun uzandı. 

• • • 
Siddetli bir humı.ıaya tutulan 

lkin~i SClim, tam on bir gün yata~. 
içinde kıvrandıktan sonra 1 5 7 4 yılı 
12 ilkkanun gümi, :62 sene evvel 
bugün gözlerini yumdu. 

* * * 
Selim, Murat, Mehmet, Süley· 

man, Mustafa, Cihangir, Abdullah 
adlarında altı şehzad~ bırakmıştı. Os
man adındaki yedinci oğlu ölümün
den iki yıl önce ö);rıüştü. Üç kızım 
birer vezire nikahlamıştı. Esma .sul
tan veziri Sokuluy , Gürr sultan 
Kaptan Piyale paşaya, Farına sultan 
Siyavuş paşaya v rilmi~ti. 

.\': .\': ~ 

ikinci selirr- . .. ede Selimiv" 
camiini. Kanprr.ar ·nahallesinde b. ş · 
kn bir cami yaptınnı-: ~ _hrin duvarı~· 
nm tamir cttinnisti. 

Eseri hazırlayan: Nüzhet: Abbas 
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MESULlYET: 
On bir oyuncu ile oynanan fut

bolda şu veya bu mevkiin biribirin
den daha mühim olduğu hakkındn 
bir faraziye yürütmek haddı zatında 
çok yanlış bir düsünüş tarzıdır. Bunn 
rağmen son müdafi olarak kalecinin 
sebepsiz yere gol yemesi de gerek 
kendi gerek diğer on oyuncunun ma · 
neviyatları üzerinde çok yıkıcı tesir
ler yapar. Bir kaleci hiç şüphesiz ki 
arkadnşlarmm iyi oynamaları ve ta
kımının galebe yahut mağlubiyeti i.i 
zerinde son derece müessir olan bir 
unsurdur. Bu itibarlı:.. denebilir ki 
kaleciye itimat bir takımın mane\ i ' 
yatı üzeri:ıde cok mühim bir rol oy-
nar. 

CÜSSE MESELESi: 

' ulda en son müdafaa hattını da so
ğuk kanlı ve çabuk kızmıyan bir a
dama te-1"m etmek şarttır. 

: :alecilikte ces:nel me~lesi .:b 
çok mühimdir. Bir tasım muhacin i 
ile katşı karşıya kalınca kaleden çı· 
• r~k l·endini onur. ayaklar.na atmE'. 

her babayiğidin harcı değildir. Bu atı
lış y ln•z bir ceras ~~ meseleei değil, 
ayni zamanda vakit ve zamanını -:f·, 
çok iyi tasarlayış işidir. 

Oyund - evvel daha ~oyunma 
odasında asabı bozulan ve bu asab 

bozukluğu oyun es:ı~ t.md3 devam 

den kalecilerin muvaffak olmal r n·1 
imkan yoktn. 1efsine güvenmelc 1c1\ 
le~ilikte b:ışlıca ~artlardan biridir. 

Şurası da miihimrlir ki her kaleci 
ora ıra hataya dü~er. Bu hatalar ÜZ"· 

iri viicutlu, kavi bir kaleci şu ba. 
k d d .... ı · ·· l ı · ri. 1 fazla zihin yorarak bütün rn ı
ım an ıgcr erme murecca ıtır "·' f kl· . b l .. . d b" · ı· 

h l · 1 · · · ·· t' ~ ·ıferenm un ar uzerın e tes ıtı 11 
asım mu ıncım en ır- vucu .u, zann~ 

dild"";.indcn daha uzun kollu bir kalı> ğer hataların yapılmasından başka h"ç 
cinin kalenin cok mühim bir kısmını bir işe yaramaz. Bu itibarla yc:p 1 ·1 

kaT):ıc!r '":rrna inanırlar. B .. itibarla Ü' hataları unutarak başka hata yapm;\ 

l kı · b d h b mağa dikkat l;izımdır. 
çe ~ece erı zaman unu a esa a GÖSTERiŞ· 
katnrak iki dü ünce ile harekete geç- . •. 

· ı rlarki' futb lda k k t' Futbolda ıyı çalım yapan muh1-
mış o u o co ay m ne ı . l l 1 l .1 · d"kl · l -' 

ı d ... b' h l t' h' d' ç cım er c m ecı ere ıste ı erı rna...ır ce er oguran ır a e ı ru ıye ır. c .. . f. 
'k)'k 'kl"k d h k'" .. k bo l go t rış ve caka yapmak ırsatı var-

vı ı • atı 1
• çe a ~ ucu Y u v~ dır. Kaleciler çok sade kurtarı rı 

daha ciissesı.z kalecılerl: müsavi o~- bile isterlerse fiyakalı bir plonion 
duklr.:: takdırde uzun boylu kalecı haline sokabilirler. Hele seyircilcr-
ler mureccahtır. d Jk l k h · b" · · " eı;ı a ·ış top ama evesı ır ıtıyat 

Buna ragmen ortn boyluların do- haline J!irdi mi, lüzumsuz ve tehlil· ı: 
ifusta dahn ntik ve çevik olduklarım hareketlere yol açılmış olur ki bu 
bir tabiat ka"d<'sİ olarak kabul edı!· sonu gelmiyen yanlışlıklara meyd.m 
cek olursak ideal kalecinin pek rlc verir. Hakiki kaleci her kurtar: mırı 
:.J·~nar iri varı ('l~~aması l;ızım gelclı ve her çekilen şütün kurtarılmasmM 
gını kabul etmelıvız. çok koby bir is olduğunu hasım t01"3· 

A<; r..p FC\EI ESi: fa hi settirenidir. 
Herhanai bir memleket futboli.i· Kurtan"larmın alkıs toplayıp top 

nün kalecilik tarihine bakacak olur lamamasmdan sarfınazar, kaleci esas 
.. ~.k vücut m --::clesinin ikinci dereced vazifelerini hic bir şeye. fiyakaya ve 
kalmıs olduğunu görürijz. Bundan gösteri e fC>da etTnemelidir. Kurta. 
daha mühim olan mesele bu vücu- rr larda sürat ve isabet birinci şart 
dun muhafoza c-tti;;i yürek ve asaptır. olmalıdır. 
Asabi ve r~b·1k hevecnna kambn bir 
insana ne kadar az itimat caizse fut. 

(Devamı var) 
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Altıncı Corc'un 
Krallığı bugün ilin 

ediliyor 

&bık Kral ile Madam Simp!on bu ya% DalmaçtJcı sahilleriııde bir gezintide 

(B~ tarafı 1 hı~), 
kada.t' olan ~ahıslar son dakikaya ka· 
Q r beni !kna.a çalı§tı. Fakat kararını 
d~işmcdi. Sevdiğim kadınla yaşamak 

ilın verdiğim karar y~~ ~e yalnı.z 
benim tarafımdan verılmıştır ve ya.· 
nız şahsımı alakadar eden bu kat'i ka 
rarı hayatımın en büyük clddiyetiylf> 
verdim. 

Kardc~imin, halkla İmparatorluğun 
refah ... e saadetini temin edecek bir te< 
rilbeye malikiyetlne itimadımız bu ka
ran daha kolaylaştırdı. Kardeşimi.ı 

krısı ve çocukla.rile tiaima. mes'ut ol· 
masmı temenni ederim. 

Bu ellm günlerde S M. Kraliçe an
nemle ailem beni teselli ettiler. Kendi
lerine milteşekklr ve minnettanm. İn· 
giltere kralhğmın nazırlan, bilha!!!!!!a 
başvekil bana karşı daima bUyük bir 
s:ı.y~ı ve muhabbet gösterdiler. Gerek 
kend'leriJe, gerek parlamento ile ara -
mızda kanunu esasiye taarruz edecek 
r;ekilde blr ihtilaf çıkmamıı;tır. 

Babam tarafmdan memleket kanun· 
bnna riayetklr bir terbiye ile yetişti· 
rildi3imden bu gibi b!r netce hbıl ola 
mazdı. Bu terbıyenin bana öğretti~i 

prensiplere riayet için ~imdi tamamı
Je işlerimi bırakıyor, bUtün yüklerimi 
terkedlyorum. 

Gerek veliaht gerek hUkUmdar bu 
Jundufjum zaman halk her taraftA ve 
bC!r z.ı.•-:.an bana bUyük b·r ııempatl 

g stt-rdi. Bundan mUteşekkir ve mln -
nettar bulunuyo"'!m. İngiliz ırkına 
ve imparatorluğuna karşı dalma bil • 
y ilk bir n.ltlka besliyeceğim ve ietikbal· 
de sureti hususiyede krala. faydalı ot
mnk fırsatı zuhur ederse, böyle bir fır
satt da ~"la kac;ırmryacağım. 

Şimdi hepimiz'n yeni bir kralı var
dır Kendilerine ve kendilerinin halk1 
buJuna.n sizlere bütiin kalbimle ısaadet 
di\erim. 

?: ilah henlni7.i takdis e~ln. 
:A.lla.h Kralı korusun . ., 

re~ ansu~ın onun yerine- geçen kardeşi· 
ni sizlere emanet ediyorum ve sevgili 
ko:ama karşı daima gösterdiğiniz ve 
kardı:şine memnuniyetle göstermekte dr 
vam edeceğiniz ayni ~ahavetkar sadaka· 
ti ayni derecede ona karşı da gösterme· 
nizi talep eyliyorum . ., 

Ferag~t saati 
Londra, 12 (A.A.) - Feragat kanu 

nu layihası kral tarafından kabul edil · 
miş ve sekizinci Edvard, kanun layiha 
sını kabul etmiş olduğu an olan saat 
13,52 de kral olmaktan feıagat etmiş· 
tir. 

Tahta geçecek olan yeni kral Dük dlS 
Yorkun krallığı bugün saat 15.30 da 
Sen Ceyms sarayınclan ilan edi!ecektir. 
Dük dö York altıncı Corç ııfatilc tahta 
geçecektir. 

Eski kralın serveti 
Sabık kral Edvard:n aldığı tahsisat 

410.000 İngiliz lirası idi. .Fakat 
1,210.000 İngiliz lirasına baliğ olan ph 
st varidatmın 800.000 lirasını hazineyr 
terketmesi dolııyısile lnıiliz milleti cene 
karlı çıkmaktadır. 

Kornvol duknlığmm senelik varidat. 
104000 İngiliz lirnıudır. 

Kral Edvard bu meblağın yalnır: 
25000 ingilız lirasını al p mtitebakisini 
hükfünete btrakmııktaydı. Kornvol dü
kalığ• kralın en fazla varidat getiren 
menhalarından biridir. 600 seneliktir 

Sekizinci Edvardın husust bir çok 
malikAnC"lrti ve çiftlikleri vardır ki en 
meşhuru I<a:ıadad~dır. 

Sekizinci Edvardın Londrada baZl ti· 
yatro binalarile diğer birçok akara sa
hip olduP,u da rivayet ed:lir. 

trıanda ne yaJ!aC :ık 

Dublin, 11 (A.A.) - Reuter bild: 
riyor: 

B. de Valer.ı, bugün öğleden ı:ıonr •. 

Va t t".e kraliçenin bf"Y•"nam--s 

İrlanda ~erbest devletlerinin kanunt 
e.'5a~l~lndt tadilat yapan kanun projf' 
-.inin metnini pariamentoya tevdi et 
miştir. 

Bu kanun projc~f yarm akşnm mt
rl) ete geçer geçm~z. lrl:ında 5er~sı 
de\'letl, dnhilf işlerinde cümhurlyeı 
rejimı ile idare olunacak \'e ancak dı~ 
siyaı:;t-t hmmsuncla Büyük Britanyr 
tahtına h:ıJl'lı k:tlncnktır. 

Londra 11 (A.A.) - Valide- kraliçe, 
Bqyülc Britanya ve imparatorluk millet 
terine hitaben bir beyanname neıretmit 
tir. 

V ...!!de kraliçe Mary bu beyanname
sin1e ezcilmle diyor ki: 

"' - Bu halecan anlannda bana karşı 
gô:terilen sempati hislerinden o derece 
derin surette mütehassis oldum ki ta 
kn!bimden gelen bu şükran beyanname
sini ynymayı kendime bir vazife biliyo
rum Bir yıl kadar evvel bilyilk mate
mimrle bıına destek olan sempati ve mu 
habb~t. bugün de benden dirif edilme
mistir. Bu sempati ve muhabbet, bir ke 
re daha bana kuvvet ve destek olmuı
tur. 

s,. ... gm oğlumun, vazifesinden istifa
yı kcndisi iı;in vazife bilme!i sebebile 
ana lralbimi dolduran teessürü mevzuu 
lı:ıh.ı;c:trneğe ihtiyaç yoktur. Sevgili oğ· 
Jum. her ı:aman memleketine ve impara 
torluğa y:ırdım etmit ve memleketin ve 
tmpartC1:-luğun hizmetinde bulunmuı

tur. Ona knrşr k;ılbinizde daimt surette 
mi'lnettarl:k hisleri taıryacağmıza emi-
9İM .• 

h derece elim ıeralt lçln•e Ye bu de 

Göğsünden 
yarah genci 
kim vurdu? 

(B~ tarafı 1 incide) 
Tahkikata miicldeiunıumi muavi

ni Hikmet el koymu§tur. 
Hikmet bu sabah bu hususta ha· 

zı kimselerin ifadelerine müracan: 
etmi~tir. Bu meyanda sonradan 
gencin eılıhntini öğrenmeğe gelenleı 
de dinlenmiştir. Bunların vnka ile 
aliıkalan yoktur. Yalnız \•zıkayı eon 
radan ö6.rrenen ve hasta gencin ah
rabalanndan ::>lan k•mselerdir. 

Miiddeiumumilik bu hu:mstn bir 
c0k ip udarı ele.le etmi-ı. ve l·adi evi 
tesb:t et;,,İ~tir. Suçlular bu gün Y•·ı' 
kalanabileccktir. 
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Musolin:nin evi- Iskenderun ve Antakya 
n İ b 0mba1 ama• (Baş tarafı l incide) l ler cemiyetinde Türk halk davası lehin· 

1 
Suriyenin bir parçası saymamak busu de ~l'ı söyliye.:ek, yazı yazacak kims~ ya ça 1 şan sunda gösteıdiği birliği bozmak ve efen leri Sancakta bırakmamak arzusunda· 

f 1 
. cide) di1erine yaranmak maksadile Milletleı dır. 

(d~(!..'}ıd· tafra. 1 trı 
1 

cemiyetine bir telgraf çekmişlerdir. Fransız murahhası, bu sıkı tevkifat 
cumhurlyet ilan e ı ı aşızme vuru - • S .. .. .: . İ Sancakla alakaları olmıyan bu zatlar. karar!arını verirken, bilhassa ancağı 
muş .b~ buyük darbe uzerıne spanya· telgraflarında: "Biz Suriyeliyiz, Suriye Suriyenın parçası saymamak istiyen, 
ya gıttım. ile irtibatımızı kesmiyeceğiz.,, gibi söz· bu uğurda ölümle boğaz boğaza gelen 

Orada •. Ra~?n .Franko. _bent, ~asa.~ • ter kullanmışlardır. ve her faciayı kahramanca karşılararak 
vur edebilecegımın fevkınde ~~r s~r- Antakya halkı, baUi örfi idare altın · halen zulüm önünde asabiyet içinde 
prizle karşıladı. Ben, İtalya uzerınt> da inlerken yapılan bu hareket Milletler bulunan Sancak halkının mukavemeti
te~rar bir propaganda uçuşu .. tasavvur cemiyetıne karşı oynanmak istenen biı 
edıyordum. Fakat o bana, boyle pro • oyundur. Hakiki kUtle noktai nazarın 
pagand~ uçuşl~~ın manasız ve .beyhu son seçime iştirak etmemek ve protes· 
de oldugunu soylıyerek başka hır tek- toda bulunmakla isbat ettiğinden ekalli 
li~te bulundu. Teklifi şu idi: ~o~aya yeti hile temsil etmiyen bu müracaat· 
bır uçuş yapmak, İtalya meclısı me· tar, ciddl mahfil!erde glililnç tel!kki e· 
busanmın olduğu Montecitorio ile Mu- dilmektedir. 
solinl ve ailesinin yazlık ikametgah~ 50 u elmlye, tev'<'fter 
olan Torlonia köşkilnü bombardıman San:akta~ı Fransız idaresi münevveı 
etmek! ve ileri relen Türklerin tevkifine devarr 

Ramon Franko ihtil!J yapıp bir taht etm~kte lir. 
devirmiş bir adam sıfatıyle fa§iznı 

mE>rkezinin bomoarrlıman e<lilmesinin 
büyük bir muvaffakıyet olacağım Y<' 

mUthiş bir tesir yapacağını ~ylUyor-

E'·v"' ce tevkif edilenler birer birer 
adliyevc t~slim olunmakta ve bapish::ı 

nelere sevkedilmektedirler. Fransız oto· 

nl krnnak azminde olduğunu adamlarma 
açıkça bildırmekte mahzur bile e:örme• 
mektedir. 

Asker Sf:Vk ya•ı 

Şimal hudutlarına ve Sancağın muh• 
telif noktalarına asker ve cephane sev• 
klyatına hararetle devam olunmakt,dır. 
Sevkolunan a!'kerlerin çoğunu milisler 
te .. kil etmektedir. 

Antakyart g nç1er·n tçtimaı 
Antakyalılar birliğinden: 

Görülen lüzum üzerine 12-12-936 cu 
martesi günü saat 14.30 da Eminönü 
halkevinde yapılacak fevka 1ade kongre 
ve bütiln hemşerilerin gelmesi rica olu-du. Bu iş için bana, 6000 kilometrelik ritesinirı. bu vaziyeti ihdas etmesinin 

sebebi, Sancak halkından olan ve Millet nur. faaliyet kutru olan bir Breguet - Bidon 
tayyare!'li vermeyi vaadcdiyordu Ar II 
zu ettiğim takdirde. kendisinin Atla~ ~ a z a n a n 
denizini geçtiği tipte, Savoia - Mar-

numaralaı~ 
chetti markalı bir deniz tayyaresi dE> 1 Q Q Q Q 
verecekti. Bu tayyare Baleare adala · • 
nnda emrime amade olacaktı. Hem bu 
tayyare daha çok bomba taşıyabilirdi 
Bir hamlede fa.,ıst mebusların büyü\., 
bir kısmın1 mahvetmek, faşizmin başı 
nı, merkezinde ezmek: İşte tarihin sev 
rini bir hamlede deği§tirecek blr hadi· , 
se ••• 
Düşünmek için mühlet istedim E · 

sas itibariyle bu fikre taraftar değil · 
dim. Zira, bu "adalet ve nıilsavat,. 

olan düsturuma muhalif olduğu gıbi, 

teklif, faşist aleyhtarı harekete ta · 
mamen, manen ve maddeten yabanc• 
.birisinden geliyordu. Ben ve benim gt 
biler, milli kalkınmaya lazım olan fa . 
şizm aleyhtarlarının bırleşmcsini isti 
yorduk. Ramon ·Franko bl~lm idealist 
faaliyetimizi anlamıyordu. O, havai 
propagandanın tesirinin farkında de -
ğildi Halbuki, İtalyanların kuvvetli 
muhayyilesinde, bu propaganda c;ok 
bilyuk tesir ıyapıyor ve faşizmin blitür~ 
kuvvetini hiçe indiriyordu. Böyle bir 
vasıtayı kanla lekeliyemezdik, siya.si 
bir hata yapmış olurduk. 

Diğer taraftan, düşünilyordum. Fra'l 
ko, Madriddeki kralın sarayına bomb<l 
atmamıştı. Halbuki üzerinden kaç de 
fa uçmu,tu. Hem kimse, hiçbir tayya . 
re onu takip etmiyordu. Sarayın her 
tarafını iyi~ biliyordu. lste81ği gibı . 
rahatça nişan alabilirdi. Niçin bomba 
atmadığını sordum. Bana: 

- Sarayda birçok çocuklar vard: 
Onun için. 

Dedi. Peki ama Musolinfnin çocuk· 
lan, köşkün içinde masum bir takını 
hizmetçiler, meclisi mebusanda ve civa 
nnda kabahatsiz adamlar yok muy -
du? Ben onlara ~ıl bomba atabilir -
dim? 

Evet, Mussollninln köşkfinU bombar
dıman etmek muazzam bir fikirdi. Fa
kat bu, Frankonun tavsiyesine layık 
bir fikir değil dl 

Ben, fa.5izme karşı sl'ahla isyana ta· 
raftardım. Bombardıman da edebilir· 
dim. Fakat açık bir harpte, ve isyan 
etmiş vatanda.cıln.ra yardım için, ve yal 
ruz dUşman merkezlerini. .. 

U\kln, habersiz, bir şehir içinde bir 
tek evi, birçok masumların kanına gt· 
receğime eml.n olarak ve tedhi" yap 
mak maksadiyle bombardıman etmek'' 
Hayır! Bunu yapamazdım. 

Diğer taraftan Azana ile Prietonu'ı 
Frankodan nefret ettiklerini biliyor
dum. Sakın Frankonun teklifi İtalyan 
fa,,izmi aleyhine olmaktan ziyade, bey
nelmilel bir reZ3let çıkararak genç 1 
cumhuriyetin b:ı.~mı betaya sokmn.sm ! 

1 
Bu, yeni ilan edilen İ15panya cumhuri
yetinin kalkınamıyacağı bir f el:"ıket de 
olabilirdi. 

Teklüi reddettim ve Fr:ı.nkonun. ar· 
kad~larıma beni korkak göstererek/ 
onlan iknaa uğra!!ma!!!mtn da önüne 
geçeb:Jmeğe rnu\'affak oldum. Benimlt~ı 
ve arka::Jaşlnrımla b!r ~ey yapamıvaca- 1 tını anlayınca, P'ranko, mühim meb -
lağlar va:ıdedcrek blr<'ok İ!panyol tay l 
yarecllcrlni kandırma1a çalr~ı. fakat 1 
para ir:in böyle bir İ§ yapa~k adam b'a 

lamadı. ı • • • 
U. aatrla.n, lçQMI te«ı;-. 

Ltra kazaoan 

19435 
10.000 liralık son 
mü~iifat kuzanan 

32091 
500 

Lira t;azananlar 
6304 23882 3')578 9092 
7017 37073 17141 7385 
4390 11941 26251 25617 
4390 4950 5527 29800 

32865 38787 106 

200 lira kaz:ınanlar 
32088 4406 30269 3584 
32802 26694 9865 24258 
25749 10221 15730 682 
24412 1 5031 23628 22997 
24295 19346 20944 23011 
ıoo rra kez tnanlar 
8474 11514 15558 35881 

21653 2744 37511 36534 
11268 20303 39912 33122 
32130 6675 16387 19483 

5514 20576 4034 25560 
6608 36821 38569 30153 

38250 30968 38174 26367 
3162') 23954 10064 37289 
46684 29612 28525 13417 
21832 36307 34117 21959 
20381 10333 13833 3009 
öO lira knzqoantar 

3~272 4301 24013 24802 26234 31407 
11363 8087 2H 94 32131 1534~· 
14477 3G25S 6164 6333 20208 31147 
12376 157 16360 2622 2506 1165~ 

dilnyaya getirmiş olan kanmın baş u · 
cunda yazıyorum. Ben yaz3rken, o•• 
b:nlerce anasız, babasız çocuk, lspany::ı 
yollarında, Frankonun sürlilerinin ö · 
nilnden ka~yorlar. Benim kUçUk yav
rum göz1erini dünyaya ac:.arken, orada, 
İspanyada, b'rçok bebekler ölil anala 
rının karınlarında kalıyorlar. 

Bir köşede ihtivar ve iyi anam otur· 
muş dü~Uniiyor. Faşizmin elimizden at · 
dığı bab3mla kız karde§1ml kendi elil<' 
tabuta koydu. Belki, beni de, ecdadı· 
mm yattıkları toprağa te\'di edemi ye· 
cc!'ttnf dU~Unilyor. 

Ve ben, onun gözlerindeki manada 
bundan on beş gUn evvel gittiğim ts. 
panyada, Gatafcde gördüğüm dostla 
rımın gözlerindeki manaları görüyo -
rum. 

Ve dtişilnilyorum ki, bundan beş se· 
ne evvel, tayyare me,·danına giden o
radaki yola "R:ımon Frnnko., yolu is
mi ,·crilmişti. Şimdi, Frankonun tayya 
releri burad:ıki evleri, çocuktan ve Ge 
taf eyi m:ıh\'etmi~tlr. 

.Avni Frarı ko, bugi.in IyJ &'iyinml§ 
bir halde, bUyi.\k ve ku-vvetli insanlar 
arasmd:ı. 7,avallı İspanyolların ha.yat • 
larmı m8hvedecek vasıtalar elde et -
mek kin doıa,r~'Or. Papanın huzuruna 
çıkacak, Sinyor Musoliniyi görecekt 

31740 37399 21201 21130 21555 24439 
33662 3626 26268 296 6278 13791 
19i33 32923 5436 33393 19977 214 7~ 
5151 36742 18442 285::?0 :J3466 59~1 

22586 15877 8928 5109 3774 24211 
4699 2S559 14676 36570 2008 31841 

30478 21538 9948 17985 1'1276 1812 
28584 16574 1637 30064 22618 11342 
18344 5921 19632 1237 25i49 ;~0930 
1955 31600 17326 38106 3787 3510 

23319 16449 12759 24819 36240 20479 
EMl57 33155 18007 35~39 191 17057 
4958 12i61 2962 15G63 37246 23220 

21319 21109 29591 6970 151r,8 3654~ 
21295 4638 105S5 4545 588() 22·123 
16809 18512 16169 6859 21036 10902 
2197 10116 14037 :n2a1 10760 11002 

12482 1~077 1516 23404 1G36l 2774!• 
12805 5196 14751 5nss 47C5 2w~t> 
33950 900 2255 29136 19737 271 
4895 18408 23621 4296 12129 36113 

11815 540 398G3 315~8 1r.s5 35;~~ 
36539 34951 16132 31198 4C28 3GG62 

SO lfra k8ZHfl8nlar 
25647 22337 524 6210 36611 11013 
4822 741 20484 6692 13109 19507 

26304 6783 36744 25043 7250 39851 
26462 8417 21643 18245 25301 29095 
168ts 21938 13go 25985 38557 116;3 
38634 17547 18027 35347 561 28177 
33174 16739 4856 5697 25686 14184 

7629 10755 66 13811 15948 34717 
1764 32856 19220 37320 19758 27943 

25571 37599 12624 33682 30928 16331 
29808 37791 12829 30781 26089 38368 
7334 5902 4124 11729 26534 18293 

25664 3091 9356 16804 30820 34809 
32090 14882 19774 8057 20882 33605 
28218 9660 36293 15674 9476 32943 

3804 38516 3104 24019 17996 39312 
4887 29003 674 27750 28707 32482 

24234 20044 32087 6228 18996 38953 
78004 20525 23033 19776 15152 32606 
31303 685 30099 16998 23140 35839 
30798 28216 22185 1003 3809 9055 
36577 9902 6096 28590 5084 13045 
23742 34429 38823 25113 13242 333Z 
26314 2022 22023 9123 19802 13196 

3848 30409 26374 7i65 21~~, 14-cO 
37060 23139 8132 37~27 31203 9431 
14827 20113 24269 8634 11762 213-3 
38110 37594 34761 24109 16068 30199 
23426 35783 14622 10081 31610 34255 
10135 31796 2562 8628 35744 11536 
25183 21469 38921 24634 30162 3874 
20728 26360 35670 24434 30fi69 
38252 13838 16072 24757 27569 33254 
3293 165 9531 12053 6161 2~n2S 

2719~ 37360 39916 22903 30859 26207 
25602 14030 3485 3490 14516 126"3 
38817 15964 24046 30341 33803 ıc.161 
9779 9735 11930 36937 11450 ;:~2 
8350 2130 8027 3502 26616 331n6 

36637 ~~~22 2~~66 11~17 4069 1479 

20.000 lirnrık 
mUl4afat 

Beher numara 500 lira nlacck 
18139 14702 32635 147'12 
33150 28125 12452 3055~ 
25316 23171 18038 8-51 
23967 9816 32828 22171 
2B~Q5 z5qq7 13151 20741 
2Rnt l39Q7 247.93 1~-=.'l 

100(} ff)()A n<"'03 rnı:ı:') 
'10<l~7 18R~5 2811fl2 10~17 
3">~~9 38482 27.7t>8 35516 
10838 5475 36671. 
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Ameırftkada tahsno ve spor 

iyi · sporcu ise sınıfını geçer 
At yaı,ışları gibi futbol oyuncuiaı z içinde 

bahse giı'işenleı' çoktur· 
Amerikacla futbol, dünyanın en ( 

ıor ve en kıncı oyunudur. Bu futbo
~ revaç bulmamasının en büyük se 

bu oyunu oynatacak sergüzeşt
~İn bulunmamuıdır. Resmimiz V 
'tİngton ve Kalifomiya üniversiteleri 
"'asındaki bir maçı göstermektedir. 

Amerikadaki futbolün ba§Lca pre 
"'ipi: "Adam adan:a mücadele,, düst 
"'unun güzel bir misali ... 

Bir Avrupalıya gCire · Amerikıı 
(Birleşik hükumetler) gerek iktısadi 
la.hada, gerek filmcililCte, gerek spor
da cür'etkar, müsbet, rekortmen ve 
l'ıldız yetiştiren bir memlekettir. Ne
\'İ be§erin yekdiğerine karşı dünya
ıun oaşka hiç bir yerinde görülmiye
eek derecede çetin mücadelesi Ame
tikaya "Henri Fort,. gibi pratik fa. 
kat bütün dünyaya parmak ısırtan 
fen adamı, "Clark Gable., gibi par
lak sinema yıldızı ve nihayet Gleun 
Morris gibi olimpiyat rekorunu ka
t'andırmıştır. Amerikada bu gibi 
tnaruf insanlardan bazısının hayat 
lahnesinde uzun zaman tutunmağa 
llluvaffak olduğu gibi çoğunun da 
teker meker yuvarlandığı sık sık· gö
tiinür. Bu harekette en büyük amil 
efkarı umumiyedir. Lakin ne olursa 
olsun bu adamların hepsinin tek bir 
tayesi vardır: Şöhreti Muvaffak ola 
bilene sonsuz bir servet vaadeden 
bu çok sıkı ve mC§akkatli töhret mll
tedelcsi bir hayli kurban alır; fakat 
bu Amerikalıyı yıldırmıyor. Esasen 
-'\ınerikalıyı da Amerikalı yapan bü
tün tehlikeleri göze alarak sergÜzC§te 
'tılmak hassasıdır. 

Bunlan zikretmekten mabpd 
Amerikada içtimaiyattan tiahsetmek 
değil, Amerikada sporun da yıldrzı, 
tahramanı ve cür' etkan mevcut ol
duğunu göstermektir. 

Spor sahasında yarının kahrama · 
Ilı, yıldızı ve en sevileni kim olacak? 
Bu suali Amerikada her gün spor mt': 
!\lc.hl1U1, gazeteciler, film rejisörleri 
~e hepsinden daha fazla olarak rek
OQll'l firmaları soruşturmaktadır. Na
~rları ise, bilumum talebelerinin tek 
lt ~aye pe.'inde yani futbolda (A

ltıerikan futbolü) halkın mabudu ol
~ak için mücadel.} ettiği üniversite-
1erin spor sahalarına matuftur. Ma
Grn olduğu üzere Amerikada spcr 

ltollej ve bilhassa üniversitelere müa-
·~rltr. Amerikalıların gerek kend: 

'ralannda çıkardıkları yıldızlar, ge· 
~k her dört senede bir dünyaya kar
~ koydukları o harikulade atletlerin 
. eı>ai üniversitelerden yetişir. Bunu 
~}'i anlatabilmek için bir üniversitede 
etldine bir kariyer yapmak, bir şöh
~ temin etmek için uğra§an bir fut
~ 1 kahramanının hayatını tetkik f"· 

~l~ın ve faraza ısmıne de John 
"ll'\ıth diyelim. 

Haziran sonunda liseden bakpJo ... { rak, başlar sarkmış ve kıpırdanamıya 
yasını vermeğe muvaffak olan J. cak vaziyette duta gidilir. Yemekteıı 
Smith dört sene daha tahsile devan. sonra kitaplar koltuğa, bin bir türlü 
etmek üzere bir üniversiteye müra- futbol nizamat ve hilesiyle hali işba:ı 
caate karar verir. Bu kararın en bü- gelmiş bir kafa, halsiz bir vücut mü
yük amili şüphesiz bu ana kadar fut taleahaneye ders çalışmağa gider. 
bold:ı göstermiş olduğu liyakatin hah • • • 
şettiği bir hevestir. J. Smith gayesinde sebat ederek 

Filvaki daha resmen kayda teşeb- muhtelif üniversitelere karıı birkaı~ 
büs etmeden üniversite dahilinde defa oynanmağa muvaffak olul'.Artı~ 
mevcut muhtelif teşekküllerden üc- ismi mektebin her yerinde, her köşe
retsiz tahsil imkanlan temin eden bi1 sinde ağızdan ağıza dolaımağa beş

A merikada futbol, tJilnyamn en wr ve en kıncı oyunudur. Bu futbolun 
Avrupada revaç bulmam.asının en 'bilyük sebebi, bu oyunu oynıyaoak Ber• 

güzeştçinin bulunmamasıdır. Resmı miz V aşf ngton ve Kaliforniya üni.
versiteleri arasuıdaki bir maçı göstermektedir. 

çok teklifler alır. Bu mevzii olmakla ]ar. Meaele gelecek seneye birinci göğsünün üstünde taşımak hakkını 
kazanır. Bu imtiyaza sahip olmak beraber eski mektebinde temin etmiş takımda esas oyuncu olmaktır. Ge· 

olduğu şöhretin bir semeresidir. Bu rek mektep idaresine gerek heyeti ta- ünivc;nite gençliğinin gayesidir. Bu 
teklifler gayet hafif işlerdir. Mesela Jimiyeye kartı itibarı son derece ar· harfi göğsüne takan genç birçok eğ
üniversitede bedava tahsile, iaşe ve tar. Şayet takım bir seyahate çıka- lencelerin, toplantıların yıldızı, ve Ü· 

ibateye mukabil mektep dahilinde cak olursa derslerden ve talebenin niveraitenin adeta "Clark Gable,, 1 

ders saatleri haricinde gösterilen bir her gün yapmakla mükellef olduğu olur. 
hizmeti görmek ve yahut civardaki askeri hizmetlerden muaftır. Zim Smithin ikinci senenin yaz tati
küçük bir mektepte beden terbiye':Iİ zihnen yapmakta olduğu talim ve )inde omuzunda bir balta ile orman
dersi vermektir. mümarise kafi görülür. Nihayet lef· dan ormana dolaştığı görülür. Bu da 

eder. Mektep Smithi tamamiyle lf
nimsemcmiştir. Yeni namzetle* 
yeni talebeye ve harice kar§ı üniver-
sitenin propaganda aletidir.- Bun& 
reklam acenteleri ıefleri de göz<Hsı 
kaçırmaz. Smithin bir yazı makine· 
si batında oturmuş güzel bir resmini 
taşıyan reklam sütunları ve duvm 
afişleri üzerinde .. Bu harika yazı mi• 
kinesi derslerini hazrrlarken i§İ yüz. 
de seksen teshil dtiğinden kendimi 
futbola hasretmek imkanını buluyo-

8uat Erler l 

(Devamı. 10 uncuda) 

Smith kararını verdikten sonra rinisaninin son haftasına tesadüf e- bir nevi antrenmandır. Mektep son
tahsilde değil de futbolda en kuvvetli den ve Amerikalıların mukadder. baharda açılınca meşakkat ta başlar. 
olan bir üniversiteyi intihap eder ve günlerinden olan Hindi bayrammda Bu seferki faaliyetin başlıcasmı 
son baharda kaydolur. tık §Öhreti kendi üniversitesinin birinci takunı- elde edilen töhretin müdafaası teş1~;J 
~d~~~~tak~~ ~~~~~mç~~~n~m~~---~--~1~-~---~-~---~-------~ men temin etmif demektir. Evveln gayesine erişmek için en güç imtiha - y Un 8 n • ta 1Y8 n . s P Q r 
muazzam üniversitenin içinde iktısa- nı da atlatmı§ demektir. Şimdi sıra 

di ve içtimai bütün teşekküller ona Sömerstr imtihanlarını hazırlamağa Atlet iz m teş ek k ü 11 eri 
kapılarını açar. Mukavele aktetmiş gelir. Fakat bu futbol antrenmanı 
bir film şirketinin Greta Garbonun gibi güç bir şcydeğildir. Profesör· Müsabakası Kültür Bakanlığına 
üzerine titrediği gibi üniversite de ]erin nazarında mektebin futbol yıl- yapılamıyor mı bağlanıyor 
bu futbol yıldızının üstüne kanat ge- dızlan birçok imtiyazlara sahiptir. Yunan atletizm federasyonu ltal- Ş d k d h · J_ 

ııkb h ba 1 im iye a ar ususi surette lWllP rer. a ar sömestrinin f amasiy- yanlara müracaat ederek atletizm ta -
1 1 da 1 re edilen ve hususi birer teşekkiilden Lakin iıin uıl müşkülü bu cana- e antrenman ara genni veri ir; kımlarının Atinada Yunanlılarla bir 

1 k J S h ibaret olan spor teşkilatının Kültür da bqlamlfbr. Çünkü mektepte ya nız maç yo tur. . mit üniver- mUsa.baka yapmaamı teklif etmişti. I-
• d k. · ha J b Bakanlığına devri düşüniilmektedir. Smith'den maada takıma namzedi- sıte e es ımış, tanınmış ve iti r ı i1 taıyan federasyonu. önilmilzdeki mev· 

ğini vazeden birçok genç vardır. Bel- ~ahsiycttir. Yaz tatilini buz hamallığı ilimde • Fransa ve Macaristanla daha Bu takdirde Başanlığa bağlanan bü 
ki iki yGD~ tal4'e.fllnini futbol ederek ge<"İrmittir. SO kiloluk haz evvelden mut41Mk ~almıf -oldu~n" tün &por teşekküHen hakkında yetti 
- k 1 l d da b k bir tAlinıatname yapılacaktır. takımı namzet listesine kaydetmiştir. a rp annı epo n ara aya taşıma - söyllyerek Yunanlıların bu teklifini ka ___ -----------
Halbuki timde ise yalnız on bir oyun- la adalelerini takviye etmiş, mukave· bul edememiştir. 
cuya yer vardır; ihtiyatlariyle azami met hastasını arttırmış ve kı§ sömers- Maa.mafih İtalyan federasyonu Yu • 
yirmi kişilik kadrodur. Her üniver- trine tahsil ücretinin bir kısmını ev- nanistaıia İtalyan atletizm B takımı -
sitenin iki futbol takımı vardır; bun- velden tedarik etmiş ve yahut bir,,_ nın gidebileceğini bildirmiştir. 
lardan birincisi mektebi harice karşı tomobil almak için para kazanmış- Yunanlılar İtalyan B takımın kendi
temsil eden aeıl takımdır. Diğeri ise tır. MRrnf Amerikan fotbolcu ve leri için zayıf bir rakip buldukların -
antrenör tarafından seçilen ve en iyi atletlerinin çnön YAZ tatillerini bu §e- dan İtalyan • Yunan atleti7.m karşılaş
namzet oyuncuları ihtiva eden ikinci kilde gec:;irir. Fakat her buz ta§ıyau ması şimdilik suya düşmüş olmakta • 
takımdır. Birinci takımda yer alabiJ bir futbol yıldızı olamaz. dır. 

Yunanlılar bu sene muhakkak bir. mek için ilk şart üniversitede asgari ikinci sene de ayni suretle geçer. 
kaç müsabaka tertip etmek arzusunda 

iki sömestr okumuş bulunmaktır Yalnız takıma yeni alınacak oyuncu bulunduklarından Fransız atletizm 
Smith liyakat ve meharetini evvela lar arasında tecrübeliler tercih edildi. 

klüplerindcn birinin getirileceği ümit 
namzetler arasında göstermeğe mec· ğinden aradaki rekabet artmış, rakip- edilmektedir. 
burdur. Dersleri müteakip her gün ler kuvvetlenmiş, ekzersisler de son 
öğleden sonra bila istisna, giineş, ya~ derece sıklaştınlmııtır. Bütün bu va
mur, kar, durmadan ekzersiz, güne~ ziyetleri efkarı umumiye yakından 
batıp projektörler yanmcıya kadar takip eder, çünkü alakadardır. Bu a
ekzersizl Bunu takip eden saatler laka ise oyuncular arasında büsbütün 
zarfında siyah tahta üzerinde oyun heyecan tevlit eder. Smithin ilk sö
taktiği hakkında projeksyonla kon- mestrede takımda beraber oynadığı 
ferans vardır. Futbol sahası bir harp arkadaşlarının çoğu müruru zamanİ:; 
meydanıdır. Binaenaleyh bütün ma bu çetin mücadeleye tahammül ede 
nevralan, tekmil hileleri öğrenmek. miyerek veya manen veya maddeter 
ezberlemek ve hazmetmek şarttır. mutazarrır olarak birer birer serpil· 

Nihayet antrenörün insafiyle o mişlerdir. Lakin bütün mihnet ve 
günün antrenmanı biter, ayaklar ı5Ü- imtihanları atlatmağa muvaffak <•· 
rüklenerek, kollar omuzlardan asıla- lan, i.iniversitenin isminin ilk 1 ~' ,. · 

• r·~' .... ,.._ , .. i....,• •• l 
' 1 • """ ~. .. ı t T"' ~ t .. 

t • , t ..... 

~ ~ "'J .... , 
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Avrupada futbol 
Şamplyonluğu 

maçları 
Avrupada son haftanın futbol 

şampiyonluk müsabakaları neticele
ri şunlardır: 

Almanya 
Sarrebruck 1 F rancfort O 

Sttutgard 2 Essligen 2 
Stuttgrad 5 Ulm 3 
Nurenberg 4 Münih O 

Berlin karışık tc..kımı da H~mbur· 
gu 5 - 3 yenmiştir. 

ispanya 
Granollers 4 Barselona 2 

Espangnal 2 Saladell 1 
Badaloua 2 Girona 1 

ltalya 
Bologna 1 Rorr.a O 
Milona 1 Geuova O 
Juventüs O Sampierdareua O 
Bari O Napoli O 

Belçika 
Bdçikadaki kulüplerin birincilik 

dereceleri şimdilik şöyledir: 
20 Puvanla Brnxclles birinci, 

19 puvanla Gillorse ikinci, 18 puvan
la AuWerp üçi.incü. 

Çekoslovakya 
Sparta 19 puvanla birinci, Slavy:.ı 

18 t>UVanla ikinr.i, Prostiycv 16 pıı· 
vanla üçüncü, Pilsen 13 puvanla döı 
di.tncü gelmişlerdir. Şehrimizin tanı
dığı Moravska S!avya kulübü şimdi · 
liJt ancak on birinci vaziyettedir. 

An karadaki 
maçlar 

Fener - Ankara, 
Galatasaray - lzmlr 

karşılaşıyor 
Ankara stadının açılma merasiminde 

yapılacak maçlardan ilki; Fenerbahçe 
ile Ankaragücü arasında olacaktır. tkin.ı 
ci günkü müsabaka da Galatasaray, b· 
mirin Alttnordu takımile karşılap.cak· 
tır. Bu iki günün galipleri de UçünC:U 
ıtün final maçını oynıyacaktır. 

Eski boksör 
Ringe çıkıyor 

Tekrar ringe çıkmiya ko.rar ve~ 
eski lngiliz boks şampiyonu Kanadiii 
zenci I..arri Gens, Blakfriaste yapmıp 
olduğu ilk maçını, rakibini tiçUnctı 
ravntta nakavt etmek suretiyle kazan 
mıştır. Maamafih bu netice hiç kimsel 
yi hayrette bırakmamıştır. Çünkü ~ 
cinin ilk maçında muhakkak galip gel. 
meslni istiyen organizatörler, dayak, 
yemek için Pavesi isminde bir İtalya
nın yardımına müracaat etmişlerdi. 

Yü..."'iicil - • .. mah, allah, !faltıız Ma"f 
deııizini yil::mck istiyordum. Ha'll>Kk;i
bak Amcrikaya k4dm gelmifim.!,, el 
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Hatırala.rını anJatan : Alman koraan ~e mısı 

Macera ve aşk romanı 

Kumandan telAş eseri a-ö~termedl : çocuğun ayakları gayet iyi görünüyordu... Ze~ 
- Nasıl kaçar canım? Zavalh adam bella herif: "Gel! Gel bakayım. Yakaladım dedi 

Romatizma saocı:arından inim inim inliyor f .k 1 h··ı~ " 
• 

1 
N'h ·~· h ld 

1 
• . Geçen ten a ann u asası: birlikte denizde yUzerke11 ve köpek bı- "-Ah, tatlı kabağı da yere tsı:Dı 

Yarabbı, ne saadet. ı ayet gene saat geçtıgı a e ne ge en var ne gı- KUı;Uk Habeş SUnbUI, hadım edilmekten lığının takibine uğramışken asla bu testiyle suyu da .. Ne demt'ğe girdilll 
.hilrriyetlmizi elde etmiştik. Ellerimizı d~n! Sonradan öğrendik ki bu havai kurtulmllf yaman bir kö:tehordur. Be kadar korkmamıştı .. Çünkü o zaman, bu menhus vdaya .. ,, diye düşürıdü .. 
sıkarak birbirimizi hararetle tebrik fişekler Okland ahalisinden birinin eğ- yaz. kadınların peşinde dolaştığı bir ge anha minha, ölilm vardı .. ölüm ~ir? Fakat, düşünceleri uıma.;;. da donB 
ettik. lentisi münasebetile atılmış yoksa bi- nılde, aı;ık bir oda bulup tçerl dalıyor Sünbül, binlçrcc zencinin herhangi bir kalarak, dört kulak kesildi.. ZebcllB 

' ve orada kabak tatlısı yerken, zebella 
Herkesin yemek salonunda bu!undu

ğu kışlanın önünden geçerken küpeşte
ye çuvalları yıkarak kendimiz.e siper 
ya.pıp arkasına sığındık. MotörUn me
şinden şiltelerile takviye ettiğimiz bu 
siperler sayesinde kışladan yapılacak 
bir ateşe karşı muhafaza da olacaktık. 

Elimizde tüfeklerle, her an mukabe
leye hazır olduğumuz bir düşman hü
cumu yapılmadı. Kaçışmım henüz kim 
senin fark etmediği anlaşılıyordu. 

MotörUn yedeğine aldığımız küçük 
füika süratimlz.i kesiyordu, ipi kese
rek bu filikayı bıraktık. Adadakilere 
f ırarımızm ilk Şı.reti bu küçük filika 
oldu. 

Esirler arasında kalan arkadaşlar

dan Osbahr f irarımızı müteakip ada
daki vaz.iyeti bilB.hare şöyle yazmıştr: 

"Kont hareket ettikten sonra, • bu 
teşebbilsten haberdar olanlara endi~ 
yüklü derin bir sessizlik çöktil. Akşaro 
yemekleri umumiyetle çok ne§eli ve 
ğürUltülil geçtiği halde o gün ağızla
rımızı bıçak açmıyor, lokmalar boğazı. , 

mızda diziliyordu. Kulaklarımız kiriş
te, tUf ek sesleri bekliyorduk. Mt"?rakrnı 
yenemiyen bazı arkadaşlar sahile ko§ 

luıar; "Ferle,, çoktan kaybolmuştu. 
Biraz sonra bir haber geldi: 

- Küçlik filika sahil yakmalnndn 
alkalanıyor; motör ise meydanda 

yok. 
Bu haber üzerine firar teşebbüsün

den ha.beri olmayanlar bile fevka.Hide 
bir hadise cereyan etmekte olduğunu 
anladılar. Fakat biz imdada yetiştik. 

- Ne olabilir? Merak edilecek bir 
şey olamaz canım! 
Maksadımız Konta ve arkadaşlarına 

vakit kazandırmaktı; bunda da muvaf
fak olduk. Esasen yemekte bulunan 
Yeni Zellndalı çavuş şaşılacak kadar 
saf bir adamdı; f iran aklma bile getlr
miyerek ukalaca izahat verdi: 

- Mesele basit bunda. anlaşılmaya
cak ne var ki! Küçük filika, ipi çözü
lerek açılmış olacak. Kont ve birkaç 

arkadaşı da filikayı bulmak için mo
törle açılmışlardır. LA.kin beceriksizler 
lfaranlıkta filikayı görememişlerdir. 

Nerede ise gelirler! Zaten Almanlarm 
becerikaislikleri meşhurdur! 
Şımdi gelirler diye ça'VU§ iki aaa.t 

bekledi Bu sıra.da kamp kumandanı, 
l{ontu çağırttı, kızile tanıştırmak is
tiyormuş. Fakat Kontu tabii bulama
dılar. Kumandan telaş eseri gösterme
di: 

- Romatizmalarile o pek ur.ağ~ gi
demez! Belki kıra gezintiye çıkin.13 ve 
geç kalmıştır. 

Bi.ri!ti atıldı: 
- Kaçmış olma.am? 
Kumandan dudak biltU! 
- Nasıl kaçar canım? Zavauı adam 

romatizmadan inim inim inliyor! 
- Belki motörle kaçmıştır? 
- Motörde fazla benzin yoktu ki.. 
Bir mUddet daha. beklediler; herhal

de bır fevkaladelik olduğuna nihayet 
ana.at getirerek kumandan, Okla.nd 
üstahkem mevkiine telefon etmeğe 

ltarar verdi ve dananın kuyruğu da 
i te o zaman koptu: Telef on hattı ke

m işti. 
Projektı>rle muhabere edelim dedi

l~r. o da bozulmuştu. DilşUnUp taşınıp 
sahildeki meydanda bir ateş yakmağa 

1 (lrar verdiler. Koca bir ateş va.kılıp 

~tUne gaz döküldü ve müstahke. -u 
mcvkiin na.zarı dikkati çekHmeğe ça
lJlıldı. 

Biraz sonra OkJand'dan havai fişek
ler ablme& sevinçle ateşi söndürerek 
gelecek imdadı bekledilerr F-a.k&t bir 

zim kampın imdat işaretini farkeden gibi bir haremağaaı tarafından baskına tabii veya içtimai yahut da şnhsi fela- zenciyi görmiyor ama şu sözleri söyle-
yokmuş. u'1'ayarak. bir paravana arka.sına gizle ket karşısında hergün karıoca gibi 1 dlğini işitiyor: 

İngilizler için çok kıymetli dakika niyor. ezildığini, öldüğünü ·gördüğü içın bu "- Kim girdi bu odaya? .. Kim d!r 
ve saatler böyle heba edildikten sonra mefhuma zaten alışıktır.. Fakat, h::l· ı virdi bu testiyi? .. - Gemide hırsız ol· 
müstahkem mevki, vaziyetteki fevk:ı- Bir esir tacirinin gemisinde neler dım edilmek? .. Bunca beyaz kadının madığı muhakkaktır.. Bütün adamlıı: 
IS.delikten ancak yanında şüphelendi: bulunmaz? .. Hangi memleketin eşyası bulunduğu bu cennet ortasında eli böğ- • rımız tecrüh<.:lidir.. Yeni de kimse)1 

k ta Jd - yoktur .. Bilhassa, böyle yedi parçadan ründe kalmak .. tı::te bu, ölümden bes- almadık .. Yalnız hasta çocuklar var .. gece yarısı amptan .mu t o upu şe- :.-
mürekkep bir müsellih filo, ekseriya, beterdi.. Onun için korkuyordu.. O- Onlar da azıcık ortalıg-ı topladıktatl 

kilde telefon edilememesi soğulc kanlı ed y ld k ı d ~ 
korsanlık da er.. o a ya a a ıg. nun için, şimdiki. korkusuna nazaran, sonra dol<>~amaz.. Halbuki i«teı tepsı· 

İngilizleri harekete nihayet geçirmişti. --. ~ 
Venoo;k, Ceneviz, İspanyol gemilerini köpek balığından korkusu yarımın ya.- ı yi mangaldan indirdim .. Biraz soğut· 

Firar hadisesi en yakın limanlara . 
de soyar .. Tabiatile, ganımet eşyası, rısının yarısı bile değildi.. tum .. Elimi yıkamak i"in, kandili at· 

bildirildi. Her taraftan mitralyözlerlE' k · 1 " 
biltUn mürettebat arasında ta sım o u- Az daha bir çığlık bi!e koparacakt~. dım. abdeste kadar gittim.. Beş nltJ 

silahlı motörJer, romokör ve stimbot
lar firarileri takibe çıkarıldı. 

Fakat bütiln bu hazırlıklar tamam
lananıncaya kadar vakit epey ilerle-

miş, sabah olmasına bir şey kalma
mıştı. İçlerinde hususi yatlarile birka~ 

da amatör bulunan takipcilerin birka~ 
düzüne tekneden müteşekkil filotillası 
boş yere dolaşıp durdu. Bu takip, Ye· 
ni Zelindın zaten mevcut olmar rı 
deniz harbı tarihine hiçbir şeref ka, 
za.ndırmadı. 

(Dewım1 var) 

nur. İşte, Sünbülün arkasına sığındığı Ve i~te o zaman adam akıllı ele geçt! dakika bile buradan ayrılmamışkeıı 
paravana da, bu tarz ~yadandı.. Bir cekti.. Harem ağası, onu, kulağındar. biri girmiş odama.. mm o? .. ,. 
Ceneviz pa.ranavası .. Ku.~lu muşlu bir yakalayarak: Ortalığı fır dönüy.->rdu .. Babası tut· 
şey .. Bir buçuk arşın yüksekliğinde... - Gcel ! Gel karata bakayım. , Bu- muş gibi hiddetlenmişti.. Neredeyse< 
Ancak, alt tarafı, bir karış kadar açık. rada ne arıyorsun.. paravananın arkasına bakacak.. ve 

Zenci çocuk, vücudunu gizlediğitu Hem sen, yaralı olduğun halde nasıı yakala.nacak Sünbül.. 
sanıyordu.. Halbuki, ayakları meydan· dolaşabiliyorsun? Gel seni muayene Eyvahlar olsun .. 
da .. Odanın içinde pekala görünüyor.. edeyim .. - diyecekti.. Zenci birdenbire durdu: 
Hele iste, "Kim o? .. diyen zebella elin- O zaman, işte o zaman .. Aman Al- " A. A ı t d" h k d ~ - . .. ~ e .. ,. ye ay ır t .. 
de kandille içeri girince, ortalık aydın- lah .. Sen imdat eyle bu SünbüJ kulu- Çocuk. ensesine, demir gibi bir pcıı· 
landı.. Büsbütün görünüyor.. nun haline.. çenin yapışmasını bekliyor .. Gözleriııl 

SünbülUn yüreği o kadar hızlı çar- Oğlancağız, dişini sıktı .. Dilin! yut· yumdu .. Başını, omuzları içinde topa!' 
pıyor ki.. Birkaç gün evvel, anncsile ttı .. Sabretti.. 

--------- ladı .. Bekliyor •. 
Fakat harem ağası, odanın ortasın• 

kadar ilerledi.. 

Zabitlerin lehinde şehadet etmelarine 
rağmen Semra gene serbest 

bırakı 1 marn ıştı 

························-· .. ···-···-····-·····-·· : ı : Yazaın: : . . . . 
: ıakend ır F. Sertelli i . . 
: - 28 - : . . . . ······················-······················-········: 

"-Kabağı yemişler .. Tepsinin orta· 
smı delik deşik etmişler .. Parmak pnr· 
mak mmcıklamışlar .. Sonra da testi)1 
devirmişler .. Kim yaptı bunları? .. Bll' 
nu yapan nereye gitti?. Görülmlyor" 
Sırra kadem basmış .. İyi saatte olsuıı· 
lar mı yaptı bu işi.. Fakat onlar da bıl 
odaya giremezler .. Çünkü burası iyict 
afsunludur! Bütün muskalarım, tılsıtıl' 
larım tamam öyle? .. ,, 

Madam KJodeti imparatorun saraymal 
girme~e teşebbüs etmiş olmakla itti
ham etıni~lerdi. Ya Semra .• ? O hem sa
raya, hem de veliahdin koynuna gir
mişti. Mahkeme şüphesiz ki b11 nokta 
üzerinde de duracak ve Semranın ca
susluğa dair vereceği hükümden elbette 
hiç bir sebeple geri dönmiyecekti. 

Müddeiumuminin okuduğu vesikala
rın başka bir kadına ait olduğu anlaşıl
sa bile, Semrayı gene casuslukla ittiha
ma bu ıebepler kafi değil miydi? 

• • • 
Semra gene divanı harp huzurunda. 

Müddeiumumi soruyor: 
- Kudüse dönecek olan zabit!eri bu 

gün mahkemeye çağırdık •. Onlar içinde 
tanıdığın zabiti bize kolayca gösterebi
lecek misin? 

- Bu suali o zabitlere neden t.0r mu
yorsunuz? Onlar arasında beni Kudils
te tarumış biri vana. bunun meydana 
çıkmasını neden kendisinden i&te miyor 
aunuz? 

Reis bu teklifi çok makul görmüş ol
malı ki, celseyi beş dakika tatil ederek, 
mahrem bir görüşmeden sonra tekrar 
makamlarına oturdular. 

Bu sırada mahkeme salonundan içeri 
muhtelif rütbeli beş Alman zabıti giri
yordu. 

Semra maznun sandalyesinde oturu
yordu. Zabitleri görünce merakla hep
ainin yüzlerine ayn ayn baktı. 

Reis sordu: 
- Bu zabitlerden hangisini tanıyor· 

sun? 
Gardiyan: 
- Zavallı kızcağız •. tdarru duyunca 

aklını oynattı.. diye söylenerek Semra
run hücresinden uzaklaştı. 

Madam Klodet.. 
Semra bu ismi hatırlıyordu .. 
Yüzbaıı Ştanke ona bir akpm tokan 

tada böyle bir kadından bahsederek: 
- Birkaç gün sonra kurşuna dizile

cek .. Çok acıyorum. Hiç suçu yok. Bü
tün kabahati fransızcayı bir Fransız ka
dar l!"Üzel konuşmasıdır. 

Demitti. 
Fakat. Semra ingilizce bilmiyordu. 

Ne olursa olsun, Ştankenin masumif 
yetinden bahsettiği kadın mademki bir 
gün evYel kurşuna dizilmişti.. Semra bu 
hadiseyi gözönünde tutarak kendi vazi
yetini de çok tehlikeli görüyor ve mah
kemenin adaleti hakkındaki şüpheleri 
bilsbiltün artıyordu. 

- Hiç birini.. 
- Yalan söyleme 1 

- Böyle bir duruşmada yalan söyle-
mek imkanı var mıdır? 

Reis zabitlere döndü: 
- Bu kadını tanıyor musunuz? 
- Hepsi birden: 
- Evet .•. 
Diye cevap verdiler. 
Semra birdenbire şaşalamıştı. Fakat, 

§aşknıhğı çok sürmedi. 
Zabitlerden biri: 
- Onu kim tanımaz? dedi prk yıldı 

ıı Semra .• 

Reis tekrar sordu: 
- Semrayı yalnız tiyatro sahnesinde 

mi tanıyorsunuz? Harp cephesinde gör
dünüz mil onu? .. 

Zabitler gülmemek için kendilerini 
zor tuttular. İçlerinden biri dayanama
dı. 

- IHz Filistinde erkeklerle harbedi· 
yoruz. dedi. Müddeiumumi: 

- Bu kadını Kudilste görmediniz mi? 
diye sordu. Zabitler buna da menfi ce
vap verdiler: 

- Bu kadar gUzel bir artist Kudüse 
bir gUn iç!n bile gelmiş olsaydı, onu 
herk:sten önce biz tanırdık. 

Müddeiumumi bu cevabı kafi görme
di: 

- Kudüste sahneye çıkmamı§ olabi
lir. Böyle olduğu takdirde onu nasıl gö· 
re bilirsiniz? 

Zabitlerden biri bu suale cevap vere
rek: 

- Ben Kudüste şehre girip çıkan ya
bancıları karargah tarafından takibe me 
murum Yabancı aıfatile de gelmiş olsa 
gene rnalllmatımrz olurdu. dedi. 

Reis müddeiumuminin yüzüne baktı : 
- Başka sorulacak bir nokta var mı? 
- Hayır. Zabit efendilere sadece as-

keri şerefleri ve vicdanları üzerine ye
min etmelerini teklif t"diyorum. Yemin
den evvel başka bir diyecekleri varsa 
söylesinler. Bu bir memleket meselesi
dir. Bu ciheti de kendilerine hatırlat
mak isterim. 

Zabitler müddeiumuminin bu teklifin 
den fena halde sinirlendilerse de bir ıey 
söylemediler. 

- Mahkeme nasıl münasip görürse o 
suretle hareket ederiz, diyerek jandar
manm yeşil bir çoha içinde sarılı olarak 
masanın üstüne koyduğu İncilin önün
de durdular. 
Beş zabitin göcıterdiği bu merdane 

hareket karşısında Semradan başka se
vinç duyan bir kimse yoktu. 

Zabitler doğruyu söylediklerine ye
min ederek salonu terkettiler. 

O günkü celseden de müsbet ve ha
diseyi aydınlatıcı bir netice elde edile
memişti. Reis muhakemeyi gayri muay
yen bir güne talik ederek, Semrayı tek
rar eski hücresine gönderdi. 

Semra o gün tevkifhaneden yakasmr 
kurtaramamıştı. ..... 
31 numarah sigara 

kutueu ı 
Tevkifhanedeki hücresinde bu işin 

sonu nereye varacağını dUşünüyordu. 
Semranın yanmdaki odada askeri 

bir meseleden tevkif edilmiş genç bir 
miilazim yatıyordu. 

Hücrelerin önleri clemir parmaklık

tan ibaret olduKU İ!jin, muhakeme gün
leri hücrelerinden çıkan mevkuflar sa
ğında solunda kimler yattığını görür
lerdi. 

Bir akşam ak bıyıklı gardiyan gene 
her zamanki gibi demir parmaklıkların 
önünde Semra ile görüşürken: 

- Yanınızdaki hücrede size çok acı
yan bir genç zabit var. dedi ve cebinden 
bir paket sigara çıkararak Seınraya u· 
zattı: 

- Bunu size gönderdi. Sigara, ihti· 

tattan menedilen mevkuflar için, çok iyil 
bir arkadaştır. 

( Dmxmı.ı var;) 

Yine fır dönüyor odayı .. 
"- Kedi desem değil.. Çünkü ı-:1· 

dım Rds kediden h~lanmaz .. Bir. telt 
kedi bile yoktur gemide .. Ah, fareler .. 
Yine fareler .. Mutlaka farelerdir bil 
işi yapan! .. ,. 

Testinin parçala.-ını toplamağa bıı.Ş' 
ladı .. 

"- Fakat fa.re de, bir arşın boytıl1' 
daki koskocaman testiyj nasıl olur dıl 
odanın ta ortasına kadar fırlatıp ptı' 
ram parça eder? .. Buna imkan var ını· 
dır? .. Bu kadar iri fare nerede görUl· 
müş ? .. Allah Allah .. Fesübhanallah·"' 

Parçaları birer birer topluyor, açıl< 
pencereden dışan fırlatıyordu .. 

SünbUJ: 
- Keşke şuraya saklanacağıtJlS.. 

açık pencereden dışarı fırlayarak ge
minin dış kenarına gizlenseydifll 1•• 
Havvanın odasına girdiğim gibi burs· 
dan çıksaydım .. ,. 

Fakat, iş işten geçmişti.. öyle de 
aksi yerdeydi ki. paravana.. Kapıdııll 
uzaktı .. Arka taraflar tamamile duvııf" 
dı .. Hiçbir yere s::vışamazdı buradan·· 

Harem ağası, testiyi toplayıp kı11Jc· 
tarını atmak, yerleri de bUyük bir bet· 
le kurulamak işini bitirdikten so~· 
tepsinin başına geçti. Muayene ~1~ 
yine yük,ek sesle söylenmeğe bıışlıı 1

• 

"- Lahavle vclakuvvete illabilla. · 
. lJıl 

Nasıl fareymiş bu? .. Nasıl gclmıŞ 

koskoca tepsinin ortasına? .. ,, 
Kandili yaklaştırıp iyice baktı~
"- Ayak izleri de yok .. İçinde. lıJt" 

memiş .. Yürüseydi, mutlnkn bellı 0d.,ıe 
du .. Demek ki, bir acaip fare .. Cn~ 1

,e
tepsinin ortasına zıplamış .. yeınıe ) ,. 
miş .. Hem de, diş diş yerler bırS.~1ş 
dan yemiş .. Sonra, yine cap .. Fırl 
dışarı .. Ve şuraya kaçmış .. ,, 

Bir kahkaha attı.. ııci· 
Ve paravananın altını, kUçük ,,c 

nin ayaklarını gösterdi.. .ıı1esı 
Avcının bir şlkilra hücum et p 

gibi bir vaziyet takınarak orayn dO 

yürüdü.. (~ ,~) 
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Sİ~EM.4 
Rejisörlerin keşfede

nıediği istidatlar 
Rejisörler sinemaya kabiliyetli kim. Mirna Loy sesli filın çıkıncaya ka-

leleri bulup şöhrete eriftirmekte eqı- dar bUtün filmlerinde hep şarklı ka
lacak bir melekeye sahiptir, zannedilir. dm rolleri yapmıştı. Sesli film başla
Filıin rejisör bir mağazada gördüğü • yınca hiçbir şark lisanı bilmediği ileri 
satıcı kızın istidadını derhal keofet - sürUlerek kendisine yol verildi. Mirna 
iniş, bu sayede o satıcı kız şimdi filin- Loy sonralan başka tipte roller almı. 
ca meşhur yıldız olmuştur, diye anlatı ya muvaffak olarak rejisörlerin hata
lır. Fakat hakikat her zaman böyle? sını ispat etti. 
değildir. Rejisörlerin aldandıkları za · Roşel Hudson, R. K. O. stüdyosun.-, 
inanlar, böyle şaşı!acak keşüler yap . da üç sene müddetle figUranlık yaptı 
tıkları zamanlardan belki pe daha çok· ve ancak Foks şirketine geçtikten sa. 
tur. Birkaç misal verelim: ra bir fırsatını bularak bUyük rol alıp 

Greta Garbonun sanatkarlık kudret; kabiliyetini gösterdi ve yıldız olabildi. 
ne Amerikalı rejisörler, sinema şirket- Fred Aster, M. G. M. hesabına 

leri erkanı on sene kadar evvel asla i- "Dans kadını,. filminde oynamış, ale
nanmamışlardı. İsveçli yıldız Amerika 18.de telakki edilmişti. Paramunt'da ay. 
ya. davet edilişini. vatands.şı meşhur re ni kanaatle kendisine yol vermişti. R. 
jisör Moris Stiller'in ısnı.rına borçlu - K. O. bu "beceriksiz,, in istidactını keş 
dur. Amerikalılar Moris St"llcri Ame federek meşhur yaptı. 
rikaya çekmek istiyorlardı. Stiller, Bir başka aldanma hikayesi: 
Greta Garboyu da Holivuda çağırttır - 1913 de Sesil B. dö Mil, Jeslaski. 
mak istedi: kabul etmediler. Fakat Samuel Goldvin bir sinema kumpanya 
Stiller şiddetle ısrar etti ve kendisinin sı kurdular ve aktör Düsten Farnuma 
Amerikaya gitmesi için bunun şart oJ. bir teklif yaptılar: 
duğunu ileri sUrdU. - Çevireceğimiz filmin baş rolUnll 

1stemiye istemiye bu şartı kabul et- al. Mukabilinde de ya kumpanyamıza 
tiler. Aradan çok geçmeden de Garbo- dörtte bir nispetinde ortak ol ve}"J 
nun değerini anlıyarak vaktiyle neka 5000 dolar ücret al. 
dar aldanmış olduklarının farkına var· Aktör hissedar olmaktansa muayyen 
dılar. bir ücret almayı tercih etti. 

Dan:cı Dar:yö "Por Artur,, fihııüıde 

Japon kadını t0lütıde 

Beş sene sonra, reddettiği bu hisse 
on milyon dolar değerini bulmuştu. Ak 
töre gelince, o sene sefalet içinde öldü. 

Lilyan Helman .Metro Goldvin kum
panyasında 35 dolar haftalıkla senar
yo okumağa memurdu. Birkaç deh 
kendi senaryolarını teklif etmek iste
diyse de daima red ceva.bile karşılaş. 
tı. ürreti arttırılmadan da senaryo ya-
zabileceğini kızcağız ısrarla söyledi; 
gene reddedildi. Bunun tlzerine kum
panyadan istifa etti ve yudığı bir pi
yesi tiyatroda oynatmıya muvaffak ol
du. 

Piyes bUyUk bir muvaffakıyet kazarı 
dı ve Goldvin kumpanyası bu eserin 
sinenıaJ.a nakU imtiyazını eski memu. 
rtmcllltt IMMMJ ~ =-..aHaırtdr.-ı-- 'Olf!ıM-• 
kadına da haftada bin dolar ücretle 
senaryo muharrirliği teklif etti. Red 
sırası bu sefer genç kadına gelmişti. 
Kabul etmedi. 

Zavalll yıldızlar 

Holivud yıldızlarından, bilhassa ses
siz sinema uunanında oldukça meşhur 
0

1an Meri Astor aleyhine kocası bir 
dava açmıştı. Bu muhakeme esnasında 
davacı tarafından gösterilen deliller -
den en kuvvetlisi, yıldızın günlük inti
balannı kaydettiği bir defterdi ki, baş
lıca parçaları mahkeme salonunda o • 
kunmuştu. Bu defterin Holivuda ait o
lan bir parçası mahkemede okunarak 
herke.sçe öğrenilince sinema payitah -
tında büyük bir dedikodu başlamıştır. 
Bu parça şudur: 

"Sinema hayatında harikullde bir 
§öhret kazansaydım bile bu bana saa
det getirmiyecekti. Filmlerde çalışmak 
tasavvur edilemiyecek kadar yorucu 
ve can sıkıcı ... Sinema stüdyoları dün. 
yanın en gayri sıhht, en berbat çalış
ma yerleridir... Stüdyolar güneş gör -
nıez, hava almaz ve projektörlerin göz
leri bozan, boğucu bir hararet ışıklan 
ile tahammülfersa yerlerdir. 

GUnler, haftalar ve seneler işte hep 
bu muhit içinde geçer. 

Kalif orniyayı hiç sevmiyorum. Holi. 
vuddan ise nefret ediyorum.,. 

Zavallı yıldızlar! 

Yıldızların yaşlan 

Greys Murun yaşı otuz beşten, Kat
harin Hepbornün otuzdan fazladır. 

Marlen Ditrih 32, Key Fransis 38, 
Marion Dyvis 38, Rut Şaterton 44, Mir 
na Loy ve Klodet Kolber 32, tren Dun 
33 yaşlarındadır. 

Joan Kravfordun yaşı ise otuzu epey 
&§kındır. 

~ Holivud hakkında Con Barimu
run fikri: 

"Holivud herkesin, henüz kazanma
dıkları parayla, sevmedikleri ve hatta Cin llarlu, annesi tarafından Kali
tannnachklan kimseleri şaşırtmak için forniya 8ahillcrhıde yakalanmış ko
lhtiyaçlan olmıy,an §eyleri satın aldık· oaman bir balıkla beraber fotoğraf&. 
lu:I bıir mahaldir!" tıt çıkıtırtmı§ttr 

KDÇCJK 
HABERLER 
~ Japonya maarif nezareti yeni 

bir emirnameyle sinemalarda öpüşme 
sahnelerinin gösterilmesini yasak et 
miştir. 

~ BUyUk Alman rejisörU G. W 
Pabst Sovyet Rusyaya. giderek orada 
film çevirecektir. 

KAR OL 
LOMBARD'IN 

Klrak GeyH ile bera · 
ber çevirdiği son film 
de üç pozu ve Joan 

Kravford 

ispanya ihtilali 
ve sinema 

İspanya dahili harbinin dünya efkl
n umumiyesinde uyandırdığı al.Aka11 
istismar etmek istiyen Amerika sine
ma şirketlerinden biri mevtuunu bu la

yanlardan alan bir film çevirmeye ka. 
rar venruş ve mevzu olarak ta asilerin 
Toledo Alkazarın\ hükumet kuvvetleri· 
ne karşı mUdaf aasını seçmişti. Fakat 

~ Margarel Sallivan geçen haftıt bu teşebbüs Amerikada efki.rı umumi· 
evlenmi§tir. Kocası Leland Hayvard 
bir reklam müessesesi müdürüdür. 

~ Lili Damita, bir sene evvel ev
lendiği Erol Flin'den boşanmıştır. 

~ Gari Kuper Paramunt kumpan
yasından ayrılmış ve M. G. M. şirketi
ne geçmigtir. Eski şirketi şimdi M. G. 
M. aleyhine beş milyon franklık zarar 
ve ziyan davası açmıştır. 

~ Çarles Çaplen (Şarlo) nun boyu 
1,59 dur. 

~ Geçen hafta ölen meşhur Fran
sız artisti Andre Berley 46 yaşmday· 
dı. 

~ Röne Biz'nin meşhur operası 
"Karmen,,, Amerikada Paramunt ta-a· 
fmdan fllme alınacaktır. Baş rol Ne,· 
york operası artistlerinden Gladis 
Svartota verilmiştir. 
~ Meşhur rejisör Frank Kapra 

musikişinas Şopenin hayatını filme a
lacaktır. Şopen rolü Fransis Lederere 
verilmiştir. 

yenin şiddetli bir muhalefetiyle kareı· 
taşmıştır. 

Meşru Madrid hükumetine isyan e. 
den faşist ihtilalcilerin , .. Alkazar mtl· 

dafaası,. filminde bir kahraman gibi 

gösterilmesine tahammUI edilemiyece

ğini işçi sendikaları, sulh taraftan te
şekküller, birçok siyasi partiler, hayır 
cemiyetleri kumpanyaya bildirmişler, 

her taraftan protestolar yağmıştır. 

Amerika efkan umumiyesinin ts. 
panyol asilerine nekadar aleyhtar bu
lunduğunu gösteren bu şiddetli muha

lefet Uzrine filmin çevrilmesinden vu 
geçilmiştir. 

~ Corç Raft da Paramunttan ay. 
nlmı§tır. Kumpanya ve artist uzlaşa. 
mıyacaklarını anlayınca artiste hafta
da dört bin dolar temin eden mukav .. 
leyi hiikUmsUz saymağı kararlaştır
mı§}ardır, 



DDRILEN 
MUMVAI 
......................... !11!1 .. ~--~--~---
K•G I mumya•ı v. Mı•ırlı kadının 
mumyalanmı• b••• canlandılar ı 

lstanbul müzesindeki mumyanın 
canlandlğı hiç işidilmiş midir ? 

J191D cllt1lrl. ellliıd ft •llmlım• 
411• kwmlın ...... bunal* Wr 
iı1lrl ~ .. Sendi derllL ,.__ 
Juca ene! nefis IDeyvelere, ....... 
mttcevherlere, ,u.e1 ve .a.pta ka· 
6nJamı omudanna clokwuDat olan ......... , 

Uatmıyalun: B1I IDUlllJS lali lllr 
illa cuıJandı ım1 QDlınıbDlr mit 

Halbuki aJmOt mahlGklanla _. 
Ja1amam - ~kten ...,ı.,rn 'u 
W1e - iman rahiyatmda prip .......,_ 
~ vtıcude ıetlrdlll. bele ..... 
.. fuliyetin, iti pek uıttılı eoa 
....... ,. pek &9rJUmOltlll'-. 

SIÇRIY AN kEDI MUMYASI 

lılımdald antika eeerler pnel h· 
.-• doktor v.,pı, topraklltı 
~ lll'ltlllda bil' panel• .. 
.. buJmut, ~erielade 1*rat .. k•· 
..... lllUJll1lll bWlll'mMI tbtfmalY" 
it • muayene iPl • ~ ıBtUrmllttl 
nJrat mle, IMdl biflmlnde1d bu pone
...... Jltlrtden ~ ol4•1mm 
..... dr ·-- tlndae- poneleal, ,.. 
tak odumda bir m111nm üseriae ..,. -Jl'alrat ,, ıece bir tlrll .,.,... • 
6. Garip ha,.Setı.r 1klnla lnGn • 
.4en ceçiyordu. Kedi. yerinden oynar 
cibi oldu. Ve ona dikatle bakmai• '-le 
İadı. 

Doktor Veypl, uyumak için uat-
iirce kendini sorı,dıtı baJde mUYdfak 
olamadı. Ve. blJap ~ otur· 
dulu 1:am1n, iri bir kedlnln keııfli. 
llDe athyarat ;uzunu w eUednl tır· 
-laytp açik pencereden dıpn kay· 
1'0)dupnu gltrdU.. Derhal pencereye 
ioftu. Kendi kedf,ü, baJısecle • he
n a alaçlıklar anamda kaybolan - biT 
,.~ kediy~ ıırtıQı Jca1*rtmg. hırlı· 

~ Tekrar yatalma dandU. Ve bu 
f mala\ U.e~dckl porselon kedinin 
P1fsa olc!ujmm. a&'dQ. lçeriliadea 

:.mat bir kedi awmyua, cloktMml 
IOİUk IOpk bülyordu. 

Yaam ı Hlls ~ mllnlr 

I• batJacldar. Jllt1•manm neden ibaret 
oldupu ~ için abUr od.aya ıeç.-
mel• ceaaret edemiyorlardı. Mumva
lanmıt Jlı11rlı kadın batını da düttm
aıekten kendilerini alamlyorlKdı. S.. 
ki llıaır eHf ı.dne alt aö:yleneıı tıllllll 
hiklyeleri ve: .. bu eserlere el .Urenterin 
bqlanna fellket gelmesi,, gibi maııaf 
efdneler batırlanila aet~l. Korkunç 
patlama, bititlk odada esarenais bir 
kuvvetin faaliyette oldulUDa delil •· 
)'llıyordu. GilrUldh\Un bitifik odadan 
&el~ tuplae yoktU. ÇOnkil em 
alt btmda Jrimn oturmuyordu. 

Mahut patlamadan aoma, bqb 
bir hadile olmadrp ~ dbktOt" koo 
CUI ur.kaya daldılar. Geceleyin dok· 
tor BrakeabBd lttndi1911 bir -
da bulclufwu Ye pefl uta 1tlr eOrG 
1llltla adamın pldilial- llyllJor. lonn 
sıllddar lçbıde uyaDIDll ve kocHnn 

12 Birinci kbmı - 1936 

!HABER 
1 Memleketin kültürüne hizmet 
1 etmek maksadile 

ı ı ·rı;a~9Sd~~;r~t;ren 

1 ~ ~~ !~~vo k~:~~ :!tikO~ ör 
renmek. metotlarmm en mük~eli olan bu takrirleri, dilimiu. 
memleketimizin tanlllDUf lisan hocalan tatbik etmi9lerdir. 

Kendi kendllerıne 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
Ôğrenmek iatiyenler bu derslen takip etmelidir. 

Her liaan 90 denten fazla ıünniyecektir. 

Memurlar ve askerler 
Oç aylık abone fiyatı olan 400 kuruı üzerinden % 1 O iskonto 

görecekler ve bu miktan aylık müea..,, taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 

Apjıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

isim ve adre9ler olnmaldı olmabchr. 

HABER gazetesi "' 
ISTANBUL, 

a.zetenızın ll•n ...,..,erine devam için l'O .,111& 
..... aluyarum. Blrtncl taksit alan t20 kurut 

ite gDnderUm .. ur. · 

Adrea ı • 

lmaa 



• 

ı 
son ~ 

m u7ı att'/Jele'li 
1 4 1.918 

Yazanlar: ıngmz ordu•u hava zabltlerlnden Kenneth Errovn Collln., 
Methur •-»Y•h va muharrir Lovvell Tnomas 
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Harbiye nezart.ti ümitsizliğe düşmüştü 
Garp cephesinde Ludendorf fena halde sıkıştırdığı için 

AJenbinin bir çok fırkalarını Fransaya çekmişti 
Bana gayet mahrem olan biraz malQ-r dı. Lorans ıehirden çıkmıt ve gelmit ol
t verdi. Allenbi daha bir kaç ay Şa- duğu kumtepcleri ile çorak çöllerden 

yürümeyecekti. Garj ceı besinde gitmişti. Ben o yoldan gidemezdim. Ka-
dcndorf fena halde sık şt.rmağa baş- J bileler beni tanımazlardı. Daha bir 
ıt ve '..>izim harbiye nezareti ümit· konaklık yer almadan camına okuyarak 

liğe düşmüştü. Allenbinin muallim beni öldürüverirlerdi. 
kalarından birçoğunu çekerek Fran Loransla Akabede bulutacaktım. Yol 
>'a gönderiyordu. Kumandan bütün culuk beni adeta bir fırıldak gibi dön· 

orduyu yeni baştan talim etmek dürdü. Yafadan Port • Saide gitmek i
tburiyetinde idı. Bütün bunları an·ı çin bir vapura bindim. Şimendiferle Ka
ıktan sonra Todd dedi ki: bireye vardım. lrmak vapurile Nil Üs· 

11r çölUnU aşarak Port - Sudanı boyla·ı 
dım. Bundan sonra da burnunu Arabis· 
tana çevirmiş küçücük bir serseri gemi· 
ye atladım. 

Akabe dünyanın en kuru ve en ıssız 
bir vadisi olan Arabahın dibindedir. Mu 
sa ile Yahudiler Kızıl denizi geçtikten 
sonra bu kuru vadide dolaııp dunnuı· 
lardı. 

Akabenin arkasında Todd Gilneyin 
bozuk deniz tayyaresile uğraşıp uğrapp 
da üstlerinden bir türlü aşamadığı sön-

mUt yanar daflar ıilıilesi vardır. Oraya 
vardığım zaman 1ehir Loranım Arapla· 

• 
rile hıncahınç dolmuıtu. 

Kudilsten bir deve sırtına athyarak 
40 kilometrelik çölü apn ve buraya 

benden evvel varmış olan Loransı bul· 
dum. 

Bana sordu: 

- tık önce ne yapmak istersiniz? 

- Haydut ve çöllerin efesi Oda ile 
tanışmak istiyorum. 

Dedim .. 
Lorans gülilmsedi: 

- Bu güç bir it değil. Fakat Oda 

kendisine haydut dediğinizi ititecek o
lursa yapacağımız it herhalde güçleşir• 
Sizi onun mıntakasrna götürürüm: fa• 

kat biraz beklemeniz lbım gelecek. 
Acelem yoktu. Zaten Loransm bugil• 

ne kadar yapmIJ olduklannı öğrenmek 

istiyordum. Hepsini öğrendim. 
(Devamı var) .- Bu epey uzun sürer Lowell! Hem1 tünde Hartuma yollandım; oradan Mı

talay Loransın da hedefi aynidir. O -----------------~------.-.-------------F-----------------------------

Yilziınü Şama çevirmiştir. o çölden, Bı·zı·m o·· .. .. muze o·· re ı·ıı·sıı·n muharebelerı· tianın uzak kıyısından. ölü denizden g r uş u g 
•bariyye gölü üstünde §İmale doğru 
rUyecektir. Biz onun yanında yürüye 
~iz. Eğer muzaffer olursak her iki

de ayni yere varacağız. 
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Muharebenin nasıl olduğunu hatıra

tını okuduğunuz üçüncü siltxıri /ırktı8ı 
yaveri Lütfi Bükülmez arkada.11mız ~ 
anlatmı.1tı. Bu ikinci Elsalt mttharebe· I 
si idi ve lngilizlerin bu mıntakuda uğ
radıkları ikinci mağlübiyetti. 

ihtirasl.c:ır uğrunda heba edü.diğini,

1 aradan yirmi küsur sene geçtiği hal 
de düşünmek bile insanın kalbini ka
natıyor. 

korku ve hayretten küçU.k dilini yut- 1 
tuğunu yazmıyor mu1 

BUYUK TAARRW. 

büyük bir faaliyet görülmekte olduğu
nu bildiriyordu. En büyük kumandan1. 
mızdan en kllçük .:ııabitimize kadar bta 
taarru.."'11.n muhakkak eylıll ayında ola
cağını biliyorduk. Fakat nereden çep-

işte sana teklifim: Sen cenuba gide
~ Loransı ziyaret et. Ben burada ka-
flk Allenby ile birlikte yürüyeyim ve 
liı~ı günün birinde Şamda buluşunca 
krar karşılıklı oturarak biribirimize 
ayclcr anlatalım ..• 

- Kabul!. 
'l'odd sırıtarak ilave etti: 
- Daha bir sözüm var. Orada Oda 

Şimdi 1918 senesinin mayıs ayında 
olduğumu,z,a göre harbın tam dördün
cü yılına girmi~ bulunuyorduk. Dör f 
senedir geni§ O!manlı imptıratorluğu
nun bir ser haddinden öteki ser haddi-

lngiliz'lerin dört senede hem de §i· 
mendiferiw, BU yolile ve bütün asrı 

techizat ve levazımatile ancak katede
bildiği çöl yolunu biz Türk yavrulan 
yanımızda içecek BUyumuz bile olma
dığı halde iki ayda tl§mı§ bir kaaırga 
gibi Süveyş kanalını altll8t etmi4tik. 

lngiliz istihbarat zabiti Todd Gülney 
general Allenbinin çölde ~mdiye kadar 
eşi görülmemiş azamette süvari ktt:ı· 

Zarını yüT"ilttüğünü iftiharl.c:ı söyliyor. 
Ya bizim o aynı çölde çelik mavnaları 
sırtım1zda ta!}tyarak kanala götllrdü
ğümilze ve lngiliz harp gemilninin 
at6f kıısan toplarına aldı~ bil.e ~tmi· 
yerek içleri ne binmek aıtretflş 'loarf' 
ya7va1ıa ger.memize ne buyu:nılur' 

Ku4üa w Erdlln muharebelerinden 
sonra lngiliz'ler son kat'ı darbeyi indir
mek için uzunoı.ı bir hazırlık devresine 
lüzum gördüler. Bu sflkün beş ay ka 
dar sflrecekti. Şimdi general Allenb; 
nin emrinde: 
!!1,000 /ngUiz 'V6 Aooatralyadı. 
11!.000 Hintli. 

hem ize çarpacağını hiç kimae tahmi'9 
edemiyordu. Yıldırım ordular grupıa 

karargahı lngiliz taarruzunu da1ıa zi· 
yade sol cenahımızda bekliyordu. Ha'f,. 
buki çok yanılmışız. Bu taarruz hiç U. 
mit olunmadık yerden geldi. 

Vç Türk ordusunu tanmar eden bf1.. 
yük taarruzu anlatmağa girişmeden eu 
vel, muharebenin cereyan ettiği arazi-
1/i kısaca gözden geçirmek çok /ay<J. 
lı olur. 

ı bir Arap tcyhini muhakkak bul .ve 
den selam söyle. O büyük bir şef ve 

inci sınıf bir hayduttur; çöllerin "A· 
~ıran. baş kesen., e§kiyasıdır. Benim 1 

bistana tayyare ile yaptığım ıeyahat 1 
d"n birine o sebep olmuştu. Bunu 
disl sana anlatmalıdır. Yoksa bu bir 

111,ı sırdn. 

ne hem de yaya koşan, hiç izin alamı· 
yan, ia§e edilemiyen, giydirilemiyetı 

scf alet ve perişanlık artık kemiğine 

da11anm~ ol.c:ın moollı Türle yavruları 
hdld ulanlar gfbi mukavemet edi~ıor 
w bu mukavemetinin /ngüiz 3'Üoorisi
nln taarruz kabı1iyetind.en çok aatan 
oldıığumı hem de pek rmıa g6steriyor-
d~ , 

130.000 Mıaırlı. 
Yani -i69.000 in.!On oo 160.000 hay· 

oon mevcudu olan muazzam bir ordı, 
vardı. A§'Jğı yu1oarı yanm milyon in 
atınla kıarşmnda topu topu 30.000 ki
fiden U>aret Türk ordulannı mağlu n 
etmek pek öyle gf2ç bir il olmıyooak 
tt. 

.lfi~ vakit kaybetmedim. Gitmek için 
'1""" aTmak hiç de kolay değild,i. Fakat 
'-abisnı.na gi:-mek büc:bütün lmkinsız-, 

Diln1/ltJd.a eJTeri pek az bulunan bu 
cevherlerin M Jead• ~ ae"bepler we 

Zaten Gillnev bi'le ta11!JC~e ile Rirsebi 
fl.'ffflnde uçar1:en bu §alopeleri g6rllnce 

Ai'JU3tos ile eJl'fil;;n 'f1llyfi1k b.fr kı.m1 
8fl1.-Un foinde gertf. Fakat a7d•rhmız ra
porlar, lngUfz Mlıtı"'""' 116Tkrinde ~k 

l'ilistinin 8ahfl ooolan ~erltı trma • 
ğından ve Olüdeni3den çıpl.ak Yahudi. 
ye dai11ariyle aynlmt~~r. Bu dağlıır 
çok diktir; hatfd -piycıM y1lrü.yflşflM 
bi1.e ancak dar birkaç patffm ve yoldan 
başka ycr'ler de m.üaaft d~öi1dir. 

(DetJamt var) 
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- Sizden istediğim ehemmiyetsiz bir 
ıeydir. Kalbinizin ıiddetle çarptığını 

duyuyorum. Elleriniz titriyor. Vera bu 
derece zalim olmayınız. Sizde insaııiyet 
ten, ,merhametten zerre kadar eaer yok 
mu? 

-Beni sıkıyorsunuz Adolar. Anna 
benim düşmanımdır. Benim müthiş sır· 
tarımı bildiğini unutuyorsunuz. Bunun 
için Anna ıle ikimiz birden yaşıyama

yız Ya onun ölmesi veyahut benim öl
mekliğim lazımdır. Bugün olmazsa ya· 
nn karş·ma çıkar, beni ittiham eder. 

- Annamn ebediyyen sükOt edeceği· 
ne ve size kartı kat'iyyen bir tek söz 
bile sarfetmiyeceğine emin olunuz. Si· 
ze namusum üzerine söz veriyorum. O 
da şimdiden sonra benim gibi susacak 
B..ına inanınız, Ondan kat'iyyen kork· 
ma;nnrz. Onunla başka bir memlekete 
gideriz. Bir daha yolunuzda bulunma
yız. Annanın adını değittiririz.. Fakat 
bucrün merhamet ediniz. Bu pek güzel 
bir fır,attır. Bu fırsatı kaçırmayınız. 0-
mm nerede bulunduğunu bilirsiniz. 
J-Iaydut1ar bir emir üzerine onu iade e· 
d rlı-r. Onu kim kaçrıdı. İsmini söyleyi· 
niz? 

- Peki, öyle olsun. Söylerim. 
V cra, bu sözü ağzından kaçırmıttı 

Kl')ntun ısrarlarına daha ziyade dayana 
nn.,,ıştı. N: fayda ki bu hal çok devam 
et-nedi. İyilik arzuları fr-tınada çakılan 
bir kıbrit gibi biran parlamış, sonra sön 
müş~il. 

Bundan ba~ka. işin en garip taraf 
Vera. kont Adolan da seviyordu. Her 
türlü sırlarını bilen Adoları elde etmek 
onun k:ılbini kazanmak için Vera, her 
tür1U fed:ıkarlığı yapmağa ha.zrıdı. Fa
kat k:ndisi sevdiği için Adolann batka 
bir k zla mes'ut olmasını istemiyordu. 

Her ne olursa olsun konta ve sevdiii 

~------~------------------
kıza karşı muhalefete, elindeki silahı 
kolay kolay ,terketmemeğe karar verdi. 

Taliinin kendisini bu ge::e Adolann 
kucağına attığından memnun oldu. An· 
nayı serbest bıraktırmak, kontu mem· 
nun etmek, daha ıonra onların birleıe
rek mes'ut olmalarına meydan vermek 
düryada yapamıyacağı işlerdendi. 

Vera, böyle dünüıürken Adolar tek· 
rar ricalarına baıladı: 

- Düşes. ricamı tekrar etmekle bera• 
ber artık biribirimizden ayrılalım. İki

mizin uzun müddet oynamamız doğru 

değildir. Bir karar veriniz. Son sözünü· 
zil söyleyiniz. Annayı kaçırtmak icin 
görü~tüğünüz haydu\fu nerede bulahili
rim. Cevap veriniz k} zavallı kızı biran 
evvel kurtarayım. 

- Merhamet et kont, merhamet et. 
Beni pek ziyade sıkıyorsunuz. 

- Hayır, düşes. Sizi sıkmıyorum .• 
Bilakis pek iyi bir harekete sevketmcğe 
çah,ıyorum. Beyhude sözlerle vakit ge· 
çiriy'lruz. Rica tderim, söyleyiniz o hay 
dudun ismi nedir? 

- Haydudun ismi mi? Siz onu biraz 
evvel burada görmüş olacaksınız. Balo· 
da idi. Şey .. lsmi .. O, boğuluyorum. A
dolar ıiz yalnız bir suale cevap veriniz. 
O nman ben de sizin sualinize cevap 
verir ve sizi memnun ederim. 

- Söyleyiniz, ne istiyorsunuz? 
- Annayı kurtardıktan sonra ne ya• 

pacak!lın:z? 

- Onunla evlenerek mes'ut olaca
ğım. Ona ismimi vereceğim. Ecnebi 
meın~ekctlerden birine götüreceğim. 

Biribirimizi seviyoruz. Şu halde birle"e· 
cek olurs1k ne yapacağız? Tabii bir ai!e 
teşkil ederek mes'ut otacağıiz. Biçare 
kız böyle bir yaşayışa hak kazandı. Cün 
kil şimdiye kadar çok çekti. Çe§itli (c
laketlere uğradı. 
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------------------------------- Yıverim binbaıı Korzakofu çağı· 
nnız. Zanne4ersem atağıda balodadır. 
Çabuk gelsin. 
Beı dakika sonra binbatı Boris Kor

nkof içeri girdi. 
Prens yaverini Kont Adolar ile rahip 

Dapbere ıöatererek: 
- tıte, dedi. Ormanlar kralı denilen 

haydudu yakalayıp bu belayı köl:ünden 
kaldıracak bir adam .• 

Sonra yaverine dönerek: 
- Göreyim seni Korzakof. dedi. He· 

men ıimdi muhafız alayına k!milen ıi· 

Jah b:tşı yaptır. Sofy.a yanındaki orma
nı muhasara ediniz. Bu gece burada biı 
kız kaldırıldı. Bu kız, bu dostuma men· 
suptur. Kızı kaçıran haydutları mutlaka 
yaka~3yıp kızı kurtaracaksınız. Bir ta· 
raftan polis müdüril de takibata ayrıc3 
devam edecektir. Dostum Adolar ile ar 
kadaşı da isterlerse alaya refakat ede· 
ceklerdir. 

Preonsin bu ·emri Uzerine polis müdü 
rü ilo Korzakof onu selamhyarak dışarı 
çıktılar. Yaver kapıdan çıkarken Adola
ra dedi ki: 

- Bize refakat etmek istediğiniz tak
dirde bir saate kadar hazır olunuz Mös
yö kont. Bendeniz şimdi kıtlaya gidiyo
rum orada sizi beklerim. 

- Pekill, gelirim binbap. 
Yaveri gittikten sonra prens kont A

dolara döndü. 
- Umit ederim ki zavallı kızcağızı 

kurtııracağ:z. Şimdi lQtfen benim dai
remde elbisenizi değiştirin de baloya 
buyurun. Sizi salonda beklerim. 

Adolar, prense teıekkUr etti. Sonra 
rahip Dagubcr ile beraber odadan çıktı 
lar. 

Genç papaz bagubcr. drpn çıkınca 
kontun elini tutarak yavaşça dedi ki: 

- Ben bu baloya ittlrak etmek iste-

miyorum. Mesleğim de buna manidir. 
Ben sizi kışlada beklesaın olmaz mı? 

- Peki dostum. Ben prensin daveti
ne icabete mecburum. Bir saate kadar 
kışlaya gelirim. Orada birleşiriz. 

Papaz, biraz düşündükten sonra sor
du: 

- Bir şey daha söyliyeceğim: Bu 
Korzakof hakkında fikriniz nedir? 

- Halinde bir fevkaladelik görme-
dim. Zaten iyice dikkat da etmedim. 
PreMin emniyet ve itimat ettiği bir &• 

dam olduğu anlaşılıyor. 

- Ben bu adamı beğenmedim. Yil
zünde bir maske görüyorum. Herhalde 
çok hilekar bir adama benziyor. Çünkil 
prens haydutların mutlaka yakalanması 
emrinı verirken binbaşının dudaklan il· 
zerinde müstehziyane bir tebessüm be
lirdiğine dikkat ettim. 

- Şüphesiz aldanıyorsun, dostum. 
- Haydi öyle olsun 1 

lki dost biribirinden ayrıldılar. Dagu
ber, saraydan çıktı. Kont Adolar ise teı
rifat memuru tarafından prensin daire
sine götürüldü. Kont burada kıyafetini 
değiştirdi. Mükemmel bir balo elbisesi 
giydi. Sonra doğruca büyük salona 
indi. 

Salonda "Kör aşk., adlı bir eğlence 

tertip edilmişti. Salonun ortasında yal· 
drzh bir koltuk üzerinde gözleri men• 
dille bağlanmıı genç ve güzel bir ka• 
dın oturuyordu. Bu sandalyenin geri!in• 
de ise on bir oyuncu duruyordu. Mu
kavvadan iki bilyük zar getirildi. On bir 
oyuncudan her ,biri birer defo zar attı
lar. Herkesin attığı zarın gösterdiği ra
kam bir k!ğıda yazılarak yakasına ilİf• 
tiriliyordu. 

Bunu müteakip oyunu idare eden tq-
rifat memuru gözleri bağlı olan genç 
kadına soruyordu: • 



"Ol saltanat:ın yeller eser şimdi yerinde ,. 

Dünün paşalaı ı ve konakiaı\ı 

Arap izzet Paşa 
DstaffillbHYJDa DOk snınema maıkBli'i1e~nırnn ~e~nır~m nş 

ve ~ l'YI ınrıı ~ ır ~ !!< l'YI ~ ır lYI l1i1 a 

Konağını kurban vermişti 
kurenalığa ererek, şevketlinin 
bebeği olup çıkıyor .• 

• 

Arap izzet Pa.'ja O zamanlar, Abdülhamidin "hen
dei estaklan,, her ihtimale karşı, anc':l 
beraber kanca beraber olmak için, 
burun dibindeler. Saraydan seslen· 
sen, du}"'cak kadar yakındalar .. Yıl
dızın etraf be cknafı, bütün "has 
bendegan., kaşaneleri ve evleri .. 

seyreden ve bu yolda koca konağı: 
ru kurban Vf!ren kimsedir. Sinema· 
nın İstanbul babas: odur. 

:(. :(. :(. 

:Jt. :(. ~ ayak atamazdı. izzet paşa müstesna. 

... 
Mübarek, Şamlıdır. Suriye eşrr ... 

fmdan ve vilayet i:lare meclisi aza· 

Arap İzzet paşanın_ konağına, Şiş
lideki HamidiY,e Etfal hastahanesinin 
yanı başından, veya Fransız mezar· 
ığmm ötesinden sapan yolun, yani 

her ikisi Ihlamur kasnna çıkan cad
deden, bir de Beşiktaştan gidilirdi. 

sından Abit zade~ lolo paşanın oğlu 
Berutta, Frerler mektebinde oku

muş. Lisanı F ransavi de bülbül' ·· 
Gel zaman git zaman, "Dersaadet., e 
yanaşıyor. 

İzzet bey, hin oğlu hin .. Nihayet 
saraya çatıyor. Abdülhamidin göı:ü
ne nasıl girdiğini anlatırlar: 

1897 senesinde, Yunanlılar gemi 
azıya alıyorlar. Mir.,lny Vasos adın
daki dettürü Leyla, Ciride asker çı 
karıyor. Müslümanları kırıp dökme· 
ğe, evlerini yakrp dumanını savur· 
mağa kalkışıyor. Tisalya ve Epirde· 
ki hudut karakollarına da tecavil7 
tecavüz üstüne .. 

Serasker Mehmet Rıza paşa, harp 
taraftan. Sultan Hamit ise, gerid~rı 
Moskof mu çıkacak diye, tiril tiril tit
remede .. 

Çatanasına hindimi, boylanırdı 
Büyük adaya .. Nizam yolunun yu
karısındaki büyük köşkü harem bö
lüğü; bayır aşağı olanı da selamlık 
Yıldıza bağlı olan telgraf telleri, se 
lamlıkta olduğundan ötürü, hazrat 
de bütün gece orada sabahlama da . 

Halbuki iş içind~ iş var. Cebeli 
Li.ibnan dilberlerinden ve Maruni 
tayfasından meşhur Feride, köşkte 
mihman. 

Cebel LUbnanlı bir Maruni kızı (t89S 
de çılcan malurmnat 11ı.ecmuasuıd0~ 
alınmı§tır ). 

de, bilmem nesi~i yemiş ispinoz ~'r> 
apıştJğr sıralarda, Arap Jzzet, pe"' 
şan, bitkin, iki gözü iki çeşme, ··ı,ıı 
günü nereden gördüm},, diye 8'1 

baş yolar, sine yumruklarmış. 

Konak, Yıldızda, Yeni mahalle· 
deydi. 

Binanın, bu zaman için en me
raklı tarafı, için-:ıen çıkan yangın 
dandır. 

izzet paşa, ayıp değil a , uyanık. 
Lisanı cfrence vakıf; Avrupa mat· 
buatmı boyuna gözden geçirmede 
Dünya yüzünde, yeni yeni revd·:s 
bulmağa başlayan "sinematoğraf,, ı 
ecnebi gazetelerinde görmüş .. Zaten 
çoeukluğundnberi Panaromaya me
rklrymış .. Fransadan, maatakrnı tak· 
lavat, getirtiyor alameti konağına .. 

Ya 31 O, ya 311 senesi; galiba Er
meni patrrdılan macerası .. 

Karihai ilhamı sabihadan mabe 
yine çağrılmış. (Huzura· çıkacak · 
sın!) demişl<'r. Aodülhamidin bulu ı 
duğu odadan içeri dalar dalmaz, dos 
doğru saldırıyor .. Snkallıya bu yold·, 
arzı ubudiyetin aykmlıMılı bilmiy:ır 
değil: fakat kum~z. aktör adam .. 

Sarayda vükala meclisi .toplanmış 
Holo zade, •·elinirnetinin borusu ma 
kamında öterek araya balgam atıp 
dururken, vükftladan biri, az kalsır. 
sırtındaki setreyi çıkarıp ve Arabır. 
kafasına geçirip kaput dayağına ya· 
n"şrverecekmiş.. O giinden sonra 
aralan şeker renk olmuştur, derler. 

· Paşa, kılıbık olmamakla beraber-, 
"teftişe çıkacağım 1.. Heybelide hah 
riye mektebinde uygunsuzluk var. 

mış !.. Kınalıda f.rmeni Bilmemne· 
yan fesat tertibatı almış!,, diyerek 
çatnasına biner, dildadesini yanm'l 
alır, Marmara m.:!htaplarını denizler· 
de, Büyük adanı:ı Palyambel ... sunda, 
Heybelinin Ç-am limanında, iç kile", 
Arap mavalları ve göbek atışları 
seyrederek yaşarmış. 

Ticaret ve Nafia nazın, aIJahlİ 
Zihni paşa. kanunu esasinin meri:f 
te konacağını mübeyyin mazbatBf 

kaleme aldrcrı esnada, Arabrn göt" 
kôğrda ilişivermiş. HafazımalIBh 
oracığa külçe kesilmiş .. 

Fakat o zamanlar, aletler asetilen
Ji, oksijenli .. Filmlerin dumansız b:ı
ruttan farksızlığmı da bilen yok 
Alp dağları, İsviçre manzaraları, ko
mik Prensin sahneleri falan filan der
ken, illetin meşalesi mi kızrmş, yok
~ tatlı su frerıo-i mnkinist kordelfr•r? 
cıgara mı düsi.lrmüs. her ne hal ise. 
birdenbire miithiş bir alev tavaf'T 
sarıyor .. Döbi1,.n knva kova su, atr
hn vr<Y•n vı!Tın kilim, para etmivnr 
K•mak kapı kapamaca yanıp kül 
o1\'YP.riv0r. 

Hünkann ayaklarını hedefliyerek 
kanbur kunbur bir pert.av.. Hemen 
alnını potinlerinin üstüne dayamtı:

ve dudaklarım bir karış açarak, köse 
lenin üstüne yapıştırmış: 

- ZıHullahı alem~ ne veçhile arz 
ubudiyet edileceğin: bilemiyorum 

Kusu:· ediyorsam affet padişahım! 
Hani, dağ başınd-ıki çobanın kci! 

neleşmi§ hikayesi vardır: T akbk h 
h kıla tapınır, duı ...ırmuş. Cenabıhd 
Cibrili emin göndermiş: 

- ibadeti makbulmiidi.ir. Kullıı 
' 'mu bildiği .gibi ededursun! demi 
Aynr hesap. 

Arap İzzettin son unvanı, "Kati
bi sanii hazreti cihan bani) id i. Ken
disi •'Tahtı riyaseti padişahi,, deki 

(muhacirin komisyon nlisi birinci 
cu::ası), vine (Tahtı riyasiyet mutah 
hamadaki maliye komisyonu azayt 

müteneffizi .. kezalik "Hamidiye Ri
caz demiryolu komi~vomı,. nun rJn 
ba.,hrmdnndı. 

Htilas:ı "Mabrvni hümayun ce· 
T\nbr melı!lc;ne .. il~ J:..~ '11Jca Rrc:: 0nım 
rlu. Dediği d,..1j1- ,.. ~ qı<{ı düdi.il< 1 

• :ıf. • 

Hi.iy i.ik ar1adaki, V ersoy saravı 

''Urmaklıklı kfi~kleri e1an durml"ktn· 
<lıt. O zamı"l"hr. şev}..f'tlh·e bu dert> 
, .... mu1.nrriplerc!en hiı;!-ıiri, deniz aşı ·ı 

Yemiş, içmiş. lakin bir kenarcııja 
koymağı da bilmış. Galatadaki Omer 
Ahit hanı ve Abit hanı nam kaleler, 
kaç göbek öteye evladiyelik iki akar

dır .. Bankalardaki altmlannın bir iki 
milyonu geçtiği de dillerdeydi. 

··su meclis böyle kalmaz, mestler 
mahmur olur bir gün,, hesabı, akib ·l 

çatal kazık tersine dönüyor.. 19fl ~ 

de, Rumclin~e baş veren inkıli>o 
hareketleri, Abdülhnmidi kumda Q' • 

nnvacak vnziyete !'lnktu;;n, vediT'I · 
defa sadarete retiri1en K;;cilk g..., 1 

nnc::anın riyas~tindeki vül·Al"' medi s• 

Meşrutiyetin il.anından sonra, gar 
di.iğü badirelere rağmen, hayli serı' 
daha yn: :ımrştrr. Son sayıklayı~ 
söylerler: 

- Ah, bir Arabistan imparatof'I 

?lsam 1.. 
Sermet Muhtar Alfll 

İz7rt P'''P, <>tanb P ..:f;ı ill~ t ;"' "!ffiDYJ O Q'Ünden sonra ı\r.-p lzzct be·· , 

---= -
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- Hangi rakamı seçiyorsunuz. 
Kadın birden on bire kadar olan ra

kamlar içinden birini seçip söylüyo'r ve 
o numara kimde ise gözleri bağlı kadın
la dansa başlıyor, diğer çiftler de onları J 
takip ediyorlardı. Oyuncuların ellerinde ı 
çorba ka§Iğı, fener, takke gibi garip ve ' 
gülünç eşya bulunuyordu. 

Adolar, salona girer girmez prens 
teşrifat memuruna bir i§aret etti. Me
mur bunun manasını anlayarak Adola· 
ra yaklaşıp onu hürmetle selamlıyarak · 

- Mösyö kont, Hitfen beni takip e
der misiniz. "Kör aşk,. adlı Pariste yeni 
icat edilen bir oyuna iştirak ederek eğ
lenirsiniz. 

Adolar, bu teklifi reddedemezdi. Or· 
tadaki koltukta gözleri bağlı oturan ka· 
dına doğru yaklaştı. Teşrifat memuru 
süslü bir tepsi üzerinde zarları Adolara 
getirdi. Kont zarları att: On iki görün
dü. 

Ortada oturan kadına oyunculara 
bir kişinin daha katıldığı ve bi:'ıaena

leyh birden on ikiye kadar olan rak,,m
lard::ın birini söylemesi bildirildi. 

Kadın bağırdı: 

- On iki adedi kimde? 
Bu sesi i~iten kont Adolar, ayakları 

altındaki yerin ) arıldrğını ve binanın da 
kafasına yıktldığmı zanetti. Çünkü bu. 
sesi tanırmştı. 

Tec:ıaclüfün ne garip cilveleri vardı. 

Bu ses en büyük düşmanı olan kadının 
sesiydi. ! 

Bu sırada oyun memuru elindeki 
çubuğu vurarak bağırdı: 

-Haydi bakalım. 12 kimde ise o oy 
nayacaıtt 

Bunun üzerine koltukta oturan kadın 
lan~ beştamıık nzere ay:ığa kalktı ve 
gözlerindeki bağı çözdü. 

Oyun memuru müziğe: 

- Haydi, marş, dedi. Sonra ilave et
ti: 

- Kör aşk ile on iki oynıyacak, yer 
veriniz. 
Düşes Vera, gözlerinden bağı çözer 

çözmez karşısında Adolan görmüş, ol
duğu yerde donup kalmıştı. Adoların 

hayreti de ondan aşağı değildi. Biribir
lerinin yüzüne bakıyorlardı. Veramn 
da kalbi şiddetle çarpıyordu 

Müzik başlamıştı. Oyun memuru ih· 
tar etti: 

- Kör aşk, ve 12 ne duruyorsunuz. 
Oyuna başlayınız. 

Bunun üzerine Adolar genç kadını 

sürüklemeğe mecbur oldu. Diğer oyun
cular da kendilerini takibe başladılar. 

Adolar, her tarafı dumanlı görüyor
du. Yer sallanıyor ve üzerindeki çatı çö 
küyor sanıyordu. Kolları arasında tut
tuğu kadın dünyada en ziyade nefret ve 

istikrah ettiği mahluktu. B~ kadını yır· 
tıcı hayvanlardan daha canavar go:u
yordu. En vahşi hayv<tnlar bunun ya
nında kuzu gibi kalırdı. 

Kendi kendine şöyle düşünüyordu: 
- Bu kadın nereden de karşrm;:ı çık

tı. Benimle "Kör aşk,, oyunu oynuyor. 
Hay kör olaydı da oynayama!:.aydı. Za· 
vallı Anna, seni haydutlara kaçırtanın 

kim olduğunu şimdi anladım. Zaten baş 
tan nihayete kadar senin fel3kct!crine 
sebep olan bu mel'un karıdır. Bu defa 
da mutlaka haydutlara para vermiştir. 
Zavallı kız, fakat ben seni mutlaka kur
taracak ve intikamını alacağım. 

Adalar, fevkalade h:dedtlcnmiş bulu
nuyur<lu. Kt:nuisiie oynayzın "'."'eranın 

yordu. Hidrlcti e-ittikı-e artıyor. ~' cwa 

bo~azına ·:ı-ılm 0 !1•1 5,ı ,. • ., hoi7- - · · ~· i

"' clmeği kabul etti ğine p'.::man oluyor
du. 
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Vera, dans esnasında şöyle mırıldan

dı: 
- Adolar hala bana dargın mısınız? 
Kont, yüzünü buruşturarak cevap 

verdi: 
- Dargın mı? Bu kelime pek hafif

tir. Size karşı derin bir nefret ve istik
rah hissediyorum. 

- Biliyorum. Ben de asil olduğu ka
dar iyi kalpli bi::- adamın nefretine uğ
radığım için müteessirim. Hem de pek 
rniitecsisr ve muztaribim. Zaman her 
türlü fenahkları yok eder. Mazide olup 
bitenlerden pek müteessifim. Teveccü
hünüzü kazanmak için söyleyiniz ne 

yapayım? I 
Adoların zihnindt birden bir şimşek 

çcı.~<tr. Fcnalıkl:ınna nedamet etmi§ gibi 
görPnen bu kadının yüzüne gülerek on
darı istifade etmek hatırına geldi. An· 
nayı şüphesiz Vera kaçırtm.ş olacağı 

için bir sözü kızı kurtarabilirdi. Bu se
beple bir taraftan oyuna devatn ederken 
bir taraftan da Veraya yavaşça şunları 
söyledi: 

~- Düşes eski hareketlerinizden haki· 
katen pişmar: olarak teveccühümü ka
zanmak istiyorsanız henüz yapmış ol
d., ğunuz bir fenalığı tamir ediniz. Evet 
düses. Daha bu gece biçare bir kıza kar 
şı c::avan• nefret bir suikastte bulundu
nm: Ru kız size hicbir şey yapmadığı 

gibi hiddet ve intikamınızı cekecek bir 
hı rrkette de bulunmadı. Bilirsiniz ki 
An:-:a buradadır. 

V cra, titrem eğe başlamıstr. Adolar 
Aıı'l~nın Sofyac!a bulunc.luğumı ne bili
yordu? 

A drıl:ır. sö .. lerine devam etti: 
- Bu «ece havdutl~r vasıtnsile o bi

c~re kı;: ı k:ırr:-tt•rp z B••nu inkar ede· 
me-: iniz. Vcrt. F•ı k•zc;- 0 ızı bıılundu
ğunttt yerden uzaklaştırarak ondan kur 

tulmak istediniz .• Yoksa haydutlard unu 
oldürmek için emir verdiniz mi? Siz 
vicdan azabı denilen şeyden hiç kork 
muyor musunuz? Günün birinde yap· 
tıkla: ınıza pişm:m olmayacak ır.ısınız. 

Bu zamana kadar işlediğıniz günahları 
bir gözönüne getiriniz. Yaptığınız bu 
işleri tavsif için kelime bulamıyorum. 

Vera, sizin sonunuz pek fena olacaktır. 
Vicdan azabı çekeceksiniz. Karş•nızda 

sizin gadrinıze uğrayanlann hayalleri 
peyda olacak ve sizi tehdit edecek. Va~ 
geçiniz artık bu tabiatten. Henüz geri 
dönmek kabil clduğu gibi hatanızı ta
mir etmek de mümkün. Bir sözünüz 
Annayı haydutlann elinden kurtarmak 
için kafidir. Bunu esirgemeyiniz. 

Düşes Vera, cevap vermedi. Fakat 
Adolar söylediği sözlerin karşısındaki 

kadında iyi tesirler yaptığını farketti. 

Vera, bu kadar çabuk müteessir ola• 
cağ:nı ve zaaf göstereceğini ürrat et .. 
mem!şti. Konta verecek cevap bulamı

yordu. 

Kont Adolar, sözlerine devam etti: 
- Vera, 11u11manız bu geceki kaçırma 

hadisesinde kabahatli olduğunuzu isbat 
ediyor. Annamn başka suretle kurtulma 
smı beklemeyiniz. Çünkü o zaman sizi 

ittiham eder. İhtiyar babanızdan bu son 
hadiseyi olsun gizleyiniz. O aail ve ali
cenJ p adama acıyınız. Vera, size vemin 

ediy·Jrum. Annayı kurtannı.z. Her şeyi 
unuturum. Bundan sonra apınıı açıp 
da 3İZe b;r söz bile' söylemem. Gryabı· 

nrzd;ı da bir şev söylemem. Bugün mer• 
ham.·•li c!i.'ruz. Yalnız Anrıaycı karşı 

cie~il. b:zlZt k~!' ilinize k l"Sl bile alicc
nabane ha~cket edini%. Rica ederim, An· 
nayr kurtarınız Vera .. 

Düşes Vera, kekeledi: 

- Adolar benden ne istiyorsun.. 
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RADY<.1 

lSTANBUL: 
18,50 ııehlr tiyatrosu komedi kıamı taratm 

dan bir tem.!11, 19,30 Tasarruf haftam müna 
•beetııe konferans, 20 TUrk mualkl heyeti, 
20,30 MUnlr Nureddin ve arkadaşlan tara 
tından Türk musikisi ve halk şarlalan 21 
orkestra, 22 a jans ve borsa haberler!, 22,30 
PlAkls sololar, ertesi gUnUn programı, 23 
son. 

\1Yı\NA: 

18,05 gramofon, 19,25 halk şarkıları 19,SO 
röportnj, 20,05 ııaat, haberler, ha\•a, prog 
ram haberleri, spor, 20,15 oda mus1kls1, 21,15 
nıuslkl, 22,45 fllm mUsabalmsı, haberler, 
hava, 23,35 piyano k onseri, 24,15 Viyana mu 
81k1sl, 

BERL1N 
17,05 eğlcncell yaym, 19,05 spor, 19,20 

gramofon, l!l,45 röportaj, 20,05 konferans, 
20,15 şarkılar ve musiki, 20,50 gUnUn akisle 
ri, haberler, 21,15 musiki, 23,05 hava. ha 
berlcr-, spor , 23,35 pazar gUnUne hazırlık 

1,05 dans muslklsi, 

BUDAPEŞTE: 

18.05 harpa konseri, 18,35 gramofon, 19,10 
röportn.j, 19,50 şan konseri, 20,50 konU§ma 
21,15 musiki, 22,45 röportaj, 23,20 haberler, 
23,40 konser, 24,35 cazb:ınd, takımı, 1,10 ha 
beri er, 

BUKREŞ: 
18 05 kını.at. 18,20 asker! bando, 19,05 ha 

vadls, 19,15 gramofon, 19,35 dans musikisi, 
20,35 melttup kutusu, 20,45 şan k onseri, 21,25 
orkestra kons rl, 22,35 hnbcrler, 22,50 gra 
:ınofon, 23,50 frnrunzca ve almanca haberler, 
24,05 gece konseri, 

LONT>RA: 
21,35 briç dersleri, 22,20 havadis, 23 oı; 

vıumtt !nglltere pro"ramı, 24,05 saat, haber 
ler, hava, spor, konuşma, 24,30 dans orlu~s 

trası, 1,35 haberler, vesalre. 

BOMA: 
20,05 gramofon, turizm propaganduı, fa 

§lzm haberleri, 21,10 saat, haberler, hava, 
turizm propagandası, 21,45 ııenfonlk konser, 
23,05 şarkılar, 23,85 da.ruı musikiBi, istirahat 
!erde haberler, 2-i,35 dans musllds1, -

üroıog 
Dokt:or 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

\fuayene hanesinde hastalarını her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
ı Kızıl korsan 
ı Gazino dö Parlı 

gtlzcllcrl severim 
lPEK ı Casuslar karşı ka~ıya 
SAK.ARYA ı Şeytan \te gençlik 
VILDIZ ı Aşk serabı 

SUMEU ı Bay Tekin meçhul dUnya_ 
larda. 

ALKAZAB ı Herkes ondan bahsediyor 
ve Canavar avı 

fAN ı programını blldirme~tlr 

nlta 
ŞIK ı Gönill dedikoduları 
ŞARK ı Dokunma kalbime ve Düş 

mania peşinde 
ASRJ Singapor postası ve Von 

der Bar 
ASTORVA ı Kedi ayağı ve DenlzaltJ 

kaçakçıluı 

l'Ul\IURtYET ı Tarzan, Maymunlu 
ve Kızıl alev 

ISTANBUL 
FERAH ı programını blldlrmemfltlr 
4Z.\.'.K ı :Margerfta 
Mtı.U Programını blldlrme~Ur 

fiti.AL ı Karagilller ve Akkartaı 

ALEMDAR Stcnka aRz1n 

KEl\Lu.BEY ı HUcum fllosu ve Slngapor 
korsanı an 

KADI KOY 
HALE ı GUldüren gözler. 
S0ıt.El'YA ı Programını blldirmemJştir 

USKlJDAR 1 
flALID ı Kadınlar ıklUb!l J 

'/ I Y A T R O 1. A R 

.Sehir'Il°tJaf rosu r E P E B A ş ı 

lllll\l\\\11\H dram kısmında 

\~;;;!~~ :;:;;_ 

----.-

LEYLA ve MECNUN 

l1ALK OPERETi 

Makalın tiyatrosunda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

ENAYiLER 
bUyUk operet. Yeni kadro 
TenJ Bale 

:ı.iJ iık illüzyonist ve 
auuıyetl.zmacı 

Pr. Zati Sungur 
Her ak§am 

Şehzadebaıında 

FERAH sinemada 
famamen yenı 

numaralarla dör -
düncü ve son proğ 
rant. 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

f 00.000 FUIK KAZAllYOR 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Holivud'da 

Yalnız kJAsik gUzeJllk · 
kifayet etmiyor. 

diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 
sinema stüdyolarında klasik güzellik 
gunde 8 -tolar ve zeka 100 dolar kıy
rnettedır. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerin~ı yakıcı ve kuv
Vetıı projektörleri altında çalışırken 
Onların yüzlcrinı çabuk soldurarak 
Bertıeştiren ve buruşturan bu proJek· 
löricraır. Bırçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve gilzclleştirmek için gn
ıe!Jik mfte!!!!eselerlnde bUtUn servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat. bugün ... 
lıer yıldız, kendi kendine tevessül ede
teği basit bir tedbir sayesınde ciltleri• 

nln taravetını vıkaye edebilirler. Vr 
yana Universiesi profesörü doktor 

Stesj tarafından keşif ve genç hay-

vanlardan istihsal edilen cildi besleyi' 

ci ve gençleştirici Biocel cevheri şinı· 

dl pembe rengindeki Tokalan kremio· 

de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta, siz uyurken cildimzı 

besler ve gençle~tirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hnftn zarfında 10-15 yaş genç 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündiizler 
ri ise (yağsız) beyaz rengindckı Toka 
ton kremi kullandıkta bUtiln siyah 
benleri giderir. ve açık mesamatı kapa 
tır ve cildi beyazla.tıp gençleştirir. 

RABER - ~kşam JMJ8fası 

, 
JHIJB DJf )rJE ... 

"'~ , ' ' ~ ... 
BIR-ELEl<TR/l("ALETJ EN zARIF. Dl k/YMETLI HEDiYEDiR ' .. , . ' ,, 
BAYRAM ve YILBAŞI MUtfASEBETILE PEŞiN SATIŞ IÇ/tf 

A .-.. ' • 

YALN/l linci l<AHUtlıAYI rARFINDA HUSUSi TENr/LA~ 
----------------------------------------~--------_.,_' '• . 

VEnEIIYE~.fAT/f FIATLAR/MIZ: 
4\ 

UTULER:
5
. 
5 I • o 

OCAKLAR~· , 
3.so 

BUYOTLA{i.... ,, 
'ô.50 

Ekmek kızartma. 
aletleri~·"' 5. s o ' 
PLONJORLER: 

2.60 
Saç kurutma aletleri: 

13. 
~ğnfanteskin eden 
elekfrikli yastık/· 

7.50 
SAATLER: 

9. 
CElVELER.~'. 

3.90 

SOBALAR. 
4.50 

ÇAYDAfflll<LAR: 
12.50. 

SEMAVERLER.: 
30~ 

MA")AJ af elleri: 
38 .. 

I 'YUMURTA ÇJRPNA .... 
HAK!ttELER/: _ 

... - . _. 4. 50 
. ELEKTRiKLi TRAŞ6 \ AY/fAlAR /.~ 

LİRA(~~ .. 
/Ti BAR Et: 

1SATlEDE VERESlYESATIŞ 
~·~~ ..... '-'J.' ~ ·. t.,~. V" .- .. ,. • • • ,, • • -~ t... • 4 • • • 

• :~· • • •' \: • • •• • • : .... ~- f. ;, • ' ' 

+ 
HAVA[;All ~OF-BEN 

iLE BİR DUŞ SİZE 
2 KURUŞA MAL OLU~ 

1"1 

-HAVAliAZI SDF·BEn 
. . " • 

~01 iSTiKLAL CAO. IZA~AT 

SA TJUK AP ARTIMAN • !!m•••------m::ı:ı:wıcsaı••aı• .. IWll~ ıtıı111m111ııınınıııu111111ııHırıtııı11111ııııııınııııı111PlllRlı1111ıııruıt11 

1 
Göz Hekim 1 Diş Do •toru 

Aksarayda Atatürk caddesi civa D <:··ı ·· E lblJl'§>®W'lt: tô10çeır 
r · ~ U <ru rlao Cumartesinden maada hergUn nnda lğnebey mahalleai Tiryaki Ha-

Cağaloğlu Nurucsmanıye cad Nu 31 hastalarnı kabul eder. 
sanpa§a sokağında 26 numaralı Ü 1 (Cağaloğlu Eczanesı uanmda) Edirnckapı, KaragümrUk Tramvay 
daireli np.ırtnnan 6500 liraya acel• Telefon. 22566 Dura~. No. 95 
satıhkhr. İçindekilere müracaat. J ft ııuJJlllllH1ıuıııııııııııııı1uıııııııııHııı11uıııuıt1tınıııııu11111P""!"'9 
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i···c;:-ai;~· ·;·;··z illı~~;i;:~··;;;u~·~hi~;~;·;·· ·u 
~ Dr. C i P R U T ~~ 
• Beyoğlu, Ru! sefarethanesi sıra· S! 

sınJa Posta sok:ığı köşesinde Me'; U 
Bavramda talnız 

• mt-net apartımımı. Tt-lefon : 43353 ii 
. : : ::: : :::: :: : : : :: : : : :: : :::::: ::: ::: :::::::::: :: ::: :: ::: :: : 

Kimyager 

Hüsameddin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 -·•••••H•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •e • 

Doktor g 
ÖmerAbdUrrahman m 

DERMAN ::, .. 
•• ı 

Çıkacaktır 
llanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Krzılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 
Ankara Caddesinde Vakrt Yurdu V \KIT PROPAGANDA SERViSi TeJ,..fon: 74170 rrJuaycnehanesi - Eminönilnde gl 

-V ALDE HANI içinde No. 21 g . ..... . ... , ,,~·- ...... ~ 
::::!f••!::: :::::::: :::: :: :: ::::::::::: :::::::::: ::: :: :: : : - -

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikram~yesi 
500,000 L·radır 

Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
:0.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) liralıL 
ri adet mükafat vardır. Keşide Yılba ş1 gecesi yapılacaktır. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) lircdır .•. Vakit kaybetmeden hemen bi 

12-18 Birincikanun Ulusal Tas:ırruf hnftasıdır. Kumba· 
rnlar 19 Birincihnnun Cumartesi gün ime kadar Oankalarr 
mıza getirilerek açtmlacaktır. Biriken para · tasarrufa olan 
ba3lrlıl:'I göntereceğinden bu hafta içi nele mümkün oldu[tu 
lmd:ır pnra biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. 

i~anlxll altıncı noterliğine ı 
dso Türk lirasını gösteren bir kıt'a 
:ı~'lun gUnünde ö "enmemesinden do· 

Türkiye Zi:aat Bar.kası İstanbul 

i tarafından htanbuld3 Eminönün 
Eü:;cyin bey hanında 7-8-9 numa-1 

' da: Eminnde Neşete tebli~ ettirilmek 1 
ettilen 5-12-936 tarih ve 15615/584·1ı nwra'ı protesto muhatabının !~bu ad

:ai .tc:. ketmi;a olması ve yeni adresi de J 

ankası 

m:ılum bulunmamasından dolayı tebliğ 

edilememi~tir. Mez':Cır paranın öclcnme 
mesi yüzünden terettüp eC:cn zarar ve 
ziyan \ 'C fa"z ve yap hın veya yapıh:ıcak 
ol n bütiin mnsra:J rın bu i~tc niakad:ır 
olanlardan aranacağı bilinmek tizere 
hnzırlanmı~ o'an prote::tonun tebliği 

mnk?mma geçmek üzere ve bankanın 

istefi d:.Jresindc i~bu ilan l~aber gazete ı 
ıile yapıldı ye yayıldı. 

~ I 
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B1ÇAGlNI 
KULLAN\ YOR 
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K@çcQJfk ~uıraın aıvu ~rrnoy<0)(r Ton Ton amca- / 
nın başından ~ l:.iliyor musunuz? ,__~~~~~--------~· 
ge.çenıer ll1.1t fakirleri bir 

:ıp; ııavaya ata'
!;;tı ve ip havada 
iim dik kalır. 

Bunun ne su
•t.t1e yapı1abil

ll~ini Avrupalı-
1 . .ır henüz öğrc -
nememiştir. 

l:annoıunduğuna 

göre, bu madfet en evvel Çinde 
başardmıştır. 

lf lf lf 
Şapkasızı ara 

müjde 
Başlan açık geı:mesini sc -

ven sporculara işte :>iı müjde ... 
Bir Alman bilgini geçenle•de 
nrdiği konferansta demiştir 
Tabiat hiç bir .zaman U<ışımız 6r
tülü olarak gezecc~imizi emret -
m'!miştir. Bunun en kuvv,.• 
iabatı ·hava değişiklikleri için 
kafa tasımızı aaçla örtmUJ oJma
mdır. Başımıza şapka giymemi
.sin baılıca sebebi: Savap giden 
atalarmnzın ba~Jannı korumak 
1bmı olduğunu anlamlJlar ve 
ıcav,a ederken, haşlannı örttük
leri için, baı örtüsU kullanmak 
adet olmuştur. 

~ * {t Esnerken . . 

ağzımızı niçin 
ört:eriz? 

. Esnerken ağznmzı: elimizle 
örtmek. sadece bir terb~ye eaced 
değildir. Ba ·çok eskiden kalma 
bir kötü inanışın yadigarıdır. 

Atalarımız, esnemek jçin ağızla
rım açtılar mı, söz de kötU .ruh
lar i~~riye girmesinler diye elle
riyle kaparlardı. 

.... * 

!Dişçilikte altını 
niçin 

kullanırlar 
Di~çilik iılerinde altın if ul -

lanılmaıınrn birçok sebepleri 
vardır: Altm havadan bozulmaz, 
ağızdaki asitler ona hiç tesir ede
mezler, sıcak ve soğuktan müte
e•sir olma.z, hiç zehirlemet bcr 
hangi · bir biçime sokulabilecek 
gı'bi erir. 

lf ~ * Bundan epey zaman evvtl 
bir Rus köyünün halla Hazer de
nizinin donmuş olan aahi1Ierin -
de balık ·avla~kta imiş. 

Ansızın. büyük bir buz par
ça&ı kopmuş, . ve köylülerin bir 
kısmı hakild bir yüzen adayı an
dıran buz parça,;ı üstünd~ denize 
dofru ilerlemeğe başlamışlar. 

Ne yapmışlar biliyor musu
nt.1% Hiç heyccanlanmamışlar, 

korkmamışlar, bahk aylamakta 

devam etmişler; Hatti sôylendi
ğjne göre, epey de balık aviamıı
lar. 

.Sekiz gün sonra, bunları bir 
Sovyet tayyaresi g'örmGş, ve ka-

Tabiat bılgiai 

Kuşlar çok 
faydalı 

hayvanlardır 
Kuşlar çiftçilerin en faydalı 

yardımcılandır. Bwılu ı:ararlı 

.böcekleri hiç de durmadan yok 
ederler. 

işte bunun içindir ki kuşları. 
yaptıkları ufak tefek .zararlara 
:rağme~ hiç öldürmanelidir. 

Fakat zararlı böcekleri yok e
den bir hayvan daha vardır; ken• 
disi de bir ~cektir. 

Kırmm karıncayı hiç gördil• 
nüz mü? İşte mütbit böcek bu• 
dur.. Kırmızı kanncalann bit 
tek yuvası senede iki milyon bCS.. 
~ği yok eder. Bu da tam 7 hek .. 
tar toprağın zararlı böceklerden 
temizlenmesi demektir. 

~ lf ~ 
Dünyanın en 

btiyilk hayvanı 
Orta Asyanm gobi çöllerin .. 

de son r.ımanlarda bulunan tal 
rihten önceki bir hayvanın ·iskc--

. lctleri Amerikaya taşınmış ye o-
ı:aya uğnyanlan ;kurtarmak Uze- rada Nevyork tabii tarih milze

dır; Ancak bazı vücutlar vardır · re bir gemi gönderilmiş. Köylll- sinde kurulan iskeletin üstüne 
ki birçok günler 'Uykusuzluğa ler h51a balık avlamakta imişler. hayvanın tekli model olarak ya• 
dayanabilirler. Kırk sekiz :saat- )o(_ * M. ı c:.t 

Uyku .. Canlı olan insan ve 
hayvan bütiln · va!'lıklara lizun -

• ~ . ...,- pı mı:.- ır. 

tan fazla uykuı'll bılmak tehli· B ı · · .:ı. ril b 
. . • • . Sanson ail~. Fransaya 16013 a uçıtenyum a ..... ve en u 

kelidir. Fakat her ışın en büyU- • hayvanın modeli tabii bilyüJUk,. 
filnü ve en uz•ınunu yapmak den 1847 yılına kadar .ccllatıı~ . . 
· · . yapını tır. MenıJekete iki yilz te yapılmııtır. Bır araya getiri" 
sevdasında bulun. an A medkalılar . ş ı k 'k' fil" bü-"n .. r· • ·· d 

yıl.:ı. f ı b" · "dd · · -~ ece ı ı ın ,, ...... ugun e ~ arasından bir kip !Jalıse giri~erd: U<ln az a ır mu et ı~ın c~- . 
· - . • JJt yetiştiren bu ailenin meşhur lan bu dev yapılı hayvanın pen .. 

altı gun ve altı gccc)'l hıç uyu- ~ · . · ~eri i1ri metre bily{lklüğUndedir1 
madan uyan:k 17.rçim:iştir. evlattan ~rasmda kral 16 rncı "D-t • ; • . diln ada 

< T . • • k n • • 'lan JUG U~Cnyum lÇlll Y y&4 
Bu sivri ak111ı ;.dam ger""' uuının e csını uçurmuş o ha 1 bU~~n dl 

"ır• pmrş yvan arm en .r .. 6 .. 4 

bahsi kazanmışt.-:- &mma, çok · •meflıur Şarl lfand Sanson Tar• 
1 • dır yor ar. 

ıl'onton amca her ~ye olduğu ,gibi hastalan~ v~ t>ek c:ddf bir sq- 0 
• . • Ancak dcb~t verece'k kadat 

tanaı:eY9 . de meraklıdır. Yalnız rette tedavı edı.awğ"! mecbur oı... }#-- )#. .. kocaman olan bu hayvandan 
tayyareye değil, p:ı.raştlUe atlamaya ·muştuT. • y .. li d gU lil 0 1 ·· k- k <• h. ııı- k · Çil 
da. B

' .,...,., · d 1 er yuz n e en · ç pat a- or maga ıç '"'um yo . n-.r 6 ~ tanı ığı tayyareci erden \ıl M. • • 
bırtnİn tayyaresine alladı. sırtına -.t:r T v · ma 1~83 Y!lmd~ Karakatoa ya- kU, kendisı aslan kaplan gıbf et 
pııraşutu taktı. Tayyare iyice hııva Şapkanın çevresinde gödU-_ nard~ğırun indifa~ariyle ~ ol!J1UI- yeyici' değildir. Davar ve ağıl'" 
!andıktan aonra kendistnı btrakıp ğünüz kordcJ~ çok eski zama!ı-: tur:. ~Bu yaiıadağ Java. ile Su- lar gibi otla beslenlrdt 
atıverdi. Yere muvaffBklyeUe lndL lardan kalmadır. Eski Mııırıi • o 'ıDatra ataszndaki~ Sona .takım a- Gob) bfilgesini yavaı yavq 
Fakat tabU tayyare de doy& doya · • • ·· . ' .. ··. ' f 1 . • • .r , • . • 

dolaaamamışb. Yere indikten sonra lar saçlanm tutmak fçın almlan- · daJanrtdadrr. ' Pat)a~ll!" glVi;l}· .. k.umtar ba~rilk b~r ç~e çevirin~ 
da d$.U .LUnapark dc.nllen çocuk • na bir kordela bağlarlardı. tU_sU 3~00 ~i~orrictre: ~~dı.ktnn tşt- ·~!' aev yapilı 'baYvaJılar da ~Y°". 
bahçeler1Ziden blrfntı giderek "'°ttınr ı Şapkayı icat ettiler fakat tJ>tJ._.:_-tildL.~u'-1~9.if~.-~~~f(~'f.; ~~ :çek_ ot"~btıl~aq_uı ye ·4llı)J.3. ,...f.l'ı':. 
08.k tayyarelere btndL eski alın çatkısını alıkoydular. lar 36.000 ki§iyf boğdu. 2tinden yok olmu~lardır, 

1 Şen rıkratar l 
Oyun<~ak ıarı kim 

topJıyacak 'l 
- ,Anneciğim benimle oyna

mak ister misin? 
- Oynıyalım yavrum ama, 

evvela şu oyuncaklarım topla. 
- Eğer ist~rsen ben anne o· 

layım sen de küçükkızım olur -
sun. 

- Anla1ıld ı. Fakat h-:le 
sen oyuncaklarını topla bak1-
yım. 

- Neden oen toplıyacakmı· 

§ım. Madem ki şimdi benim kü
çük kızım sen oldun : onları sen 
toplıyacaksın !. 

lf .. . lf 
Ne oımak 

istiyormuş? 
Bayan öğretmen sınıfta kü

çücük talebelerine dedi ki: 
- Şimdi her biriniz ileride 

ne olmak i~tediğinizin resmini 
'beyaz birer parç:ı kağrt üstüne 
çizeceksiniz. 

Minikler oturup hani ha,-tl 
çdışmağa başladılar. 

Yarım saat sonra küçük O-

HABER - ÇOCUK HAFTASI 

~'-' ,Q~O®ırD 
©>~ır®ınH®Dbm 
Paslanmış çatal bıçak ve ma

deni eşyayı alkoliyi lıafifçe batı 

nlmış bir bezle silinız. . 

~ Yumurta lekelerinı kaynal~l-

mış patatc:ıı ı;~ıyu ı ıe , 11ııı z. 

~ Gümüş takımlar .. cak suda 
yıkanır kuru qezl~ {ilınir. 

Büyük temizlik için patat'!;; 
/,.' 

suyu ile yıkanıaı; I• •ıı.dır "1 :ı-

k şh gümüş eşyanın nakışları kir 

kadi mi ispirto ile ku .vetlice cv

malıdır. 

lay yerinden kalktı ve Bayan 3ğ
retmene bem beyaz .,e bom boş 
bir kağıt parçasını verdi. 

Öğretmen bunu görünce: 

- Demekki büyüyünce sen 
hiç bir ~ey olmak istemiyorsun 
öyle mi Ülay? 

Diye so"rdu. Küçlik kız da: 
- İstemez o?ur muyum hiç? 

Ben büyüyünce evlenip bir ev 

kadını olmak istiyc.rurrİ am
ma, bunun resmini nasıl yapaca

ğımı bilmiyorum .. 
Karşılığını verdi. 

o\ffi n ııı u ifil n ifil 
\Ç;©ı~$U\,?<aD®ırD 

Tuhaf değil midir ki evde 
en ziyade ihmal <.dil~n eşya pi
yanodur. riyano '1iç bir vakit dı-

vara hele cephe d.<varma karşı 

koy.malıdır. Rutubet piyano

yu bir daha tlüzeltilemiyecck 
bir surette harap edeı . 

Bundan ba~!<a piyano soba-
nın yahut kal() ı Her radyotörü-
nün yakınına ko ımamalıdır. 

Çok sıcakl:k. rutubet kadar 
kötüdür. Eğer oda sıcak ise 

piyanonun kapa~ıru açık bırakı
nız. Piyano tuş~·Jrının sararması, 

odada kafi ışık 'J1madığmı göste
rir. 

Sararmış tuşlan cksijene ba. 
tırılmış bir tülbendle siliniz. 
~ 

~esımun lhlDlkaye 

• 
BULMACA 

Söylendi~ine çiirc im rcs· 
mini ~giirdüğiinii1. adnm zf'ngin 
değildir. Temiz "' ~iyinm~ine 

rağmen kazan('Jyle giiçliikle 
ge~inehilmf'ktc,lir. 

Bunun bijylı~ olılıı~unu ,ıize 

de so111ak "evet,, dh·ı>hilir ınİ• 
•• ? ''1:" d" 1 sınız .. .r,vet,, ıyorsanız >U• 

nu nereden anladığınızı, bi· 
ze söyleyiniz. 

Doğru bilenler arasında hl• 
rinciye bir kutu esans, ikincive 
bir bere, üçünriiyt: Jı · lıir vazo 

krem, ayrıca 200 ki~iye de 
muhtelif lıciliycler \'erilecek• 
tir .. 

Hl ,RSIZLARL;A MAYMUN 

ı- BUtUn dünya denlzlerinl dolaşmakla yq 
lanan kaptan artık köyilne çekildJğt z.am&D 

beraberinde bir de gorilla maymunu götür 
mllştU. Orta bir tnsan boyunda olan bu ma7 
muna Yuyu adı verilml§U. Güzel terbiye gOr 
muş gayet tatlJ huylu b1r maymund\L Yalnm 
bir kUBUru vardı; her g!lrdüğtı.nQ takllt eder 
dl. 

' - Arlcasmda koskocaman b1r gorllla ına7 

lllUDUDU gOrUnce az kalml mt.Uzıtu du,üp 

kyılacaktı. Tantmllt\T#J bir &dam1& yQzyQu 

rcımc.lrteıı hayret eden Tuyq hemen etvrl 

~~;.~ eo;ıra da[~~~ -
r.tıı ~ "ltmefe ba§1adl. 

2 - Durmllf 'kaptan birgüD evde onu yalnız 

bırakml§tl. Kaptanın kl>§ldl ldSyderı epe7 

uzakta ldl. Oralarda dolqan bfr hırmz. ev1n 

~ olduğunu trraat bilerek, yükde hafi! pa 

hada ağ"ır ne varsa kaldırmak tat.edl. 

G - Hırsız cebinden btrdenblre tabancasmı 
çekti ve maymuna çevlrdl. Teaadute bakm 
Akı. mR.ımnm 1lstUnde İnaymunun yeUşebUeoe 
ğt ,blr yerde dolu b1r tabanca vardı. O da §im 

·tek btzlyle 811Mu kapmca hınnza cevtrdl. 
Korku fçlnde kalan bırmz telğl çekti fakat 
eU titrediği~ ku~ bpla -t:i!U.Maymı.m 
da ayni 1§1 taklit etU. 

8-Bahçeyl g~t1 köşkUn kapısuıı zorlıyarak 

kolay~ glrdi; .hemen l§e .koyuldu; wfn bU 

uın egya.smı altüst etu. Bir muıdığı açmak 

için tam da dl% çöktUğU zamıı.n arkasından 

bir patırdı !~itti ve birdenbire .,,öndU 

6 - Korkunç blr gürleme ıetWdi; bacakla 

rmdo.o agır yaralanan hınız :yere J'lftrlaa 

dL Durmut kaptan k!l§kUne 4!lzıQnce YUJS 

yu eUnde b1r tabanca lle hirımm yaıbqla 

da..g6r:Unee §8§8 kaldı ve bu h&ydl!l hapta 
·~ , . . ~=-- ·'~ ır i·~ "i . _ ~ .. 

hıı.neyt boyladı. 
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Uzun -tBurun kazanmanın yolunu bulmuştur 

v 
Esrarengiz kervan 

Şimıck gibi, ani bir aydın
l!k (James Sardner) in gözleri
ne ,çarptı ve bir saniye etrafını 

~örmesine mani oldu. 

Gözlerini uğuşturduktan 'on
ra, oturduğu yere iyice gömül 
dü ve beyaz tayyaresini yere 
'doğru .indirmeğe başlıyarak: 

Garip oir imdat işareti 

diye söylendi, her lıalde birisi 
tehlikede olacak. 

Uzun müddet aşağıya bakt 
ise de, ufuklara gömülen sahra· 

··~an batka bir şey göremedi. 
Fakat, tayyareııini biraz dah:ı 

apğ·ya indirince. sahranın kumlu 
b~yazlıkları içinde siyah karar
tılar seçmeğe başladı: 

- Galiba bize iş çıktı, divf 
mırıldandı. yere inmekten baor 
lı:a çare yok .. 

Çöl sakinlerinin, insanı, boş 
boşuna .rahatsız etmiyeceklerin 
den emin olan Sardner. hiç bir i · 
§aCCti ihmal etmezdi. 

Sardne.r'.in t>eyaz tayyeresini 
o.civarda hemen herkes tanımak
la beraber, bu defaki işaretin 
başka · bir tayyareye .. erilmiş ol 
ması da kuvvetle muhtemeldi 
Çlinkü. güneşin göz kamaştırı 
cı kuvvetli huzmeleri arasın· 

dan altı yüz .netre yükst•kl ı lctc 

uçan bir tayyareyi seçmeb 
ideta imkansızdı . Bununla he 
raber, bu işaretin alay olsun 
diye verilmiyeceğini anlıvan 

Sardner her ne bahasına olurs.3 
olsun yere inmeğe karar ver•lt 

Şimdi .iyice cdçaktan UÇUY'll, 

inecek münasip bir yeı anyodu. 
Biraz evvel yukandan sey

rettiği karartılann bir ' kervan 
olduğunu gördü: 

- Garıp şey. diye söylendi 
Bunlar Efganlt 1 sahr.ılı Efganlar 
adamı kolay kolay inıaada ç~ğır 
mazlar ya 1 Hayrola ... Şımdi Sard
ney'in yegane gayesi tayyaresini 
bir an evvel yere indirerek rne· 
rakın •. tatmin etmekti. 

Nihayet münasip bir yer '1u 
larak tayyaresini indirdi. Tav· 
yareden inerken, bir adamı;ı 

kervandan aynlarak, kendisine 
doğru koştuğunu gördü .. 

Üzerinde, uzun, beyaz Lir 
entari, başında kırmızı bir fes 
vardı. Dim dik ve görünii-st~ 
kuvvetli olmakla beraber, kısa 
kır sakalından iyice yaşlı olduğu 
anlaşılıyordu. 

Sardnere yaklaşınca, küçük 
zeki gözleriyle evvela kendisini 
sonra da tayyaresini süzdü, ve: 

- Merhaba, dedi. Siz bin· 
başı Sardner değil misiniz? 

Sardner, başiyle evet işaret• 
yaparak sordu: 

., 
,mı. 

- Beni siz ~ağırd:nız değil 

Efganlı başını sallıyarak: 

- Hayır binbaşı. dedi. (fü 

çağırmadık 1 
- O halde, ayna veya buna 

benzer parlak bir şeyle bana ni· 
çin işaret verdiniı .. 

- Yanılıyorsunuz binbaşı, 
öyle bir şey yapmadık 1 her halde 
güneşin kum üzerindeki akisini 
görmüş olacaksınız. 

- Haydi canım buna imkan 
yokl 

- Nasıl isterseniz öyle dü· 
§Ünün, binbaşı r 

Efganlı bliyUk bir nezake~ 
ve hatti hürmetle konuımuı ol
makla berab'er, Sardner onun 

sesinde bir nevi istihzc. sezmek
te gecikmedi. Fakat soğuk kan· 
lılığını muhafaza etti ve karşı

smdakinde şüphe uyandırmama -
ğa çahşarak sordu: 

- Uzğa mı gidiyorsunu? 
Efganlı omuzlaıın. silkti ve 

sesine tabii bir ahenk vermeğe 

gayret ederek: 
- Belli olmaz .ki, diye cevap 

verdi, biz fakir seyyar satıcılarız 
mallarımızı bir an evve.l satarsak 
ne i!a, yoksa daha çok gideriz. 

- Nereden geliyorsunuz? 
- Şimalden. 

Efganlı ">unu söylerken 
kolunu uzattı ve işaret parmağiy
le ufku gösterdi. 

Bu hareketi yaparken, enta
risinin kolu sıynlmıştı ve Sard
ner Efganlının kolunda .garip bir 
yara izi gördü. Bu iz, ' bileğinden 
başlıyor. dirseğine kadar uzu
yor ve burada adeta bir yıldız 
şeklini alıyordu. 

Yaranın garip şekli, Sard· 
ner'in kalbini yerinden kopara
cakmış gibi titretti. 

Gözlerini dehşetle Efganh
n:n yüzüne kaldırdı. Efganlı 

soğuk kanlılıkla kolunu indirdi. 
Ve meydan okur bir tarzda bin
bapyı süzdii. 

Tehlikeyi sezen Sardney ge
rilemcğe başladı ve bir aıçrayıy 
ta tayyaresine atladı. 

Fakat Efganlı hilcum etme· 
di, kollannı .kavuşturdu ve ya
vaıı adnnlarla tayyareye · yakla 
şarak sert bir ıesle: 

- Ümit ederim 1d binbaşı 
bir daha buralara gelmiycceksi
niz, dedi. 

- Bilmem 1 niçin soruyorau-

nuz? 
- Çünkü sizin için havırlı 

olmaz! 
Sardner soğuk kanlılığını 

kaybetmemeğe çc.lışarak: 

- Beni bu kadaı düşündü·· 

,ğünüz içın te ~ekküı ederim, dedi. 
Yalnız şimdilik kenara çekilseniz 
fena olmaz! Çünkü htı r..::j.: 

meğc niyetim var, Pervancın 

sizi birkaç parçaya avırarak ve
re serebilir .. 

Efganlı birkaç adım griye 
çekildi, ilci rakibin gözlerir.de 
müthiş bir husumet okunuyor
du. 

Tayyare bir iki sıçrayıştau 
sonra havalandı. 

Sardner, önündeki saa~ine 

baktı. Saat 15,47 hava kararma-

dan evvel harekete geçmek için 
ancak vak.it vardı. 

Tayyare. 115 mil mesaf:odc 

bulunan (Long - Bridney) istika
metine doğru, yol almağa bat

ladı. Bu mevkide, Şimali A
rabistanın •tayyareli polis te~ -

kilatma mensup mühimce bir 
karakol ve seri avcı tayyarele
ri vardı. 

Sardner derin bir düşünce
ye dalm·ıtı Fakat bircl<n 
bire tayyaresine ıon sürati vel'-

dl. 
(Sonu haftaya) 
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