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Sancakta bulunan 

Fransız Alrizanlar açıkça diqoı'/ar ki ''Hiç biı\ kuvvet 

askerleri geri 
çekilecek 

Suriye muahedesi meselenin 
halline kadar tasdik edilmiyecek 

A oıyamn tanımak tatemediği Çe
koalotJakya w LeMaıa.. muıutıarv. 

g&terir 1ıarita 
Antakya ve lskenderuna 
bitaraf bir heyet gidecek 

Hariciye vekilimiz Pariste Fransa 
ile müzakerelerde bulunacak 

Bayram 
Gtlzel havalarla 
oeş'ell geçiyor 

Antakya ve iakenderwı bavaliai etra-ı lantısmda görilfillmele batlanmıt. me
fıııdald Mil1t davamd pazarı~ &iinU MU sele fimdllik bir bnra bağlanmqtır. 
letıer cemiyeti koneeyi fevblide top- ( DeNm& 1iJ uncuda) 

Baş ve Din sporcu-
...--.. .. ·ra 

lstanbulda da bir stad yapıl
ması için emiı· veı ildi 

Balkan kupası maçları ilk 
baharda Ankarada yapllacak 
Batvekil lsmet lnönU, Ankara stad

)ODıunun açıldığı gün blr nutuk söy
liYerek demi§tir ki: 

"Ankaralılar, bize bu gtU;el eeeri 
4ııkara valisi Tandoğan verdL Bum· 
l'Uııuı.da da kendisine kareı teeekkUr 
'derim. 

'l'Urkiyeyi idare edenler, stadyomu 
eıı kıymeW mektep gibi her yerde kur 
~ çalrpcaklardır. TUrkiyeııln ia -

&ütbüz va Güzel 
Çocuk 

~süabakamı:. 

B••" r.. 

lı 1İ.tabakamıza 91 numara il.6 iftiralc 

eden Bay Saim oğlu $ ,5 yaflnd.a 

BORHANEDDlN 

ltqpon: 34 Çocukl&rmJSID ma.a 
~ lftln.k edebllmelerf için 

~ kuııonlarm toplaDm .. 11.ZDndlr. 

tikballni idare edecek olan genç nesil, 
açık havada, açık meydanlarda yetite-
celderdir. (Devam• 10 uncuda) 

Ba!/7'Gmda eğltmtm ToUçiikZer 
(Yc=.n 10 uncuda) 

ispanya dahili harbi 

AsUer Madritte 
25000 maktul verdi 
ihtilalci generallerden Lano Ber
line giderek yardım istiyecekmiş 
HDkt\metçller Ovlye- · 

doyu muhasara 
eltiler 

lıladrit 16 - Aıt ıeneral Prankonun , 
Kadrit 8nlerinde tahpt ettiti Paalılar
dan ve yabancı milletlere menıup lej
)'OMl'lerden miltqelddl vrdunun mev
cudaı ao.ooo Jdtidir. Madrit cepheainde
ld muharebelerde bu ordunun 25 bin 
neferi maktul dilpnUttür. 

Söylenildiğine 18re aıl ıenerallerden 
Lano buıtınlerde Berllne giderek Al
manyadan yardım iıtiyecektir. 
Cumhurııetçller Burgo .. 

9 l&Uometre ı•klaft•••r 
Paria 17 (Husul!) - Huıuıt bir ha

ber. tapuya cumhuriyetçilerinin ihtiW- Madrtdde bir bombardımandan sonra 
ellerin hQkQmet merkezi olan Burgoat böldelesi yapılacaktır. 
buba111ıa dokuz kilometre yalmılaıtıt- Bu hususta müzakereler batl•DUJtır. 
lanm bDclirmelrtedir. Moskova 17 (Radyo) Şimal cephe-

Burgotu cumhuriyetçiler bombardı- sindeki hilkumet kıtalan Astüri nunta
man edebilmek kudretini haiz olduktan kasının en mühim gehri olan Oviedoyu 
halde kasabayı yakmaktan çekinmekte muhasara etmiılerdir. 
olduklan için bundan sarfı nazar etmek- Şehrin bir iki gUn içinde teslim olnıa-
t,dirJer. 11 beklenmektedir. Diğer taraftan, fima1 

llehlne mUbadelMI cepheaindeki faıist mevzileri hüldlmet 
Noel mOnuebetile iki taraftan 4000 tayyareleri tarafmdan tiddetle bombar

Jdalriı illdYa ecleeek -olan bir rehine mü- ·cbman edilmittir1 

Almanyayı, Lehistan ve 
Cekosiovakya hudutlaı\ını 

tanımağa mecbuı edemez!,, 
Alman askeri ataşe
leri Berline çaQırıldı 

Sov~et Rusya, Almanya ve Japooyadao 
gelmesi muhtemel hUcumlara karıı 

mDdafaa battı yapıyor 
Praı, 16 (Hususi) - Buradaki pek kolay olımyacağım ve Fransa lhl 

guetelerln yudıJdanna göre. Çekoa- lnptereye iıtinat edecek olan Çekoa
lo9Üyanm Parla sefiri Osuaki, Fransu lovaklarm Almanlara tiddetle mua-. 
hükQmetine müracaatı.. Japon - Al- vemette bulunabilecekleri kanaatinda • 
man miuJa mucibince. ild devlet ta· dirler .... 
rafında Sovyet Rusya Uzerine yapılacak Alman erkAnıbarblf •81 
bir hücumda Almanlann Çekoalovak- muhalif mi 7 
ya Uzerinden geçerek Okranyayı Londra. 16 (A. A.) - Mançe~ 
.zaptetmek iltiyeceklerine dair söylenen Gardiyan ve Moming post pzeteleri, 
sözlerden Pransu hütametinin mali- Bitler tarafmdan Çakoalonyayı iatlb
mattar olup olmadıimz aır~nmek iste-. daf etmesi muhtemel yeni Mr darbede 
mittir. balunulmamıdan korkuyorlar. 
Çek~ ıaylalara ıke, · Bununla beraber. bu pzeteler, 

Almanlar bu mabatlanna ., üaul için Alman erktıubarbiyeainin muhalefeti 
Çekoalovalrlarla bir ihtiW çıbracaldat' sayesinde tehlikenin timdilik bertaraf 
ve bundaıı IOIU'& hkum edeceklerdir. oldufunu ~tmektedirlec . 

Hak1kl hayat;tan bir fllm 

Sevgilisinin başını 
kestiren casus kadın 
Vicdan azabından kurtulamadı 
Almanyadan kaçarak lsviçrede 
manastıra kapanıp rahibe oldu 

Vicdan azabmdan kendini bir tür. 
lü kurtaranuyan Alman gizli iatih
bahrat ıubeainin en yübek ınaafh 
cuualanndan matmazel Maria Lou
iae Bacbndorfl i8tifa ederek lsviçre
de bir manastıra çekiİmiftir. 

Eski bir Alman aileeiııin evlidı 
olan bu süzel kızm. kendisinden en 
ziyade iatifade edileceği bir zamanda 
vazifeden çekilmesi, Alman gizli 
tqkilitmm bütün imirlerini fena hal 
de üzmüttür. 

İngiliz casus tqkllitma hizmet 
etmekte olan genç bir Almanın, Mari 
Luiz tarafından nuıl aldatılarak ge-
çen ay kellesi balta ile kesilmek sure 
tiyle idam edildiğini olauyuculamm 
za bilclinniıtik. 

Fakat idama mahkWniyet kararı 
verilc::liğinin ertesi günü uyanan Mari 
Luiz güzelliğiyle teshir ederek idama 
kadar sürüklemif olduğu adamın, 
bütün kalbiyle sevdiği adam okluğu. 
nu anlamJf ve derin bir acıya dü,. 
müıtü. 

Bu anlayış çok geç kahrut olmftk· 
la beraber Mari Luiz büyük tefle••
kottu. Almanyaya ifa etmit olduğu! lle§htır Almott ouuatı Jlari LUll 
büyük hizmetleri ileri sürerek mer- kaç saat evvel..Mari Luiz devlet reiei 
hamet dilendi; e...--vdiği adamı affet• Hitlerin kar,ıuna çıkarak yalvar+. 
tikleri takdirde onunla birlikte lsviç- yakardı. istifa edeceğini .öylecL 
reye çekileceiini .öyledi. Bunun da bir faydam görülmedi. !. 

Robert W enclell.in bir daha co· tifa ettiği takdirde kabul olunnuya
ausluk itlerine bumunu eoknuyaca: caiı ve memleketten dıpnya çık
ğma. kencliıinin ise y&fadığı müddet- mağa uirBfına hapse dıkıiacağı ken· 
çe Almanya nam ve hesabına para- diline anlabldı. 
ıız pulsuz ajan provokatörlük yapa· Resmi makamlarm bütün tedbir. 
cağına dair söz vereli. lerine rağmen Mari Luiz geçen haftlf 

Bütün yalvannalarma 'kar!ı ku· lsviçreye kaçarak bir manastıra p 
laklar aaiır k~. idamdan bir miıtir. . 
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Kız iken ameliyatla Doğı'u 111u, 

erkek olmuştu değil mi? 
"" • - ADto seıFDe sonra eırkekORkteın 

Almanyanın harp hazırllgı Rus- bakaıırak lb>Dır cdleDDkaınıOuya aşuk @OcdllYI 
rEmnır uıı~ır ~es 

nçnını<dlnır g 
yaya değil, Fransaya karşıdır! Şimdi ameliyatla Seyrüseferin intizamını temin lçittı 

her memleketteki gibi, bizde de 1JOZI 
tedbirler alınmtştır. Bu?ıüır, dar 1" 
kalabalık caddelerden geçecek tıaJ.-il 
vasıt(llarmm muayyen bir istilıA.ım'1t6 

Framı.s akademisi Uz.asından me~hur muharrir ]orj Düluımel muhtelif 
memlekeılerdc yaptığı bir tetkik seyahatinden döndükten sonra Fraruadaki 

parti kavgalannı mevzubah.•cdcrck m ü~terek tehlike karftsında ratandaşla
nm birl~meğe daveı ctmehtedir. Bu ır.üşterek tehlike Almanyadır. Diiha· 
mel Almanyanuı harp hazırlıkları hakkında Mm gelen telgraf !ar dolayuiy
le de ehemmiyet peyda eden bu yazı5ında diyor ki: 

"Bazı Fransızlar hayalita kapılarak, Almuılann :Yapmakta olduJdan haztr-

iıldarm Rusyaya kar§ı olduğunu iddia edip dunıyorlar. Bu, gülünç bir noktai 
nuardrr ki, bu huausta 2amanm en tantJUIUf bmandanlanrun fikirlerini aldım. 

Her tcYi ani bir hücumdan bekliyen bir memleket, İfgali kolay bile oba 

aradaki memleketlerden a6ke:- geçirmek suretiyle vakit ıeçirmiyecektir. 
Rutyaya gelince, burası her ıeyi bi• hamlede halletmek iıtiyecek bir or· 

du için hiç de elveriıli bir harp meydanı değildir. 

MOtehauralartn fikirlerine ııuaran. Alınan orduau ani harekat içın yapılmı,
br. Motörlü kdvvetleri mm.im bir yekun tutmaktadır. Tecrübeli ve soğuk 

kanh bir t«f, bu mülhit fakat nazik harp &Jetlerini , yollan olmıyan ve senenin 
yan• mütldetJnc:41 karla 8rtülii bulunan bir kıtaya aevketmiyecektir. 

Alman hava kuvveti ne kadar büyük ve ne kadar müthiı olursa obun, na
nıiteamlıi sı. ... ovalarında, ve ekserisi büyük birer kasaba olan tehirleri jze-

rinde, müe11ir olamaz. 
Blnlenaleyh Almanya, bağıra bağ~ra Şarka doğru dönmek niyetinde oldu· 

ğu11t1 il&n etmekle, herkesi aldatmıı oluyor: Alman orduıu bir Fran"z · aeferi 
için yapıl11111tır; Alman orduau tamamivle Franııaya müteveccihtir. 

Bur Fransızlar, bir müddet daha rahat nefe5 almak için, harplerin ancak 
ilkbaharda baJlıyabilecelini söylüyorlar; Yanılıyorlar! Fransa, kıı mevsiminde de 

harbe ehwİ§li bir millettir. Verdön'ü habrlaynuzl 
O halde Franga, ani bir baskına maru2dur. iyi malumat alnut olanlar, 

bu h6aanan, modem Almanyanın adetleri veçhile habersiz olacağını biliyor
lar . 

.ilk hedefi, herkesin bildiği ve anl.'ldığı sebepler dolayııiyle, açık tehirler 
hıfldl edecektir. 

.Mefhar bir kumandan bana ilk harp gecesinin Franaaya bir milyon insa:ıa 
rml olabileceğini aöylemqtir.,. 

insanların tabii 
ömrü 120 senedir! 

Meşhur Voronof böyle 
iddia ediyor 

Maymun gudaeleriyle insanları 
gençlqtirmek için ilk yaptığı tecrü
beden on beş yıl gectiği halde profe-
8& Serge V oronoff ıtının csrannı 
bütün dünyadan gizli tutmuştu. Ge
çen hafta ise kendisini ziyaret eden 
lngilizce Sunday Chronicle gazetesi· 
nin hususi muhabirine oturmu§ ve 
ilk defaya mahsus olmak i.izere mes
leğinin sırlanm anlatmıştır. 

.. _ Keşiflerim neticesinde şimdi 
tamamiyle kanaat getirdim ki her 
nonnal erkek ve kadm için 1 20 yaşı
na varmak çok mümkündür. 

&. insanlara on bq senelik ye. 
nl bir hayat venneğe muktedirim. 
Dediğim gibi be§er hayatının normal 
mmıluğu 120 yıldır ve hepimiz bu 
Yllfll varmalıyız .• , 

Mqhur doktor, cenubi Fransada· 
I! ptoeunun yüksek duvarlan arka-I 
llDda bundan on bet sene evvel may· 
man guddeleri nazariyesine gülmüt 
olan Alimleri mat etmit bulunmakta
dır. 

Voronof bundan iki sene evvel 
8'f'lendiği yirmi iki yaşındaki güzel 
:Yi1analı kansiyle birlikte y8§adığı 
.. tonwı yam ba§ında, geniş bir kafes 
19, birçok maymunlar beslemekte
<lir. 

Doktor, alim. artist, tüccar, sosye 
te bdmı gibi sürü sürü güzidelcrden 
mürekkep müıterilerini doktor Voro
nof maymun guddelerini aşılamakla 
gençleştirmektedir. 

••- Gençlik aramak için dünya
nm dört bir köşesinden b~raya inaan
Jar akın etmektedir. Çünkü ben gud. 
delerin bütün vücut vazifelerini tan· 
zim ettiklerini kati ve şüphe götür-

• miyecek bir surette ispat etmiş bu-
lunmakt.aymı. Gençliğin sım işte bu 
guddelerdedir. A~nc ve babanızdnn 
milyonlaı: tevarüs edeceğinize, iyi 
guddeler tevarüs etmek çok daha ivi-
dir. Fakat tıpkı otomobillerin aşmrp 
yeni parçalara ihtiyacı olduğu gibi 
bizim vücudumuz da yıpranır ve ye
ni pddeler ister. 

Doktor V oronof ve genç kansı 

Bu guddeleri nereden tedarik et
tiğimi anlamak istiyorsanız buyuru-
nuz.,, 

Voronof, gazeteciyi bahçenin u· 
zak bir köşesindeki kocaman kafes
lere götürmüş. Burada büyük, kü
çük erkek, dişi düzünelerle maymun 
oyna~ıyordu: 

- Aldığım neticeler hayrete de
ğer. Ameliyat yaptığım bir kadın 

68 ya§ında idi. Maymun guddeleri
ni kendisine aşıladıktan sonra her 
gören om1 40 nzami 45 yaşında sa
nıyordu. 

Ameliyat için yalnız mahalli bir 
anestezi lazımdır; sekiz on gün sonra 
ela hasta klinikten çıkıp gitmektedir. 

Ameliyattan üç ay sonra insan 
daha genç görünmekte, kendisini da
ha genç hissetmekte ve hakikaten de 
gençleşmektedir. Bu yeni gençlik 
ise altıdan on seneye kadar devam 
etmektedir. 

Hatta hastalarımdan bazısı ken
dilerine iki ve üç defa gençlik aşısı 
ameliyatı Y,Bptmnıftır ... 

gene kız olacak ı · 
Sofradan yazılıyor: 1 
Sofyada Banka katiplerinden yir-

mi bir yaşında Bosilko Stoyanoff bun -
dan altı ıene evvel bir ameliyat netice
sinde kızken erkek olmuştu. Şimdi 

ise erkeklikten bıkıp usanmış bulun
maktadır. Genç bir delikanlı ile evle
nebilmek için tekrar kız c,lmak isti
yor! 

Bu sebeple IL:ım olan ameliyat için 
parayı bulmak üzere ilk a;neliyatı yap
mıı olan doktordan zarar ziyan dava 
etmlı1tir. 

BoıUko on altı yaıında iken bir kız 
mektebindeydi; Hastalık yUzUnden has
tahaneye yatauıtı. Hastahanede ise 
bir doktor onda bazı erkeklik izleri 
gördUğUnU sandı. 

O vakitler adı Basllka idi. Ameli
yat yapıldı, erkek oldu, adı da Baail
koya değiıtirildi. Bo-aiko mUkemmcl 
bir delikanlı halinde yetiımeğd baJla-

dı. Sporlara merak sardırdı. İyi oir 
futboJcu oldu. Atletizmde C:e pek iler
ledi. Hatta tam erkek oUuğunu gôs-( 
termek için bir de sakal t>alı'lcrdi. 

Ancak 21 yaşına vardığı zama,, 
sakal yok olmağa ve vücudunda kızlık 
alametleri daha hakim bir vaziyet alma
ğa başladı. 

Bosilko da kadınlığın en bariz izle 
rind,.n biri de, genç bir delikanlıya 
Stık olm::ı.tıdır. Doktorlar c..nu yeniden 
ameliyat masasına yatırarak tekrar 
kızlığını iadeye karar vermişlerdir. Fa
kat zavallının parası yok. 

İlk ameliyatı yapmış oıan doktor 
da ikincisini bedavadan yapmağa kat· 
iyen yanaJınamaktadır. 

Bazı mütehassısların dedi~'ine 

bakılırsa doktor, Basilka'yı Basilkoya 
tahvil ederken çok büyük tı:r tıbbi ha
taya dU1müştür. Binaenaleyh ku:ın 

tazminat istemeğe hakkı -.ardır. 

Kralı feragate sevkettlğl için 

Madam Simpson 
tehdit ediliyor 

Sabık İngiliz kralı Edvardm sev
gilisi madam Simpson hala Fransa
mn Kan şehrinde bulunmaktadır. 

Madam Simpsona ait üç haber 
gelmiştir. 

1 ) İngiltere hükumeti kral f.d. 
vardın himayesine tahaiı edilmiı ve 
kral Edvard tarafından Madam Simp 
sonu himayeye memur edilmiı sivil 
polisleri geri almııtır. 

lngilterede sekizinci Edvard ta
rafta,·ları Edvardı krallıktan vageçirt· 
tiği iç;n Madam Simpsona tehdit 
mektuplan göndermekte ve ezcümle 
demekredirler ki: 

"- Bilerek veya bilmiyerek kra
lın dü~ınanlarma alet oldunuz ve kra
lı tahttan koğmalanna vesile verdi
nız.,, 

dcğru gitmeleri caiz olduğu halde nı.t1· 
kabfl taraf tan gel,ecek olanların lxı§ki' 

yol taJ..·il>ine mecbur tııtulmaUırtd~· 

Caddeleri bizim kadar dar olnıııJCI" 

şehirlerde bile bilyük bir titizlik'l8 
her arabadan tatbikı istenen bu emir· 

den bizde, ba:::ı arabaların miistesnt' 
tutulduklarını vo emrin tatbikındi' 
gevşek davramldıfjım giJriiyoruz. 

Arobalann nıı.!ıl hareket etmeıer4 
lazımgeldiijine dair ortaya bazı 1..-aid.t* 
ler konulmU§ olması kazaların önilnil 
almak içindir. 

Muayyen bir plaka taşıyan bir7."0Q 
araba mevcut ki bunlar) Beyoğlu o<Ul· 
desin.den, Taksimden Tünele doğrıJ 

serbestçe gidebiliyorlar. 

Emir emirdir ve hcr7ces içindir. Ka

zaların öniinü almak düşilnoosile k<r 

nulan 7'4idclerde: "Şu araba ka.za yo· 
par, şıı yapmaz!,, diye bir şaz mevcut 
olamaz ve olmamalıdır. 

Hali. Dostu 

!LAN 

Hfılde 28 No. da icrayı ticaret cdeıı 
Kemal Akpınar buradaki muamelesine 
nihayet vermiş olduğundan idaremiz. 
deki teminatı iade edilerek ili§iği ke· 
sileceğinden mczkfir yazıhaneden ala
caklı bulunan mUstahsil varsa evrakJ 
milsbitelerile birlikte nihayet 15-1-937 
tarihine kadar idaremize müracaatları 
ilfın olunur. 

2) Madam Simpeona akJn, alem 
tehdit mektuplan gelmektedir. 

3) Bir deli Simpaona hücum et· 
mittir. 

Stkizinci Edvard artık Vindaor 
Dükaaı olduğu için lngiltere hüku
meti onu hususi bit fert sıfatiyle res
mi polisle emniyet altında bulundur
mak lüzumunu hiM'etmemiıtir. 

HABER'in 
Lisan ·Dersleri 

Esasen bu polisleri kral Edvad 
Madam .Simpsonu himayeye memur 
etmişti. Fakat polisler çekilir çekil
mez Madam Simpson müvazencsi bo 
zuk birinin tecavüz tehlikesi karşı
sında kalmıştır. Ve şimdi Fransız 
hükOmeti Madam Simpsonu koru
mak üzere iki sivil memur tayin et
miştir. 

Çin isyanı 
Nankinde örfi idare 

tlan edildi 
Çin hükumeti Sianfu mmtakasmda 

çıkan isyan hareketini bastırmak için 
tedbirler almaktadır. Elyevm. mtihinı 
askeri hareketler vukubulmaktadrr. 
Hüki'ımet kuvvetleri her taraftan SÜ· 

ratle isyan mıntakasma ilerlemekte· 
dir. Gelen malftmata göre Sianfu mu
hasara edilmiştir. 

Nankin aehrinde örfi idare ilan e -
dilmiştir. Mareşal Şan - Kay - Çek'in 
sıhhatte olduğu beyan edilmektedir. 

• Harcırahlar hava kuvveUerlne yardmı 

vergisinden istlana edileceklerdir. 
• Tllrk _ İtalyan ticaret anlll§mMI için 

Romada cereyan eden mllzakerelcr bttml§I. 
tir. Anlqma buglliılerde im7.alanacaktır. 

• Yeni bir lAyiha ıle paaaport harçlan fn. 
dlrllmektedl r. 

• lo bUrosunun İstanbul §Ubeal yarından 
itibaren ~alLsmağa baıılayacaktır. l-U-BER'in Usan dersleri en kolay bir metodla verllt'cckUr. İngilizce, Fransızca ., 

• E\'kat idaresi okçuluğun ihyası için Ok Almanca derslerini bu g6rdllğünUz resimler gibi hayat sahneleri üzerinde öÇcncceıcsınıı
meydanmda yeniden tesisat ynptırmaktndır. Hedef konuşma ve olruduğunuzu anlama olacaktır. Metodun ne kndar kolay ve ne kad31' 
D••• rda : eğlenceli olduğunu daha ilk derslerde anlayacak ve dıı.ha ilk dersten ba§layıırak kolaylıl' 

• Bükreşte yakında bir Sosyall1ıtler kon. la cümleler te!ikil edeblleceltainiz. 
gre1d toplanacaktrr. Gazetemize abone olacaklar han&i dersleri takip edeceklerini bize bild.lnnell&r. '(}ç 

• Amerika cum.hurrclsl slln.bıan azaltmak ayhlt abone ne blr dersin fornıalarmı tam olarak edtneb!leceklerdlr. Bu deralor ıo~ 
tçln bUtUn dünyaya hitaben bir beyanname kitap şeklinde çıkarılmayacaktır. 
ne§redecekt!r. Dil bUınlyenler btr, bir 411 bilenler Ud, iki dil bilenler Uçtınetıa1hıQ l!ğrenlniz. 
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33eaim qödişiim: 
\.....:... ~ ._,.,._. ~ .- ..... .-. .._ 

lrD aı @ı Q> B lUI li'il lYI n u • 
QJ!m man~aırası 

Sectbinane sözleri, acı tenkitleri 
lcııradan sıralamıya karar verdiğim 
lll, ilk intiba olarak iyi §eyler söyli· 

İ'eceğım: 

Vakıf paralar 
idaresi Anadolu. umumi hatları içinde, in

laııa hayret verecek, koltuklarrmızı Ödünç para verme 
~bartacak derecede ilerlıyor. Bunu, n Sac I & r I Ol 
tanbuldan vapura binip de, Kara- '-= ::7 

~iz sahilini kat'ederken olsun, indi- değiştiriyor 
~z kasaba ve köylerde otomobille Evkaf umum müdürlüğüne bao!ı 
>'alıut atla seyahat ellerken olsun, gö- ~ 

• le çarpıcı bir §ekilde hissediyorsunuz' vakıf paralar idaresinin yeni esaslar 
rakat, böyle bir kanaate varmış ol- dahilinde ıslahı ve çalışması için 

. ~ için, o yerleri evvelden de ziya- tanzim edilen talimatnamenin tac-
ltt etmiş olnuınız lazımdır. Ben, ay- bikine başlanmıştır. 
~ havaliyi on beş yirmi yıl önce gez- Yeni talimatname, vakıf paral".lr 
~ ğİnıden , aradaki farka şaşıyorum. idaresinin şimdiye kadar esas tuttu
ı\rkadaşlarımın içinde Anadoluyu hiç ğu ve çok eski taammüllere daY.a 
rrmemiş olanlar var. Bilhassa Zon- nan seklini tamamen değiştirmiştir. 
tuldakta.: Yeni şekilde vakıf paralar idar~si 

HABER - Akşam posfa~ 

Ki liste 
bayr.anıı 

kurtuluş 
kutlula dı 

- Burası mı Anadolu? ... Eğer her henüz inşaatı ikmal edilmemiş olan Şelıitlerin !.emik/eri 
~er böyleyse ne iyi! ... Zonguldak. binalar için de para vereceği gibi kıy-
~ ı· 1 k b'l d 'kr Kilis (Hususi) - 7 İlk!-.anun Kili-l de toplanmış ve bu sanduka halkın 
ransızların Cherbourg limanını an- met ı arsa ara mu a ı e ı azatt:ı. 

dırıyor _ diyorlar. bulunacal~tır. Kar~r binalara karşr- sin düşman esaretinden kurtuld :.ı ğu omuzlan üstünde abideye }.adar ta.1m· 
Lakin, elbette, bütün Anadolu Zon- 1rk verilecek ödiinc paralar, ahşap mutlu gündür. Her sene ı..ugün ej:>iz mış, ora~a merasimle 111'1hzene !::or.-

.... 1 h 1 l tezahüratla tes'it edilir. mu~tur ~11 dak gibi değildir. Zonguldak, ina ;'\Ta ve,.; errk ödi.inç para esas~ :ı • 

· \'asati se\'iyesi itibariyle _ İstanbul· larmrJan • biisb:;tiin nvrı ve husu~: Kilisin Antep müciafaa!!:na yardı - Gece büyük bir fener alayı tertip 
dan çok yüksektir. Pa~aıarı sıvamış şartl~ tabi tutulacaktır. mı büyüktür. Bu cihetten gelen düş- edilmiştir. Merasime gündii~ ve gece 
ı..,. l{ zı 1 Od man kuvvetlerini kahraman Kilishl~r bütün Kilisliler ve civar köylü'er 
"er cihetçe ilerliyor. Orasmı o u-. ünç pa!_a v~11?"e i§rnde, Ba!!k~ 
"1nd Ü "'l ,. k d d ' . ' ı . ld b l durdurmuş ve çok defa b..ı kuvvet1e: i iştirak etmişlerdir. 't an zu mez ıne n ar gez ım. ! muaıne.e erınde o • uğu •i i, vad~lı>· ------ -------·---
alnız istihsal bakımından değil. iş, · ı kısa ve uzun olm?.k uzere iki kısm:'l ı imha etmişlerdir. Esnaf 

hay t bak d d d k b" j 1 B ] K"Iis kurbanları kin gürel bir ah: .. a ı ımın an a ora a, pe u- ayrı ~ı~tır. u auret e kısa vadeleri :ı: 
}ilk ilerlemeler olmuştur. J için iı:ıareden para alanlar bu i§i çok de yapılm·ş ve bunun açılı~: ogün <l· d•ıspanser•ı 
tğer bu terakki Zonguldağa mün- J müsait =e=aille ve hafif faizle temi71 muştur. Şehitlerden mezarıan belli 

bıısır kalsaydı, istisnai bir vaziyet sa-ı edebilec-.::ktir. olanların kemikleri bir sanduka için- kuru lam 1 yor 
~acaktım. Lakin, mesela İneboluyu e." 

~den g~yet iyi ta_nı~ım. Orad~ gen<? Sanayi meşherı· Hazırlannıa~ta olan Şimdi de esnaf bayır 
tnevsımdc yirmı gUn beklemış; ya K•• •• k ti 1 tik 

h gezmek meraklısı olduğum için, Kurulması için sanavi UÇU Sana 3r cem ye urulmasına 
ber ta.rafı kanş karış dolaşmıştım • • ~ •• ., ça l ışı l ı yor 
bağlar. tepeler, hep ezberimdedir. Oıı bır~igl feşebbuse kanunu ...__. Geçen hafta müşterek büroya da -
~ sene evvel. bu dağlara bir kaz- aeflll hı'l 
ına bile vurulmamıştı. şimdi, karşı- fit ~ Hangi esasları ihtiva esnaf cemiyetleri reisi ve umu-
11~- b Geren ay Ankarad.: toplanan · .. mi katiplerinin yaptığı bir toplantıda 
"<Ut akınca, Sıra Sıra tarlalar göze :ı .KU· ed i .~O r 
~ıyor. Sonra, i§te Ayancık! Bir ke çille sanatlar kongr~sinde görüşülen .T oda umuml katibi de oulunmu~ ve ce-
~te fabrikası orasını canlandırıver küçük sanatlar kanunu pr:·3esi ve alı- Milli Sanayi b:rliği t>Lmdan bir miyetlerin yardımı mes:ıesi mev~uu 
tlıiş. Işıl ışıl elektrik içinde .. Dağla- nan kararlar üzerinde ıktisat vekaleti müddet evvel Ticaret odasının teşeb· bahis olurken bu sene esnaf cemiyttleri
l'tı:ıda tel üzerinde havai nakliyat ya- ehemmiyetle meşgul olmaktadır. Bu büs edip de başaramadığı bir i~i yap- nin hepsinin bütçesinden e3r.afa yardım 
Mıyor. hususta hazırlanan kanun layihası ya- maktadır. Ticaret odası, son zaman . için ayıracakları yüzde 25 vardım ak· 
Şu saatte hemşerisi olduğum Ünye. kında Büyük Millet ~eclisine verile • larda, bir Sanayi odası da olduğunu çeleriyle bir esnaf dispanseri kurulma · 

Ordu gibi en geri kfılmış bir Karade- ccktir. hatırlamış ve bundan sonrıt odada bir sını teklif etmişti. 
\iz vnrıyetine ta.bl bir ko.7'.a merkezi Öğrendiğimize göre çıkacak kanun sanayi meşheri de vilcuıle getirmeğe k:a- Esnaf cemiyetleri bu teklifi uzun 
()}duğu halde, mahsus bir faaliyet şu esaslan ihtiva etmektedir. rar vermişti. Fakat aradan bu ka- boylu tetkik etmiş ve bôy!e bir dispan-
t5steriyor. Fındığın pek elverişli bir 1 - Çırak, kalfa ve usta münase- dar zaman geçmiş c.lmasrna rağmen ser kurulmasına imkan görmemi~tir. 
'4tihsal olduğunu bütün halk anla - betlerinin tanzimi. bu teşebbüsten hiç bir netice alınama - Bunun başlıca sebebi her biri ayn bir te 
~ştır. Dağlarda harıl harıl ateşler ya 2 _ Küçük sanat teşekküllerinı m ştır. şekkül olan esnaf cemiyetlerinin bürçc-

ıyor; kınklar açılıyor ... n;ğer ta - yeni baştan ve yeni bir görüıle kurmak. Şimdi, sanayi birliği Türkiye sana- terinden ayıracakları bir par3yt ba~ka 
l'aftan da. frengi mücadelesi, yol yap · bir cemiyetin balarına sarfetmelerine 
l'h- 3 - Fili vaziyette görülen m:itc- yi mamulat ve mevzuatını teşhir edecek 
"'"'<1.k Ü7.ere köylU seferberliği... kanuni imkan görül..nemesidir. So.ın 

t;_ vassıtların ortadan kalkması ;çin koopc- böyle bir şehir vücude getbneğe karar 
~sacası : bütün gezdiğim yerlerd" da hesabın büyük görülen yüzcte 25 

tılk ratiner teşkili ve kredi temh etmek. vermiştir. B:rlik derhal !u .. rekete ge 

l isine nazaran büyük bir uyanık- çerek bu hususu fabı ıkalara bildir mi yardım akçesinin hakikatte tahsil~tı 
ıı- 4 - Bu sanatları teknik vas:ta1ar-
<\ gördüm. Türkiye, baştan başa bir tam yapılamıyacağı için büyük bir şe,· lltt la techiz etmek. ve muvafakat cevabı ıtlmıştır. 
~1ısadi kımıldanış umran safhasında Sanayi Birliği yılbaşından itibaren tutmryacağıdır . 
.ı Unuyor. Eski boş itikatlara karş1 S - Bu sanatların öğrer.me ve öğ- · · d h Bu arada İstanbul esn .. fı ı'rin bir 
·~ yadinci yerli mallar sergısınır. e azır- .. :ı: 
-~ nıücadele açılmış; ve zihniyet de retme şartlarım tesbit etmek. b 1 k G hayır cemiyeti kurulması mevzuubahi~ 
kl§ikligı·· semeresini vermi .. tir. d lıkhrına aş ıyaca tır. eçen sene 

:11 6 - Muayyen mmtak:ılar a mu • pek de muvaffak olunamıyan serginin olmuştur. Bu teklif daha akla yakın gö-

t 
• • • ayyen kUçük sanatları uyandırma ve bu sene fevkalade olması ıçin sanayi rüldüğünden t .. •k·l{ e"lilmektedir. 

stanbul gerçi sırf müstehlik bir yapma. 
~hir olmaktan çıkıp müstahsil vazi- birliği büyük teşebbüslere girişmi, ve 
l>e•- 7 - Küçük sanatlar için geniş bi~ iktisat Vekaletine de mürae;c.at etmiş-
~ girmiştir. Ama, bununla beraber h' ı ll?n ımaye... tir. Bu seneki sergi sta.ıbul Sanıyi· 

ı. ?'anını, güzelliğini, hayatiyetini 
11:aYbetmiştir. Bunun aksine olarak. ini değil, Türkiye Sanayüni temsil ede -
~elki vaziyetiyle şimdikini mukaye- Berberlerın pazar _c_e_k_ti_r. __________ _ 

inetınek imkanını buldu{hım bütün ruhsatiye harçları 
adolu köy ve kasnbalnrmda., hal 

~l'l'ıaıniyle aksinedir: Münakaşa ka
h· l etmez bir inkişaf, en kör gözlere 
ııe çarpıyor. 

'ti lnsan, bunu görUnce, fstanbulnı • 
ll.tnesinden doğan teessürü a7,alıyor. 
~ ' YA·NO 

Üir sürü kurdun ağ
zından kurtarılan 

köylüler 
lı Sofya (Hususi) - Bulgaristanın 
artnanlı kasabasından ;ki genç Bul

~r, cıvlanmak üzere, Sakaı Balka. ıı.ı 
~Cı>csine doğru çıkarlarken bir sUr'i 
Utt hücumuna uğramışlardır. Bul

trlardan Dimof adlı genç, korkusun
b ıı bayılmış, arkada§ı Yanko lvanof 
d u tehlike karşısında arkadaşınınkini 
qe alarak ellerindeki :ki kama ile kurt-

ta sald rmıştır. 

Berberlerin de hafta tatili yapma . 
sından sonra bir kısım berberler tam 

ol<trak verdikleri hafta tatili ruhsatna-

me harcının Belediyeden g:rı almmast 
için Berberler cemiyetine müracaa: 

etmişlerdir. Cemiyet bu nıüracaatları 

tetkik etmektedir. 

Tavzıh 

14 İlkkanun tarihli sayımızda. 

PERŞEMBE 

BirincikAnun - 1936 

Hlcr1 : 1355 • Şevval 3 

<iü.,otıntlcıQuıu JlılıJı!ı!ıijlıll Cıünt~İn R .. ı " 
7,20 ~ 18,42 

Maçkada Teşvikiye sebilinde geceleyin ! .. --+-•-.. -+-+-+-
bazı kadınlarla yapılan l 0ir eğler:ce ,!:o 5,50 12,10 14,so 16,42 1s,21 5,32 

hakkında zabıta tahkikatı yap:ldıJı- a1o ı,08 7,28 0,48 12,00 l,3!l 12,51 
t ... ı.o 

nr yazmıştık. Teşvikiye Su satış ::1e· 

muru Abdullah Pak gazet~mize gön- GEÇEN SENE BUGUN Nt: OLUU7 
derdiği bir mektupta bu h:tdise ile ala · Tramvaylara 28 kl§iden fazla binmemesi 

kası olmadığım bildirme!~tedir • kararlqtmldr. 

iraz hava 

Kuduz tedavi evi 
Çapadaki kuduz ~edavi evinde bazı 

tadilat ve bu .araQa tamirat yapılması 

takr.rrür :tmiştir. Bu işe yakınö. 
başlanacaktır. 

iktisat V~kili yarın 
bir notu~ verecek 
tktısat vekili Celal Bayar dün Anka-

rad<m şehrimize gelmi§tir. 
f ktısat vekilimiz yarın akşam İstan

bul radyosunda saat 17 ,30 da bir nutuk 
söyliyecek ve bu nutkile iktısat ve ta
sarruf haftası,,• ı, .. ,..,, t,..caktır. 

Bartında ınek tepler 
ve sinema kapatıldı 

Bartın, 14 - Kaza sıhhat meclisı 

§Chirde grip vak'alarmın çoğaldığını 
görerek, mektepleri ve sinemayı b!r 
hafta müddetle tatil etmiştir. Bundan 
başka mecburi olmıyan toplantılarhı. , 
müsamerelere de müsade edilmiyecek-
tir. 

" kurtlardan ikisini öldüımeğe mu
~ffak olan Bulgar kuvvc:tı kesilerek 
'tı ha fazla mukavem~t edemiyeceğini 
~ laynıca bağırmağa başlamış ve tam 
~ttlann ağzında parçalanır.ak ür::re 
~ crı. etraftan yetişenler taraf·ndan ya
li lı .b:r halde kurtarılmıştır. Çok ga
') Ptir ki, aç kurtlar korkusunı:lan bayılıp 

"Yalnız,, imzası ile aldığımız mektupta deniyor ki: 
(Kocam itimadımı suiistimal etti, o zamandanberi 

sık sık münakaşa etmekteyiz. Evimden nefret etmeye 
başladım, esasen bu yüzden de sihhatım bozuldu. öyle 
.:ı:anncdiyorum ki ayrılık her §eyden iyi bir çarei haldir. 

Çok geç olmadan bana bir şey taTiiye ediniz.) 

Ctdc Yatan Bulgarın üzerine basıp 
~-cçtikleri halde buna tecavÜ'? etmeıpiş
"t<Ur. 

CEVABIMIZ: Biraz hava değiştirmeniz iyi olur, 
fakat bütün bütün değil, koc<ı nızın iziniyle birkaç ay tcb
dilhavaya gidiniz. SükCınet ve salim kafa ile belki mese
leyi daha açıkça &örebilirsiniz. 

3 

~aırtYJDa 
Bu sabahki "Kızıla.y,, da Falih Rıf

kı Atay'ın makalesinden: 
"Her aç ekmek, her hasta hekim 

ve ilaç, her yoksul yardım bulabilme~ 
lidir. Eğer bir cemiyet kendi varın
dan ve kazancından bu imkanları te
min edecek hisseyi veremiyorsa, onu:ı 
sağlam bir ahlak ve kültür temeli üs
tünde tutunduğuna. nasıl inanabili
riz?,. 
"Çalışma kudreti olmıyan betbahtlı

ğından hepimiz ayrı ayrı mes'ulüz. Bu 
mes'uliyetimizi bilhassa ağırla.§tıran 

hadise, Türkiyemizde, ufak büyük 
her türlü yardımı, derhal, yoksulluk 
ve ıstırabın imdadına yetiştirecek mü 
esseselcrin mevcut olmasıdır. En ge
niş mikyasta Kızılay, sonra, umumi
yetle çocuklar, hattA kitapsız talebe
ler veya i~siz kadınlar i~in kurumla
rımız vardır. Büyük §ehirlerde onla
rın yardım davetlerinin ~alı§madığı 

kapı yoktur. 
- Yine ml iane? .. 

- Evet yine iane! Yine yardnn. 
Bütün ömrünüzce iane, bütün ömrü· 
nüzce yardım! Doyumluğunuzdan ar

tabilir bir santiminiz oldukça iane ve 
yardrm ! Her aç ekmek, her hruıta ilaç 
ve hekim, her çocuk ana kucağı ve 
mektep buluncıya kadar, devletin im· 

kanlarını kendi vasıtalarınız ve ha
yır cemiyetleri ile mütemadiyen ge
nişletmek, yaymak ve kuvvetlendir
mek mecburiyetinde.siniz. Niçin bu 
mecburiyet kelimesini kullanmalı? Ni 
çin bir vazife, insana vicdan ferahı 
\'eren bir ze\'k, en cazibeli eğlenceler 

kadar inanılır, sorulur, bulunmazsa 
yaratılır bir zevk olmamalı ? 

Senelik parolamızı bir daha vere
lim: Her Türk, bir hayır ve yardım 
cemiyetinin azası olmalıdır.,, 

DngJDDD~ !KıraıOonorn 

rrna ırel!<e'ltn 
Bu sabahki "Ak.şam" da "Akşam

cı,, yazıyor: 

"Kralrn hareketfiiin siyasi neticele
ri ne olursa olsun, en büy\lk mlnası, 
krallık tahtından, bizzat kralın şnhsi
yeti tarafından İngiliz an'aneperestli
ğine kuvvetli bir darbe vurulmak is
tenmesidir. Kral, eski ve mukaddes 
sayılan bir adeti bozmak istedi, mu
vaffak olamadı, fakat, el sürülmez, dil 
uzatılmaz sanılan an'aneyi hiçe say -
mak teşebbüsünde bulundu. İnkılaplar 
böyle başlar. 

İkinci nokta: İngili.z kralı, ayni za. 
manda ruhant şef dir. Şahsiyeti, adeta 
ilahidir, mukaddestir. Kral Edvard, 
herhangi bir imıan gı'bi, hissiyatına 

uydu, ruhaniyet filA.n dinlemedi, ve 
İngiltere tarihinde ilk defa olarak, 
bir kral, tacından feragat ediyor, hem 
de sevdiği bir kadınla evlenmek gibi 
beşeri bir sebeple. .. 

Bu suretle, İngiltere kralhğmrn 
kudsiyeti, ruhaniyeti mlinakaşn mev
zuu oldu. Unutmamalı ki kral, Büyük 

Britanya imparatorluğunun tek bay
rağı, birlik fımilidir. Evlenme mesele
sinin guctelerde, sokaklarda, Meclis
te bu kadar mUnakaşa mevzuu olması 
kn.lhk kudsiyetini, gökten yere indir
di. 

Bunun içindir ki bu hadiseyi - bir 
kralın tahtından çekilmesi gibi - hu
susi ehemmiyette değil, İngiliz örfün
de bir inkılap başlangıcı olarak dah'l 
geniş manada izah etmek istiyoruz. 
Hiç değişmiyen İngilterede bile, deği
şen, değişme temayülü gösteren bir 
zaman karşısındayız: Sosyal bir inkı
lap b:ıı,langıcı ... ,, 

--------------------------
Adana da 

Seyhanın sedlerlnl 
tamire hazırlanılıyor 

Adanada seylap felaketinin açtığı 
yaraların en kısa bir zamanda kapan
masına çalı~lmaktadll'. 

Su işled umum mUdiriyle mühendis 
. lcrden mUrekkep bir heyet, 22 yerin
den yıkılmrş olan setlerin t.amlri fç!~ 
tetkiklere başlamışlardır. 
Hükfımetin Çukurova mıntakasının 

sulanması için hazırladığı proje son 
se:ylabın verdiği neticeden sonra tadil 
edilecektir~ 
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8d ze lltk Doktor~ 
• 

verıvor./ i~ 

Sofvada 

Rüşvet ve 
hırsızhktan 

Vfizlerc-e memur 
muhakeıne ediliyor 

Meşhur " cellit ,, artık 
cana kıyamıyacak 

Mendres nehrinin yatakları ıslah edlldl. 
• ı t•ak on beş kilometrelik bir "ısım kaldı adresi BAVA N L A R Uazctcnııza. "Güzellik doktoru .. 

ne hakiki veya müstear adlarınızla sora 
cağınız suallerin cevaplarmı bu sütunda bulursunuz. Bu cevap!arr Parlııte ii.Ill&şmııı bulun 
duğumuz güz~llik müessesesi vermektedir. GU zelliğ:inlzi noksan bırakan kusurlo.rmızı bize 
yazınız. 

- 3 7 eladır; yüzüm daha ziyade ~;ırmızılıiJa 
:Maçkadan F. N. lmzasıle soruluyor: meyya"ldir. En sovdiğim kuma:1 rengi 
"Saçlarım açık kestane rengiııde, k.ı bahriye Wciverdl.dir. 

lın ve tabii dalgalıydı. Bı"!}ünlerde dal Soğuk havada do'U:ıştıkto.n sonra ,,,_ 
gaıarını kaybettti ve dümdüz oldu. Ba
na bir ~re iavsiye edebilir misiniz1 ca~ bir yere gittim mi yüzüm derhal 
Saçlarm~• ~imdi yandan ayırıyorum . 1. ıpkırmızı oluyor t:e yaıımağa ba§lı · 
Yüzüm beyzidir. Berı henüz bir nıek- yor. Bu Mm ıstıraP. verici, hcnı ek 
tep kızıyım ve basit bir ba§ tuval.ett çirkin bir §61J. Bana [{al.amin losycmu 

Sofya (Hususi) - Sofya gümri.i.' 
idarelerinde ve mü~kirlt ambarlannd ı 
bir hırsız şebekesi kurarax rüşvet al
mak, gümrüksüz mal .yrkartmakla suçb 
olarak 200 memur zan ve i~tintak al
tına alındılar. Başlarında gümrUk 
idare şefleri de oulun U1 bu maz • 
nunlar Sofy2 polis ıstinu.k hakimi 
U~kutof tarafından sorguv.ı çekilm~~e 

başlandılar. Bunlardan 100 kadarı ııim
diye kadar verdikleri ifadele• inde CÜ 

rilmlerini ikrar etmişlerdir. 
1stı:1 urum. kulLanrnamı.ı tavsiye ettiler. FaT:.a.t bu-ip;;;-;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Cevap: nu ne ı·akit ve ne.ısıl k-ullan.acağımı bil. 
Siz başınızı sabunla yıkamamalı. miyorum. Yüz evveld temizl.enip soııru 

ve sabunsuz şampuvanlarla, şampu· mı Kal.amin losyonu sürülecek) bunun 
vanlamalısınız. Tuvalet malzemesi 
"iatan dükkanlarda sabunsuz yapıl· ii..stüne rnakiyaj da yapılabilir mi' 

mış birçok marka vardır. Bunlann Cevap: 
hemen hepsi iyi ve zararsızdır. Bura· Siz Raşel renkli pudra ve içlerirı 1stanbu1 Balıkpazarı No. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim yi· 
yccek olursanız ömrünüz oldukça 
ba~ka p<1strrma ycmiycccksiniz. 

AÔIZDA ERlR 

Eski mecraya muvazi 

da kimseye reklam yapmadığımu de ten yahut kreın rengi olan krenı· 
için ayrıca bir marka ismi söyliyemi- leri katiyen kullanmamalısınız. Çün 
yeceğiz. Bu sabunsuz şampuvanla!' kü bunlar yüzünüzün morluğunu 
saçlarınıza tabii dalgalarını yenid~n büsbütün koyu gösterir. Sizin için 
verebilir ve kafatası derinize de iyi en iyi gölgeler ılık şeftali renkleridir. Sinirsiz 

YUMUŞAK 

lzmir, (Hususi) - Küçük Men·\ 
dres ve meşhur Cellat gölü ıslah a
meliyesi son günlerde hararetli bir 
faali:y et devresine girmiştir. Nehrin 
kış mevsiminde feyezan etmesi ih
timaline karşı esas kısımların ka
nalla,masını temin için gösterilen 

gelir. Yüzünüze de pudra yerine esas pud. GIDASI BOl 
~çlannızı ortadan ayırarak şa• ra olan ve pudra yerine kuJlandan tu Hakkr ma~azasmda satılan pastrr-

kaklarmız üstünden arkaya doğr.. valet suları kullanmalısınız. Çünki." malar hali!\ Kayseri malıdır. 
fırçalaymız ve Sfü larmızı kulaklarmt- b •---=--;;m:ı••-m:m••---unlar deriyi serinletir. Sulu pudrn · 
zrn Üstüne krvrılt larma bırakmrl lar dahn dncYr11su tuvalet suları kafa.. t:•••• .. ·······························•··· .. ·················-·····································•••••••••••••••••••• 
Saclarmrzı kısa kestirmeyin ve en-
senizde gevşek buklelerle kıvmn min losyonlan gibidir. Fakat renk i B E 
Mektep kızlan icin bu basit ve güzel li oldukları için yüzünüze yakışacak • 
'-ıir saç tuvaleti..ti.. bir gölge verir. ~ 
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ruluyor smız. Yüziinüzün kırrnızıhğı pek J 
"Kanımın dev~anındaki dii.zen8 iz görünmez. Fakat bu gece tuvaleti • 1 ikinci "An un l937 tarihinden itibaren 

lik do.1,ayı8iyle soğuk havalarda mos- içindir. Gündüz kullanılmaz. Gürı i L O d • 
mcr kesilen. yUZümiln çi.rkin rengim düzleri ise şeftali gölgeai dediğimiz =.ı ısan ers erı 
örtmek içüı na.sık bir makiyaj kulla az yeşilimtrak ve penbemsi kremler-
nayım. Buğd.ay tenliyim .: gözlerim gök le, pudra kullanmalısınız. : 
~~~~--~- 1 Verrneğe başlıyor 

Ke2if bed~h ı 51 :l hra 90 kuru! olan Cinci meydanında temizlik işleri 
ahrrlarma ilave~en yapılacak anbar ve samanlık çık eksiltmeye kom.ilinuş
tur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdtirlüğünde görülebilir. istekli
ler 2490 No. lı kruıunda yazılı vesika ve ayrıca belediye fen işleri müdürlü
gündcn alacakları fen ehliyet vesikalariyle 113 lira 47 kuruşluk ilkteminat 
mabuz veya mektubıyle beraber 24--12-936 perşembe günü .saat 14 te da-
imi enrihıen 1c bulurunalıd""'"''" (B.) (3510) 

T üklm Beher takımın 
288 Hademe elbisesi tahmin bedeli 
35 Manto kadın hademeleri için 14 lira 
50 Kimyahane memurlan için iş 14 ,, 

gömleği 4 ,, 
Yukarıda cins ve miktariyle beherinin tahmin bedeli yazılı elbise, manto 

ve gömlek açık eksiltmeye konulrnu9W'. Şartnamesi levazon müdürlü
ğünde görülebilir. İsteklilerin 2490 No. h kanunda yazıh vesika ve 348. 
15 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle birlikte 21-12-936 
tarihli pazartesi günü s--~• 14 h~ ,t,.;....,i PT'lrn ....... "~ l>ulunmalıd'l'lar. (3361) 

Heybeliadada yalı mah~sinin Ayyıl 
diz ıokağmda eski 
belediye mevkii 

Senelik muhammen ilk 
kirası teminat 

36 2,70 
~talcanm Büyükçekmece mahallesinin lstanbw aokağmda-
ki 1 No. h depo 36 2, 70 
Kapalı çarşıda Gelincik sokağında 27 No. lı dükkan 12 0,90 

Yukanda senıti senelik muhamme:\ kiralariyle ilk teminatları yazılı olan 
.-haller tesfun tan'lıinden itı"baren 937 veya 938 - 939 seneleri mayıı so

una l<adar ayn ayn kiraya verilmek üzere acık artbrmaya konulmuştur. 
artn~eleri levamn müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında g&-
erilen ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 28-12-936 pazartesi 
·· ü saat 14 te rlairn; ..... ~:;_~ .. ...ı,.. ı. •• •---~•·-l .... l~r. (B.) (3664) 

Senelik muhammen kiraaı 228 lira olan Balatta Karabaı mahallesinin 

l 
1 

1000 Kelimt:.>'le tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ
renmek metotlarının en mük~mmeli olan bu takrirleri, dilimiz-..!. 
memleketimizin tanı:ımtş lisan hocalarr tatbik etmişlerr!ir. 

KeınHdl n tk<e1n1©1H 0~lf'Öii1S 
Fransızca, Almanca, lngilizte 
Öğrenmek istiyenler bu ders!eri takip etmelidir. 
Her lisan 90 dersten fazla sümıiyecektir. 

Memurlar ve asker!er 
Üç aylık abone fiyatı olan 400 kuruş üzerinden % 1 O iskonto 

görecekler ve bu miktarı ayhk müsavi taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

İsim ve adresler okunaklı olmalıdır. 

r HABER gazetesi~ 
ISTANBUL 

Gazetenizin lisan derslerine devam için rç ayhk 
abone oluyorum. Birinci taksit olan 120 kuruş 

ile gönder.ım.,ur. 

Adres: 

imza 1 
'--------

' 

................... ·-··········-·························-·······································-·······-······· 
Dibek caddesi ankağmda kulei zemin (iki burç - halen kireç ocağı ve depo) 
teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna ka: 
dar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 17 lira 10 kuruşluk ille teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 21-12-936 pazartesi günü saat 14 te dai-
mi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3273) 

bu fazla faaliyet neticesinde kcC' 
Mendres, küçük hır ırmak sükfine' 
tiyle, açılan yatağmda süzülüp a~' 
mağı:ı başlamıştır. Şimdiye kadar e; 
çılmış olan kanalın uzunluğu oto, 
kilometreyi aşmaktadır ki bu, geri' 
de ancak on beş kilometrelik bir kJt 
nvn kaldrğrm anlatmaktadır. Bu ki' 

l'ı1 cnd' res an.a kanatından bir görilnil~ 
ve ana kanaıa am.flt owrak a.çtla1' 

kitrutma kanaI!arından biri 

srm, şimdiye kadar mecralanmış tJ' 

lan küçük Mendres nehrinin en uY' 
sal ve tehlikesiz yeridir. 

Islah işinde çalışan sekiz maki11e 
şimdi ayrı ayrı kısımlarda iş başıt1~ 
geçmiş bulunmaktadırlar. Bu ma1'ı• 
neler bilhassa meşhur Cellat ile K-" 
yas ve Tiriyanda bataklıklarının kıJı' 
rutulması için aç1hnakta olan "kurut-' 
rna kanallanı,, nda çalııryorlar. Bura• 
lardaki ameliye on ve umumi ıslah 
işini de on beş :;,y sonra bitinnit 013' 
caktır. 

Ana kanalın tahkim edilınesi Ü" 

zerinde de son zamanlarda ortayıı b!' 
düşünve atılmış, feyezanlarda nehıf 
yatağının suy1.1 i8tiaba kafi gel· 
memesi ihtimali göz önüne alınmıştı• 
Son Adana seylabmm tevlit etti~ a• 
cık1 • vnı:iyet üzerine, Seyhanın ufa~ 
bir benzeri olan Mendresin de kana 
lahkimine muhtaf7 olduğu kann5"' 
ti la·\'Vet bulmu~tur. 

Mi ki Afrikada haydutlar Desinde 
ACELE cı: ~ .. .AA~AMt>AN 

ORD\J6.qHDA OLMA
Ll~I'-'••· 

t4A"lPr 'lc'Ot.UN 
A'tK OL.SVN·~ 
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17 Birincikanun - 1936 

Bir Çerkes 
ailesinin macerası 

Bu macera muhayyel değil, olmu~ı 
bir vakadır. 

Bundan yetmiş sene kadar evvel, 
Kafkas sahillerine bir gemi yanaştı .... 
Ve derhal zehirli bir rüzgar gibi, orta· 
lıkta ~yle bir havadis dolaştı: 

- Aman dikkat. •. Bunlar, esirciler 
dir... Çocukları çalarak, lstanbula, 
Mısrra göti.irUyorlar ... 

Öteki beriki müdahale etmek iste -
eli a~ ne mümkün? .. Geminin kap
tanı, derebeyinin misafiri... Hem de 
müsell~h adam.lan var ... üstelik, mem 
leketln bUtün eşrafına giranbaha hedi
yeler dağıtmışlar ... Ha.Ik, bu insan hır
sıılarına düşman dlişma.n bakıyor, fa

kat hiçbir şey yapamıyor ... Yapabildi· 
ği, ancak evlatlarını sokağa bırakma. 
mak, çalınmasına mani olmaktır. 

Geminin yanaştığı Aksıba.t köyünde, 
bir de Haçiç isimli kadıncağız yaşa-

maktadır. Koeası, Çeçenlerle çarpışma 
eımasmda öldürüldü. On yaşındaki 

Fatma ile dokuz yaşındaki Ayşeyi ve 
kundaktaki Peyker'! yetim bıraktı ... 

Haçiç'in içi titriyor... Çünkü yetiş
miş kıZla.rı silliln gibi. .. Kıvır kıvır sa
n saçlar ... Engin maviliği gibi gözler .. 

lnce bel.. Hulasa, öyle tipler ki, esir
ciler bunları görse kan çıkarır maazal· 
lah... Üç beş sene sonra, ikisi de, pa
dişah odalığı olacak birer içim su! 

Haçiç'in, Hüsrev bey isminde bir de 
ağabeysi var. Endişesini ona açtı: 

- Ah, kardeşim! - dedi. - Çalarlar
sa diye ödüm patlıyor. 

- Ne korkuyorsun yahu... Nerede 
bl.llup da nereden çalacaklar? .. Sokağa 
çıkarmazsın, oldu, bitti ... 

- L8.kin bu esircilerin gideceği yok 
galiba ..• Çocuklar, bizim küçücük evd~ 
çatlıyor. 

.._; Orası kolay ... BiZim ev hem bü
,._....,,.,.Yll,,_..,K, hem de yüksek duvarlı bahçe.si 
-~"'~~ Cönderirslı:ı, ~Jenirler ... 

- Eksik oJmıı ağabey ... 
Zaten ikf ev biribiinden uZak olma

dığt için, Haçiç, Fatmayla Ayşeyi elle-

rinden tutup Hilsrev ooylere götürdü .. 
Sabahleyin bahçeye bıraktı.. Akşam 
üstü gidip alacak ... 

İkindi liY.eri kucağındaki çocuğunun 
bezlerini tahtapoşa sermek üzere çıktı 

ki, bir de ne görsün? Anian, ne saadet! 
Esircinin gemisi, limandan açılmr~. 
pupa yelken uzaklaşıyor ... 

Demek ki tehlike atladı.. Çocuklar, 
evo yalnız başlarına bile dönebilir. _ 

Bu dilşUnccyle gidip evlatlarını aı . 
ttıadı... Fakat sular kararıp da kızlar 
dönmeyince merak ederek başını ört
tU. Ağa.beysifiin evine gitti. Çat kapı. 

Hüsrev beyle karısı açtılar ... Yüzle
ri biraz sararmış ... Telaşlarını, endişe
lerini gizlemek istiyorlar. 

- Ne o, ağabey? ... Aman kızlar? .. 
Nerelerde? .. 

- Ağabey! ... Aman ağabeyciğim! .... 

Bayanlar! yeni moda şapkalara pek 
merak ediyorsunuz değil mi? Daima 
Yeni moda. bir şapka ile görünmek ar-

flftstnıdasmız. İşte sfze en yeni moda 
bir Londra şapkası.. Cesaretiniz varsa ı 
Y&ptmp giyin bakalmı. 

Çıldıracağım, neredeler .. 
- Merak etme ... Buluruz. 
- Kayıp mı oldular?.. Çalındılar 

mı?. Aklımı oynatacağım diyorum sa
na ... Ah, gemi... Gemi de gitti.. Ayşe! ' 
Fatma!.. Kızlarım. 

Kadıncağız şarkkadak düşüp bayıl

dı. Ayıldığı vakit, Hüsrev bey, ona şu 
teminatı verdi: 

- Sen üzülme kardeşim, ben sözü -
mün eriyim ... Mutlaka onları sana bu
lacağım... Masraf benden, ikimiz de 
Istanbula gideriz.. Esirciler de zaten 
başka tarafa gitmiş değillerdir ... Esir 
pazarını dolaşırız ... Yakalarız karata -
ları. .. Ne hadlerine Ayşecikle Fatma -

cığı bana iade etmesinler ... Gebertirim 
hepsini .. Bak şu hançerime.. Ödleri 
patlar, ödleri... 

- Allah razı olsun senden ağabey .. 
Aileni nekadar himaye ediyorsun ... Fa 
kat şey ... Peyker? .. 

- A .. Ondan kolay ne var? .. Ber~ 
ber alırız ... 

- Demek ümidin var, buluruz? 
- Elbette, elbette ... Tilkinin dönüp 

dolaşıp gideceği yer kürükçü dükkam
dır. Meraklanma . Esirciler de İstan -
buldadır .. Bize gelince, onlardan bir 
hafta sonra İstanbula varırız ... 

- Ya satılmışlarsa? .. 
- Nereye satacaklar?... Onları ay-

larla, yıllarla kendilerine göre terbiyı> 
edecekler de ondan sonra !:latacaklar .. 

Bu ümltle Hüsrev bey, Haçiç ve kun 
daktaki Peyker, bir gemiye binerek, 
kız hırsızlarının peŞine düştliler ... Fır· 
tına, sıkıntı, ölüm tehlikesi demediler 
Aylarca Karadenizin dalgalariyle di -
dindikten sonra, bir gün boğazdan içe
ri kapağı attılar ... 

Yalılar, saraylar arasından geçere!{ 
Tophane rıhtımına çıktılar . 

Orada, Hüsrev bey, Allah razı ol . 
sun, bir araba tuttu. 

- Sen hiç gam yonie... seni gayet 
iyi bir konakta misll.f ir edeceğim ... 
Sabahleyin de erkenden çocukları ara· 
maga. çıkacağız! - dedi. 

Hakikaten em.niyetli, büyük konak ... 
Sur gibi duvarlar ... Elli oda .. Hıtlayık
lar, aşağı yukarı koşuşuyor ... Misafir
lere de alt katta bir oda tahsis etti -
ler. 

Sabahleyin, Hüsrev bey. ihtiyarca 
bir kadınla, Haçiç'in yanma gelip: 

- Haydi sen Peykeri bu hanımefen
diye teslim et .•. Biz de müsaadeleriyl~ 
şehri dolaşalım ... - dedi. 

Dôlaştılar, birçok yerleri... Baktılar, 
baktılar .. Kızlar yok.. Akr;am olunca, 
ağabey: 

- Yarın da gezecek başka yerler 
kaldı. Mutlaka bulacağız.. Görürsün ... 
Sakm ümidin sarsılmasını - tavsiye -
sinde bulunarak, kadıncağızı, konağa 
getirdi. 

Ve 

- Ben birazdan dönerim! - diye. o
nu içeri saldı. 

llaçiç, ihtiyar hanımefendiyle karşı
laşınca: 

- Çocuğuma baktınız, teşekkür e -
derim ... Artık veriniz! - dedi. 

-Ne çocuğu? 
- Benim çoeuğum, canrın .. 
-A. .. A ... 

- Ne oldu efendim? ... Ben size sa-
bahleyin çocuk teslim etmedim mi ? 

- Ettin ... Bundan ne çıkar? 
- Verin işte geri ... 
- Laba.vlevela ... O çocuk satılmadı 

mı yahu? .. Ağabeyin bizim efendiye 
evvela senin iki büyük kızını satmış
tr... Sonra Peykerle seni de getirerek 
sattı. 

- Ne? ... Beni de mi?. 
- Evet ... Öyle ya. Seni de ... Parala-

rı aldı., Kağıtları mühürledi.. Gitti .. 
Sen şimdi bizde hizmet balayığısm .. 
Küçük çoeuğunu da Mısırlılar aldı. 
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Düşmanı siU\btarı bapsellirmiş"en 

makamı elinden gitti 
Osmatılı tarihinde büyük makam 

1
. Sultan zade buna da cevap ver-

işgal edenlerin aralarmdak.; husume•, di: 
rekor kıracak derecede çoktur. 
Her zaman ya sadrıazam mütfü ile, 
ya müftü yeniçeri ağası ile ve vezir· 
ler biribirleriyle çarpışmışlar, biribir
lerini mahvetmek için ellerinden ge
lenleri yapmakta>ı çekinmemişlerdir 

Bugün, bu vakalardan güzel bir 
misal vereceğiz. 

• • * 
Sadrıazam sultan zade Mehmet 

paşa ile Silahtar Mukbil Yusuf pa~ı ı· 
nın araları açılmıştı. Sadnfızam, Si
lahtan yete vurmak için fırsat arıyor
du. 

Yusuf pa~a. meşhur Cinci hoc~ 
ile birleşerek Girit cenginin açılması
nı istediler ve bunu padişah lbrahimı~ 
kabul ettirdiler. Halbuki sadrıazan• 
sultan zade buna muhalif idi. Sefe. 
rin, muvaffakıyet yerine mağlub! 
yet, kazanç yerine zarer getireceğin: 
söylüyordu. Kendi reyi lıilafınd.ı 
harp açılmasına rnltan zade mem
nundu. Çünkü mağlup olduğu tak· 
dirde Yusuf paşayı kolayca mahve
debilecekti. Fakat, böyle olmad?. 
Harp kazanıldı. 

Paşa, hediye almak üzere padi
şaha birkaç esir ve Mısrr granitinden 
iki sütun getirmişti. Sadrıazam, bu 
hediyelerin mahiyetini öğrendikten 
sonra ]brahime gitti: 

- Muhafızlar, bütün hazineleri 
ni alıp gittiler. Yusuf paşa da onla
rın bu şekilde gitmelerine müsaad~ 
etti. Çünkü Venediklilerden mühim 
miktarda para aldı. Halbuki şevket
meaı:- efendimizin gözünü birkaç es!r 
ile boyamak istiyor, dedi. 

İbrahim, ilk önce sadrıazamm bu 
hiddetinden şaŞırdj Çünkü kendiF.i 
de Yusuf paşanın muvaffak olduğu . 
nu sanıyordu: 

- Ya fethettiği kale? diye sordu. 

- t\lınan kalenin muhafızı için 
her sene külli masarif lazımdır. Böy
le adi bir kalenin zaptı için devlet 
hazinesini ifna etmek elbette doğru 
değildir. 

lbrahim, bu sözlerden sonra Yu
suf paşanın muzaffer bir kumandan 
değil, mücrim bir silahtar olduğuna 
kani oldu ve: 

- Yusuf paşayı hnpsediniz em· 
rini verdi. 

Sultan zade memnundu. En ni
hayet muvaffak olmuş. dü~manmı 
hapsettirmişti . Fakat bu sevinci 
çok sürmedi. Vnlde sultnnla Cinci 
hocanm bir rivayete göre de biuat 
Yusuf poşanın itirazı üzerine hapis, 
muhakemeye çevrildi ve Yusuf paşa 
ile sadrıazam huzura çağmldılar. Mu 
hakemenin çok zorlu olacağı muhak· 
kaktı. lbrahim, her iki tarafın tika· 
yet1etini dinledi. Sultan zade Kibirli 
idi. Yusuf pa ayı tahkir ederek ko
nuşuyordu. 

İbrahim, iki tarafı dinledikten 
sonra dışarı çıkmalarına müsaade 
etti. 

Sadrıazam memnundu. lstedikle· 
rini fazlasiyle söylemiş bulunuyordu. 
Divana gitti. Padişah taammm gel
mesini beklemeğe başladı. 

Fakat yemek yerine, kapıcılar 
kethüdası geldi ve: 

- Mihri hümayunu .. diyerek elinı 
uzattı. 

Sadrıazamm vücudu titremeğı:: 
başladı. Gözleri karardı, kendi kez 
dığı kuyuya, kendisi dü~üyord\I. 

Sadrıazamlık, Yusuf j;a~aya tek
lif edildi. Yusuf paşı-. kabul etrn:edi. 
Salih paşa, makama getirildi. 164) 
yılı 17 ilkkanun güni.i, 291 sene ev
vel bugi.in. 
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Eserı hazırllyan : Nüzhet: Abbas 
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Kaleciler şunu da unutınamalıdıı ( 

ki, topu ellerinde tuttukları zamaı. 
kendilerine nizami surette çarpılab!
lir. Bu itibarla da gösteriş zararlıdır. 

KORT ARIŞLAR: 
Kurtarıştan sonraki vuruşlarda [ 

terctddüt kadar kalecide affolunm:u~ 
bir hata yoktur. Batı hareke hem o· 
yunu yavaşlatır hem de hasım tarafa 
pozisyon a1tnhk fırsatı ha7.nlar. Kale. 
cilerin kurtarış esnasında ve kurt,,. 
rıştan sonra hasım mu hacimleri tara· 
fından iz'aç edilmeleri ihtimali de hu 
suretle bertaraf edilmiş olur. Kurta 
rıştan sonraki vuruşlar açıklara doğ· 
ru yapılmalıdır. Hasmı sa.ntrhafınır. 
mmtakası kurtarış vuru~larmm hede
f ini teşkil etmemelidir. 

Kale vuruşlarında yeni değişen 
kaideye riayet mecburiyeti hasıl oldu 
ğundan topu kick tarzında ve çok ha 
vaya kaldırmamak şarttır. Esasen 
eski usul el ile vuruşlar çok sakat bi~ 
tarzdı. Top göklere kadar kalkar. 
yere inmek için çok vakit alır ve bil · 
hassa kendi takım oyuncul:ınndn , 
ziyade hasmın ayağına verilirdi. Kur 
tarışbrdan sonra topu demarke bulu
nan bir arkadaşa el ile atma da çok a
vantajlıdır. Maksat topu hasma ver· 
memek olduğuna göre bütün ihti
mam bu maksadın husulüne çalış· 
maktan ibarettir. 

Kurtarışlarda topu tutmadan yun. 
ruklamak mecburiyeti hasıl olursn 
bu gibi toplan mümkün mertebe açıt 
lara tevcih etmek lazımdır. Maama• 
fih gerek yumruklamak gerekse dir· 
sek üstünden kornere atmak, en son 

mi.iracaat ediletek tedbirlerdendir, 
Vaziyet çok :nkışık olmadığı takdirde 
topu tutmak şarttır. 

KÖŞE VURUŞLARI: 

Kornerden gelen to.pları yakalıı 
yıp elde tutmfik köleci ekseTİ)'etifiit't 
diiştüklcri bir hatadır. Katnet çukll 
diği zaman kale tı.ğzı ha$frn oyuflcu• 
lariyle sıkışmış bir halde olduğundarı 
kaleci yerinden ~tkıp topu el ile t'lıt· 
mağn kalkı§ırsa birçok tehlikeleri gO. 
ze aldırmış demektir. Topu tutse 
bile knrgaşalik orasında bit hata yafi' 
ması ve bu hata yüzünden bir gol ye. 
mesi kuvvetli bir ihtimal halindedir 
Böyle sıkışık vaziyetlerde kaleci içtti 
en doğru hareket yumruklamaktır. 

Korner çekildiği vakit kaleci köt 
nerin çekildiği tarafın aksi tara!mdt.ı 
ki gol direğinin yanında yer almalı· 
dır.- Vuruş yapılır yapılmaz kaler 
topun düşeceği yeri iyice tasarlıyara~ 
buna ı;l>re yerini değiştirmelidir. Om • 
doaru kosmak ne kadar kolaysa ar c • 

kava doğru koşmanın da o kadar gti< 
olduğunu hatırclnn çıkarmamalıdır. 

(r ·ner c.t'kil ikten sonra kal~ 
tooım seyrini çok dikkntle takin etm 
li<lir. BilhM!!tı nrre''" rh.işeceğini çc~ 
iy1 t~Mrfomak lazımdır. 

Kaleci kornerden çekilen bir to 
nu yumn klamak mecburiyetind 
kaltrsn, bunu mümkün olduğu ka 
dar kornerin çektiği taraf m kar§lllN 
gelen Uıc çi~gisine doğru deformeli 
<lir. Hasım oyuncularının en az bu 
lunduğu yer sahanın bu kı$mtdır. 

(Devamı var) 



53 defa 
katil 

Azıll bir haydut Romanyada 
muhakeme ediliyor 

Bükreşten yazılıyor: l 
''Romanyanm ı numaralı halk düş · ı 

maru., dünyanın en şerir adamı ola
rak tanılan 53 katil ve 587 soygun
culuk suçundan maznun Corç Koriu· 
un muhakemesine başlanmıştır. Da -
vada tam 460 şahit dinlenecektir. 

Bu azılı haydudu hiç kimse yakala
mış değildir; kendi kendine teslim ol· 
muştur. Günlin birinde arkasında o
tuz kişi maiyetile jandarma kuman
danlığına girmış ve artık eşkıyalıktan 
vazgeçtiğini söyliyerek teslim olmuş· 
tur. 

kimse ağzını açıp söz söylemeye ~ 
ret' edememiştir. 

Korlu her uğradığı köy m~e
sinde: "Beni hiç kimse yakalıya ma.z, 
ben kanunun fevkindeyim!,, diyerek 
övünürdü. 

Takip bütün bu esnada hiç gevşe
tilmemiş ve az sonra çete sık bir or
marun içinde sıkıştırılmıştır. 

Adamları kaplanlar gibi döğüşmüş

ler, içlerinden on bir kişi 'müsademe
de ölmüştür. Jandarmalardan on ikis 
ölmüş ve yirmisi yaralanmıştır. Fa -
kat Koriu gene kaçmıştır. 

Sevgilisine karşı duyduğu kıskanç· 
hk, nihayet onu adaletin pençesine 
düşürmüş, fakat tevkifhanede ancak 
bir gece misafir kalarak kaçmıya mu 
vaffak olmuştur. 

Kaçtığının ertesi günü sevgilisini 
öldürmüş, bir hafta içinde de ikincı 
bir çete kurmuş ve seyyahların en 
çok gitmekte olduğu dağlık mıntakar 
!arda yollarını keserek bunları s y -
m.ıya koyulmuştur. 

Umumi yerlere girip çıkmaktan hiç 
çekinmezdi. Bar ve meyhanelerde Sik 
sık görünürdü. Fakat bulunduğu yer 
jandarmalar tarafından kuşatılınca 
daima sıvışıp gitmenin yolunu bulur
du. 

Bir defasında da ihtiyar bir kadı -
nın yatağının altına girerek yakalan
maktan kurtulmuştu. Yatak altınday
ken tabancasının namlusunu yaşlı ka· 

Haydut Koriu sü:ngülü muhafızlar dının sırtına dayamıştı. Kadıncağız 
arasında hapishaneye götürülürken 

ağzıru açar açmaz kurşunu yiyecekti. 
Polisin dediğine bakılırsa, Koriu. Jandarmalar eve girmiş, hatta kadı -

dökmüş olduğu kanlardan müthış bir nm yatak odasını araştırmış, fakat 
azaba uğradığı için böyle hareket et- kadın ağzını bile açmamıştı. 

miştir. Konunun yaptığı en son soyguncu-
C'rta boylu, siyah saçlı ve gayet luk oldukça tuhaftır. Yeni bir sağlı!~ 

parlak kara gözlü olan Koriu bir ço - yurdu açmak üzere dağlara giden v~ 
banın oğiuydu. Gençliğini davar güt- içlerinde bir de resmi memur bulunaı · 
mekJe geçirmiştir. 1931 yılında yirmı 40 kişilik bir heyeti Koriu çevirmişti 
yaşına basınca askerliğe alınmıştı. Bunların üstünde pez az para çıkmak 
Ordunun inzıbatına bir türlü ı.sınama la beraber. heyette bulunan avukatrn 
dığı için kaçmış ve sevgilisınin bulun- altın saatini de alarak, bunu hizmeti
duğ: 1 köye gıtmiştir. ne muhtaç olduğu zaman kendisine a -

ç•' geçmeden jandarmalar onu ya- vans para yerine iade edeceğini söy. 
kalamış ve zar zor kışlasına iade et- }emiştir. Hatta heyetten birisinin fo
mişlerdir. Burada altı ay münferij toğraf çekmesine müsaade etmiştir. 

R ABER - Akşam postası 

Maı~~ıra 

cil lYı ş; lk lYı ifil lYı 
IF® s sam lka.Hdl o lf\l 

Ressam Ma.dam MaJlcr 

Bütlin dünyayı gezip dolaşarak tab· 
lolar yapmı§ olan kumral saçlı, parlak 

ela gözlü güzel bir İsviçreli kız, resim
lerini teşhir etmek üzere bu hafta Lon-

draya gitmiştir. Bu kadın, madam Çiçi
y~ Ha11erdir. 

Parisin ve Londranm lüks ve ihtişa

mına alışık olan, bu güzel madam tek 

başına bütün Fası dolaşmış, Hindi Çim 
de esrar kahvelerini gezınİ§ ve Siyam 

sahili 11.çıklarında küçücük bir adada 
yerlilerle yaşamıştır. 

Kendisile görüşen bir İngiliz gazete

si muhabirine, seyahatlerini anlatrrken 

ş1yle söylemiştir: 

- Fasta bir sene kaldım. Refakatim

de Mehmet adında yerli bir çocuktan 

başka kimse yoktu. Onu da sokakta pe

rişan bir balete bulmuştum. 

Bir defasında polis beni bir Arap ca

su;-;anarak tevkif etmeğe kalkışmıştı. 
Mehmet entarisinin altından çektiği ko

caman bir pala üe imdadıma yetişti. 

Siyamda Fransız hükumetinden bir 

adacık kiraladrm. Mobilyalı bir ev ve 

hapse mahkum olmuş, ve fakat hücrP. Geçen hafta teslim olan bu azılı 
ye JJ.kıldıktan üç gün sonra gene kaç- haydudun muhakemesi Romanyadıı şmdcı gibi görünür. Esrarhanelerden bir 
mıştır. Kışladan çıkarken de kendisı- büyük bir heyecanla beklenmektedir. çoğunu ziyaret ettim.., 

ni durdurmıya kalkışan nöbetçiyi öl- --------------------------------------------
dür.müştiir. İşte kan dökmek hırsı Ko-

iuyu bu dakikadan itibaren sarmış-
ır. 

!{açtığının ilk haftasında üç kLsi 
ab,,ı öldürmüştür. Öldiirdüğti adam -
r her nekadar köylü idiyse de, Ko
u bunlardan kendisine muh telü teb-
il~ kıyafet takımları satmalabilecek 
ada,r para soyabilmiştir. Bundan 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLEIÜ 
HAFTADA 

100.000 FUIJC fAZAllYOR nra ka.h b!r jandarma neferi,, kal-, 
ir .süvari yüzbaşısı ve bazan bir pa
as kılığında görünmüş ve bütiln bu 
aali.yetleri esnasında bizim paramız-

850 lira kadar para. biriktirme 
e muvaffak olmuştur. 
Elde para olduktan sonra, Korlu 
n iki hafta zarf mda hepsi de kati1-

rden olmak şartiyle yirmi beş kişi
k bir çete vücuda getirmek ve bu 
duğu mmtakayı dehşet içinde bı-

kqıak pek de güç bir i~ olmamıştır. 
ittiği her yerde katil ve soyguuculu.!< 
eri bırakmışt:rr. Altı aydan az bir 
tiddet zarf mda çetesi yirmi beş ki

" yi öldürmüş ve 175 soygunculuk vak · 
ı yapmıştır. Jandarma ile birlikte> 
omanya ordusundan bilhassa seçi
n bir tabur asker bu çeteyi takib<:
emur edilmiştir. Hatta takip için 
yyareler bile gönderilmiştir. 
Hükumet bu adamı ölü veyahut di· 
getirecek olana bizim paramızla 

00 lira para mükif atı vaadetmiştir. 
kat onun nerelerde bulunacağını 

lenler pek çok olmamakla beraber, 

ı----···· ........... -............................. i 
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HA B ~ R 'i 
lstanbu[un en çok satılan ha·E 

iki akşam gazetesidir. llanla ·! 
mı HABER'e verenler kare-~ 

er~'::'~.. .. ........ - •• - .... - ••• n.. ..... j l 

Meşhur bir sinemacı; 
Bugün Hoavud'da 

yalnız khisik güzellik 
kifayet etmiyor. 

diyor ve Ha ve ediyor: .. Zamanımızda 
sinema stüdyolarında klasik güzeJlık 

günde 8 riolar ve zeka 100 dolar kıy" 
mettedir. Gt.izel yüzler ise, zekadan v~ 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. . 

Sinema artistlerini\ı yakıcı ve ku~ 
vetli projektörleri altında çalışırken 

onlann yüzlerinı çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projP.k· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltnıek ve güzeiie:,tirnıek için ~·· 
ıellik müessPselerindP bütün serve-tl~ 
rint feda ediyorlardı P'ak&t. bugiin .. 

ofn taravet.mi vıkaye edebilirler. Vr 
yana Universiesi profesörü doktor 

Stesj tarafında.o keşif ve genç hay-

vanlardan istihsal edilen cildi besleyı, 

el ve gençleştirici Biocel cevheri şim· 

di pembe rengindeki Tokalon kremin 

de mevcuttur. Gece yatmazda.n evvel 
kulland1kta. sb: uyurken ci1dinız. 

besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
teşmeğe muv&ffak olabilir. GUndUzler 
ri ise (yağsızı beyaz rengindckı Toka 
lon kremt kul?andıkt• bütün ılv&h 

Aer VTldrz. kf'ndi kl"'nrtinl"' tl"'Vl"'ı:ıslll f'df"" benlen e-id~rir. •t acık mf'8amah kape 
eeği ba:!lit bir tedbir 11ayesınde ciltleri• tir ve cildi beyu.labp ccnçl .. tu"ir. 

17 Birincikanun - 1936 

Bevnelmil~I macıar 

Italya .. Çekoslova "ya 
Maçını sıfıra karşı ik 1 golle 

ltalyanlar kazandı 
ftalya ve Çekoslovakya milli futbol r 

takımla~ arasındaki müsabaka Ceneve
de bay Mieszin hakemliği ile yapılmış

nin soniarma doğru da Çeklerin sıkı 

hilcumlan nazari dikkati celbetmiştir. 

İki taraf da bu kısrmda gol yapama• 
dığından maç 2-0 İtalyanların galebesi· 
le bitmiştir. 

tir. 
İtalyan on biri Olivieri - Mouzeglio, 

Allemandi - Neri, Piccini, Varglien -
Passinati, Marichini, Pio1a, Ferrari, Co
lansi. 

Çekler de: Riticka - Burgor, Cty· 
roky - Bouska, Kotazek, Truhlar -
Horak, Drozd, Melka, Kasti, Vytlakil 
den müteşekkildi 

Oyun seri olmuş, Çekler İtalyanlara 
bir hayli tehlikeli anlar geçirtmi~lerse 
de gol çıkaramamışlardır. 

Birinci devrenin ortalanna doğru 

Çek tazyikmdan kurtulan İtalyanlar hil
cum1ara başlamrşlardır. 

39 uncu dakikada solaçık Colanssinin 
ortaladığı topu sağaçık Pasinati bir ka
fa darbesile Çek kalesine sokmuştur. 

Bu sayıdan dört dakika sonra yani 
maçtn 43 üncü dakikasında İtalyan sol 
içi Ferrari sıkı bir §Ütle ikinci golü de 
yapmıştır. 

İkinci haftaym tamamen mütevazin 
geçmiştir; ilk anlarda İtalyanlar devre-

Polonya-. Vonanislan 
ve Çekosrovakya 

karşılaşıyor 
Polonya, Çekoslovakya ve Yunanis

tan milli futbol takımları önümüzdeki 

mayııun 21 ve 23 üncü günlerinde Ati· 
na stadyomunda karşılaşmaları takar
rür etmiştir. 

Macarlar 
Hollandayı mağ[ôp 

ettiler 
İngiltereden dönen Macar futbol takı

mı Hollanda da bir maç yapmışlardır. 

Milli takımından dokuz oyuncunun 
İ§tirak ettiği Macar takımı üç milli ta• 

knn futbolcusunu havi Hollanda on bi
rini ancak sıfıra karşı bir golle yenebil• 
miştir. 

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

Mabede hediye 
edilen çocuklar 

Berlin olimpiyatlarında ı;ırıkla yük· 
sek atlama birincisi Japonyalı Suwo 
Oye; kendisine şampiyonluğu kazandır 
dığına inandığı sınğı, doğduğu şehrin 

maC.:dine hediye etmiştir. 

Adm•ra - Strasburg 
Son hafta içinde Fransanm muhtelif 

yerlerinden, birçok ecnebi takımlar maç 
yapmışlardır. Bunlar şunlardır: 

Kanunuevvelin on üçüncü günü oy
nanan Strasbourg takmu ile Viyananm 

Admira on biri arasında maç Viyanalı
lann ikiye karşı beş golle galibiyetlerile 
bitm•§tir• 

Çok hakim oynayan Admlra birinci 
devre 1-0 nihayetlendirmiştir. 

İkinci kısımda Viyanalılan· gevşe

mesine karşı Strasbourg talamı daha 
canlı oynamağa ba§lamı1ı:ar ve bir sayı 
da kaydetmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Neticede Admira bu maçı 5·2 kazan
mıştır. 

Uypeşt - Rauen 
Ma.:ar futbol takımlarından Uypeşt 

klübü Rouen takrmile yaptığı maçı sıfı
ra karşı dört eayı ile kazanmı!.tır. 

Hungarla - Lllla 
Lilde oynanan Macar Hungarya ve 

Lil takımları müsabakası birinci devre. 
de takımlar beraber gibi görünürken 
ikinci kıeımda Macarların baştan niha
yete kadar hakimiyeti altında cereyan 
etmiştir. 

Çok yüksek ve teknik bir oyun çıka
ran Hungarya kltibü Lille takrmını sıfı· 
ra karşı yedi golle yenmiştir. 

Birinci haftayım 1-0 Macarlar lehine 
bitmişti. 

Red Star - Uypeşt 
Fransız Red Star takımile Macar 

profesyonel klüplerinden Uypeştin Pa· 
risteki maçı çok güzel ve heyecanlı ol· 
muş netic~de Mac~rlar 4-2 galip gel
mişlerdir. 

Maçın ilk anları takımlann birbirini 
deneme1erile geçrni~ yirminci dakikıJda 
Simonyi Fransız talamma ilk golü ka· 
zandırmr~tır. x 

Macarlar otuzucuncu dakikada Kalai 
vasıtasile beraberliği temin etmişler ve 
birinci haftaym 1-1 nihayetı~nmiştir. 

ikinci devrede yine Kalai tarafından 
ikinci sayı da kaydedilmlstir. Bu golden 

' birkaç dakika sonra Macarlar üc:üncü . fi 
gollerini atm'şlar, akabinde Fransız 

Mouletin ayağile ikinci sayılarım yap· 
mağa muvaffak olmuşlarsa da oyunun 
sonlarına doğru Uypeşt dördüncü golü 
de atarak maçı 4-2 kazanmıştır. 

Belci kal ııar ın 
meşhur 

Kırmızı Aevtan 
Futbol takımı Holr n

dalı:ara yenildi 
Belçikanrn meşhur Kırmızı şeytan ta• 

lmnile Hollanda Zwaluven klübli arasın· 
da Brükselde yapılan futbol maçını Hol
landa takımı kazanmıştır. 

Birinci kısım 3-1 Hollandalılar lehine 
nihayet!enmi§. ikinci kısımda Belçikalı· 
lar iki gol yaparak 3-3 olmuşlarsa da 
Hollanda on biri iki sayı daha kaydede
rek ı•Kınmzı şeytanları,, ilçe karşı bet 
golle yenmi§lerdir. 

Almanya 
bisiklet turu 
Gelecek sene 
tekrar başlıyor 
Birkaç senedenberi terkedilmiş olan 

Almanya bisiklet turunun 937 senesin• 
de tekrar başlanmasına karar verilmiş

tir. 
~~~~--~~~~~---~ 

• ., : r.. ! 1 ... .. ., t' ' . , 

·'inhisarlar U. Müdürlüfündena · 
• • • • 1-•• • -~· 

Pap.bahçe fabrikasında mevcut 600 adet bot bidon 328-12·93" tari· 
hine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da pazarhkla sablacaktır. ls~ek· 
lilerin bidonlan görmek üzere her gün Paıabahçe fabrikasına paznrlık 
için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 güvenme paralariyle bir
likte Kabataıta inhisarlar Levazım ve mübayaat şubesi müdiirlüğünde-
ki salı§ komisyonuna müracaatlan. (3593) 

lt>tıı nhol Defterdarlığından: 
Sirkecide Hocapap mahallesinin Hüdavendikar caddesinde yeni 38, 

40. 42 numaralı Karasi oteli ile altmdaki kıraathane ve salonun 13J24 
~itibariyle 672 hissui parası peşin ve ımf nakit verilmek ıartiyle 1312 
lira SO kurut muhammen hedeli üzerinden açık arttırma ile satılacaktır• 
la•eklilerin 21·12-83t pqartaN ırfinü ..at 14 tıe yüzde "',S pey akceleriyle 

milli emlak au.lürlüiüade toplaman k-.iapna plmeleri. (T.l.}_ (3450l 
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Ankara stadı büyük merasimle a(;ıldı 
ismet Inönünün vuruş ile başlanan ilk maçta Galatasaray 

· Ankaragücüne 2 - 1 mağlup oldu 
ikinci günkü müsabakada Fenerbahçe, lzmir şampiyonu Altınorduyu yendi 

F e n e r b a h ~ e gU~n:;:ak:~=~~: ~i~ı:ıu::~:n~o~~:~~ Ankara gu·· cu·· 2 
~ davetlıler huzurunda yapılmıştır. Me-

A ı tın orduyu Yendi• 1 ;::!~:.eB~~ek~·ı!e~;:n:.~~:~~~~~ G ı t 1 
. . ~~:ı:t.:::~·;.~u;~~~~~:·~:.:!;:::.;:~. a asa r a y 

Maçı loglllz antrenör idare ederek bir kalabahk hazır buıunmuş ve cum-

k aleclye çarpmağa müsade verdi huriyet hilktımetinin bu yeni gJzel ese
rini alkışlarla karşılamıştır. 

Saat tam 14 de Başvekil İsmet inönU, 
büyilk tribilnde seyircilerin ardı arası 

kesilmiyen şiddetli alkışları arasında 
nutkunu söylemiş ve stadın her tarafına 
konulan hoparlörler Başveki!imizin ~ok 
samimi sesini yayarken Ankara radyosu 
dayaptığı tesisat ile bu nutku memleke
tin en uzak taraflanna kadar intişar et
tirmi§tir. 

Nutuk bittikten sonra ilk gUn oyna
yacak olan Galatasaray ve Ankaragücü 
takımları seyircilerin alkışları arasında 

sahaya çıkmışlar ve vaziyet almışlardır. 
Bu sırada çalınan istiklal marşı ayak 
ta ve hürmetle dinledikten sonra saha
ya inen Başvekil hakemin • düdUğU ile 
beraber topa ilk vuruşu yapmış ve oyu
na bu vunışla başlanmıştu. 

Havamn fevkalade soğuk olmaaına 

rağmen heyecan içinde olan bu halk 

Ftmerbahçe futbolcuları 
kütlesi oyunun sonuna kadar teıvikler, 
bağnlar ve alkışlar içinde seyretmişler
dir. ANKARA 16 - Bugün An-ı 

\ara turnuvasının ikinci maçı Fener -
bahçe İzmir şampiyonu Altmordu ara
•:n.cıa yapıldı. Saha, havanın düne 
~zaran biraz daha müsait olmasından 
doıayz ille de günden dalUl kalabalıktı. 
Oyunu federasyonun ikinci antrenörü 
Mr. GreenweU idare ediyordu. 

Hakem, maç başlamazdan evvel 
iki taraf kaptanlarını yanma çağırtıu§, 
lccndilerine, vücut çarpıpı.alamıa ve 
elinde top tutan kaleciye ıfUj yapılma
llna müsaade edeceğini ve fakat diğer 
favuııeri §iddetle men eyliyeceğini 
teb'Iiğ etmiştir. Şarj hususunda 
Iİındiye kadar merkezi Avrupa ıüateıni
rıi kabul etmiş olan ve bilhassa kaJe
~iye en küçük taarruzlan bile fa-. ul 

'ddeden Türk futbolünde bir yenililc 
teıkil eden bu müsaade maçın az da
ha bir çorbaya dönmesine sebebiyet 
~erecekti. Bundan en çok İzmirliler 
18tifade etmek istediler. Top Hiisa
~Cttinin eline geldiği vakit beş altı 
2rnirll birden Ustüne atılıyor ve bu 

\>a • 
zıyet karşısında şaşınp kalan kctle-

tiyi favullü hareketlerle müşkül vazi
Yctıere sokuyorlardı. 

h Muhtra kabilinden bahsettiğimiz bu 
tısusiyetten sarfınazar :naç, heyeti 

llttıumiyesi silt"dtli ve sahanın milsaade 

•i nisbetinde canlı oldu. Birinci hafta
l'ıtnda oyunlar arasında aşağı yuka
?l bir müsavat görüldü. Fenerbahçe 
he .. nuz temposunu bulamamış oyunu 
~ndi hakimiyeti altına alamamı~tı. 
t Uc~mlan ~aha teknik olmakla beraber 
~ır şampıyonunun da kendi kale-
•ıne kadar sık sık ilerlemesine ma
tıi olamıyor ve bilhassa müdafaasının 
llst ilste hatalı hareketleri İzmirli
lerin vazifelerini oldukça kolaylaştın
l'ord. Nihayet 14 üncü dakikada 
ll'azıltn yaptığı bir penaltı Altınordu
}'a ilk sayısmı kazandırdr. 

Taraftarlannm coşkun tezahüra· 

sis etmeleriyle kendini gösterdi. Fe
ı:er muhacim hattı sağ ve soldan 
r, mir kalesine iniyor ve her an tebli-

l-eli vaziyetler ihdas ediyordu. Sol a
ç1kta çok güzel oyruyan Şaban karşı 
t10raf isin mütemadi bir tehıike oldu. 

Niyazi, kendisini pek sıkı marke eden 
sol haf ın mütemadi favullerinin Uze
rinden sıçnyarak, atlıyarak geçiyor ve 

topu ekseriyetle kendi arkadaılan
nın ayağına gönderiyordu. Çekilen §Üt

ler pek çoktu. Fakat laımı ~zanu 

kalenin sağından ve solundan geçiyor 
bazıları da iyi müdahaleler yapan İzmir 
kalecisinin elinde eriyordu. 

Vefa, lstanbul 
spor Boykoz 

Anadolu 
Muhtelitleri bugün 
Taksim stadında 
karşılaşıyorlar 

Beykoz ile Anadolu, 1stanbulsporla 
Vefa klüplerinin muhtelitleri bugün 
Taksim stadyomunda karşılaşacaklar

dır. 

İstanbul tikinin belli başlı dört klil
bünün karışık takımlarının bu maçı cid
den entersan olacaktır. 

İstanbul cihetinde büyük bir varlık 
olan tstanbulsporla Vefa, Boğaziçinin 
en kuvvetli iki klübü olan Anadolu ile 
Beykoz; birbirlerinin zayıf taraflanm 
takviye edeceğinden bugünkü maçın 

Böyle bir sol akın esnasında ve çok güzel olacağı muhakkaktır. 
devre başladıktan az zaman sonra İzmir ---------------
kalecisi ağlarından uzaklaşmış topu yer-

den kapmıştı. Kaleciye şarjın mübah 
olduğunu ilk defa tatbik eden Ali Rıza 
göğsü ile ve bütün kuvvetiyle kaletiye 

yüklendi. Bir saniye sonra İzmir kaleci
si topla beraber ağlara takılmış bulu
nuyordu. Bu gol İzmirlilcrln itirazını 

mucip oldu. Fakat hakem kendi si'>
teminin tatbiki neticesi oldı:ğunu pek 
iyi bildiği içn sayı addetm<"kte zerre 
kadar tereddüt etmed. 

Oyun bu suretle 2-1 vaziyette ve 
Fenerlilerin hAkimiyeta.i a?tında biraz 
müddet daha devam ettikten sonra Ni-

yazinin sağdan gönderdiği bır yUksek 
şandel kaleden çıkmıf kaleciyi atlıya
rak kendi kendine İzmir ağlanna tek

rar takılıverdi. Bu suretle vaziyet 3-1 

Kadın yüzme 
şampıyonıarından 

Mastenberg 
Yeni bir rekor yaplt 

Fenerbahçe lehine dönmüı oluyordu. w 

Oyunun bundan aonrası ıarı lacivertli

lerin gittikçe inkişif eden Mkimiyeti al
tında devam etti ve maç Türkiye 
şampiyonunun 3-1 galebesiyle netice
lendi. 

Bugünkü 
maçlar 

Bugün de üçüncülük ve dördün -

llollamlalı yilzücil Macstcnbcrg 

Berlin olimpiyadının tanıttığı kadın 
yüzücülerinden Hollandalı Mastenberg 

Gaıatasarayı ma.ğZUp eden Ankaragücü takımı 

Ankara stadında açılına merasiminde 
ilk maç Galatasaray takım.ile Ankara
gampiyonu Ankaragücil arasında oy
nandı. 

Her ilci taraf malOm kadrolarla fut
bol federasyonu baş antrenörü Mister 
Boothun idaresi altında oyuna başladı
lar Arası birkaç dakika geçmeden saha
nın soğuktan tamamen donmuı olduğu 
ve oyuncuların koıarlarken muttasıl ye
re yuvarlandıkları nazan dikkati cclb
etti. 

Bu şerait bütün manasile teknik bir 
oyunun inkişaf etmesine müsaade etmi
yordu. Maamafih bidayette Galatasa
raylılar iyi ve 11ıkı hücumlar yaptılar. 

Fakat on dakika geçmemişti ki, taarruz 
kabiliyeti daha ziyade Ankaragücüne 
intik2l etmişti. 

Ankaralılar sağdan. soldan Galatasa
ray kalesine müteaddit hilcumlar yap
maya başladılar. Bu hücumları idare 
eden merkez muavin Yaşann ve orta 
muhacim Yaşarın biiyük muvaffakiyet
leri görii1iiyordu. Bilhassa Semih oyu-

Otom©lQ)Dn 
Parls - HUkreş 

iki rom a nyall 35 
saatte Bükreşten 

Parrse git:t:iler 
Romanyalı Grisgorescı ve Saparis 

isminde iki otomobil meraklısı, Bük
reş - Faris seyahatini muvaffakiyetle 
başarmışlardır. 

Bu iki Romanyalının rekoru 35 saat 
36 dakikadır. Bundan evvel yani yolu 
Manu ismindeki sporcu 1927 sencsinci~ 
52 saatte katetmişti. 

1930 senesinde de yine Romanyalı 

prens Catacuzene Paristen Bükreşe 42 
saatte gitmişti. 

Bu son seyahatta sporcular altı silin
dirli bir makine kullanmışlardır. Bir iki 
gün :zarfında Fransadan hareket ederek 
Strasbourg, Münih, Salsbourg, Viyana, 
ve Budapeşte yolilc Bükreeş avdet ede
ceklerdir. 

nun so'nuna kadar 32 kişinin en iyisi 
olarak takımına büyük faydalar temin 
etti. 

Maamafih, Galatasaray da bot dur
I1rnyor, topu kestikçe, hasım kalesine 
tehlikeli akınlar yapıyordu. Fakat oyun 
ilerledikçe Galatasaray muavin hattının 
iyi işlemediği ve çok çalışan Salimin 
yalnız başına bu boşluğu dolduramaya
cağı nazarı dikkati celbetmiye baıladı. 

AnkaragUcünün soldan yaptığı aila 
bir hücumla soliçin bütün müdafaayı 

atlatarak kaleye doğru indiği bir sırada 
bek LQtfi bir çelme takmak suretile ce
za sahası dahilinde • hasım muhacimi 
yerlere yuvarladı. Hakem bu hareekti 
bir penaltı ile cezalandırarak Ankara
gilcüne ilk sayıyı kazandırdı. 

Galatasaraylılar bu golden sonra ha
rekete geçtiler. Çok çalıştılar. Fakat 
gol atmağa muvaffak olamadılar. Bi
rinci kısım 1 O- Ankaralılar lehine bitti. 

İkinci haftaym Galatasarayın hücum
larile başladı. Müsavatı temin etmek 
için bUtUn enerjilerile çalışan san kır
mmlıların hücum hattı, güzel oynayan 
Ankara müdafaasını epeyce hırpaladı. 
Fakat yaramadı. 

Tam beşinci dakikada top Galatasa
ray kalesi önüne gelmişti. Ankara mu
hacimlerinin hücumları karşısında epey 
şaşıran Lutfi topu uzaklaştırayım der
ken ters bir vuruşla ani olarak kendi 
kalesine sokuverdi. Ankaralıların bek
lemedikleri bu gol vaziyeti birdenbire 
2-0 Galatasaray aleyhine çevirdi. 

Sarı kırmızılılar tekrar akınlara baf
ladılar. Fakat çekilen şütler ya direğe 
çarptı yahut da kalenin yamndan avuta 
gitti. Nihayet 40 mcı dakikada bir gol 
yapabildiler; son beş dakikayı tamamen 
hakim oynadılar. beraberliği temin için 
çok çalıştılar, fakat şanssızlıkları yil
zünden muvaffak olamayarak maçı 2-1 
kaybetmiş oldular. 

Çok güzel bir oyun çıkaran Ankara
lıları tebrik etmek icap eder. 

Amerikalı bo~sör 

Ren Overlin 
Dünya şampiyonu 
olacağım diyor 

Amerikalı boksörlerden Kcn Overlin 
Fransaya gelmiştir. İlk defo Parise ge• 
len bu Amerikalı yumrukçu Marcel 
Thil ile çarpışacaktır. 

~ ile alkışlanan bu gol Fenerı sıkı hare
ltete, Altınorduyu da tamamiyle 
tedafüi bir taktik tatbikine ıevketti. 
Sinh kırmızılılar ş:mdi kendi saha
larından pek güç aynl·y~rlar ve bü-ı 
ttın gayretlerini Fenere gol ya~tırm~
ttlaYa sadediyorlardı. Yirmi dakıka su
tcn bu vaziyetten sonra Naci çok gil
tcı bir şiltle Fenerin beraberliğini tc
llıbı etti. cülük ıçın Galatasaray - Altınordu son günlerde tngilterede bulunmakta- =================== 

Ken Overlin "Fransadaki rakibinin 
çok çetin olduğunu fakat maçın neti~ 
sinden emin bulunduğunu, çünkü bü
yük bir azimle dövü§eceğini ve istikbal
de dünya şampiyonluğunu kazanacaft· 
na emin olduğunu,, söylem.İ§tir11 

ikinci devrede 
İkinci devre san l!civertlilerin 

~ l&Wf bariz bir htkimiY.et te: 

takımları çarpıpcak, sonra da asıl fi-

1 
nal tnaçı Fenerbahçe - Ankaragücü 
arasında OY.11aJ1aca.ktır. 

dır. 

500 yarda müsabakasında 6, 21 1/5 
ile Britanya rekoru kırmağa muvaffak 

olmuştur. 

Eski rekor 6,43 3/.5 ile Mis Coopere 
aitti. 
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··Denız kartalı" aın süvarı.si 

t\.ont Feliks fon Lukner 

Pencerenin karanhğında iki gölge biribirine 
"iris,, in bordasında bir şimşek ('aktı ve bir 
mermi teknemiz civarında denizin sularını 

karıştı. Sonra, bunlarda~ biri gecenin 
karanhğına savruldu 

kamçıladı. Ayni zamanda muavin kruvazU- c;ec;en tefrikaların hülasası: ı İçlerindex: bir tanesi: 

Ü t t tul k 1 1 11 d t 1 KUçUk zenci delikanlı SUnbill esir - Doğrusu, bu sefer, az telefat ve--rO D R ver es e n 8 m u 8 r e on 8 n mı ş tacirinin gem lal içinde, uyuyan cariyeler rildi: - dedi. - Mesela işte bu akşam 
Yüklü filika Moaya tamam bir saat- refsizliği pek şerefli bulmuş olacaklar den Ferahnaki ziyaret ediyor. Onun ya hiçbir ölüye raslamadık ... 

v • k. v ah · · f tow af1 t bı't tağma giriyor. Ferahnak, onu, gençliğin te gelebildi. Geimye yana.';tıgı zamanı- ı yagma s nesını o gr a es _ Yalnız işte şu ... 
deki aevgtlial Kullbey sanarak sayıklı Çı• yarı yarıya su ile dolmuc:ıtu. Köpek etmekten geri kalmadılar. dan b _ A ... Garip ~y .. Kan izleri de var. 

"" yor. Kapı da bir ba.remağası u aa """' 
balıklarıysa filikadakilerin biraz son - Diğer arkadaşlara da ayı.i muamelt> yıklamayı dinliyor. Meselenin neye vara Hem, vücut soğumuş. Ne zaman öldü 
ra kendileri için nefis birer lokma teş- yapıldı. Bütün silahlarnmzı denize at- cağını merakta bekliyor. bu? 
kil edecekledni hesap ederek çirkin mış olmaklığımıza rağmen bunlarm .Y. "° "° Eski vardiyadakiler şaşırdı : 
başlarını sudan çıkarmışlar, filikaya hepsi de benim gibi, göğüslerine ve en- Ferahnak, Kulibey'e karşı duyduğu - Daha bir saat önce dipdiri bak!· 
refakat eyliyorlardı. se köklerine yirmi kadar tüfenk tev- aşkı bütün teferrüatiyle anlata dur- yordu. Fakat tevekkeli değil, Havva 

Sandıkları gemiye naklederek açtık cih edilerek tepeden tırnağa kadar so- sun; kapının önündeki hreamağası bu hatun bunun tehlikeli olduğunu söyle 
Et konservesi, yağ, domuz sucuğu gibi yuldular. Bu yııe<7mayı protesto etmek garip macerayı dinlesin varsın; biz on- mişti. ~ınek ki, ölmüş de soğuyuver -
yiyeceklerden başka bir sürü alat, ilaı;. tenezzülünde bile bulunmadık. lan bulundukları yerde bırakarak, doğ miş bile ... Fakat, ne çabuk da soğudu .. 
elbise, ayakkabı doluydu. Yeni Zelan. ruca birinci koğuşa gidelim... Gidip kendisine haber verelim .. 

. Bilahare öğrendiğimize göre biz a- k d 
da hükumeti bu levazımın bizlere kıs- Dört kişili bir heyet, - vardiya e- Alt kata indikleri zaman, Havvayı dadan firar ettikten sonra müteaddit 
met olacağını bilseydi her halde bu ka- ğiştiği için, - ellerinde fener, bütün diğer erkanla konuşma halinde buldu-vapurlar teslih olunarak peşimizden 
dar cömert davranmazdı. yata.klan birer birer dolaşarak, hasta- lar. Sabık gözde, dolaptan cesedin gönderilmişti. Bunların hepsine altı ~ b 

Esirlerimi bu adanın kükürtlü bu- ları yoklamaga başladılar ... Nöbeti i- kaybolduğunu keşfeder etmez, tel&.şa , aylık erzak verilmişti. Böylece fira. 
barları arasında bırakmıya vicdanımA tenler, nöbeti başhyanlara devir ve düşmüş, fakat yukarı çıkarak tetki -

d rım düşmana bir milyon liraya yakm 
1 razı olmadığından kendilerini bun an teslim muame esi yapıyorlardı. kata girişmek imkanını bulamamıştı. bir masrafa mal olmuştu ki bu da va-

sonra yolumuzda tesadüf edeceğimiz - Bu da iyileşiyor... Zira, onu lakırdıya tutmuslardı. Bu • tan hesabına bir kardı. ~ 
en yakın adaya çıkarma.ya karar ver - - Bu da iyileşiyor... nunla beraber, fevkalade heyecan için 
dim. Bu ada Mak Oley adasıydı. F..sir- Takip ettiğimiz istikameti muavin Feneri kilçilk çocuklann yüzlerine de bulunuyordu: 
Ieri buraya, ihtiyaçlarına yetecek mik kruvazörlere elimizden kaçıp kurtulan doğru tutuyorlar, nefes alışlarını din- "- Ne oldu? Bu işin tçine ne şey-
tarda erzakla beraber tcrkedccek, son- yelkenli haber vermiş. liyorlar ve hükümlerini böylece veri - tanlık karıştı? Kimin oyununa gcl-
ra telsiz telgrafla mevkilerini düşma- (Devamı var) yorlardı. dim. ?. Kimin damına düştüm? .. ,, 
na bildirecektim. ---------------------------------------.::_ _ _:::_ __ 

İngilizlerin kazazedeler için hazır· 
lamış olduklan kumanyayı aldıktan 

sonra mutat olduğu U7.ere bir makbuz 
yazıp bırakınaklrğımız icap ediyordu. 
Adaya çıkan arkadaşlar ta.rafından an 
bardan getirilmiş oln bu mkbuza (De
niz kartalı) süvarisi sıfatiyle imzala -
yıp anbarda bulduğumuz malzemenin 
milkemmeliyeti hakkında tebrik ve te
şekkürlerimi ilave edeceğim sırada di 
rekteki gözcü bağırdı: 

- Şimalde, .M'ak Oley adası gerisin
de duman göründü! 

Adada kalmış olan arkadaşlann der
hal dönmeleri için filikayı gönderdim 
ve filika süratli kürek darbeleriylt> 
Moaya gelip yanaşır yanaşmaz garba 
doğru yol verdim. Biçare Moa hiç 
şilphe yok ki şimdiye kadar böyle sü
ratli seyretmiş değildi. Fakat peşimi
ze düşmüş olan vapur gözle görünür 
bir surette bize yetişiyordu. 

Va!lur provasını bi7.e tevcjh etmiş, 
teşim.izi takip ediyor ve her rota teb
dilimizdc o da rotasını deği~tirerek ya 
kamızı bırakmamaya azmetmiş görü -
nUyordu. 

Biraz sonra geminin teknesi de gö
rününce Moanın süvarisi bu vapurun 
İris ismindeki muavin krJvazör oldu. 
ğunu tanıdı. Ne sukutu hayal idi o ya. 
rab!. .. 

Muavin kruvazör kifi derecede yak· 
laşmca tevakkuf işaretiyle beraber İn
giliz harp bandırasını da çekti. Biz 
kruvazörün: 

-Dur! 
Emrine ta.mamiyle lakayt, saatte 

Dil mil süratle kaçmakta. devam edi -
yorduk. Fakat bu nispetsiz yarış de -
vam edemezdi. Birdenbire "lris,,in 
bordasında bir şi~k çaktı ve bir mer 
mi teknemiz civarında denizin suları
m kamçıladı. Ayni zamanda muavit. 
kruvazörün güvertesi tüfek namlula -
riyle dmıanmıştı. Bizim bütün bu top
çu kuvvetine elimizdeki iki tlüenk ve 
tek kılmçla karşı koyarak kafa tut -
maklığımız beyhude yere bir intihar -
dan ba.c;ka bir şey olamazdı. 

B!z de hakiki hüviyetimizi bir da
ha göstermek ve kUreiarzın bu köşe -
sinde harp bandrramı7.ı bir defa dah:ı 
dalgalandırmak için Alman harp san
cağını direğimize çektik; sonra da tes
limiyetin act sahnesine şahit olmak 
wımgeldi. 

Resmi üniformamla İrisin güvertesi
ne ayak bastığım zaman karşımda bir 
tek İngiliz zabiti göremedim. Karşım
dakiler perişan kıyafetli birtakım s!
'9illerdi. Beni süngülerinin ucuyla kar· 
~Iayıp ilk iş olarak ceplerimi boşalt· 
tılar ve para, saat gibi değerli eşyadan 
!»aşka ltattl mendilfme varıncaya ka -
~ar Ü7.erimde ne varsa ganimet olarak 
gaspettiler. Yeni Zelandalılar bu şe -

Harp, tali işidir. Tıpkı kumara benzer. 

Sazan kE\_~r.ur. Sazan kaybeder 
Bu lokantayı uzun zamaııdanbcri Al

man tebaasından ihtiyar bir Leh Yahu
hisi işletiyordu. 

Lokanta müşterilerinin pek çoğunu 

Yahudiler teşkil ediyordu. Temiz, bü
yük bir salonu vardı. Yortu, Paskalye 

ve yı?b;:ışr geceleri müzik. varyete nu
maraları yapıhr ve oldukça eğlenceli 

geçerdi. 

Gene böyle kalabalık, eğlenceli bir 
geceydi .. Yılbaşı gecesi değildi. Fakat, 

galiba Alman ordularının cephede bü

yük zafer kazandıkları bir gündü .. Ber

linin her köşesinde müthiş bir kaynaş
ma vardı. 

- Ya~asın müttefikler •. 
- Yaşasın Alman ordular .. 

Sesleri kulaklara geliyordu. Cadde

lerdeki taşkınlıklar gibi, meyhanelerde

ki coşkıın1uklar da az:ştıkça a.ıışıyor

du. Kempinski lokantasının bir köşesin 
de genç bir kadınla doktor Şmit ismin· 

de bir Alman yahudi başbaşa konuşu

yorlardı.: 

- Almanların hakkı var •. Çoktanbe-

ri hiçbir cephede yüzleri gülmemişti. 

- G;ırp cephesinde büyük bir mu-
zafferiyet temin ettiklerini ilan ediyor
lar. 

- Olabilir. H;ırp, tali işidir. 

kumara benzer. Bazan kazanır .. 
kaybeder. 

- Haydi maskeni tak, güzel 

ğim! 

Tıpkı 

Bazan 

mele-

Bu kısa konu~madan sonra genç 
kadın, sol gözünün üstüne uydurma 
yara sargısını indirdi. 

- Bununla çok çirkin görünüyorum, 
değil mi doktor? 

- Evet .• Çok çirkin gorunuyorsu-
nuz ! İnsan adeta yüzünüzden tiksini
yor .. 

önündeki bira kadehini dudaklarına 
götürdü: 

- Kim tahmin eder ki, bu çirkinli

ğin altında insanı kendine çeken, ezici 

ve öldürücü bir güzellik bulunsun?. 
Genç kadın sordu: 

- Gittiler mi' 

- Hayır.. Müzikholde oturdular .. 
Bira içiyorlar. 

- Kaç kiti var gelenler? 
- İki arkadaı .• 

- Bizi gördüler mi acaba? .. 

- Zannetmem. Çok uzağa oturdulJr. 
Bizim köşemiz loşçadır. Onlar ön plln
daki müşterilerle meşgul oluyorlar. Bizi 
görebilmeleri için dürbinle bakmaları 
lazım. 

- Haydi içsenize .. Ne duruyorsun? 
Genç kadınla konuşan erkek tered-

dütle cevap verdi: 

- Bir memur daha geldi .. 
- Uçleştiler ..• 

- Acaba ne var? Neden burada top-
lanıyorlar? 

- M.11Cım ya .. Böyle civcivli, gürültü 
lü gecelerde sivil memurlar da toplu 
olarak gezerler. 

- İşte bir tane daha .. 

- O da ayni masaya otuTdu. 
- Dörtleıtiler .. 

- Muhakkak bir iş var bu gece. 
Bu Uçleşmeler, dörtleşmeler .. Bu toplan 
ttlar boşuna değil. 

- İstersen arka kapıdan çıkıp gide
lim .. 

- Daha tehlikeli olur. En iyisi otur 
maktır. Kendimizi göstermeğe ne lüzum 
var? 

Dört sivil memur etrafı tecessüs ede
rek içkiye dalmı1lardır. 

Doktor Şmit sivil memur tiplerini ta

nımakta çok mahi:-di. O, ara sıra dilen-

ci sıfatile gazinolara girip çıkan me-
murfan bile bir bakışta tanırdı. . 

Konuıuyorlardı: 

- Yemek burada mı yiyeceğiz? 

- Hayır doktor! Odamızda yeriz. 
- Neden korkuyorsun, canım? Me-

murlar e~lenmeğe de gelmiı olabilir
ler .. Onların canı yok mu.. Zevki yok 

mu.. Paraları yok mu? Böyle bir gece

de içip eğlenmek onların da hakkı de
ğil mi? 

Genç kadın cevap vermedi. 

Biraz sonra lokantanın elektrikleri 
birdenbire söndü .• Doktor yavaşça genç 
kadının kolundan çekerek: 

- Hakkın varmış, dedi, haydi hemen 
çıkalım şu arka kapıdan .. 

Kalktılar .. Umumi heyecan ve tel5t 

. ....................... ··-··········· ............... _ : 
: Yazaın: 
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arasında kimseye sezdirmeden arka ka
pıdan çıkıp gittiler. 

Gözünde sahte yara sargısı taşıyan 
bu genç kadın kimdi? 

Doktor Şmit .. Bu da şüpheli bir ada
ma benziyordu. 

Lokantada elektrik ı1ıkları bir dadika 
sonrıt tekrar yandı .. Müşteriler: 

- Bu lokantanın elektrikleri son giln 
)erde sık sık bozuluyor, niçin yaptır-' 
nuyorsunuz bu bozukluğu? 

Diye söylendilerse de aldıran olmadı 
Hatta bu karanlıktan hoşlananlar bile 

olmuştu. I1ıklar yandığı zaman biribi· 
rine dolanmış genç!er birdenbire eıle
rinden ayrılmamışlardı. Halkın tika 
yetlerini işiten sivil memurlar, eletkrik 

bozukluğu:ıun yalnız o geceye mahsu'!I 
bir arıza olmadığını anlayınca, hiç bir 

şüpheye kapılmadan biralarım içmekte 
devam etmişlerdi. 

Genç kadınla orta yaşlı doktor Şmitin 
ortadan kaylx>lt.luğunun hiç kimse farkı
na varamamıştı. 

Lokantanın otel kısmına geçerek oda 
larına çıktıkları zaman, gözü yaralı ka
dın çok sinirliydi: 

- Lokantanın elektrikçisi cidden çok 

anlayışlı ve zeki bir adam. Tehlikeyi 

bize vaktinden önce haber vermekte 
gecikmiyor. 

- Onun bu fedakarlığını hiç bir za-
man unutmamalıyız .. 

- Unutmamaktan ne çrkar? Kendisi 

ni para ile sevindirmek lbım. 

- Doğru söylüyorsun? Ona yarın 

biraz para verelim .. 

- Biraz değil, çokça vermeliyiz. Bu 
işler para ile döner, yavrum 1 

- Acaba ni_çin geldiler bu gece .. ? 

- Dedim ya aşağıda. Herhalde biı 

şeyden şüphelenmiş olmalılar .. 

Arad;ın beş on dakika bile geçmemiş
ti.. Odanın kapısı vuruldu. Genç kadın 

derhal yara aargısıru gözünün 
iliştirdi. 

Doktor: 
- Giriniz •. diye seslendi. 

üstüne 

( Dcv~mı var) 

Bir türlil bu suallerin cevabını bU' 
luo veremiyordu. 

·Nihayet yüreği büsbütün hop etti ... 
Zira, vardiya değiştiren dört kjŞI 

birden kamaranın eşiğinde beliriver' 
di: 

- Sizin oğlan öldü, efendimiz. 

- Hangi oğlan? 
- Hani vaziyetinin pek ağır old~ 

ğunu söylemiştiniz. .. Son tedavi ettı· 
ğiniz çocuk ... 

- İmkanı yok ... 
- Gözlerimizle görclük efendim .. 
İsveçli kadın çığlık koparmamak 1· 

çin, kendini wr zaptetti. 
- Sünbül... - diyebildi. 
- Evet, sahi, adının Sünbül olduğıJ' 

nu biz de öğrenmiştik .. İşte o öldü ... 
- Ölmemiştir ... 
- Cesedi bile soğumuş .. 
Havva, feneri kaptı. 

Can havlile yukarı fırladı... Bütilll 
ümidi, bütün istikbali, bütün kadınll' 
ğı, hulasa, her şeyi, her şeyi mahvol• 
muştu, öyle mi? ... Buna imkan mı vat 
dı? .. 

ötekiler de, kftmilen kamaradan çı• 
karak, kadının arkRSından geldiler ... 

Havva, karanlık koğuşu elindeki fe
nerle aydınlatır aydınlatmaz, köşede.' 
ki pencereye doğru bir nazar attı ve ı• 
ki gölgenin biribiriyle kanştığıru gör
dü. Penr.ereden denire doğru, bir cisiJtl 
uçtu ... Yatakta bir kargaşalık, sonrt 
sükut. .. 

Bu sUkunun tam şeklini bulması i· 
çın, Havva, bir an eşikte belffliiktet 
ve arkadakilerin içeri girmeJfrJpe rtJJ 
ni old.uktan sonra, artık tehlikenin ~ 
il olduğuna emniyet getirerek koğuş
ta ilerledi. 

Sünbül, tam zamanında, kadınlarııı 
koğuşundan çıkıp kendi yerine dön • 
mUştU. Onu bu suretle selamete çık"' 
ran kabağını fareye kaptıran ( ı) ha. • 
remağası olmuştu. Geminin içinde A " 
det ve an'anelerin ne şekilde cereyaJl 
ettiğini bilen bu adam oğlanın fs.zl' 
geciktiğini ve nihayet yakalanacağıJl1 

farkettiği için, koridorda dolaşır gibl 
yaparak, sözde kendi kendine söylen -
mişti: 

"- Şimdi büyük tC'ftiş başlıyacak·-' 
Kim yatağında değilse yakalanaca1'·• 
Ben, deminki farelerin sahici fare ol • 
madıklannı anladım ... Bir çocuk ye -
rinde değil ama, bakalım hangisi ist1 

belli olur ... ., 
Ve sonra, gürültü ederek koridoru~ 

bir tarafına doğru ayaklannı sürükl•" 
ye sürükliye yUrümüştü ... 
Habeşçe savrulan bu telıdide kulsılC 

astığı için de, küçük Sünbül, işte ta~ 
zamanında yatağına gjrdi. Oradal< 
cesedi açık pencereden denfae atıver .. 
di. 

Elinde fener, Havva, ona yaklaştığı 
vakit, usulla fısıldadı: 

- Hınzır!... Nerelerdeydin?.. :Ne 
haltlar karıştırdın? Ben sana gösteri .. 
rim ... Haber vereyim mi? .. Seni ha " 
dım etsinler?... . 

Çocuk, cesedin deminki vaziyetiııı 
taklit etmiş, hareketsiz, aman dilerce
sine yatıyordu. 

Kadın, devam etti. Lakin bu sefet• 
türkçe ve yliksek sesle: 

ed. . be . ? ö}1rl"' - Dem ım mı n sıze... Jl 
miş .. Yalnız, bu çeşit hastalarda 1'1li
donması olur ... Bir an vücut b~z ~~910 
lir, ağzından kan boşanır... Sız, ~y • 
bir anına tesadüf etmişsiniz r.ahır·· 
Halbuki, şimdi, o nöbet geçmiş ... tşt' 
açılıyor... 1'" 

Havva, Sünblilün bileklerini, şaJtll 
!arını uğuşturmıya başladı. tı 

Oğlan, türkçe bilmemekle be~SJ 
vaziyeti kavramış gibi, susuyordU· 
yılmış taklidi yapıyordu. &-

Deminki dört kişiden biri, son.tS• 
teki ellerini Sünbüle değdirdiler. ) 

(Devamı 1J<Jf 
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Amerikayı ne Kolomp, ne 
de lelf Eris•on; b•flncl 
r•arda Çlnli bir Budıat 

• .,_.__.. k•ffetmlfllr. Adi 
&len olan 1111 kaf•fln 

re•ml ••kı Çin kayıtıarın
de bulunmuftur. 

M 
EKTEPLERDE o. 
kuduğumuz taıilı 

kitaplan bize Kria 
tof Xolomb'un A· 

merikayı 1492 senesinde ketfet-
tiğini söylüyorlar. 

Fakat aon günlerin mektebi 
bunu reddediyor. Birlepiı A
merikanın cumhuriyetlerinden Q
çilnde "Kolomb'un çok ya· 
lan bir tarihte Amerika lataama 
gelmiı olduğu, halbuki Leif E.. 
ricaaon'nun Millddan sonra 1000 
yılında Amerikan topraklarına a
dım attığı,, kabul ec:lilmiftir. 
Şimdi ise Kanadalı profesör 

John Murray Gibbon ortaya çı
karak diyor ki: 
"Amerikayı ilk evveli Hui SL 

en adlı bir Çin papan ketfetmit
tir. Papaz Miliddan aonra 499 
yılında bliyilk Okyanosu geçerek 
Vancouver civannda bir yerde 
karaya çıkmııor.,, 

Gibbon'un dediklerine bakılır
la, bu hidiseyi eski Çin impara. 
torluğu hanedanının evrak mah
zeninde tetkik etJnek imktııı 

varmıı; Mançulann vmnOviale
ri bunu valctile gUnU gilnilne kay 
detmitlemıiı l'Cfl 

Bir Budist papuı olan Hui Si
en hCfincl aann sonlarına dofru 
•"Tia Şan,, adlı mavunasile bUyilk 
Okyanosu geçerek Nutkada ka
raya çıkımı. qı orada geçirerek 
Budanm kitabmı talim etJneleri 
için tıç papaz bırakmııtrr. Vakit 
her ne kadar Budanın kitabmı 
niayan tozlan içine gömmilt ise 
de son zamanlarda Nutka civa
rında toprak altından çıkanlan 

ve Tsi sUlalesi zamanına ait bir 
kaç parça Çin parası bu seyaha
tin doğruluğunu isbat etmekte
dir. 

Birletmit Amerikanın tertip 
ettiği bir tetkik heyetine başkan 
lık yapan miralay Barkley Ken
non ile ÇlnUnin bu ıeyahatinin 

? ·--
Veni bulunan kayıtlar Amerika 

kıtasının Milattan sonra 499 
yılında Hui Sien adlı 

bir Budda papası 
tarafından 

keşfedildlQini 
isbat etmektedir. 

Cin P•P••lnın 
bUyOk Okreno•u 
bir Çin mevune· 
alle geqererek 
Amerikayı 499 
da k•tf•ttlllnl 
yazan tar•hol 
Prote•ör Con 

MUrrey ClbbOY 

Profe•lr Reamu• B. 
Ander•on bUtun ve• ka 

ve dellller.ıe Amerikanın 
Kolomptan 8000 Mne 

evvel Layf Erlkaon 
tareflndan ke ... alldlllnl 

&abat etmlftlr. 

•- fu glrdUIUnUz Çin 
mavuna81 2.000 yıldan 

beri h•ç dei•fmemlftlr. 
Pepea bUyUlc Okyanoau 

lete bunlardan barlle 
1e9mı,ur. 

Bu harita Krlatol 
Kolomb'un, Erlk•on'un. 
Hul Slen'ln Amerlkeya 
glttlklerl yolu glaterlr. 

bn oğlu lam Uç yıl devlet itlerine baliı 

Bütün bunlar Kristof Kolomb"Ull 
Hindiatana batJ tarafından bir yol are. 

• ken garbi Hind adalanna çıkmaamdaa 
1 
. tam bin aene evvel olmuştur. Hatt& N~ 

Ol"'"'-:--· ...... .._ ' veçli Leif Ericasonun Amerika lıcıtaame 
1 

~ gelmesinden bet aaır öncedir. 
Ancak aon zamanlardadır ki eaki dtlaıt 

-• ~: yadan Amerikaya ilk adım atmak tereli 
·-~ Leif Ericasona verilmiş olmakla berabec 

' Hui Sien'in timdi meydana çıkanlan lı:aıt 
yıtlan bu ıerefi ondan almaktadır. Şimıt 

Ereuonun'un Amerika topraklarına çıkı,ını gleteren bu tabloyu re••am Hana Dehi yepmıfbr. 

di Viıconsin vilayetinin Madiaon fehrlDt 
de oturmakta olan Profesör RallDU8 B. 
Anderaon bundan yetmit yıl önce ... 
Norveçli adam hakkında arattmuı,.. 

çok milmJdhı oldufunu ileriye 
ıilrmelctedir. Bu zat eliyor ki: 

"Çinden Amerikaya küçük 
gemilerle yolculuk etJnek, sanıl
dığı gibi hiç de imkAn haricinde 
değildir. Çilnlril yol ilatilndeki 
adaların kara topraklanm, göz.. 
den pek öyle uzun uzadıya kay
betmeksizin, koca Okyanoau aı
mak imkanı vardır.,, 
Çinliler yabana milletlerle yap. 
tıklan temaslarda bunlar hakkın
da edindikleri bUtün maHunatı 

"Salname,,lere yazarlardı. Ve bu 
salnamelerden birinde H ui Sienin 
"Fuaang,, admı vermekte oldu
ğu Ulkeye yaptığı seyahatin ka
yıtlan vardır. Bu aalnamedeki 
kaydı atafıya tercüme edelim. 

"Tsi stlütesinin hakanlığı za
manında "ebedi menfe,, adı veri. 
len çağın ilk yılmda (Millddan 
sonra 499) bu hakanhkdan bir 
papaz çıktı ki manastJrm kendi 
sine talmut oldufu Hoei - Şin 
admı taııyordu (yahut Hui.Sien' 
nin manası evrensel merhamet
tir). Papaz Hukuong bölgesine 
celerek lriktye etti ki: ll'usang 

• I 

ülkesinin Çin mili ile doğuda 
Taban istikametinde ve orta ha
kanlığın doğusunda olduğunu 

söyledi (Taban bizim bildiğimiz 
Alaskadır). Orada bir çok Fu
&ang ağaçlan yetitir• Bunlann 
tomurcuklan bamboya benzer. 
Armudu andıran meyvelerini yer 
liler yer. Kabuğundan keten çı
kar. Bunu su koyarak bez yapı
yorlar ve giyiyorlar. Evler keres 
teden yapılıruıor. Orada istih
kamlan ve duvarlı kaleleri bil
miyorlar. 

Ahalinin yazı dili var. Fuııang 
ağacı kabuğundan yaptıktan ka
ğıtlara yazıyorlar. Halk silahsız
dır ve harp etJnezler. Fakat ha
kanlıkları içinde kuzey ve gUney 
de olmak üzere iki hapishaneleri 
vardır. Küçük suçlular güney ha
pishanesine, ağır suçtular da ti
maldekine kapatJlmaktadır. Mil
ebbed hapse mahkGm olan kadın
larla erkeklerin evlenmelerine 
müsaade edilmektedir. 
· Bu evlenmelerden doğan er
kek çocuklar sekiz yatma vann 
ca esir olarak satılmaktadır, kız-

lar iae ancak dokus yatında satı
lıyor. Eğer mevki sahibi bir adam 
ağır suç itlerse, onu kuılmıı bir 
yerde muhakeme ediyor ve üs
tüne batma kül serpildikten son. 
ra kendisine veda ediyorlar. YaL 
ruz apğı sınıftan olan suçlulara 
ceza verilmektedir. Bu ceza o
ğullarına kızlanna ve hattı to
runlanna kadar ıürer. En yük.. 
sek sınıfta olanlar için aforoz ye
dinci sülalesine kadar devam e. 
der. 
Hakanın adı tçi'dir. Birinci sı· 

nıf asiltere Tuibu diyorlar. ikin. 
ci sınıf kUçük Tuibu ; üçUncU aı
mf da Nato-Şadır. Prenı yola 
çıktı mı maiyetinde borizanlar 
ve davulcular gider. Elbiseleri • 
nin rengi senelere göre değitir• 
Birinci on yıllık devrenin ilk iki 
senesinde mavi, ertesi iki ıene 
zarfında kırmızı, bet ve alancı se 
nelerde sarı, sonra gelen iki yılda 
gene kırmızı, son iki ıenede ise 
siyahtır. 

öküzlerin boynuzlan o kadar 
büyüktür ki bunlann içine on ki· 
le sığabilir. 

Arabalanna at, ökilz ve erkek 
geyik koıuyortar. Burada geyik
ler bizim orta krallıkta kutlanı
lan sığır gibi kutlanılıyor. Sütle. 
rinden tereyağı yapıyorlar. l 11 

"•· Kamışlardan hasır yapıyorlar 
Utkede demir yok fakat bol bakır 
altJn ve gümüt var. Bunlara bir 
değer verilmediği için mübadele 
vaaıtaaı olarak kullanılmaktadır. 

Evlenmek fÖyle olmaktadır: 
Erkek istediği lıcızm evinin kar. 
punda kendine bir kulübe yapar 
ve sabah akpm bijtün çevreyi 
süpürerek temizler. Aradan bir 
sene geçtikten aonra kızın kendi. 
sine varmağa niyeti olmadığını 

görilnce kalkıp gider: eğer kız 
varmak isterse it tamamdır. 

Ana baba ölilnce yedi giln o
ruç tutulur. Dede yahut ninenin 
ölilmil için bet giln ağlanır. Ab
la, ağabey, kilçilk kardq, bala, 
teyze, amca dayının ölümU için 
ağlama günleri Uçtilr. Bundan 
sonra sabahtan aqama kadar ru
hun resmi önüne oturup dua e
derler fakat yaı elbiseleri eiy· 
mezler. Kral &Uace, yerine cı.. 

ra giritmişti. 18 7 4 yıhndp .. Ame. 
rikayı Kristof Kolomb kctfetme. 
mittir., tezini ortaya atllılftı. De 
tabmda ıimal konanmm yoluna 
timdi Daııimarka adıyla tanmaa 
topraklardan lztindaya, ora,_ ...,._ 
da Gröenlanda kadar izlemiftbi 
Bu yokutuk kral kırmın Erit 
günlerinde olmuıtu. Leif ise Erle 
oğludur ve profesör Andeno11 
bundan 1000 sene evvel Ter Nil 
topraklanna ilk admı atmak t-. 
fini ona vermektedir. 

Hiç fÜpbesiz 
Sienden de çok daha evvel k 
fedilmitti. Antrokolicirtin hem 
ekserisi doktor Alep Hrdlicka'mQ 
Amerikanın kmnızı derili yertL 
terinin dedeleri Eurasya ile A 
kayı biribirine bağlıyan bir top.: 
rak köpril varken Asyadan ıtl 
miştir nazariyesini kabul etmelt 
tedirler. 

Bu iddiaya göre akvam 
hacereti esnasında Orta Asya 
çıkıp da dört yana yayılan Tn ... w• 
atalarının Alaska yoluyla Am 
kaya da gittikleri gerçektir, 

11 
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(Baş tarafı 1 incide) 

askerleri çekilecek 
Berlin 16, (A. A.) - Almanyanın( 

dışarıdaki askeri ataşeleri, Hitler'e ·a· 
porlanru vermek Uzere Berlinde to;..
lanıruya davet edilmişlerdir. 

Kabahat bizde değil , huGut çizgile
rinin bozukluğundadır. M·ıahedelerİft 
tadili meselesini istikbii.e bır.ıkdbilirdil<· 
fakat bolıevizm bizim için )'°akıcı bir 
meseledir.,, 

(Ba§ ta.rafı 1 incide)( 
Meselenin bayram günlerinde geçirdiği 
safhalar da dahil oln ak Uzere en son 
vuiyetini yazıyoruz: 

ğini söylemesi konsey muhitinde fe
na bir tesir uyandınnI§tır. 

Vienot sözlerinin sonunda Antak
yaya bitaraf bir 1'.\hkik komisyonu
nun gönderilmcainı ileri sürmüttür. Hariciye vekilimizin başkanlığı altın

daki heyetimiz pazar günü Cenevreye 
varımı bulunuyordu. Bazı temaslardan 
tonra mesele pazarteai günkü konsey 
toplantısı ruznamesine alınmıştır. 

tik mUzakere 
Sancak n.eselesinin konseyae müzake 

resine o gün saat 17 de başlanmıştır. 

Toplantıdan evvel Hariciye vekilimiz 
Dr. Tevfik Rüştil Aras söz alarak bir 
nutuk ıöylemiştir. Hariciye vekilimiz 
bu nutkunda sancaktaki Türklerin bu 
gUnkU mUşkül vaziyetinin bir takım 
emniyet tedbirleri almmaınm zaruri kıl
dığını MSylediktcn sonra demiştir ki: 
"Ali meclis Suriye lli.crindeki man· 
dayı Fransaya vermiştir. Fakat San· 
cak coğrafi, siyasi ve hukuki bakım
dan tamamtn ayndı:. Sancak hakkın
da hiçbir manda. verilmemiştir.,, 

Dr. ll'evf ik RüotU Ara.s, Sancaktaki 
Tnrk unsurlara. yapılan tazyiklere ge
çerek bugUnkU silkfınun sUngü ile bir
~en ve hicbir hakkı olmıyan Su
riyenin lehine ve hiç bir şey paha.ama 
Suriyeye tabi olmak istcmiyen aha.ti· 
nin en kudsi menfaat ve haklan aley
hine bir sUkf1n olduğunu, fnkat konse
yin objektif surette tetkikat yapması 
ft bu mühim meselede doğru ve hak
lmııiyetli bir sureti hal bulunmuı için 
kklara hürmet eden bir sUkdn lizım 
o1dufunu söylemiş ve demiştir ki: 

'"Bmıuıı içlıı bu ihtillf devrealnd~ 
lıDDetlıer cemiyetinin Sancak n:ıukaddc 
n.tmı eline almasını, Fransız kıt'ala
nyla Tlltklyeye ve Türklere aleyhtar 
unsurlardan mürekkep kıtalarm mtına 
ztllnflh araziden çckilm: sini, Milletler 
~e~ bir ıltomiserinln fiill eırui 
altında uf ak bir bitaraf jandarm& 

kuvvettnin bu nuntakaya glSnderilme
slııi, 'l'Urklye Fransa vo Suriye tara . 
tmdan hiçbir yeni hldisenin, hakkın· 
a.. karar verilecek vaziyet ilzerind~ 
fena tesir fora edememesini, ve niho.· 
yet ala.kadarlar arasında bir anlaşma 
vulrua gclm~i veyahut yüksek mües
aeeenfzin mUessir surette milzakere c
&bilınesi için müsait bir havanın ya
ratılmasını milletler cemiyetine teklif 
etmi§ bulunuyoruz.,, 

Dr. Tevfik RU§tU Ara.s, bir uzlaima 
8tlftlti halli için en emin garantiyi 
:Fransa ile TUrkiye arasındaki derin 
ve samimt dostluğun teşkil ettiğini söz 
lerine ilave etmiş, bu ihtilAfm geçici 
Olduğunu ümit ettiğini, iki memleket 
arasmdaki nıUnasebetlerln hiçbir z.a -
man bu kadar sağlam ve sıkı olmadı
fmı &öyledikten sonra: 

- "HUkfunetlm, bUyük ha.ssa.siyeti
mhd anlamakta ve bu eltnı ihtimalde 
blae yardım etmekte Fransız hilkfıme 
it:bıJn başta geleceğinden emindir.,, de

~-
P'ran•ız murahhası kUraUda 

Bundan sonra kürsüye Fransu.: 
heyeti reisi hariciye müst~c;an Vienot 
gelrtı:§ ve kullandığı samimi lisandan 
Clol.w~ Türkiye hariciye vekili doktor 
l" ev!ik Rüştü Arasa te§ekkürden 
sonra Fransız tezini bildirmek üze .. ~ 
meselenin esasına temas edeceğini 
söylemiştir. 

Bundan sonra konsey Isveç mu
rahhası Sandler'i sancak meselesi ha:.. 
kında mazbata muharrirliğine tayin 
eylemİ§tir. 

Sah lçt?maı 
Salı günkü konsey toplantısı saat 

11,30 da yapılmıştır. Bu cclserle 
Frar•sız murahhası ve hariciye mÜs· 
tC§arı Vienot bir saate yakm süren 
uzt.n bir nutuk söyliyerek Fransız 
ı~oktai nazarını anlatmış ve sancakh 
hıç bir tedhiı hadisesinin vuku bul· 
madığma konsey azalarını iknaa u'J· 
rasr: ıştır. Fransız hariciye müstcş:s· 
rmm hiç de kfıfi addedilmiyen bu 
nutkunda bau ecbepler ileri sürerek 
bu havalidclci askeri kuvvetin takvi~ 
ye edildiğini ikrar etmesi ve bir alay 
)'bdı 1 eiivarieinin O?aJ.B gönderildi• 

Kabul edllen rapor 
Konseyin kabul ettiği mazbata mu

harriri Sandler'in raporu şudur: 
Konseye verilen İskend~nın ve An

takya mcıeltsi, TUrk hUkümetinin 
Konsey basına tevzi edilen 10 • 12 
tarihli tebliğatına mevzu ~eşkil etmek
tedir. 

Diğ.:r taraftan, Tilrkiye ve Fran
sa mümesailleri, konseyin 14 ve 15 
Kanunevvel celselerinde, noktainazar
larını izah etmişlerdir. 

V cıik:ılardan ve cereyan eden mUza· 
kerelerden anla§ddığına göre, .>u 

bölgeye taalluk eden beynelmilel 
vesaik hakkır.da alikadar J!ilkQmetler 
arasında görUı ihtillfı mevcuttur. 

Kona:y azası, iki hUkQmetin 
mülhem olduğu samimi dostluk ve hU1-
nilniyet fikri hakkında iki tarafca n· 
rilen teminatı kaydetmekle §Uphetiz 
bahtiyardırlar ki bu hal, meselenin 
neticesini müsait bir surette görmiye 
imkftn vermemektedir. Franaanın ve , 
TUrkiyenln mUme11illeri, esas mesele • 
nin tetkikinin gelecek mutad toplana 
devresine bırakılmaııru Konıeyden iıte
mek huıuıunda mutabık olduklanru 
lildinniıterdir. Buna ;ntiı:•ren ve ica
beden ıUkQn ve itimat havumın ih
dası için , bazı tedbirler derpiJ edil -
mittir. 

Türkiye milme11ili, Konseyin 14 
kinunevvel celseıinde, Milletler Cemi
yetinin bir komiıerinin fili idaresi 
altına toplanacak kUçUk lıir bitaraf 
jandarma mUfrezeıinin 1önderilme1ini 
iıtemiıti. Fransa mUmessill, kendiıiyle 
yaptığım &örUımelerdt, kendi fikrince 

bu tedbirlerin yerinde olnuyacafıru 
bildirmlıtir. Türkiye mlime11ili bu 
noktai nazara ittirak etmemektedir. Di
ğer cihetten, Fransa mümessili hudu· 
dun iki tarafında ~ahkikata tevessUl 
edilmesinde ısrar etmemııı. fakat 
Konseyin bizzat sancağa müşahitler 

göndermiye davet edilmesini teklif ey· 
lemiıtlr. 

Bundan bagka. Fransı.z milme11ilf, 
Konseyin eaas mesele hakkında karan· 
nı vemıetine intiıaren, son Franaız • 
Suriye muahedesinin ıasdikiru geciktir. 
meyi taahhüt etm,ıtlr. Nihaye•, 
Fransız mümessili, müşahitler yerlerls:ae 
varır varmaz, ahiren sancağa huıuıt 
surette gönd~rilmiı c.an ltıtaatm geri 
alınmasını ve orada l ulunan aakeıi 

unsurların normal mevcuda indirilme
sini taahhüt eylemiştir. 

Konıeydeki Türkiye mUme11lli. 
hududun Türi<iye cihetinde askeri 
mahiyette hiç bir tedbir mevzuu ba-
his olmadığım bildirdikten sonra, san
cağa müphitler gönderiimec;i hakkında
ki Fransız mUmessilinin talehine, tek
lif edildiği şekilde, iştirak ctmedi~ini 

söylemiştir. 

Bunlardan da mUsteban olduğu veçhi
le konseyin ittihaza davet olunacağı 

tedbirler hususunda bir anlaşma tahak
kuk edememiştir. Herhalde konsey her 
iki hUklımete de itimat edecektir. Bu 
iki hükOmet, malOm olduğu Uzere icap 
eden manevt sUkQnu tahakkuk ettirmek 
için hiçbir gayretten fariğ olmayacak
lardır. Maamafih, Fransa hükumetinin 

katt talebi dolayısile raportörünüz tsken 
derun sancağına en kısa bir mühlet zar
fında Uç mU~ahitten mürekkep bir heyet 
göndermek teklifinde bulunur. Şurasını 
tasrih etml'k muvafık olur ki, Fransız 

'teklifine göre bu milşahitlerin vazifesi 
ne meselenin esasını tetkik ne de İsken
derun ve Antakya mıntakasmda en son 
hadis olan veya olabilen vakaları tah
kik etmek değildir. Keza müşahitler ne 
asayi§in muhafazasında bizzat h:ıreket 
edecek ne de efk!rm teskini için doğru
dan doğruya mildahalede bulunabilecek
lerdir. Onların rolU müşahadc de bulun· 
maya ve icabrhalde konseye malClmat ve 
recek ıurette hadiseleri takibe inhisar 

edecektir. Şurası bedihidir ki, mahalli 
hükumet t"rkaru müşahitlere vazifeleri
nin ifasında her tilrlU teshilatı yapacak
lardır.,, 

K•bul edllen kararlar 
Konıey son toplantısında İskenderun 

ve havalisine ait kararını vermiştir. Ka
rarlar §Öyledir: 

1 - Franıa - Suriye istiklal muahe
desinin Franuz meclisi tarafından me
seelnin halline kadar tasdik edilmemesi 

2 - Fransız kuvvetlerinin sancaktan 
geri çekilmesi. 

3 - Sancağa bitaraf mü~ahede heye
ti gönderilmesi. 

Gayri klfl gördük 
Bu tedbirler heyetimizce gayri k!fi 

görillmU§tilr. Fakat lehimizdeki havayı 
bozmamak ve yakında asıl mesele hak· 
kında Fransa ile aramızda baılayacak 
mUzakereleri daha doıtane ve mUsalt 
hava içinde yapmak Uzere karan reddet
miyerek bu ilk tecrübeyi akim bırakma
mak için sadece mUıtenkif kalmağı ter
cih olunmuıtuı;. 

TUrklye mUetenkll 
KUnıUye gelen hariciye vekilimiz 

Tevfik RU§t.U Aras mazbata muharri
rine tefekkUr etm.ıı ve fıeyetlmizin bu 
rapor kareU1mda 1stlnkA.f reyi verme.
ye karar verml§ olduğunu bildirmiş, 

MUaıemleke istiyorlar 
Londra, 16 (A. A.) - Von Ribber.•

rop, İngiliz - Alman ziyafctınde söylc
d!f i bir nutukta ezcümJe demiştir ki: 

U AJ 'Jl • • L - man mı etının -ıavat ıartla-
nnı yükseltmek için baılıca iki yol 
,unlardır: Ham maddeler tedariki vt? 
bevnelmilel ticaret. 

Buna binaen, müıtemJcke mcae • 
leıinin ınanbki bir ıekilde halli pek ~i
yade arzuya değer. Sol" harbin müthiı 
ve feci hata11 tekrar edihnemelidir. 
Akıi takdirde, bu cihan bo!ıevi~c ihtila
linin aıikar bir zaferi olacaktır.,, 

Von Ribbentrop, Kominter'in um· 
deıini tiddetle tenkid etmittir . 

Berlin, 16 (A. A.) - Frankforter 
Çaytung gazetesi, baımaknleslnde yazı
yor: 

"Dilnyada hiç bir kuvvet Almanya
y:, Avrupanın doğusunda (Lehistan 
hududu) ve doğu cennbundot (Çekos -
lovakya hududu) çizilen huduttan şa· 
yanı kabul, hakkaniyetli 't mantıki 

olarak tanımaya ve kuvvetle elde edi· 
len bu tarzı halleri -:ır temJ.iat paln 
ilt: teyit ve temhire hiç bir zaman 
n.ec4lur edemiyecektir. 

Vaymar Cumhuriyeti 1:-unl:ırı ta
nımadı. Şimdiki Alm,myanın bunları 

tanıyacağı nasıl ümit edilebilir? 

Sovyet Rusyanan mUdafaa 
hattı 

Bu sabahki posta ile gelen ingili.ZCe 
"The People,, gazetesinin yazdığIJlll 
göre Sovyet Rusya, Alman - Japon it· 
Ufa.kına cevap olmak üzere gerek Ja • 
ponya, gerek Almanya cihetinde bıl 

cihetlerden gelecek herhangi hücunl 
ve istıHiya karşı koyabilecek bUyillt 
bir tahkimat hattı kurmağıı karar ver 
miştir. 

Fennin son eaheseri telakki ediletı 

ve Fransızlara ait olan me5hur "M:ı· 
ginot,. tahkimatının ayni olncak RU.9 

tahkimatı için beş sene sarfedilecektir' 
Buralarda. 3,000.000 efrad barınabl· 

lecektir. 

Fransız hUkQmetl, kendi Mnginot 
tahkimatının çok saklı tutulan plan· 
tarını Rusya.nın emrine amade kılmıŞ· 
tır. 

Bundan başka Fransız mUhendlsle..'1 
de Rusyaya iğreti olarnk verilecek va 
eser müştereken meydana getirilecek· 
tir. Bu modern ve gayrikab1ll nüfUS 
tahkimnt, askeri efrat için elektriklO 
ısıtılmış yatakhaneleri, yemek salon· 
ları ve bnnyolan ihtiva edecektir. 

Zabitler için hususf yntnk odaları 
olacaktır. 

maamafih dostane blr tarzı hal bulma
ya gene de çalıl&C&fmı aöyliyerek is
tinkAf sebebini anlatmıştır. 

Bundan tonra konaey Türk murah
humm istinkl!ına rağmE"n ma.zbata 
muhanirinin raporunu ittüakla ka -
bul etmıetlr. 

Başvekilin sporcu
lara iki müjdesi: 

Kerfıllkh mUzakereıer 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Bu toplantıda hepinizin bayramını 

kutlulanm. Sizinle beraber biltUn Tilr 
kiyenin bayramını kutlulıyalım. Blitün 
TUrkiye ile beraber, başımız ve canı
mız olan AtatUrke aevgi ve eaygıla -
nmızr sunalım. Bayramını kuth.flıya -
lım.,, 

Bqbakan bu nutkundan sonra spor

tanbul stadyomunu da biz.zat kendi " 
sinin açacağını söylemiştir. 
Başbakanın bu iki müjdesi bütü.!J 

sporcuları, ikinci müjdesi hem ıpor • 
cuları, ve hem de bütlin !stanbullula· 
n çok sevindirecek mahiyettedlt'. 
(~nkaro atadnıın 11çılma mera.simi' 

ne 1J6 maçlara do.ir malumat spor say
f amızdadır.) 

Fransız heyetiyle heyetimiz araam· 
da Cenevrede üç gUndUr müzakereler 
cereyan etmiştir. Bu müzakerelerde 
biz Sancağa cemiyetin idaresi altında. 
bitaraf jandarma kuvveti gönderilm'3· 
slnJ., bu suretle Sancakta. sükdn, emni
yet tees&Uı ettikten sonra ciddt ve bl
tarafane anket yapılmasmı istemi§tlk. 

culara iki mUjde vermiştir. Bunlar.---:::::::------------
dan biri Mayıs ve haziran ayları zar- Bay r a nı 

Fransız heyetiyle Uç gUndUr geceli 
gUndUzlU temas ve mUnaka.şalardan 

sonra Frans11.lar teklifimizi kabul et -
medller. Sa.dece Uç kieilik bitaraf 
mUp.hede komisyonu gönderilmesindP. 
ısrar ettller. Bu heyete bir TUrk, bir 
Fransız Aza ilA~ edilmesini istedik, 
TUrk ha da olursa bu komisyonun 
Türkiye hudutla.n içinde anket ya.pa
bilmeaini eart koydular, bunu reddet· 
tik. 

fmda Balkan kupası maçlarının An
kara ıtadmda yapılmasıdır. 

Romanya, Yunanistan, Yugoslavya 
ve Bulgaristan milll takımlariyle Türk 
milli takımı ilk defa olarak yeni Anka 
ra stadında k&?'§ılaşacakla.rdır. Birin
ci gelen Balkan kupasını alacaktır. 
Başbakanın ikinci müjdesi de, An . 

karada olduğu gibi 1stanbulda. da mo
dern bir stadyom yapıl:tnası için da
hiliye vekili ŞilkrU Kayaya emir ver-

H•rlcl ye Veklllmlz ftarl•• mesidir. • 

d•vet •dlldl Başbakan bu emri Ankara stadyo 
F'ran.9ız hariciye nazın Delbos, ha- munda dahiliye vekiline vermig ve İs· 

riciye vekilimiz Tevfik RUetU Ara.sı 

8
. 

Parlae davet etmi~r. Hariciye vekl • Jr ka YJD peder 
limlz, bugUnlerde Parise giderek San· 
cak meselesi ha.kkmda ilk teması ya - damadını yaraladı 
pacak ve yıl ba§ından evvel geri döne· K h d k I 
ccktir. 8 ve en çı arı an 

Bugtln Şeker bayramının ıon günU· 
dür. ilk defa bu sene resmi bayramJat 
meyanına giren Şeker bayramı bütü11 
memleket için olduğu kadar İstanbul 
için de çok iyi geçmi§tir. 

Eğer Antakyadaki kardeşlerimize ya• 
pılan i§kence ve Adanadaki seytap fela• 
ketinin unutulamayan neticeleri olmas• 
idi bu bayram Türkiye için daha fevka• 
de olacaktı. 

fıstanbulda bayramın güzel1..:.~ini UÇ 

bayr:ım gtinilnde de, kış günlerinde eıı• 
der görülecek, güzel havalar arttırmı~· 
tır. 

f ktısadi refahın artışı, buhran günle
rinin nisbeten geçmiş olmasının da in" 
zimaı:nilc halk bayramı neşe ve se
vinç içinde gecirmştir. 

Fransa sarih hrıklarnnrzı tab.nİ::i bir sabıl alı da Beş bin lira nereye 
edecek bir hal s~r:ti ~ek}if ederse yıl- aarsonu v rdu aitti 
ba§mdan sonra ıkı hukumet ve kon~ "".'. • . . U p; 

s~y raportörü arasında temas ve mii- .. D~n gece ıkı hadıse olmu~, Üç Arife gününden birgiın cvvc: 
zakerelere devam edilecek ve me!e· kı§' agır surette yeralanmı~tır. Emjak Bankasında bir veznedarın be' 
le konseyin 18 kanunusani ictimaın- 1 - Kasımp~ada ~nbar arka- bin lira açık vermesiyle "eticeleneıt 
eh lır JJ..,.,unacaktır sındu 20 numaralı evde oturan Recep t.Jir Mdise olmuş ve z:.bıt"l ı..:t mUddei· 

TUrkün otam TiJrke ile keympederi Şükrü dün gece saat umumillk ışe vaziyet etmbt.r. 
Fransız matbuatının neşriyatı U · sekizde kavgaya.t~tuşmu1şlar~~~'..Re- Eml~k Bankasında revzt edilen il; 

mu· ivetle iyidir Lö Jurnal diyor k' · cep kayınpedennı sopa ıle dogunce aylıklar müteaddit kişeleıden yapıldığı 
·:Türklerle a.ramızda bir anla~'. Şükrü e~ine geçirdiği bıçakla dam~- için kfşelerin veznedarları ser ... es" 

mamazlık açmanın hiç de sırası de- dı Recebı arkasından vurmuştur. C:.ı nedar Zekiden paralarını almaktadırla!· 
ğildi... Bilhassa dostumuz Türkler. rültüye ko~şulardan Nuri . yetiş.m~ş O stıbnh veznedar Nuri de ~ok ya~ıo 
dos~umuz olan lngilizlerle de dos~ ol- 0:?ln~na gırerek ayırm~k ısten_ıı~ti · «rka~a~ı olan Zekiden 5.) rıoc ı.ra teeell~~ 
duktnn sonra yapılacak bir tek sev Şukrtı bu arada oraya gıren Nurıyı dp etmıştir. Bu parayı Nur: Zekiye ıt 1 

vardır· · - sol kolundan ağır surette yaralamış· mat ettiğinaen saymamrştıc. Akşaıt' 
•. T· .. k" 1 T ·· k A b tır. İki yaralı sıhhi imdat otomobiliv- hesaplar gBıülürken Nurı para11nın 

ur un o anı ur c, ra ır, ı B vl 1 1 · k ld 1 . ze--
1 A b k e eyog u 'asta mnesıne a ırı mış, 5000 lıra açık olduğunu görmüş ve 

o 'l::ll ra a vem1e .. , Ş"k . d k 1 . ı Jc• . u 't•ı e ya a anmıçtrr. kıye baş vurarak kendisine yanlış 1 

Fransız srfırl de gld yor ., O" l!· b k · ·r . . . . • - un gece saat on uır uçu · 1 r 5000 lını noksan verdiğini söylertl1 

F:·~nsız sefırı. H5~rı Pov~so nun dı\ ta 2dirnekapıda 'eslisah sultan ma- tir. Fabt Zeki bunu reddetmiştir. 
§~ ~,,.ınler~e Parıee gıdecegı haber ve• hall'!sınde Sarmaşık sokağında Ha\ 1ıe evvela Bankt m~'efti§leri ~ 
rılmchtedır. rini~ı kahvesinde rakı içen sabıkalıhı tonra da zabıta ile miiddeiu·.,.umilik .,.-

ee,veklllm zln sözlerl dal) Kuşgöz Niya7İ garson tarafında'!'\ 2iyet etmiştir. 
' - Arkadaşbr, unutmamahyı'"! dı§an cıknn1mıştır. Bayram olmasına rağmen tabt<ilc~c 

ki bugi.in büyük davamız sancak me· Sabıkalı buna kızmış, cebinden devam etnuş ve scrveznedaı Zeki~ 
selesi Cemiyeti Akvamda müzakere çıkardığı su~talıyı ansızın ~arson Be· kasasındaki paraıann cinsleri tasnif • 
erlıliyor. Yi.ireklerimiz heyecan ile kirin kamına sokmuştur. Bı:ırsal<bn miştir. Bunun neticesinde tarı ~t1c;1S 
doludur. Dost F r:msadan ve Cemi- dışan çıkan Bekir lıemcn Cı.ıreba hnc, tıklıklar görülmüştür. Bu bir il' \l , 

yeti Akvamdan emniyet ve istiklal tahanesine kaldırılmış, Sabıkalı Ni· telakki edılerek tahkikata devam .öil 
bekliyoruz.,, Y.azi yakalanmıştır. . mektedir. 
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1) ört milyon dolara mal olan yel i 

Y e n i lt!adam 
"P' aggcmerin se
le/Zeri arasında en dilek.ate şayan ola· 
?11 20 m11 yon dolar sahibi Madam Ann 
nrunı•t'tır. 

(~evyorktan biJdiriHyor:) 
Tek~as mil)arderlerınden meşhur 

t~ ·ış 11 tlı:: rı sa hibf \"l" petrol kuyuları 
haı. Mi~ter CTay Vaggoner arkadş. 
larıııdan hir!ne: 

- Giızei tıir kadrnr. hı7.lı koşan 
hir atı ve hir boğayı takdir edemiyen 
aıtam herhalde kafadan gayri müsel. 
13.htırl 

l>Rmiştl. 
"st r \ 'aJr$?one,.'in kafamnda hit 

bir bozukluk olmadığı pek aşikardır, 
Cünkiı. dalı:- gpçen gün güzel bir kadı. 
Ilı na.•ul takdir ettiğini göstermek içi 
lam yarım milyon dolar vermiştir. 811 

tengı ı adam Dallas şehrinin büyük 
llıağ:ı7.,ularıııdan birinde satıcı olan 

llıutnıazel Joan Grin ılf' e"lenebilmek 
Uıere altıncı kamıına kendisini boşa. 
ltı~ı ıçin 500.000 dolar para ''ermiştir 

1\Uster Vaggonert' ı.:-üzel kadınlar 
Şfrtıdiye kndar tam 4.000.000 dolata 
ltıaı olmu~tur 

1> • 

b Yetiştirdiği koşu atlariyle, ô'küz 
oğaıarının neye mal olduğunu da 

lrıcak allah bilir. Kendi.-.i bu sene 58 
)'aşın dadır. En son karısı ise 20 yaşı. 
lıa henüz basmıştır. 

Amerikanın sayıh milyarderlerin-
den biri şimdiye kadar aldığı 
kadınlar için bu yekunu ödedi 

s~ını lk:aııroso1111caı c§laı 875© lb>ftn 
~@Oaııro şnm~nonıK ©><dle'1'DIP> 
ö<dlemnye~e~n ~eonn 

(Jl~~nos~ ©ı<eaaa 

' 

enme 

Yedinci Ma -
dam Vaggo -
ttCT bir satıcı 

kız iken bir
denbire mfl • 
yardcr kan -
lığına yük .. 
~dmi.Jtir. 

En son Madam Vaggoner gece 
tuvaletiy"6 Mister Vagon.erin yazlık evi 

ise m~hkemeyeTerenter karılandır. 
Altıncı boşanmadan sonra bu mh. 

yarderin bir müdet için artık cesareti 
kırılmış gibi olmuştu. Şansını tekrar 
dPnemek için bir teşebbüs daha yapıp 
yapmıyacağını soran arkadaşlarına: 

- Artık vazgeçmek niyetindeyim 
Çünkü ön tekerlek nereye giderse ar. 

d lfu ve henUz mlra~nna konmadıfı 

halde şimdiden milyonerdir. Çünkii 
dedesi ölürken vasiyetnamesiyle ken. 
disine çiftlik çubuktan başka birkaç 
milyon dolar bırakmıştır. 

Boyu bir metre 63 santim, ağırltğ1 
48 kilo olan 20 yaşındaki l\lis Grin çok 
güzel n cazip bir kıldır, Milyarder 

de yedinci kanBiyle gayet iyi ı:-eçfne. 

ceğini iddia etmektedir. 

Yeni geline hiç kimse boşanırken 

ne kadar tazminat istiyeceğini ve 

yarım milyon istandardina sadık ka. 

lıp kalmıyacağınr sormak ihtiyats1z. 

hğrnda bulunmamıştır. Belki de böy 

le bir suale hiç c'!e 1Uzom kaJmryacak. 
" . tır. 

üçler, yediler. dokuzlar ilAh gi. 
bf rakamların eskiden beri ve hemen 
bütün dünyada uğurlu sayıldıı!'ı ma. 
IUmdur. Belki de bu yüzden yedinci 
kansı, Mister Yaggonere uğurlu ge. 
tecektfr, 

ka tekerletifo de oraya gideceğine ar. ------------------------------------------------

tık inandım. Viyanada bir sadist kadın 
Demiş, fakat bu inanç pek uzun 

ömürlüolmaı~tır. Çünkü Mister Vag. nı U hake nı e e d İ 1 İ yor 
goner geçen ay Dallas şehrinin en bil. 
yük mağazasında, ıe,·anta ve e~ns Hizmetçisini döğerek, işkence yaparak öldUrmUş 
kokuları satan kısmın şefi olan l\füı (Viyana mektubu) 

Bura ağır ceza mahkemesinde ölüme 
sebebiyet verecek derecede zulüm ve 
işkence suçuyla Madam Jozefin Lumar' 
ın muhakemesi görülmektedir. Bu dava 

nuşmaması için kızgın maşa ile dilini • 
yakmış, vücuduna iğneler sokarak ya· 
ralarına ispirto dökmilştür; bunu da 

yaralarının hiç kapanmaması ve daima 
suçlarını hatırlatması için yapmıştır. 

Anna işkenceye dayanamıyarak Ma· 
dam Lunar'ın kocasının bir akrabasına 

IHlaıırnçeırOD 
ayaklKaılb>o 

Gerçi Mister Vaggoner yedi defa 
~lennıiş ise de ancak altı defa ağn: 
~dını değiştirebilmiştir. Çünkü ilk 
~ısını boşadıktan c;onra onunla ba. 

ının hatırı için, tekrar evlenmi. • 
:e tazı olmuş ve onu nikah memur ı. 
t·~n huzuruna ikinci defa götürmüş. 
llr. ikinci \'e ücüncü karı !arından 

cidden çok merak uyandırmıştır güzel 
giyinmiş, ince uzun ve kırk sekiz yaş • 
larındaki Madam "Cami yıkılsa da mih 
rap yerindedir,, sözünü unutturtmaya • 

cak kadar MHi güzelliğini muhafaza et
mektedir. 133 sayfa k;ıdar tutan iddia
name bu kadım Sadistlıkle ve 15 yaşın 
daki hizmetçisi Anna Ogüstini öldür • 
mekle ittiham etmektedir. 

kaçmış, Madam ise kızın nereye kaçmış 
olduğunu söyletmek için kocasını döğ· 
müştür. 

:~kasını kurtarabilmek için her biri. 
~illin t>line yedi yüz ellişer bin dolar 

1 ermişti. Kara cümie.si kuvetli olan. 
~~t Yi!di tane karının kendisine tam 

~tt milyon dolara mal olduğunu he. ' 
P etmişlerdir. 

9t Fakat yüz milyon dolardan fazla 
1"\1eti olan bir ad · · d'" t · tibi .. .. . am ıçın or mıı3 on Şansınt yedi defa dcniycn ve al 

kuçuk hır rakamın ne ehemmiyetı tısında kaybeden Mister Vaggoner 
lllabT 
t· ı ır ki!. .. SaYlSTZ maden ku) ula. 
t?le, bitmez tükenmez kara sıı't1r sü. 

!erine sahip olan Mister Vaggoner 
~lıtıd· A . 
~ ı merıknnın ?.engin adamların. 
fı~ll biridir. Bu adamın be.,inci karısı 
lı n Ann Brunet de Am<>rikanın c:nn. 
,!lıenı;rinlerindendir. Onun d.: gaz 
~}'ulan \•nrdır ''e n:ıtkit olmak üzert> 
>ı llka kasıtlarında )irmi milyon dola 
d llıevcutor. Bos.ıdıi?r altı kadın için 
1 ~il Valn17 "" hc .. :inr.i karı~ı ff'krar C\' 

t~l'tıtıi~tir. tkinr.i kocnsiyle bala ~üzl'l 
teı vasamakt:ııhr. 

>ıtı f~fn asıJ · ttıhaf farafT ı:mrııcıtdır ki 
4q'1!ter vaggoner yalnı7. birinci kansın 
~t ıı_bo~nmak irin kendM miirncaat 
ltııştir. öteki boşanma istida!arını 

Joan Grin ile evlenerek güzel kadın. 
ları takdir etmekten hir türlü vaıgeçe. 
miye•:('ğini anlatmıştır, Gaz krah 
milyar babası Mister \'aggoner !'i8 ya. 
şında olmakla bvrabt.-r genç.. dinç~ va. 
kışıklı \'e yaşını hiç ı:östermiyen bir 
adamdır. Yalnız birinci kansınaan 

doğaı. ve şimdi 2.) yaşrndıt bir delikan. 
lı olan oğlu arasıra babasiyle dolaş. 
mağa çıkma~a, kimse bu ta..:::ıs1z t.da. 
mın 5S yaşında olduğuna inanamaı. 
Bununla beraber oğlu da babasının 
ihtiyarlamnkta oldu~unu yahannlar 
yanında beli etmemek için çok zarifa. 
ne ve halden anlar bir !'urette hareket 
eder. Delikanlı da babası hayatta ol. 

Tam yüz şahit davet edilmiş olduğu 
için mahkeme üç ay kadar sürecektir. 

Madam Lunar mahkeme huzuruna 
yüzü bol kırmızı ile boyanmış bir hal· 
de ve umursamadığını anlatacak bir su· 
rette gülümsiyerek çıkmıştır. 

Müddeiumumi Meisnerin kendisi için 
"sabık bir fabrika amelesi ,, dediği za
man hemen yerinden frrlıyarak iddia 

makamına doğru yumruğunu sallamış

tır. Müdafaa vekilleri Arnulf ile Hurn
mer çılgınlığını daha ileriye götürme • 

mesi için, kollarından sımsıkı tutup 
yerine oturmağa icbar etmişlerdir. 

On beş yaşındaki Anna Ogüstin, 

köşkünde geçen temmuz ayında ölü ola 
rak bulunmuştu. Vücudu yara bere i
çinde idi. Cesedi bulunduğu zaman 
tam bir hafta önce öldüğü tesbit edil • 
mişti. 

Bu kızcafız 1934 kanunuevvelinde 
Madam Lunar'ın yanına yan evllitlık 

\'arı hizmetçi olarak girmişti. Daha 
ilk gündenberi madam onu döğmeğe 

başlamı~. ahlAka mugayir geyler ko • 

Koca yediği dayak karşısında fazla 
inat edemiyerek söylemiş, kız da köşke 
getirilip, kuleye hapsedilmiş ve kendi· 
sine yalnız ekmekle su verilmi~tir. 

Müddeiumumi bütün bunları uzun 
uzadıya anlattıktan sonra: 

"Anna, şu kar§ınızda gördüğünfü 

Jozefinnin gözleri altında ıstıraptan 

kıvrana kıvrana ölmüştür. Kadın da bu 

ıstırap karşısında sonsuz zevk ve haz 
duymuştur.,, 

Jozefinin kocası suç ortafı olarak 
ayni mahkemeye verilmiş ve kızları on 

beş yaşındaki Greta da yanlış şahadetle 
annesine yardım suçundan "çocuklar 
mahkemesine,, gönderilmiştir. 

M:ıdam Lunar 1927 senesinde de An 
na Neupartt adlı diğer bir hizmetçi kı· 

ı:a işkence yapmak suçundan altı ay 
hapse mah!Cum olmu1tu. 1929 da En· 

na Tobner. adlı kadının öldürülmesi su· 
çundan kafi deUiil elde edilemediği _için 

yakasını kurtarmıştı. Bu kadın umumi 
lıarpte ölen ilk sevgilisi Egonun anası 
idi. 

Madam Lunar'ın başkalarının ıstıra· 
hından zevk duyan bir Sadist olduğu 
tahakkuk etmektedir. 

Bu hafta Londranrn ziraat saol. 
nunda açılacak dericilik sanayii ser. 
giıııinde teşhir edilecek kunduralar
dan birisine bakınız. Bu kundurada 
bağ ve toka yerine hançer kullanıl
mıştır. Kadınlar gö:z:lerile sapla 
dıkları oklar yeti,miyor:muş aibi 
şimdi de ayaklanndan çekecekleri 
hançerlerle erkeklerin kalplerini mi 
delecekler dersiniz? 



HABER - Akşam ~tası 

ir türlü ıslah ed i eı11 iyen 
HIRSIZ 

•• 
PEK 

Polisler, sahi
binin evini ba·s
tıkları zanıan 

küR1e küme 
çalınmış eşya 

buldular 

B<.WY'nin at~ 1cuntazlı'klardaa Wi ll'rama ve Macarista.nda 1oa.1ıvc1erden mrine girerek otvranlara so1~ma1; 
w dalgmlıktaa iBti/ade ederek yükte kafi/ pa'1t.ada ağıt' .şeyleri çalmaktır 

Ba1J1f,n.ift zeki kafa&'iyk, Macar po1isU:
ri ümıfındmr, Budapc§tede Valentinin 
apartımanında bulunan mücevherlerin 

bir kımnı 

Köpe~D teırbDye DçDn \?al(l;i)Dfi'llal aıllaıını 
©lVlYlk~'\t @D'iHYI {b)ftır <dlakftka IQ)Dllce 

yaDnı(E! lbaırakamaycır 
(Budapeıteden yazılıyor) cağr anlaşrlmt§'ttl'. 

- Mösyö iyi cins bir saat görmek! 
istiyonım l. 

Dedi. Kitip muayene etmesi için bir 
t:psinin içine dört bq saat koydu. Va-

mcdi. Daha ilk "haftada, hmnz köpek, 
en füks gazinolardan birinin gardiro 
bunda, gardiropçunun bir dakilcahk 
dalgınlığından istifade eduek metJıur 

V.alentin ürkmiiJtü: ka_çamadı karan ' 
bkta beı dakika kadar kıpırdamaksıtıl' 
durdu ve bütün talim ve terbiyesill1 

rağmen havlamı~ olan köpeğine içindtD 
sövüp saydı. Kapıyı dikkatlice ~ 
Koridorda Jcimsccikler yoktu. Dernek 
köpek yanılmrştı. Sonra da Baby'ııb' 
niçin havladığını anladı. Çünkü kaf 
kuma~la kaplanmıştı. Tırtakladığt za ' 
man acı çıkarmamaııtı. 

Bun<ian sonra ardı arası kesilmiyt~ 
bir sok hırsızlıklar Budape§te polisi°' 
fena halde Şil§lrttı. Hırsız yahut hırsı• 
lar polisin kurduğu bütün tuzaklar~ 
hiç bir iz bırakmaksızın aıv~ıp gidi ' 
yorlardı. Eğer Baby'nin her gördüğüıı 
çalmak adeti olmasaydı Budapeşte pO" 
si daha uzun zaman hiç bir tey e~1 

edemiyecekti. Fakat bir cün Valentil 
gezmeğe çıknııı. Baby de başını atari 
dolaımağa ba§lamıştr. Tcf eci dükkV 
na girdi. Birka_ç altın yüzüğtl kaptıf 
gibi kaçtı. Ne yazık ki yüzükleri kat' 
itfı yer, Valentinin altın el çantayı ti 
hin ettiği dükklndı. 

A vrupanın en meşhur hırsız köpeği 
"Baby.,dir. Muvaffakiyetlerle dolu olan 
hırsızllk mesleğinden sonra son günler 
de namuslu bir hayata ginnittir. Bun
dan Paris ve Budapeşte polisi çok mcm 
nundur. Hele Baby'nin bundan · sonra 
kötü arka.,.ışlarla düşüp kalkmıyacağr 
kendisini yanına almq olan Macarista· 
nrn örii sözü doğru avukatlarından ve 
parlamento azasından Bela Fabianla 
birlikte yaşıyacağı işitilince bu mcm 
nuniyet büsbütün artmıştrr. Polis Fa
bianın bu köpeğe söz geçirebileceğini 

ve onu hırsızlık !leminden kurtaraca
ğını sanmaktadır. 

Baby'oin merakla okunacak bir ma
zisi vardır. Doğnı yoldan sapıtı:p dar 
patikalara girmesi fena arkad~ yüzUn
dendir. Daha kilçük bir yavru iken yer
siz yurtsuz kalmrştı. O srrada Paris ha
pishanesinde bir i.mındık mahknmiyetjlM.argot Bod-0 ile köpeği Toto. Bab1J MT/ hır~ltk m.ak:tadiy1.e bu 
ni bitirerek çıkan Budapeştcli SandorJ ar~lığı koyıtltm'U§ ve artistin altın. el 9(Jnta.9mt 91Jlmı§tı 

Dükkan sahibi Baby'yi tanıdı. Heıf 
de çaldığı §eyleri elden çıkarma~ 
yardmı ettiği bir hırsızın bu harelcetiP' 
çok kır:dı. Hmsrzlar arasmda artık f 
ret ve namusda mı kalmamı§tı? Poli' 
len: yar:drğı imzastz bir mclttupla 'f/I 
lcntinin adresini verdi ve apartımanııı' 
ziyaret ettikleri takdirde çok mera~ 
}eyler göreceklerini bildirdi. 

Fakat Fabian bu hırsız köJ'•ği evine 
götürüp de ahlakım ıslah etmeğe çalış 
tığı zaman, insanlar iırin söylenen ata 
sözünün köpekler için doğru olduğunu
anladı "Huy canın yongasıdır, cao çık
madıkça huy da çıkmaz . ., 

Baby, kötü fidetlerini bırnkmı; olmak 
la beraber küçüklülrtenberi atııtınldığı 
sessizlik içinde, yabancılara havlama 
dan yapyabileceğini göstermi~tir. Fa -
kat hırsızlık için yaratılan bu mahlQ -
kun bekçilik işlerine hiç de yaramıya 

Valcntin'in eline düşmek felaketine ui 
radr. 

Valentin haftalarca Baby'ye hırsız

lığın muhtelif usullerini öğretti ve onu 
bu i§te kendisi kadar mahir yetiştirdi. 
O iyi bir öğretmen köpek de zeki bir 
talebe idi; işin tuhafı da eğer köpeğe 
hırsızlık yerine canbazhk öğretmiş ol -
saydı Valentin sahnede çok iyi bir 
mevki kazanacak ve para kazanabilecek 
ti. Fakat Valentin ciru.i bir hayatı ter 
cih etmişti. NUfuzu altında kalan Baby 
de o yolda fey:z: almıştı. 

Baby ilk i~ini henüz iptidai talim ve 
terbiyesini hile bitirmeden, Parisin fa
kirce mahallelerinden birinde yaptı. 

Valentin bir gUn pqinde Baby de bu
lunduğu halde "rehin mukabilinde pa 
ra veren., bir tefeci dükkanına girdi. 
Katibe: 

Güzel bir kadın 
"Bu kadın gilzeldir. Çünkü gözleri 

gayet biçimli ve tertemizdir, kaşlan 

zarafetle kıvnlmıştır, saçları alnını 

gösterecek biçimde tanzim edilmiştir. 
Ağzının şekli güzeldir, bumu da tam 

ve milkemmel bir bcyndir.,, 

İngiliz güzellik mütehassıslarmdan 
ve gazetelerde güzelliğe dair yazı ya

zanlardan Mis Nan Flayfair geçen 

hafta seyahat maksadiyle Londraya 

gittiği zaman Fransız kadmJarının en 

sevimlisi Marscl Şantal için yukarıya 
yazdığrmız sözleri söylemiştir. 

Resmini görd\i.ğUnüz Madam Şan

tal da güzelliğinin mrrmı soranlara: 
- Ben sadece böyle doğdum . Güz.el

Ieamek için hi~bir şey yapmadım ve 
yapımyor4m 

DemiŞtir. 

Jentin en pabalr s:!atlerden birisini seç
ti ve söz de yakından muayene edecek 
miş gibi davrandı ve arka kapağına a
vucunun içinde gizlice muhafaza etti
ği et parçasını iyice sürüştürdü. Son 
ra da saati tepsiye büyük bir gösteriş· 
le koyarak: 

- Bu hoşuma gitti. Şimdi de saate 
uyacak bir altı:n kordon istiyorum! .. 

Dedi Katip içi altın kordonlarla do· 
lu bir kutuyu raftan almak için sırtını 
dönünce Valentin r:aten tetik duran kö 
peğe bir göz attı. Sonra da katibe dön 
dü. Kordonları muayene ederken uzun 
bir konuşmaya daldr. Nihayet bir kor -
don seçti fakat bu işler olup bitene ka
dar Baby çoktan SlVIŞIP gitmişti. Tabii 
dir ki altın saat de birlikte yok olmu§· 
tu. 

K~tip müıtrei ile birlikte dükk!na gi 
ren köpeği unutacak kadar şaşırıp kal 
mıştı. Yapılacak iş kalmamıştı. Valen -
tin teessürlerini beyan ederek dükkan
dan çıkıp doğru apartımanına gitti. tş 
te bu ilk hırsızlıktan sonra Baby sana-

tinde gittikçe ilerledi. Ve gün geçtiksc 
de küstahlığını arttırdı. Büyül<: kahve
lere t~k başına girip, zengin kadınlara 
sokulduktan sonra kendine acındırmak 

aktris Lüsi Brody'nin bin beş yüz lira 
değerindeki Ermin kürkünü çalmış ve 
gene Budape~tenin meşhur dansözlerin
dcn Margot Bodo'nun köpeği Toto ile 
arkadaşlığı ilerleterek dansözün evine 
girmiş, açıkta gördüğü tamanu1e al 
tın tellerden örme el çantasını aıırmıştı . 

Valcntin köpeğine hırsızlık itlerini 
öğrettiği &ibi, hırzız gözcülüğü vazife -

BudapC§te polisi Valantinin da~ 
ni bastığı nman, elden çıkarmaf a ~ı 
bulamadığı bir çok ~lmmıı qya g6rct0 
ler. Onu hapishaneye götürdüler. 1JI 
by de hayatında ilk defa olmak iizere 
kanunun pençesinde bulunmanın ne 41 
mek oldu~unu anladı. 

Valantin mahkum edilerek hapiablcl' 
ye gönderildi, Fakat, hakim ceza ~; 
nununda köpek hırsızlara dair bir P 
de bulamadr. 

Tesadüfen mahkemede bulunan fi' 
bian me!eleye allka göstereli. BabY ~ 
kadar masum ve zeki görUnUyordU 
biraz dikkat ve itina ile onu terbiyeJf 
decefini sandr. Mahkemede bunu . .ı~ 
leyince Mkim de köpeği onun va~ 
altına koydu. 

Fakat Fabian daha Baby'yi evine ııU; 
gC:Stürme~e vakit bulmadan ne ıor b 
ııe giri§mit olduğunu anlamıştı. :O~ 
yolda giderken Baby kadınlann en ı.ı 
ta bir yankesiciden daha büyilk bir ~ 
baretle öteberisini çalmış ve :r:a~ 
avukat da tam dört gün, bu çatı 

ve herkesin daldığı bir zamanda en pa • 
h 1 k - 1tl · 1 't k B b . . Lüci Brody'de BabtJ'nt.n kurban1 olan 

e§yayı sahiplerine iade etmekle ult'~ 
rak özür dilemek mecburiyetinde "' a ı ur en ça ıp gı me a y ıçın k bi 111 rt' tid · 

k ğ k d b · b' . b(1,§ ıı r u acar a 1s ır çocu oyunca ı a ar asıt ır ış ol - mıştx. Evde de ayni hal hüküm eür~ 
muştu. Fakat bir gün Pariste bir köpek 
sergisindeki müsabakaya girdi. Belki -
de birinci gelecek ve boynuna altın 

madalya takılacaktı. Bu madalye önUn 
deki masada duruyordu. Baby müaaba 
kanın sonunu bekliycmedi. Bu madal
yeyi aşırdı. Az kaldı hemen kendisi hem 
de sahıbi yakalanacaktı. Bunun fö:erine 
Valentin köpeği aldığı gibi trene atla· 
dı ve nefesi Budapeştede aldı. 

Budapeştede ortalığı kolaçan edip, 
it görülecek yerleri tanımak uzun ailr 

sini de belletmişti. Ustasr hırsızlık k?peği bahçede zincirle bağlama td 
yaparken köpek de gözcillük eder ve başka çare bulunamadı. Zincire "ı.ı , 
hiç havlamadan sadece kapıyı tırmala- lan Balıy'den hi~ bir fayda uıııuıısı:cıı 
mak sur:tile tehlikeyi haber verirdi. maktadır. Çünkil, kat'iyyen bavıaııs dif• 

Valentin Budapeştcye varınca zengin ğı için bek~ilik bile edemeıneıct: 4e 
bir doktcrun oturduğu apartımanda bir Avukat, gezmeye ~ıkardığı gilnlerÖ 6Sf• 
daire kirnlaınıştı. Bir gece köpeğile bir kendisini hiç serbest bırakmaına1't•if' 
likte doktoru soymak işine giriştiler. Bunn rağmen Mösyö Babian, cef11 "11' 
Valentin daireye kolayca girdi, Knsa- ti, saHih k~imJ etmez bir hırsız:Ôlln ttıl' 
.Yl xorluk n'<meden açtı. Tam bank- tarmak için, da;ma zincirle bağlı tıJ 

1 
• 

notları toplayacağı sırada köpek ~avla ğu Baby'yi beslemekte ve saııverıı' 
dı. Susmasr için Hışşşt diye fısıldadı. mcktedir. 
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Yazanlar : lnglllz ordusu hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Colllns, 
Me.ıtur seyyah ve muharrir Lovvell Thomas 

-45- Dlllmlze çeviren : 

Araplar ne vakit Şama erişecek? 
Korkarım ki Şamın kapıları bizim için şimdilik Cennetin 

kapllarından çok daha uzaktır 

Lorans Kahiredeki memuriyetinden 
1
f 

iki hafta için izin almış sadece bir iltln-1 
cl mülbimdi. Askerlikte bir acemiydi. 

Fakat bir arkeoloğdu ve Arap dilinde 

;ilimdi; Arapların nasıl idare edilebile
ceklerini uzun tecrübelerile öğrenmişti. 

olduğunu soruşturmak, kimsenin aklı· 

na gelmedi. 

ARAP tSYANI 

- Korkanm ki Şamm kapılan birim ğerde hizmetler yapabilirdi. O dakika mek için daha !azla adama ihtiyacı var 

için şimdilik cennetin kapdanndan sok dan itibaren Lorans Ar.ap isyanının dı. Gayenin kendi aralarındaki kan da 

daha uzaktır; fakat tafümizi dcncm~e sevkedici ruhu oldu. Onun sevki idaresi valanndan çok daha büyük olduğuna 
uğraşacağız... altında ve İngilizlerin verdiği cephane kandırmadıkça Anplan bir araya geti 

Emirle birkaç gün kaldıktan sonra ile Arap kabileleri aşağıya, Rabağ üs 1 remezdi. Yanında ancak bir avuç insan 

Hüseyinin isyanım işitince masrafmı 

kendi cebinden ödemek şartile Ciddeye 
gitmek için izin istedi. 

Loransm ilk işi, Faysalı ziyaret etmek 

oldu. İlk suali de emiri hayretlere düşür 

dü. Arapların yemek için av hayvanı 

vurmağa bile kurşunları yokken "Lo

rans büyük bir sükunla şunu soruyor

du: 

Lorans Arap isyanım gayri muntazam tüne aktılar. Türk garnizonunu sürüp dan maada tek başına çöl yolculupna 

bir muharip orduya $evirmek imkanı çıkardılar. Şehir onların oldu. çıktı; ordusu için aakCT devşirmcğe gidi 

Gitti. ilki haftalık mezuniyeti bitmiş

ti; mezuniyetini uzatmak işini aklına 

bile getirmedi. Umumi karargfilıda bu

nun hakkın da hiçbir izah::.t istemedi. 

Faaliyetleri öyle mühim bir hal almıştı 

ki onun iiin almadan tagayyüp etmiı 

na kanaat getinrıiJti. .Bu kuvvet Sina 

yarım adasında harbetmekte olan Bri 

tanya ordusuna paha biçümiyecek de 

Bu muzafferiyet, kocaman kazanda yordu, 

sadece bir dam.la idi ve Lorans bunu bi 1 
liyordu. Fakat daha büyük işler yapabil 

- Arap ordusu ne vakit Şama erişe-l 

cek? 

.F~ysal bu suale şöyle bir cevap ver·' 
mı3ti: 

Umumi herpte Kudüs'te hecin süvar müfreze 
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bilirsin. Sen nasıl oldu da öyle elleri 
ayaklnrı bağlı bir halde mağaraya atıl
dın? Herhalde bir suikasde uğradığın 

muhakkak. Fakat bu cinayeti işlemek 

istiyenler kimlerdi? 
Edvar, yavaş yavaş yerinden doğrul

ilu. Büyük heyecanlar geçirmiı olduğu 
için yanm aaat kadar süren baygınlığı 

onu dinlendirmeğe Wi gelmemişti. Bu 
nunla beraber, Annayı kurtarabilmek 
ümidi onu canlandırdı: 

- Latenka, dedi, beni bağlayıp ma
ğaraya getirenler Bulgar eşkiyası idi. 
Ellerine geçirdikleri bir genç kızı kur
tarabilmek için karargfilılanna gitıniı • 
tim. Beni yakalayınca sırtlarını ve yer
lerini öğrendiğim için böyle bir ölüme 
mohk!\m ettiler. 

- Hangi ktzdan bahsediyorsun? 
- Sen onu tanırsın. Lalenka, vakti· 

le seni onun için terketmek mecburiye
tinde kalmııtım. Bu kız hala benim kal
bimi doldurmakta devam ediyor. 

- Anna Paskal mı? 
- Evet, Lalenka. Ondan nefret et· 

me. Onu intikam arzusile takip etme. 
Çünkü yemin ederim ki o fenalık ve 

düşmanlığa layık değildir. Sen ona na· 
sıl bir kabahat bulabilirsin. O sana ne 
yaptı ki? .. Eğer ortada bir suçlu varsa 
o da benim. Çünkü o bana tenezzül et
mediği halde ben onu haHi seviyorum 1 

Genç çingene karısı hiddetle bağırdı: 
- Demek Anna sana tenezzül etmi· 

yor öyle mi? Edvar, Doğru mu söylü
yorsun. Eğer kalbinde benim için zer
re kadar sevgi varsa yemin et ki Anna 
seni reddetti? Cidden seni istemedi mi? 

Eski orman bekçisi, tasdik işareti 
olar:tk elini g6ğsilne götürdükten son-

ra: 
- Asla yalan söylemediğimi bifüshı, 

LMenka. Annayı sevdiğimi senden sak-

lamadım. İşte bı;nun için şunu da sakla·· 
mak istemem ki onun muhabbetini çok
tanberi kaybettim. O, kendisine hakika 
ten Uiyık olan bir kontu seviyor. Ukin 
ondan bir türlü ümidimi kesemediğim 

için onun izini buralara kadar takip et· 
tim. Fakat arkasından yetiştiğim zaman 

ne çare ki o haydudlann eline geçmişti. 
Bunların reisi zavallı kıza musallat ol
du. Bir mucize olmazsa zavallı mahvo
lacaktır. Ulenka, sen istersen Annayı 

kurtarabilirsin. Adamlarınla o şakileri 

tepeliyebilirsin. Ne olur, ona acı. Onu 
kurtarahm. 

Lfilenka, düşünceli bir tavırla sordu: 
- Peki, benden ne istiyor$tm. Ev<.:t, 

ona acıdım. Fakat o benim bütün saa
detimi yıkmış, hayatımı mahvetmiıtir. 
Kasden değilse bile sebep olmuıtur. A
cınacak bir vaziyete düşmüş. J."ak< t 
sen benden bir kadının yapabileceği fe· 
dakarhkların çok üstünde bir şey i~ti
yorsun. Bir hükümdar tacının bir tatı· 
nr iste, sana alıp getireyim. Fakat böy
le ... 

Edvar, büyük bir heyecanla bağırdı : 

- Dur, L§.lenka, yanlış anlıyorsun. 
Onun hayatım benim için kurtarm~nx 

istemiyorum. O, hiç bir vakit benim ol· 
mıyacaktır. İstediğim şey yalnız ona 
taarruz edilmemesidir. Bunu yaparsan 
sana bir yemin edeceğim. Annayı kurta 
rırsan ben ondan vazgeçeceğim. 

Llilenka, şiddetle doğruldu. Kaştan 

biribirine dokunacak kadar çatıldı. Göğ 
sü şiddetle inip kalkıyordu. Boğuk bir 
sesle mırıldandı: 

- Edvar, edeceğin yemini iyi dütiln. 
Annadnn vazgeçeceksin .. Artık onu gör 
memcğe razı olacaksın. Şayet onu kur
taracak olursam eskisinden dahı ziyade 
seni seven kadınla .... benimle gelecek 
ııLsin? 

görüşümüze göre Bizim 
Filistin muharebeleri 

-25-

Resmi unvanı "Ordu hatibi,, olan, 

ismini vmıttuğum Protestan papası da 

gerçi şc.ırabı pek az ·içerdi ama şampan 

yaya dayanamazdı. Zaten hıristiyan 

serin olurdu. Oraya. ~ Ntlfm
masa oo iskemleleri haza"lamtf., .,._,. 
ıu kdğıttan fenerlerin içinde1oi~ 

n yakmıştı. 

Bilffin bir günün yakıcı ~ Qs 

dügmanın tayyare bombasından tıd:vn 
da piyade mermisine kniLar her tiiırlA 

atC§in altında ddla§tı'ktan 80nn'I, 86 • 

rin r;arill:ık a?«nda soğutulm.u.§ ~mpml 

ya içmek 'kaiiar lezzetli bir şey msau. 
mır edilebilir mi 1 ... Ortalıkta çıt bile 
yoktu. 1ngiliz topçuları sanki bi.iim "bu 

geceki sii'l.."Un ihtiyacım1za hürmet edi
yorlarmış 9ibi susmnşlard1. Mcğcrll8 

başımıza 1w ~niUlıi§ bir çorap örmek 
için hazırZanıyorlarrn4.} ! 

dininde içkiyi haram eden hül.'iimler 

yoktu ki! 

O gece topUınan arkadaşlardan hiç

birisinin nöbeti ve işi yoldıt. Ustünde 

1oolordunttn tarassut çardağı buluna.tz 
Azım tepesine çıktık. Açık havalı gün-

lerde, bu tepeden ordumuzun sağ ce · 

nahının Nehr'inf alfkile dııyannuılda o1-

duğu Akdeniz1 glJrilTllült. ( Deııam ı var) 
Geceleyin tarassut çaTi14ğımn altı 

GUZEL PRENSES 245 

hafua altında bulundurmıılarını emret 
ti. Arkasından da Edvan göstererek: 

- Bunu da kurtlann inine atınız .. 
dedi. 

İri yan altı haydut Edvan kucaklıya-1 
rak götürdüler.Edvar kendisini bek1iyen 
müthiş ölüme sessizce sürükleniyordu. 

Edvar eötürüldükten sonra Korza-
kof, kendisi yok iken haydutlara ele ba 
§ılık eden Hokan yanına çağırdı. Çete 
efradını biraz ilerideki dere ağzında top 
lamasını, mühim talimat vereceğini söy 
ledi. 

Biraz sonra bütün çete efradı söyle 
nen yerde toplanmıştı. Dinbaşı Korza. 
kof onlann ortasına geçerek söze baş· 

ladı.: 

- Dinleyin, size fena bir haber ve
receğim. Sizleri yakalamak için emir a
lan bir süvari alayı Sofyadan hareket 
etmek üzeredir. Bundan başka Sofyanın 
bütün .zabıta memurlıın da harekete ge
tirilmiştir. Prens, sizin yakalanmanız i· 
çin kat'i emirler verdi. Şimdi ne yapa
caksınız? Bir alay asker sizi bir silindir 
iibi ezip geçer,. 

Reis sustu. Haydutların ellerindeki 
tüfeklerin şakırtıları işitildi. Hokar sı· 

radan bir adım ileri çıkarak: 
- Reis dedi. Hiç birimiz l:orkmuyo

ruz. Çlinkü siz bizimle berabersiniz .. 
Binbaşı haydut, memnuniyetle sırıt· 

tı: 

- Haklısınız. İyi keşfettiniz. Benim 
ıözlerim açık kaldıkça sizin için korka
cak bir şey yoktur. Şimdi size haber 
vereyim.: Bu alayın kumandam benim. 
Ateş ve ıııkları tamamen söndürecek· 
siniz. Burada bir ~ıt işitilmemelidir. A
rama hareketinin devam edeceği iki 
gün içinde hiç biriniz bumdan syrlıma
ymız. Hele kadın ve çocuktan tepelere ı 
bırakmayınıl'. 2 gün yetecek yiyeceğiniz l 

vardır sanırım. Böylece siZleri meydana 
çıkaramıyacaklardır. Fakat pyct fena 
bir tesadüf ve aksilik neticesinde müf
rezelerden biri b~rasmı keşfedecek olur 
sa ne yapacaksınız? 

Bu suale gene Hokar cevap verdi; 
- O halde, reis, son nefesimize kadar 

döğüşeccğiz. Bizlerden ölecek bir kiıiyc 
mukabil beş kişi öldüreceğiz. 

- Bravo, mükemmel. Size son bir 
tavsiyede daha bulunacağım. Çadırdaki 
b ... nç kızı iyi muhafaza ediniz. O, benim 

payımdır. Bir yere kaçmasın ve kimse 
ona ilişmesin, anlaşıldı mı? Şimdi pe
men gidip alayı yola çıkaracağım. Tek
rar görüşürüz. 

Haydutlar, hep birden onu alkışladı· 
lar, Korzakof, atına binerek hemen ka· 
rargahtan uzaklaştı. Birkaç dakika son
ra karargahta bütün ışıklar söndü. Ses, 
sada kesildi. 

Edvann götürüldüğü kurtların ini 
h:ıydutlann kararsfilıına bir F 1ometrc 
kadar yakın bir yerde idi. Haydutlar 
onu kolaylıkla oraya götürdiilc in, bü· 

yük kayalar arasında bir insan girebile· 
cek büyiiklüktc kapısı olan korku:- ;; b ir 
mağara idi. Burası yavrulamıı olan bir 
dişi kurdun yuvası idi. Yavrularını em
ziremezse geceleri bulduğu avları bura
va getirir, yavrularına yedirmeğe çalı

iırdı. 

Haydutlar, mağaranın içine ihtiyatla 
girerek dişi kurdun orada olmadığını 

anhl)'lnca onu bu karanlık yere soktu
lar ve bırakıp uzaklaştılar. Edvar, kil· 

ranhk içinde dört gözün kendisine di
kildiğini gördü ve bütün tüyleri dimdik 
oldu. Sonra gözleri karanlığa birz da
ha alışınca dikkatle baktı. Bunlar iki 
küçük kurt yavrusu idi. Küçilk kurtlar 
ynva! yavaş yaklaştılar, misafirlerini 



----- ------------ ----- ----- _- - __ _:___ ___ - - - - - -

R A BF.'R - A lcsa m po..c;fast 17 BirlncikAnun - 19~6 

·······-· .... --·--································· 
~ KadoınDaır Dçnın ~ . . . . . . . ···--·---····--·---·-·-·· .. ··. G · zel vücutlu olmak Maroken lkn~llaır 

taıODm<dle 

ve 
ekzersiz 

her gün nıuayyen 
yapnıağa bağlıdır 

Tam yakışıklı olınu" ancak Lol 
sihhatli olmağa bağlıdır. Eğer böyle 
oll'I14!k istiyorsan z muay)"t"ı zam:. n -
larda besleyici yemekler yemeli ve 
gündelik eğzersizlerinizi ycı;.malısınız. 

Yiyeceğiniz yemeğin cıns ve ma
hiyeti çok mühimdir. Bıı. elverişli 
bir surette tanzim edilmed:kçe netı

ccdl! v~cut gıdayı lüzumu veçhile 
temsil edemez , insan göo~k salar. 

Bir hafta için sabah kcı.tıvaltılaım
da meyve, öğle yemeğini tıafif ve ak
şamları basit, fakat kuvvet vencı ye
mci{ er yeyinizL. Hissedect>ğiniz netice· 
lere siz de şaşacaksınız. 

Hele beden hareketleri hiç de ih
mal edilmeğe gelmez. Gerç• yaşama.k
ta olduğumuz şartlar altında böyle 
sporlar için pek vakit yoktu1 · eğlence 

için çok daha cazip olan başka şeyler 
vardır. Fakat insan, sihhati ve vü -
cudunun güzelliği için her gün birkaç 
dakika feda edebilir. 

Beden hareektlerini övle rastgele 
ve ikide birde yapmaktan hi<, bir fayda 
hasıl olmaz. Bunlan ller sabah munta· 
zaman yapmak ve her &ece vatağa gir
meden evvel de birkaç dakika meşgul 
alır.ağı Adet edininiz. 

Faydalı neticelerini en lc:ısa zaman· 
da .göreceksiniz. 

Daktiloluk ve yazıhane igleri gibi 
memuriyetlerde bulunan kız.ar için fır

sat buldukça kırlarda uzun yürü -
yüşler kadar faydalı bir ie yoktur. 
Bunlar ayaklarına rahat ayakkabılar 

giymeli, ikide birde derin derin soluk 
alarak uzun adımlarla yürü:nelidir. 

Bu yazıda tarif edilen hareketle. • 

üzere ellerinizi biribirind1m az aynk, 
göğsünüzün üstünde tutun. Ya.raı 

yavaş gövdenizi sağa döndürerek 
sol elinizin parmak uclarını dıvara 

değdiriniz; ayni hareketi sola dôn. 
mekle tekrar edin .. 

Her hareket fasılasında d~ri:ı 
bir soluk alın; fakat ayaklannızın vazi
yetini hiç kıpırdatmayın. 

2 - Sırt üstü yere yatın ve 
ayaklannızı döşemeden j:>kuz santim 

yukarıda olmak üzere kaıdınn; son. 
ra da dizleriniz midenize derecek suret-

te bacaklarınızı bükün ve dizlerini 
biribirine bitiştirin. İki dakika kadar 
böyle durduktan sonra go:me başlama 

vazyeti alın. Böyle yaparken de elleri
niz başınızın gerisinde, dö!:ıemeyc d • 
ğecek surette, kollarınızı uzatın. 

Bacaklar kalkık iken ctrin soluk 
alın ve bacaklar uzatılm·ş U<en soluğu-

nuzu salıverin. Önceleri bu hareket 
sizi çok yorarsa yalnız nn iki defa 

yapın; aonra da bu say.yı yavaş 

yavaş arttırın .. 

Bu hareket karın, kalça ve bal-
dırlar için çok faydalıdır. 

3 - Boylu boyunca :mt üstü y.ıt· 

mış iken bacaklarınızı gövdeye zaviyei 
kaime havaya kaldınrsınız;. Sonra drı 

omuzlara kadar yükselerek dizlerinizi 
yüzünüzle ayni hatta g~tirin. Mü -

vazeneyi bulabllmek için ae 
leriniz yere değmek suretiyle 
ni:: belinizin her iki yanından 
olmalıdır. 

dirsek
ell :ri · 
destek 

Kann adaleniz' yorulmağa başla -
yıncaya kadar bacaklarınızı havada 

Derin soluk almanın ehemm!yeti· 
ni takdir edenler pek azdır Ya7ıhane-

1erdeki ağrr havaların kötü tesirleri· 
ni defetmek için dışanya çıktıl<ça 

ciğerlerinizi temiz ve saf nava ile dol · 
durunuz ... 

sağlam Ust ba~ olsun, hiç bir zaıar 
görmezsiniz. 

Apğ·da tarif edece~imiz 

sizleri kolayca yapabilinin.•z: 
eğzer- sanki bisiklet silrüyormu?sunuz giLı 

çarh ettirin.. Sırt, göğüs v,. bacaklara 

Londranın şık mankenleri. yani ter
ziha.nelerin son moda elbiselerini giyip 
müşterilere gösteren kızlar, endamla • 
nnın gUzelliklerini ancak yorucu jım
nMtikler sayesinde muhafaza edebil
mektedirler. Bunların hemen hepsi 
Luey Klevtonun aGmış olduğu mekte
be vazıhdrrlar. Sabahlevin işlerine git
med~n evvel ve ak~amlan lşl<'rlnden 

GTktTktı\n ıııonra m<'kt"be u<rrıvarak öğ 
r(>tml'tılPrin g-nı:ıtPrd:klt>rl bQd n harcı 

k,.+ı,.tir~ ,,-ı,.,.,,.1<ır '-'" ~, • .,., .. ,....,, ,.1 ... 1 

Yürüyüşlerde çok yilksek to - 1 - Sırtınız dıvardan 45 santim 
santim 

faydalı olan bu eğzers•zı yaparken 
kolay ve tabii bir surette soluk alın. açıkta ve ayaklannız otuz 

aralık bırakarak durunuz. 
Soğuk havalardan ve vağmurlar -

dan korkmayınız. İğne ~bi batan 
soğukı' rüzgarlar sadece kcınmı:rn ce
revamnı artttrır: Yeter ki t.:rtnızdı1 

puklu ayakkabı giymeyınız; Aya'<l.ııı· 

nnızda spor topuklu iskarpinlerle 
uzun adımlar atarken kollarınızı da 
ivice safüıvmrz. 

Dirsekler omuz hizasında ve kol- Güzellik ,doktoru 
lar omuz hizasından az ~şağr oJmalc 

246 G'OZEt; PRENSES 

kokladllar. Ufacık dillerile onu yalama
ğa !):eşaldılar. 

Elleri ve ayaklan bağlı olan bu mi· 
safirlcri ile oynamak istiyorlardı. üs
tünden atlıyor, etrafı~da dolaşıyor, son J 
ra delikanlınm göğsü üzerine çıkıp ya-! 
byorlardı. Küçük pençelerile yuzunu 
okştvorlardı. Bereket versin ki yavru 
olduktan için tırnaklan zarar verecek 
kad=ır keskin değildi. 

Edvar. biraz dinlendikten sonra bağ

larını koparmak iç1n çabalamağa başla
dı. Bir hayli uğraştı. Fakat kayı§lar çok 
sağla.-n olduğu için etlerine geçiyor, 
fakat kopmuyordu. Nihayet uğraşmak· 
tan hitap düştü. 

İnin içi çok fena kokuyordu. Kok
muş et kokusu, dayanılmıyacak kadar 
kuvvetli idi. Edvar güçlükle nefes ala
biliy.:>rdu. Çünkü her nefes alışta mide
si kalkıyor, gözlerinden yaşlar geliyor
du. Biraz sonra kurdun pençeleri altın
da parça parça olacağım da düşündükçe 
çıld ı racak gibi oluyordu. 

E!lt-rini bağlayan kayıştan ağzına gö 
türer"'k dişlemek istedi. Fakat kayışlar 
o kad2r sert ve sağlamdı ki diş bile ~eç
miyordu. Mecalsiz bir halde kendini sa
lıverdi. Annayı düşünmeğe başladı. Bu 
müthiş vaziyette bile onu aklından çı· 

karamıyordu. 

Bu sırada mağaranın ağzından doğru 
gittikçe yaklaşan bir uluma işitildi. Ed
vann her tarafı buz kesildi. Kurt yav· 
nıları hemen olduklc:n yerden frılıya

rak rnağerarun kapısına doğru yürüdü
ler. Mağardnın içine doğru büyük bir 
kurdun girdiğini his-;etti. Yavrulan da 
yanı sıra yürüyorlardı. 

Yırtıcı hayvan. mağarada insan ko
kusunu alınca homurdandı. Sonra Edva 
nn yanın~ yaklaşarak !evinçle etrafın· 
da dönme~e başladı. Edvar sürünerek 

bir köşeye doğru gitmek istedi. Fakat 
kurdun gözünden kurtulması imkan· 
sızdı. Kurt, nihayet Edvarın karşısına 

geçip oturdu. Yeşil gözleri bir fosgor 
gibi parlıyordu. Sık sık solumasını Ed
var bıle işitiyordu. 

Delikanlı, hayvanın kendisine hücu
ma hazırlandığını anlayınca olanca kuv 
vetile bağırmağa başladı: 

- imdat, imdat .• Can kurtaran yok 
mu? 

Zavallı genç, kendisini kurtaracak bir 
adam 'bulmak için değil, daha ziyade 
kurdu yanından uzaklaştırmak ümidile 
bağırmıştı. Avcılık yaptığı için böyle 
bağrılınca aslanların ekseriya gürültü
den kaçtıklarını biliyordu. Fakat bunun 
bilhassa }'avrulamış dişi bir kurda te::.ir 
edip etmiyeceğini bilmyoirdu,. Bir daha 
ve bir defa daha bağırdı. Bu bağnşla

rın kurt üzerinde tesiri tamamen aksine 
oldu. Hayvan yerinden kalktı. Onun ü
zerine atddı. Evvela ayaklarını yokladı. 
f şe nereden başlamak lhım geldiğini 

kestirememiş gibi ayaklan bıraktı. 

Delikıınh büyiik bir gayret sarfe-
derek yerde boylu boyunca yuvarlan
m<lğa ve böylece sağa sola doğru kaça
rak hayvanın saldırışlarından kurtul· 

ma~a Ç<'llışıyordu. Kurt bu vaziyete to
zarak bu defa onun gırtla ğına doğru 

saldırdı. Fakat avını bu sefer de elinden 
kaçırdı. Fakat bu, çok sürmiyecekti. 
Kurdun sabrı tükenmi~ti. 

Biraz ~eriye çekilerek hız <ıldı ve bir· 
den delikanlının üz erine .ıtladı. Edvar, 
bu hfr:umdan da kurtulmak için yerde 
yuvarlanmakta devam • e d e r k e n 

kurt onu yüzü koyun bir vaziyette iken 
ıakalamış. sırtına atlamıştı. 

Za·.1allı delikanlı bütün Balkanlan in• 
leten bir feryat kopardı. Fakat tam bu 
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sırada birden mağaranın içi aydınıand 
ve arka arkaya üç silah patladı. 

Kurt birden sarsılarak yan tarafa 
devrildi. Edvar, büyük bir gayretle ve 
birdenbire yerde iki defa yuvarlanarak 
kurdun düştüğü yerden biraz aymdı. 

Hayvan, müthiş hırıltılarla • çırpınıyor, 
adeta yerleri eşiyordu. HayvaM iki 
kurşun isabet etmişti. Ağzından kanl.ır 
boşanıyordu, Yavrular analarının etra· 
fına toplanmışlar, bağrışıyorlar ve akl\ıı 
kanlan yalıyorlardı. 

Bu sırada bir kadın çığlığı _mağ3r:ıyı 
inletti. Mağaranın kapısından içeri gır· 
miş olan silahlı birkaç erkekle bir kadın 
ellerindeki meşalenin ışığına gözlerini 
alıştırarak etrafa, bilhassa ateş ettikler!. 
noktava bakıyorlardı. 

Kadın. yerde elleri bağlı bir ha!d! 
yatan eski orman bekçisini tanıyınca: 

- Edvar .. Edvar 

Dive bağırdı ve koşarak delikanhnm 
üzerine atıldı. Hemen bir bıçakla onu 
bağlavan kayışları kesti, sonra onu 
kuvv~tli kollarile kaldırarak göğsüne 

bastırdı. 

Erkeklerden biri elinde tuttuğu meş· 
aleyi onlara yaklaştırdı. Edvar bıtkın 

ve kendinden geçmiş bir halde idi. Yal
nız meşale yaklaştırıltnca kendisini 
kurtaran kadını tanıdı.. Mecalsiz bir 
halde: 

- Lalenka .•. 
Diye mırıldandı ve bayıldı. Geçirdi&: 

müthiş heyecan onu mahvetmişti. 
•• .qr, 

Edvar, aklı ba,ma geldiği uman lt'n 
disini bir atC§in ka11mna serilmi' •tı 
postu üzerinde buldu. Yavaş yavaş ker.· 
dine geldikçe korkunç bir rüya cördO· 
fünU zannediyordu. 

Ateşin Uıerinde kaynamakta olan y~· 
mek kuaru Ye ctra!a kunıl.muı olan sa· 

. 
dırlar ona hiç de yabancı gelmiy<.ırdu. 

Ba§UCunda oturmu§ olan güzel çing~ne 
kızı Lalenka, onun uyanı§ını seyred[yor 
du. 

Genç kadın, delikanlının saçlannı ok· 
şıyarak : 

- Edvar, dedi, nihayet uyanchn.. 
İyi misin? Seni Allah muhafaza etti. 
Müthiş bir tehlikeden kurtuldun. \'ücu 
dunda birkaç ehemmiyetsiz yara var. 
Koyduğum merhem onları çabucak ı;e• 

çirecektir. 
Edvar. onun ellerini tutarak: 

- Evet, dedi, şimdi yavaş yavas r- k· 
lıma geliyor. Hayatımı sana borısluyum 
L!lenka .• Tam kurt dişlerini boynuma 
geçireceği sırada sen yetiştin. 

- Evet, Edvar, tam vaktinde yetiş
tim. Adamlarımdan biri mağaramr. Cİ• 

vanndan geçerek buraya geliyornu~. 

Senin bağrışını işitmiş.. Heme!' bana 
haber verdi. O havalide kurtlar bulun
duğunu bildiğim için hemen tüfeği kııp
bm. Yanıma da altı ki§i alarak k.:ı~up 

mağaraya geldik. Ve çok şükür ki tam 
vaktinde yetişebildik. Artık üzülme. 
Dinlen.. İstediğin kadar yanı:ntzda o· 
turur ve arzu ettiğin vakit gidersin. 

Genç kadın, son cümleyi ııövlerken 

gözleri yaşardı. Sonra sözlerine dcva:n 
etti: 

- Bu kabile eski efrattan değilrtir. 
Senin bi:r.imle beraber bulunduğun za
man çimıii buradakiler bizim kabileden 
değilıii. Bu kabileye reislik yapan adam 
öldii.Eski kabileden benimle kalan arka 

daşlar pek azdı. Bunun üzerine beni 
kendilerine reil' seçtiler. Kraliçe dediler. 
Kabilem ıeksen kişiden ibşret. Fakat 
bana o kadar aaycı ve sevgi gösteriyor• 
lar ki ben de bu adamlan elimden geldi
ği kadar iyi idareye çalıtıyorum. Fak3t 
Edvar, flmdl artık J&UI yanı anla ta• 



l ı BırıncıkAnun - 1936 

inek ~obanı 
Dünyanın en zengin 
Mihracesi oldu 

Holallda tahtının 
müstakbel kraliçesi 

1 Paris'te nıemurluk yapan 
evleniyor 

Mihracenin iki tazı 

Xa~i Rao fa.kir bir rençperdi, o ka· 
dar yoksuldu ki iki ineğe çobanlık ya
pan oflu Gapal eve döndüğü zaman 
ona verecek ekmek bulamazdı. 

Yalnulık çocuğu düşünceli yap· 
nıtı ve yan aç geçirilen günlerde ru
hunu büsbütün terbiye etmişti. On 

iki yqına vardığı zaman arkadaşla.n i
çinde en iyi dütünen ve muhakemesi ye
rinde olan bir çocuk olmuıtu. 

Pao Oopal inek çobanı idi 
Kaşi Rao hilldbndarlık yapmıı bir 

hanedanın sUlfileainden olmakla beraber 
Yoksul dilşmilf bir asildi. Oğlu Gapal 
'.Rao arasıra biru para bulmak için Ba

roda şehrine kadar gidip ıelirdi. Dede
lerinin saltanat ıUrdUğU bu 200.000 

nüfusluk şehir Bombaym 370 ki
lometre şimalindedir. İnek çobanı olan 
bu çocuk arasrra ziyaret ettiği bu 
§ehre bayılırdı. 

'1f 'raı"y Fayrln eararenglz · 
öıUmU 

Genç çocuk birgün tehrin dış ma
hallelerinde fel!ket zamanlamu andı
ran bir kalabalık ve kaynaşma gördü. 
ichirde İngilterenin mlimeaeili olan Mi· 
fa.lay Fayr zehirlenme neticesinde öl -

inek üzere btilunuyordu. Bundan ev
•cı de Miralay birçok defalar suikast
lara maruz kalım~ ve suçlular meydana 
Çtkanlamamıştı. Fakat bu sefer İngi
liz polisinin çok ıda davranaca~ı 
hattl İngilterenln Hindlstanda İmpa
ta.tor naibi bulunan Lord NorthbrooJc 
'Un bizzat geleceği söyleniyordu. 

Bir hadiseden birkaç gün sonra 
da adı Malbar Rao olan mihrace bir 
Çok caniyane te~ebbilsleri yüzünder.. 
q)edilmişti. 

Şimdi Baroda'nın hükfundarhğı-
l'la kim getirilecekti? 

Ülkede hüküm süren hanedanm 
tfradı aranmış yoksul çiftçi Kaşi 
~o ile 13 yaşındaki oğlu Gokal buluna
rak Baroda Gekovarlıfına çıka.nldı -
lar. Çocuk yoksulluktan birdenbire 
dünyanın en bilyük ııervet ve inkişafına 
ltavuşmuştu. Olgunluk y.ı.şrna vann
cıya kadar Hindistanm en akıllı devlet 
Cldarnı Mothava Rao'nun nezareti al
tına konmuştu .. 

Şimdi yetmiş üç ya~nda olan eski 
Yoksul çocuk senenin bir kısmını Paris!e 

\ran Dyk caddesinde 6 numaralı ko -
tıakta geçirir, Parlslilerln hemen ek-
ııerisi onu görmüşlerdir. 

Halkın en yoksul tabakasından Çt · 

ltıp ta dünyanın -en nngin adamı olan 

Gekvan Barova yoksulları hiç unut
~nu~ bütün hükOmdarlİğı müddetin

ce hep fakirlerin imdadına koşmuştur. 

LUtuf ve kerem yaOmuru 
Baroda mihracesi kendısine tapı

tıan ve bütün yürekleriyle seven 

baık üstündeki hükftmdar,ığının 3 lt

~§ınc1 yıldönümünil kutlu!crnak içi:ı 
ij}kcsine bir altın ya~muru yağdırmış
tır. 

l'l Bu lOtuf ve kerem yağmurunun 
t Olduğunu anlatalım: 

Çütısilere il.etlerini :yenilemek içl.ıı 

bizim paraıruzla 4.480.000 lira dağıtıl
mıştır. 

Bütün bakaya vergileri affedil.mi§-
tir. 

Çiftçilerin borçlan hanedan ka. 
sasından ödenmiştir. 

Halka borç vermek üzere hükOmet 
kontrolü altında ipotek Bankalan teıiı 
edilmiştir. Her yerde yollar, kanallaı 

ve hastahaneler açılnıı~, köylere vann
caya kadar her yerde elekt~ik tesisatı 

yapılmış ve her köye bir radyo kurul -
muştur. 

DUnyanın en gUzel ,anllklerl 
Biraz Barovada dola~alnn. Görll

nüşte mimari bir hususiyeti olmıyan 
fakat ıaldnlerinin saadet içinde yil%dU

ğü bir tehir tasavvur edin. Burada o
turanlann hepsi yerli tabrikalann 
dağıttığı ipekli kumaştan srrtlanna ge
çirmiş oraya buraya ıevinç içinde koş
maktadırlar. 

Baroda devletinin irac1ı bizim para
mızla 80 ill 120 milyon lira arasın

dadır. Ve bu gelir hukuk:ın tamamiy
le devlet r!\ainin tahıına aittir. Şen-
likler dolayısiyle devlet reisi bu 
gelirin halka ait olmasın~ karar ver-
miştir. ve bu yüzden de bu devletin 
teb'alan zenginlC!miılerdir. 

Nasarbag sarayındaki has hazin'! 
de mevcuttur. Mücevherinin kıyme-
ti 1900 yılında on milyon altın lira 
tahmin edilmişti. Hazinenin henıen 

yaruba§Inda dört tarafı be! altr 
metre yüksekliğinde dıvarlarla çev· 
rilmiJ bir saha vardır ki buraaı aca-
yip döğüşler ve yabani hayvan güreşle
rine mahsus bir yerdir. Daha yuka
nda Fatih Sing şehrinin dış mahalle
lerinde prensin fil ahırlariyle, bir dC": 
atletimı mektebi vardır. Nihayet eski 
şehri yeniline dört köpr'i ile bağlı · 

yan Vişvamitri ırmağının aağ by;
sında yerli askerlerden mü:ckkep oir 
piyade alayının kışlası vardır. 

Sevinç içinde olan bir halk 
Baroda devletini teıkil eden dört 

Ulke: Kadya, Baroda, Nu::.ariyare, Q . 

reli bu gUnler boıalmıttır çünkü halk 
Jubile ıcnliklerinde bulunmak için hep 
devlet merkezine koımuşlardır. 

Mihrace ile kansı Maharane iki 
ökilz koıulmuı llOtt1 altın arabaya 
binerek şehrin bUtUn aokaklann-:lan 
geçmişlerdir. Bu araba, katırların çek
tiği bUtUn koıumlan kıymetli tas· 
larla sUılU ıom gUmilşteıı arabalar 

takip ediyordu. 

En ~nUndc boyn'.lzlan altın vara~<
lar ve elmaslarla 1U11lcnmi1 öküzün 
çektill ıom altın bir to:tı gidiyor
du. Ökilzlerin sırtlarına yerlere kadar 
uzanan altm lılemeli örtül~r atılmıştı. 

Alayı baştan başa ipekler giJ~.iş 

muhalızlar çevirmigti. Bijyi.:k mabe -
din .önünde tamamiyle aan kumaşla· 
ra bürünmüş binlerce Brahman l:e· 
f şi ilahiler söyliyerek mlhraceye ar
mağan ye adaklar hediye etmişlerdir 
Mabedin az ötesinde tören jçin kurul
muş :ç>uroarda yüksek misafirler a
rasında Hind·ştan imparatorluk naibi 
Lord Wijlinıton'la, kansı da görünü
yordu. Durbann ortasında kocaman 

eski bir Alnıan prensi le 
Paristen yazılı.yor: 
Eski bir Alman asalet ailesine men

sup olmakla beraber Pariste küçük 
bir memurlukta bulunan bir kimsenin 
bh-denblre blr kraliçe kocası olması 
pek de hayret verecek bir hadise de· 
ğilse de, her halde işarete değer bir 
keyfiyettir. Bahusus bu delikanlı Pa
risin en tanınmış bovardalarmdan, lo· 
kant& ve barların en devamlı müşteri· 
!erinden biri olursa ... 

İşte müstakbel Felemenk kraliçesi 
güzel "JUlyan,, ile nişanlanan Prens 
Bernar dö Şombur Llp ve daha kısa.
ca Pa.ri.elilerin dedikleri gibi Lip bu 
mes'ut adamlardan biridir. 

Parisli arkad~ları, "Lip"in evlen -
meden evvel son bir defa Parisi ve 

"Daha gelmedi!,, der. O vakit "Llp,1 l 
kendini bir sandalyeye atar ve bağı· 
rırdı: 'Vah! vah! Bilseydim, kahval
tımı eder, öyle gelirdim!,, 

Genç daktilo n.nlatıyor: Gene bir 

göz bebeği olan biriyle evleniyorsu: • 
nUt.. 

Prens cevap veriyor: 
- Prenses Jülya.na da sporu sever. 

Gayet gllzel ski kullanır. Zaten spor 
yaparken tanıştık. Maamafih vaUd'l 
kraliçeye fazla süratle otomobil kul· 
hı.nm.ıyacağımı vaadettim. 

Prens bütiln bUrolan gezdi. Çalı3· 

tığı bUroda.kl portmantod:ı duran bir 
eski şapkayı görünce karde§ine vere
rek: 

- Al Ervin, dedi, artık buna ihti
yacnn kalmadı. 

eski dostlarını ziyaret için Parise ge- ~M~"I' 

Bu ea.pkanm da meğer blr menkıbe
si varmış. Prens "Lip" memur oldu· 
ğu sıralarda direktör kendisini ekse
riya çağırır, ve sabah gazeteler,ini 
kendisine uzatarak: "Bana bir hulasa 
yapınız!,, derdi. O vakit pren.! bir do
laba sakladığı ppkayı ~ıkarır. Gözü
kür bir eekilde portmantoya asar ve 
daktiloya: 

Ieoeğini duymuşlar ve bana haber ver
miflerdl Hollanda ekspresinin gelece
ği saatte istasyonda ziyareti haber al
mış olan birkaç kişiyle beraber bu
lundum. Prensin ziyareti gayriresmi 
olduğundan istasyonda hiçbir resmi l •il'llHt.ıio-... 
p.hsiyet görülmüyordu. Yüksek ziya- Prenaeı Vilhelmina 

- Oruvar matmazel, ben şimdi ge
liyorum.. 

retçiler geldiği zaman alman tedbir
lere de lüzum görülmediği melon şap
kalı taharri memurlarının bile etrafta 
dolaşmamasından anlaşılryordu. 

"Lipu yanında dört kişi olduğu hal
de kompe.rtımandan indi. Hepsi fötr 
eapkalannın kenarlarını indirmiş olan 
bu beş klei istasyonda bekliyen bir 
otomobile atla.dılar. Prens §Oför yeri. 

, ne &'eçtl, otomobil hula hareket etti. 
Maksadım, o ak&am prensin gidece

ği yeri öğrenmek ve kendisiyle görüş
mekti. Ne mUmkUn! .. I.Jip .. öyle mahir 
bir Voför ki! .. Otomobili son derece 
silratle yol alıyor ve Parisin sokakla
rını eski ve tecrilbeli bir şoförün an
cak yapabtleceği bir meharetle dola
~ıyordu. 

Şoföriimtl ~fk etm:ekliğime 
rağmen otomobili varacağı yere ka
dar takip edemedim. "Lip" geceyı 
kim.bilir, hangi dostları yanında ge
çirmek için ortadan kaybolmuştu. 

Prenses Jülyana'nm müstakbel ko
casınm yanında kimler bulunduğunu 
o gece tahkik ettim. Bunlardan biri 
kardeti Ervin, diğer ikisi prensin val
desinin kahyası ile tahsil arkadaşı 
Vitingof olduğunu öğrendim. Dfü·. 
düncU arkadaşını kimse tanımıyordu. 

Ertesi sabah ilk işim prensin izini 
yakalamak için eski yaşamıa olduğu 
muhite gitmek oldu. Bu suretle hare
kette hata etmemişim. Hoş caddesin
de prensin vaktiyle çalıştığı yazıha
neye gidince kendisini beklemekte ol
du.klannı gördUm. A:L sonra prens gel
di! Otomobilden a.tlıyara.k müesseseye 
doğru yUrildU. Kollo.rnu sallıyor: 
"Allo! Allo!., diye bağrıyordtL 

Merdivenleri dörder dörder çıktı. o, 
bu müessesede bir sene çalışmış ve 
üç ay evvclsine kadar her gün bu 
merdivenleri tırmanmıştı. Direktöriln 
katibi genç daktllo biraz evvel anla
tryordu. "Lip" her gün saatinden bir 
az geç gelir ve kapıdan içeri girer gir
mez genç kıza endişe ile sorardı: 
''Müdür geldi ftı.i ? . .,, Genç kız tebes
silin eder. Hafif bir tekdir edrun ile: 

merasim salonuna baha biçHemlyecek 
kadar değerli som altından ve ya
kutlarla pırlantalar kakılı gı.yet an
tika bir taht kon."lluştu. 

Saraya dl:Snünce Hint!i genç kız • 
lardan mürekkep bir koro heyeti efein · 
dilerine en tatlı sesleriyle ho~ gel
din prkısını söylediler; Yürekleri he
yecanla dolduran bu taze sesler karşısırı 
da yaılı mihrace belki de 1911 senesin
de Guvalior mihracesiyle evlendirmiş 
olduğu kızı prenses İndirayı düşün
müştür. Prenae Hindi::tanın en güzel 
kızı denirdi. İnek çobaıılığından dUn
yanm en zengin hükumdarlığa yük 
selmiş olan bu mUtcvazı kalpli, sa
de zevkli adam, ihti~am ve debdebe 
c1en kaçınmakla beraber hat1'ın iat..:ği 

ve şartların icabı dolayısiyle dünyanır: 

en parlak bir jubilesini tes'it etmiş 

ve yinninci asırda eaki gUr.l~rin havl!li 
bin bir gecesini gerçekte"n yaşatmıştır. 

gUn prens böylece daireye gelmiş, da
ha iki dakika geçmeden sokakta bir 
gürültü olmuş, prensle ikisi pencereyi:! 
koşmuşlar. Bir de ne görsUnler, "Lip., 

Prense•• Bemar Leopold 

geç kalmak korkus~yla otomobilin 
frenlerini sıkmamış, otomobil yava-ş 

yavaş yUrUyor. Halk etrafı almıu, ba
ğırıp çağırıyor. 

Nerede o günler ... Şimdi artık "Lip,, 
kalmadı. Büroya giren müstakbel bi:-
kraliçe kocnsı .• öyle olmakla beraber, 

prens eski halini hiç bozmuyor. Mü
essese mUdürU Dr. Pa.sarj ile kucak
laştıktan sonra eski mesai arkadaşla-

Diyerek Va.gram caddesindeki bir 
koltuğa gider, hem yemek yer, hem 
çalıgırdı. Şapka orada asılı durdukça 
müessese mUdürll prensi dairede zan. 
neder ve böylece prens serbest kalll"
dı. 

"Lip" bunların hepsini hatırlatıyo:-. 
GtllUyor, nihayet müesseseden ayrıl
dı. Artık kendisini bırakmıyorduk. 

Beraberce Va.gram caddesindeki ma-
hut koltuğa gittik. Tatlı bir yemek. 
Son müsatahalardan sonra Hollanda 
krailçesinin damadı gene otomobile at 
tadı ve bu Scf er otomobil yavaf gidi· 
yordu. İstasyona vardık. 

Hayret ettiğim bir nokta da prensle 
gelelller dört kişi olduğu halde §im
di tanınıadığmuz dördüncünün mey. 
dande. gözükmemesiydi Tam tren ha· 
reket edecekken prensin dördUncU ar
kadaşı da rneydana çıktı. Trene atlı
ya.cağı anda kendisini yakaladım ve 
sordllm: 

- Sizi tanıyamadım. 
GIUdU: 

- Ben mi? Ben prensin maiyetine 
tahsis edilen emniyet milf ettieiylm. 
Müstakbel prensimizi gelişigilzel ge%
mekte serbest bır:ıkacağınıızı ve ken
disini vikaye için tedbir almıyncnğı
mızı mı sanıyordunuz? 

Ve kısa bir sel~nı vererek prensin 
kompartımanına atladı. 

İşte sabık prens Eernar dö Llp Şoru 
btıri veya daha kısacası "Llp" in 
mtietakbcl F lemenk kraliçesi ile eıv

lerunedcn evvel Parise yaptığı veda 
tiyarett böyle geçti. 

- -
rı ile tokalıı.şıyor, diyor ki: .-.-.-------------ıiııııiı 

- GördUnUz ya! .. Ben hiç değişme Operatör ÜroloQ 
dim. Beni yakalamak istiyenlerin hep Dok tor 
sini yollarda bıraktım. Dün a.kuam Sürevva Atamal 
nereye gittiğimi kimse bilemedi. 

Beyoğlu tstikm caddesi Parmakkapı 
Gazeteci arkadaŞla.rından biri pren Tramvay durağı N o. 121 birinci 

se diyor ki: kattaki 

- MUkemmel bir sporcu olduğunu Muayene hanesinde hastnlarmı her· 
zu biliyoruz prens. Fakat biraz ihti- ı:Un saat 16-20 arasında kabuJ 
yatlı olunuz. DUştlnünüz ki, yakmd • ...,. ___ ..., __ ed .. e,..r •. ______ .. 

dünyada en sevdiğiniz bir milletin 1 

! ·. Devlet. ~-D.eMiryolJarı :~;;" Lin1a1ıl&rı·~·· 
' • . .. ~ ~·' •: • ... · ~,.;., " . . ". . . .. " . . ·~ • . .. , .• ·;•f-t \ .. r.. , . 

. ·ışıetriıe · ·:~ ~ıjıum -. ~ . -daresi ., .. , na.iiJarl '~ 
. - ., . · . . 

Derince limanına bir sene :rnrf,ııda vürut edecek şartname ve ı:m1<a· 
vele projelerinde yazılı 12 türHi ameliye ıle tahminerJ 228,227,040 ton 
maden 5941, 281 ton kok kömürü ve 31871,352 ton malzeme ve e~y .. ,.,,m 

tahmil ve tahliye işi 21 • 1 2 • 936 p<'lzarte3İ günü saC\t 1 5 teHaydarpa~ada 
gar binası dahilirıdek! birinci işletme komi~yonu tarafından ve 2 ?91 O lira 
25 kuruş tnhmirı bedeli üzerinden krıpalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Bu 
işe girmek istiyenlerin 1718 lita 27 kunı~ muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve re!mi gazet~nin 7 - 5 - 936 T. ve 3297 No. lu nüs
hasında inti~nr etmiş olan talimat: r.me dairesinde alınını~ vesika ve tek· 
liflerini ayni gün saat 14 e kadar H ı idarpa~ada komisyon reisliğine verme 
leri lazındır. Teklif mektubunda 1 ~ ameliyenin her birine ton ve cina 
itibariyle ayrı nyn fiat gösterilecek v,; §artnnme ile muka\ ele projesinin 

tamamen okl:nup kabul edildiiline el.lir meşruhat verilecektir. Bu işe ait 
şartnameler p:.rr.sız olarak Hayd"1rp ışada kornis;·ou kaleminden ver:ı. 
mektedir, (3204) . ~ 
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BOZKURT 
TRAŞ BIÇAGI 

B 1 Ç A K L A R 1 N ASIDIR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu • 

muşak sakallar için yapılmıf ve trat 
olacağınız günleri bıçaklar kena· 
rmda gün i.timlerile gösterilmiştir. 
Türkiyede: 

Ö Z T O R K iSiMLi VE 
ÖZ TORK SAHİPLi BIÇAK YAL
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 

1 
HER TORKON BIÇAGI OLMA· 

,.. LIDIR. 

, . 
... ı"J';,, ..i....-" ,,.,.: ..... ~ 

12-18 Birinci.kanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. Kumba· 
ralar 19 Birincikanun Cumartesi gün ime kadar Bankalan
mıZl getiri~rek açtmlacaktır. Biriken para tasarrufa olan 
L;ığl.Wğı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu 

l:ncbr para biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. 

Türkiye Ziraat Bankası 
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Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında izzet 

1 Bey Hanı. 1 
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Die Doktoru 

Cbevt taDçeır 
Cumartesinden maada hergiln 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 95 - .... ~---1111111 

11111 

Nafia Bakanlığından : 
2 lkincikanun 1937 Cumartesi günü saat 1 O da Ankara da 

Naha Bakanlığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3500) 
lira muhammen bedelli bir adet mazotlu motörle çalışır tulum
banın mübayaası açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konmuştur· 

Şartname ve buna mü tef erri diğer evrak parasız olarak mal
zeme daireainden verilecektir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruttur. 
1936 senesi için Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair 

vesika ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2 lkincikanun 1937 Cumartesi günü 

saat 10 da Malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları la-
zımdır. (2887) 
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