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Dün gece verilen ani bir karar üzerine venkenun nne Avusturyada Yirminci asırda 

diktatörlük Korr~anDok 
Bütün nazırlar Şuşnige sada-
kat yemini etmeğe mecbur. 

Umumi harp aenelerinin en heye- ralannı bazı huBUri verikalanna 
canlı deniz macerası hiç şüphesiz Al- tinaden yeniden yazmı§ t16 

man bahriyelisi Kont Feliks fon Lük- mi§tir. En meraklı 11e heyecanlı 
ncr'in bir yelkenli gemi ile geçirdiği manlardan daha heuecanla olan 
korsanlık hayatıdır. MC§hıır denizci hakiki macerayı nakletmeye ba§lı 
son günlerde bu :macerasına dair hatı- ruz. 

Londra, 9 - Röytcr ajansının Vi _

1 

rarla Avusturyanın diktatörU vaziyeti- . 1 - Hayvebr teşkilatı lağvedılmıı -
}'mladan aldığı malOmata göre Avua - ne geçmi§tir. tır. . . il 

1 ~rya başvekili fon Şuşnig yeni bir ka- Bu gece hadis olan vaziyet ıudur: 2 :- Kabıne azası. ~Ut n ~azır ar 

Yarın başhyacağımız "Son 
Korsan,, tefrikasını takip ediniz 

Antakya ve lskenderuna dair 

Fransaya dün 
bir nota verdik 

Maksadımız 

.Antakya ve lskendenındaki ırk
daşlanmızın mukadderatına. ait hUkfi
metimiz Fransa hükumetine bir nota 
vermi§tir. Bu hususta ajansın verdiği 
malfunat şudur: 

Türkiye - Fransa muahedelerinln 
yeni t:ehaddüs eden vaziyete uy
gun olarak tatbikinden ibarettir. 

Müzakereiere yakında 
başlanması bekleniyor 

Anloara, 9 ( A. A.) - Haber aldıhı
mıza göre, lskendcru:n ve A'tıtcıkya 
Türk ahalirini.n mukadderatı hakkın
a.o F'mnsa hükümct ine bir nota verı1-
!mi§tir. 

Bafvekll Hariciyede 

Şuşnıge sadakat yemııu etmcge mec
burdurlar.Bu mecburiyeti eski Hayvehr 
teşkilatı azası olan nazırlar da dahildir. 

Şuşnıg bu suretle gayrimahdut ve 
çok geniş salahiyetlcrle Avusturyanın 
tek diktatörU olmuştur. 

Avusturyada bu yeni vaziyet Londra 
siyasi mahafilindc büyük bir alaka u
yandırmıştır. Londra siyasi mahafili A 
vusturyada diktatörlük ihdasını fevkn· 
iade mühim telakki etmektedirler. 

Çek parası da 
düşürüldü 

BugUn lnglllz lirası 
borsamızda 620-617 

kuruş 
Anupada para müvazenesini temin 

için yapılan hareketlerden doğan va-

t 
i 

1 
1 

:Alman korsan gemi si "Deniz Kartalı,, 

"Yıldınm mahkeme .. de bugün 
ziyet elan vuzuh kesbetmemiştir. Bu- Ik• • ı 
nun için ticaret alemi elin mü~ereddit l zı o a sup usu 
nziyetini muhafaza etmektedır. . Y 

cumhuriyet Merkez bankası bu sa- it bku"' 
hah lngill~ lirası içi~ 617 alış 620 ku- 8 ışa r aya m a 
ruı satış fıyatr venn11&1r. 

Saat 12 de frank 16,99,67 liret Topkepı ••r•yı önUnd• bir dellkenh 11• mUn•11•betalz 
15 06 80 den muamele girmüştür. Mer- nal••tt• gllrUlen 

ke~ bankası hisse senetleri 92 uradır. Suçlulardan biri iki çocuk 
Çek paraaı 

Prag10-.Ç~kk.~r~_nuyüzde16nis: anası bir kadındır 
betinde düşiırulmutşur. Kurun yenı 
vaziyette 31,21 miligram altın muka
bili olacaktır. 

Dün saat iki buçukta evlerinden 

Başvekil İsmet lnönü dün Ankara
aa, Hariciye Vekaletine giderek Hari
dye Vekil Vekili Şükıii Saracoğlu ~le 

bir müddet görüşmüştür. Bu görüş. Sanayiimizde 
ınede Hariciye umwui katibi Numan 

Menemenci oğlu da bulunmuştur. federasyon 

Dün akpm İstanbul üçüncü sulh ce· 
za mahkemesinde bir zina suçu hakkın 
da karar verilmiştir: 

Suçlular,dan biri Nuruosmaniyede 

kıp Sarayburnuna gitmişler, orad 
Topkapı sarayının sahil cihetindeki ıı 
ta oturmuşlardır. 

Yaptljiımız teklltler 

Baber verildiğine göre Fransız hU- teşkı· ıa-tı 
ktmetine Ankaradan verilen notada 

~ ~flldi~rgıw· yatakpdıı:mrdgetırm.:~~-eretelklereif Milletler Cemiyetinde Antakya ııc Çok mUblm bir kanun 

Seref sokağında 58 numaralı evde o
;uran Halit kızı Münevver, diğeri de 
ayni sokakta oturan İsmail oğlu Mus
tafadır. Münevver evli ve iki çocuk a· 
nası dır. 

Müze bekçileri dola§ırlarken p·nc 
reden otlar üzerinde Mustafa ile Mü 
nevveri münasebetsiz bir vaziyette gö 
müıler, zabıtaya r.aber vermitlerd 
Zabıta memurları bir müddet sonra 
lerek bu gençle kadını cürmü meth 
halinde yakalıyarak karakola oradan W'4l\ lskenderuna dair beyanatta bulunmu§ .ı si hazırlanıyor 

(Devanu 4 llnrilde) olan Franaız murahha8ı Bienno pro.,e 
U ôğrendiğimize göre iktısat vekaleti 

Karşı karşıya iki evde oturan Mus· ı 
tafa ile Münevver altı aydanberi gizli • 
den gizliye ıevitmektedirler. (DeClfDIU 4 üncüd•) 

mumt harp daha bir sene sDrseymlş sanayiimizin teşkilatlandırılması için 

T A A ı 1 uzun zamandanberi yaptığı tetkikler 
Kırk yıllık kimyager diyor ki: 

.. vrens rap ar a ::::=.ı.~ı:::ı::.ıı:::u= 
lstanbula aı·rermı·ş' =~!;:;ı~~~ıs:n~~ Kimyahaneler yağın 

mahlU.t olup olmadığını ,... • ralamıadki baglılıklan yepyenı bir 

Garip "tliJUır söyliycrı Vinsfon Çııı·~:7 Namına abide dikilen C08ıı8 Ldvrem 

(Yana 2 ncitle) 

Kongolu bir kızın 
çıplak resmi 

Miltetıer Cemiyetinde münakaşalı, 
komisyonlu bir mesele çıkardı ı 

(Yana Z incide) 

§ekil alacak ve sanayi hayatnnır.da 
mühim bir inkılap yapılmış olacaktır. 
Gerek fertlerin, gerek devletin vücu
da getirdiği sınat müesseselerin inki- anlıyamaz 
pfmı, ihtiyaçlarını. var~ıkla~ını tet- Bunu anlamak ancak tavaya kik eden devlet artık bu ınkılabm ya-=· umanırun geldiğine kail ol- bir yumurta kırmakla kabil olur. 

lı;ı Kanunu n~ıl sA~i- disiplin altına Bir tüccar da vaaın iki katlı mahlut 
alıyorsa "Sanayı teşkılat kanunu., ad- • 
1ı yeni kanun da sanayiimizi disiplin oluşunun sebebıni anlatıyor 
altma alacaktır. Piyasada kaç çeşit yağ satılıyor. 

Edindiğimiz marn.mata göre proje H:ıkikat halde kaç türlü yağ yiyoruz. 
sanayiimizin federasyonlar, konfede- Bir.c- izahat veren kimyagerin kırk 
rasyonlar, sanayi merkezleri halinde 
kademe kademe bağlantıları ve mu- senelik tecrübelerinden aldığı netice 
bitten merkeze doğru topluluğu hak- şudur: Piyasada saf tereyağ kat'iy
kında mUhim mevaddı ihtiva etmek- yen yoktur. Ve bu yağlann saf yağ 
tedir. Bu kanunla sanayiimiz federe olduğunu kimyahanelerde tetkik et
edilmektedir. mek de imkansızdır. Çünkü yağ tahli

Proje hakkında bazı ali.kadar ma- Unde aranılan yağın içinde hamız nis· 
kamların mütaleaları sorulmuştur. betitr. Eğer bu hamızi nisbet yirmi ye 

Beyrutta grevler 
Beyrut, 10 (A.A.) - Şamda grevler 

ilan edilmiş v~ bunlan müteaikp dcJ 
bir takım nümayişle:- oimuıtur. Bey 
rutta .. mürettioler de grev ilan etmek 
Uzeredir • 

di ile yirmi arasındaysa yağ iyi yağ
dır. Yağdaki hamız, mahiyeti itibari
le hem uçan, hem de suda inhilal eden 

bir maddedir. Aranılan hamız nisbeti 

olduğundan yağlarm karıştmlmasına rağın ma1ı1ut olup olmadığını anla 

(DeDallU 13 üncüde). anoak bu hareket'le kabtl ol.: 
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Cinai 

leundur 
~ösele 
Vaketa . 

Yukar 
hı inatlar 
ati erde 

Her ik 
uz alına~ 

lateklil 

kuşun •• •• omru ... 
Pek "karakteristik,. yani cilibi dikkat haberler intişar ediyor: Faşist dev

tlerin İspanya i§lerine müdahalede ısrarla devam etmesi üzerine, Sovyct Rus-

da, kendisini harekatında hür ilan etmek istiyor. Hatta, müdahaleyi, tspan-
1.1 sularına donanma göndermeğe kadar ilerletmek niyetinde imiş. Esasen bu sı-

.Jarda, orada, faşist devletlerin donanmaları da var ve faaliyettedir ... 
Bunun üzerine, 1ngilterenin yapacağını işaa ettiği hareket şu oluyor: Do· 

nmasını çekecekmiş ... 

işte, "karakteristik,, dediğim budur: Faşizm ve komünizm isimli iki muha
yırtıcı kuş gibidirler ... İngiltere, ihtimal, "Yırtıcı kuşun ömrü az olur!,. diye 

~ş~nüyor. "~eskin .~irkenin zararı kabına!,, diyor. Ve, evve1ce ttalyaya karşı 
.1yuk tevekkullerle, yasabur 1,,larla mücadele meydanından çekildiği gibi, ~imdi 

e fırtın~ı sulardan filoyu geri alıyor. Onun maksadı muvazene temin etmekti. 
·Sovyet fılosu gelirse muvazeneyi de o temin eder ı,, deyip selameti kenarda a
ıyor. 

Calibi di~kat dediğim budur: Arala r!nda Jiberal sahada anlaşan üç büyük 

l
e\.Jet, hep böyle, atılganlıktan kaçmıyorlar. Fransa, - İspanyanın ta yanında 
lma a ve hükfimetinin başında sosyalıstlcr bulunmasına rağmen - Almanya
~.kıyasla çok passif davrandı. Amerikamn da İngiltere ve Fransa gibi çekingen 

~ gı. mal~~·.: O halde, şu vaziyet tebarüz etmektedir: Liberal zümrenin zihniyeti: 
ı"'tlıye sutluye karışmamak... Ötekiler ise, birer ate§ parçasıdırlar... Biribirleri 

~in başmr yakmağa uğraşıp dur::caklar-dır. Acaba biribirlcrini imha edecekler mi 
t ... Galiba, liberal alemin de istediği bund.-n bagka bir şey değil ... 
l Hüseyin Fanık T ANUR 

; Seyyah şehri yapa hm derken 

Istanbul sinek 
i' şehri oluyor ! 

HABER - ~m posfalı 

Umumi harp daha bir sene sürseymlş 

La vrens Araplarla 
Istanbula girermiş! 
Eski lngiliz Bahriye Nazırı Ça
nakkaleyi unutmuşa benz~yor 
İngilizler, meşhur casusları Lavrens 

için Oksford'da bir abide dikmişlerdir. 

Bu milnasebetle bazı merasim yapılmış 
eski İngiJiz bahriye nazm Vinston 
Çurçil de bir nutuk söyliyerek casusun 
fngiltereye hizmetlerinden uzun uzadı 
ya bahsetmiştir. Eski nazır bu arada 
"Umumi harp daha bir sene devam et
seydi Lavrens peşine taktığı Araplarla 
tstanbula girerdi,, yolunda bir de laf 
savurmu~tur.Bu zat umumiharpte Lord 
Fişerle beraber ÇaÇnakkaleye donanma 
gönderilmesi fikrini ilk ortaya atandı. 
O zaman muazzem dretnotlarile koca 
itilaf donanmasının beceremediği "İs· 

tan bulu zapt!,, işini bir maceraperestin 
iki buçuk Arapla başarabileceğini söy -
lemekle hayalinin pek geniş ve hafıza
~mın pek zayıf olduğunu isbat etmiş 
olmaktadır. 

Çuriil bu nutkunda şöyle söylemiş . 
tir: 
"- Arabistanm Uvrcnsi gerçekten 

nadir bulunur bir zeka idi. Napolyo
nun genç yaşında garkı fethetmek için 
tasarladığı planlan Lavranes gerçekleş 
tirebilecek bir adamdı. 

Büyük Britanya ile imparatorluğu 

üstünde sayısız tehlike ve gü;Jüklerin 
Y.ü:nelenmekte olduğu bugünlerde, bun 
k:rı yenecek ve ber taraf eedcek müm· 
taz simaların eksikliğini acı bir surette 
hissetmekteyiz. 

Bir adam vardı ki onda hizmet için 
yalnız tükenmez iktidar değil, ayni za
manda hepimizin bildiği, fakat kimse • 
r.in tarif edemediği deha mevcuttu. 

İster sergüzeşt ve kumanda günle · 
rinde, ısterse aon zamanlarda ortadan 
çekilmi§ bir halde iken kiminle temas 
ettiyse onları muh2kkak hiıküm ve i · 
radesinin altına alırdı. Onunla konu · 
şan herkes, kendini harikulade bir var
lığın karşısında hissederdi. 

Uvrens :nük:ifat ve servetine. zevk~ 
ve hayatının konforlarına hiçbir vakit 
en küçük bir ehemmiyet vermemiştir. 

Umumi harp birkaç sene daha devam 
temiş olsaydı Lavrens ne yapactktı diye 
kendi kendime birçok defalar düşünmU-

şümdUr. Onun şöhreti bütün şarkı isti· 
ta etmişti. Adım attığı her yerde her 
kesi arkasından sürüklemiş Arabistanm 

ıssız çöllerinde ayağa kaldırdığı çığ git 
tikçe büyüyerek korkunç bir azamet 
peydahlamıştı. İşte bu sebeple harp 

lO Birincitqrin - 193~ 93 eKÜff. 
......_... .__.,..., --

Doğru fi_!! ~(kll 
-- ~aış;a 

değii mi taılfl1snou 
-------·---~"":: Eski mektepleri d' 

1rıralM'4S')f ŞU ır~laıcmin evıa.dı kafa 

ıa:n lfil©ı~IFil Ç®~'R:n~l'giln~uze ~dar, 
- c e çocu.ıdarı ıse, her t m nz ye u:ceır o [g) n ır@l ten, vazifeden, ders 

Şimdiye 1wilar birçok defa n: de tutulurdu. Sınıf] 
lif vcs{lelerlc kcn<Ji?er ini şirket~ geçerlerdL 
şı müdafaaya değer buUlugt Netice ne oldu? .• 
tranwa.v işçilerini bu yaztmızla fevkalade istidatlı ol 
yet eder bir vaziyete diişmC1l ler. Otckiler ise, bun• 
miUccssiri::. !ara rağmen haylazı, 

Fakat JjU görüşilmil:.il soylc bir işe yaramadı. 
~ıe kaydetmeden geçmenin tra "' "' 
yolcularma hü.snü mur.mıclc etft Şimdi, bütün dün 
Jetçilerin adlarmı da kcitllye çt taya nazaran- dem 
maya sebebiyet vercceğitu:le11 1 bız - ~or. Demokrat haya 
uı uyandıracağından korl..":UyurııZ· dir. Halbuki, tahsl 

Biletçiler arasında brı;;ılamıcı <'mahsus nelidendir: 
yornz T:i, bunlar, vai::;fclerini ~ıı sin, aman eğlen~in, • 
<ları.:ık olsun bilmiyorlar. Gen~ b ca geç.sin . .., 
rine raslı1•orıız 1..-1, m.ı•~tcrilerr Bu şekilde yetiş 
<lolıum lcüfrelmekten bile çokinr'. müşkülfıt ortasında 
lar. Bu. h. r tJiiphe yol;, bu i<J yor. Yalnız bizde de 
saat7crcP çcı7·~mal:ta~ı 1·c hr11.c " da mekteplerden şi1' 
aııl-<ıtnmktrcn yorul-an baJm. sebebi, hayatın dike 
iizcrinde ıı1 1rındırdığı qcrginli7. ~c" rüyeceklerin glil pe 
ri gelivo1·. F'almt ne olıırsa ow tirilmeleridir. 
leleri, ucı.: ·r e1crini11 ?•abıız ve 11- "-

yolcuya hilstıU nMnmde Arada sırada çok 
başka bir ·~"-Y nlmac' ri ııı diı~· de knlrrım. Canımı 
ve asabiııete ko.p1l11uını-'1.11a çal... celi gündüzlü çalış 
d•rlar. Gene unutmamrı7ulırlar 1 Ve sonra kendimi 
lımıluklıırı arabrıdn l>alki r/.(' !f "- Ben böyle r.a 
topraklardan gelmilJ tıe gene or't sini nerede edindİm 
gidecek insatı1.rır da l>ıilımabilir. 1 Benliğimden şu c 
ların gözlerinden 7,,.,kalarmcı "- Galatasaraydaı 

Yavaş Y~l\'aş lstnnbulun her tarafı
na yayılan sh·ri sinekler Halici de i.s· 
tila etmiştir. Bilhnssa Byüp, Sütlüce, 
Defterdarda son günlerde sivri sine!< 

görmüş ,.e buraların kurutulması fçi'l ' 
devam etseydi Lavrenı 1919 yahut 1920 
6enesinde arkasında bütün çöl ve Suri· 
ye aşiretleri olduğu halde lstanbula gi· 
rerdi. 

mttanıe.lo mıpmı. yü1·tt,. 1\ komıo:" mi Bedros Adroni 0 
çilerc verecekleri nrt, umum ''erirdi. llk önce can 
Türk işçilerine uc mn•ıurlaruı" ğı, onları hnllederke faaliyete geçmiştir. 
olur. ra, l\Iosko,·a Unive 

çok çoğalmıştır • 
Eyi!p kaymakamlığı yaptırdığı tet

kiklerde bu sineklerin Eyübün ileri
sindeki adacıklar da bulunan batak. 
hklar ve küçük derede çoğaldığını 

Bize kalırsa sivri sineklerin zuhur 
ettiği yer tuğla harmanlarının arka
sında paçavra ve boynuzların atıldığı içeride: 

Fakat fırtına nasıl birdenbire başfa· 
dıysa, gene öyle ani bir surette durdu. 
Gökler tertemiz oldu. Mütareke çan

ları çaldı. Beter inanılmaz bir sevinçle 
çoktandır hasretini çektiği barışa ka . 
\'U§tU; Lavrens ise tasavvuratı yarım 
kalmış bir adamın inkir.ariyle inziva ve 
nisyan köşesine çekildi. 

Yolcu. bir müşteridir. Biletçi ö' Rusçadan imtihan 
tıcı. Dükkanına gelen bir mllŞf on iki saat Iisann çal 
-- bıı miişterinin a1:1 :1·1 nP ol;ı1' nastikler, çalışmak, 
sun - satıcı hüsııümr1amele et armnk hususunda 

mezbelelik olsa gerektir. Herhalde 
çöpler resimde de görüldliğü üzere • 
b~iyle açığa döküldlik~e lstanbulcla 
c:ini sineğin öniine geçilemez. 

!=~a~bulun ~ğlence hayatı -.nsere gidenler 
öz . sey·rcile
en daha az! 

SlnemayE _bir yılda 2.881.036, spor yerlerine 
rse ı 18400 kişi gidiyor 

Belediyeni-n neşrettiği statistiklere kişi 
göre 933 yılında şehir tiyatrosuna 

girmişti. Bu miktar 933 de 

730,73 kişi girmiştir. 929 da 1stanbulda 
bütün tiyatrolara 165,973 kişi girmiş -
ken bu miktar 933 senesinde 328,418 
rakamını bulmuştur, 

Sinemalara girenler daha fazladır. 
_ 929 da mevcut 35 sinemaya 2.486,289 

2,881,036 kişiye çıkmıştır. 

929 da spor yerlerine 44,290 kişi gir 

mişti, 933 de 118,400 kişi girmiştir. 

Deş sene zarfında konserlere ı 0.000 

karagöz: ve orta oyununa 27000 kişi git 
miştir. 

l\larsilya suiliastioe kurban giden 

Yug~sl~v Kr~h için dün 
şehr mızde ayin yapıldı 

Müteveffa :ugosl~vy.a krah Alek ·j Piycr adına dikflen tibidenin açılış mera 
aandnn Marsılyadakı cınayete kurban simi de dün b" ··k • 1 1 
gidişinin ld" .. .. .. uyu merasım e yapı mış 

Y1 onumu munasebetile dün tır. Fransız reisicumhuru L"'b ·· Y -
Sent Andra kilisesinde bir fiyin yapıl- goslyav krallık naibi prens ;o~:nbir ~el 
mıştır. Bu ayinde ecnebi sefir ve konso- nraf rekerek Fransız ·11 t" · y 
loslan h . t> :s mı e ının u-

n epsı ve Balkanlı doktorlar yoslavlara bağlılığım bildirmiştir. 
bulunmuştur. 

Dint m . d Yugoslavyada ise dün milli mp.tem 
erasım en sonra Yugoslav 

el i ~-
1 

b . tutulmuş ve her tarafta mfibedlerde di-
ve KOn osuna eyanı tazıyet edil • r:. • 

miştir. nı <1yınler yapıhpıştır. Yugoslav matbu 

F 
... k atı kralın meziyet ve eserlerinden bah-

ransa ... a 1 ab'denin açıh d . F ' şı se en yazılar neşretmışlerdir. Belgrat 
ransada Kral Aleksandr ve birinci radyosu musiki neşriyatı yapmamıştır. 

Sovyet Rusyaya dair şayialar 
Radekin evinde 

kara liste bulunmuş 
Tas ajansı haftalardanberi tevkifi 

mevzuubahs olan İzvestiya gazetesi baş 

muahrriri 'Radek'in,, tevkifini nihayet 

itt:ham edici birsok evrakla birlikte 

bir kara liste bulunduğunu yazmakta· 

d:rlar. Bu kara liste Troçki taraftarla-

dün teyit etmiştir. Sovyet ajansı Ra· rmın iş başına geçmeleri takdirinde i • 
dekin mes'uliyeti sabit olduğunu bildir 
nıektdir. 

Kara liste 
Bulgar gazeteleri de Radekin tevkifin 

den sonra evinde yapılan araştırmada 

d:ım edileceklerin isimlerini ihtiva et -

mektedir. Listenin en b.:ışında Stalinin 

ve ikinci isim olarak da Mareşal Voro· 

şilofun adhın vardır. Listede yalnız 

Litvinofun ismi yoktur. 

* MUzcier ldarul Ayıısofya bahçesi için 
yeni bir proje hazırlamaktadır. Evkaf ida. 
resi bahçedeki fuzuli binaları yıktırmağa 

b:ışlanuıtır. 

* Cumhuriyet bayramı için hazırlıklar 
devam etmektedir. Mnarlt vektlleti bu sene 
meraııime girecek mektepHlerin kıyafetleri. 
ne azami itlnanm g1Ssterilmesfn1 blldlrmlş_ 

tir. Ankaradald merasime yurdun her tara.. 
fmdan 2000 izci gidecektir. 

• Aııkarata na!d " evcıce karar '\lerilm 
ticaret ve sanayi mU::cslnin dUn nakll mlina 
k&aWSI yepılmı§tır. Müı:e on gün zarfmda ta 
omac&ktır. 

* Son günlerde Almanya memleketlmlz
den mühim yumurta ahşlanna ba.şlaIJU§tır. 
Fiyatlar normale yaklaşmaktadır. 

• Yozgat maarif mUfettl§I Osman tatanbul 
mülettl§Uğlne naklcdllml§tir. 

• Ankarada açılacıık cll§lert aergtsl için 
mUzelerdcn glSnderllc<:ek eşya dUn 200.000 
liraya sigorta ettirilmiştir. 

• EmtnlSnU kazasının MollahUsrev m._ııaı. 
lesi kadatsrosu ikmal edllml§, yeni senet ve 
çaplann tevzline ~gılanmıotır. 

• Maliye vektueU bir tamimle IUzumsuz 
yere teıgraf çeken memurlara parasının ts. 
dettlrllmestnl blldlnnl§tlr. 

• lzmlrde çimento buhranı ba§gllstermlş 
ve çimentonun torbası 12:5 kuruştan 200 
kuru~a ~ıkmıştır. lnşnat kısmen durmu§ • 
tur. 

• 1kUsat \'ektüeti bJrkaç gtlne kadar baş_ 
!ayacak olan Türk - ltıılyan ticaret anlaş. 
ması mUazkcrelerlnc alt tekllfierlmlzl tes. 
bit etmiştir. 

• Merkezi Ankarada bulunan TUrldye 
kimyagerler birllğlnlnn lstnnbul şubest dün 
ak§am halkevlnde yapılan bir toplantı ile 

O, Araplara Dritanya imparatorluğu 
namına söz vermişti; Sulh konftran· 
sı bu J()zü yerJnc getirmnip Arap 
meselesini eskisinden daha kanşık bir 
vaziyete diişlince Lavrens maddi mane· ı 
vl iztirap içinde kaldı ve dünyaya kils· 

mecburdur. Halkı~ •tti !. 

kuruımu~ ve ıube idare heyeti scçllml§tlr. 1ı!urahhas1ar Yıldızda içtimadan sonra 
* tik me!<teplerdekl hlma~·e heyetleri. B 11 t h fta 'I i · t' 1 ,, a <an ıp n sı ı !l1 ıç ıma arı · daki ortodoks kilise:;inde mütt'° 'Jr 

nln çalıoma tarzı hakkında bir tallmntname nın bugün sonuncusu .. ·apılmaktadır. .na va la ya 
lıazırlanmış ve mekteplere blldlrllmlşUr. " Yugoslav kralı Alekımndr için) ıa 

1 • İngiliz maslahatgüzarı Marganan, mer. dır. dint iıyine iştirak etmişlerdir • n g ı• ı ı•z . 
hum aadrazam Tevfik pqanın evine gide. Y .ırın murahhaslar Adaya, oradan Öğle yemeği Tarabyada Tokat 
rek allcsını ve ogııııarmı tazıye etmı~tır. Yalovaya, daha sonra Bursılya gıd~ otelinde yenildikten sonra, t;eıı limanımı 

* HUkOmet. l<orc yarımadasını JaPQnya_ ceklerdir. 'd' 
nm bir mUstcmlekesl değil aJponya arazi. gı ılmiş, akşam Beylerbeyi sara. 

1 ıım bir mllBtemlekeııt değil Japonya ar!U'!J Murahhaslar dün .ı:abııhleyin Yıl<!ız bir çay ziyafeti Hrilmiştir. e ece•~ 
ve buraya gidecek mallara TUrk - Japon sarayında toplandıkt.-ın sonra Galatn- ~ n ~ 
tıur~ aclqamm ~~mkrtcln ~™~e------------------------------- irl~ilizfilMub 
karar verm!JUr. K ı b • k layı zira.ret edecekti 
Dışarda: ongo u ır IZID ~::~c;·ta.ndansonraJi 

g.1. :olunda bir şa 
• Amerlkada intihabat mücadelesi ha _ 

raretıe de\'am ediyor. Reisicumhur, Ruı:veıt 

9 gUnde 3S nutuk aöylemlşUr. 
* .Anıcrlkanm \'atıkanı tanıyacağını, papa 

!ık hariciye nazırmın Amerikayı ziyaretin • 
den lstl?ırac; edilmektedir. 

* ltulyan hnrbtyc müsteşarı general Ba. 
lstraccını istila etmiştir. Yerine general 
Par!anlkkl tayin edilmiştir. 

• İtalya harlcJye nazın Kont Çianonun 

Berlln seyahati bu ayın 18 zl ile 2S U ara • 
sında vuku bulacaktır. 

• Golec~k perşembe gUnU lngtltorenln Ak 
clcnlz mosuna mensup bir kısmı Adalar de. 
rılzlnde Falcr limanına gelecektir. 

• Flllstındc çarpı~malar devam etmekte • 
dlr. İngiliz kU\'\'etlerl obüs topları ve tayya 
re kuvvctıcrılc Arap asilerle Kermcl dağın. 
da c;arprşmaga ba§lamı;tu. 

* Yunan J.:omUnlstlerlnln muh:ıkemelcrl 
bitmiş ve relıılrrl Znro:ıdls dört sene altı ay 
Jınpse ve iki sene sUrgüne mahküm edilmiş. 
Ur. 

p pl k • r~ndıgımize göre filo 

yl a r.es m }l :ı~~a:~t! ~C\'Zubahs 
M · ı ı C · · ·· ırrr,Jız r;nmbotu ı 

1 etler emıvetınde munakaşal" nanrza g'\?lecektir. 

kOmiSyOnf U bir mesele Çıkar dl 1 t Ru ziyaretin, Tür 
. c.e~e~::den ~iyuz ~ıonikl gazet:sin: h~kiımeti tarafından hcdıye edil ı:nı /.apacnğı seyah 

bıldırıldıgıne gore Mılletler cem1yet1 Şımc!i Belçika hükumeti diyor l;ı ~lakndar olmnsı rn 

binasında yeniden bir mesele çıkmıştır. "Eğer bu tarzda bir itiraza hS~~edir. 
Bu mesele, kongoJu bir güzelin, Miı rilecek olursa Avrupa merkezJeri11JJj r ::p:-"------! 

!etler cemiyeti binasında bulunan bir 1-ir çoğundaki heykellere etekJilc ' • 8 Si Z 
resmine dairdir. pantalon giydirmek Hiz·mgelece1<

11 Şe h rj mi ze 
"Çocuk sıhhati komisyonu.. azaları, Binnetice bütün resim galelerfll Fraııam edibi Fran 

Milletler cemiyeti genel sekreterliğine kapamak icap eder.,, 
1
• yeni Jazacağı bir ese 

Bununla beraber. "cocuk sıhal'ı toplamak "-- b h 
müracaat ederek bu resmin bina dahilin ·• ~·ti ULA.:Te U c Jra mısyonu .. azalarının itira?.ına, J rnize gelecekti 

en !dmtmasmr istemişlerdir. cc-ın.'yetine hfis blr şekilde mul:ıt r. 
ÇünkU kongolu kız, Üzerine bir. ş~y de bulunulmuştur.: Bu meseleyi 1 

giymemiş olarak görünmektedir. kik isin bir komisyon tc§ckkül ed 
Resim Milletler cemiyetine Belçika tir. 



10 Birincife~rin - 1936 

~lYI ıraaı, 
~aşa ~a<dle 

lfABER- A1işam !)<>Slam· 

~~~!~~~.i~ş:!:.~:~!.ı- Vekillerin tetkikleri 
leının evlidı kafa patlatır, geceyi v d k • t k 

~ ün~üze k:8dar, ~lı~rdı. lltimaslı an a ı mazo u-
çocuıdarı ıse, her turlü mükellefiyet-

ten, vazifeden, ders bellemekten aza- ı e 1 t e ı k 
etutulurdu.Srmflarıdakolaykolay yu arı )Q e 1 ece 
eçer lerdi. ~ 

Neü~e ne oldu? .• Ancak aralannda iktisat ve Maliye Veli 11 leri Vandan Muşa 
fevkalade istidatlı olanlar yetişebildi- •• 1 
ıer. ötekiler ıse, bunca vesaite. imkan- gittiler. Nafıa Vekili An karaya döndu 
Jara rağmen haylazlaştı? Hayatta hiç Trakyadan sonra Garbi Anadoluda yulardan yakında istihsalata başlana-
bir işe yaramadı. seyahatine devam eden Nafia Vekili caktır. Vaktiyle bu kuyular Ruslar 

4 
"' tr- Ali Çetinkaya lzm.irden sonra Afyon tarafmdan işletilmiş. sonra da tesisat 

Şimdi, bütün dünya, -Kuronu vus- yolile dün Ankaraya dönmüştür. Ali tamamiyle tahrip edılm"ştir. Burada 
taya nazaran- demokrat devri yaşı- Çetinkaya bu seyahatinde bütün na _ ~:~·nideı_l tcsi~at yapılacak ~·e. Van

1 

z.ö
yor. De.mokrat hayat güçtür, eziyetıi- fia işlerini yakından görmüştür. ve- lundekı vesaıt bununla ışlıycce>.ı:tır. 
dir. Halbuki, tahsil paşa zadelere k'l t . d h k t• d 1 r-.~ Van gcilünde soda sanayii ı:le kurula-

'-~ ı zmır en are e ın en evve \.R.- .. •• • • • 
mau~us nevi dendir: "Aman üzülme- dl h . d t ll 1 k Mene cak ve buvuk mıkvasta ıstıhs:ıl yap1-
sin, aman eğlensin, aman sınıfı kolav- z ne rın en ce ve er açı ara k·~ lacaktrr. . • 
ca geçsin.... · ınen ovasının sula.nması işini tet 1 Göldeki bıllık ve haYyor iı:ıiyle mcş-

Bu şekilde yeti~en çocuk. ile.rde etmiştir. Bu suretle ovada pamuk zer- gul olac-.tı.k bir sanayi kısmı Jmrulma-
müşkühit ortasında kalınca, aprşrveri- iyatı çok artacaktır. sı da takarrür ctmi§tir. 

or. Yalnız bizde değil, bütün dünva. lktlaat ve Maliye Veklllerl lktısat ve Maliye \'ekillcri Vandan 
da mekteplerden ;;;ikayet edi1ml'~i~in Şark vilayetlerinde seyahat etmek- vapurla Tatvana geçmişler ve gec<' 

bebi, hayatın dikenli yollarında yü- te olan tktısat ve Maliye Vekilleri dün Bitlisc hareket ctmi!;1Icrdir. Bugün 
~~ecekle~in glil penbe topuklu yetiş- Van gölU civarındaki Gurzat mazot Bitlisten Muşa gidpi tekrar dönecek 

tirıJmelerıdir. kuyularını tetkik etmişlerdir. Bu ku- !erdir. 
q. lio q. 

Arada sırada çok müşkül mevkiler
de kalmm. C'.anımı dişime takarak ge
celi gündüzlü çalrşmam lazrm gelir. 
Ve sonra kendimi şöyle bir dinlerim: 

"- Ben böyle çabalamak meleke
sini nerede edindim?,, 
Benliğimden şu cevap gelir: 
"- Galatasarayda riyaziye muaJU. 

ıni Bedros Adroni otuz mesele birden 
verirdi. llk önce canım dişine takına
ğı, onları hallederken öğrendik. Son
,.a, Moskova Üniversitesine girerken 
Rusça.dan imtihan verecektik. Gilnd; 

n iki saat Jisana çalıştık. lşte bu jim
nastikler, çalışmak, azimle bir i~ ba
~armnk hususunda sana melek" temin 
·tti !. 

• !il- ~ 

Şehzadeyi, paşa zadeyi, hu tarzda 
·kı şı~ hir vaziyete sokmamrşladır. 

_ nlar da gevşedikçe geyşemişlerdfr .. 
.... ~:"1~ne mekteplerinin de zaafı bu pek 
tuşfık, bu pek mültefit usuldedir 
. Öyle sanıyorum ki, "Çocuğu eğİen

dıre~.ek ve sıkmıyarak yetiştirmek 
usulu"' garpte zengin çocuklarını ken
'C)j hususi müesscselt>rine celhetmek 

tiyen mürebbilerin çıkardıkları 
·r nazariy;dir. Bunlar, evlatlarımıza 
rşı gösterdiğimiz tabii şefkat hissi

i istismar ederek, maarifçilikten 
Çetini başarmak,, hasletini çekip ko 
~rmışlar: dikensiz gül o ine.ağım id
ıa etmişlerdir. 

v: ~'te, neticeden kimse memnun 
eğıldır. "Kızını dövmiyen dizini dö
:r,, ~erler .. Hayır, falakanın ihya;;ı. 

istıyen yok La.kin şu""phes· k' ek • , ı:ı ı, 
. leJ>lerde çalışma, vazife yapma 

mbbn · . . verme, sınıf geçme, disipUn 
ş.erı, Pek ''İhtiyari.. hir hale sokul
uştur. 

r~~hlg::rı tabiidir; sanayi, rekabet. 
usturlarilc oynuyor ç k 

arı ''3 •. Ol'U -
h' ., şa~ac_--ıkları hayata göre. mii-

hez yetıştırmiyoruz. lstikhald~ b 
un acısını tekeceğiz 1 u-

t Vft ·NQl 

Kavalaya gidecek 

.lngiliz ·filosu 
hnıanımıza da 
gelecek mi? 

• • 
Rı r İngiliz filosu bugünlerde u -va 

ayı · ~ • 
zıyaret edecektir. Bu filonun Yu 

an· ~- • ıs.andan sonra Jimanımıza da 
cceğj 1 ge. 

Dairelerdeki 

Eski pullar 
yok edilecek 

Böylece pullarımızın 
piyasası 

yU k sel ti lecek 
Evvelce Türk tayyare cemiyetine 

verilmiş ve sonra posta idaresine iade 
edilmiş olan pulların, saklı tutulmasının 
cihan piyasasında Türk pullarına olan 
rağbeti kırmak ve kıymetini dÜ§Ürerek 

hirçok koleksiyoncuların zararlarını 

mucip olmak gibi mahzurları olduğu 

görülmli§tü. Bunu önlemek için kanuni 
saklama müddetleri biten pulların yok 

edilerek bundan sonra da bu yolda mu

amele yapılması ve evrak üzerine ya
pıştınl:nı§ olan pulların da eskiden a
det olduğu, veçhile makasla kesilerek 
iptali ve kıymetten düşürillmesi Nafia 

vekaletince teklif ve Heyeti vekilece 

kabul edilmi§tir. Bu karar alakadarlara· 
bildirilmiştir. 

Bunun üzerine ~ütün Devlet ve devlete 

dolayısile bağlt daire ve müesseselerde 
eski kağıtların gözden geçirilmesine ve 
pulların yok edilmesine başlanmıştır. 

Bu suretle pul mevcutları azaltılacak . 
tır. 

Meşhut cUrUm 
vakaları azalıyor 
Me§hut cürümler kanununun ıslah 

edici tesiri Ankarada da süratle görül • 
mÜ§tür. Ankarada ayın üçüncü günü 
10, dördüncü günü 10, beşinci günü 14 

vaka olmuşken sekizinci gününden iti

baren vakalar altıya düşmüş ve dün yal 
nız iki vaka olmuştur. 

Beşiktaş kazanç me
muru beraat etti 
Beşiktaş kazanç tahakkuk m('muru 

Hüseyin, tuğlacı Hasan Kadriden elli 

lira. rüşvet almak iddia.siyle Uçüncü 
asliye ceza mahkemesine verilmişti. 

Amerikada çalışmış 
olanların hon oları 
Borsa ve Osmanlı Bankası komiserli· 

ğinden: 

Umumi harpte Amerika ordusunda 

hizmet etmiş zabitlerle askerlere veri • 
len bonoların 15 haziran 1936 dan iti

baren tediye edilmesi Amerika hükume· 

t~ tarafından bu tarihte mer'iycte konu 

lan kanun icabından olduğu ve devlet 

eshamr gibi tedavül eden bu bonolardan 
Türk vatandaşlarının da almış olması 

muhtemel bulunduğu beyanile alakadar 
)ara ma!Umat verilmesi hariciye veka • 
Jetinin iıı'arına atfen Maliye vekaletin
den 5. ı O. ı 936 t'lrihli yazı ile bildiril
miştir. 

Kaybolan bir kadın 

Ayşe 

Kara gümrtikte 
Melek hoca cadde
sinde :!:l numc:rah 
ew!e oturan börekç: 
Hüc-eyin!n k~a-Tsı :!7 
.rn~rnda Ayşe bir 
hal in en·el Topha
ne.re dikim edne 
gitmek üzere e,·in
dcn çıkmış, bir da
ha dönmemişt~r. 

Oç çocukla yalnız 
kalan börekçi Hüse-

yin zabıtaya ha~ nırmu~. kansının 
kaybolduğunu h:ıher vermiştir. 

Gl'lL\UTE::;t 
Bırin<'il<'"rln 1036 

Hicri: rntı:\ - Rccf'p: 24 

6,01 
' f·l',.ı (,,:,,•ain.Balı~ı 
' ' 17,40 

r~ 4,44 12,01 l.'l,l 1 li,40 lP,10 4,~6 
a•n 11.08 n,23 ll.33 12,00 1,30 10,,'10 

tw•ka 

Muhakeme neticesinde Hüseyinin hak B 
kmdaki iddiaların gayrivarit olduğu GEÇEN SENE UGON NE OLDU? 

HRbcşler Adua ile Ac!lgratı gcrt aldıklan. 
arilaşılmış, beraetine karar verilmiş- 01 ııl:ly!Uyorıar. 
tir. Kumkapıda bir ortamelttcp açılmıştır. 

·-~·o unda bir şayia çıkmıştL Öğ-
~~dıgı~Jze göre fiJonun limanımızı •••••1111• 

1,?a{.ctı ~e\'zubahs değildir. Yalnız 
ır nrrtıız gambotu bugünlerde Jima. 

nımıza ~lecektir. 
Bu ıiraretin, Türk fiJosunun Maı. 

tnra vap w • · acagı scyahatın hazırlıklari. 
c alakadar olması muhteme.l görül

mektedir. Sarih olunuz 

Artvlolllerln 

Atatürke 
teşekkürleri 

Artvin halkı ve köy muhtarları son 
bir sene içinde vilayetlerine Başvekil 
İsmet İnönü, genel kurmay başkanı 

Mareşal Fevzi Çakmak, iktisat ve Ma
liye vekillerinin gelerek kendi hallerile 
yakından alakadar olmalarından fevka
lade mütehassis olmuşlar ve alrnmakta 
elan tedbirler karşısında minnet ve ştik 
ranlnrını bir telgrafla Atatürke bildir-
m"r•..,--iir 

3 

~~~ --o-:-- ·---·---Antakya ve 
lskeınderunun 
müstakbel adı 

Siirt saylavı lsmcıil Mü.§tak Mayo. 
kem btt sabahki "Oımıhııri11ct" te ya-
zıyor: 

Tarih bilenlerin hatıralarını tar.ele
miş, bilmiyenlere de bir hıı.kikat öi· 
retıniş olmak için hemen söyliyelim 
ki Antakya, İskenderun ve Havalisi· 
nin sahibi olan Hatay Türkleri, Orta 
Asya ve Altaylardan kalkarak ilkön· 
ce Asyaya ve ondan sonra bütün yer· 
ylizünc yayılıp genlşliyen Türklerin 
bir parçasıdır. Bunların bir kısmı Çi· 
nin §İmaline gidip orada yerleşmif· 
le!' ve o havaliye kendi isimlerini ver• 

R 1ht1 m mişlerdir. Çinin şimalinde ki memle
ketler tarih kitablarrnda hala (Ha· 

b 1 
tay) diye zıkrolunmaktad1r. Bu ~a· a m ar a ff tay Türkleri bUtiin Anadoluya ya~-

A b k d dıkları gibi Antakya, İskendenıtı • 
y, aşına 8 ar havallaine de gelip yerleşmişlerdtr. ı, 

linıan idart~since te bugün Antakya, tskenderun ve ha· 
dev r ah n m 1 ~ Ola C8 k valisinde yaşı yan Türkler o Hatay 

Gümrük idaresi tarafından idare edil Türklerinin ~ocuklarıdır. Bu Türk ço
rnektc olan ambarlar bir müddcttenberı cuklan tairihin seyri İ<'inde örselene· 
Liman idaresine devredilmektedir. Bu gelmiş olmakla beraber cedlerinin a-

. saletini mukaddes b"r emanet gibi ve c:evir =şi bu ay nihayetinde öitecektır. 
Gümrük idaresi şimdiye kadar limana kıskanç bir itina ile bugüne kadar mu 

Galatadaki bütün ambarlarla İstanbul hafaza etmi§lerdir. Gene tarihin şeha
detile sabittir ki bunlann Anadolu-tr. rafrn<la ki antrepolar ve ambarları 
da ilk merkezleri Kızılırmak havza· devretmiştir. Bu devir i~ile meşgul o· 
sındaki (Ha.tusas) denilen yerdi. h:n komisyon şimdi Sarayburnu ambar-

Hatay, Hata, Ata, Eti: Bunhr hep 
larına geçmiştir. 

• ayni kökten gelen ve hepsi ayni maHer ambar devredildikçe o ambarın 
na ifade eden Türk kelimeleridir. Bu bütün muamelatı limana geçmekte ve 
kelimeleri filoloji yolil~ tahlile lü· gümrük mcmurlannrn yerini liman me· 

murları almaktadır. Yalnız ambarlardıı zum görmüyoruz; çünkü bunların ma
nasını bllmiyen bir tek Tilrk yoktur. gümrük kontrolü için birer memur kal 

Hürriyet ve istiklaline kavw;ması 
maktadır. Gümrüic idaresi diğer memur 

muhakkak, ve bu ka\·u~ma günii yalarnn başka vazifelere tayin etmektedir 
kın olan o ırkdaşlarm hangi tarih y.,_ 

Ambarların devri bu ay nihayetinde ta· 
lile ve nereden geldikleri bu suretle marn olduktan sonra Liman umum mü 
malum olunca artık kendilerine tari· 

dürlüğü vapurlardan malın ambarlara hi isimlerini vermekten Vl" müstakil 
cJınma:sı hakkında bugünkü muamelatı 

varlıklarında bu şerefli isimle yenl 
~ok basitleştiren yeni bir şekil tatbik 

hayata karışmalannr tf'menni ı>tme 
C'tmeğ.! başlayacaktır. ten daha tabii bir şey olamaz. Bu btı-

Olgunlukta muvaffak 
olamayan talebe 
Matbaamıza olgunluk imtihanında 

mu\'affak olamamış bazı talebeler 
miiracaat etmekte ,.e şu şekilde şika
yette bulunmaktadırlar: 

- Biz ,.e bizim gibi bir grupta~• mu
\'affak olamamış gençler, tahsile de:. 
'am edemiyoruz, iş de bulamıyoruz. 
Oııun için amre olmaktayız. Bize ya 
li~elerc~ devam imkanı \·erilmelidir; 

yahut da olgunluk imtihanlanmızın 

neticesini h<-klemekle bcrabe1·, Uni\'er 
siteye dlnley ici olarak devam edebll
mt>liyiz. Askerliğimizi henüz yapma
dığımızdan i~ bulamıyoruz. Bu yüz. 
elen, hoş geziyor. ten belliğe alışıyoruz. 
Zararımız büyük oluyor. Her halde 
bunun· önüne gecmek lfızımdır. 

Irak harEcaye nazırı 
dUn gİtli 

Bir müddettcnberi şehrimizde bulu -
nan trak hariciye nazm Nı..;ri Sait paşa 
::liinkü Tarsus sürat katarile Bağdada 
hareket ctm!ştir. Nuri Sait paşa istas
yo;ıcla başta İrakın Ankara biiyük elçisi 
Naci Şevket olmak üzere bir ı:;ok zevat 
tar:ırın<lan uğurlanmıstıı. 

Rt.~şiktar, sinemasında 
yangın ~·ılitı 

Diin gece saat dokuzda Bcşiktaşta 
Köyiçindc Aile sinema.sının makine 
d:ı.ircs"ndc filmler tu~uşmuştur. 

Makinist itfaiye gelmeden yangını 
söndürmüş, yalnız elleri ve yüzü yan
mıştır. 

' • 

yük ad: (HATAY} dır. 

Hatay - O havalinJn adı; 
I.Iatalar - Hatayda yaşıyan TUrlr

l~rin adı; 

Hatay devleti - Hatayda teesslia 
edecek Tiirk varlığının adı. 

aa iNie DDD Ne '' 
mesenesı 

Gün gelecek 1...-i muharrirler kalemi 
ellerine aldıkZarı zaman> "Ahf Q~., i 
yani "Tmı" gazetesinde öğretmenlik 

c.deıı zatı hatrrlanuwan yapamıya
ccıklar. Kolay mı fcııkit edilmek ... O, 
bu, sabah d.a ·1•'>Jıle bir ön1ek ii..zerinde 
çal1şıyor: 

Bunlardan ne birincisi, ne de ikin· 
cisi memnuniyeti mucip bir haldir. 
- Hikmet Münir. Kurun, 

8-10-Hl36. 
"Ne ... ne., den sonra gelecek fiilm 

milsbet mi, yoksa menfi mi olması la· 
zım geldiği mesele.qi türkçenin belki 
en kanı:ıık meselesidir. Muharrirleri
miz arasında milsbetin de, menfinin 
de, muarızlarını cehille ittihama gidew 
cek karlar mUteassıp taraftarları var. 

Bence, fiili cümlenin sonuna getir
dikleri zaman, her iki taraf ta haksız
dır. Dikkat edin, konuşma dilim:zde 
yukardaki gibi bir cümelye tesadüf 
edemezsiniz. Konuşurken: "Bunlar
dan ne birincisi memnuniyeti mucip 
bir haldir, ne de ikincisi .. deriz. Cüm
lenin sonuna gelen fiil müspet olun
ca muhakl{ak şaşırıyor, b"r an düı;Un
dükten sonra anlıyoruz: demf''< ki o 
fiilin müspet olması "tabii" de.ı.ildir. 
"Ne ... ne., de..n sonra menfi fiil kullan
mak istemiyorsanız - bunda haklı 
olabilirsiniz - 'ne,, lerin yerine "de., 
koyun: 'Birincisi d(', ikincisi de .. de -
ğlidir,.. Böyle olunca ne yanlış kallT', 
ne de münakaşa sebebi. 

"Ah/ " . ,., eş m yazunn~l:tt tad yok, fa,k.at 
yanlı~ da yok! 

\ Güzellik Fenni Müstahıaratlan 

lr F:-ansız muharriri 
şehrimize lleliyor 
Fraum edibi Françaiıı de Mauriac 

reni Y&.zacağı bir esere yeni malfunat 
toplaınak U?.Cre bu haf ta içinde §ehri. 
mi7.e gelecektir. 

Şitliden KD imzasilc yazılıyor: 
iyi bir ailenin kızıyım. Benimle ayni vaziyette olan bir 

gençle serbestçe yaşamak için ailemi tcrkettim. Bana ev
lerune teklifi yapması için açık bir harekette bulunmadım. 
Genç, güzel ve ciddi olu§Um, beni arkada§ımın izdivaç 
üzerinde düşünmemi§ olmasına sinirlendiriyor, bu halden 
kendimi hırpalanmıJ buluyorum. 

tur. G:ıyet açık ve sarih otunuz. ArkadaJınıza bu vaziyet· 
ten ıstırap duyduğunuzu samimiyetle itiraf ediniz. O da, 
herhalde, bu kadar mes'ut bir dostluğun daha ·emin daha 
makul bir devamına razr olacaktır. Aileni:ı:i terketmek BU· 

retilc girdiğiniz hatalı yolda tereddüdünüzle daha tehlike· 

MarDneDOo New-ıoık 
Oelmlftfr 

CEVABIMIZ - Bundan azap duymağa lüzum yok· 

li çıkrr.azlara girmen!z muhakkaktır. Evvclemirde ebeveyni 
nizin affıru temin ederek onbrın fikir ve tavsiyelerini göze 
alrn. 

1 Beyoğlu, 319 istiklal caddesi, Bekar 1 



HABER - Akpm pGlltul ıo Blrindtqrln - ıt 

lsp8riYa dahm harbine 
ItalyanJar bilfiil 
iştirak ediyorlar 

Sof yada 
174 tevkif 
Bunlardan 82 si 

alıkooarak dlkerlerl 
bırakıldı 

1Sovyetlere karşı 
Japon ittifakı 

Madrlt hUkametıne göre 
Balear adalarını işgal 
edenler ıtalyanlarrnış 

Cennro 10 A.A.) - lıpanyol dele· 
guyonu matbµata apiJdaki beyanatta 
bulumnqtur: 

halde adının önilne geldi, ve aralann· 
da 300 tıpanyol askeri bulunan 1000 
kitilik bir kuvvet çıkardı. 

Bu kuvvetin, o Uç yü.ı askerden ma,. 27 eylOlde Pedro Pener ile altı 
arkadqı bir filllra ile tbi.ua aduından 
trapp Gandia limınmı vermııJardır. 

Pedra Fener alilerin. yabancı kuvvetle 
riD de yardımı ile adayı naal itıal ey
lediklerini, Valanaiya otoritelerine hi
Jıılye ıylemiftir. Fener demittir ki: 

Bulgarlstandan gelen haberler ye. 
niden bazı hadiseleria yol aldıjuu 

göstermektedir. Bulgar pollai eneDd 
gece Sofyada ani bir araştırma yap
mıf ve bütün umumi yerler, oteller, 
gazinolar batta tiyatro ve sinemalar 
araftınlmıt 17' kiti tedif olanıa11J
tur. Dün polis bunlardan 32 klfiyi tu· 
tarak diğerlerini serbest bırakmııtır. 

ıduı lta!yan ve lıpanyol Fa§iıtleri ----==~--------
idi. Bir kıımı. limanda ve meydand:ı Fransız 
icra edilen dini bir iyinde ha.zır bu - komu·· nı·stler·ı 
lunduktan ıonra Majork'daki karar-

gihı döndü. Dini Ayinde, kara göm- A!man hududunda 
leklileriıı bat kumandanı geııeraı AO"lt nftmaylş yapacaklar 
Rosıi de an ufta ha~r bulunmn:tu. 

18 eylUldc lbiuaya iki ltalyan diat· 
celdJ. Bwılar karaya bir liWılı 

rue sıkardılar. ve bu mUfrese teh· 
dolaprak, hilJdUnet kuvvetlerinin 

SeJdlmit olduldanuı ıBrdU. 20 eylOlde 
al,ah boyalı. ve ttalyan bayratnu ha· 
mil Cludad Real ıaniai, yanmda dijer 
iJd parça harp ıemiai ve üçer motörlU 
IJd tane ltalyan tanareai bulwıduju 

Adayı itgal eden kuvvetler piyıd~ teğ· Fransadan gelen haberler geçen 
meni ile belediye kapıcı11nı, Pedroınar- Pazarki fatlıt ntlmaylşlerme muka.
tinez adında bir batka adamı ve s.ll ce- bil bugün ve yarın Iı"ranunm velvi

le11 komiiniat nUmaylflerlne l8hne o
nah taraftarlanndan daha birkaç kiti- lacağmı göetermektedir. Yalım: AJsas 
yi kul'Juna dfı:dirdiler. Bu idamlann Loren eyaleti dahilinde 120 nUmayiı 
hepıi de adamn mezarlıtında icra edil yapmak için hUkfunete mtlracaatlar 

di. vaki olmuştur. Fakat hilkGmet bu 

Fransaya dü o bir 
nota verdik 

mmtakada yalnız 10 komttnist nttma
yişine mllaaade etml§tlr. Vaamafih 
komUniat partiai umwnt kAtibinin bil· 
kUmetin tahdit kararma muvafakat 
etmiyeceği haber verilmektedir. 

Fransız meclisindeki muhalefet par 
tileri aralannda bir toplantı yaparak 

(Btlftaralı l incide) dimiz Fransa • Türkiye mauhedeleri- hUk1lmetln komUniıtlerJ himaye etti-
,.ırmcta betlanaeaktır. Notanın metni nt, yeni tahaddlla eden vaziyete uy- ğint teabtt ve bu himaye ile htlkGme-
birkaç güne kadar ne§l'edilecektir. gun olarak tatbikından ibarettir. ti itham etmiflerdJr. Partiler bundan 

Bugllnldl "Ulus" gueteeinde Falih Anla~• ve la enderunlul•r dolayı diğer Avnıpa memleketlerinde 
Rıfkmm lakenderun - Antakya meae- .. pka girmert lulrarıa•Urdtlar beliren endipleri bildiren bir karar 
lesine dair çok mlllılm yazısı §Öyledir: D6rtyo'ldan bUdiriliyor: sureti kabul etmiflerdir. 

"Geçenlerde blr Fra.ıımz gueteal . Antakya ve lskendenınl~an bU- ıkı• zı·na suçlusu 
Tllrkiye ile Franaayı biribirine yak1q yük bir klBDll p.pka gtymeyı karar-

tıran aebeplerden babaett.Jli nrada lqtırmış ve fesleri YırtmıfJardır. (8tlf taralı l indü) 
ıaJ,lJ~n iki ell&8b nokta Uzerinde top- Yoksul olanlara bedava şapka dağıtıl- n6betçi müddeiumumiliğine ıöndermiı-

;ıanuea. Biri Frama ile Tllrldyeniıı maktadır. terdir. 
nU)fterek dostlan gittikçe artıyor. f. Umumi intihabat için namzet liate
kincisi Türkler reVizyoncu dğeildir· lerJ uılmıya bqlanmıpa da, sancak 
ıar. TUrklerf bu Jntihabata l§tirak etme

'Blraz h&IkkaU seven herkes Tlir· mekt.e wv ediyorlar. 
ki~nln i.'ft:clllı§ma, anla.ama ve 'blltibı Milletler Cemı,etı mandalar 
taahhUtlerindeki imzalarına ne kadar komlayonunda 
kıskanç bir hürmet gösterdiğini tas- Dlpr taraftan Milletler Cemiyeti 
dik eder. Biz hiç hesapta olmıyan ve Mandalar komisyonu mandalar mesc
çekinilmez ihtniflann dahi uzlaşma lesini tetkik ettikten sonra asambleye 
yollyle halohılnmumdan daha doğnı teklif edeceği bir karar aureti hazır· 
bir tedbir obmyacafmda mrar etmf. laıruftır. 
tlsdir- Konupıakta, hatta milnakaıga Bu karar ıuretinde, Suriye ve LUb 
etmekte hiçbir tehlike yoktur. :ıaıım iltikllle doğru gitmesi için 

Fakat ilk defa Kontreux konferan- Fraua hükUınetinln sarfettiği gay
llDda TUrki)'ellin de reviayoncular a. retler takdir olunmakta ve iatiklll 
ruma kablc:bğı güphesinl uyandır- meselelerine ait mli§kUllerin AdilAne 
makta menfaat bulanlar görillmUı- bir tekilde halledileceği hususunda i-
Ulr. timat beyan olunmaktadır. 

Cilrmn meıhut bir saat sonra lstan· 
bul üçüncü ıulh ceı:a ısıahkemeaine 

intikal etmiı. ıuçlular evvel4 cürümle· 
rinl inklra l&fttm~dır. Fakat mılld 
mU.tahtemlerinden üçü ıördülderinl 
•nlatınca Münevverle lluatafa: 

- Gençlik! demiflenUr. affedinbt 
Neticede ikisi de altlpr ay llapn. 

yirmifer lira para ce-. mahk6m 
ohnuılardır. 

Ancak M uıtafa suçu ltledili .nada 
henüz yirmi bir Ylf?DI dotdurmac!ıluı
dan cezası indirilerek bet ay bapee 12 
lira para cezaama mehktm edilmfttir. 
Derhal tevkif karan da verildlliDclen 
ilriıi de jandarmaya teslim edfterek 
tevkifhaneye ıönderilmiılerdir. 

Montreux konferaıw bant davası- -------------------------
mn mu..tesna bir bAdleeli idi. lk1 ve 

;ya birkaç tar"1ı bir taahhüt demek ----------------------· olaıı bir muahedenin herhangi bir 
Jdlbıtı u.tnnden bir veya birkaç ta
abhilt zail oluna ya bu hWdim mua
Jıedeci devletlerin birinin doğrudan 

HAFTANIN BUYOK MUVAFFAKIYETI 

SAKARYA (Hskl Elbamra) 
ya aittir. 

JEAN KIEPlJRı\ ile LIEN DEYERS 

Japonya, Çine 
anlaşma teklif 

bir şartı 
ediyor 

Çin - Japon münaHbatınm 10D gün rek b1r mUdafaa prenaipi 
lerde iyilil• delru lnkipf ettill ıörill· rilmesl. 
mektedir. Japon büyük elçili Kanıae 
ile llartpl Çınkanek arumdaki ilk 
mülilat el~n mareple yaptıp neza· 
ket ziyaretile batlaınııtır. 

Japon ıazeteleri, Japoayanın marqal 
ÇınkıneJce ıu teklifleri yaptrtmı yaı:· 
maktaclırlar: 

1 - Uçilncü bir devlet tarafından 
yapılmuı muhtemel bir lcml iatilhına 

brp Çinle Japonya ıraamda miltte • 

2 - Nankin bilk\1mctinin. 
malindelri bet muhtar eyaleU 
Dİf haklar bahtetmeai. 

3 - Japonya aleyhindeki 
r·n kontroJll. 

4 - Çin pmrük tırlfel 
den gözden ı~irilmesi. 

5 - Çin - Japon mflm 
kişaf ettirilmesi. 

6 - Nankin hUkOır.etinln 
relerinde Japon mllpvirleri 

Türkiye Millinin ifl" 
taksirli görüldü 

Sigorta · dolandırıcllığında y 
bir şebeke meydana çıkar 

Uzerlnde tahkikat yapıla• sigorta alade Tlrld'9 millt alprta 

sab&ek&rlıfı lfi yepyftll bir •fi.Aya tabtrlf bir t*Dde lfllıa si 
girmlf ve ortaya yeni bir tebeke dalul dn ftkllet dil• btaabul mi 
çılranlmrftlr. mlllflne müracaat ederek 

Müddeiumumilik bundan evvelkı oe- muamele yapılmuıaı i8 
beke ilerinde tahkikat yaparken hır Bu prlYUa 4Gepmada 

tebekenin daha ite kanftıiını ıörmttı bir lltUdlm ft1& kAlı' b1ll 
ve tahkikat derinleştirillnee bu tebek. daa mlddelamamnfk ~ ...... 
suçlularının epeyce kalabalık oit!ufu blyle bir tflta nrakı .ana 
ve stıorta kumpanyalarmdan epey me81ai latemiftlr. 
para aldıktan sabit olmqtur. Tahki· ------------ı 
kat derhıleştirtlmekle beraber bun· Klprl tl&tDnde a 
lardan Şefik isimli biri ıirtllen Hinm 
flzeriae, dtln tevkif edflmlıtır. bozmanın cez 

Tllrldr• MllDnln iM• 
Dlier t•raftan lktıaat veklleU tef· mahkemesinde Enincanh 

tlt heyetinin yaptıiı tetkikat aetlce. minc!e biri muhakeme edil • 

t..enev actajet 
divanına 

Vaşington 
elçimiz 

Namzet J(llsterlldl 
Uhey adalet divanından ıynlmıı oın. 

Japon murahhalllllft yerine açık kalan 

uAlıl• V•tıngton bilyllk elçimia Mü· 
nir namaed ı&şten"lmiıti. V&fhııton bU 
yük elçililine eski Maarü vekili HDr
metin getirilmesi mevı:ubahiatir. 

dillt u.m uat altıda bir 
..... lglne Rffato koymut-.. 

Bunu atma llatahtım 
yapnaı. •• 

Jılıhmut hiru ..ara ı 

ımt. iaAnlın birer bnnca 
mtlt- 8oara lllpril U.tOade 
.. ... bosmala •tl•""!.. y 

Evvel& derin bir tee..ur ... Sonra da aıqıar ... 

:.ı~ SARA v Sinemasın 
Materilmekl8 oıd• P""81a• a8alG 

ÖLÜM PERİSİ dolruya milli emniyetine temas eder
• ne yapnat J•mngeilr? TUrkiye en 
ade 1IRltl tercilı etti, muahedeyi im
a eclenllri maaa bqına ~ ve 
keDdDerlne eordu: 

Bütün Kadınları Severim ~~ıe:ı~/n:=~z:a~~=..: ~': w ımtB 
•su 1lola1at' 1aakka""41ci hikfim

.,. ga~ 1oa14tlt h""'31Cftda bir 
liMnıe ...... ,Değil..,...,,, 

MARSHALL. Bu fllmde qkm iWıl yUlaıekltfini canJıantılPl'11111 
Filminde 117.e bir çok aeyleri unutturaei.k bqtan bap gilzelliklerle bq FOX JURNALDE: Doktor Tevfik RU iti Aru, lıılontrö kont 

b&§& kalacaksınız. nutkunu eöylerken... Sonbahar Koda zaferleri w İapanya m 
Ilaveten: "Pariste neler oluyor!,, Paramunt - aktüalite • Mickey 

P t 1 ri ve saire. ... 
TUrkiyeıün bldime ba»mdaJd gö-

~ ve anlaJll tarzı kabul edildikten -------------------------
lmll'& karara varmak ula gllç oJnu-

•••ı azar gllııll matine saa 1 de • Fiyatlar mutedildir•••"!•••••••••••••••••••••-

.. -----· GEDtKPAŞA • ÇARŞIKAPI ·---yacaktır. Netekfm gtlg olmamıobr. Ve 
Jıfontreux konferanm TUrld,.anhı ba
l'JIÇJ politfkuma yani dent olmQltur. 

Şimdi de Antakya ve İakendenm 
mwleııd balrlrmda ayni l(lpheyi uyan
cbrmak iatfyeıı)ert g&1lyoruz. 

FCw revizyonculuk bir an•Jemı 
bUkUmlerinl herhangi bir ta.ra.fm men 
faati hea.bma bozmak defilae, bu ft· 
ham TilrkiyenJn bir anlaema htıkllm
Jerint oldufu gibi tatbik etmek husu
BUDdalti ısrarına karşı koyan fçin 
dofru olmak lhmıgeltr. 

Biz Antakya • tıkenderun dava.sile 
revizyoncu olmıyan ve muahedelere ı 
bağlı kalmayı hayat menfaati sayan 
l'ranumn preufpi berinde duruyo. 
ruz. ltiz kendi baneçı usullerimize •· 
dık lra1a.rak her §eyin iyi netice alaca
lı husmnmda)d kanaatimizi muhafa. 
•edip IM!)oraa. tı'aht politlkamı
zm 111.ftD!mu c!DrBatllJiQ Uaeriııde oy. 
nanrJmymı da arzu etmlY,OrUz. Ku-

AMBARAOÖR VARVETEl .. t LOKANTA 

WcncE' r ı u os Cı gınhk RE\fOSD 

Az AK Slnemas 
1916-37 - ~ •t..ı -~ j ..... 

BQ aene henien her tirketten film .aap.ıa.r •enn .adiri7et 
olarak: 

1 -Kahraman 
P'i1mi ile IUOaU apJOr. 0Jm1anlar: .tıtEQ DUllN. Rl~ 
2 laci film· SOKAK ÇtÇEQlı Mlmı11i1eti: FRAllZISICA 4'1AL 

IUCltEY lıL\US 

TDAK SINEMASINDA 
LlLtAN HARVEY VE wtt.LY PR1TSCH 

KARA CICJLLER 
filminde parlak mavaffa1dyetler Jruamyorlar. 

tldncıi Wr (SAADET) filmi. LILIAN HARVEY w WILLY 
FRITSCH'in • mütıeı- fW 

Kadın aıkı - Memleket qJa - thtDll • JIUsik • Rl1m.1aT 
llbeten: ~ak nıla.1en: 3z1Nılc - A--ycaa lh-

Mıtlneler uat 13 te bqlar, 
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Tonton amca 
mQthlş 
nl•ancıdır 

-1-
- Jv.1& Perrin'den

• Jfaule~ Cumanen u Mart 
Bu tehire bir mezara glrennit gibi 

0

rdiın. W aydır Pariı haricinde ıstı
ma hakim olamJyaıak bir seneri 

bi dolapıaktaymı, Oturdulum yer 
lli değildir, ve garip bir teudüf beni 
raya ıilrüklemit oldu. İltırabımın me-
plerini inh etmeğe ne lüzum var? 

p çekenlerin beni antam•l•n için 
ta ihtiyaçları yoktur; hiç ıstırap 

ımıııeaııif olanlara da labat ftrlDekle 
teY anlatllımt olmaz. tıtırap kendi 

inil eder, teaeDI ,, ........ da SÖSdlr. 
lıtıralıanı dindirmele imar ftl:6n. 

tehir hem ~. hem de •kiıı
: benbn oturdulum ev edaahlr itl

e eliler n1erden his de .ıı ... 
dlr. 

.. il1ı: defa b87lk bir can ukmtısı 
~ Kapı 9Pidılz •tn•n, OY •· 
ının ıeri çekilİfi, hayret ve ıılantı 
de eden hali bana bu kadını rahatsız 
"ğiın kanaatini verdirdi. Zayıf yfbil, 
parlak siyaha boyannq olan uçları 

cildi ve yqil gCSzlerile bariz bir te

teıkil etmekte, buna mukabil ona 
k göze çarpan bir hususiyet vermek· 
di. 

Kadın hiç de nezakete riayet etme-

- Ziyaret mi... Xirahk ev aramak 
. Möayö bunlan dUfünmüyor mu? 

Cevap vermeden bahçede parmakh
aaılnuı olan ve ilzerindeld yumm 

•ilinmit olmuma raimen evin 
tiln qyaaile kirük olduhuu anlatan 
ha~ gösterdim. önilndeıı ıeçtim. 

afıçeyı gezdim, melitaplı gecelerde 
rikullat gibellik1ere bilrüft~cegini 

euflim blıbçenba OrthJnda gti· 
bir bavm vardı. İmparatorluk tez
tile lllalenmtf aalona geçmek bere 

kapıyı açtmbm. 

Saçlan yubndan topuzlannuı kadm 
, bütün odalan gezdim, eıyasmı 
üm. Ecdadımızın içinde ıstırap 
· eri eaki evlerde, kederlerimizi i-

izde dondurmak için yalnız kal-
hodldmbimı temin ve teskin eden 

·p bir keder kokuıu duyuyor; Bu 
botuma &itti ve hOflandığmu da ba
rehberlik eden acaip kadına aöyle-

_Zemin katındaki aalona tekrar gel
tik. Dalgmhkla, ceviz aiacından ya

piyaııoya dayandım, açtım, ec
l*nnaldarile sukurlanmıı un 
leyrettim. Binaenaleyh, bana ret_._. 

....... m•nm ytmlnde biran hasıl 
. terecWut merak itmizazlannı gör-

. ~ ~i.rdeıı tolc ve tatmin edici ae
ıııttim. 

-: Bu evde carlp bir facia oldu, de
~danberi lcüme buruını ki
le ıstemedt Eter, Mösya eskiden 

bu 1ebirde oturuyorsa ... 
haııat istedim, anlatıyordu. Benden 

~ buraya esrarlı iki çift gelmiıtt 
ut qklannm yalnrzhlt içine ka
. lar, kimaenin en 1dlçilk teferrOa. 

b~edilderi bir hayat yapyorJardı. 
gün .~sini de birinci kattaki oda

birinde kömilrle zelıirlmmit bul 
~ Anlattığına göre, Jrachıı Ölüzıa

rtarılnuı, fakat çıldınnıı, ve bir 
. rhaneye kapatılmıı .. 

Ş~di, 8Jkın bu melankolik de 
Urdü~ . . . ev 

... ıkı ınaan baklanda merha. 
t dolu .&.-.1n_ 1 . . . d. 

0 
uy unce enn eııny ıın, dütü-:urn. Bu hikayeden sonra, kira-

n. b.t~m.d~ vazgeçmek flSyle dur
be ~a~ı.ı ışıttiklerim beni bu ıstırap 
d .~ ıçınde sımsıkı bafbyordu; ban 
Uf ilnUrken dayandığım piyanonun 

§laruıa parmağımı dokundurdum, hiç 
•es çıkmadı, yalnız bu ağaç kadav

ya çarpan tahta çekicin boğuk aeaini 
Ydurn. Kapağı, bir mezan artüyor
uş gibi hilnnetle kapadım. 
Salondan sUratle çıkarken: 
-:- Xh ltk:ılal lllmlnle haUedebilece 

hafta s8ylemenizi rica ederim 
diın. Buraya qyalunnm b1r kısnu~ı 
ti?'U:ce.ğim1 ıb de bana. Madam, it-

lerimi yapacak iyi bir himıetçi bulmak 
1\itufklrlığuu ıöaterecebinb. 
Kadmcağıs hayretten dona 

tı; maamafih, bana iatediiim 
Yerdi; aonra, ae]Aml•ttık. beni 
kapıaına kadar geçirdi. 

O gün aqam&n itibaren, yemekten 
sonra nmin katındaki salonda yerleı • 
tim. tik zamanlar hoılanmamıı olmalcla 
beraber, aimalyah saçlı kadını hizmetle
rimi yapmak üzere alıkoydum; adımn 
Madam Lemeilleur oldutunu 6ifen· 
cUm. 

IN1-
l>iln akpm. yemek yemea men aa· 

1oaa ıesecelim aırada. ı.ı.se Jrapmıun 
sili plmdı. Bir fe1 haber nrea Jaer eeı
te bir tuhaflık, lnunda irkilme tesiri 
yapan bir eda vardır; bunda da, iddialı 
blr jnynm ıeleceiini anlatma bir ihti
zaz vardı. Garip bir hiı duydum; içiın
den hlkim olamadığım bir hiddet beni 
salona koıınağa zorladı, Madam Leme
illeur'un kapıyı açmak üzere bahçeye 
koıtuğunu &ördüm. Tayfi bir ıekil 
kadmı itti, önünden geçti, ulon kapı· 
amda bekliyordum, kartımda durdu. 

Uzun boylu ve canlı idi, tülleri için
de gilzel bir kadına benziyordu: elbise
leri sokağa asılarak kurutulmut çıma
trrlann kokusunu taııyordu. Kendini 
bir sandalyeye attı, saadetle beraber kö 
tWilğü anlatır ifade ile gfilen 18zlerini 
bana doğru kaldırarak eldivenlerini 
çıbnnağa batladı. 

- Beni çok mu beklediniz? diye sor
du. Onlardan ayrılıncaya kadar alda 
karayı aeçtim. 

Konuıuyordu, bana bakmıyor, belki 
beni görmüyordu. tnaan, onun 18ı:lerin 
de mütemadiyen odanın kötelerindc bir 
ıeyler araıtıran mllteceuia bir ifade 

bulur ~ibi oluyordu; eldivenlerini çı· 
kannca, parmaklamwı ~uyla tülilnll 
tuttu, ppbıının Uatilnden çıkardı, hiç 
bir ıey söylemeden kendiaini aeyreden 
bana doğru yaklqtı, ve ıene bana bak 
malcaızın alnını dudaklanma doğru u
zattı. Ta t1ı bir seale mırıldanıyordu.: 

- Hiç olmazsa. bana bonjur deyiniz, 
yoksa bana kızmı1 olduğunun bUkıne· 
deceğim. 

Ağzımda arif cildinin temasını his
settim. Esrarlı kadın birden epeydenbe
ri kapının yanmda ayakta duran, bana 
iıaretler yapan. ellerile bqmı tutarak 
mağfiret diler ıibi ıözlerini semaya 
kaldıran Madam Lemeilleur'e dlSnerek 
emreder bir sesle: 

- Acele yemeği buırlayınız, dedi. 
Ayni amanda, yalıuz bir kiti için 

hanrlanıru1 olan masaya oturdu. Bu 
kadını hiç tanımıyordum. fakat çok 
nıÜffik bir hiale 1ıtırapb halini keıf et· 
ıni1tim: eğer, biı;metçim, o konuıurken 
bir takım ipretler yapmamı! oluydı, 
belki de onun bir sergiheft kadım ol
duğunu zannedecektim. 

Simsiyah saçlı kadın ifmbu1ari1e 
vazıhan bana: 

- .NöayCS, bu kadın delidir, demek 
istiyordu. Bu kadın dört sene evvel, 
birinci kattaki odada kocuile beraber .-iiliiiliiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 
kömürle zelıirlenmiı olan kadındır. 1 Daimi 

Kat ve göz ipretlerile bana "doktor okuyucularımıza 
aramata gideyim mi.. Yahut kom.ileri-
mi çağırayım?., tamndaki aualleri çok Guetemilbl enelee, daimi ku· 
canmu aıktı. Yerime oturan nvallı ka- ponlanm toplam!§ Te bu kuponları 
dma gözlerimi dikerek bakıyordum. idarebaMD1isdt=n kartla deiittirllliş 
Bakıflarmıu karıılatınca ı8zleriıün için olanlara gazetemizin birer aylık 
den güldilğünil, ve dernal bqb tarafa ıboneai pnderilecektlr. 
dönerek gene deminki avarellklerine • .Bu okayaealaruaızın kartlarfle 
devam ettiğini ıördflm ... Pabt, bir va· birlikte adr•lerlai fdarehanemize 
kitler saadetine phit olmuı olan bu 1 .JildirmeJerlnl rica ederiz. 
yerde tekrar bulunmaktan dolan bir ... _____ ....... ____ __ _. 

allldUıet, bir bahtiyarlık hiaaediyordu. 
Elinden kurtulmak iıtedili cellatlann 
hepsi, fU anda, korkunç 1azıer1 n sim 
aiyah aaçlarile kapıya dayannq duran 
kadmd& tece11ilm ediyordu: bedbaht 
kadın, kaçmap, yUrUmele, uzun mUd
dd koımağa mecbur olmuttu: fakat, 
nereye gittiği derhal ve kolayca anla
!Jlıyor, ve yakalanıyordu. İçinde her 
ıeyden kaçmak, her fC)'e isyan etmek, 
her teYİ reddetmek iddiaaı vardı. Fa -
bt, bütDn buntan yapmap lmkln ve
recek ruhi kıymetlerin pek çoiunu b7 

betmit bulunuyordu. Deliliğine rai • 
men, bu kadına karp duyduğum mer
hamet bütün diier diltüncelerime h1· 
kim oldu. 

Madam Lemeilleur' e sabit nazarlarla 
bakıyordum, mukavemet için gösterdiği 
biltiin gayretlerine bir nihayet vermek 
mabadile masanm huırhpnı tamamla
masını ve kadmm isteklerini birer birer 
,.me ıtıtirmeaini emrettim. 

' (Arlruı var) 

Yazan : Niyazı Ahmet 

407 sene evvel bugün 
Birinci Viyana muhasarasının 

son hücumu yapıldı 
Uç casus Viyana sokaklarında parçalanara 

cesetleri lstlhkAmlara asıldı 

4111 sene evvel bugün, 1529 yılı 10 
llkteırin günü, Viya.naya son ve kati 
hücuma ıeçildl. LAldn Uç gön süren 
hflcumlarm dehtetl, Vfyanayı dfişü
re•edL 

Mesvlm ilerl17orda. Yiyecek bu
lunmamaaı tehlikeli vardı. Veziri 
hına, müuaracla.a us geçilmesine 
karar nrdf. Her yerde muvaffaki
yet kaanmata alıpn yeniçerilerin 
Viyanadan dönmeleri pek feQlanna 
gldJyordu. Bunu anJıyan büyük ve
zir, bol bol para datıttı. Yeniçerilc· 
rin her biri biner düka alaı. 

Vf7anuın karhl'Df11 kati olarak 
anlqrlır .an)Afılmu. mvb-.ra gtl
nflndenberf sesiz kalan çanlar, etrafı 
inletmete bqladı. Vezirilzam, eir 
olarak yanında bular.an A9118turya 
ba:rrak\arı Zedliçe sordu: 

- Bu gtlröltüJer nedir?. Ne ola 
yor?. 

Bayrakdar cevap vudi: 
- Viyana kurtulduğu için kardeıle

rim blylk bayram yapıyorlar. Bu 
sesler sevin~ çanlarıdır. 

Jbrahfm paf8, esir bayrakdarm 
cesaretle nrdlil cevaptan fevkallde 
memnun oldu. Ona ipekli ve anrmal1 
elbiseler giydirerek Viyanaya gön
derdL 

Yezlrlham, ikinci günU Viyana· 
ya ltalyanca f(iyle bir mektup yolla-
dı: 

drlar. Fakat giz hapsinde bala 
ruluyorlardL Kendilerinin fula 
ra sarfettlkleri nazan dlkatl ee 
melde ldf. Hflkhaet, ilk hee laer • 
ç6ntl sıkı bir aorpdan pçlrdL Llkta 
bir ip uca alamadı. Bunun ilzerlH 
işkence fash batladı. lıt.e o zamaa 
her te:vl söyleclller: 

- Biz saneaklanmma altındui 
ka~ttık. Yeni~ kmuaclu1an 
bir fırkaya rellller elmu kere 
llyetU para ftrdOer. 

Bu itiraf, Almanlann par~ 

malan için kafi geldi. Her ü~ünü de 
pa~ parça ederek .sekaklaria 
lqtırdıl&r. 

- Blzclea kapı-ak bize dilpaan 
edenlerin hali böylt olur?. Dl 
lardı. 

Neferlerin parçalanmıı rieatla 
her tarafta gezdirildikten sonra ..,. 
tlhklmlara göttlrUlerek .. ıdı. 

Kargalardan 
kurtulmanın 

çaresi 
Bazı yerlerde kargalar ~tçtıere, 

bahçıvanlara ve bllh881& meJft 1 
tlrenlere btiyilk zararlar vermekted 
Bu zararlı hayvanlann bostan kon. 
luğu gibi çarelerden de ~dikl9" 
yoktur. 

A vustralyanın Dunedoo pttçlle 
den Jeymls Yeo kargalara kartı~ 
tesirli bir çare bulmqtur. 

"Ben tbrahim pap, Alahın inaye- y eo öbe ile altı tane karıa ta.._ 
tile, en büyük, en tanlı, en ziyade b 
mağlup olmaz imparator olan Sultan unları çiftliflnin açık bir yerine ~ 

cirlemiftJr. Kqları !--r sfin yem .,. 
Süle) manın vezlrilzam ve mahrem -ve su vererek bıeslemeye bqlanuıttr. 
miltavid; ben, onun devletinin mü- o vakte kadar çlftuti kalabalık 
diri, kullannın, sancak beylerinin rillerle ziyaret eden karplar kar~ 
reisi, ordularının seraskeri, size. Jerlnln böyle sindrlerle ballı bir _. 
astı ..... mert zabitan t Ulağınızla gön- ret hayatı yapdddanm priince bir 
derdiğiniı mektubun maaline muttali daha oralara utramamıflar, Jaaıta • 
olduk. Malılmunuz olsun ki biz sizin civardan büsbütün pç bile etmıiı" dm~ 
beldenizi almafa gelmedik, Arşidti- d. ır. 
kUnizU majlap etmeğe geldik; Jl.en- ------------
düıini bulamadıfımız içindir ki bura
da bu kadar gün kaıJ>ettik. D6n esir
lerbıizden üçUnU salıverdik. Size 
teblit etmek üzere ulafmıza söyledi

fhniı veçhile sizin. de bizim esirleri
miz hakkında öyle muamele etmeniz 
mttnafpttr. Eltmlzde bulunan eslr
lerinizi saymak ilzere bize memur 
gönderebilirsiniz. Ve bu bapta doğ
ruJaijamazdan asil endi~ye mahal 
70ktur.,, 

İbrahim pasa bu mektubu yazdığı 
glln, kaU riicat kararını vermiş de
fildi. Fakat aynı gtln Vi)'llnada hiç 
beklt?nmiyen bir hadise "'1lku bula
yorda. 

Uç Alman nef e~ üstleri başları 
tos içinde Vi111na kapılannda hellr
mi~ler, yeniçerilerin ellerinden kur
tularak ka~bklannı söylemişlerdi.. 
J\lmanlar, §ehir kap1S1Ddan i~eri alıııl 
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Takım, kaptanı her şeyden 

vvel arkadaşlarının muhabbet 
e hürmetini kazanmış olmahdır 
Klas oyuncusu seviyesine yükselen 

futbolculanmızı ele alacak olursak bun 
lann küçük yaşta mahalle aralannda, 
arsalarda boş vakitlerini tenis topu ile 
futbol oynamakla geçirdiklerini görü -
rüz. Oyun o kadar ptakits, o kadar alı
stkhk ve üzerinde o kadar işlenmek is
ter ki bunu üç beş seneye sığdırmak 

kabil değildir. Bunun için de erken baş 
lamak §arttır. Kadıköyündeki cevizlik 
araaaının yetiştirdiği ve dünyanın her 
neresinde olursa birinci kategori takım
Iann kendisine yer verileceğine şüphe 
etmediğim Fikret, işte böyle çekirdek
ten yeti§me, tenis topu futbolcusudur. 
Gene sırası gelmişken söylemek isterim 
ki küçükler için tenis topu ile futbol 
oynamak faydalıdır. Çünkü futbolde bi 
rinci derecede ehemmiyeti haiz olan 
tüt çekme sanati en iyi tenis topu ile 

1 
öğrenilir. Bu top fazla havaya kalkma
dığı gibi düz gitmesi için çok sıkı vu
rulmak lizımdrr. 

Tenis topu futbolünün gözü alıştır -
mak hususunda büyük faydası vardır. 

Maamafih bu gibi hususat hakkın -
da teknik kısımda daha mufassal marn 
mat vereceğimiz için burada uzatmıya
cağmı. Futbolün gençlere muzır bir o
yun olduğu hakkındaki yanlış telakkiyi 
ıu kısa izahatla tashih etmiş ol 
duğuma inanıyorum. 

TAKIM ZiHNiYETi 

Birçok vesilelerle, birçok tecrübeler
le ıuna kani oldum ki futbol kombinezo 
nunun esası, takım zihniyetidir. Bu ol-
adı mı futbolde, isterse oyuncular te

ker teker en iyi futbolcu olsun muvaf
fakiyet şansa kalır. Saha üzerinde on 
bir oyuncunun da adeta yekpare bir 

Tak:m ruhunu, takım şerefini oyun
culara iyice aşılamak, gene klüplerin 
büyükleri ve idarecilerine ait bir vazi
fedir. Oyuncu takım şerefini her türlü 
şahsi mülahazaların üstünde tutmalı · 
dır. Bunun en kolay yolu da klübün 
mes'ul şahsiyetlerinin ayni vechile ha· 
reket etmekte olduklarım oyuncuların 
gözlerile görmeleridir. 

Bir oyuncu, oyun sah~sında yüzde 
yüz randıman verebilmek için arkada · 
şına karşı içinde hiçbir garaz, hiç bir 
kötü his, hiçbir kızgınlık hissetmeme
lidir. Bilakis biribirlerinin ufak tefek 
hatalarına karşı daima millayimetle, 
daima müsamaha ile mukabele iledir ki 
sahada yekpare bir cephe muhafaza e
dilebilir. 

Yekpare bir vücut gibi, on bir oyun
cunun biribirlerine itimat ve muhab -
bet hislerile sahaya çıktıkları takdirde 
bu talcımı mağlUp etmek biraz güç iş -
tir. Oyunu kaybederlerse diğer takı -
mm daha iyi oynadığına hükmetmekte 
asla tereddüt caiz değildi. 

Müsabaka günü takım ruhunu en zi
yade hırpalayan, en tamir kabul etmez 
şekilde kıran oyuncu ''bugün yenilece
ğiz,, şcırkısını tutturan bedbin tiptir. 
Bu gibi boşboğazların fikrimce takım
ria değil, klüpte bile yeri olmamalıdır. 
Kuvvetli bir rakibe karşı sahaya çık -
madan evvel bir takıma bundan daha 
fena tesir eden hiçbir ilaç, bundan dah-:: 
fena bir telkin tasavvur edemiyorum. 

Çünkü yenilmeği değil zihnine yer
leştirmek, birkaç kere böyle bir ihtima
li kuvvetle mülahaza ve düşünmek bile 
takıma maçı kaybettirmek için kafidir. 

TAKIM KAPTANI 

kütle imiı gibi çalışmadıktan andan iti- Bizde ve belkide birçok yerlerde, fut
barcn takım yüzde ellisini kaybetmiş bol gemisini süt liman bir havada oldu
ôemektir. Bazı defalar kendi klübümde ğu kadar fırunaya tutulduğu zaman d.ı 
bile phidi olduğum bu takım zihniyeti iyi idare edecek, onu selamete çıkara -
nin kıeybolmasının mes'ulü oyuncular- cak oyuncuyu intibahta yanlış hareket 
dan ziyade klüp idarecilerile takım kap edilmektedir. Arkadaşların tarafından 
tanındır. sevilip sevilmediğini, futbol tekniğini.' 

Bir klüpte takım zihniyetinin zavali ve taktiklerine vukufu olup olmadığını, 
bir sürü dedikoduların çıkmasına da takımda otorite ve disiplin temin edip 
sebep olur. Bunlan hariçte klüp aleyh- edemiyeceğini tetkike hacet görmeksi· 
tarlan büyütürler. önüne gelen bir şey zin gelişi güzel en iyi oyuncuyu kaptan 
uydurmağa bakar. Durup dururken hiç tayin edip işin içinden çıkıvermek işin 
akla gelmiyen §ayialar çıkar. Velhasıl kolay tarafına sapmaktır. Fakat her i
vaziyet berbat bir hal alır. şin kolay tarafını değil, zor tarafını 

Buna karşı koymak için klüp idareci halletmekle muvaff akiyct elde edilece· 
leri oyuncuların ayn ayrı haleti ruhiye ğinden ben de bu zor kısmı anlatmak 
Ierini tetkik etmek ve ona göre tedbir- isterim. 
ler almak mecburiyetindedirler. Bir o- (Devamı var) 

yuncunun tabiati diğerininkine uymaz. Al l Ü hl Ik J l l 
Bunun için vaziyeti herkese anlayabile l I{ O S e U rU 
ceği, kavrayabileceği bir lisanla anlat- Her sene büyük bir alaka ile takip 
mak ve hatalarını, yanlış düşündükleri- edilen f<'rnnsanın (Altı gün bisiklet 
ni isbat etmek lazımdır. Uluorta baba- yarışı) eV\·elki gün başlamıştır. 
yani nasihatler, verildiği günün ertesi Pazar günü akşamı bitecek ola:t bu 
gün unutulur. müsabakaya Fransız, Ilelçika, İtalya 

Oyuncular arasında takım ruhu, ta _ Ye Hollanda bisikletçilerinden müte· 
kım aıkı velev en hafif bir surette sön· şekki! on ht'ş çift iştirak etmiştir. 
meğc ba§ladığıru gerek klüp idarecile· 
ri gerekse kaptan i§ daha saçağa sar
madan sezerek derhal harekete geçmeli 
dirler. İf işten geçtikten ve oyuncu1a -
mı biribirine akrşı hürmet ve muhab -
betleri zaval bulduktan sonra yapılacak 
it. hiç bir netice vermez. 

Bu itibarla kaptan bu gibi hallerin ö
nüne geçmek, oyuncular arasında biri
birlerine ka11ı en ufak bir hoşnutsuz
luk çıkmamasına son derece itina et
mek lazımdır. 

Oyuncular arasındaki kavgalar ba -
zan saha üzerinde, fakat alelUmum so
yunma odalarında baı gösterir. Her ne 
rede olursa olsun bu gibi anla§amazlık
lar önüne geçmek gene kaptan ve idare 
cilere ait bir mes'uliyettir. Bunun için 
de idarecilerin ve kaptanların oyuncu 
psikolojisinden anlar adamlar olmaları 
!arttır. 

Biribirine kızmak, biribirini tenkit 
etmek yalnız futbolcuların değil, bazı -
lanmızm sık sık, bazılarımızın daha a z, 
fakat muhakak surette hepimizin ba · 
şmdan geçen işlerdir. Fakat İ§in inceli
ği bunların alevlenmesine, büyümesine 
meydan vermeden kapatmak, unuttur· 
maktır. 

hislk let 
• 

şan1pıyonuna 

Madalya veriliyor 
Birçok defa şamp:yon olmuş dün

ya birincilerinden bisikletçi ( Antonin 
Magne) ye Bordo !';!ehri nişanı veril
mesi karnrln.ştırılmıştır. 

Nişan merasimi Fransanm altı gün 
yanşmdn.n sonra (Magne ) n in scrcfi
ne verilecek ziyafette Bordo belediye 
reisi ve mcb'us (Guioudc) tnrafındnn 
takılacaktır. 

lngilterede 

lik maçları 
lngilterede futbol lik mnçlarının 

s on haftasında alınan neticeler~ 
Albion Karltonu 4- 2, Derby Rrent

fordu 3-2, Leeds United Hudders fildi 
3-0, Brinmingham Lh erpolu 2-0, 
Manchestcr ArL cnalı 2-0, Sundcr
land \'ertonu 3-1, Dolton Nolesi 2-l ı 
Cheterfield PJrmouthu 1- 0 mağllıp 
etmiştir. 

Chclsca ile Portsmouth birer golle 
berabere kalmışlardır. 

HABER- ~lişam post~ 

·Futbolcular B l • t 
Hakeme itaate U garJS 8010 

8~:~b0~~~~r~::re Levi~ki takımı gel 
tarzını oyuncuıara Bugün Pera yarın da yeni ş· 
söyllye bilir mi? Fri- ·ı b. k 
kiklerde kaç dlldilk 1 e ırer maç yapaca 

öttilrUlür 
Maçtan cvevl bir hakem giyinme 

odalarına giderek takımlara oyunu 
ne suretle idare ctme?k niyetinde ~ldu
ğunu ve oyuncuların neler yapm·ı 1.arı 

lazım geldiğini söyleyebilir mi? 
nu vaka lngilterenin Langşayr 

mıntakası Jik maçlarında olmuş ·.·e fe
derasyonu bir hayli alakadar etmiştir 

Hakem böyle bir iş yapıp yapamıra
cağı meselesi birçok münakaşalara yol 
açmaktadır. 

Hakemin yaptığı tavsiyeler arasın
da bir de frikik için nasıl davramlma, 
sı lazım geJdiği vardır: Frikik için bir 
tek düdüğün kafi olduğunu ve topa 
vurmak için ikinci bir di!dük çalmaya 
cağını söylemiştir. lugiliz federasyo-

Lc1'iski ile 01J11ıyacak i§li ve Pcra takımlanntn bir arada ıı1mm.t.ş 

nu bunu doğru bulmamıştır. 

Gerçi federasyon karşı tarafın çar
ç.abuk toplanarak, kendi hataları yü
zündeıı \'erilen bir cezayı kendi lehle 
rine ~e,·irmemeleri için frikikin gayet 
seri ntılma..c:ıı taraftarıdır. 

Fakat vurulmak için ayrıca düdük 
çalınmasında ısrar etmektedir. Çünkü 
aksi takdirde oyun şirazeden çıkar. 

Zaten bu iş hakem talimatnamesinde 
gayet sarih bir surette yazılıdır. 

Mezkfir hakem bir de müracaatlara 
karşı alacağı vaziyeti izah etmiştir. 

Dunu da iki parçaya ayırmıştır.: 

I - Verdiği kararlara karşı oyun
cuların hiçbir müracaat yapmamMJ. 
il - Kararlara dair hiçbir sual 

irat edilmemesi. 

Hakemin mtiracaat için hayır deme 
si pek de doğru değildir. Çünkü ve
him edilen bir hnl;kı aramak insanla· 
rın tabiatı iktizasındadır. Bunu hür· 
metkarane bir surete yapmak da oyu. 
nun bir parç.asıdır. 

Verdiği kararlara dair hiçbir sual 

Evvcke de bir kaç kere memleketimi 
ze gelmiş olan Bulganstanın tanınmış 
tc.kımlarından Leviski, dün tekrar ş~h 
rimize gelmiştir. Bulgar takımı ilk ma· 
çrnı bugün gayrifedere ekalliyet takım· 
larının en kuvvetlilerinden Pera ile 
yap,acak. Yann da ayni kuvvette bir ı 
takım olan yeni Şişli ile karşılaşacak

tır. 

Maçlar Taksim stadında saat 1 S,30 
da başlayacaktır. 

Müsabakayı tertip edenler. bu futbol 
temasını iyi bir spor günü haline ıok · 
mak için pazar günkü futbol maçından 
evvel ve haftaym arasında yapılmak Ü· 

zere bazı futbol ve atletizm numaraları 
da hazırlamışlardır. 

Pazar günü Şişli - Leviski maçın · 
dan evvel saat 13,30 da T. Y. Y. Kurtu 
1 u ş ve Arnavutköy takımları arasında 
da bir kupa maçı yapılacaktır. 

Saat 1 ,550 de Pera, Kurtuluş ve Şişli 
atletleri arasında 4X400 bayrak yarışı 
yapılacaktır. Ayrrca haftaymda da gene 
bu Uç ekip arasında bir Balkan bayrak 
yarşısı koşulacaktlr. Kazanan takıma 

Bugün şeref 
stadında 

Askeri 
mektepler 
Spor bayramı 

ba~hyor 
Her yıl yapılmakta olan askeri mek

teplerimizin spor birincilik müsabakala 
n bugün Beşiktaş Şeref stadyomunda 
saat 15,45 te başiayacaktır. 

Maltepe askeri lisesi direktörü kur
may albay Adil Tiirenin başkanlığında 
) ap:lacak olan bu spor müsabakaları 

atletizm, futbol, hendbol, voleybol, gü
reş, boks gibi sporun bütün şubelerini 
ihtiva edecektir. 

sorulamıyacağı mesele.sinde hakem ================ 
haklıdır. Cezaya çaıı>an bir oyuncu-

nun hakeme gelip biiyük bir nezaketle 
hatasının neden ibaret olduğunu sor
masını ve hakemin de yine nezaketle 
ce\·ap \'ermesini lngiliz federasyonu 
muvafık görmektedir. 

Hakemin maçtan eve,·1 giyinme oda · 
ı:>ına gir111eğe hnkkı olmadığını ~öyli

yenler pek çoktur. Fakat oyunun iyi 

kontrolünü temin içiıı hakemin nasıJ 
davranacağım iki tarafa anlatmasın
da ne gibi hir mahzur bulunabilir? 
Böyle bir tedbirin hiçbir zararlı tara · 
fı ~oktur ,.e yapılabih•ceği yerde oyun 
sahac;ından ziyade gi) inme odalarıdır. 

Takımlar bir kere sahaya çıktılar mı 
artık uzun ı:ıfın sırası geçmiştir. O
.> un derhal başlamalıdır. Oyuncuların 
sahada verilen karara karşı i~ter ba~ı 
rarak sözle isterse kol ve ellerile tc-

zahürde bulunmaları ve kararın yan 
Jış olduğunu göstermeğe kalkışmaları 

katiyen caiz değildir. Böyle bir oyun· 
cuyu hakem derhal sahadan çıku

mahdır. 

Buı1dan başka bir oyuncunun karşı

sındaki ha..c;mı aldatmak için kendi ta· 
lnmından birisine oyun esnasında söz 

söylemesi de iyi hir hareket deği1Jir. 
Geçen hafta lngiltcrenin Bol•on -

Preston maçında bir oyuncu karşısın
dalii l:nsmı aldatmak için yanındakine 
"Sağa,, yeriyorum diye bağırmış ha· 

kem de bu oyuncuyu "Centilmenliğe,. 
mugayir hareket,. suı;ile sahadan eh· 
şarı çıkarmıştır. 

Netekim Glaskoda İskoç likine kar
şı futbol !ikinin yap~ığı maçta lngi1iı
lerin meşhur muhacimJerinden Bil!i 
Walker hakemin topu ha\•aya atacağı 
yerde frikik \•ermiş olmasını doğru 

bulmadığını söylemesi üzerine saha
dan dışarı)a ~ıknrrlmış \C federasyon 
bu cezayı kabul etmiştir. 

İngilizler futbol maçlarında bilhas
~a hakeme karşr en sıkı bir itaat gös
terilme.sini istemektedirler. 

kıymetli bir heykel hediye edil 
Taksim stadyomu idareal ıpat 

lılannr memnun etmek için ucuz 
tertip etmiştir. 

Takımlar nasıl 
çıkacak 

Öğrendiğımize göre Şi§li 

karşı §U şekilde çıkacaktır : 

Ferhan. Mığırdıç. Kirkor, 
Diran, jirayir, Onnik. Kirkor. 

Pera da Leviskiye karşı aı 

oyuncular arasında en kuvvetlı 
nı çıkaracaktır. 

Cofatinos. Vlastadi. 
to, Angeli, Ekonomidis, Hüsc 
çeviç, Bambino, Etyen, Flepas. 
Hristo, Süleyman, Mcsinezis. 

~-------------------------
Halkevini 

Gayri federeler 
maçları başhy 

Eminönü halkevinden: 
Evimiz tarafından gayrirf 

klüpler arasında düzenlenen tik 

rına 12-10-936 pazar günü 
rük stadında başlanacaktır. 

Program: 

A) Saat (13,15) te KüçükP' 
Fatih idman. Hakem: Necdet. 

B) Saat (14,50) de Halıcı 

Aksar.ıy ( A) takımı Hakem: S 
Birol. 

C) Saat ( 16.20) de Karagliıtl 

Topkapı (B) takımları. 

Mlllt futbol maı;I 

Romanya 
Macarista'1 

Geçen hafta Bükreşte Ma 
ve Romanya millt futbol takı 
bin seyirci önünde karşılaşnıı 

Oyun fevkalade zevkli olm 
ci haftaymın ortalarında 

hirind fo'ayılarını kaydetmişle 

Bu devre son dakikaya ka 
menler beraberliği temin i'lll 

mışlarsa da muvaffak olam1Y• 
fır - bir Macarlar lehine bltlll 

ikinci haf tayının baslangıcd 
menler beraberliğe yiikselebi 

dlr, fakat bu beraberlik pek u 
memiştir, 

Devrenin 28 ind clakikasıncl' 
carlar ikinci galibiyet golünii 

Jar ve hu suretle oyun 2-1 Ma 
futbol takımının galebe.sile ıı 

lenmiştir. 

Çekosluvak 
Yugoslavya Of( 

Pngda yapılan YugosJa'1' 
koslovakya millf fut bol takınt~a 
çını ~klcr cııfıra kn.rÇl :ıltt ,, A:. 
zanmışlardır. 

Müsabakanın Çekler lehine 
ümit edfliyordu. Fakat bu il!ıtli 
6-0 gibi kahir bir zafer ola 
getirilemetdl · 



u yazımızla Yermekte olduğumuz' 
re~et .~_erilc~~nin İ~i gayesi vardır: 
Jst g(>gse guzel hır ziçim ''er.mek 
cisi de teneffüsü ,.e dolayısik kan 
eyanını harekete getirmektir. 

U ve YI numaralı hareketlt>r gn

çabuk ve solu!~ kesilinceye kadar 
mkün olduğu kndar kunetli ya
mahchr. 

ili ve Yl numaralı hareketlr; ise 
akis gayet yavaş )apılacak Ye va
rken deriıı derin nefes alınacaktır . 

1 - GOVDEYJ ÖNE EGMEI\: 
Ayakta, bacaklar ayrık, dizleri bük
lmizin kun-ette ileriye doğru .eğiJ
k, sonra kollar yukarıya uzatılmr-; 

krc;'cWşin bir 
çay elb-iaesi 

ve göğs!i gergin bir ~alde iken birden 
bire düzelme!c. 

Bu hareket en . azı on iki defa ya· 
pılmalıdır. 

il - OLDUGU YERDE SIÇRAMA!< 
Ayakta, ayaklar biti~ik, eller kalça

da, ayak uçları üstüne kalkarak soluk 
tükeninceye kadar olduğu yerde zıp
lamak. Zıplarken bir defasında bitişik 
ayaklar üstüne düşmek, ikinclı;;inde 
bacaklar ayrık iken tabanları yere 
de~dirmek suretile değiştiriniz. 
lll - KOLLARI ÇARK ETTIRMEI< 

Ayakta bacaklar kollan omuzun 
çevresinde döndürmek suretile soluk 
almak. Kolları kaldırırken derin de
rin nefes alınız. Ve indirirken soluk 
salı veriniz. 

Bu hareketi gayet ya"aş \'ederinde~ 
ve derine olmak şartile en az altı defa 
yaprmz. 

iV - BACAKLARIN ÜSTÜNDE 
ÇÖKMEK 

AJ·akta eller kalçada, göğüs dosdoğ
ru olduğu halde bacakların üstünde 
yavaş yavaş çökün ve birdenbire kal
kın. Bu hareket soluk tükeninceye ka· 
dar yapılmalıdır. 

V - DERiN SOLUK ALMAK: 
Bir mobilyaya dayanarak tarif ede

ceğimiz şekilde derin nefes almak: 
Sanki bir mumun aJevini söndürmek
'slzla ekmek i.stlyonnqsan11z gibi ya
.,., yavq üflemek suretlle ciferleri
nlzl tıunamile boşaltıncaya kadar dı
prı soluk verJnlz. Sonra birdenbire ve 
bir defa da olmak üzere ağızdan nefes 
alınız. 

VI - GöGSüN UZATILMASI VE 
KOLLARIN ÇARKI 

Ayakta bacaklar ayrık kolları gö
ğüs üstünde çaprazlayarak ileriye 
eğiniz. Sonra da kolları omuzlar çev
resinde ~ark ettirerek kalkıp gövdeyi 
geriye doğru bükUnUz. Kollar başın 
Ustünt> gelinceye kadar nefes alınız. 
Eğilirken nef esinizf dışarıya verfni7 1 

Bu hareket altı defa yapılacaktır. 
Endam tenasübü ve ciğer sağlığı 

için bu hareketler çok faydalıdır. 

AnınnalfllDaıroırn en yeni zırhlıs;-

Dün. V~e1mshahn tezgilılarmda::ı denize indirilmiş. olan en yeni Alman 1 !tUUdılik ''D,, adile tanınmaktadır. Geminin tonajı 26000 tondur. 
~ ll pusluk ve on iki tane 6 pusluk topla milcehhez.dir. Bu yeni 

da gıne çarpan en son tadilat sili.hlarm eskiden Alman zırhlılarmda 
gibi arkada değil de önde temerküz ettirilmiş olmasıdır. 

bir müdafaa sistemi 
enı tnp tank, maknneıı tüfek 

P~rüJten bildiriliyor: 

ve topoar 

Gızli gizli çalışmakta olan Fransız 
eti mühendisleri, hudutları konı

için muhtemel her hangi bir isti
rdusunun bütün hesaplarını alt üst 

k yeni bir müdafaa sistemi vil
a getirmişlerdir. 
Alnıanyanm meebıirl askerlik usu
......... J'nmanm kendi 

usunu makinalaştırmasile yaptığı 1 
abclenin bir kısmı da muazzam{' 
ta.n.k filosu Y.aratma:ktır. Bu tank-

lar top ateşlerine eski sistemlerden 
ÇOk daha dayanıklı yepyeni bir tiptir. 
Bu· yeni makinalar ha.kikatte mütehar
rik birer kaledir. LUzumu zamanında 
satte 40 kilometre Bilrate erl§ebildik
leri gibi cephenin her hangi bir nok
tuma pek kısa blr zamanda hareket 
edebilmekte ve mu.tevlt orduyu kar
şılamaktadır. 

Her bir tankta on tane muharip 
asker bulunacaktır. Silihlan yeni 
tip birer makineli tüfektir ki a.tee te-

veni Alman ordusunun son manevralannı resimlerle 
göstereceğiz. sır resim ·bin söze bedeldir 

1 - Bir sahra topu harakA'f tadır. Makineli tüfeklerin çok olması dolayısile kırmızı or
du adet faikiyeti karşısında iyi teşkilatlandırılmış bir ric'at 

saha•ına Çek il'irken : yapmadan evvel, mükemmel bir müdafaayı başarmrıtır. 
Oeçen hafta Heue bölgesinin ormanlı ve dağlı kı-

smılannda Frankfurt Ammayn timalinde ve Frankfurt On 
Oder eivaruıda yapılan nıanevralarında topçu neferleri ye
ni sistem ea.hraı toplarını mevzie çekerken. Bu manevra -
ıara ittirak eden efradın hepıi yeni kur'a askerleridir. 

2 - Tanklar harekatta 
5tonluk hafif tanklar ilerlemekte olan piyade kıtala

nna iıtinat olmak ilzere bir hendeği aıarken. Bu yeni tank 
lar sürülmüt tarlalardan ve çok kötü araziden saatte 50 
kilometre hula gidebildiklerini iabat etmiıterdir. Tankın 
efradı iki kifiden ibarettir. Neferden birsi gofördür. İkin
cisi ise tarette olan iki makineli tüfeği kullanır. Alman 
orduıunun tank kullanmağa baılanıasından beri bu ikin 
ci defadır ki ordu manevralarına ittirak etmişlerdir .. Tank 
Almanya içi~ yeni bir sillh sayılmaktadır. 

3 - ilerleyen mavi orduya 
mukavem•t 

Alman ordusunda ağır makineli tüfek çok ıntbznldür. 
Denebilir ki Alman ordusunda ağır makineli tüfek sayısı 
herhangi zengin bir ordunun bu cins silihlarından çok faz 

4 - Tayyare dafi topları 
Yerdeki mevziler üstüne monte edilmiş bir halde atq 

eden yeni tayyare dafi topları 15 dakika içinde kurularak 
harekete geçmektedir, Bunlar tesirli bir surette 11500 met 
reye kadar ateş edebilmekte ve dakikada 30 mermi atmak
tadır. Namlu ucuna geçirilmekte olan ve ''namlu freni,, 
denilen parça çok ağır olan geri tepme tesirini eksiltmek• 
tedir. Bu tip toplar büsbütün yenidir. 

s - Harekat için çırçıplak 
soyunmak 

Bir süvari neferi Oder mnağtnın sığ geçidini yaya 
geçmek için-çırçıplak soyunmuş ve eğer takımı da dahil 
olduğu halde gayet biçinıli bir surette devşirilip toplanmıı 
biltiln üniforma ve techizatını ı.:rtlamıştır. 

Bu hareket geçen haha manevralarının 
dikkate şayan kısmı idi. Alman süvarikrinin 
hareket bu mak!neleşme Ç'lğmda bıle süvari 
kadar faydalı olabileceğini h:ıtırlatınıştır. 

sirleri 1000 tane piyade tüfeği ile a-ı 
teş eden bir taburun tesirinden daha 
çoktur. Bir tankın bütün bir piyade 
taburundan daha fazla emniyette ola
bilmesi için de bu yeni tip arabalar 
hemen hemen bütün mermilere karşı 
mukavemet edecek yeni bir sistem 
zırhlı levhalarla kaplanmıştır. 

si hesaplanmıştır ve bunlar meşhur { 
Maginot hattının boşluklarını doldur
makta kullanılacaktır. 

batından başka yolcu gibi taşınmak 
Uzere 25 kişilik yer vardır. Böylece, 
kırk tanklık bir filo kısa bir kaç ~ oı .. 
culukla pek az, yahut hiç vul. sız 
bir tabur piyadeyi taşıyarak hazır bir 
halde düşmanın karşısna atabilecek
tir. 

Yeni pli.nda Şimal denizinden İs
viçre hududuna kadar uzanmakat olan 
altı yllz kilometrelik hattın her met
resi bapıa. bir kaç t&nk iaabte etme-

Her tankta bulunacak altı yeni tip 
makineli tüf eğe ilaveten, gene yepye. 

ni tipte ikişer sahra topu yerleştirile
cektir. Bu iki top, hafif bir batarya-

nın yerini tutacak kabiliyette imal 
edilmiştir ve yalnız dört adam tara
fından kullanılmaktadır. 

Makineli tilf ekle topların mürette-

Hükumet kontrolü altında bulunan 
fabrikalara siparişler verilmiş bulun
maktadır. Mudafaa için lazım olan 
miktarda tank, gelecek yılın ilk ayla.
rmda itmam. edilmi§ bulunacaktır, 



lO BirlndfepJa -

Habralanm anlatanı EFDAta TALAT -2~3 -alAgO mektubu hayretle okuyordu: "Ben, ___ _..;_----------+-----------:-----: 
kızın Glkblgem satım Aykut da Vaziyet karışık, işimizde çalı 

yanımdadır ••••• ,, d 1 h ti nı mu haf 
Kimdi bu adam? Ne yapıyordu? kat'iyyen bir h•kımhlr yapacak: deli- a a m ar 1 n aya ar 1 

Smdhılnden ne Jetiyordu? Yolma o- Um.. Bm bütün feaalJinna, menfur etme 1 ly •. z 
• bçlrmaia mı gelmifti ! mMJellıne raimm bim namualu bir • 

O, daha bu fikirlerden kurtulma- adamım Sana yapacağım teY 88.dece 
c1u botıık bir 1eS kuJağmm dibinde bir mukabelel bDml.ı.1 olacaktır. Sen 
pw: benim gWeriml oydun! Ben de lleDin 

- Sen lıf ustammun değil mi? gözlerini oya.caiJm. Bununla beraber 
Kuatumı bu wt ula. tannnadı. aen1D geberme aatin ya1mı oldutun
~ yUzUnU aegemedlği bu a- dan benim sibl umı cebmnem uap-
.... cevap verdi: · laırı içinde aylar pçfrmlJeCelalin. Bu 

- Evet! da aenln benden clüıa talili olchJiuna 
- Beni tamdm mı? deWet eder. 
- Bayır! Hallfe llnFHmı 'baP'mak. kaç· 

Dur öyleyae, timdi tamnmı ! mak ı.tıyordu. Fakat milthll bir kor
l'mcenyi mahaustan örtmtlftilm. mt- im blltUn vfleadunu 8&l'!DJI, ve Jıare. 
anngls edam ,erde bir arnmce1t gibi ketm bir hale pt.irmieti. 
J:llrl)aek uzaklılf;ı. Eliyle yoklıya- Kan.bur Ret-idin çelikten farksız 
ak du9&1'11l ;yanma kadar ilerledi. Ve parmaklar tqıyan eli yavq yavq 
.. _.. .Uınan bir ipi liddetJe get. auratma dofru. )'Wmellyordu. 
tL ip UCllD& 1Jallı ft perde vazifesini lluatasmı kurtulmak !çin llOD bir 
ppan b1JJı bir beli pencmmln önttn- hamle yapmak i8tedl. Fakat buna da 
clea dllllrdll w oda aydınlandı. muvaffak olamıyarak J'Jl'9 yığılch. 

HaJrikaten bir örUmcek gibi olan kan.-Oda a,mnlamr aydınlanmaz em-a-
nmsm adam geriye döndü ve halifeye bur Reelt, beelll bir Bineğin iberlne 
..._,.__ pne bir örllmcek gibi ilerleme- çullanan lbr örUmcek gibi lıfutaaı-
__. OA mm thlarine çullandı. Sol eliyle hali• 
J9 baflldı. fealn gırt1aimı kavradı. Ve l8ğ eli· 

Zindan aydmlanır aydmlan""'-Z ha- nln ild parmafmı blltt1n mftm11uyt 
Jlfe Kustamn ufak bir feryat kopır- gayretlerine raimen g&.ıelrlne soku
iı. Bu feryadı gördüiil mamaranm ftl'dL 
lorlamçluiundan ileri geliyordu. Çtbı Jlmtunn acı acı biılnnMü Kan-
.a bu adam hem korkmMJ derecede w bar BePt: 
pkllde bnbur, hem de k6rdll. ~ Je _ !'ıpll:ı benim gllll lialm1or. Çığ
l'lne amatmda koüoCMWD W deUk Jddarmua elrfsıled hlJl kul&tlanm
Jtia1111111J01du. Fakat ba 1iolJnlrlar, 4Jan 41Jn11wıcll dlJe bcıammamyordu. 
1ilati )WJerlnde çok kuvtetıll al && 'B'an1ıiar RepBn adettfli bu btl· 
~ gllJi Jmana tesir eC1l)wlu.ı yft efcır omm c1a 1i8l8D. bttetbıl bi· 

Jmr bnJJar korkunç bir homurtu t:lr.mfltL Kam be;JJdne Jdlcmiı etmiltl. 
--,.--..,..,.__ baQlbL PamwMım ae•aıe& :A.'\'IWmııla tuttu-

- ii.iii&'*'' dm mı! ta l1d balı et paıçuı ,.. ~ 
~ Jap vsmd., Bil U- X..... C1e m,1'11 boyana ,_. JUVU'-

liaao '*°"*' adamı da hm!D!Qadu. laıiılr. 
Bamm bedne o devam etti: Y&bm bu dGtill onun t• de feci 

- Blbette tamyunmm! l'üat o1ılU. K&fw tldcletle yerde bahman 
... mai h1g 1lllUtmadım. Bu, g&deıhn atm bir tap çarptı. Şimdi artık ,... 
a&medlll halde kokunda, neıfee alıp de eamm bir ceeet halinde yatıyordu.. 
.. lflwlea llell1 hmnnamdan bellidir. Nöbetçiler, M:ustasmım Jndülan 
Bin eetrcl kanbur ReP'im Nlllll lbn- alır edlct feryatlarma yetifte pek 
dl llatırladm mı? gecikmediler. l'ak:at içeri girdilderi 
Jıfatımm pyrlihtlyarl bir aanmıtı aman goktan it itten geçmi§ bulunu-

PQlrclf. Kanbar devam eW: yordu. 
- ŞJmdl beni her halde tannnıı Nöbetçiler alellcele bezlerle artık 

elman l•mnıeliyor. Sana birçok de- bayılmıı olan Mustasmım gözlerini 
talar esir kızlar getirip satmqtmı. bağlarken bir atlı geldi. Orada bulu· 
Sen de llOD defasmda btltiln bu çalJt- nan ve bq gardiyanlık vazifesini ya
malanma mukabil olarak gözlerimi pan zabite bir klğrt getirdi. 
O mıd ceDAd Beolre çıkarbmftm. Zabit klğJdJ açtı. Huligtl namma 
Batırladm mı? Bofatimur imalı olan bu emirname 

KU8t11811D. her eeyi hatırlam.ıftı. Yal aynen töyleydi: 
ms koıl:1Wmd1n ne yapacağmı, nuı1 "'Eltnirde esir olarak bulunan M:us
Jaanbıt edecefini bir ttirlil kestlremi- taamı ölüme mahldbn edilmlttlr. Bu 
Jal'd1L emirname eline vanr varmaz kendisi-

Ba 8ll"llda kanbur Retit ona gene ni derhal bir çuvala koyarak bUyilk 
,..,..,.,. 'Ve 111Jetini bVl'&llllftı. Bqdat yolunun ortasına bıraka.caksı· 

- O MmaManberl, bana bt'fnm mz!., 
mmlwnet etmed1fln gOndenberl l8de Zabit derhal vaziyeti anladı. On da°' bir tet arzu w hJale Y&fJYOrum. ldka IODl'a btlyUk Bağdat yolunun U· 
,,.,,_ intikam almak! Elbette gü- Berinde aPı mmmkı kaaph ve hare
nin birinde buna muvaffak olacağı· ketaiz bir çuval yatıyordu. Bafdadm 
ma lnamyordum. Ve beni yaıatan ye. ileri ge1enlerl ve halkı m1im hallfele
llae l8Y de bu imandı. rinln içenhıde upuzun yattığı bu çu-

ffte liilıayet hlalerimln beni aldat- vah nefretle aeyrederlerken uzaktan 
madllmı g6rilyonım. Seninle karşı- nal lesleri duyuldu. Belki beş yi1z, bel 
lafbt. Hem de nerede? ki de bin atlıdan mürekkep HullgQ

B'ortana! Senden intikam alD'ken nun bir sllvari kolu dört nala bftytık 

K·MtlMLAa BEMi 
·yt 1'LL'4R" ~ısst Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Llldn kelimelerin zayıf,manasız ve 
avalh olduğunu farkediyor. Yüreğini 
kamp kavuran, benliğini altUat eden 
teli.keti azıcık olsun nakletmek husu
auada bile, sözler o kadar iciz ve za. 
vailı kL. Söylüyor, fakat ifade aczi. 
ala bu ..._im kendi de l&§IYOr: 

- Hut& bir oftum var._ Yirmi ya
tında, lroNman bir oğlum.. Şimdi Oll• 

-~ 

Ve hıçkırıyor .• 
Erkek: 
- Yirmi yqmda bir oğlunuz mu 

var? .. lete buna ihtimal veremezdim .. 
Diye mmldamyor. 
Kadın, dudaklanm ısırıyor... Ya

bancı erkek, bqka .e,ler dilşünil
yor.Acaip b:r söz söylüyor: 

- Demek ki, betildeyken dojurdu· 
DU.-

Us Haedenberl yaralı. i.ueti aefail Hatta, mtlbaıata etmeden ıurumı/ çare dilfOnllyorum. Bizim 
kınk bir ktltle Uzerinde pmankbpı, da iddia edebl'lirb ki, yalnız Hriatiyan deminin ailelerini de buıa98 
alçaklıim bOtOn çqitlerini 18-terenler ahali delil bUtOn kudret ve aatvetlerl· nud olur? dedL 
pıblannı, pırtılarını toplamap bafla· ne, beltllıı g8ıateriı ve ~nna ve bO· - Sb b~. . 
!Dlflardı. tOn avantajlarına mukabil itillf kuwet· - Sen bu ıti bir tetkik et 

Türk ordulWlun htanbulu ifpl e- lerl erkAnı bile o nazik ve mtıbhem gUn ıel konupbm • 
cleceli korkutıile tirtir tltriJea Rum, lerde hayli heyecanh ve branıs dald- Ertesi aabah, 1aat yedi 
Ermeni ve Yahudiler, Galatadald in· blar yapdılar. Kapiten Benet ile mOJbim 
cDis paaaport bflroaunu her s0n udi· Hakikaten o urn1nki vasiyet korku· kere 1elcliler. Ballar henls 
bam halinde dolduruyorlardı. Bunlar lacak cibiydi. Ordumuz htanbul hu- dan lnmemifti. Benet benim 
ihanet ettikleri· topraktan kaçmak için dutlarma dayıuımqtı. Eler. itiW dev- lerek koloneli tonlu. HenOs 
çare anyorlar, birer Jdiçllk seyahat ve- Jetleri kendi muvafabtlan ile ıehrl tah dilini 18yledim. 
aibaı atarak ilk vallta ile latanbuldan liye etmedilderl takdirde cebren ve mO - GarOfeceiimls ~k m 
uuküf110rlardı. aellehan cirecekleri ve buradan Trak- var. Sen ciderek miralayı 

Onlar arumda baflıyaıı panilin ql- yaya geçecekleri a8yleniyordu. Bu p- 1ı inmesini rica ettilimi 
ne pek az teaadilf edilirdi. lngilbler, yalalar, ortada halli çok mtıpill bir bah Benetln halinden, laıtiı"calllllll 

onlann bu tekildeki korkaklıklanm ya- ran doğurmuıtu. Mudanya mütarekesi ıene mflhlm bir teY mevcut 
rı hayret ve yan iatihfafla kartılyorlar· bu kararaızhJdarm 8n0ne geçti. Pabt, anlamak &iiç olnuyordu. 
dı. artık sabır ve tevekkWO. tUkenmif olan laraa yatak odasına pktnn. 

Kaçanlardan bir kılmı daha clurendit halk da çektiklerinin lntibmnu alma- henüz bllanqtr. Uvabonua 
daha tedbirli ve mtlteyakldzane hareket la bqladı. Şehirde hergtln bir bldlle ıeçmlf yıkanıyordu. iten 
ediyorlar, bir a&ı ıene bu topraklara oluyor. ihaneti aabit olan ve ele ıeçen leri ~ber _ve~ aynca 
dönebilmek ihtfawllnf hesap ederek ae· bazı kimseler birer birer 61dllrlll0yor- lerinı de bildirdim. 
yahatlerlne tlcad mabatlar atfediyor· du. Mahut Peyam Sabahın aahibi Ma- - Pekllll O kadar acele 
lardr. Bu &fbiler lnpu.len mlracaat but Ali K'Amıalin vabsı bu arada ıelir. benim cfyinmemi beklemt~ 
etmiyerek Tilrk poliaine, pasaport itle· Artık İngilizler bu tevali eden hldi· ya ıelainler dedi. 
rlne bakan dardOncll pbeye milracaat aeler brpmc1a pnu bunu delil. yal· Kapiten Beaet De mUJllial 
ederek buradan muntuam birer pua· ms kendilerini, kendi emniyet ve bu· BaDarla JQbndald yatak 
port ahyorlarcb. Bunlar blttabil iler· surlamu dtltOntlyorlardı. Hattl inci· nupnalan ild -ttıen fuJa 
de vad7't tavusuh ettii:l .aman tek- llslerln hinnetlne ıirm1f olan bir dri1 de apiıda doku dolmdalll.. 
rar memİekete d8nmeyl dutlnilyorlar- insanın lldbetl bile meçhot bbmftl. acaba De kampa kmll)orlar0 

eh. Onlar da kendi bqlarmm çarslne ba· JÜ hel'"PH bir çorap 
Nlteldm Byle oldu. T8rk orduıanC!aıı kıyorlardı. Bea ba dltfbıceJer 111'11-

korbrak lncflislerln kucalma dllfeD Krokerden çalıpn memur Te mtlatah rak koridoru uplarken 
ve birer kilçtlclk vesika ile hudutlar demler MiDiN bir iki kiti vasiyetleri· nı1llll ...eı lmDele b&fllldı• 
dıpna çıkanlar i8e (~) Mınpcmr nin ne olacalmı ıroıan.l Bll1lara _.. 
,ı,erek ~ 1Mlldular. m\lflardı. Ballar da bu iti arbc1q1arile 
Kapnh• blyle. Kalanlar 'Yey& kalma- ıBrilftO. Hattl, bir ı&n belli Pladı: 
la mecbur olanlar ile pneral lmnet ı- - Efdal vaziyet bnpk. .• Bizim iti· 
n&ıl ne General Barington arumda mizde çalıpn adamlarm hayatlannı mu 
(lludan,a mOtarebli) aktedilinceye hafaa etmeliyb. TOrkler, belki onlar· 
kadar hayU heyecan cePnUler. dan bmç almak isterler. Buna brp, bir 

yoldan Bagdada dojru ıeliyorlardı. bir yerd,e dördümü.z '°"' mu'ut olarak 
Süvariler bir anda yerde hareketsiz ~- Sevgili kocam Aykutıın 
yatan çuvala bitl§tiler ve çllntyerek yaralan her giin bi1'U daha iyilefi· 
geçip gittiler. 1JC11'. Onun da aana '°" aelômı wr. 

Toz bulutlan ortadan kalktJktan EZlerinden öper, beni affet1Mni rica 
sonra Uç döıt asker çuvala yaklqtı- ederim sevgili babaetğlm.,, 
lar. Ve onu alellcele bir tahta tabuta Bu mektup Hul&gnya btlyUk bir in
koyduktan sonra göttlrdüler. Halife tirah vermigtl. El altmdan yaptığı 
M:uatasmı atlann nallan altmda ean tahkikatta askerlerin Aykut diye 
Vermietl gömdükleri adamın eekll ~alllnin 

Huligt Ud hafta kadar sonra eara.- Aykuta hiç bememedttjni ağrendlfi 
rengiz bir yerden şöyle ima bir mek· zaman sevincinden llustaamım mlail· 
tup aldı. siz hazinelerini bllti1n askerleri ve ku-

ru aılan'flar ••• Hiç Ha ..---- , 

ma cfrdim. 
- Bu itin mm oı.. 

Yubndaki kom1fma1arm ela 
anlapbr. diye dlütt-rcmılall 
mm zili çalmdı. Art. b 
odaama ıeçtim. 

ihtiyar kumandan aba 
ortada dolapyor. Herifi s 
Beni 18rilr g8rma mufber 

- Çocuğum l PoU. mtld 
yftı biltUn hilsnU niyetine, 
tedbirlerine ratmen, buı 
çok !iddetli ve hafbl davr 
tadı. Bunu bilfiil 18rcllk. 
de haberin vardır. 

"Baba, mandanlan aramnda tabim etti. p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i 
"Bu mekhıbtın seni bfiyik bir Twly- Ne tuhaf IU inaanlar? Bu hldi8e-

f'Bte dilfilreceğini biliy°"'m. Belki de den birçok aeneler sonra Karakurum
bu satırlara inanmıyacakMtl/ 11a'kat da kim oldufu bilinmlyen kör bir a-
İfttltl ki 1ıakilcıatfft'. dam ölmilfW. 

Ben, ku:at1 GlJkbigem ~m. Betti, Koca kanlar tuttular, bir mua1 uy 
MU/e .ICııataammı eaki kumandanla- durdular. Söme bu adam öldtlrllldil 
nndan olan Hilaeym adında bif' yiğit, zanendllen halife M:uatasnnm ta ken· 
kanat Ziıbyede ile birlikte saraydan dlsiymif. Tabii ak:lmellm eahibi kimle 
kaçtrmtf kurtarmı§h . .Ayni fekilde bu ter buna ihtimal vermediler. 
iyi adam .Aykutu da yaralı bir 'luJUle BWdbnet mahafWnln de bu gibi 1&· 
aımın dibinden kaçtnp hrtarm.ıya :ylalara bittabi ehemmiyet vermemesi 
muwffak oımu.,tur. llzmıgeldijiııden bu rivayeti teblp 

Ben, aetritl yit.rine görünmeye ceaa- etmeye biel lUzum görmedi 
ret e46JMdtğim için 0tt1arla ~ SON 
gitmey. kanır uerdim. Şimdi uzak Jlıırad BBR'l'o<JLU 

- ... 
Artık lsmet cevap vermedi. Hacet 

bile yok.. Li.kin, sııamak da hop. git
miyor. 

Llf açıldığı için, karşıki oğlan de
vam ediyor: 

- Herkesin kendine göre ayn bir 
derdi vardır, hanımefendi... O kadar 
ilzillmeyin... Ehemmiyetli olan sıh
hattir. 
İsmet: 

- Tabii - diye cevç veriyor. 
- Öyleyse siz de sıhhatinizi dllfU· 

nün... Gençsiniz, gllr.elsiniz.. 
- ! ... 
- Üzillmeylniz yazıktır .• 
İsmet, yerinden fırlıyor. Gazlerlnde 

timlekler çakıyor.. Dell gibi delikan· 
bya bakıJ.or .. :m. • bir l8Y &nJ.OI' .. 

Vuriıainak, öldürmemek için kendini 
zor zaptediyor ..• 
Bağırmak, tahkir etmek arzun, içi 

ni yakıyor. Fakat bunlara mini ol-
mak için, kenclini koridora dar atı-
yor. 

• • • 
Murad, parlak bir gUnee altmda lfl} 

ıııl yanan tehre doğru, pencereaint 

açtı. Erim1' billGr, emmı altm, biri· 
birine karıpµf ... Yukan katta, mu-
aild taslı .... ediyor .. 

.. _ Bugilalln kışla alakası yok .. 
Tam bir bahar onasmdayız... Sanki, 
İstanbul da, benim gibi, onu karşda· 
mak için böyle hazırlandı ... ,, 

GlSzll saate kaçıyor.. Fakat saati 
bilmiyor değil ki... Daha biraz evvel 

baktı. D.oblU OD ............. 

Yakında 
Bu sayfada 
1-Son 
korsan 

191' - 1918 aeneainin ea 
canlı denls maceruı. 

2-Har 
•l••ının 



ef - - --- ... - -
~ Çarls l..ıogton için "Sirano" rolü 

polayısiyle yapılan takma sun 'i burun 
~ bin dolara mal olmuştur. 

)$.. Sinemanın meşhur sevimli fare
~i Miki yakında sekiz yaşına girecek

&-Jr. 
~:~~~~~~~~~-

7' ı 1 ıiiında,, 

Yıldızlar için yeni bir tehlike : 

Kolorojen ik olm ıyanların 
sinemada kalması şüpheli ! 

.. 
1:J.. Anna Sten'in filmleri para ge

tirmiyecek sanılıyor ve artisti Avru
padan getirterek büyük masraflarla 
filmler yaptıran me.şhur Samuel 
Goldvin'in zarar ettiği tahmin edili-

Sinemanın ilk devrinde artistlerde 
aranan en bellibaşlıca şey "fotojenik,, 
olması, yani fotoğrafta güz.el görün
mesiydi. Sinema seslenince buna bir 
de "fonoj~nik,. olmak lüzumu ilave e-

Şa i r Puşkin'in 
benzeri bulundu 

Sovyetler, meşhur Rus şairi Puş
kin'in ölümünün yüzüncü yıl dönümii 
münasebetiyle şairin hayatına dair 
bir film hazırlamaktadırlar. Filmde 
Puşkin rolünü yapacak aktörii bul
makta epey müşkülat çekilmiştir. 

Çünkü rejisörler bu roldeki aktörün 
Puşkine benzemesini istemektedirler. 
Sovyet tiyatro ve sinema artistleri :l

rasında bu şartları haiz kimse bulu· 
namadığı için nihayet bir müsabul:a 
açılmış, Puşkin 'e en çok benzi yen bir 
adam aranmıştır. 

Nihayet, müsabakaya gelen binler
ce fotoğraftan onu nazarı dikkati çek 
miş, bu on kişi arasında yapılan seç· 
me neticesinde bunlardan birinde ka
rar kıhnmıf3tır. Fakat bu sefer de ba5-
ka bir müşkülle karşılaşılmıştır. Puş
kinin benzeri sinemada muvaffak ol
makla beraber aslen Rus olmadığı i
çin fena rusça konuşmaktadır. Meş
hur Rus şairinin böyle fena bir şive 

ile konuşması hoş görülemiyeceği ci
hetle neticede dublaj imdada yeti~

miştir. Filmde Puşkin rolünü yapacak 
genç konuşmıyacak, Sovyetlerin en 
büyük aktörü Tanislavski tiyatrosun
dan Vasili Kaçalov onun yerine söz 
söyliyecektir. 

yordu. Fakat hakikat sanıldığı gibi S t 1 " " e 
çıkmamıştır. Anna Sten'in üçüncü fil- OVye ere QOr 
mi Düğün gecesi ve Nana, Basübii- "Sefirler,, 
delmevt beş milyon Türk lirası hası- Moskovadaki Mosfilm stüdyoların-
lat temin etmiştir. da Victor Hugo'nun me;hur Sefiller 

):$. Joan Blondel ile Dik Povel ge- romanından mülhem "Gavroş" filmi-
çen hafta evlenmişlerdir. nin vücuda getirilmesine başlanmış- f 

Margarel Sallivan'ın kolu kınJ- tır. Bu sesli filmde, Sefiller romanı 
nııştır. Aylarca film yapamıyacaktır. tiplerinden ihtilalci halk çocuğu 

dildi. Bu yüzden bir~ok eski artist
ler, seslerinin filme iyi gelmemesi do
layısiyle, sinemadan çekilmeye mec -
bur kaldılar. Şimdi bu iki şarta bir 
üçüncüsü ilaxe edilmek iizcredir: ''Ko 
lorojenik,. olmak .. 

Renkli filmler günden güne çoğalı
yor ve Amerikalı mütehassısların söy 
lediklerine göre nihayet iki sene 
sonra bütün filmler renkli olacaktır. 

Fakat her artistin renkli filmde güzel 
görünmesine imkan yoktur; bu sebep 
le, nasıl vaktiyle sessiz film yıldrzlarr 
sesli fılmlc beraber orta.dan çekildi
lerse, renkli film çıktığı zaman da ay
ni şekilde bazı artistler sinema haya· 
tınr bırakmava mecbur kalacaklardn. 

• 1 

Co:ıni VaysmiUlcr ycmi bir "Tar::rııı 
filminde 

1$-- Ginger Rogers şimdiye kadar "Gavroş"un hayatı canlandırılmakta-

on bin kişiden izdivaç teklif eden _d_ır_. ------------------==--J=o=rı=· ::-R::-i=q=o-=il=-· e---:J=o:-s_el:::::i1::-.ı:-Ga_e_ı_. _v_m_ıi_b_ir __ fi_lmd __ c ____ _ 
mektup aldığını söylemektedir. 

~ Gabi Marley ile Elvir Popcsko 
"Kral" filmine başlamışlardır. 

~ "Meteliksiz cenneti"nde me:;ıhur ~ 
komık Mkas Derli baş rolü almıştır. 

!! ~ Balzak'ın 'Goryo baba" eseri fil-~ 
me .alınacaktır. Goryo rolü Sinyore- rg! 
dedır. · · ~,. 
~ Janet Makdonald başladığı bir 

filmin ilk sahnesinde, uğur getirs:n 
diye, üstünde muhakkak yeşil renkte 
bir şey bulundurmak itiyadındadır. 

)$.. Meri Pikf ord geçen hafta 43 ya
şına girmiştir. Greta Garbo 29, Dan
yel Dariyö 21 yaşlarındadır. 
~ Rejisör Baronsellinin çevireceği 

"Nicevo" filminde baş roller Harri j 
Bor, Marsel Şantal ve lvan Mujokine 
verilmiştir. ı 
~ Marta Eggert "Satılık mazi" fil 

mine başlamıştır. ı 
~ Karol Lombard 1,65 boyunda ve 

58 kilo sıkletindedir. , 
~ Lizet Lanvcn ile Danyel Man

day ve Rober Arnu "Paris çocukları,, 
filmine başlamışlardır. 

~ Fransada ''Kalpsiz Adam" isim-l~~il~t.d~lllll=~;jl 
li bir filmin çevrilmesine başlanmış-
tır. Film fransızca ve felemenkçe ilci 
kopya olacaktır. Fransızcasında baş 
roller Mari Glori ile Piyer Rönuarda
dır. 

~ Meşhur tenor Richard Tavber, 
"Palyaço" operasını sinemada can
landıracaktır. Rejisör Kari Gründür. 
Tavberle oynıyacak kadın artist A
merikada meşhur olmuş Macar yıldızı 
Steffi Duna'dır. 
~ Büyük İngiliz aktörü Çarla Log

ton Roma imparatoru "Klodyus" ro
lünü yapacaktır. Aleksandr Kordanın 
idaresinde çevrilecek olan ayni film
de Meri Oberon da "Mcsalin" rolünü 
temsil edecetkir. 
~ Yeni Amerikan yıldızı dansöz 

Eleanor Vitney ayak oyunlarilc me!-;
hurdur. Fakat ayakları ufacıktır, 34 "' .. 
nnmanı lrnndunı gfycr. 
~ Garı Kupcr hazır cigar:ı ic;:nck

ten hiç hoşlanmaz, cigaralarıın ken
disi sararmıo? Sesilya Parkcr. 

Eski şöhretine 
kavuşan bir yıldız 

Sessiz sinema devrinde oldukça 
meşhur olan Amerikalı !ön prömiye 
Jak Miilhayl yeniden film hayatına 

dönmüş ve büyük roller almaya mu
vaffak olmuştur. 

Jan Mülhayl sesli sinema çıktıktan 
sonra artık filmlerde gözükmez; ol
muş, böyle birkaç seneden sonra son 
zamanlarda figüran rollere kadar 
~üşmüştü. Eski · şörheti bu figüran 
rollerde de tanınan Amerikalı birçok 
sinema seyircileri artiste mektuplar 
yazmışlar, tekrar eski vaziyetini elde 
edebileceği ümidini izhar etmişlerdir. 
Artiste gelen mektuplar çoğalınca 
sinema şirketi Jak Mülhayle büyük 
rol verdiği takdirde iyi bir iş yapmış 
olacağını anlamıştır. İrlandalı artist 
şimdi R. K. O. hesabına "Emirsiz., i
simli bir film çevirmektedir. 

300 bin dolara 
bir zelzele 

Janet Makdonald ile Klark Geybl'ın 
birlikte oynadıkları Sanfransisko fil 
minde bir zelzele sahnesi vardır. Re

jisör bu sahnede toprağın yarılarak 

yolcu dolu bir otobüsün içeriye düşme 

sini de göstermek istiyordu. Bu sine
ma hilesi çok masrafa mal olacağı i
çin vazgeçilmiştir. Bununla lwra bt>r 
zelzele sahnesi gene üç yüz bin rlc-;ı ıra 

mnl olmuştur. Zelzelede yıkılmn.r;ı ıa.. 

zrmgelen bir adliye sarayı dekor '"ek
l inde kurulmuş, altından müteharrik 

b:r yere oturtulmuştu. ''Zelzele" crna
sında temel harekete getirilmi r. 

~ Birleşik artistler şirketi 1936 -
37 mevsiminde kırk beş filmyapmaya 

karar vermiştir. Ayni şirketten olan 
Valt Dizney ise bunlarclan hariç ola• 

rak on sekiz kısa Miki fare filmi ya
P<1 caktır. Bütün filmlerin masrafı GOO 

· milyon franJn bulaca,ğı tahmin edil
mektedir, 



HABER - ~şıım postam 

B ir hakiki fakat ·garip ·aşk 
ır 

Mektupla tanaş ı ar, 
sevgilisi tarafından 

davet edild·, va ından 
anlaşıp ev endiler 
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Genç adını 
ı kendisine 
\s··r·· leyip götürdü 
1 Floridoyı son gilnlerde aitüst eden 
~ 
~ 
1 

büyük bir facianın kahramanı olan 
Maıy Renwick, Amerika Hintlileıi ara

: zisinde, Okalahamada doğmuştur. Ha • 
f rikulade güzel olduğu kadar zeki ve 

dan birini yolladı. Bu suretle araların· 
da bir muhabere baıtadı. Mektupla 
yapılan bu çapkınlık Amerikan kızla
rının çok hoşlandıkları bir tarzdu. 
Mary de bundan büyük bir zevk duyu- ı 
yordu. 

•• 

makuldür ve hayatını bizzat idare ede· 
cek derecede de iyi görüşlüdür. J 

On yedi yaşına gelince, Mary yek
nesak ve pek mütenevvi olmıyan haya-! 
tından iztirap duymıya başladı. Ailesi 
zengin değildi, onu evde ahkoymalan 
ev hizmetlerine yardım etmesini temin 
etmek içindi. Halbuki, Mary büyük 
şehirlerin kalabalık halinden ho,.tanı
yordu. Onu cezbeden bilhassa Nev
yorktu. Bu şehrin göksUne, sonu gel
miyen eğlencelerine, hülya dolu gece· 
lerine, musikinin ve sergüzeştin Lura
da en baş döndürücü şekildeki teza 
hürlerine hayrandı. Onun gUzelliğini 

tetkik edecek arkadaşı, tanıdığı ve ni
hayet muhiti ancak bir aynadan ibaret
ti. Halbuki, o, güzelliğinin bütün şa
şaasını, bugün içinde doğmakta olan ar
zularının bütün dolğunluğiyle yaşamak 
istiyordu. 

""Mary gecelerini işgal eden bu tatlı 
hülyalara kavuşamıyacağından korku • 
yor,ve büyük bir azap içine düşüyordu. 
Fakat, birgün tali ona yardım etti. Ga
zetelerden birinde gözüne kısa ve ıa · 
ubali bir ilan ilişti. 

"Bir delikanlı bir genç kızı muhabere 
ile tanımak istiyor, mümkün olursa iz
divacı <la ktıbul edecektir.,, 

tzd~:-aç? Bu, bulunduğu eyaletin 
bunaltıcı ve öldürücü muhitinden 
kurtulmak, ve muhtemel imkanlara ha
zırlanm:ık için yegane yoldu. 
Maıy ayni gün adama mektup yazdı. 

Floridaya gelen mektuptan bir de fotoğ
raf çıktı. Rex Hanshall güzel ve spor
cu bir gençti. Mektubu bilgisinin ve 
zevkinin derecesini anlatıyordu. Sergü· 
zeşt başhyabilirdi. Ayni gece, Maıy de
likanlıya güzel çıkmış fotoğrafların • 

Ancak fotoğrafım gördü
ğü 1cız arkad.a..Jına her on 
'b~ gihıde bir mek
tup yazıyordu. 

Bu muhabere uzun zaman devam et
ti. Bir mayıs günü, Mary hayrete dü
şürecek bir sevinç duydu. Rex Hanshall 
onu, Miamida, babasının villasında Uç 
hafta kalmak üzere davet ediyordu. 
Ayni posta ile baba, kızın annesine bir 
mektup yazmış ve yol masrafını da gön
dermişti, Sekiz gün sonra Mary, Mi
ami istasyonunda trenden indi. 

Rex genç kızı istasyonda karııladı. 
Delikanlı mektup arkadagmı ağa;Jıklı, 
güzel yollardan babasının evine, kon
forlu bir otomobilde götürüyordu. 

Gece Miami üstünde cennetten inmiı 
kadar harikulAdc.likle ürpermekte idi. 
Dalgalann boğuk ve iztirapla kayalan 
döğüşil, yıldızlann aemavt bir nizama 
itaatla parlayıır, her an göz önüne yeni 
bir sürpriz mevzuu çıkaran uzun yol, 
süratin getirdiği bol ve kuvvetli koku
lar Maıy'yi sarhoı ediyor, Her an hill· 
yalarırun tahakkuk edeceği imanını kuv
vetlendiriyordu.Ortalık karardıkça şehir 
bir fecri manzarası alıyor, ve genç kız 
bu türlil bir karşılanıştan büyük bir 
zevk duyuyordu. 

Genç kız Hanshall'ın şatosunda, lüks 
içinde harikulade zevkli günler geçirdi. 
Kalbinde yavaş yava§ aık ihtiyacı doğ
mağa başlıyordu. Birgün, plajda Rex 
le beraber gezerlerken, delikanlı heye· 
canını gizliycmedi, ve genç kızı 6ptü, 
Mnry bu zevkin sona ermesi için du
daklarını ne kadar zaman gencin ar
zulanna tabi kıldığını bilmiyordu. Bun
dan sonra genç kız her 'eye, bUtün 
hillyalarına inanır bir insan olm~§tu. 

Bir gün delikanlı genç kıza kansı 
olmasını teklif ettiği zaman o : 

- Dostum, diye cevap verdi, kalbim
deki yerinizin ne kadar 
kıymetli olduğunu bili· 
yorsunuz. Fakat, bana dil· 
şilnmek için mühlet ver 
melisiniz. tki giln sonra 

ısize cevap veririm. 

,f" - - " 

- ---~· 

Güzeldi, uözlerinin, daima baş döndüren eğlencelerin zevkine lıasrct kalmış asabi bir ifadesi vardı. 

Bir gün hizmetçi, Mary'ye kendisini 
bir adamın israrla görmek istediğiui biJ
dirdi. Derhal aşağıya indi. kırk yaş

larında bir adam genç kızı görüne:: aya· 
ğa kaJktr. İyi bir geyinişi vardı. Si
yah, canh ve kuvvetli bir ifadeye t.ahip 
gözJeri, haşin yüzünü aydınlatmakta idi. 

- Madmazel, dedi, ben W. Fergu
son'um. Sizi bu suretle rahatsız ettiğim 
için beni affediniz. Garip bir tesadüf 
beni Oklahamaya kadar sürükledi. Ora. 
dan adresinizi öğrendim. Mektup yaz
dım. Fakat cevap vermediniz. Merak 
ettim ve geldim. 

Mary bu sözler karş·sında hayrete 
düşmüş olacak ki hiç bir şey söyliyc:me
di. Adam devam etti: -- Beni garip bulmayınız, rica ederim. 
Burada niçin buJunduğunuzu biliyorum. 
Bana bir şeye medyun değilsiniz, ben de 
böyle bir şey talep etmiyorum. Mektup
lurınız kesiJince büyük bir meraka düş
tüm. 

KeJimcler boğazına tıkılıyordu. U -
mitsiz bir hareket yaptı, birden, içini 
çekerek: 

- Ben de, dedi, sizi seviyor.um, ben 
de... Genç kızın yapacağı hareketi bek
lemeden derhal kalktı. Çıktı gitti. 

• • • 
Mary odasında yalnız düşünüycrdu. 

saadetinin peşinde dola~n bu adama 
karşı bir nevi isyan duyuyordu. Han
gi hakla yolunun üstüne çıkmıştı? lıisJe
rini bu adamla Rex arasında iki:ıcinin 
lehine birleştirmeğe çalıştığı bir sırada, 
Rex odasında kendisine gönderilen bir 
mektubu okuyordu: "Bu satırları size 
yazan Mary Rennwick'in bir dostudur. 
Bu genç kız hakkında sizinle konu~mak 
istiyor. yalnız, bunun tamamiyle ikimiz 
arasında kalmasını istiyor. Bu al-şam 
gece yarısı Pierre Noire'da buluııunuz, 
o sızı arıyacaktır.,, İmza: William 
B. Ferguaon. 

Rex epey düşündükten sonra, ınek • 
tupta istenilen yere gitti. Deniz ke • 
narında yükselen kayanın yanında du
ruyordu. Biraz sonra arkasında l:.ir a
yak sesi işitti döndü, iri yan, kuvvetli 
bir adamın kendisine doğru ilerlemektt 
olduğunu gördü. Selamlaştılar. 

Ferguson açık ve sert bir sesle: 
- Mösyö, dedi, sizi böyle bir unde· 

vilye çağırdığım için ebni affetmenizı 
rica ederim. Burasını intihap edişim. 
yapacağım itirafın ehemmiyetinden do. 
layıdır. Mösyö, Rennwick'i çıldırasıya 
seviyordum. Onu elinizden, sizi öldür. 
mek suretiyle alabileceğimi bilirsiniz 
Bunu yaapcak değilim. 

"Yalnız bir deniz düellosu teklif e~i 
yorum. Bu düello şimdiye kadar ~aprJ 
mış olanlardan farklıd·r. Bilirsiniz ki 
bu civarda Orak balıkları çoktur. Bizi 
parçalamak iıtiyeceklcr. Onlarla tra . 
mızda bir mil mesafe vardır. Şu l.uru· 
nu kolayca geçebilen, ve ön tarafa sağ 
ve salim çıkabilen, Mary'nin koca•ı ola 
caktır.,, 

Ferguson hakim bir ifade ile korcşu 
yor, Rex de bu kararın dehşeti.ıi C:u
yuyordu. Kaçmak. kurtulmağa çalış. 

mak ... Faydasızdı .. Zaten bu alç:ık'ığı d• 
yapamazdı ... İşi birden halletmek dah:ı 
doğrudur. Genç birçok muhakemeler 
den sonra karar verdi: 

- Kabul ediyorum. 
Soyunmaları p!k uzun stirmedi Su 

ya girdiler. Iş klan görünen buruna, 
Drop Harbour'a doğru yüzm~ğr :ı<'s'" 
dı1ar. Ay dalı;aların sıvrı uclnnnda 
parlıyor, Fakat deniz kap kara idi, he-

le bu akşam korkunç tehlikelerin .uife 
sini yaşıyordu. 

Uzun mUddet, vilcutlanna temas 
eden her şeyden bir tehlike, bir ölüm 
korkusu duyarak, hazan da böyl.: bit 

temasın doğurmak üzere olduğ J fela 
keti Vehmederek yUzdiller. Fergu. 
son daha enerjik bir halde yüzü\'<. rdu, 

Fcrgusomın loto{Jrafı karşısında 
ağlıı;ordu, 

ve Rcx'i epey a§mı§tı; Eğer, bir kaza ol 
mazsa partiyi kazanacaktı. ~ir aralık, 

dehşetli bir ~ığlık işitti, ve semaya 
kalkmış olan iki elin birden sularda kay 
bolduğunu gördü.Korkunç rakib:ni bir 
daha suyun yüzünde göremedi. Rex bü. 
yük bir korku bütün vücudunu sa. 
ran bir dehşet içinde kurtuluş imkanını 
feziyordu. Derhal geri döndü, Ağır a· 

ğır :yüzerek, kendisini ir.tila eden kor. 
J.ı·dan kurtulmağa çalışarak sahile gel
c.ı~ On dakika sonra, send:tivereh 
P.crre Noire'in üstüne uzan~ı. 

* * "' 
Odasına girince, rnasasmın Ustür.d. 

i •. y'in teklifi kabul eden mcktı.b.un· 
ın:.ldu. 

Rcx ona geçirmiş olduğu mac::rayı 

bUtün tafsilitiyle anlattı. Diribirlerini 

l i ~·ük bir s:vinçle, Çiribirlerine ço'I\ ba 
balıya mal olmuş il:i sevgili ihtirafiyk 

kucakbdılar. Erte:;i hafta rnhip <·nla·ı 

lıitle~tirdi de, ve bu hadiı:eden sonra d 
hiyük bir sevinç seyah:ıtine çıktılııt. 

Fakat, aradnn bir müddet geçince 
ycknesaklaşmr:ğ;:.1 yüz tutan evlilik ha 
vc:tı Mary'yi s km:.ığa başlamıştı Nt eE ' 

~ 

l isi gibi neşeli ne de enerjikti. ~üte · 
rT'<ıdiyen b.ıhçcdı: yalnız dolaş yo· rır 1 

rulan sırnll~re l:ı~a cevaplar veriv :rrL 1 
Bele giildii~i.in~ görmek mühıl'T' bi 

hadise telfikl:i edilivordu. GUn cı; r.tilt 
cc Marv'n=., m~lô.nkolisi ::.rt vordu. E-ı 
chcm-niyetsiı bir heycc:ına tah:ımmül 
edemiyor, ağlamağa başlıyor, ve 

kendisini kocasının kucağına 
fakat ümitsiz bir haleti ruhiye 
~·cırdu. 

Hatta birgün Rcx genç evliniıı 

n.ı girdiği zaman onu bir fotoğ 
nünde ağlar buldu. Bu fotoğraf 
gt&son dolduğunu görünce derin 
rtte düştü. Kocasına kendisiııl 
mesi için o kadar rica etti ve 

dı ki. hassas Rex tahammill cd 
Onu affetti, ve uzun müddet le 

c;a, göz yaşlannı dudaklariyle 
tc'selli etmeğe ~ah~t·. 

Fakat, genç kızın hastalığı İ) 
maktan çok uzaktı. Bir ak§a~ ~ 
nsırun bu asabi hastalığına çare b 
i'.ir dekorla konuşm:ık üzere evirıdt 
rr.ıştı. Eve döndüğü zam:ın hİ 
M ary'nin saat yediye doğru oto 

1 k w •• l d" o Jt.., ya nız çı tıg nı soy e ı. 

h2kihten büyük bir buhran ya 
Hızmetçi: 

- Pierre N oiro tarafına 

gittiğini tahmin ediyorum, dedi. 

Rex derhal otomobiline atladl
larda insan cncrjiıinin ha.zm. 
bir süratle gidiyordu.Karısını. atı 
r.un kilçük bir izine oluun rast! 

• * • 
Bir ay sonra, Rex odasında 

<fa.lğın dilşünürkcn, eline bir ıatl 
c1Ier. Açtı. ve okudu: 

''Mösyö, bu mektubun size g 
t>yi kaybettiğimi anlatır, fakat 

niz ki Mary'yi tamamen fcthett 
zannetmeyiniz. O hal&, siz bil"1 

b.:-ni seviyor ve biliyon:m ki bit 
Hım de benimle beraber olacakt·l'· 

vetim yaşamak ve unutmak içil' 
~ Prdımda bulunabilir.,, 

Mektubun üstünde de: •'karısı 

Hanshall'e 

ırcooevn~yotl 
T!:?ct•i-::y~n bir c!!'nsöziin '!#' a 

rini bıltlln inceliğiyl~ cık.sBtti 
11alnız, R;ddetli tRık altıncı arti4 . - ~ 

ce mal:iyaj yapmı§ o1ara1' çt~ 
zımdır. 



Kendisinden genç bir erkekle 
evıenen kadın diyor ki : 

aş farkının ilk zaman· 
rda farkına varılmıyor 
Fakat yaş elli biri bulduğu 

zaman ... 
Bir bdmın kendinden genç bir er· 
e eNlenmeai ne demektir? Bu bal, 

tlaka bir felaket, manevi bir yıianı 
ildir. Fakat hayatında böyle ha -
et eden ve timdi orta yatlı olmağa 
aşan bir İngiliz kadmınm gazeteler 
birine gönderdiği ıu yazı derin bir 
'l mahiyetini haiz bulunmaktadır : 
Ben yirmi altı yafr,gıda iken evlen-

Kocam yirmi yapııdaycli. Pek 
mım. Onan için ya!Jmı göıtenni 

O zaman ben elli bir yapda olaca· 
ğım. Bir Yat ld, btiyiik annelerimiz 
o yq1arda bqma kokular, lçirir, ur 
tına p1 ve ayaldarina battaniye 6rter. 
Ben bu yap celdiiim aman kocam aa· 
dece Jmk altı yqmda olacaktır. 

Elli bir yqmda bir kadınla kırk altı 
yapda bir erkelin arasında çok büyük 
bir fark vardır. 

Bir erkek Jmk altı yqmda olgun bir 
devresine gelmif uyıhr. it .abuaıda 
I; 1 ya§ yükseli§ devreaidir. Bul ıııea· 
teklerde metell doktorlukta bu yatta 
bir adam battl gençtir bile .. 

Şapkacıda 
Bayan ppka alacaktı, bir maf:ızaya 

girdiler.Satıcı birçok şapkaJan önle. 
rine sttrdU. Llldn kadm müteredditti, 
bir türltl seçemiyordu. Kocası bir şap
ka göstererek: 

- Buna alsan, dedi, fena defli. 
Kadm itiraz etti: 
- Katiyenl Hiç kimsenin gtymediii 

biçimsiz bir model f 
Erkek bir balJka şapkayı işaret etti: 
- Bu nasıl? 
- A ı. Her kadının ka§Inda bundan 

var 1 Herkesin giydiğini ben nasıl gi· 
yerim? 

Fakat bir kadın! elli bir yapda bir 
kadın ne kendini , ne de arbdaflannt 
aldatabilir. Hakikat meydandadır. Onun 1 
keıaat devresi gelmeden ben ~la 
yol almıt olacaiuia. Ve aeneler ceçtıkç~ """'~r.ı 
aramızdaki müsavatsızlık daha çok l 
dini cöaterecktir. 
Kızım qk çağına geldiği zanıara on.a 

kendisinden on yaı büyük adamla evlen- ~ii'#~ 

nıeaini tavsiye edeceğim. Belki bu yaı 1 
ona fazla gelecek. Fakat yalnu o cUnkil · 

• ve olclığumdan daha genç görünü . 
. KQUUD, uzun boylu, kuvvetli 

er bir delikanlı idi. Ve benden bir 
yaı ]atlı hissini veriyordu. 

ramızclaki yaı farkı, ehemmiyet ve 
·yccek kadar u gıöiydi. Fak.at bu 

dlltUnceaine cCSre. Aradan on, on beı. 

yirmi sene geçtikten sonra değil .. 

Fakat stvdiği adam kendisinden daha 
gençse, bugün beni yakan fellketten 
onu kurtarabileceğlme pek Umidim yok,. 

Bu acıklı yürek yanmasını nqreden 
İnıiliz gazetesi karilerinden aoruvor. 

- Bu kadmuı derdi ne yolda baDedi
lebilir? bir fikir verebilir mishıfs? 

• • • 
erim. on bet sene evveline aid 

Slrillardn:. §imdi kırk bir yapda bir 
m. Kocam aadece otuz altı ya- Bizce, koeumdan yqlı oJan ba Jradm 

dır. cesaretini kırmadan izdivac hayatına 

mJılkilı' catile, aramızda ayni yq farla devam etmelidir. Genç aduD, .adık 
uyor. Fakat tabiat son on sene i- kanaıaa. kanuni IDeluliyetlede bqh 
aradaki fasılayı kendi usulünce kalmak mecburiyetinde iken, gilnUn bi

j~-etiyor. Benim gıöi un aç- rinde ~ lı:endl m _..,tir c-sJili· 
IOluk ,tenli mavi cihlü bdmıar nin de, ebedi bayatın mn olmadıinu 
•ilnneden ç8kerler.Ben de ~ anbyarak hakfki mubablıete detıeblUr. 

Polia - Hoydi babahk, kalk ba
kalım. 

Sarho§ - Neye kalkayım, ge11e dü
§ecek olduktan sonra .• 

- İngiliz karikatürü -

ima 
Yeni tahsildarını, borcunu ödeme

mekte ısrar eden birisine göndermft
tL DönUştinde sordu: 

- Ne oldu? Parayı aldm mı? 
-BaJU'! 
- Vermiyeceğini mi söylecll? 
- Hayır böyle bir şey söylemedi 

ama bu etti. 
- Ne dedi.? 
- Bir ıey demeden beni tekme to-

kat lrapı dlprı etti f 
oms bq yapmda iken, blltUn Ve itte o zaman miltterek hayatın Jddr. 

erime ratmen, orta yq1ı kadın leri daha derinlere salar. Duydulı:lan 1 
ğa bqladığum hiuedfrotdum. o uadet, yagadıkJan muhite an'anevi su

lroearnm yilzGne bakıyor ve -_ rette miru kalabilecek kadar kuvvetle- ~:+--:-:::";"':"-~-
çocuk gibi kalıyor." diYordunı. Ve Bir, dirililc peyda eder. ~\\ 'I( \ l 
Ta=°:::~ zalim davran. --~--k..;;....;.._b_Q_y_Q_s_Q __ 
dır. Bizim hayatımızın g(belUJc yapmak için 

.... ElOe devresi çok ıa.mr. Ebe. Mezarlıklardan 
en gOzeJ tipler en &ıce IOJar. Barı çlçeklerl 
de de bu böyledir. çallyorlarmıe 

•damlar ise çok yavq ya§la- Sevsllilerlne btiyfi yapmak içın bir 
Bentm kocam bu neviden otuz takım kadınların mezarlıklardan 
~ bile giSatermiyor. Eber- m~ çi~ ve dlfer eşyayı çalmalan, 

1lnni leld% )'8llllda anıyorlar. Belarat mezarlıklar mtidtlrlyetinl po
Jll 80nra artık orta :vaıtı bir listen buut nöbetçi tstemefe mecbur 

:!_?_ ae~ bir adamla evlennıit bu- etmiftlr. Mezarlıklar mUdttrtl pzete
~-:-u inkar edemiyecelr bir hale ellere verdlii beıanatta df10r ki: 
gım. - latediklerl erkek aflunı kazan-

P:vet Yllkıtıkhdır ve beaı.n mak için, tahsil prmllt ve )"llcaek ai· 
yerinde kızlar onunla doJapnq lelere mensup katlmlann ftiJe bq vur 
nu g8ıteriYorlat. Kendhni tık- dukları manasızlıklan 8Öyleaem inan 

'\'e mazsınız. Hem btiyle kadınlar o kadar 
zamane idetlerine vererek koca- çoktur ki saymakla tükenmez. 

elde et~ğe bat VUrabllirim. Fakat Kadınlarmumt bu batıl ltlkatlanJJ· 
' 

0 kızların arkadafbtını be. dan birini anlata)'Ull da alzde ppn. 
e tercih ettiğini &8rilyorum. Evlenmeden enel ilmUt nfşanb bir 
el~ evvel kocaımn bana kartı kız yahut erkelin mezarından bir çf
ta~dir hiaelrini gözlerinden okur . çek alıp sevilen adamın nkaınna ta· 

· Şınıdi ufak tef ek teiıkit cflnılele- lu1-cak olarsa, adam aerhaJ qık olar 
llluhatap oluyorum. Tabit bu .az. ve kadınla evlenir, 88telfk öllnceye 
!?er biri dikenli oklar gibidir. l\fe- kadar karwna sadık da kalırıfııt.• 
~ ~etid ppka sana yaİapmyor ipe bu gibi glllUnç dlfflnceler neti. 

Ü l§tdlr . ., nevinden bir ı8z llCSylU • eesinde mezarhklanmızda yapılan 
ıteliJc gösterimin yaf8111tasına hırsızlıklarla artık bafll çıkamaz bir 
ediyor. hale geldik ve polls mUdUrlyetlnden 

layca tenldd ettiği geyin aatlerce bekçi lsteml:ye meebar olduk. 
bir düıUnccnin malıaulil olduft iiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___ iiiiii 
ııaaıı anlatayım? Ona nurl aaıa 

ki, ben bu .. çtiğim ppkanm aı. 
l'UdııniyJe kaybettiiim eaki bit 
ti k!ırnen olaun telifiye çahtıyo • 

Yedikule Rum hastanesi Doğum ve 
niaaiye !eff 

Dr. V. LEONTIADIS 
İmam sokak iıtiklAI caddeli kötealn 

• bilhaua genç erkekle evlen. deki 2 numaralı bey Nuri apartıma- 1 kadının, ihtiyarlığa kavuıtuğu za- nma nakletmittir. Hergiln hastalan 
Yilrefinden gidi hf!aranlar bulun nı öğleden sonra orada kabul eder. 
~ u mılartar. Şimdi kendi 

- saçıan uzatan iZdcımztıan bir ~ 
f6 iatiyorıcm. 

- Büyük §ife mi kilçük mut 
_Küçük. Saçlanmın çok uzama

sını wtemiyorıcm. 

Her 11lı öğleden evvel yedikule 
: lrocam daha bugUnde"l Rum haııtaneainde meccanen. - Çabuk bıı zarfı posta.ya verin. 

tnaeenlar araımya kalkarsa oa
1 
___ ___ ___ ____ .. 

1 
Sigortanın icrBti yetipıezae hapı 

sonra ne olur? yadtvm. 

- Gürültü yapmo.. Baban orku-
tra Tronseri için çalışıyor. 

Ar yılı deill ı 
iki kadın konuşuyorlardı: 
- Başıma gelenleri sorma? Din 

akşam eve geldliim zaman kocamı 

hizmetçi ile •. 
- Rezalet? 
- Ya! Bereket işi llerlet.~ıemlşler-

di. Kocama söylemediği.mi bırakma· 

dım. O da bana bir manto almaiR 
mecbur oldu. 

-Tabii hizmetçi kızı da kovmaşsu
nuzdur? 

- Hayır! Daha kovmadım. Bir de 
kürke ihtiyacım varı 

. o- .,,,,. - --
--//'\"-

- VtJV OCUllMI. B1nncN MrAİM 
otunaacak actiba1 

Temlzllk 
koltuğunda bir paketle gören Molz 

sordu: 
- Nedir o, ne aldın? 
- Yatak çarşafı. 
- Bakayım. 
- Paketi açıp baktıktan sonra du-

dak bükıil: 
- Tapon! Bir kere 71kandr mı eskf

di gitti. 
Moiz itiraz etti : 
- Niçin yıkayacak mıfJm? 

- Hoyd.i! Af(Jğ& inip ayakl.annt.ıs 
aüffıl 

Dalraı faslde 
Sokakta hüngür hlinstir atlayan ~o-

cuğu ilp haline aeıyan kadmeaiız 
sordu: 

- Niye ağlıyorsun yavrum, ne ol· 
da? 

- Bir Ura buldum da .• 
Kadın P§ırdı : 
- Banda atlayacak ne var? BiWds 

sevinme ilsin. 

- Öyle ama ben şimdi eve döne· 
mem. 

- Neden yavrum? 
- Neden olarak, lfrayr lı!' '-ft-" ver-

sem annemden, anneme versem ha· 
bamdan dayak yerim 1 

Plajda, pek kederli görünen a 
daşına sordu: 

- Hayırola yahu? 
öteki cevap verdi: 
- Sorma birader, ilk karımm 

nesi burada boğulmuştu. 
- Ölüm Alla hın emri 1 Şimdi •• 

lisin kaynanan da var. 
- Öyle ama şimdiki kaynanam 

nize ıirmek istemiyor ki. 

Trer .. 
lataayona giden yolda koprortl-. 

autıadıtı bir adama aorda: 
- 19,45 trenfae 7etifeblllr 

aeaı.T 

Adam saate baktı, sonra: 

- Kotadaki aüratinize ballı, ele 
tren kalkalı on dakika ola:yor. 

~ 

Yoku - Bir çaresini btılclma.ı ..,. 
yıa1 lt'm pek ace1ey4f! 

iddia etmemlş9' 
Cofral7a dersinde maaUlm ta..,. 

den birini kaldırdı: 

- Dünyama ynarlak oldutnu • 
bat et bakayım. 

Çoeuk şaıırdı: 

- iyi ama. dedi, ben hi7le bir .. 
iddia etmedim ki~ .. 

7'e~°" atiidy08Utıda f(lrkl • 
liyen §i§mo.n kodınl.an %ayı/ ga.t• 
mele <için bulunan bir usul! 

Yalancı 
- Ne yalancı adam 
- Ne oldu? Ne dedl! 
- Ömründe hiç bor~ 

8ti71l7or. 



1 

f 

1 

HABER - JJqıam postası 
ı=::==:=::=:==~~========~~=========~~=::==~=============== 

KtiçUk bir kız çocuğunun ırzına 
taarruzdan sonra 

OLDÜREN 
Adam idama mahkum edildi 
Fransada Chaumcnt de, Nicole .M.ıı

rescot isminde bir kız çocuğunun be
karetini izale etmek ve öldürmek su
çile maznun Gabriel Soclay adlı bir 
adamın muhakemesi yapılmakta idi. 
Yapılan tahkikat, şahitlerin ifadeleri 
mevcut deliller daima maznunun aley 
hine çıkmakta idi. 

Son kararın tebliğ edileceği celseye, 
Soclayın babası ve annesi de gelmiş 

]erdi. Saat dokuzda reis tarafından 
celse açıldı. Şahitlerin listesi okundu, 
dinlenmemiş hiçbir şahit kalmamıştı. 

tik sözü alan hatip madam Honore, 
küçük çocuğun baba..cu l\farescotnun 
avukatı idi, ve şimdiye kadar il~ri 

sürülmüş olan delillerin artık klfi 
olduğunu, ve bunların bile maznunu 
mahkftm etmek için lüzumundan fazla 
olduğunu söyledi. 

A vukatrn epey uzun suren müdara 
alarından, ve sonunda maznunun ida
ma mahkQm edi:me.c:;i icap ettiği hak
kındaki delillerinden sonra müddei 
umumi Laroze söz aldı. O da, avukatın 

l 
Bir kız çocuğunun bekaretini izale 
etmek ve öldürmekle ma..."'1tun Soclay 
1ıakkuula,ki idam kararını dinlerken 

;-ikrettiği delillerle bernber, yeni bir 
~-ıkım vesikalara da istinat ederek Soc 
'"lynın çok caniyane ve alçakça işle
li~i bu cürmü bizı:at hayatile ödemesi 
J;izım geldiğini, ve binaenaleyh idama 
mahkum edilmesini talep etti. 

Bu aralık, üzerinde uğraşılmolcta 

nlan davanın ahlfıki hususiyeti dola
yısilc, biraz cln hazır bulunanlann 
hissiyatına tercüman olarak, miiddei 
umumi, Soclaya hitaben: 

- Kati IXikmün verHeceği saati, de
di, geciktir~1ck için elinizden gelen 
her şeyi yaptınız. Hapisten kaçmak 
istediniz Kurhılnooğmızı vehim etti
ğiniz zamanlarda oldu. Siz de Malme-

Dtüıınıya 
Vilıkseome 

ırekoırlUI 

jac, Clement gibi bu türlü cürümlerle 
mahktım edilmiş canilerin hortladığı
nı görüyorum. Eminim ki, onlar hak
kında jüri verdiği kararı, Soclay hak· 
kında da verecektir. 

"Jüriye hitap ediyorum, kalpleriniz 
den merhameti siliniz. Karşınızdaki 

adam buna layık değildir. Ceza saati 
çaldığı zaman, insanlık, arasından kö
tü ve iğrenç bir adamın yok olduğu
nun sevincini duyacaktır. Burada onu 
yalnız hiddetli gördünüz, gözlerinde 
yaptığı işin kötülüğünü anlamaktan 
doğan beşeri bir :zaafa del9.let edecek 
hiçbir ıztırap görmediniz. Yaptığı en 
büyük hata kar~ısında en küçük bir 
ıztırap bile duymadan bir şahıs hak
kında na.'lıl insan tabirini kullana bi
lir, ve nasıl ona karşı vereceğimiz hü
kümde merhametimize sığınabiliriz. 
Yaptığım tahkikatın bana Yerdiği ka
naate, ve bu kanaattan doğacak me
suliyeti de üzerime alarak idamını 

talep ediyorum. Bu talebe, sadece si· 
zin değil, bütün Fransanın iştirak 
edeceğinden eminim.,, 

Bunu müteakip, maznunun vekili 
müdafaasını yaptı; müekkilini kurta
racak bazı deliller zikretmesi halk 
üzerinde çok fena t~ir yapmış, hatta 
hissiyatlarınr açıkça izhar ederek: 

- Kahrolsun mücrim, ve müdafile· 
ri ! 

Diyenler bile olmuştur. 
Nihayet, bir aralık aralarında mü

nakaşa etmek üzere olan jüri heyeti 
tekrar mevkiine gelmiş, ve kararını 
bildirmiştir. 

Onlar da gerek müdde~umuminin, 
gerek davacı avukatının idam talebi
ni kabul etmişlerdi. Bunu takiben re
islik makamı son kararı, }ine idamı 
iltizam ederek okumuştur. 

Karan dinliyen maznun hiddetle 
ayağa kalkmış, ve bağırarak: 

- NaF.11, beni nasıl idama mahkQm 
edebilirsiniz? demiştir. Bu bir adalet 
değildir. Ben cemiyetin kurbanıyım. 
Alçaklar? Bu salonda bulunanların 
hepsi sefildir. Bay müddeiumumi, bu 
günkü yaptıklarınızın bütün ömrü
nüzce azabını çekeceksiniz. Sizde öte
kiler gibi bir sefilsiniz.. 

Salondaki halk: 
- idam, idam! Seni başka bir şey 

temizliyemez ! diye bağırıyordu. 
Maznunu iki jandarma alıp götür

dü. 

Tayyar ile en yüksek irt.üalara yükselme rekorunu İngiliz tayyareci-
lerinden Filo Lideri F. R. P. Swain kmnıştır. Bu tayyareci zabit 49967 

kadem (19 kilometre) yilkselerek şimdiye kadar olan bütün rekorları kır
!DJlt;m'. İDgWs hava m~arhğı tayyarelerin bundan daha yükseklere çıka
bileceğini talımfn etmektedir. 

Tayyareci, uçu~ başlamadan oksijen tertibatlı takımlar giymiştir. Yere 
indiği zaman da adeta yarı baygın bir halde bulunmuştur. 

Pariste 150 senerk bir lokanta kapa 

"Modern ök ·· z lokanta 
Bu lokantaya 

Lokantaru.n bir aıırlık levhası 

Kontun elbisesinin ilik 
ğunu baş garson vasıt 
ihtar edilmesini istem 
min haddine! Baş gu 

yanaşıp '\'1lZiyeti Kon 
yordu. Çünkü yemei;;rin 
men bozulacak ve K 
den kliplere binecekti. 

Bu yüzden bu işe m 
etti. O da vaziyeti bir k 
zarak Konta verdL 

Kont gözlüğünü gözU 
okuduktan sonra kalem 
nu yazdı: 

"- Madama ı;öyleyi 
mi böyle iliklenmemiş 
mam, yatağa lfirerken 
yunmama yardım ediy 

hur siması olan Tere 
bahsedelim. Bu kadın d 

şıdıir gümüş tepsi için 

Paris gibi bir şehri bile bir zaman
lar hayret içinde bırakan ve hazan üç 
dört gün süren eğlencelere sahne olan 
meşhur "Boeuf a la Mode,, isimli 150 
senelik lokanta, bin türlü fettanlığa 
açılmış olan kapılarını nihayet kapa
mıştır. 

Hakiki bir ziyafetin dört gün 
gece sürmesi tabii bir müddetti. 

ve olarak müşteriler arası 

Lokantanın son sahibi Lui Rikaya 
müşterilerin bu kadar yemeğe nasıl 

tahammül ettikleri sorulduğu zaman 
bu tecrübeli adam şu cevabı vermiş· 
tir: 

Bu !oktant.anın hususi localannda - O vakitler yemek esnasında caz. 
birçok tarihi meşhur şahsiyetler, ye- band çalınmıyordu. 
mişler, içmişler ve nihayet şahsiyetle- "Boeuf a la l\fode,, lokantası yalnız 
rini kaybedinceye kadar kendilerini 
eğlenceye vermişlerdir. 

Buraya gelenler kadınlar oburcası
na yenen bir yemekten sonra evlerine 
gidecekleri yerde, sandalyeleri üzerin 
de uyumağa başlarlardı. Garsonlar, 
kadınların Üzerlerini örterler kendine 
en çok güvenen bir garson da, uyuyan 
müşterilerinin mallarının çalınmama

sını gözetmek için kapının önünde 
uyumağa giderdi! 

Bu lokanta, gelen kadın milşterfle
rin şöhretlerini kaybetmesi ve erkek-
lerin gırtlağına kadar borca girmesi 
dolayı.sile kapanmış değildir. Napol· 
yon, Sara Bernar, Loyd Corç, eski 
ispanya kralı AJfons, Fransa fmpara· 
toriçesi Ojeni, ve bunlar gibi yüzlerce 
meşhur şahsiyet, Pariste bu lokanta 
kadar i); şarap satan ve güzel yemek 

veren bir yer bulunmadığına kanidi, 
ler. Ve bunu her yerde söylemiştiler. 

Bu lokantanın kapanışı kL.<ıJmen buh· 
ran dolayı.c;iledir. Fakat daha önceleri 
hayli miişkü1 devirler geçirmişti. Söy
lenenlere bakılırsa, bu eski, fakat pek 

cazip tariht yerin kapanmasına başlı· 
ca sebep, bütün dünya şehirleri gibi 
Parf~in de "Amerikanlaşması,, dır O 
kadar ki, bir yemek sofrasında dört 
1ıaat eğlenebilen pek az kimse kaim~ 
tr. İsterse o yemek dört haftada ha
zırlar.mrş ol~un-

caz koymamakla kaimamış, hiçbir 
çeşit muzik bulundurmamıştı. Eğer 

müşteriler, kendi orkestralarını geti
rirlerse, muziğe tahammül edilirdi. 
Fakat bunun da yemek salonunda 
çalrnmaması lazımdı. Çünkü orada 
kendi başına bir sükQn hakim olmak 
gerekti. Eski yemek miltehassıslannın 
nazariyesine göre, yemek esnasında, 

diğer liialeri tahrik etmek yemeğin 

Tereza dan.settfkten so 
tepsi içerisinde mücevb 
Mücevherler herkes tar 
redildikten sonra kimin 
rursa. o adam bu müce' 
kak bir şey IJA.ve etmek 
di. Şüphesiz o adam Te 
ettiği adam olmakla öğ 

Napolyon bu lokanta 
man Teraza ve onun 
ile ilk aUikadar olanlar 
Lokantanın hususf ye 

dan birinde general Vik 
ras tarafından tanıştırı 
zan ihtilllcl. ba.zan mür 
lar takınan bu adam, ye 
da birkaç ihtil!lcinin id 
hakkında emirler verird 
göre general pek acıkfığı 
haklar birbiri ardı sıray 

Halbuki eskiden \ılZiyet çok başkay 
dı. 

1792 de çizilmi§ olan bu resim, lokantanın o zamanki. vaziyetini. 

Mesela Napolyon Bonarbartın göz
delerin den olan hafif meşrep madam 
Terezya Talyenin verdiği ziyafetlere 
gitmek için halk hemen dört gün ye
mek yemezdi. 

Terezya Talyenin yemek listesi bu 
gün !:tıilA muhafaza edilmektedir. Bu 
kadın misafirlerine 12 muhtelif çorba, 
24 !:eşit !:erez, 20 türlü et ve bunların 
üzerinde her nevi baharat, 30 ayrı tarz 
da hazırlanmış tavuk 24 çeşit balık, 
12 nevi pasta ikram eder ve bundan 
başka 30 muhtelif şarap, 20 tüdü Ji. 
kör, kahve, punç, muattar sular ve "U· 

:ıı 

rup haznr bulundururdu. 

Yemekler, o kadar nefis surette pi· 
şirilmiş gelirdi ki, misafirlere beğen-
diğinize buyurun demek adetn bir zu
hım olurdu. Birçok misafirler yiyemez 

di. Her ne kadar günlerce evvel i~ti
halar uyandırılmış dişler bilenmiş 
bulunursa da, hiçbir insan midesi bü-

tün buteklif edilenleri alacak istidatta 
değildi. Onun için birkaç saat kadarı 
uyumak adetti. Uyandıkları zaman yj. 
ne bıraktıkları yerden başlarlardı. 

hem lezzetini hem de hazmını karrştı
nrdL 
Kapandığı güne kadar bu lokantaya 

birkaç obur gelip bütün bir geceyi 
sükOnet içinde geçirse, her lokma ye
mek üzerinde düşünür ve yudum yu. 
dum şarabını içerdi. Bu mütehaasıs· 
lara göre, en güzel kadının mlikale· 
mesi bile onları yemek lezzetinden alı
koymazdı. Fakat bu kıymetli müşteri· 
Jer, artık insanı düşündürecek dere· 
cede azalmağa başlamışlardı. Ve Pa
ri~in profesyonel güzelleri zayıflamak 
hususunda bazı perhizlere baş vur
muş oluyordu. 

Bu, "Mide merkezi:yeti.. sistemini 
kabul edenler hakkında epey hikaye
lel' vardır. Şimdi sekı::en yaşını bulmuş 
olan biri, - ki eskiden mahut lokanta
nın müşterileri arasındaydı - her ye
mekte iki kokteyl, yarım şi~e beyaz 
Bordo şarabr, yarım şişe ~ampanya, 

iki üç kadeh likör muhak!;:ak içerdi. 
Lokantada her.ıen daima yalnız yemek 
yerdi. Bazan krantcnz •e pantalonu 
ne ceketi bfrbfrlne nymııy:ıcaft dttece
de giyinmiş olarak gelirdi. 

Bir defa bir İngiliz kadın seyyahı, 

dikçe, idam miktarı da o 
dı. 

Meşhur aktris Sara Be 
mod öküz,, lokantasının d 
terilerlndendi. Oraya tks 
kadın ressam Luls Abem 

Bu kadın erkek pantal 
saçını kısa keserdi. Sara 
tikte uzun siyah yaprak 
içerlerdi, Sara Bemar 
küçük bir köpek de taşırd 
mek yediği müddetçe kö 
üzerinde oturur ve yeme 
tabakları yalardı. 

ispanyanın sabık kralı 
tahtına sahip olduğu sıra 

nekkiren Parise gelir ve zf 
ilk yerlerden biri bu "Ök{) 

olurdu. Arkadaşlığından 
giizel refik.alarından biri 
hur opera mugannfyesi 111 

mazel Marte Şenaldı. 
göre bir akşam sabık kral 1 
ya bfr fspanyoJ ~ne od 
tirmiş ve meyhur mugann 
aşağı yirmi defa tango o) 
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Kuır~ ~11DU1k l}(lmya~ef' dnycır ~n : Arkadaşlarını eşkıya' 
sanarak 

imyahaneler yağın sır köv halkı 
hı 1 d vuruştu a Ut olup o ma ıg"" ını Eskişehirde Türkmen dağı ormanın-

da feci bir yanlışlık olmuş ve bir köy 

ıı 

ı 
halkı cşkiya zannile korucu ve oduncu-

e 
.. ~ an l yama z lara saldırmışlardır. Bu arada ölenler ve 
... 11 yaralananlar da olmuştur. 
kr'° . (Baştaralı 1 incide) _ Mahlut yağların yalnız piyasa· Koyucanlı namında bir zatın tasarru-
f'~a ımkln hAsıl olmaktadır. Bu ~erait daki yağcılar tarafındnn yapıldığını fu altında bulunan ve Eskişchirdcn 12 
bi altında yiyecekler arasında en karışık iddia etmek biraz da haksızlık olur. saat mesafede bulunan Türkmen onna-

ve içinden çıkılmaz madde de yağ 0 • Vakıa İstanbul piya.sasınd:i. bu gibi iş- mndan odun kesmek üzere on arabalık 
r uyor. Bu, senelerdenberi beledıyeyi, lerle uğra§anlar yok değildir. Fakat bir kafile gitmiıtir. Ormanda üç koru • 
d bakkalları, alıcıyı, satıcıyı meşgul e- meseleyi yalnız tek cepheli olarak cu vardır ve biri belediye korucusudur. 
bi~en mühim bir meseledir. mütalea etmemek J8.zınıdır. Bana ka- Koruculardan müsaade alan arabadaki· 

Piyasada §U nevi yağlar satılır: lırsa asıl mahlO.t yağ köyden geliyor. ler ertesi gün odun kesmek üzere ateş 
. [:abzon, Urfa, Halep, Diyarbekir, Köylüyii saf bir adam diye kabul ede- yakmış, yemek yemiş ve yatmışlardır. 
f Kars ve Erzurum yağları.. İstanbul rek hile yapmadığım r.annetmek pek Diğer iki korucu gittiği halde yalnız 
lıl pi~asasında yemeklik diye satılar. yanlış bir görüştilr. Vaktiyle Trabı.on belediye korucusu orada kalmıştır. Gc· 

yaglu, yukarda yazdığımız yağlar. köylerinde saf tereyağ toplamak için ccyarısından sonra bir çıngırak sesile 
"1fdtr. ~unlardan başka vejetalin yağla- dolaşıyordum. KöylUlerin yağlara uyanan belediye korucusu bir sürünün 

.iM gelır Bunları da bı'rk k d ı l ··zum·· yanlarından geçtiğini görmüş ve düdük er· ·. aç ısma ayır. mısır ununu karışbr ı tarını go · 
rnak lazımdır. Hindistancevizinden le gördüm. Birçok köylerde, yağın içi- çalmağa başlamıştır. Bu düdük sesile 
l~pılan_ v~jetalin, ve pamuk yağı. lz- ne mühim miktarda ayran katarlar. arabacılardan koca Hasan da uyanmış 1 pıırdekı bır fabrika tarafınrlan pa- Hatta kabak ezmesini bile koyanlara ve bir takım gölgeler görünce: 
/:ouk çekirdeklerinden çıkarılan v~ tesadüf edilebnlr bu şerait altında " - Eyvah: eşkiya basıldık .. 

lı °:1"~ tereyağ gibi donmuş bir halt> bütün kabahati, ;ağ !!atan esna.fa yük diye civardaki Güllüdere köyüne git-
getirılen bu yağd:ı, hiçbir koku yok- letmek çok yanlışt.Ir. Köylünün bu. hi- miştir. Köylü eşkiya lafını duyunca 
~~· Ekmeğın üzerine süriilüp yenile- lekıirlığı yüzünden, esna!m beledıy~- hemen silahlanmış ve ormanda korucu

,.rf ılır. Mahlut yağlarm en mühim mal- ye verdiği cezaları neden hesap etmı- lan da yanlarına alarak araştırmaya 
esini bu gibi vejetalin yağlan teş- yoruz. Toptan iş yapan bir tacirden, başlamışlardır. Bu esnada sabah olma-

kil etmektedir. bir iki teneke yağ alan küçilk bir bak· ğa başladığından oduncular da kalkmış 
~ MahlOt ya~ lar nasıl yapılar ? kal, bu yağın mahlut olduğunu nasıl ve işe başlamışlardır. İşte köylüler o -
flı . MahlUt yagın nasıl yapıldığını ve anhyabilir. Yağ meselesini esaslı bir duncuları uzaktan görünce Üzerlerine 
t._ıyasada kaç türlü mahlı'.it bulundu- surette halletmek için köylerdeki yağ saldırmışlar ve bir boğuşmadır başla · 

~ u anlamak çetin bir iştir. Dah:ı istihsaH'ıtını kontrol etmekten başka mıştır. Bu esnada atılan silahlardan 
'r~grusu bu iş o kadar karışık ve gi- çare yoktur!,, arabacılardan Süleyman vurularak öl • 

11 ıft bir hale gelmiştir ki, piyasadaki Bu tacirin izahatından anla§ılıyor müş ve neden aıonra yapılan feci hata 
.. af bile şaşırmıştır. En ziyade sü- ki, mahlut yağ işini ayni zamanda. ta anlaşılmıştır. Bu esnada birçok kimseler 1 

en yağlar vejetalin ile k~ yağı. menşelerinden tetki~ etmek lazımdır. de yaralanmış bulunuyordu. Jandarma 
1-ıım kanşmasından hasıl olan mahlUt Bu izahata göre, yağ esas itibariyle tahkiakt yapmaktadır. 
~lardır. Bu yağın saf yağ olduğu köyden karışık olarak gelmektedir.--------------
t':ck kuvvetle iddia edilebilir. Kimya- Bu klifi gelmiyormu§ gibi, bir de bu- Güzelligw in sırrı 
lıaneye E\e\ kedildiği zaman: "ManlUt rada. başka nevi yağlarla karıştın!-

. ~ ~ ır.,, diye bir cevap almaya da maktadır. J 
an yoktur. ÇilnkU yağ tahlili USU!- KötU rajiı nasıl anlayablllrlz ? ya n JZeee 

01 lerinde, yağın içindeki hamızıar nis- Bir.e izahat veren ve kıymetli fikir· 
tl'eti aranmaktadı. Vejetalin yağların- !erinden istifade ettiğimiz kimyager, 

ııt:la. bu nisbet yoktur. Fa.kat kaşar ya. §Unu tavsiye ediyor: 
J.mda pek çoktur. Kaşar yağı, vejeta. "- Tereyağının halis olup olmadı-

n yağına karıştırıldığı zaman hamı. ğın1 anlamak için kimya l!boratu
lf!ft~J}ispeitni arttırmaktadır.' Bu §e· varlann.a. kadar gitmeye hacet yok

ılfl~.., de saf olup olmadığı ayn:t; edile'- tur. Geçen defa da söylediğim gibi, e· 
~emektedir. Halbuki kaşar ynğı ağır S'l..Sen kimya.haneye gitmekt.en bir fa.y 

ır Yağdır. Hazmı pek güçtür mideyi da temin edilemez. En iyi ve pratik 
zar. Ekseri lokantalarda, §~ bt' tahlil usulü tabağa bir tek yumurta 

rada Yediğimiz yemeklerin içindeki kırmaktır. Yağı bir taba;ğa koyarsı
w~ar bu nevi yağlardır. Bu gibi yağ- ruz. Yandığı zaman kokusuna dikkat 
ınsana bol bol su. gazöz içirir. Mi- edin, hatta elinizle, uçan duma.nm 

:Si zayıf olanlar da bu yağların yU. burnunuza gelmesini temin edin, bur-
.nd~ 81~ sık karbonat alırlar. Çün. nunuza kaşar kokusu gelir. O zaman 
nuaeyı yakar. lştihayı kapatır. mahlut olduğu kolayca anlaşılır, eğer 

. a~ih, vejetalin ile kaşar yağının içyaın kokarsa, yağda içyağı olduğu 
1.rıbırıne karıştırılması, en namus- anlaşılır. Ben bulunduğtım bir mekte· 
~rane tertip edilen mahlQt yağ nev- bin yağlarını bu suretle muayene edi- L....t.ıQa.-..ııı...ı"'"""'~--
r. Diğer mahlut yağlar daha insaf. yonun. Bu usulü gazcteniule yazarak 
~asma yapılmaktadır. Mesela veje. ha.ika da tavsiye ediniz. Yağı bir ta _ Necip Bey yağsız kremini kul· 
ın yağlarına iç yağlan da karıştı. hakta yakarak koklamak usulU ... " !anmakla temin ediliyor. Çünkü 
lınaktadır. Bunların hazmı gUçtür Piyasada satılan yağların mahiyeti Necip Bey kremi güzelliğin sırrı-avada Yakıld ~ · /b" ıgı zam3ll, et.rafa pis hakkında izahat verdik. Mesele bu- dır. Cilde beyazlık ve güzeilik 1

1.r ka-~ku neşreder. Derilerin Ü?.erinde- nunla bitmiyor. Neden mahlUt yagv ya "b" · ·ı "il · k 
Y g tabak verdiği gı ı sıvı ce ve çı erı a· 

1 alarmdan da iç yağı ya. pılıyor. Tilrkiyede tereyağ istihsalatı 
ı;· Bu gibi yağlar yemeklere katıl- ihtiyaca kil.fi değil midir? Mahlut yağ tiyen giderir. Tüp ve vazoları h~! 
. Z<Unan, deri kokar. Köşe bucakta- ticareUnin önüne nasıl geçilebilir? Ge kremden ucuz ve emsallerinden 1 

~~ı 1?kantalarda., bilhassa esnaf lccek yazınuzda. da., bunlardan bahse- üstündür. Her mağazada bulunur. e ışçı erın uc 
oakntalarda, ~ ~em:k Yedikleri deceğiz. Deposu Eminönü Necip Bey ma-
edilme,.4--. ., u nevı yaglar çok sar- H. A. g"' aza!ı. 

A~r. ~-=-------~~-:-::---'.----------
athŞehrimizdc mahlut yağ yapan ima- Fatih sulh birinci hukuk hakimliğin· ===================== 

aneler bulunduğundan bahsecl"l den: ya kartı veya sair bir suretle itiraz e· 
e~ir. Fakat belediye bu tarzda~~ Beyoğlunda Hamalbaşı caddesinde dildiği takdirde itirazın tetkik edilecc· 

~a.g ırnaıathanelerinI sıkı bir sur t'·- yeni pazar bakkaliye mağaza&ının ya • ği ve icabında mahkemece tayin edilecek 
ıı;Ontt"Oı ettiği halde gen .. .. e ·~ nmda 8 numaralı apartımanın 4 numa- ehli vukuf marifctile istiktap ve tatbi • 
Jemiyor Bu ·b· 'ğl e onune geçi. rlı diresindc oturan Ayetullah aleyhine kat yapılacağı ve sabit olmadığı takdir 
ludan b~ra gı -~ ~a . arın da Anado- Helyos tarafından mal bedelinden mah de yemin verileceğini mübeyyin ve gel
kidir p · ya gon erıldiği de çok 'Va- kemeye mübrcz 1-8-934 tarihli emre mediğiniz takdirde gıynbmızda ecre • 
le · . 1Yasada. mahlOt yağ ticareu. 

k 
geç.ınen tüccar ve esnaf, lstanbuı muharrer senetle 204 lira 60 kuruş yan eden muamelat ve davayı kabul ve 

v RSa.plarından müh' mikta.rd . yüzde 5 faiz ve i.crada inkarından do- ikrar etmiş addolunarak aleyhinizde 
gı tedarık ım a ıç ya. layı yüzde 10 tazminat ve masarifi mu- hüküm verileceği bildirilir. H. U. M. 
Sonra. b eder, Anadoluya gön.detir. hakeme ile birlikte tahsiline dair açılan K. nun 402 • 405 • 406 ıncı maddclcrilc 
MŞarak u iç yağlar tereyağlarına ka- dava gününde gelinmediğinden dilek 337 inci maddesine istinaden mua· 
do··ner. tekrar İstanbul piy!:l""'~n. .. 

...,....,-.... üzerine gıyaben muhakemeye bakıldı. meleli gıyap karannın tebliği makamı-
K Ve muhakeme 14-10- 936 saat 10 na na kaim olmak üzere 141 inci maddeye 

B· abahat kUylUda mi ? bırakıldı. Muhakeme gilnü geldiğiniz istinaden 15 gün müddetle ilanen teb-ır Yağ tücca.n diyor ki: 
takdirde ve ibraz edilen senet ve imza· liğ olunur. 
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~ Solist: MU ALLA DİNÇ SES il~ 
IH SAZ HEYETi jfü il 1 - Kemnnl NUBAR e - Klarnet Şeref :m 
i 2 - Kemençe ALAKO 7 - Okuyucu A§yazar :m 

3 - Piyanist YORGI 8 _ " Celll !m 
4 - lfdl A8DI 9 - Darbuka Hasan Tahsin lfü il S - CUmbUf CEMAL mı 

E·=::r Tanburl ve Br;stakar: SALAHATTIN fü: 
i&"fta Mahmure Şen Ses - Suzan Afitap - Faide Yıldız ::mmmm:: ................ 

Güze ve gürbüz 
çocuk müsabakamı 

A - 1 - 2 yaşındaki süt çocukları 
B - 3- 7 yaşındaki oyun çocuklarile 
C - 8 - 13 yaşındaki çocuklar ara-

sında yapılacaktır. 
Gazetemiz bu müsabakamn yalnız tertibile kazananlara hediye ver·~11111 

üzerine almı§tır. Gilzel ve gürbüz çocukları seçecek hakemler ar08ında ga 
temiz men..<ntplanndan hiç kimse bulımmıyacaktır. Böylece seçim çok bılam 
bir heyetin hu..'"'Urunda yapılmış olacaktır. 

Müsabaka şekli: 

1 - 2 yaşındaki çocuklar 
Bunların seçimi giiçlılğü dolayısiyle hakem huzurunda yapılmıyact*..hr. 

Bunların gazetemizde yalnız resimleri nC§Tedilecek, en güzel ve gürbüz çocıık 
okuyucularımızın reyleriyle ayrılacaktır. Bu müsabakamıza çocuklannı " 
tirak ettirmek istiyen a>ıa ve babalar çocuklarının: 

1 - YQ§larmı 
2 - Kilolarını 

ya.zıp göndereceklerdir. En fazla rey toplıyacak on çocuk arasından <111 vmi
len malumata göre en gilzel ve gürbüzilnü ayırmak i§i mütehas81.8 doktorZana 
bırak-ı?acaktır. Onların verecekleri kararla birinci, ikinci ve üçüncü ™" edi
lecektir. 

Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, tlçüncUd-
ne 5 lira verilecektir. 

S - 7 yaşındaki 1-."ız ve erkek çocuklar 
8 • 13 ya§ındaki k-ız ve erkek çocu1~lar 
Bu y~taki çocuklann önce gazetemizde resimleri çıkacak aorsra da iler'llll 

tayin edilecek bir gündo umumi bir yerele seçmeler ycıpılacaktır. 8 ve 7 ycıfla 
8 - lS Yat.J arasındaki küçUklerden kız ve erkek olmak Uzere iki birinci, Od 
ikinci, iki 1lçüncil seçlleooktir. 

Bunların birincilerine !O §er, ikincilerine 12 §CT buçuk, üçüncülerine de 
beşer lira para mükafatı, bundan başka gerek silt çocuklarından, gerek diğer
lerinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 

Yalnız şuna dikkat etmek Uizımdır. Müsabakamıza resim g6ndererek .,._ 
ya göndermiyerek i§tirak edcGek çocu1: babalarının Haber okuyucuau o1ma.n 
şarttır. Müsabakamız yalnız kendi okuyucularımızın çocukları içindir. ButlK 
ispat etmek için de müsabaka.mızın devam ettiği mflddetçe n6§redeceğf""8 

kuponlann toplanmış olması Ui::ın tiır. 
Çocuklarını müsabaknmıza iştirak ettirmek istiyenler gazet.emiz hesabına 

resimlerini parasız çektirebilirler. 
Çocuklarının resimlerini çektirmek istiyen o1.."71yucularımız ldare1ıanemizıs 

müracaatla birer kart almalıdırlar. Bu kartlarla BeıJoğlunda latik'ldZ OaddtJ. 
sinde Foto Etem lstanbuUla Ankara cadde.sfndc Basın Foto mlle88eselerlM 
müracaat ederlerse parasız olarak 1 yaşından 1~ 'Y<J§ıntı kadar ~klannuı 
resimlerini çe1•tirtebilirler, 

Süt çocukları için kart alm-ıya gelecek babaları çocuklarınm kilôlarilJ'ü1 
boy ölçiilerini de gctfrmeZi.dirleT. 

1111antn-lllın11uıırıııınuııuı111Hll"hltuııuııııııHt1ıuıaıllf•llll"ıaaı m._s ı w w...........-
Jstanbul Dördüncü 
luğundan: 

• 
ıcra Memur-

Emine Yeganenin Emniyet Sandığına birinci derecede İpotekll 
olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 4394 lira kıymet 
takdir olunan Boğaziçinde Rumeli hisannda Ali Torla le mahallerinde 
eski Hnmam yeni Tekke ı:;okağmda eski 9, 9 mü. yeni 19, 3 No. la 
bir tarafı Hacı Hüsnü vereseler· menzili bir tarafı Knr"bat Dergim 

bahçesi ve iki tarafı tariki am ile mahdut aşağıda evsafı yudı bah
çeli iki ev açık arttırmaya vazolunmuştur. 

3 No. lu hane: Bodrum katı kargir, diğer katlan ahşaptır. 
Bodrum katı: Bir taşlık bir abdesthane, bir kömürlük malta dl

şeli ve sarnıcı ve abdesthanesi olan bir mutfnk: Zemin katı: yük ve 
dolaplı iki oda, birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir abdesthane 
bir aralık, ikinci kat: bir sofa üzerinde üç oda, bir abdesthane. 

lS No. lu hane: Zemin katı kargir diğer katlan ahtapbr. Zemİll 
katı: Knrosimen döşeli bir taşlık üzerinde bir abdesthane, bir oda, 
Birinci ltat: bir aralık üzerinde bir abdesthane bir mutfak, üç oda, e
lektrik tesisatı vardır. Bahçesinde bir kuyu ve meyve apçlan ftf'l
dır. Umum mesahası 475 metro murabbaı olup 300 metro murabbalık 
19 ve 3 No. lu binalar ve geri kalanı bahçedir. 

8-12.936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dai 
rede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hamminenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakıl 
caktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzer 
arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 23-12-936 tarihine müta 

dif çarpmba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla· 
eak ikinci açık arttırmnsında arttırma bedeli kıymeti muhammen• 
nin 7o 75 ni bulmadığı takdirde satı§ 2280 No. lu kanun abkimına 
tevfikan geri bırakılır. Sabf pe§İndir. Arttırmaya iştirak etmek iati
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya 
milli ;r bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer ali.ka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hnklarım ve huıuıile fofa ve 
masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tari· 
hinden itiabren nihayet 20 gün zarfında ibrlikte dairemize ·bildinn• 

leri lazımdır. Aksi tnlrdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıya ... lar 

satış bedelinin paylaşl!'asmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tan
zifiyeden mütevellit be1ediye rüsumu ve Vakıf icareıi ve 20 ae~lik 
vakıf icaresi tavizi be-!::!li müzayededen tenzil olunur. Daha fazla 
malumat almak istiycr. ler 16-11-936 tarihinden itibaren herkeain gi)... 
rcbilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma ~artnamesi ile 
934/ 2006 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosynda mevcut vesai-
ki göre~ilecekleri ilan olunur. .(2048). · 



R A or f.I 
8TANBUL: 1 

18,30 çay saati, dans mwıtklst, 19 Amba.. 
tadördeıı naklen varyete müziği, 20 Vedia/ 

ve arkad&§lan tarafından TUrk mual. 
kltd. 20,30 Münir Nureddin ve arkada~lan ta 

d.:ın Türk muıılklsl, 21 p!Akla sololar, 
1,80 orkestra, 22,30 Ajans haberlerl, 23, 

19,0:5 spor, 19,25 eğlenceli yayın, 20,20 
ld1çUk koııacr, 20,50 günün akisleri, haberler 
tı.U muslklll revU, 23,05 hava raporu, hava.. 
en.. apor. 23.35 LAypzlgden nakil, l,05 dans 
muaf kist, 

UDA PEŞTE: 
18.05 Piyano konseri, 19,05 gramofon, kon 

etans, 20,05 salon orkestrası, 21,05 piyes 
22,45 haberler, 23,05 orkestra konserl, 24,351 
azbant takımı. ı.ıo haberler, 

BCKREŞ: 1 
18 05 aakerl muslld, havadla, 19.20 as. 

kert muaild, konfera.ruı, 20,30 gramofon, kon 
fuana, 21,20 dans muslkJsl, 22,35 haberler, 
apor, 22,50 konser, 23,50 almanca ve franııız 
ca ha~rlet", 24, son haberler. 
ROMA: 

18,21) dana muslldal, konU§ma, memleket 
Ja:rmı. yabancı dillerde kODllflD&, 20.015 et. 
lencell muslld, gramofon. 20,45 memleket 
Ja)'DU, 20,515 Yunanistan için yayın, havadis 
turizm haberleri, 21,45 komedi, 22,10 konaer 
l.ltlrahat esnasmda kon\lf1llalar, 24,05 danıt 

:mu.Udal, 24,20 lnglllzce haberler, 

SINl!.MALAR 

~EYOCLU 
TVRK 
iPEK 

\"ILDIZ 
~OMER 
SARAY 
l\IELEK 

Kara gilller 
Lorel • Hardl. Hlndlııtanda 
(Türkçe) 
Çılgın gençlik 
.ruanlta 

Öpll§meden yatılmaz. 
: Ave Marta 

SAKARl' A : BUtun güzelleri severim. 
TAN : Bir kı!I geceal rüyası, 

.\LKAZAK 
~IK 

~\RK 

\:sRI 

ve Her şey senin için 

Prangn ve tunç vücutlar 
bi'dlrmemişUr 

Güzel gtlnler ve 
Yılmaz tayyareci 
Yaralı kuş, Şeytan ve 

Uçurum 

n·,n·Rt,\"l.T Carp cephesinde kanlı 

hUcumlar ve tnglllz ajanı 
\ TOnl'A Saadet gecesi. Kaçakçı • 

ıar pe§lnde. Habeş - t . 
taıyan harbi 

ISTANBUL 
~uı.Lt : Kadınlardan bıktım Mas. 

keler aş:ığı 
HiLAL Amerika lİıtl!All, Yataklı 

\'agonlar kontrolörU 

.\LE'.\11) \1: Amerlk:ı lhUIAll, Yataklı 

''agon!ar lrnntrolöril 

AZAK Kahraman haydut \'e 

Sokak çiçeği 

KEM \l.UEl' Kara kcdJ ve Çardaf 
FUrstln 

HALE 
AnBEYYA 
EREN KÖY 

KADIKOY 
Cürüm \'C Ceza 

bildirmemiştir 

Petrol muharebesi ve A. 

man karım geliyor 

tatanbul belediyesi merkez hal mü- RALE 

düdüğünden : 

ÜSKUDAR 
: Son uçuıı 

BALAT Bu mevsim halde 130 No. lı kavun, 
MiLLi IJarpuz sergisinde icrayı ticaret eden 

lamail Karacr buradaki muamelesine 

: Aşk bandosu "e Kal;rman 
süvari 

oillayet vermiı olduğunu bildirdiğin- 2' 1 y A T R O L A R 
en hesaplan tasfiye edilerek idaremiz- ------

tSJ'At>."Bl J rsEU!'DtYESI deki teminatı iade edilerek ilitiği ke · 
ğindcn mezlnir. serıiden alacaklı • . 

unan müstahsil varsa evrakı müsb:- .SrJüı.Tıgafl'OSU 
erile birlikte nihayet 28-10-9361 
rihine kadar idaremize müracaatları 

An olunur. 

•2114 •~m.1E11111111 ı 11111 ne.::· 

D o k tor ii 
~mer AbdDrra bmanÜ 

Clldlre mllt9h•-•• il 
Muayc:nehaneai ı Kadrköyf; 

Süreyya ıinemuı karıısında in-O 
"nü sokağı numara 8 her günn 

betten dokuza kadar.. 1 
~1111111 

Tepelıoıı dram kıımn 
Ru akpm IBa& 20 de 

MAKBET 
Franuz Tlyatr08Wlda 

>,ıcrct kısmı bugün saat 

• 4 de çocuk tiyatrosu 

FATMACIK 

'u akpm aaat 20,30 da 
ıUDAKLABIN 

HALK OPERETi 
Pek yakında kıf opereL 

terine başlıyor. 
SE 

YEK 
BUytlk operet Uç perde 
Mtıztk Seyfettin . Sezal 
Aaat 

MAARiFTE BiR YENil iK 
!:su 1ı:ıfta, öğretmenler kitaphanesi yeni Lir eser kazandı. Bu kitap, bizde 
fimdiye kadar misli nqredilmemif, yepyeni mevzulu bir eserdir. Sınıf 
ıı:inde Ufretmenlerin nzifelerini gösteren bir çok kitaplar çıkmıttır. Fakat 
11mf dqı vazifelerini canb bir ıurette ancak bu yeni eser size anlatacaktır. 
Tec:lril hayatında bütün öğretmenler için bir yenilik mevzuu te§kil eden bu 

ymetli kitabın admr haber veriyoruz: 

Öğretmenlerln sınıf dışı Udevler l 
YAZAN: Ragıp Nureddin Ege, Amerika bölcesi talebe ispckteri. 
Tanesi 75, ciltlisi 100 Jruruıtur. Tatradan posta parası ahnmaz. 

- ---· MUALLiM AHMET HALtT KtTAPEVt ____ .. 

Kundunlık 

Tahmin Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr. J .. ira Kr. 

W.ele 12000 kilo 1800000135000141.teırin 936 çarşamba 14 
Aketa 7000 kilo 13300 00 99750141.tefrin 936çarpmba 15 
Y akarda cim ve miktarlan ile tahmin bedelleri ve muvakkat te
inatlan yazılı iki kalem malzeme hizalannda ıösterilen gün v~ ••· 
lerde kapalı zarf uaulile almacaklır. 
Her ikisinin ıartnameıi ayrı ayrı olup komisyondan her gün para 

•ız alınabilir. 
isteklilerin, 2490 sayılı kam1nda yazılı veaikalarla teklifi havi ka· 
lı zarfı belli sün ve saatlerden birer ıa•t evve!ine kadar Kasım· 
~da bulunan komisvo., l,:oot,.~,..•,;r.," vermeleri. (1646) 

Tahmin edilen bedeli (48001 lira olan (20000) kilo zeytin. 
1&10-936 tarihine rulıyan Cuma günü ıaat 14 de kapalı zarf usulü 

alınacaktır. Muvakkat teminatı (360) lira olup, §artnamesi her 
komisyondan parasız verilir. 

fıtel1ftelf11, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi ka
fah zarfı belli sün ve ıaatten bir saat evveline kadar Kasımpapda 
Wanan komiayon Baıkanlığma vermeleri. (1698) 

... 
~ , lıl 
1:Jemızıın_. - . -- -

HAVA6All şof-ben 
Tetslll t ı letlklll c•ddeel IOI 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L 1 G i N E K A R ŞI 

H()RMOBiN 
Tebletl• r l 

GUzelllğln 
En birinci şartıdır 

Petrol Nizam 

Umum 
Me ktep 

kitaplarınızı 
Yorulmadan tekmil olarak lstanbul 
Ankar~ caddesi lnktlrp kitaphaneıin 
den alınınız. 

Kitap satın alıyoruz 
Eski ve yeni harflerle her nevi kitap 

lar ve okunmuı yeni harflerle lise kitap 
lan iyi fiyatla satın almır. İstanbul An· 
kara caddesi 155 No. 

lnk ılAp klt a phanesl 

Her eczanede •nrınız 

IstiklAl Lisesi 
Dlrektörlüğünden : 

1 - Kayıtlar& devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 10 uncu v• 11 inci ıınıflara nehari talebe 

yer yoktur. 
3 - lıtiyenlere kayıt prtlarını 

lir. 
Şehzade batı polis karaknlu arkasında. T ttlefon 

Konya - Akşehir 

lüğünden: 

Malmüdür-

Kazamız hududu dahilinde bul unan Küçük Hasan Namı 

Ak ıölün balık avlama hakin ile ı azlık ve kıyılarmdaki 
iıitfadeai mültezime ait olmak üze re 15 Eylul 936 taribind 
yıı 939 tarihine kadar tahmin olun an "150" yü~ elli lira 
ıene dokuz ayhiı 15-9-936 tarihin den lS.10-936 tarihine 
Pertembe pnü ihaleai yapılacaiuı dan taliplerin teraiti ani 
pey sürm~ üzere Alqehir Mal ka leminde mütefekkil k 
mahsuıuna müracaatları ilin olun ur. "2042" 

Belediye ve mieuesatı için ( K araatAs: ii8ıaeadt de 
lizmı olan 101267 kilo mana• 1 k~ ;Je 10000 kilo 

Türk gümrük komisyoncuları tstan· meıe odunu ayn ayrı açık eksiltme ye bnulmu9tur. Bir kilo 
bul birliğinden: kurut 50 aanlim, odun için de 1 ku l'Uf ao pntim fiat tahmin 

· 10-936 'J)Uartesi günü akıamı tur. Şartnamesi levazım müdürlüi6*1e ıörülebilir. lateklil.ı 
yapılması mukarrer olan fevkalade iç- lı kanunda yazılı veaika ile kömür için 286 lira odun için 
tima ekseriyet hasıl olmadığından 50 kurutluk ilk teminat makbuz Ve)'a mektubile beraber 
12-10-936 pazartesi günü akpm sa- . . • 
at altıda yapılacaktır. Arkada,ıarın bu evvehne kadar ılk temınabn yatırılması daha muvafık 
günde birlik binasında toplanmalannı 15-10-933 pcr:embe günü saat 14 de daimi encüm•nde 
diler~. dır. (B.) (1788) 
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Sayın Müşterilerimize 
Mevsim münasebetile güzel vakit geçirmek istiyen ıayın 

halka Moda Lokanta ve birahanesi Beyoğlu Parmak.kapı imam 
ıokak numara 6/8 tel 49063 açılmı§br. 

Beyoğlunun en eğlenceli ve tanınmıı methur muzıka ma· 
İatroau Bay ALBERT Tiano tarafından Bayan SUNA JOLlO 
Atinonun Havayon takımının tenoru Bay ANDREA en son ala· 
turka ve rumca ıarkılarile düettolarını burada dinliyecekıiniz. 

Taze çekilmiı bira ve iyi dinlendirilmİ§ rakılar, hususi ve 
meze ile fiyatlarımız ehvendir. 
Müessesemiz 18 den 24 de kadar açıktır. 
Sayın müıterilerimizin bir kere teıriflerini reca ederiz. 

• ' .. ... poa , , .... 

... • "' , .. v.J. t. •• • 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 
Kuş Tüyü Yastık 

100 Kuruştur 
Yastık, yorgan ve yataklarmw 

kuş ı UyUnden kullanm.ız. Çil.akil pa. 
muktan ucuz, ömrU uzun her zaman 
yumuşaklığı devamlıdır. Kuş tUyU ya_ 
tak v~ yastıklarda yatanlar hiı: bir za. 
man haatalık görmezler. 

Ftlbrikası ve satış deposu: lstan. 
bulda Çakmakçılarda Omer Bali oğlu 
kU§tt\yU fabrikuı. Tel. 23027 

lstanbul Harici As~ 
kert kıtaatı ihinlerı 

Istanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
tıoalma Komisyonundan : 

Merkezimiz itlaf ıfarında kullanılmak üzere dört kalem itli- Yerli fabrikalar mamulatından 
ıfar malzemesi açık eksiltme ile satınalınacaktır. ve beher metresine bi~ilen ederj 

1. -Tahmin bedeli 868 liradır. 300 kunıı olan 19500 metre haki 

2. - ~artnameler merkezimiz Levazımından parasız alınır. elbiselik p.yak kapalı zarfla ek· 

3. - Eksiltme 20/10/1936 Salı günü saat 14 te Galatada Ka- ıiltmeye konulmuıtur. İhalesi 12 
runuatafa pqa sokağında lstanbu l Limanı Sahil Sıhhiye Mer· B. T eırin 936 Pazartesi pnü aaat 
ezi komisyonunda yapılacaktır. 11 dedir. İlk teminat 4175 liradır 
4 Şartnamesini 293 kuru,a almak ve · - Muvakkat teminat 66 liradır. 

örneğini görmek isliyenler her gün 5
· - istekliler bu itin ehli olduklarına dair ticaret oda11nın bu Komisyona ufrıyabilirler. Eksilt 

vet tarihinden sonra alınmıı bir vesika göatermeıi ıarttır. meye ıirecekler kanuni teminat ve 
6
• - Eksiltmeye girecek olanların peyler ıürülmeden evvel 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
vakkat teminatlarını yatırını§ olmaları ıerektir. (1881) maddelerhade yazılı belgelerle biı 

r-----------------=----~---- tikte teklif mektuplarını ihale aaa· 

1 - Şartnamesi mucıDlnce 4000 lira muhammen bedelli maa te· 
at bir adet Jeneratör-açık eksiltme suı·etiyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 19/X/936 tarihine rastlıyan pazarteıi günü saat 
e Kabata§ta levazım ve milbayaat fubeıindeki alım aatım k~ 
onunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat güvenme parası 300 liradır. 

tinden en az hir saat enel Ankara. 
la M. M. Vekaleti Satınalma Ko
misyonun~ evrmeleri. 

(330) (1576) 

Konyadaki kıtaat ve müe11eıa

tın ihtiyacı olan 120.000 kilo aığır 
eti kapalı zarfla ekıiltmeye konul-

su· TE<RÜB&VE 
TAHAttMUL EDEN 

YALNIZ 1 J A~ ~A J ~ l!f:J!'JJJ Mir 
~ İ'~~if~l %~!WJ!1Ylff ;;l~J~ 
~ ~Y4WR'41.i. M~~~~8'e~I :;~~ ~ ~ ~ ~ ...., ? ~ ~ ~ "'., ,,, ;;,.ıııo""' ~ ~ ~ ...-~ ~ .,. ,, :;;.-:""'"~ . ~ 

-oı~ ~ 

Sabah dokuzdan akşam 
saat be~c kadar mat, sa1 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo~. tşte; havalandın!. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muha~enatı 
bunlardır. Bu cazip hava. 
landınna usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha· 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. işte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel biı 

tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın adi pud· 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
nın, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yaf. 
munın ' terlemnin icrayı 
tesir edemiyeccği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
cektir. 

ıs 

4 - latekliler, tetkik olunmak üzere fiyatsız teklifleri eksiltme 
nden liakal on ıün evvel lnhi ıarlar Tütün fabrikalar tubeıine 

muttur. Muhammen tutarı 204001 .. -------------. 
lira olup ilk teminatı 1530 liradır. Op erat:ör Drolog 
tıtekliler ıartnameyi komisyonda Doktor 
okuyabilirler. Ekailtme 13-10-936 SUreyya Atamol 

Dans Dersıarı - HUBUll 
ve milnferiden (asri dans dersleri) 

ktir. 

- stekliler eksiltmeye. gire ,,ilmek için kanunen kendilerinden 
dan vesikaları ve % 7,5 güvelf!iıe paraslyle birlikte yukarda aözü 

komisyona .gelmelidirler. (919) 

Salı günü saat 11 de yapılacaktır. Muayenehane: Beyoğlu • Parma 

istekliler 13-10-936 Salı günü saat kapı tramvay durağı, Roma ·oteli 
ona lmdu mektuplarını Kolordu yanmda 121 birinci kat 8--S 

Beyoğlu, Karlman karşJBmda eekl Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat 

saatleri: (12 - 14) (17 - 20) PROll'JI.. 
SÖR PANOSYAN. 

aatınalma Komisyon Baıkanhfına Her ailn 15 - 20 ye kadar. 

vereceklerdir. (1573) (337) ı•------·-----•• 

MACLOP FAUSTA MACLOP FAUSTA 333 

senesinde de oradan çıkarılarak s •n 
D • d - c enız e sagken yaptırmış olduğu 
türbeye defnolunmuştur. . • . 

• 
Jak Kleman, kraliçenin ölümün. 

den sonra odadan çıkmış ve bu esra· 
da ihtiyar bir adam içeri girerek ö
lilnUn yanına diz çökmüş, ağlamağa 
başlamıştı. Hu adam, Rujuyeri, ya

ni kraliçeyi seven tek insandı. Aynı 
günün akşamı Rujiyeri, Bluvadar. 
ayrılmış ve bir daha hiç kimse onu 
görememişti. 

lak Kleman, hiç bir şey olmatMs 
gibi şatodan çıktı. Sokakta Par~a: 
yanı gördü. 

Şö\'alye: 

- Kral Bluvada deği!miş. Dedı 
- Biliyorum, Ambuaıda imiş! 
- Fakat senin bilmediğin ve be-

nim de Kriyon dan öğrendiğim b!r 
şey varsa, o da kral ordusile berab~:
Dük dö Mayenlc çarpışmak Ozere p,_ 
rise doğru hareket ettiğidir. 

- Öyle ise ben de Parise giderim. 
Jak Kleman bunun iizerine he 

itlen otele dönerek borçlarını ödedı .. 
Papas elbisesini çıkararak bir süvn:i 
elbisesi giydi. Beygirine binerek h•· 
reket edeceği zaman kendisini gön·n 
Pardayan: 

- Acaba, dedi. Bir daha görüŞl" 
bilecek miyiz? 

Papas parmağile semayı göstere· 
rek: 

- Allah biliı !. Diye söylend'. 
Şöval)eyi son dda olarak selfım}ayıp 
rl>zden kayboldu. 

Sövalyc papastan ayrıldıktan soıı 
ra otele döndü. Biraz sonra haY,n· 

.. 
nının yularından tutmuş, dışarı ~ı9<ı 

karken Krlyona rastgeldl. 
Yüzbaşı: 

- Nereye dostum? Diye sordu. 
Artık canım sıkılmağa başladı. 

Biraz kırlarda dolaşacağım. 
_ Fakat kral sizin emrinize b!f 

alay vermek istiyor. 
_ Azizim, şimdi benim kendinte 

bile kumanda edecek halim yok. 
_ O halde nereye gideceksiniz? 
P:trdayan şapkasını başından çı· 

kararak havaya kaldırdı: 
- Şapkamın tilyü ne tarafı gÖ!· 

teriyor, lütfen söyler misiniz? 
- Jtalyayı! .. 
Şövalye garip bir tarzda gülerek: 
- lta}yat. Diye söylendi. Fak.ıt 

niçin olmasın? Haydi bakalım ltal
yaya!. Lütflinüıe te,ekkür ederinı, 
Mösyö dö Kriyon !. 

Pardayan şapkasını giydikten 
sonra Kriyonun elini sıktı ve hayva· 
nına atlayıp dokuzuncu Şarl zama· 
nında söylenen prkılardan birini re
hkla ~Alarak uzaklaştı. 

xxxıx 

PARDAYANIN YOı MASRAFI 

Pardayan süratle ilerliyordu. 
Dük dö Gizi mert bir şekilde dlie11l) 

ederek ahirete göndermiş, Moröverl 
de Morşenuver ormanında korku~an 
öldiirmüştU. 

Hava sol!'uktu. Hayvanının nal
ları soğuktan sertleşmiş toprağa vı1· 

rarak sesler çıkarıyordu . Dazan ağ·~ 
hazan süratli bir yürUyUşle OrJeaııa 

kadar gelmiş. Dük Dangutemle vı. 

yoletta ,.e Marl Tuşenln oturduktan 
şatonun önünde durmuttı~. 

Aradan bir kaç gün geçmiş, sen e· 
nin nihayeti gelmişti. Nihayet ki -
nunusaninin üçünde Dük dö Maye · 
nin büyük kardeşi ile beraber Paris 
üzerine yürüdüğü duyuldu. Kriyon 
yanına iki bin kişi kadar bir ku' vct 
toplamışsa da kral henüz a'·det f't -

memişti. 
Kanunusaninin beşinci günü Şii

valye, otelin büyük .salonuna inr.ıişti. 
Her günkü gibi Kriyonu görmek için 
ptoya gidecekti. 

Orada konuşulan ~özlerden kral·n 
Bluvaya geldiğini öğrendi. Tam dı. 
şarı ~ıkacaktı ki gözline başlığını gbı. 
terine kadar indirmiş bir papas ilişti. 

- Ben bu adamı tanıyorum! Diye 
düşündü. 

Papssın yanına gidince, adam: 
- Geliniz? Dedi. 
Şövalye, Jak Klemanr sesinden ta 

nımıştL Kralın geri gelmesile papa 
sın meydana çıkmasını karşılaştır..
rak: 

- Zannedersem, dedi. Büyük hir 
h:ıdist>de hazır bulunacağım. H•ı 
ne kadar kılıcım Lig reisini öldürt» 
rek tarihin seyri · değiştirdi ise de 
bu adamın bıçağı da ihtimal ki 1 '''l l · 
hğın tarihini değiştirecek. Her h:ı l· 
de bunu görmeliyim! 

Dunun i:7.(•rine Jak Klemanın :t · · 

kasından gitmeğe baı:;ladı. Papa,; 
şatodan yirmi adım kadar ileridl'hi 
sokakta durdu. 

Şö,•alye: 

._Nihayet Blm·aya döndünüz. 
De di. 
- Zaten odamdan a) rılmam ı~t ·m 

ki döndüm sayılayım. Sizin oteldr 
olduğunt!ZU biliyordum. Fnknt y;ı l . 

nız katmak i"'tcil;m. Allah ve \icc'a· 
nımla bat bap idiml 

Parada) an alaylı bir sesle: 
_ Sö) leyin bakalım! Dedi. Bun-

lar size neler anlnttı? 
-Kim? 
_ Kim olacak, Allah ve vicdanı-

nız!.. Gömülü kaldığınız otelde b11n· 
larla baş başa olduğunuzu söylemi
yor muydunuz? Haydi dönelim, !ıa· 
kın titriyorsunuz?. 

Kleman Paradayanı elinden tuttu: 
_ Hayır, vakit geldi.. Hiç bir İn· 

san beni bugün Yalva.yı öldürmek· 
ten menedemez. On gündür burada 
onun avdetini bekliyQrdum. Allah 
nihayet onu buraya gönderdiği gihl 
s izi de hana yardım etmek Uzere kal'• 
şıma çıkardı. 

Para dayan şaşırarak: 
- Neler söylüyorsunuz AaHah 

askına?. Dedi. 
- Size güvendim! Evet, geTçi 

humma kinde yanıyorum. Fakat 
kafam kun·etini kaybetmemiştir. ~~. 
zi tetkik ettim, gözetledim ve nih'\• 
yet su asker bozuntusu Kriyon ile 
dostlu:hmuzu keşfettim. Korkun; 
düsünceterim arasında, Allahın yar
dımından şüpheye dU,tüğüm esrad:ı 
i7.in o nskerle olnn dostluğunu• ~ : n 

istifade edebileceğim aklıma geldi. 
- Bunu yapacağımı 7.annediyor 

musunuz? 
- Paradayan, ~i1.in beni şator:ı 

o;okman1z li•zımdır. Beni ister doı: t. 

ta rımzCl :ın biri gibi. ister baska hır 
şeki1de oraya sokunuz. Muhakkak şa. 
toya l"irmeli)'im. 

- Or mek. kralı öldürmek irfn 
muhakkak benim yardımım lazım 07. 
le mi? 

P&radayan. ciddi hir ,·aziyet aıa
rnk di: r.ü rmeğe başladı. raknt buna 
karar vermek için defilt fikrini pa. 
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-~ Kiralik Apartıman ·~ Glandokratin 
jstanbulun mutena yerlerinden Türbede Belediye civarında Dostluk yurdu 
~okak 8 numaralr apartnnanın 1 ve 2 inci daireleri kiralıktır. Apartımanın 
havadar ve güneıli bulunması itibarile çok tercih edilen bilcümle vutflar
Ja her türlli Konforu haizdir. Görmek arzu edenler ayni apartımanın 4 cü 

dairesine müracaatlar. 

Ademi iktidara, zafiyeti umumiyc
ye ve asabi buhranlara karşr, meı

hur Prof. Brown Sequard ve Şteina
hın keşfidir. 

Eczanelerde kutusu 200 kuruş. 

KiRALIK AP ARTJMAN DA1RELER1 
Mercanda bir tarafı Örücüler soka-ı partmı.anmda küçük ve bil 

ğı bir tarafı Eminpaşa sokağı köşe
ba~ında her tarafa yakın M ercan a- dır. Kapıcıva müracaat. 

MACL-UP FAUST >: 
pasa bildirmek için yapıyordu. Ni
hayet: 

- Dostum? Dedi. Beni dinleyin: 
•Eğer, şimdi düello edeceğim, bana 
y~rdım ediniz!,, Deseydiniz, hiç dü
şünmeden peki? Derdim ve gene <ın 
kralın birden hücumuna uğrasaydı
nız kendimi ortaya atar, hattA içle
rinde Valva da bulunsa haklarından 
gelmeğe çalışırdım. Halbuki siz. 
bam başka bir şey, öldürmek istedi
ğiniz adamın yanına elinizden tuta
rak götürmekliğimi istiyorsunuz .. 
Böyle bir işte benden nasıl bir cevap 
bekliyebilirsiniz? Bu. dilşüncelerfI"le 
tamamen muhaliftir ..• 

- Demek kabul etmiyorsunuz? 
Paradayan, yumuşak bir ı:ıesle: 
- Adam öldürmeğe yardım hu.su-

l'Onda, evet? ••• 
Dedi. 
Jamk K.leman Bu kaU cevap iiıt-

nne fevkalade müteessir olarak elini 
renksiz alnında dolaştırdı. 

- FeHiket! 
Paradayan, bu esnada Kriyonun 

cıatonun merdivenlerinden inerek ken 
dilerine doğru gelmekte . olduğunu 
gördii. 

Yiizbaşı, şövalyenin yanına gtlc-
rek: 

- Şu zati tanır mısınız? 
Diye sordu. 
Şövalye: 

- Tanırım!. Dedi. 
- Yetişir! 

Kriyon bu sözden sonra Jak Kfe. 
mana döndü: 

- Aziz peder, şatonun papa~ı 
.. r yere gitmiş. Halbuki hasta o]a'l 
hatfç-e gilnah ~ıkartmak için bir pa
PM istedi. Rica ederim geliniz. :=i
zi Allah gönderdi!._ 

Jak Kleman hayretle Paradayanın 
kolundan tuttu, titrek bir sesle: 

- işitiyor musunuz? Dedi. Beni 
Allah göndermiş.. 

Sonra, Kriyonu takibe başladı. · 
Pardayan da olduğu yerde şaşır

mış: 

- Kader ne ise o olur!. 
Diye düşünüyordu. 

' . 
Jak Kleman, Kriyonu takip t'de-

rek şatoya girdi. Kraliçenin dairesi 
tenha idi. Sanki herkes bu fuzuli 
h!ikimin ortadan kalkacağına mem
nun görünüyordu. Kralın dairesinde 
büyük bir kalabalık ve gürültü vardı. 

Jak Kleman, kraliçenin odasına 
girerken Kriyona kralın nerede ol
duğunu sordu. Anıbuazda olduğunu 

anlayınca fevkalade müteessir o}du. 
Nihayet odada yalnız kalmıştı. Orfa
Jıkta insana korku verecek bir sessiz
lik hüküm SÜ!Üyordu. 

Jak Kleman, her türlü korkudan 
uzak, şöyle düşünüyordu: 

- üçüncü Hanrinin annesi ölüyor. 
Alis dö Lüksün oğlu da bu ölüm<fe 
hazır bulunuyor ... 

Kraliçenin bir işareti üzerine KJe
man düşüncelerinden sıyrılarak, ihti
yar kadına )'aklaştı. 

Kraliçe, son nefesinde ?>ulunan 
kimselerde olduğu gibi bir şeyler söy
lemek i~in dudaklarını oynattı. JJ1c 
suali: 

- Siz şatonun papası değilsiniz .. 
Demek oldu. 
- Hayır Madam! Papas burada 

değilmiş. Tesadüfen şatonun önün
den ~eçerken heni <;ağırdılar. 

- Ne iyi! 
Kraliçe belki de sırlarını yabancı 
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bulduğu için, ne iyi diyordu. 
Jak Kleman da bu ·işten sevvlç 

duyduğu için, ne iyi 1 Diye tekrar e
diyordu. 

Kraliçe, birdenbire: 
- Oğlum nerede? 
Diye sordu. 
- Kral Ambuazdadır Madam I 
Kraliçe bir dakika kadar sustu .. 

Gözlerini kapamış, kirpiklerinden 
yaşlar süzülüyordu ... 

- Onu görebilecek miyim?. Diye 
söylendi. Ölüyorum, hem de oğlum 
yanımda yokken. Bu, benim için pe}.. 
müthiştir. Ah... Oğlum. c;eni r.e 
kadar seviyordum.. Halbuki gözle
rimi ebediyen kapıyacağım bir sıra~a 
seni görememek, son hayalini meıa
ra kadar götürememek, ne azap!. 

Katerin dö Mediçi karma karışık 
bir şeyler söylüyor ve bu arada sık 
sık Dian dö Franı:ı... Montgomeri .. 
Bu doğru değildir ... Kolinyi, sh:
lstemiyorum, gibi Hif}ar mmldanr 
yordu. Nihayet gözlerini açarak pa
pasa dikti ve bir müddet baktıkt 111 

sonra: 
- Eğer günahlarımı itiraf eder 

sem Allah affeder mi? Dedi. 
- Hepsini söylerseniz. evet. .. 
- O halde dinleyiniz!. 
Kraliçe, kocası ikinci Hanriyi ;H. 

dürttüğünden başliyarak Na,·ar kra
lının annesi Jan Dolhreyi. Kolinyi
yi, oğJu dokuzuncu Şnrlı nasıl i)' 
dürttüğünü anlatarak sustu. 

Jak Kleman : 
- Hep~i bu kadar mı? 
- Yemin edl'rim ki bu kadar .. F. 

ğer r,ünahJarım affcclilmeden öle~ı'l< 
olurlôiam melon olacağım. Rica. e.lc· 
rim aziz peder •• ; 1 

Jak Kleman birdenbire köpürdü: 
- O halde mel un olarak .öl! Hent 

de benim önümde lanetle öl!. Alla· 
hın en büyük gazabına uğrıya~ak öl l 

Kraliçe ölüm halinde bulunanl'lf• 
da olduğu gibi kesik kesik: 

- Merhamet... Diye inledi. ru 
papas ne söylüyor?. Melon! 

- Evet kıyamete kadar melur !.1 
Çünkü işlediğin bütün günahlar i( in· 
de en iğrenci annem A}is dö Lilksil1' 
kalbini parçalıyarak öldürmüş olma\· 

1 

hğındır. Bunun i!;in onun namına s~ 
ni telin ediyorum, aynı zamanda s-tv• 
gili oğlun üçüncü Hanrinin de ben:Jtl 
elimle öleceğini haber ':eriyorum. 

Jak Kleman bunları söyledikt ·1' 

sonra başın da ki kuku}eteyi çıl)ar .iı. 
İhtiyar kraliçe, son bir gayretle va• 
tağında doğrularak yerinden fırlamıf 
gözlerini papasa dikti. Büyük Lit 
korku ile: 

- Allahım, diye inledi. Büyülı• 

sün!.. Adilsin!.. Bu cezayı hakkct
miştim, nihayet melon olarak ölü•. 
rum !. 

Jak Kleman, ahirt'tten geliyor hi!• 
sini \'eren bir sesle: 

- Melun!.. • 
Diye bağırdı. 
Katerin dö l\fediçi Sirt üstü yatl• 

ğına düştü, hafif bir titremeden soıı• 
ra kaskatı oldu ... Ölmüştü ... 

f 

Ertesi gün kral Bluvaya geldi Aft• 
nesinin öldüğünü duyunca ilk sö)l,. 
diği söz: 

- Gömülsün? 
Demek oldu. 
Tarihin yazdığına göre. kra lire~·r 

hiç bir cenaze nlayı yapılmamış '' 
n&ati aeceleıin ıii.mlhaltJtl. ıf/I 


