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azan an numaralar 6 ncı sayfad 
Faşist devletler arasında 

Bulgaristanı cephelerine 
almak için rekabet 

alya ve Almanya Bulgar partilerini kazanmak 
için müthiş para harcıyorlar 

Bunları yazan Çek gazetesine göre 

slen ltaıvan olan Bulgar kraliçesi Almanlara taraftar 
hanedan azasını saraydan uzaklaştırmış 

Prag, (Hususi) 
Burada intişar 

"Prager Bör 
r Kurier,, gazc. 
i Bulgarista _ 
dahili vaziye

ve harici siyn· 
. hakkında §U 

ühiın makaleyi 
retmektedir: 
Kral Boris'ın 
ya ve Alman

seyahatleri 
ailevi me

eler için değil. 
· zamanda si

meseleler i· 
yapılmı§b. 

Kral Boris ile 
"çe arasında 

Bulgar Kralı ve Kraliçesi 

geçen ilk yazı~~a an~ ~ anla ı Bulgarlstaııı terketti ve Bulgaristana 
. zlık1.ar başg~stermi§ti. Bunun a ydet için şu iki oartı ileri sürdü: 

nne kralıçe çocugunu yanma alıp 1 (Devamı 6 ıncıda) 

adrld bllktlmetl hariciye nazırına gUre 

ispanya harbinin manası 
usolini ve Bitlerin 
Madridle harbi 

demektir! 
silerin elinde bulunan silah-
ların ltalya ve Af manyadan 
önderildiğine 
air vesikalar 

Bu ksababki posta ile gelen İngilizce 
ee ly . i~l~strated., mecmuası ıs
yadakı ~s~ler §efi general Franko _ 
' Musolını ve liitlerden yardım ·· w.. . gor 

gu mUtaleasını ileri sürerken b 
1il ol UM 

arak ispanyadan getirilmiş bazı 
rp eşyasını gösteriypr. 
İspanya hariciye nazırı Del Va 
letle · · yo 

r ccmıyetınde bugünkü vaziyet 
afrnda beyan:ıtta bulunurken, İspan
. ın dahili harbinin hakikatte Muso
ı Ve Ji• } • 
k ıt enn ispanya ile harbi de _ 

old w 
• ugunu anlatmış ve tayyareler 

bası.lcre nazaran on ikiye karşı bir 
etındc w 

aşagr olduklannı ve takip 
(Devanu 6 ıncıda) 

' 

~aırnşok "a® vem~;;;emlz ic;n;; . 

Şe banka sermay~leri-
~in karışması lizım 

stıhsa atı iptidailikten kurtara
k makineleştirmek icap ediyor 

rabzondan haftada ancak iki yüz 
teneke yağ gelir. Bun3 rağmen 

tanbuldaki her yağ Trabzon yağıdır ı 
(Yazısı 4 üncüde) 

····································•···•······· ············ 
Bu yanhş fikir 

tashih 
edilm·elidir ! 
Romadaılkft ka
ınaatoaıra göıre 

· GOya biz, Bolşevlk
liğl Akdenlze 

geçirecek mlşlz •• 
''Türk'iyenin Swyet RU3Y4 ile 

dost olara.'k Boğazlara hcikim bulun-
ması Bo'l§evikliğin Avrupaya n1'

fu..~na yol açmaktaymt,1... Komü
nizme kar~ A1n11panm her kapı.M 
kapalıymı§, 7.dkin .Akdeniı ona açık-

mıf ... ,, i 
vatDkan papas
ıarının telkln 

ettlil bu fesat
çu fDk ırD pırotestc 

edernz: 
Türkiyenin 

siyaseti 
müstakildir! 

Bu sabahki posta ile gelen İngilizce 
"Morning Post,, gazetesi Roma mu
habiri ltalyan Hariciye nazırı Kont 
Çianonun bu ay içinde Berline giderek 
Her Hitler ,.e Alman Hariciye nazır ı 

Baron Fon Noyratla konuşmak üzere 
olduğunu yazıyor. Ye diyor ki: 

"Kont Çianonun, Berline, ayın 20 
(Devamı 6 ıncıda) 

Notamız 
ıcoın IFıraınsa 
ınarncnyesn ne 

veırDDdl 

Müzakerelerin 
Aokarada yapılacağı 

sonılıyo.r 
Antakya ve İskenderun mcaeleleri 

hakkındaki notamız dUn Pariı büyük 
elçimiz Suat Davaz tarafından Fransa 
Hariciye Nezaretine tevdi olunmuştur. 

Pariste söylendiğine göre notamız • 
da, siyasi, hukuki ve iktisadi bakımdan 
Sancağın istiklali esas tutulmuştur. Bu 
meyanda Fransız - Türkiye muahede
lerinin yeni vaziyete göre tatbiki tezi de 
müdafaa edilmiştir. 

Siyasi mahafil bu husustak.i müzake 
relerin yakın bir zamanda Ankarada 
yapılacağını çok muhtemel görmekte -
dir. 

MIRAC GECESi 
lst.-uıbul lflültülüğünden: 

• 13 teşrinien·el 1936 salı günü rlcce
bin yirmi altısına müsadif olmakla 
önümüzdeki salı akşamı çarşanba ge
cesi le~lei miraç olduğu ilan olunur. 

~ıııı111ııımrnıırım11ıııııııııı1111111ııııııı ~Dllıııı 

J Bugün tefrikasına başladıQımız 

) S©Dil 
; IK©IF~@\lftl 
~ Umumi harpte itilaf <lev1etlerine bir fil-O kadar zarar getiren yelkenl 
fg l>ir Alm.aıı korsan gemisinin çok meraklı maceralarıdır. 
~ 

; Den iz Kartalı 
% nsnmon blYI gemn lb>Dır haftada 40 
I ~nn tc~Ouk gıemn batoırmnştar 
i§. Su nün 5 inci sayfamızda okuyunuz = --l 
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Alman korsan gemisi "Deniz Karta1ı"nın kurbanlarından biri 

Güzel Prenses 
Bu ismi taşıyan çok gllzel macera ve 
aşk romanını bir kaç gUne kadar forma 

şeklinde vermeğe başlayaca~ız 

' Yakında HABER~de 
iiilııffıııııoııı m""""""ııuııllflllllllllıuılllRllft1111111uıt•1111111a~ır111a111111nınıtı1111mııtflllllıtr.#1,..ıııllll 

Askeri mektepler şampiyonasına işt ira7; cclcnZcr geçit resmind6 

Lik macıan başlarken 

B~r çok klüpler 
Uç kümeye aynlrhalanna 

itiraz ediyorlar 
Askeri liseler şampiyonası başladı - Pera 

Bulgar takımına 7 - 1 yenildi' 

Askeri nıckfcp7erin G.ii'll .. l geçit re8minclc Deni:: Lisesi talebeleri 

- Yazılan spor sayfamızdadır -
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urumunda 
çıplak kız! 

Kongulu 

1slimm en tehlikeli hayat memat devrelerinde, medreselerde yobazlar, 
"Kavclenin §ekli,,ni münakaşa ile vakit geçirmişlerdir. - Fatih, İıtanbulu kuşat 
mıştı. Bizans neredeyse sukut edecekti. Kostantaniye papazlan,Eizze tasaviri ve 
k:ttoliklikle ortodoksluk arasındaki farklar hakkında münakaşalar yapıyorlardı. 

- _Şardanapal, payitahtının sukut ettiği gün içki ve safayla meşguldü. - Mu
sa ~elebi askerile beraber Edimeye vardığı vakit Süleyman çelebi hamamda 
eğleniyordu ve kendisine bu haberi getirf'n yeniçeri ağasının sakalını kestirdi: 
inanmadı! 

Uluslar kurumu da ne yapmış, okudunuzmu: Bir tarafta komünizim, öte 
yanda İspanya, beride Habeşistan ... Düny:ı kavruluyor .. Medeniyet tehlikede! ..• 
Sil!ihlarunalar aldı yürüdü ... Japonya, ve Almanya, Sovyetleri iki yandan dişlemek 
istiyorlar ••• (Hülfi.sa hergün gazetelerde rastladığınız korkunç vaziyetler ... ) Bun 
!ara kar§r, Uluslu kurumu, - bUtiln milletlerin sulh ümidini bağladığı, tan -
zim edici en yllksek müessese olmak sıfatile - bir hal çaresi bulmalıdır? Bü
tün felaketlerin önüne geçmelidir, değil mi? •. 

Halbuki, tıpkı mahut mollalar, Bizans papazları, Sardanapaller, Süleyman 
çelebiler gibi, incir çekirdeğini doldurmayan §U işle meşgulmüş: Bir salona 

Kongulu çıplak bir kızın resmini asmışlar. Bu, or:ada kalsın mı imiş, yoksa kal
dınlsm mı imiş?! ••. Komisyonlar teşkiline karar vermişler •.. Hatipler, bu mev
zuu münakaşa için hazrrlanıyomıuş ..• 

Bir müessesenin ya~amak istidadını, artık kaybettiğini göstermek üzere bun· 
dan daha mükemmel misal mi bulunur? Hüseyin Faruk TANUR 

Romanya ve Efgan 
hariciye nazırları 
An karaya 
Stcfani ajansının verdiği mallimata 1 

göre Romanya hariciye nazın Antones 
ko Bclgraddan sonra ayın 27 sinde 
Prağt ve sonra Atinayı ziyaret ederek 
A'nkaraya gelecektir. Bu ay içinde biti
rilecek olan bu ziyaretlerden sonra dost 
memleekt hariciye nazmnm Varşovaya 
gitmesi muhtemeldir. 

Antonesko Cenevreden dün Belgra
da gelmiş ve hararetli bir §ekilde kar
~Ilanmıştır. Siyasi mahafilde Roman
ya hariciye nazınnın bu ziyareti geçen 
lcrde Bükreşte başlanmış olan iktisadi 
... örüşmekrin programı mahiyetinde te
ı;'·,ki edilmektedir. 
-~omanya hariciye nazın diln öğleden 

evvel ve öğleden sonra olmak ilzere iki .. 
a ınlara 

sarkıntıhk 
Bu sabah iki delikanlı 

yakalandı 
Bu sabah genç kızlara sarkıntılık et

mek istiyen iki delikanlı yakalanarak 
haklannda takibata başlanmıştır. Ba -
latta Söğütlü sokağında 30 numaralı 
evde oturan Aristidi kızı Vaso ile kar
deşi Eleni Kilçükpazardan ges;erlerken 
Mustafa ve İsmail isminde iki genç 
kendilerine söz atmışlar bu kadarla da 
kalmıyarak boyunlanna sanlıp öpmek 
istemişlerdir. İki delikanlı şildlyet üze
rine yakalanmıştır. 

Mezara şimşir kaşık 
koyan bir kadın 

yakalandı 
Cağaloğlunda oturan yirmi yedi yaş 

lannda Saime isminde bir kadının Eyüp 
te Otakçılarda Mısır tnrlası mezarlığın
da bir mezarın önüne eğilerek bir şey
ler yaptığı ve bir takım dualar okuduğu 
görülmüş ve yakalanmıştır. Mezarda 

geliyorlar 
defa Yugoslav hariciye nazırile gö • 
rüşmUştür. Yugoslav kral naibi Roman 
ya hariciye nazırı şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 

Efgan hariciye nazırı 
Bir müddettenberi Sovyet Rusyada 

bulunmakta olan Efgan hariciye nazın 
Feyiz Muhammed hanın memleketine 
dönmek üzere şehrimize gelmekte oldu· 
ğu anlaşılmaktadır. Dost memleket ha
riciye nazın salı günü şehrimize gele • 
cektir. 

Efgan huiciye nazmrun buradan An 
karaya giderek hükQmet erkanımızla 
temaslarda bulunacağı ve bu arada 
şark misakının imzalanması işinin mev 
:>:u•ıbıhs olacağı tahmin edilmektedir. 

Ev paralarını 
deve yapan 

Sahte komisyoncu 
aranıyor 

DUn Galata postahanesi müvezzil;';in 

den İzzet müddeiumumiliğe ni'ühim bir 

emlak dolandıncılığı ihbar etmiştir. 

Müddeiumumilik mühim gördüğü bu 

ihbann tahkikini polise havale ctmit -

tir. Şimdi polis tahkikat yapmaktadır. 

Vakanın tarzı cereyanı şöyle ol -

muştur: İzzetle zevcesi bir ev satın 
almak istemektedirler. Bunlann karşı -

sına emlak komisyoncusu diye biri çık· 

mış ve onlara müteaddit evler gezdirmiş 

tir. Beşiktaşta bir evin beğenilmesi ü

zerine 700 lirayı alan komisyoncu bir 

daha ortada görünmemiştir. 

Ayni adamın Beşiktaşta mütekait Per 

tev, Fındıklıda Hasan ve Hayriyi de do-

landırdığı anlaşılmış ve aranmasına 
başlanmıştır. yapılan aramada Saimenin oraya bir 

şimşir kaşık bıraktığı anlaşılmıştır. -E---k-.-----t----.--.-
Bu ka~ıgrn büyilcülük yapmak kasdile $ 1 me resını 
konulduğu sanıldığından Saime yaka • 

ıanmıştır. yaraladı 

Bulgarlstanda Sebep, kadının koca-
Türkliik aleyhtarı sına dönmesidir 

bir film daha 
Bulgarlar ge;en sene çevirdikleri Esir 

lerin isyıını,, ve ''Gramada,, isimli Türk 
lük aleyhtan filmlerden sonra şimdi de 
"Vayinoda,, isimli gene Türklük aleyh
tarı bir film çcvJrmeğe başlamıştlardır. 

Radek çıldırmış 
Var§ovadan Pat ajansının Moskova 

muhabirine atfen verilen bir habere 
göre Sovyet Tcjimine ihanet ve Staline 
suikast suçne 18 cyluldenberi mevkuf 
bulunan tzvestiya başmuharriri Karl 
Radek çıldırmıştır~ 

Evvelki gece Fatihte bir yaralama 

hadisesi olmuştur. Bundan bir müddet 

evvel kocıısından ayrılan Nüzhet ismin 

de bir kadın Boyacı Alinin metresi o

larak yaşamağa başlamıştır. Fakat ev 

velki gün kocasile barışan Nüzhet tek

rar onun evine dönmüş ve Aliye de ha
ber bırakmıştır. 

Metresini aratnakta olan Ali birden 

kocasile beraber Nüzhrti sokakta gör· 

müş ve derhal iizerine hilcum ederek 

kadını beş yerinden yaralamı.§tır. 

24 saatte on sekiz 
vak'a · oldu 

Sekizi hırsızlık, onu yaralama ve yaralanma 
Son 24 saatte şehı .1 .1zde sekiz hır-( 

sızlık olmuıtur: 

1 - Aynalıçeşmede Katina isimli bir 
kadm polise müracaatla doktor Lağaz 
Kapuaaun elli lirasını çaldığını iddia 

içeride 
* Dalmt encUmen çcıvdar ekmeğinin haZır 

ıanıa oekll hakkında Belediye zabıtası tall
mcıtnamcslnc madde koymll§tur. Çavdar 
ekmekleri Mğıt ambnlf.LJ içinde kilosu en 

çok yirmi kuru§tan satılacaktır. 
* Şoförler cemiyetinde yapılmıo olan yol 

suzluk tahkikatı bltmlJ ve !llhakika 926 
dan 93~ senesine kadar bazı 
~rülmllgttır. 

yolsuzluklar 

• Yüksek iktlııat ve ticaret mektebinde 
yarın sabah derslere ba§lanacaktır. 

• Gtımrllk muhafaza tC§kllll.tı bir kereste 
kaça.kçılığmı meydana çıkarını§, suçlular 
hakkında takibata başl.tı:a.mı§tır. 

* Bir ay sonra açıln.cnk olan tütUn piya.. 
2D.Bllldıı hazırlıklar yapılmakta.dır. 

• Mühim bir ameliyat geçirmlf olan De. 
nlzyollcın umum! ınüdllrü Sadettin yarın 

vazi!esine ~rar ba§layacak ve yeni vapur. 
tar için 1nglllz tezgtıhlarile yapılan mllza -
kerelerin aon konu§malarmda bulunacaktır. 

• Unlverslteye bu sene verilını, olan 
1.200.000 Ura ile Gureba hastanesinde bir ku 
lak, bunın, boğaz kliniği kunılacak. Doğum 
pavyonu ikmal edilecek, dahiliye \•e ikinci 
hariciye anfilerl ynpıla.cak, Cerrahpaşada 

göz ve ho.rlclye pavyonları f.np. edilecektir. 
• btruıbul Uman idaresi yeniden 25 mavu 

na l.smarlnml§tır. Avrupaya bir au gemisi ve 
iki romorkörle Ko.radcnlze 25 mavuna dahn 
lstnnrlo.nacak. Haliçte bir alölyo kurulacak 
tır. 

• Bir müddettenberl §Chrimlzde bulunan 
lktisat vekAleU deııJz mUst~an Sadullah 
Gllney Tahllslye idareslle fabrika ve havuz.. 
Jcırda tetkikattan eonra Ankaraya dönmtl§. 
tar. 

etmiş ve doktor şahitlerile bid,{te müd 
deiumumiliğe gönderilmiştir. 

2 - Şişlide ucuz aş lokantasında 
Muharrem ayni yerde Fethinin on beş 
lirasını çaldığım iddia etmiştir. 

3 - Bandırmadan gelen bohçacı 

Fatma çarşı içinde yemek yerken boh-

çasının ahçı Bayram tarafından ça · 
!rndığını iddia etmiştir. 

4 - Küçükpazarda kunduracı Faik 
polise müracatla Abdullah tarafından 

bir pantalonunun çalındığını iddia et -
miştir. 

S - Çarııkapıda dokumacı Yusuf, 
Hamal Mehmet Ali ile Fethiye teslim 

ettiği bir çuval atkının çalındığını id
dia etmiştir. 

6 - Kreçburnunda Hasan oğlu Yu-
sufun Balık ağlannı çalan Hamit ve 
Mehme:t yakalanmışlardır. 

7 - Çarşı içinde Muizin dükkanın • 
dan on çay bardağı çalan Şükril ya
kalanmı§br. 

8 - Beyoğlunda Peşkirci sokağında 
cturan Mukaddes bir manto, yorgan 
ve çantasının Kalyocukuluğunda otu -

ran Zeki ile Yusufbey apartımanı ka -
pıcısı Adil tarafından çalındığını iddia 
etmi§tir. 

Yeralama va yeralar.ma 
vak'aları 

Son yirmi dört saat zarfında şehri -
mizde on yaralama ve yaralanma vaka· 
sı olmuştur: 

1 - Bebekte oturan Dimitri Arnavut 
köyünden geçerken düşmüş ve yüzün • 
den yaralanmıştır. 

2 - Mahmutpaşada Halıcılar hanın· 
da amele Marika ayni yerde çalışan Yer 
vant tarafından dövüldüğünü Y ervant
da Marika tarafından başından yaralan 
drğını iddia etmiş ve tahkikata başlan
mıştır. 

3 - Hamal İsmail, arkadaıı Musa i

Doğru 

değil 
~~<emD 

vaıtmaıınoaır 
'ltıra mvaıyO a ırd 

~aıOaıbaıDol.\< 
Bugün gene tramvayla a 

meseleden bahsedeceğiz. BCf 
tramvay, ya tramvayla ilg{lı 
Bu. §iLphesiz ok-ııyanlara illaZla~ 
tcocktir. Ama biz gene s6yl 
kendimizi alamıyoroz. 

Şirket yeni ııatman 

Bunlara arabanın nasıl k"Ulkl 

nı, nasıl yü:rütil'lcccğini, nasıl d 
lacağını öğretiyor. Hakkıdır, 

cektir ve öğretmelidir. 
Fakat .. 
Bu acemi vatmanl.ann yant 

ki bir de 1Lstasını terfik edef~~ 
tıklım ~ arabalarda tc 
ilerletmesine müsaade etmek 
m1ı1 

Dencce1; 'ki: "Doğrudur. Bli 
yctlerde arabanın yüklü oW11 

zamanda denemeler yapmaııdıf 
kiyle yetÜ}sin. işe başladığı 

boş araba götürecek değildİt'· 
maTcuZ yülcii ile de 1uıre1.ct e 
değildir. Arabanın dolup ı 
arşlanna kadar tırnıananlarkl 
miş bulunması şarttır. çan 
böyle yüklü arabalarda çal 
Doğru söze ne clenirf Böyle 

talca yürüteceklerin yerden g 
dar 7ıaklan var. 

Fakat biz lstanlnıl halktı 

ootmanlann tecrübelerini ta 
caJcları arabalarda bulunma 

yoruz. Şirket isterse, mes'ul f7l 

rını tıkahasa bir arabaya dO~ 
vatnuuılar denemelerini bu yfl 
balarda yapsrnlar. Bir kaza 

lirse bu iş de kölcünden M 
olur. • Yeni TUrk - Yugoslav ticaret anlq -

mamım akdi için bir heyet geh.rlmlze gelm1ş 
ve dUn akşıım Ankarayn gitmiştir. Heyet 
meyanında bulunan Alınan devlet bankam 
umum! müdUrü dlln kambiyo borsasmda tet 
Wkat yapmr:tır. 

le yük almak meselesinden kavga et - -;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;:;;;.;;;;;;:;~'! 
miş ve Musa 1smaili başından sandal· '!I 

• Bina. ve arazi tahrlrl bit.en FaUh, Be§lk 
ta§, Sarıyer ve Emlnönll kazalannda vergi. 
ler yeni tahrire göro almo.caktır. 

• El ve. ev işleri 8crgls1ne §Chriml.zden gt. 
decck nümuncler bugtın Anka.raya sevko -
ıunmU§tur. 

• Ticaret Oda.111 muamele verg1.s1 raporu. 
nu bir hafta.ya ka.dar Anka.raya gönderecek 
tir. 
* İtalya ile yeni bir ticaret anlaşmam 

yapılnıuı için yakmdn Türkotıs başkan mu. 
avinl Burhan Zihninin :relallğl altmda bir 
heyet Romaya gtdecokUr. 

• CUmhurlyet bayrammd& llf.Ln edilecek 
yeni dablliye terfileri hazırlanmağa ba§Ian 
mıotir. 

• Maarif vcldUet1 tc!Uıı heyeti rel.sl ve 
yüksek tedriJJnt umum müdür veklll Ce
vat Aııktt.radcın §Chrbnlze gelmi§Ur. 

• Maarlf veklıleU bir örnek yazı tedrisatı 
için .Anknrada t.e§kll edilen komisyona §eh.. 
rimlzden esld Dıı.rül!unun Eminl terbiyeci 
lsmııJl Hakkıyı davet etmigıUr. 

Duşarda: 

ye ile yaralamıştır. 

4 - Zeytinburnu fabrikasında çalı
şan Abbas sol elinin bir parmağını bir 
makineye kaptırarak kesmiştir: 

5 - Şoför ibrahimin kullandığı 2582 
numaralı otomobil on yaşında Zühtü İ 
oğlu izzete çarparak yaralamıştır. 1 

6 - Vatman Salahaddinin idaresindeki 
18 numaralı otomobil Şehzade başında 
yedi ~:aşlanndaki Fahreddine çarparak 
yarlamıştır. 

7 - İhrahimin idaresindeki kamyon 
Fındıklıda Enver oğlu Ömere çarparak 
yaralamıştır. 

8 - Arabacı Sırn ile hamal Ahmet 
kavga ederlerken Sım Ahmedi döğmüJ 
ve Ahmet de bacağından Sırrıyı bıçakla 
yaralamıştır. 

9 - Kuruçeşme önlerindeki Kanarya 
vapuru lostromosu Mehmet anbara 
düşerek yaralanmıştır. 

10 - Kabataş lisesi talebelerinden 
Orhan B~şiktaşta tramvaydan düşerek 

• MUteve!!a. Macar bqvekili ~mböş yaralanmıştır. 
ün cenaze merasimi dUıı ynpılmlf, Avwıtur Kaybolan Çocuk kuyuda bu•undu 
ya. ba§vekill Şugnig, Alman hava nazın ms. . . .. 
beis ve !talynn hariciye nazırı Ciano hazır Bundan ıkı gun evvel kaybolan Ba-
bulunmuo 1spıuıya asUerl reisi Frnnko da bir latta şemsiyeci Mişonun oğlu 10 yaş • 
~elenk gönderml§Ur. larmda Avram bu sabah saat 8 de Ba· 

• Yeni Macar kıı.blneslnl tahmin vechlle Jatta pastırmacı yokuşunda bir kuyu -
Daranni kurmağı kabul etınlşUr. d boğ im 1 k b 1 

• Romanya. kralı Karolun 26 llkt~rinde a u uş o ara u unmuştur. 
Pra.ğa gideceği anıaaıtmaktadır. Hariciye Marmara Hasamn Yeni marifeti 
nazırının bu seyahate tşUrald muhtcmc!dir. Meşhur sabıkalı Marmara Hasanrn 

* Japonlnr hergün Çin topraklarn:ıcıa yap. işi timdi de eroinciliğe döktüğü haber 
tığ'! manevralara ill~vcten dlln Şangbay 80• alınmıı ve dün gece evinde bir aracıtır-
kaklamıiit. da manevra ynpmı§lardır. Ç1n 'S 

belediyesinin protestosuna kulak asan olma ma yapılmıştır. Araıtırmada evde Uç 
mı,tır. paket eroin bulunmuştur. Marmara Ha 

• Cencvrcde cemiyeti nkVam nezdindcki san ve metresi Zeynep yakalanmıştır. 
dııJml delegemiz Necmcddln Sadık Sovyet O k 
hariciye komlaerl Lltvinot §ere!tııe bir ziya... ç umar kahvesi basıldı 
fet vermlg vo ziyarette Sovyet ve TUrk he.. Zabıta dün gece üç kumar oynanan 
yetıerl bulunm~tur. kahvede araştırma yapmış ve cUrmü 
* Arap lll komltcslnln yarm sabahtan i. meşhut halinde kumarcrlar yakalanmış· 

tlbaren Fillstlndekl grevlere nihayet vere. 
ccği haber veriliyor. tır. Bunlardan birincisi Tophane iskele 

• Musollnlnln yerine başvckAlctc l{ont caddesinde 21 numaralı Mustafanın 
Çianonun getlrlleceği ve :MusollninJn Duço kahvesidir. Burada kumar oynayan 
Unvanını muhıı.!aza edeceği haberleri Roma. 
de. hayretle karşılanmaktadır. Asım ve Cemil yakalanmıştır. 

• Yunan gazeteleri Yunan ba§veklllnln Yedikulede Bahaddinin kahvesinde 
yakında Glrldl zlynret edeceğini yazmakta kumar oynayan Kosti ve Kiryako yaka-
dırlnr. lanmıştır. 

• Yunan vt-llahdi tayyare ile Dramaya ve Ortaköy tramvay caddesinde 6 nu • 
oradan da GUmUicUncyc gltmlf!Ur. maralı Halilin kahvesinde iskambil 

"' .Atlnad:ı. çocuk katili MnvromaUnin mu kağıdiyle kumar oynayanlar da yakalıın 
h!l.k"mesl bltmlı, ve mUcbbet kUreğc mah mış ve bu kumarcıların heosi müddei· 
kıım edilmloUr. umumilii!e verilmitsir. 

Izmirde 
manevı'ala 
Yaren saba 

başhyor 
İzmirden bildirildiğine göre 

civarında kahraman ordumuzull 
ğı muharebe tatbikatı muvaffa 
bitmiştir. Yann sabahtan itibar 
nevralar başlayacaktır. Mane 
yüksek kumanda heyetini te~ıcil 
zevat da bulunacaktır. 

Manevralar perşembe gilnÜ 
bitecek ve cuma günü yüksek 
da heyetinin önünde Torbalı -" 
köy yolunda büyük bir geçit r 
pılacaktır. Halkın bu geçit re 
mesi imkanları temin olunmuŞ1 

Seyri sefer şu b~ 
müdürü Anliarıd 

gidiyor 
Emniyet altıncı şube müdUriİ 

bazı meselelerin halli için göriı' 
ı;um fü:erine yarın Ankaraya gı 
tir. 

F AŞIZ.MlN YENi ŞAKŞAJ\( 

Loyd Corç fasist cennetinde 
nüm ediyor! 



enim qödişiifft : 
Wll---~,_.,---- ~--..-. ~ -

•• Vıldoırım 
ahkemeDer ,, 
davanaırnın 

dednna çoğaDtto, 
1Fakat ••• 

Diyorlar ki: 

- Cilrmtı meşhut işlerinde "Yıldı
mahkemelerJ,. çıkbğındanberi, 

valamı 88)'181 çoğaldı. 

- Evet, çoğaldı .• Ç1lnktl, farıet kt, 
lda birisi bana küfür etmiştir. Ya
t da bir kadına sarkıntılık ettiler. 
hut da hatta birine bir tokat attı· 
• Bu gibi ahvalde, ekseriya, "LA· 
vle 1,,, "Ya sa bur ı,. denir, geçfllrdi 
k defa, insan kızar: "Mahkemeye 

acaat edeceğim ı hakkımı istiyece. 
! Beş parmağım yakasında ı., der, 
t, sonra, iş tavsardı. Çilnkli mu

eme safhalannın zorluktan gö?; 

ne getirilirdi. Git, gel, koridorlar-
bekle .• Hem de araya sulh teklifle. 

n kanştığı olurdu, Hullsa, ~man 
er, hiddet, asabiyet, kin, nefret si
lrdi. insan, şahsi hukukundan sar· 

zar ederdL 

Pakat şiındl öyle mi ya: Batta işte 

Lodosun 
hediyeleri 

KadırJ{ada deflnell 
bir plaj ortaya çıktı 

Bir haftada.nberl deva.m eden lodos 
fırtınası dinerken ~ yepyeni 
bir plA.j ve bir de garip hazine hediye 
etmiştir. 

Dün dinen fırtınadan sonra Kadir
gada 150 metre uzunluğun.da. bir pla
jın husule geldiği görUlmüştür. İşin 
garibi gayet temiz kumlu olan bu 
kumsalın Uı.erine birçok Osmanlı ve 
Bizans parala.rmm serpiştirilmiş ol
masdıır. Herbiri 7 • 8 yUz yıldan eski 
olan bu tarilıt paraların, sahilin bir 
kısmında gömülil olduğu ve denizin 
bu kısmını ruımdırarak paralan mey
dana. çıkardığı anlaşıl.maktadır. Bu 
sahil diln altın arayıcı kafileleri gibi 
birçok halkla. dolmuştu. Arayıcılar 
hiç de 7.ararlı çıkmamaktaydılar. 
Diğer taraftan fırtına Sirkeciden 

Y edilruleye kadar ekseri kısmı mezbe
lelik olan sahili şimdiye kadar göriil
memic:ı ı:ı,..Hlrfo tı:>m; .. 1,...,...,icıtir. 

En fazla hastalık bu 
aylarda oluyor 

Belediye statistiklerine göre 193.1 
senesinde Belediye doktorlarının yap 
tığı tedavi adedi 44.995 dir. En fazla 

Atatürkün 
nutku 

Kamutayın açılma 
hazırlıkları başladı 
Kamutayın bu devresi açılırken, 

son teşrinin birinde yapılacak ilk top
lantıda Atatlirkün vereceği söyleve 
büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
Bu nutukta bilhassa harici işlerin bü
yük bir yer tutacağı anlaşdmaktadır. 

Vekllter Ankaraya dönUyorlar 
Kamutayın açılma zamanı yaklaş

tığından muhtelif yerlerde bulunan 
bütün vekiller Ankaraya dönmekte· 
dirler. Şark vilayetlerinde seyahatta 
bulunan tktısat ve Maliye vekilleri 
ayın on beşinde Ankara.da bulunacak
lardır. Ayın yirmisinde de Cenevred~ 
bulunan iç işleri bakanı Şükrü Kaya 
dönecektir. Hariciye vekili Tevfik 
·Rüştü Aras bazı yerlere uğrayarak 

dön~ektir. 

Trakya ve garp vfl!yetlerindek! 
tetkiklerini bitiren Nafia vekili Ali 
Çetd.nkaya da dün akşam şehrimize 
gelmiştir. • 

Şaraplar 
ay başında 

Müteahhitler 
109 kişi 

Bunların vaziyetleri 
yeniden tetkik 

edilecek 
Nafia vekaletinin memlektiınizde İ§ 

yapan müteahhitlerin vaziyetleri ve 
yaptıktan işler hakkında yeniden tet • 
kikat yaparak yeni vesikalar vereceği-
ni yazmıştık. Nafia vekaletinin bu ka • 
ran devlete kar§ı nafia, levazım her tür 
lü malzeme, inşaat vesair işlerde ta -
ahhüde giritenlere şamildir. 

öğrendiğimize göre memleketimizde 
malzeme , nafia ve saire müteah
hidi olarak 109 kişi vardır. Bunlardan 
başka iki de etüd müteahhidi bulun -
maktadır. Bu taahhüt işlerine girişenle 
rin bir kısmı şirketlerdir. On da ecne
bi müteahhit ve kumpanya bulunmak· 
tadır. 

En büyilk işleri yapanlar arasında 

7,500.000 liralık bir tek büyük iş yap -
mış olan bir ecnebi şirket, bundan son-
ra 5,905,507 liralık bir tek iş yapmış 

olan bir Türk müteahhidi ve üçüncü 
1 ,800.000 liralık bir işle bir inşaat şir
keti gelmektedir. 1,500.000 liralık tek 
liş yapan bir mimanmız da vardır. 

~aMA~ 
'ne~? .--.·-· ____ .__.......... .. .. .. - -
Macaırnstanon 

asoen TlYıır&< 
başveknon 

"Cumhuriyet" Ba§muharriri Yunuı 
Nadi, geçenelrde ölen Macar B<J.§1Jeki
Zi General Gömbö§e dair hatıralan 

kaydedip Macar milletinin matemine 
iştirakimizi an'latırken ezcünıle şun" 
diyor: 

Müteveffa General Gömbö§ Anka • 
raya gelerek hükQmetimizi ve memle
ketimizi ziyaret etmiş ve bu meyanda 
Büyük Şefimiz Atatürk tarafından 
kabul olunmuştu. Bu mes'ut teliı.kile
rin çok tatlı sözleri hala kulakları· 
mızda. çmlar. Bütün Avrupa içinde a
saletin eşiği ve beşiği gibi olan Ma· 
caristarun bu yüksek alınlı mümessili 
ayni zamanda şahsan da hakiki ola
rak çok asil bir sima idi. O Ankarada 
adeta bir hısım akraba obası bulmuş 
olmaktan ve Atatürkc: 

- Biz de aslen Türküz ey Büyük 
Şef, 

Demekten mes'ut olmuştu, ve An
kara da onu kendi budun undan de -er
li bir insan olarak kucaklamıştı. Ge
neral GömböşUn ölümünden şahsi, his 
si ve hususi bir tasa duymaklığımıza. 
yalnız bu hatıra bile yeterdi. 

Yunus Nadi, muahcde1eri değistir

mek taraflısı Macari.stanın bu davayı 
na.~ıı bir cndi...Je içinde güttiiğfnü de 
anlatmak üzere sözü gene müteveffa 
Başvckiel getirerek §öyle demektedir: 

n pazar olmasına ratmen, "Yıl
ın mahkemeleri,, cayır cayır işliyor 
ddln varsa ağ-ıını aç, elini kaldır •. 
men seni - (eskiden kadının huzu

a sürükler gibi) - hakimin karşı

çıkarır, haddini bildJririm allm
h.. 

:::~vi yapan yer Fatih kazası olmuş· ucuzluyor 
Nafianm tetkikatı bu ay sonunda ba§ 

layacaktxr. 

Art vlnlllerio 
başvekile 

teşekkllrlerl 

Macar davasından hiç feragat et· 
memekle beraber sulhün bozulmasın· 
daki vahameti takdirden de hali kal· 
madı ve onun bozulmamasına elinden 
gelen gayret ve yardımı sarfetmek· 
ten geri durmadı. 

Statfstik en ziyade temmu~ ağu.Q. inhisar bu suretle 
tos ve ilk teşrin de hastalığın çok ol· 
dutunu göstermektedir, tstihlAkln artacağına e netice: 

işte bunun içindir kf, davalann 
edi artmıştır. 

Bu hastalardan 12.661 i hastahane- kani 
terde meccanen tedavi edilmiştir. 

Vilayetlerine verilen büyük ehemmi
yetten fevkalade memnun olan Artvin
lilerin büyük önder Atatürke bir min-

Aırtnvnn<arelfD 
den ft~ ınıaıkO Dyatı 

Temyizde dört saatta 
undan ne hükilm çıkarmamız ll- tetkik edilen dosya 
dır: Meşhut cüriimler kanunu dolayısile 

• • • 

- Yıldınm mahkemelerinin bir temyize verilen ilk dosya dün tetkik 
edilmiştir. 

zu:ru ortaya çıktı. Cürüm ınikta~ 
çoğaldı!,, mı diyecefb? Kocaeli sulh ceza hakimliğinin Meh 

met Ali isimli birine on sene olarak 
yır 1 ÇtinkU eilrUm mlktan çofal- verdiği bu cezanın evrakı temyizdt-

mış, olsa olsa bunların ceza görme dört saatte tetkik edilerek derhal ge
tarı artmıştır. Fakat, unutmamalı rlye gönderilmiştir. 
vazn kanunun maksatlanndan D O 
lısı "Cezadan intibah,, hasıl :: ar IA.cezeye hediye 

dır. edilen iki sandık 
nun için, bu yıldırım mahkemele

çok geçmeden, halk üzerinde "A· 

küfür etmiyeyim, kimseyi tahkir 
iyeyim, asabiyetime haklın ola

hiçbir suç işlemiyeyim, soluğu 
imin huzurunda alınm !,, eııdl§e. 
dofuracaktır. 

UrUmlerln bu yüzden azalm 

oyuncak 
Geçen sene şehrimizi ziyaret eden 

Sovyet Başkırdistan cumhur reisi Ta
hirun İstanbul darüllccezesindeki 
çocuklar için iki sandık oyuncak gön
dermiştir. Oyuncaklar sah günü da
rülaccezeye teslim edilmiş ve Reisi 
cumhura teşekkür mektubu yazrlmıt
tır. 

leni F ası 
r. ilhakika ceza §ekli YiizU. M l Fe I I 

, cUrümJer artar yahut n· areşa vz n D 
un da lsbatı Fransa.ya neksilir. Londraya gideceğine 

' azaran 
u:t.~rede ~ha az miktarda iıısan dair bir haber daha 

ulmesldır: Zira, orada katil ka. Romada çıkan La Stampa gazetesi 
en kurtulamıyor. Elmukattam gazetesinden şu haberi 
un k naklediyor: 

a varma istiyorum: Yıldının "Mareşal Fevzi, ismet lnönünün ha-
~ emelerinin dava adetlerini art. reketinden evvel, Londraya gidecek ve 
ıgına bakmayınr Bu vaziyet ınu. yeni bir muahedenin teknik kısımları· 
katur. Yeni usul mahkemeler cft. nı hazırlayacaktır.,, 

adetlerinin azalmMına sebebiyet Elmukattam gazetesi, Tih1ciye ile 
tektir; halkta büyük bir intibah lngilterenin tarihte birçok karşılıklı 
l ve askeri yardımlarda bulunduklannr 1 

edecektir. ileri sürmektedir .. fngiltere ve Türkl-

"f-~---__ _:(~Y:.:l~·:::N:O~)~- ye, Mısırda Napolyon seferinde, Suri· 
11 yede Hidiv lbrahim paşanın ordusun:ı 

1 Stan bU lda karşı ve Kırım harbinde yanyana yfl. 

a 1 
rümüşlerdir. n g 1 n ar HABER - Ecnebi gazetelerin bu 

4 den beri her sene yoldaki haberleri müteaddit defa tek 
zlp edilmiş bulunmaktadır. 

~oğahyor 
lediyenin sırt yangınlara ma.h- Askerliğe çağrılanlar 

. ~larak yaptığı 12 senlik bir Ista- Usküdar askerlik ıubesinden: 
ge göre 1923 de 

72
, 

924 
de 

2601 
331 doğumlu ve bunlarla muamele 

d garerek ihtiyat ı:abiti olmak ıeraitini 
e l92, 926 da 432, 927 de 374 karanmıı Askeri yüksek ehliyetli kısa 

de 385, 929 da 495, 930 da 466, hizmetliler 1. teşrin 936 gününde Ye· 
ık 544, 32 de 530, 933 te 421, 9~ 

inhisar idaresinin evvelce yapaca
ğını yazdığımız şarap fiyatlarındaki 
tenzilatın bir teşrin saniden itibaren 
başlaması tekarrür etmiştir. inhisar 
idaresi şarap fiyatlarının böylece ya
nya yakın ucuzlamasından sonra şa
rap lı;tihlikinin çok artacağın1 mu
hakkak gördüğünden g~en seneden
beri büyük şarap stoku yapmaktadır. 
Bu sene de çok şarap yapmak için 
fazla üzüm satın alınmaktadır. Geçen 
sene inhisar elindeki şarap stoku tü
kenmek gibi bir vaziyete düşmüştü. 

net ve §Ükran telgrafı çektiklerini yaz
mıştık. Artvinliler bir de ismet İnönü
ne telgraf çekerek sonsuz minnet ve 
şükranlarını bildirmişlerdir. 

Bir doktor hapse 
mahkdm oldu 

Asliye üçUncU ceza mahkemesi evvel 
ki gün Bcyoğlunda bir barda bar sahi· 
bini ve gelen polis Mehmetli döğen dok 

tor Giyaseddini bir buçuk ay hapse 
mahkfun ve derhal tevkif etmiştir. Mah 

Asım Us Kttrutıd<ı yazıyor: 
Artvinin meyvacılığından istifade 

edebilmek için Hopa ile Karadeniz ve 
İstanbul arasında posta mlinakalatıru 
sıklaştırmak lazımdır. Bugün lstan
buldan Rizcye kadar gitmek üzere ha
reket eden postalar haf lada üç, dört 
defa olduğu halde Hopaya ancak hal
t.ada bir gün posta işlemektedir. Bu
nun sebebi Hopa ile Rize arasındaki 
nakliyatın bugilnkü derecesi büyük 
bir posta gemisi bcslemiyeceği mlila
hazasıdır. Acaba lstanbuldan Karade

Ellerinde şarap stolcu bulunan ba· 
yiter şişeleri mal aldıkları umumi ba- keme 300 lira teminat mukabilinde 
yilere götürerek şişelerin üzerindeki doktorun temyiz müddetince tahliye e· 

. ıili.e gidip gelen büyük postalar her 
def asında Ri?.eden ileriye gönderile
miyorsa bu postaların hareket saatle
rine uyacak ve Hopa ile Rize arasın
da işliyecek surette kUçUk postalar 
işletilemez mi? Mesela haftada üc; 
dört gün bu iki iskele arasında Kara
deniz dalgalarına mütehammil büyük 
motörler temin edilemez mi? 

etiketleri yenilerile tebdil ettireci!kler dilebileceğine karar vermittir. 

dir. Bunun için de şimdiden ellerindek· E f I ti 1 1 
mal adedini bildiren bir beyanname sna cem ye er n n 
vereceklerdir. Bayilere yeni fiyatla intihapları başlıyor 
eski fiyatın arasındaki fark gene şa- Bu ayın 13 ünde ıeker ve şekcrleme-

Denizyollan idaresinin bu meseleyi 
rap verilerek ödenecektir. ciler, 14 ünde hamamcılar, ıs inde kö-

esaslı bir surette tetkik etmesini arzu 
mürcüler, 20 sinde balıkçılar, 21 inde ederiz. Zira. bu, yalnız Artvinin husu-Ellerinde çok mal olan bayilere blı 

zat inhisar memurları giderek şişele
rin etiketlerini değiştirecektir. 

Son teşrin başından itibaren fazla 
fiyatla şarap satan bayiler hakkında 
takibatta bulunulacaktır. 

Ermeni vakıfları 

kuru ve yaı yemiıçiler, 22 sinde yapı si bir ihtiyacını alakalandıran bir iş 
yapıcılar, 23 ünde sıvacılar, 26 ve 27 değildir. Bütün doğu illerimizle ls
sinde ıoförler, 4 ve 5 teşrinisanide ha- tanbulun, Ankaranm ve bütün garp 
mallar cemiyetinin intihaptan yapılacak vilayetlerimizin yakınlığı böyle bir 
tır. 19 teırinievvelde de musiki sanat· tedbir alınmasına bağlıdır. 
karları heyeti umumiye halinde topla· 

1 
Asım US 

nacaktar ve tam mare heyetini sere - Ahfeş D n sevn ncl 
Evkaf umum müdürlüğü tarafından :s "T ,, t · · ö ~ t ceklerdir. an gaze estnın gre meni Ah/et 

Ankaradan ,ehrimize Ermeni vakıfları yazıyor: 

iş.i.ni te~k~ ~tmek üzere bir müfettit SUmerbaok imli ha- "Haber ga.ı.etesi (10-10-936), "'Ne ... 
gonderılmıştır. ne,, için söylediklerimi alıp sonuna da 

Müfettiş, Slirp Agop mezarhğmm on DJOda fzmlrJI gençle• şunu ilave etmiş: 
senelik hesaptar:nı !ctkiktcn sonra Er· rln muvaffakıyetl "Ahfeş,, in yazısında tad yok, fa-
men~ katolik ~ilısesınc ait vakıflar işini Sümer bankın muhtelif Avru_p1 kat yanlış da yok! 
tetkik edecektir. memleketlerine mühendislik tahsili Teşekkür ederim. Bak, böyle sôy-

• • .. W• • lemeyip de: "Yanlış yok ama tad da 

PAZAR 
Birlnclteşrin - 1936 

JIJcı1: 1556 • Recep: ıo 

Cıüna4in .8 ıJı~ı 
1'7.88 

fr~ 4,45 12,01 15,10 17,38 19,08 4,27 
olo 11,10 6,24 9,33 12,00 1,30 10,52 

tur~a 

~çın. gonderec~ı gençler arasında bn yok,, deseydi teşekküre dilim varmaz. 
ımtıhan yaptıg~nı yazmıştık. imtihan dı. ~"'akat, "Sabah gazeteleri neler ya
da 17 gencin lazım gelen evsafı haiz zıyorlar'!,, siltunu muharririnin iltifa
olduğu ve kaıandıkları anlaşılm:ştır., tına rağmen itiraf edeyim ki yanlıı:ısız 

imtihanda en ziyade lzmir lisesf· yazmanın taddan ehemmiyetli oldu?!u 
sinden mezun gençler muvaffak. ol- iddiasına pek iştirak etmiyorum. rnr 
muştur. 17 gencin beşi lzmir lisesi muharrir tadlı yazmalı. Ancak tadh 
mezunudur. yazabilmek için dilindeki kelin1ekrin 

manasını, nahvin inceliklerini de dü
Ga rso n la r cemiyeti şUnmeli; çilnkU yanlış, bir sözün tadı· 

Ve t f C 8 ret oda 81 ;:;ru~bo--:za;-b-ili_r.-;;-:-:-::---:'"".:.--=:----
Bir cemiyetin Ticaret odasının mu., Doktor Klllsll Rıfatın 

rakabe hakkına itiraz ettiğini yazmış· cenaze merası m 1 
tık. Öğrendiğiı:r'iz~ ~öre bu cemiyet Vefatını teessürle haber verdigıml:z 
garsonlar cemıyetidır. Cemiyet bil- doktor Kilisli Rifatın cenazesi dün 
hassa odanın cemiyet bütçesinde ta· merasimle kaldırılmıs ve şehitli;;. ·· 28• 935 te 554 yangın olmuştur. 

··rUl.Uyor ki, şehirde yangın çıkma 
lerı ~oğalmaktadır. Bu arada 

yeye 97 esassız yangın ihbarı da 
ılml§tır. 

dek subay okulunda bulunacaklarından 
şubede kayıtlı olan eratlardan burada 
bulunanlar sevk muhtıralarını almak Ü· 
zere iki fotoğrafla 25 ilk teşrin 936 gU- GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 

.. d b 1 1 · T d b 1 51 milletin ttalyaya kRT§t tooblr alması 

dil•t d ıs·· " ü :. .,.ego-a yapmasını a usu uı. gorm ş- mUlnıüştUr. 

tür. Oda hukuk müşaviri de meseleyi Cenazede vali Muhiddin Ü ı·· d· • 
t ti ·k t · 1 . • . s un ag 
e u e mış, garson ar cemıyetının ve doktorlar bulunmuQlardı s hh' 

·ı ri ü d"W•• kt i · :t r. 1 ıve ı e s r ugu no a nazar yerınde gö- vekaleti de\·let sftrası v · t k '"} . r . :ı: csaır eşe -
ru memış ır. külle.rde çelenk göndermişlerdi . 

nun e şu eye ge me en. aşra a u u k 1 •-arar aşmış....-. 
nanlar da §İmdiden okulda isbatı vücut Yunantstanda cumhuriyet yıkılDUftır, kral 
etmeleri ilin olunur. getlı1lecekUr. 
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HABER - llşam postası 

Kaırışak yağ yemememiz için ~arraDa1rulfil değe
ri meseDesDın<dle 

işe banka sermayeleri- Almanya 
· k JA ne yapacak? nın arışması azım Parasınıdüşürenmemleketleredün 

lstihsalatı iptidailikten kurtara-, f!:!v~~0 d:ei:kı:!:~~~ 
derin akisler uyandırmıştır. Maama-

f 8 k makineleştirmek icap ediyor fih düşen paralarla para düşüren 
memleketlerde beklenen müvazene 

Trabzon dan haftada ancak iki yüz yerine hasıı oıan muvazenesizlik göz-

teneke yağ gelir. Buna rağmen den uzak tntulmamakt.a ve Türkiye-
nin parasını düşürmemekle gösterdi-

1 S tan b U l da ki her yağ Trabzon yağıdır l ği isabet daha iyi anlaşılmaktadır. 
Geçen yazılarmıızda. ynğlarm fena- ğildir. Yağlar makinelerde tazyik e- Ankarada Hariciye vekAietinde bir 

lığmdan bahsettik. Acaba piyasa ni- dildiği için içlerinde su, ayran gibi komisyon daimt şekilde toplanmakta 
çin bu kadar ka.nşık yağlarla dolu- maddelerin birikmesine imkan ka~- ve hariçte alınan tedbirleri tetkik et
dtU". Emniyetle temiz yağ yemek için yor. Fa.kat dediğimiz gibi, Kars yag- mektedfr. Umumi yaziyetler memleke
ne yapmalı? Bunun çareleri nelerdir,? lan da ihtiya.ca klfi değildir. timiz ticareti arasındaki müvazeneyi 
Bu mesele hakkında bir fikir edin- ı Temiz ve saf yağ yemek için çare temin için daimt küçük tedbirler alın· 
mek 1çin alikadarlarla görüştük, el- nedir? Asıl mesele buradaydı. Kendi- makta beraber umumt kararlar daha 
de ettiğimiz fikirleri bir araya. toplı- si ile görüştüğümüz bir yağ taciri fik- sonraya, vaziyetin iyice tavazzuh ede· 
yarak bir tetkik halinde aşağıya yazı- rini §U suretle izah ediyor: ,ceği zamana bırakılmaktadır. 
yoruz: - Yağ istihsalatı Türkiyede henUz Dün şehrimize gelen haberlere gö-

Tiirkiye, her şeyden evvel, ziraat ev sanayii hn.lindedir. Kars istisna e- re Almanyndan hariçteki tüccarlara 
memleketi olmak itibariyle, hayvan dilirse, fabrikasyon haline girmiş ellerindeki dolar ve ona mütedair dö
yetiştirmektedir. Başvekfilet istatis- yağcılık işi yoktur. Yağcılık ev sana- vizleri çıkarmak tavsiyesi yapılmıştır. 
tik direktörlüğü tarafından yapılan yii ve küçük işletme halinde kaldığı Bu haber tahakklJk ederse doların da 
istatistiklere göre Türkiyede 10 kilo- müddetçe, piyasada saf yağ bulmağa düşürüleceği manasını çıkarm~.k li\
metreye 404 hayvan, 10 nüfus başına imkfuı da yoktur. Mahlilt yağların zım gelmektedir • 
da 23 hayvan isabet etmektedir. Bu önüne <rAMl'lek i,.in piyasaya bol mik- Şimdiki halde en büyük müşterimiz 
raka.mlar:.ı.. mr--kivenin büyük" mik- 1>-r- :.:......, 

..a., .ı.l.L.L~ .J tarda ucuz saf yağ dökmek laznndır. ve satıcımız olan Almanyanın para 
tarda hayvan besliyen bir memleket MahlQt yağlar, saf ve temiz yağların işinde tutacağı ybJ merakJa beklen-
olduğunu daha açık ve kafi bir su- mektedir. 
rette ifade edebiliriz. Böyle olduğu ucuzluğu kar§ısmda kendiliğinden or- ---------------
halde, neden Türkiyede bol ve ucuz tadan kalkar. Belediye cezalan, esnn 12 00 cephane 
saf tereyağı yiyemiyoruz, asıl merak fı tehdit, stk sık yağları kontxol et-

edilecek, üzerinde durulacak mesele mek gibi idaıi usullerle, halka temiz fabrikası 
de budur •• Bu meseleyi izaha girişme- yağ yedirmeğe imkan yoktur. Bu an-

de:n., Türkiyede yağ istihsal edilen cak, iktısadi tedbiırter aımak1a kabil Ita1yada gilode 00 
başlıca mmtakalardan bahsedelim: olur. Yağ fstihsalatmm makineleşti- Sft&t milddelf e 
Bmılardnn en bariz olarak göze çar- rilmesi piyasaya yağ sevkiyatmı art-

panı Trabzon mmtakasıdır. Piyasada tınr ve sıkıntı da ortadan kalkar. çalışıyor 
Trabzon yağlan pek meşhurdur. Hat- Milli bankalarımız ortaya bir ser- Askeri hazırlıklara dair görüşJDe· 
ta karışık ve başklı. yerlerden gelen maye koyarak yağ fabrikaları açabi- )erle geçen uzun bir toplantıyı müte
yağlar &.. bu şöhretten istüade ede- lirler. Meseli, Kars yağ fabrikaları- akip Italyan kabinesi bir tebliğ neş
rck satılmaktadır. Fakat Trabzon yağ nm açılmasına. en mlisa.it olan bir yer- retmiştir. Tebliğde İtalyanın askeri 
larile meşhur bir yer olduğu halde, dir. Karst8.ki fabrikalar, Ka.rstaki sU- hazırlığı hakkında şayanı dikkat nok-
ora.da da., iyi ve saf yağa nadir tesa- tün da b" kull I talar vardır. 
düf edilebilir. Toptan yağ işi yapan ancak on ırlni anıyor ar. 

Fakat ne yapsm.lar? Sermayeleri yok- Tebliğe göre 1200 fabrika harp bir tacir diyor ki: 
_ Her hafta Trabzondan tstanbu- tur. Başka sermayedarlar da Karsta malzemesi ve cephane imal etmekte-

la 200 teneke kadar yağ gelir, bunla- fabrika açmıyn. heves etmiyor. Ferdi dir. Bn imalltı süratlendirmek için 
nn içinden ancak 40-50 tenekesi iyi- sermayelerin başaramadığı işleri dev- haftanın mesai müddeti 60 as.ate 
dir. Diğerleri az zamanda acılaşır, işe Iet ve milli bankalar yapmaktadır. iblAğ edilmiştir. Bundan başka, , 
yaramaz. Hatta bazıları da mahliıt- Yağ işinin de ferdi sermayeler tara- yeni tayyare lstasyonlan inşasına 
tur. Bı.ı, böyle olduğu halde, ~arşıda fmdan başanJama.dığmı görüyoruz. bir milyon 400 bin liret verilmig, ve 
pazarda, Trabron yağından geçilmi- Daha fazla beklemeye ne lüzum var.. ordunun mevcuduna 80 bin kişi ilin 
yor. Bütün yağ etiketlerinin üzerinde Evvelce söylediğim gibi, bankaları- edilmiştir. 
"Halis Trabzon tereyağı" yazılıdır. mız bir şirket vücuda getirmek sure- Habeşistandaki İtalyan kuvvetleri-

Bu tacirin de verdiği izahattan an- tile Türkiycde geniş mikyasta yağ is- ne gelince; 80 t.abnr siyah gömlekli 
lıyonız ki, Trabzonda bol miktarda tihsalatma girişebilirler. Bu suretle Habeşistandaki askerlerin yerini tu
iyi yağ çıkamıyor. Bunun sebebi de karışık, mahiyeti meçhul yağlan da taca~ diğer taraftan Adisababada 
şudur: Trabzon köylerinde yağ istih-
salAtı henüz iptidai istihsal usulle- yemekten kurtuluruz. kurulan yeni garnizona da 'n bin kişi 
rinden ileri gidememiştir. Esasen yağ Şimdiye kadar karışık yağdan bah- daha ilbe edilecektir. 
istihsal edenlerin ekesrisi fakir köy- settik, bunun sebeplerini izah ettik 
ımerdir. Bunların içinde bir inek sa- ve çarelerini anıatmaya (;alıştık. aeıe- Otomobil ve tramvay 
hibi olanlar çoktur. Bu fakir köylü- cek yazılarrmızda da diğer karışık yi- kazası 
ler hala yağı iptidai usulelrle istihsal yecek maddelerinden bahsedeceğiz. Dtln aJqam saat 
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da Harbiyede 

Balkan tıp halt 
dün dağıldı 

Ecnebi murahhaslar dün g 
milli şarkılarımızı dinledilB 

Dördüncü Balkan haftasının son cel buluşmak üzere sizlere All•111 

sesi dün yapılmıı. dolayısile büyük ve Jadık diyeyim. "'-
pek samimi tezahürat olmuştur. Devlet ve hUkQmet rel A 

Dünkü kapanış celsesinde söz söyli- gelen ~evebl tE ıgr• • 
yenlerin nutuklarından parçalar alıyo· Balkan haftası dolayısi!.e 

ruz: devlet ve hükfunet rcislerıne 
Balkan konferansı reisi Hasan Saka- telgrafların cevapları da dü~ 

nm nutkundan: okunmuıtur. 

"- Vmit ederim ki az.iz dostlanm, ATA TORK'ON CEVABI 
yurtlannıza döndüğünüz ve bu yorgun- "Telgrafmn:dan çok miit~ 
luklan giderdiğiniz zaman kalbiniz ye- dum. Teşekkür ederim. BalP"'. 

ni bir heyecanla dolu olarak müıtcrek Jektüellcr arasında dostluk ~ 
idealimizin ve müıterek davamızın mü !iğin günden güne daha sıkı lr 
dafaasına devam edeniniz. Bu hislerle dan çok memnunum. Sa)11ll 
dolu olarak size hayxrb avdetler temcn muvaffnkiyetler diler selaın1" 
ni eder ve bütün kalbimle yakında tek- AT"•R-r. .. nm. AT u n.,, 
rar görüımemizi dilerim." 

Hasan Saka, nutkunun Atatürkten 
bahseden kısmında vaktin darlığı dola
yısile göremedikleri Ankararun Kem~· 
list Türkiyenin müşahhas bir timsali 

olduğunu anlatmış ve: "Oraya gitseydi 
nq genç Türkiye cumhuriyetinin mo

demizm, msanlık ve içtimai devletçi -
lik yolundaki mesaisini; bir kelime ile 
hüliaa edilmek istenirse - Kemalizmi 
gönnüı olurdunuz,, demiş ve bu nokta 
yı uzun uzun izah eylemiştir. 

Bunun üzerine heyecanlanan murah
haslar ayağa kalkarak Balkan ittifakı 

hAmisi olan Atatürkil dakikalarca alkış 
lamış ve "Yaşa Atatürk., diye bağırmış 
lardır. 

••• 
Bütün heyetler namına Yugoslav 

başmurahhası doktor Markevi~in nut -
kundan: 

" - Atatürlce Balkan birliğinin en 
hararetli müdafii sıfatile en derin sa
dakatimizi sunmak isteriz.,, 

• • • 
Balkan haftasına riyaset eden Türk 

başmurahhası Muhtann nutkundan: 
Mesaimizin sonu geldi demezden ev 

vel, müsaadenizle burada bulunduğu • 
nuz müddet~e yalnız fikri memnuni -
yetle değil, kalbten kopan hislerle de 
size en samimi teşekkürlerimi. sunarım. 
Lakin bu aynlışta hem bir azap, hem 
bir sevinç duyuyorum. Azap hissediyo
rum, çünktl ayrılıyorum. Sevinç duyu
yorum. Çünkli gene buluşacağız. 

O halde gelecek ıene gene Atinada 

iSMET INöNONON 

nuniyetle selamlar ve sayın 
1arın, şahsrm ve ulusumuz 
asil duygulanna hararetle t 

derim. İsmet 1NöNU . ., 
DUn gsceicl mı.n k 

Murahhaslar için dün g 
de program harici hususi bir 
tip edilmiştir. Murahhaslar, 
ktlarımızı dinlemek arzusun• 

mişlerdi. Bunun üzerine Ba 
fotı tertip komitesi reisi 
Tokatliyan otelinin bir sal.Y 

safirlere tahsis ederek o 
Nureddini, Tanburi Refik'~ 
Müzeyyeni dinlemek fırsatıııl 
miştir. 

Gece toplantısı gayet sa%!1 
. 

tur. Mılli şarlalanmızın dini 

!anmasından sonra, murahb~-" 
nnda çalgı çalarak dansetııl1"1 
yansından biraz sonra dağı 

Balkanlı misafirlerimlı:, b 
yemeğini Adada, Yat klüpte 
sonra kendilerini bekliyen ;), 
purile 14,5 de Yalovaya 
mişlerdir. Oradan Bursaya g 
dir. ~ 
Matbuata gUalerllen ";& 

Balkan haftasının devam e 
detçe YJldızda matbuata tab-" 
bllro ve ona milzaheret ed 
cilere bilyilk kolaylık göst ;-. 
Bunu memnuniyet ve tc§ek fs:i 
dediyoruz. 

Evvela derin bir teessUr... Sonra da alkı§lar ... 

:Uı:rta SARA V Sinemasıl1 
GBaterllmekte oldu§u Fransızca slSzlU 

ÖLÜM PERİSİ~ ederler. Bu yümen yağların içinde H. A. 227 numaralı Ahmet F'ıkrinin idareain-

mühim miktarda ayran kalır. Bu yUz- --L-t d 1 l deki otomobil 211 ve 132 numaralı tram Muhte§em filminin parİak muvaffakıyetin! se18.mlarlar. 
den yağlar kısa bir mm.an içinde acı- SBD erS er Oynıyanlar: FREDERlC MARCH - MERLE OBERON ve"'"""· ... """" 
laşır. Bilhassa Sürmene yağları ya- Şişli halkevinden: vaylann arasından geçmek isterken aı- MARSHALL. Bu filmde a§km ilAlı.i yUksekliğinl canlan 
pıldıktan on beş gün sonra derhal acı- Fransızca, ingilizce, almanca ve gfi • ktFırak arka çamurluklan ezihni§tir. FOX JURNA.IDE: Doktor Tevfik,RU§tü Aras, Montrö konf 
la.~ır, buna karşı yağı eriterek sakla- zel yazı derslerine başlanımştJr. İstek- 132 numaralı tramvay ba vakadan nutkunu söylerken. •. Sonbahar Moda zaferleri ve İspanya mull 

b k ktu F k t b lilerin hergün NiCjlntaşı Rumeli cadde- beş dakika sonra 715 numanh tramva- · · B gü ll d nıı h ti' ~ maktan aş a çare yo r. a a u- s- n ve saıre.... u n saat e tenzı öt ma ne. .,-
nu da yaptığınız zaman, yağ mühim sinde halkevimize gelerek kaydedilme- yın arkasına a~mıı ve hasara uğrat- ?i 
miktarda fire verir. Çünldl içinde ay- teri. mrşttr. t'1. 
~w~B~~~~~n----ls_t_a_n_b_u_l_u_n __ S_E_S_ı.--~. BugilnMILLI SINEMADj 
bilgisizlik, daha. doğrusu iptida! yağ ••••• ti> 

istihsali usullerinden ileri gelen şey- ı M E C M U A S 1 N 1 N 1-KADBLu ~seneznin Aiki bRilyilkDfilnuA· birNden Bzkt'~~e· lerdir. Bundan ba.~ka Trabzon köyle- 'IJ!td 
rinde de, yağlara yabancı maddelerin •••••• ikinci Sagısı Çıktı 
b~~~ğı~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! &~eJ~NCli~O~u~n%~s~b~~cii~~ 
K:r:ğo1du:~~il~inı:= AL F RE D R OD E 2 - Mbütünaasbmk·yetinei galstcermerktedirA. ŞS~i·. 
tiklere göre, Türkiyede hayvan kesa- ve methur Cjıgan orkeatrası • 

feti Karstadır. Karsta 10 kilometroya s s • d Mevsimin e.n güzel gangster filmi ~ 
607 hayvan isabet etmektedir. Vakti- umer ınemasın a 
~ikyaÇar: ~a:ayıı," ~1!uuşt"yü:,>t 

.J""T:> • franaızca sözlU ve tarkıh • ..... 

~:m~~ğı~~:~:. :ı: J 1 SAKARYA ~" 
harp senelerinde bu yağ fabrikaların- u ~ n ı' t a (Eski ElbadJ 
dan bazıları tahrip edilmiştir. Fakat ~ B - l b • D • k I pr;ı 
bir iki tanesi hf1la milli sermayeyle agün gaze ır razar geçırece fi ir. 

ıd"şel~~nbediul"r.pvı'y~ .. ~~ bn.irenkaçucuzscnevieçinen- Lüks komedi süpcrfilminde LlTZT'jn 2 numaralı Macar Rapsodisi ve eu··ıu·· n Kadınları Severı·..1 li:c 
.mı..a uua.;>,uı gayet cazip yeni bir 'RUMBA,, çnlıyo rlar. FOX JURNAL'de: Vekili- 11' 

iyi yağı gönderen de bir iki fabrika- miz Bay Doktor Rüştü Aras Montreux konferansında nutkunu söyler- F i L M 1 N D E rd· 

dır. Kars ynğlan piyasada 50 kuruşa ken, lspanya muharebesi, Kı§ modaları, Frangın sukutu vesaire... ı J EA N K 1 E p u R A. ti ın 

~~~~~~~=~~~~~~=~~~~~~! ··~ 
Iannda, Trabzon yağlarının k . iii • • • ı · L 1 EN D EVE R'::u.~:;.· ve hususiyetleri yoktur. Bu da Trab- FPOM' Dl::'-;-, • ı ~ 
7.<>n yaylalarmda yetiııcn kokulu oU:ır 1 J r L l n l n Son g un 1er1 t&kdlr edecekslniz. Bugün matiue sa at on .birdedir. Fiyatlar J11•(1° 
dan ileri gelmektedir. Fakat bunal I _ I •'•••••••••••••••••••••~ mukabil Kars f abrikalanndak.i yağlar ,.! - i .,. ı 
da b}r damla. ayran bulmak kabil de-
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Tonton amca 
teınns oynuyor 

deli kadı
hikayesi 

-2-
Yazan : Niyazi Ahmet 

73 sene evvel bugün 
- Jules Perrin'den - f 

ll'arb bir ev. !buraya yeni hir kira. 
•lllfı:myor. Evde dört sene evvel otu. 

bir çift kömürle zehirlenmişler. Er. 
ölmüı, kadın kurtulmu§sa da çıl • 
§br. Kiracı ilk taımdığı gün evi

deli kadının geldiğini görüyor.,, 
Akşam yemeği büyük bir sükenetle 
.m etti. Bitirdikten sonra &iyah 
kadın koluma girdi, salonu geç
Lambalar sönmüştü. 

Hizmet~i kadın ocağa epey odun 
tı. Kadın, hizmetçiye bakır.adan, 
den bir eda ile : 

- ~emaveri ve çayı hazırlayınız, ri
erun, dedi. 

Bat üstüne, madam, dedi Ve çık-

Ocağa yaslanmıştım, konu§mağa ce
im yoktu. Ona yabancı olan hır
yıcı bir sesle içine gömüldüğü hül • 

bozmaktan korkwordum. Pi _ 
kapağının açıldığını işittim, qık

yanJDiştı, kıvrak ve hafif parmakla
altında, melodiye iştirak eden bir 
nunltısiylc, Sehumann'ın Uç yıldız 
ı verdiği bir parçanın huşu odayı 
unnuştu. Bunu natamam, birden 
taa uğrıyan, ani bir düşünce ta

'lü gibi birkaç zayıf notun tekrarı 
irini takip etti; bir aralık kadının 
~ ı kmlmış olan tele rastladı: o 
epey uzayan bir sükut odayı dol

u, müteessir olmuştum. bu sırada 
ınadam Semeill odaya girdi. 

~ancı kadın - Hiç bir §eyini tanı
gıın kadın - piyanonun başından 
dı, ışıklan söndürdü, çayı hazır}a. 
ba~a bir bardak getirdi, daiına ıniı-
ssım ve d . . d . b ' vec ıçın e ıdi. Sonra 
klana uzattı. İkinci defa heyecanlı 
~nrnx teınas ettirdim, ve bir iın

tod~~çe edasiyle oradan çıktı, kapıda 
onerek: · 

Pek yakında .. Dedi. Geç vakitlere 
• r okumazsınız, değil mi? Birkaç 
ye sonra, hizmetçi korku il 
. kadrnm birinci kata çıkt: '<ını e 

bır oda . d•w • . .,, , 
ya gır ıgını haber verd• B 

r b · - u 
' enıttı madam Leıneillear'a so 
ol k , n 

ara • bundan böyle evde hük 
ccek ol b ' -

. an u kadının her emrini ye-
getırmes' • b' 
1 ını ten ıh etmeme vesile 

r adı· · k 
• evın cnar odalanndan birin. 

Yerleşmek istediğimi de il!ve ct-

uhaf b" • 
d .... ır tavırla söylediklerimi din-

, uşundü ki, . 
a .. ..m hızmetçi kadın hak-

huyuk bi il ü w.. . r ! phe ve kuruntuya 
gu ınsanı t · . 

a • .. anıtnak ıstem.ıyordu. Be 
zamı suk"'-·t· 

ol '4UC ıın onu epey 'faşırt-
malıydı. 

9 Nisan: 
Bu sabah b h 

rakı ' a çede, rutu1;ctten 
an talanını ğ 

iniy d ş a açlıktı yoılarda 

b 
or. um. Birden onun, daima 

e essırn t • 
• aze ve dınlenmemiş bir 

c bana d w 

d '" ogru gelmekte olduğunu 
um. Her zaman yaptığı gibi gem. 
1 dudaklarımın ucuna doğru uzattı 
koluına girdi, ve hiç konuşmadan 

!~Je beraber yürümeğe başladı. Hem 
yor, hem de ona bakıyordum. 

ok &üzeldi ! belki de değildi. .Fakat. 

bu sonsuz fathbğt ve aıcaldiğı, bir eski 
modaya tabi olarak ortadan ayırıp ı.:d:ı
rrndan bir bandla sıktığı harikulade saç 
lan, ve bu saçların güzelleştirdiği ter 
temiz alnı .. Saçlarında görülen birka~ 
gümüş tel, insana okşar gibi bak:ın si
yah gözlerinin uclanndaki küçük çizgi
ler, uzunca tc.yuna mukabil biraz zayıf 
oluşu, çektiği iztirabların vücudunu a
şacak kadar kuvvetli olduğunun hassas 
şahitleriydi. 

ıs Nisan: 
Sakinleştiği ve emniyet duymağa 

başladığt belli idi. Evvela garip bir ha
raretin tesiriyle dalgın, fakat hareket
li ve parlak olan gözleri, etrafmdakil~
ri epeyce ve vazıhan görecek kadar din 
lenmiş, ve bir yere sabit bakabilit ha
le gelmişti. Şimdi, bana israrla bakı -
yor düşünür görünüyor, gene bamı ba· 
kıyor, beni iztiraplarım susturan vc::~.mir: 
birden sona erişiyle korkutuyordu, O 
zaman birden beni iteceğini ve "kim • 
siniz? nicin beni aldatmağa çalrşry?rsu 
nuz?., diye bağıracağını tasavvur edi -
yorum .. 

O zaman, bütün bunları merhametle 
bitirmek, betbaht kadına aradıklarını 
iade etmek icap ediyordu. Belki heninı 
onun vehmlerini içinde avutmağa ça· 
Irştığım sükutta bulacaktı. 

20 Nisan: 
Evvela, bana bir çocukla oynuyor· 

muş gibi geldi; kendimi onun arzula· 
rına kolayca ve rahatça bırakıyordum: 
O da bunlarda ilk ateşli çağların hara
retini söndürüyor, Ve hülyalarının göz
leri önüne tasavvur ettiğinden çok dalıa 
kolay, ve bolca serildiğini görmekten 
h~z duyuYordu. Birçok defalar, küçük 
hır çocuk iken, kedi ile beraber masanın 
altına girerek, elimde bir ayin kitabı 
ve bu suretle, kendime elinde ineil ka
yalir üstünde tefekküre da.lan Robinaon 
süsil veriyordum. Bu yabancı kadınla 
gezmek, ve onun arzularına uymak, 
gençlik hülyalanmın bu garip birletme
sini ilk defa yaşıyordum. 

Madem bu zavallı kadına arzulanru 
teskin edecek her §eyi vermek icap edi· 
yordu, o halde gösterdiği şefkatleci ya· 
dırgaınadan kabul etmeğe kendim: zor
lamalı ve bu kadının garip ihtiyaçlarla 
burkulan eti içine girmek için ıa.'tı:iye
timi taınamiyle kullanmağa razı olmalıy
dun. 

Garip bir ihaaı f ayniyetinden feragat 
etmek ı bugün bile, bu garip kadına hi
taben kullannuş olduğum ihtiyatlı dlın
lelerde bir baıkaamın sesine aid tonu 
buluyor gibiyim, zira, bana doğru o za. 
mana kadar tanımadığım gözlerini, ne
şe ve bir şeyler vermek istiyen gözlerini 
kaldırdı. Ayni zamanda, içten gelen 
hr hareketle kollarını boynuma do
ladı. Ve başım göksUme dayamış '>ldu
ğu halde, hafif, fısıltıdan ibaret, fakat 
sonsuz saadeti terennüm eden bir seal~ 
mırıldandı: 

- Seni ne kadar seviyorum f ne ka
dar seviyorum seni f 

Kendini, birden, çok değişmiı bir şe

; r 
• • 

.· /' . 

, 

Beyoğlunda kuşbazlara ve 
dilencilere mücadele açlldı 
Kuşbazlar Taksim -meydanında kordon 

allına alındı. Dilenciler toplandı 
1862 yılında lstanbulu korkunç bir görmediği hadiseleri vardır, ki bun 

kolera kasıp kavuruyordu. Her gün lar tarih için bulunmaz vesikal::rdır 
sayısız insan ölüyor, doktorlar, önü· 73 sene evvel, l.stanbula sokulma 

ne geçmekten aciz kalıyorlardı. 1 istenmiyen sakat dilenciler, güçl 
O vakit çıkmakta olan gazett>ler 

halka binbir nasihat veriyor, i:akat kuvvetli dilencilerin yanlarında bı 
hiçti. Gazete bakın neler yazıyor: 

hiçbiri kar etmiyordu. 
1863 yılı 11 ilk teşrin günü 73 sent' 

evvel bugün, lı;;tanbulda ,·uku bular. 
iki harliseye işaret edeceğiz. 

"MeVC"ut dilencilerin pek çoğu Pt!i, 
ccuılı ı·e giiçlü lawvetli adamlar oldu· 
ğu cilıetlf' bir tenha yerde para ister· 

Beyoğlu sokaklan zaptiyeler tara- se ı•erm.enı.ek elde olmayıp zor ile ala
fındnn abloke ed:Imişti. Şimdiki ahi · caklan memul ve akşamdan 3onra 
denin yerinde yüzlerce insan, k'.>rdon bunların harik mahallerinde ve ıira
altına alınmıştı. Hepsinin ellerinde ne köşelerinde oturup gelen geçenden 
birer kuş kafesi hulunuyor, her ı ·.ıfe dalıi cebren teseül edecekleri maznun
sin ic;inde bit"kaç kuş ~öze c;arpıyordu. d ur.,, 
Diğer semtlerden yakalanan kafesli . . ~ insanlar da buraya getiriliyorlardı. 

M .. sele şu idi: Bazı ac;ık gözler, 0 Bir de kolera senesinin gülünç bir ha-
vakit çıkmakta olan Ceridei Haıadi~ trrasını yazalım. Zengin bir miras~e
gazetesinin tabiri ile "Bir takım tu di. Yani paşa zade, hastalıktan müt· 
lumbacı vesair başıboş adamlar,, so hiş surette korkuyordu. Doktorlarının 
kak ortala:ına tuzak kurarak kuş ya her söylediğini hare: harfine .atbik 
kalıyor, kafesle::-c doldurarak satıyor· 
lardı, Bunlar: 

- Azad ku~. azad kuş .. diye bağırı· 
yorlar ve kuşu ~atın alıp uçuracak 
onların önü alınmak üzere bul:ınan 

koler.ı hastalığına yakalanma!itan 
kurtulacaklarını söyliyorlardı. 

lşte yukarda bahst>ttiğimiz vaka 
bu kuş satıcılarının karlarına nihayet 
vermek için yapılıyor, zaptiyeler hepsi 
ni toplayarak bir daha kuş tutup sat
mamalarını temin ediyorlardı. 

:/- :/- ~ 

Aynı gün, 73 sene evvel bagiin. 11 
ilk teşrin günü şehrin hemen her Hm
tinde başka bir faaliyet göze çarpı· 
yordu. Gene ı.aptiyeler etrafı dolaşı
yor, bütün dilencileri topluyorlardı. 
Bunun sebebini 268 numaralı Ceride; 
Havadis şöyle anlatıyor: 

"Kolera illeti Dersaadette 3iddet 
üzere iken, hastalıktan korkanlar iğ
ne deliği aradılar. Herkes bir semte 

kaçtı. Sokaklarda perişan bir halde 
dolaşan dilenciler de canlarının kıy-

metini bilerek deniz aşm yerlere 4iJ· 

vıştdar. Bunlar şehirden uzaklaştınl

mak istenirken kendiliklerinden uzak· 
laşmaları matlftbu temin etmiş bulu· 
nuyordu. Hastalığın kalmadığını du· 
yanlar, tekrar gelmeğe başlamtslar
dır.,, 

Zaptiyeler, lstanbula dilenmeğe ge· 
]enleri çıkarıyorlar, dilencileri dt-
topluyorlardı. 

:(. .. 
Günü gilnüne tarihe rastlayan bu 

iki hadise milnasebtile burada kısaca 
o zamanın dilencilik ve kolerasından 
birer fıkra ile bahsedelim. 

Eski zamanları gözümüzün önünde 
apaçık gazete kadar hiçbir şey canlan 

dıramaz. Tarih, içtimai hayatı sayfa
larına geçirmez. Halbuki devirlerin 
öyle küçük ve tarihin kayde lüzum 

ediyor, evini bir ecz.ahane şeklinde bu· 

lunduruyord u. -
Beyefendi, bir gün evine r,elince 

karnında bir ağrı duydu \'e hizmetci-
sine: 

- Aman ben bittim. Yakalandım,. 
diye dert yandı ve yatağına uzandı. 
Sonra: 

- Git, şu dolaptaki ilacı getir, kar
nıma sür ve ov .. emrini verdi. 

Uşak, bir taraftan hastalık kendine 
de geçecek diye korkuyor, bir taraf-

tan efendisi ölecek diye UzüJfiyordu .• 
Vakit geçirmeden ilacı aldı ve sürme· 
ğe, ovmafa başladı. 

Aradan bir dakika geçmişti. Uşak, 
. bir arslanın pençeleri arasına düşmüş 

gibi bağırarak yerinden fırladı. Oda 
da dört dönüyordu: 

- Efendi, bana acıyınız, bana yak
laşmayınız, yoksa ben de öleceğim~ 

diyordu. 

Beyefendi ne olduğunu anlayamada. 

Fakat gözü karnına kayınca kalbi du

racak gitJi oldu. Karnı simsiyahtı. At
rılan gittikçe artıyordu: 

- Çabuk doktoru çağır •• diye hafı· 
rarak yatağına çıkıverdi. 

Doktor hastasını muayeneye başladı. 
Dakikalarca Araz aradı. Fakat hayır .. 

Koleraya benzer bir şey yoktu. Neden 
sonra, siz ne ilA.cı kullandınız .. diye 
sordu. 

Beyefendi elleri titriyerek masannı 
üstünde duran şişeyi gösterdi. 

Doktor, ilaca baktı, sonra uşa~a dö
nerek: 

- Bu ilacı mı kullRndın .• diye sor
du. Ve kahkaha ile gülmeğe başl::ıdr. 

Çünkü ~işedeki, 11iç değil mürekkep 
şişesi idi. 

------------------------------

kilde aynada görmüş olan hiç bir in-================= 
san, bende kaybolmuı bir kimseye hitap değiıtiriyor, Hafızamda garip bir tesir 
eden bu ihtiraslı ilanı aşkı kabul etti- hasıl oluyor, ve nihayet sendeleınekte 
ğim zaman düştüğüm hercümerce olan şahsiyetimin zoruyle başkalannl 
düşmemiıtir. Madem ki, onu teselli aid şehevi hatıraların mesuliyetini taşı· 
ve teskin eden acayip tezahürlere kati- mağa mecbur oluyorum. ================ 
yen ka?§I gelmemeğe merhamet dolu bir Artık bu evde her dakikada, her attı- ıyı, teskin edici, samimi, çok ba
hisle karar venniıtim, o halde arzulan- ğım adımda maziye aid bir hatcrarun sit ve yeknesak bir tarafı vardır. Ona, 
na vehminin en a.zimisini temin dince· ihyasına yardım eder bir insan olmağa hemen hemen her zaman ayni cümJeler
ye kadar boyun eğmeğe mecburdum: başlamıştım. Hatta, kadınla aramızd:ı le, ayni hassasiyet kamçılayıct Rezlerı 

Her istediğini yapacaktım. öyle bir yakınlık teessüs etti ki, ben bi· ile, nihayet biribirinin tamamen ayni fi . 
GörUnütilm tamamiyle bu halin icap- le onunla beraber bu hatıraların, içten zik hareketlerle cevap verdiğim halde, 

lanna uyuyordu; bir baba okşayııiyle gelen bir hamle ile heyecanını paylaş- hiç bir zarnan onda mazinin aoğult ve 
kadının saçlanna takılı parmaklanm, mağa sürükleniyordum. yeknesak bir devamının §uurunu duy
bahçede hep biribirinin ayni olan g~zme- İyi bir tanıma neticesi en seçilmiş ke · duğuna delalet edecek bir akslilamel 
!erimizde ona kolumu verişim, parmak· limelerimi, bu kadının suallerine karşı görmedim. O kadar ki, bu kadın-ı ha
lannı sılapın. avuçlarmı öpütüm onda vereceğim cevaplarda, onun derhal dal - kiki ve bugün yaıamakta olduğu saade 
isteklerinin bütilnlüğüyle ya§adığını ve galanmağa müsait hassasiyetini kuvvet· tin vehmini vermek için bizzat kendı 
ciddiyeti uyandırıyordu. Fakat, itiraf e- lendirmek için gösterdiğim gaytett~ iztiraplanmı ihya etmek bile k!fi geldi. 
deyim ki, bu suretle, dcli de olsa, bir sarfediyorum; bu suretle farkındll ol - Yalnız, bu suretle ruhlarmuzı.ve hatı
kadımn isteklerinin bu kadar garip bir madan, yavaş yavaş onun ruhuna yak· ralarımızx karıştırmamız o kadar ileri 
oyuncağı olmaktan azap duyduğum kct · laııyor, hatta içine giriyordum. ~akat. vardı ki, bir zaman geldi, müştereken, 
dar, sevinç de duyuyorum. itiraf etmek icap eder ki, benim vazifem, biri fail, bir seyirci olarak yaşanmış izti-
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tayyareleri olmaması yüzünden feci hal nazil{ bir vaziyette olduğunu söyJe-
de bulunduklanru söylemişti. miştir. 

İspanya başvekili Kaballero da asi- Dün gelen ikinci bir haber de Por- rayda ya.5nmıyncak. • 19425 14313 13416 

2- Kral Ferdinandm yanında yaşı- 1 ıra kazanan 19 1 9949 2:~ ierin silahtan yana da kendilerine pek tekiz murahhasının "mürteriyane ve 
yan kralın hemşiresi prenses Evdok· U 2-1216 26:52 çok faile olduğunu ve modern harp ve- hakaret amiz ithamlar,, hakkında 

saiti karşrsmda 1914 tüfeklerilc !(ar - hükumetinden talimat almamış ol
pışmanm güçlüğünü anlatmıştır. makla beraber toplantılara işt!ra1{ 

İtalya ve Almanyanın asilere yar - edemiyeceğini söylediği bildirilmek
dım etmekte olduklanm İngiliz mec - tedir. Portekiz murahhası ile kom~
muasr fCSimler basmak ve izah et- yon reisi arasında yapılan hususi 

~~~artık Bulgaristana avdet etmiye- 1156 1~~~ ~~-:ıı 1:;:;~ 
Prens Kiri! ile Prenses Evdoksiya 18169 24310 29829 

ise Alman nUf uzunun Bulgaristanda 11663 2620:5 

mek suretile isbat etmek istiyor: bir görüşmeclen sonra murahhas ken-
en kuvvetli taraftarlarıdır. Prens Ki- 1 SQQQ 70 Jira 
rilin harbiye nnzırı general Lokofsi 

8317 
24007 

ve harbiye nezareti zat işleri müdürü Bu resimlerde bir İngiliz saylavmm di çekilişinin Portekizin de' çekilmes! 
Madritten Londraya getirdiği bir Al· manasına gelmiyeceğini söylemeğe 
man hava bornbcısı görülmektedir. Bun razı olmuştur. 

general Dipçcfin yardımı ile Alman
ya ve Avusturyadan yapılan askeri 
mübayaatta büyük roller oynadığı 
söylenmektedir. Mesela 300 adet aske 
ri kamyonun mübayaası için Jntra
verkc fabr;ıı:asmın verdiği daha iyi şe 
rnit kabul edilmeyip bu kamyonlar 
daha fona 13eraitlc Avusturyanm 
Ştayr fabrikasından satmalmmıştır. 

Lira kazanan 
21044 

10000 

11040 1203 216:> 
1435.3 1ss o 799 
16976 28093 3839 
16093 16420 ;,22a 

dan başka esir edilmiş bir İtalyan tay - 7000 faşist kurşuna dlzllmif 
yarecisinden alınmış bir paraşüt ve ti - Paris 10 (A.A.) - Bayonnedan 
cari maksatlara kullanılırken birden Jour gazetesine (Sosyalist Madrit hü
tadil edilip harp tayyar.esi yapılan bir ı.umctine aleyhtar Fransız sağ cenah 
Alman "Yunkers,, tayyaresi göze çarpı gazetesidir) haber berildiğine göre 
yor. Valance fnşist aleyhtarı komit<'ler, 

Madrittcn Alman malı bombayı geti- kurşuna dizilenlerin Jiste,,.ini ncşret
ren İngiliz saylavı Vilyam Dabi İs - mişlerdir. 
panyaya bir tahkik komitesile birlikte 

J{urşuna dizilenler arasında nıütgitmişti. 

Bomba, İngiltere hava nezareti tara- tehem bulunan 7000 kişinin ismi vıır-

fmdan tetkik edilmiş ve Almanyanın _d_ır_. ------------
İspanya harlJine müdahale ettiğine da- Bu t·k·ır tash·ıh 
ir bir delil olarak kalmıştır. Bomba, 

en modern ölüm filetlerinden biridi::. e d ·ı ı m e, ,. d ,. r 
tngiltendc şimdiye kadar görülme -
miştL Uzerindeki işaretler bu müthiş 
ölüm hazinesinin herhalde İspanyad;ı 
yapılmadığını gösteriyor. 

Resmi görülen İtalyan paraşütünün 
üzerindeki işaretlerden de bu paraşü

tün 16 temmuzda, yani İspanyada is -
yan çıkmadan üç gün evvel imal edildi 
ği anlaşılmaktadır. Temmuzun 25 şin
de kullanlımağa başlanmıştır. 

Yunkers Alman ticaret tayyaresine 
gelince, bu tayyarede makineli tüfek 
için bir yer hazrr bulunmaktadır. 

İngilizce ''Weekly İllustradct,, mec
muası İspanyol hükumeti tayyarecile
ri tarafından düşürülen bir İtalyan 
"Fiyat,, tayyarcsinden bahsetmektedir 
ki, pilotu Patrised, resmi görü
len. paraşütü kullanarak kurtulmuştur. 

~ :(. ~ 

Asilerin l'rfadride hücumu bugün üç 
koldan başlamaktadır. İhtilalc.iler:n 
aynı zamanda Uilbao ve Malagaya 
taarruz edecekleri söy1eniyor: 

Dün Saragos eyaleti dahilinde kil
in Burajalozadn bir muharebe olmuş
tur. Asler, 1010 telef, '10 esir vermişler 
ve mühim miktarda harp malzemes: 
bırakmışlardır. 

Dahlliye nezareti, bütün umumi 
müesseselerin ve sinema ve tiyatrola
rın saat 22 ile 2 ve 6 anısında kapatıl
masını emretmiştir. Sokalarda yalnız 
inzibatı temine memur polislerle el 
]erinde ruhsatiye bulunan kimseler 
dolaşabilecektir. 

HükOmet kuv\'etleri nilbao cephe
sinde eltemmiyetli surette ilerliyerek, 
beş saatlik bir muharebeden sonra 
San 1\farciali işgal etmişlerdir. 

Politika gazetesi, yabancı faşistle
rin İspanyadaki faaliyetlerine karşı 
şiddetle çıkışmaktadır. Bu gazetenin 
yazdığına göre birçok Alman, ltaJyan 
ve Portekiz gemileri Galicede Korun· 
ya ve l''errol Jimanlannı sık sık ziya
ret etmektedirler. 

( /Jaştaraft 1 İllcidc) 
sinde gelmesi beklenmektedir. llclki 
bundan sonra Alman hava nazırı ge
neral Göring Homaya gidecektir .. , 

Morning Post muhabiri yapılacal< 

müzakerelerden bahsederek, Alınan-
yayı Fransız - Sovyet misakına karşı 
ve İtalyayı Akdenizde, korkulan bir 

İngiliz - Türk muahedesine karşı iti
raz etmek yolunda birleştirecek bir 
me\'ZUUn herhalde görüşüleceğhi söy 
]edikten sonra ezcümle şunu diyor: 

''Romadaki bazı noktai nazarlara 
göre, Türkiyenin Sovyet Rusya ik 
dost olarak boğazlara hakim bulun-

ması Rusynnın Avrupaya nüfuz etme· 
sine yol açmaktadır. Bu mütale~ Va· 
tikan tarafından ileri sürülmüş \'t' 

takviye edilmektedir. 

Filhakika "Osrenatore Romana,. 
gazetesi komünizmin, Avrupanın her 
yerinde mcsdüt ve muhasarada kalCtı
ğmı ancak Akdenizin ona açık oldu
ğunu yazmaktadır.,, 

HABER: 
Biz, Vatikana atfedilen bu telkinle

ri, pek fasit, pek iblisane buluyoruz 
Zira, cahilane olamaz .. Uoma mahafi. 
li, nasıl olur da, Türkyenin tamamilc· 
müstakil bir siyaseti olduğunu bil
mez? Yeni ve milliyetçi Türkiye, hü
Hin dünyanın kendi aleyhine kalktı
ğı, ancak büyük ve necip komşusu 
Ihısyanın ona müzahir olduğu sıkın· 
trh cle,·irlerde bile, şahsiyetini, husu· 
siyetini muhnfn1.a etmiş, kimsenin re 
jim muka1lidi olmamıştır. l\lcktcp ço
cukları bile artık öğrendi ki, komü-

I.,ima adındaki Portekiz harp gemi· 

sinin mürettebab, nasyonalistlerin al- rnsa, "Biz, bize benzeriz!,. 
kışlan arasında Ferrol sokaklarını 

nizm gibi, faşizm gibi, bir de V<.>ma· 
lizm \'ardır. Du, milliyetçi, halkçı. in
kılfıpçr, cumhuriyetçi, lfıyik. de.-Jetçi 
bir rejimdir. Komünizm ise milliyct<:i 
olmamakla beraber, cumhuriyet~!liği, 
Hi.);kljği, devletçiliği, halkçılığı inlu
Hi.pçılığı da pek başka telfıkki eder. Hu 

alayla dolaşmışlar ve bazı Portekizli Yalnız şu boğazlar mesclesind<! 
zabitan, belediye konağında nutuklar Sovyetıerle aramızda açılıp (çok şü-

kür ki iyi neticeye bağlanan) münasöylemişlerdir. 
Haber alındığına göre nasyonalist kaşalrn bakılacak olur~a, ltalyan ma. 

hafiline atfolunan tezviratın mahiye. hükümet ?tfadrit hiik11metinin &yaz 
kitabına mukabil, bir san - kırmızı ki- ti ortaya çıkar. 
tap neşredecek ve muhtelif hükOmet- Biz, kendi boğazlarımızın sahibh;1~ 
lerin Cenevrecleki miimes.~ilierine da- Oracln kimsenin siyasetini oynamak 
ğıtacaktır. niyetinde defriliz. Kendi siyaset1mizi 

kendi menafiimizi koruyacağız. lşte Porteklzln vaziyetı 
Portekizin, İspanya işlerine ademı _1_n_ı_k_a_c1_a_r_ı __________ _ 

müdahale komisyonundan çekiJecefrı p ı • • • t 
hakkındaki rivayetler Londrada dn o~ıse ruşve 
büyük bir endişe uyandırmıştır. Böy- • . b 1 
ıe bir hareketin komisyonu ortadan Bı r makinist u suç a 
kaldıracağı söylenmektedir. yaka 1and1 

Komisyondaki ltaJyan murahhası 
M. Grandi İtalya hakkında.1.i ithamla· 
rr şiddetle recldetmi,, tir. 

Alman murahhası ise kısa \ 'e k:ı
~amaltlr bir CC\"1~ Yermiş ve Alman
} amil da diğer devletler hareketinini 
kati olarak tcı:;bit ettikten sonra hir 
karar \'erecc<ri zannını uyanclrrrnıştır. 

Portekiz murahhası da kendilerint• 
yükletlJen ithamları şiddetle redde
derek lspanra ile hem hudut olduğu-

Arap camiinde bu gece polise rüşve. 
teklif eden bir adam yakalanarak hak
kında takibata başlanmıştır. Arap ca· ı 
miinde nokta bckl!yen memur gö::çc;u 
lüzum üzerine oradan geçen 11 • ı:::ızzcz 
isminde bir lmdmı yoldan cevirm'~tir. 

Bu esnada Muazzezin yarıınd:ı giden 
Florya motöründe Makinist S:!lih Mu· 
azzezi kurtarmak için memura bir lir::ı 

rü'}vet te'd:r etmiştir. Bunun iizcrine 
memur Salihıı de yakalamıştır. 

Bulgaristan ltalyaya karşı olan zer 
ri tedbirleri kaldırınca Kral Borisin 
Jtalyaya olan seyahati de kolaylaştı. 
Şi~di Bulgaristan Almanya ve İtalya 
bloku tarafına kazanılmak istenmek
tedir. Bahusus artık ttalya da açıkça 
Almanya tarafına geçince Bulgarista
nm vaziyeti kolaylaşmaktadır. Çünkü 
başka türlü Bulgaristan bu iki devlet 
arasında bocalayıp duracaktı. 
Şimdi Bulgaristanda Almanya ve 

İtalya dehı:;etıi paralar sarfetmekte

L~ra kazanan 
4173 

Yirmi aşağrsı yirmi yukarısı 150 şer 
lira amorti alacaklar. 

2000 
Lira kazananlar 

24754 
1500 

896 5226 14401 
18369 17331 20551 
253.'U 2S64 O 24392 
128.~5 22827 24704 
21983 23S77 24716 

• 19493 21896 1047 
2723 9398 174i8 

1 :><ı:;o 16588 27159 
lOl:Yl 13074 100.U zııt 

50 lira kazanB 
27254 17089 7703 28684 ı 
18233 2776 5378 13498 % 
9058 11641 28685 26015 

23095 22288 531 17873 
23335 1609 22934 1365 ıt 
17927 4818 11292 8389 

dir. Mesnl:i Profesör Çankofun partisi Lira kazanan 1 ar 
hem Almanya.dan hem ele !tal yadan 2 1!~ 

1944 
f t S 

7 
6 7 

1145 17187 18749 9378 
8897 27918 13180 22162 
7824 521 1115 15426 para alıyormuş. 5 i1 '' 

24162 11210 9568 25739 z 
14173 7470 19927 26597 
2040 80605 23910 27691 ıı 

Almruıya ayni zamanda çiftçilerin 16065 
Kiçcf koluna dn. ehemmiyet verilmek- j 000 • i , k . . H O) ar• 
tedir. Bu grupun iki mümessili olan ı r a 8 Z 3 O 

23806 25011 612 2558 1 
9670 32596 22996 452 ı ı 
1139 2313 7255 9755 1 
5986 23564 27039 8824 5 
4620 29359 12538 8137 19 

Franga \'C Daskalof elyevm Ber!inde 2638 27043 29459 
Nazilerle müzakeratta bulunmakta- 13 35 7 122 96 
dırlar. Hitler intihaplarda muvaffak 24296 24 776 2638 
olabilmesi için Kiçefin emrinde bil- 11266 
yük bir yek\ın bulunduracakmış. Şim-
di Kiçefin gayesi, çiftçi partisini mil- ____ Ş_u_ş--n--=-·ı-g--=-·,-n--
lileştirmek ve faşistlcştirmektir. Çün-

kü Bulgaristanda Alman propaganda- d•ıktato•• rıu•• 
9
.., u•• 

sının gayesi Kiçef ile Çankofu birleş-

24491 27977 3492 16662 ı9 
23936 11045 3877 15860 l 

7526 18827 27005 28546 2 
16994 ı2914 11011 27568 ız 
28596 9247 6626 11143 2 

7487 24706 3319 23354 6 
tirip onların partilerinden müşterek tt 
bir kabine teşkil etmektir. Bunun için 48 08Zi tur8İ Brl 

6085 20380 14113 19914 ı de bu iki lider arasında daha şimdi
den müzakerat cereyan etmektedir. 
Kral Boris de bu kombinezona taraf
tardır. Bu suretle Bulgaristan artık 
kat'i olarak Almanya, İtalya, A vus
turya ve Macaristan blokuna girecek
tir. 

Çankof taraftarları yakında Kösei
vanof kabinesinde bir değişiklik daha 
beklemektedirler. Bu tebeddüHi.tta on· 
lann partisinden bir iki kişi daha ka
bineye girccekmi~. 

Fransa. Rusya, küçük itilfıf ve Bal· 
ka.n ittifakının Bulgaristandaki nUfu. 
ıru artık çok geride kalmıştır. Bugün
kü hükumet hiçbir zaman Yugoslav
ya ile samimi bir anla.c;ma taraftarı 
değildir.Son zamanlarda onların böyle 
bir anlaşmadan bahsetmeleri Yugos
lavyayı da Almanya tn.rafma eelbede
bielceklcrini :r..annettikleri iç'ndir. 
Diğer taraftan Bul~aristanda Ma

kedonaylılar her g iin kuvvetıenmek
tcdirler. ~fakedonya komitesi sabık 
reisi tvan MihaiJof'un gene Bulgarls
tana avdet etmesi ic:in çalışılmakta· 
dır. Aslen Makedonyalı olan "Zora,, 
gazetesinin müdiri olan Kırapçef sırf 
bu meseleyi görfü;mek için tn Mon
tröye kadar gitti. 

Bulgar kabinesinin gütme?{ istediği 
bu Alman ve İtalyan siyasetine karşı 
Bulgaristandn artık kuvvetli bir mu
halefet grupu teı;;ekkül etmiştir. Bu 
grupa çiftç:lerin ekseriyetini teşkil e
den sol riftçil,,r, ameleler, rnünevver
ler ve genr zabitler dahildir. Bu mu
halefet grupu Bulgaristanda halk 
cephesini teşkil c~mektedir. Ve bı 

cephe Bulgaristanda günden güne 
ku\·vetlenmc'ctedir. 

Demokro.siye taraftar burjuva par
tileri araRmdn da b:.ı siyasete kartıı 
hoşnut.c;uzluk daha fazla artmaktadır. 
ÇünkU ne de olsa l{ral Boris halis bir 
Almandır. Ve ruhan her znmnn Al
man kalmaktadır. Bununla b"rabcr 
Kral c;:o'< kurnazca siyasi partilerle 
oynamn.lctn ve ecnebi diplomatlar bu 
oyun!:ır,Jan bir tiiı 1ü Bulgaristamn 
hakil.i <l:ıihli \'!1zi:·e•ini nnlıyama
mnktadırhr. 

Son zamnnl:ırda Kral Bor's babası 
eski H:r::.l Fcrdinanca sorma.dan hiç 
bir f "'Y yJ.pmnmnkb.clır. Eski Krnl 
Ferdinand ise r<:'smen Almanya ile 
Bulgaristan nrasmd:ıki rabıtadır. : 
~te Bulgaristanın hakiki dahili va- J 

tevhif edildi 9433 1888 13266 2s31 
Viyana, 11 - Polis İhsbruk da 48 1' 25142 11909 20902 20238 

Hitlerciyi tevkif etmiştir. Suçları Ti- 27236 10225 5243 26234 1 
rol Hitlerci partisini yeniden kunnağa 21795 18737 5597 25813 l 
teşebbüs etmektir. .. 

1 
27450 29018 15938 26168 

7313 25280 15246 20808 25 
5221 15812 5865 23860 2 

35069 8446 27782 19865 
Avusturyada başvekil Şuşnig dikta

törlük ilan ettikten scnra, Avusturya
nın her tarafından askeri tedbirler de 
•l nmıştır. Bilhassa Viyanada ordu ve 
polis sıkı bir faaliyete geçmiştir. 

Zabıta ilk olarak hudutların muhte ·
lif noktalanndan sahte pa!aportlarla 
Avusturyaya girmiş olan komünistleri 
hemen tevkif etmiştir. 

Bunların A vusturyaya komşu mem
leketler için bir komünist merkezi ih -
das etmek tasavvurunda bulunduklan 
söylenmektedir. 

Yeni kararlara göre lağvedilen Avus· 
turya Haymverlerinin lideri ve eski 
ba!;vekil muavini Prens Starhembergin .. 
Viyanadan ayrrbrak bl'.'tlisiz bir istika-
mete doğru gittiği bildirilmektedir. 

Bir rivayete göre Prens Ştarhemberg 
bugünkü rejimin kuvveti karşısında 

artık Şu§niğe muhalefet edemiyeceğine 
kanaat getirdiğinden Viyanayı terket -
miştir. 

Kabinedeki iki Haymver, başvekile 

sadık kaiacaklarını bildirmişlerdir. 

Şuşnig bu tedbirleri aldıktan sonra 
general Gömböşün cenaze meraı:.imin -
de bulunmak üzere Budapeşteye gitmis 
tir. Evvelce Pe§teye gitmesi mukarrer 
olan harbiye nazırı yeni vaziyet dolayı 
sile Viyı:nada kalmıştır. 

Fransız komünistle-

40 lfra kazan 
12051 4801 22379 1~452 ı 

1774 15344 29812 7619 l 
11276 19553 15847 23717 
20101 26399 16580 29142 2 

5934 19280 7437 2146 
11841 8921 10037 17 4 7 9 
22968 16723 13972 6229 l 

6348 9211 22614 12645 
22723 25299 5991 8176 l 

8996 10604 40010 19549 
13765 8904 194 28058 1' 

9922 10654 15443 10530 2 

27860 25648 11624 27740 ıı 
9978 16108 25045 1273[) l 

29340 4211 11601 16833 2 
23591 27614 28314 11655 2 
90066 17423 8391 12196 

9234 27882 28850 1R8fl zO 
18306 3607 10615 10675 
19290 4064 15793 19666 ı 
10135 4934 22789 4326 2 
23906 24658 11323 23322 1 
1504 1662 24143 706 

26584 26058 3211 24545 IJ. 

24315 10525 6783 25379 
20197 2926 4903 4763 1 
4864 25307 20$Ş R9~ 1 

11112 8728 12720 29627 1 
22591 13417 3;}99 4223 ,, 
16462 23920 58?9 8.CJ74 

rinin nümayişi ıırıınıııııııı111~ ..... 
Paris, 10 - Fransız komüni'ltleri- ~ lYJ ~<e} 0 VS Côl r\J.l 

16352 18315 213 16202 1 

nin nümayiş ppmak istemeleri Al[o:~t.:: ~@CtYJ ~ le~ 
hi:ırı hiç de memnun etmemektedır. t'~ 
Metzde çıkan Ne.:;.sin gazetesi de eliyor Diri) lYJ ~al i§>a.J k~ l 
ki: Çocuklarınızın resim]erıl• 
"Ynnı. baı;:•':1ızda niLamı n~~~ne ol- meye başlaHbilirsiniz. t 

ına"t degcr lıır Almanya goru:>oı·uz . 1 _ 13 yaşu.,d , 
rransız lmlı~ı:ı'• istiyoruz. fakat ihti· ÇOC u k •ar .;a rB . 
u~Ici bir Frans a değil. Bö:>le olmak- t t• t .... -~İ I 

1 - t .h d er ,p e LI~ tansa tekrar .\iman O magı ercı e C· •• al' 
riz. bu musab 

., ıo;; lira mükftfat, ayrıcl 
· t• B l · t "t ek ' sted·ı muhteUf hediye dağıtıJacil ( zıye ı ve u garıs anın gu m ı . 

ği ııaı ici siyaset şu manzaraları ar-j Taf s ı I at ya 
zetmektedir. W"'lulıUWli&lqeıllll''M!U~ 



Lik maçları başlarken Askeri mektepler 
;anlığın yaptığı üç kümelik yeni taksimata büyük şampiyonası 

bir çok klüpler itiraz ederek fikstüre dün başladı 
. iştirak etmediler _ Sporun her şubesinde yapıla 
ıan Zeki Rıza, maçların gelecek cak müsabakalar 3 ay sürece 
~~fta başlıyacağını söylüyor 

enı fikstüre göre ilk hafta Galata- eı·r Habeş 
sarayla Güneş karşılaşacak 

. 
93~937 lsatnbul futbol maçlan ci kümenin tam fikstUrü şudur: p eh 1~van1 

ikstürUnU tanzim etmek ve maçlara BİR.İNCİ HAFTA il 

elecek hafta ba.5lanmasııu temin i ln Beşiktaş - Beykoz. 1 l b 1 il 

Dün saat 3,5 da Şeref stadında as-r 
keri mektepler şampiyonasına bu mü
sabakalara cwela iştirak eden co/ 
askeri lisenin temiz ve muntazam gi
yinmiş (800) kadar atletinin önlerin
de Bahriye gedikli muzıkası olduğıı 
halde yaptığı resmi geçitle başlandı. 

pas kale önündeki karışıklık esnas 
da Maltepe ağlarını okşadı. 

Etraf alkıştan inJiyor, KuleJf°"Eı 
besi takımının golünü alkışlıyor 

Oyun böylece her iki tarafın da 
bir gol daha atarak galibiyeti ke 

Un akşam Türk spor kurumu lstanç _ s an u a ge yor 
Feneıi>ahçe - Vefa.. 

ul bölgesinde futbol ajanının riyase. lstanbulspor _ Anadolu. Sofya, 10 (Hususi) - Meşhur Ha-
de klUp murahhasları bir içtiına lKlNct HAFTA beş pehlivanı Kazım Sa1ih Binabdün 

Statta.ki kalabalığın hepsini müsa
bakalara iştirak eden mektepler tale
besi teşkil ediyordu. 

tarafına geçirmek için yaptığı bey 
de gayretler içinde geçti ve 1-1 be 
berlikle nihayetlendi. 

aptnı§alrdır. Galatasaray _ Güneş. Bulgaristana geldi. Yarın Bulgar pehli 
Klüp murahhasları tamamen gel- vanı Haristituf ile güreıecektir. Beykoz - Vefa.. 

.~kten s~nra ajan Zeki Rıza yeni fiks-ı Be.şiktaş _ Anadolu. Pehlivanın arkasında ipek harmani -
u_~ etr~~da izahat Vermiş, bu sene üçttNCO HAFTA ye vardır. Çok az konuıan Habeş peh· 
lupl.erın Uç kümeye ayrıldıklarını bil Fenerbaheç _ Güneş. livanı şimdiye kadar 700 güreı yaptığı 
r.nıştir. Galata.sa.ray _ lstanbulspor. nı, bu güre§lerin yüzde seksenini ka • 

Yapılan resmi geç.itten sonra çeki
len kura neticesi karşılaşması icaı, 
eden ve şampiyonanın ilk maçı olan 
Kuleli - Maltepe futbol müsabakasına 
hakem Beşiktaş n milli takım kap· 
tanı HüsnUnün idaresinde başlandı. 

Bugün yine Şeref stadında De 
lisesi ile Deniz gediklisi arasında ! 
bol maçına devam edilecek hafta) a 
Fener stadında atletizm müsabaka 
rına başlanacaktır. 

AJan, bırinci kümeye Fener, Gala- Beykoz • Anadolu. zandığını söylemektedir. 
aray, Beşiktaş, Güneş, Beykoz, A- DôRD'ONCü HAFTA Habeş pehlivanı Bükreşte tanınmış 

_ olu, İstanbulspor, Vefanın aynı- Güneş - Vefa. Bulgar pehlivanlarından Krlştanof ile 
gnu bildirmiştir. 
..,_,_ Beşiktaş - Galata.sa.ray. iki güre§ yapmış, kazanmıştır • 
.1.~inci kümeye de SUleymaniye, E- F bah ls bulspo 

ener çe - tan r. Habeş pehlivanı gUreıi kazanırsa la-
~ Topkapı, HilaJ, Altmordu, Ana- BEŞ!NC! HAFTA tanbula gidip Tilrk pehlivanları ile de 

i.sa.r, Beylerbeyi, UçUncü kümeye Güneş - Beykoz. · · 
Feneryılm~ Ka.smıpaşa, Galata Galatasaray_ Anadolu. gilreşeceğini söylemektedır. 
çler birliği, Sümerspor, Doğan. lstanbulspor _ Vefa. 
r, Karagümrilk, Ortaköy klilpleri ALTINCI HAFTA 
lmıştır. Fenerbahçe _ Beşiktaş. 

Bu netice blldirllince birçok klilp Galata.sa.ray _ Beykoz. 
urahhasları vaziyete §iddetle itiraz Güneş - lstanbulspor. 

işler, geçen sene birinci kilmede YED1Nct HAFTA 
unan klüpler, başta Sü}eymaniye Fenerbahçe _Anadolu. 

lduğu halde, dunıp dururken kendi- Beşiktaş • Vefa. 
nin ikinci kfuneye atılmalarmın lstanbuJ.spor • Beykoz. 

Uplerinin mahvma yiirllmek olduğu. SEKJz1NCl HAFrA 
u, küıne değiştirmenin ancak terfi Fenerbabçe - Galatasaray. 
açlan yapılınasiyle do~ ola.bllece- Beş~ - Güneş. ~ 
ni söylemişleruir. Veta • Anadolu. 
Kasrmpaşn mtll'8.lıhası da, klllbll- DOKUZUNCU HAFTA 

UçUncU kUmyee aynlınll8ma kat- Fener.bahçe - Beykoz. 
en razı olaınıyacağmı, Kasnnpaşa- Beşiktaş - lstanbulspor. 
daha bir sene evvel birinci kfune- Galatasaray _ Vefa. 

Joe Lois 
Arjantin şampiyo
nunu mağlQp etti 

Amerik:alılann meşhur aiyah bomba
sı Joe Laiı diln Nevyorkta Arjantin a
frr siklet bob pmpiyonu Bresyayı 

milkemmcl bir dC5fOften ıonra mağlQp 

etmiftir. -
Bresya zenciden yediği çok §iddetli 

bir yumruk ile bayılmıı baygın oldufu 
halde ringtcn incllrilmittir. 

EyOp idman Yuvası 
konferansı geÇJllek hakkı iken, eski futbol he- ONUNCU HAFTA 

tinin haksızlığına kurban gittiğini. Güneş _ Anadolu. Eyilp İdman yuvasından: 
nl bir haksızlığa daha tahammülle- _ Not: Taliin garip bir cilvesi ilk a Yuvamızın senelik kongresi 24-10 
olmadıi?mı bu""yUk b" - • -936 tarihinde yuva salonunda topla-

b " ır asabiyet gı?.da Galatasaray ile Güneşi karşı 
inde bildirmiştir. karşıya getirmiş. Üçüncü hafta Gala- nacaktır. Kayıtlı üyelerin gelmeleri say 
Futbol njanı yaptığı kUme teşkil!- tasarayla Beşiktaş, dördüncü hafta gı ile bildirilir. 
da ısrar edip, itirazı olan klüplerin da Fenerle Beşiktaşı karşı ka.rşıy ---------------
evk makamlara şikayette buıun- düşürmuştilr. a Beykoz-lstanbulspor 

alarmı tavsiy~ edince, birçok klüp Birinci kilme B takımları ayni gün- Lik maçlanna hazırlık olmak üzere 
urahhasl~ odayı terketmişlerdir. de, ayni stadda, ayni fikstür muci- bugün Beykoz çaymnda lstanbulspor 
~~ın~ ragmen fikstürün çekilmesine hince oynıyaca.klardır. İkinci devre de ve Beykoz A takımları lcarşıla§acaklar-
sı rn "'.ilk_ olarak. sekiz klUp murah- ayni sırayla devam edecektir. 
nını ..+ k 1 dır. Evvelki hafta 5-5 berabere kalan ı!l' .. ıra ıy c birinci küme kur Stad sahibi klüpler, geçen seneki gi 

ı ÇCkilmı"cr+· • her ı"kı" san siyah takımın müsabakası lil"ır. bi blltiln ınaçlanru kendi sahalarında Sıra ikinci ve UçüncU kUm , çok enteresandır. 
a geld" -· e kura- yapacaklar, yalnız diğer stad sahibi ===================== ıgı zaman ikinci kU klU ı ı ı lan 7 klU • meye ay- p er e olan maç annda birer kere 

k"Jd" v. • ~ten 4 adedi fikstürden de rakiplerinin stadına gideceklerdir. 
ı ıgını bıldirdiğinden, kur'a al 

z Anadohıhisar Beylerbcy· Y • 
rdu taratma~ . . 1 ve Altı-
·nkıı f .. çekıldı. Kur'adan 

a eden SuleYmaniye E .. 
pı, ve Hilal namına da ~J·ayun pk, Top 
ktird" tk· · . Ur'a ı. ıncı kUıne fikstürü d bö 

Yapıldı. ÜçüncU kümeye eı· Y· 
k"" gc ınce 

·m ~eye aynlan 7 klUpten Kara~ 
ruk ve yeni federe olan Galata 

~<'ler birliği müstesna diğer 5 kJ·· 
z~:~tc i_tiraz etmiş olduklannd~ 
ı. · uınenın fikstürii de ikinci kü" 
uı ~C'k ' Jd" llle 

k . ı ve içtima böyle kartnak _ t t ·bır hava içinde nihayet buldu a 
ç 1madan b' · 

"rnhh sonra ırçok klüp 
ks k asları mmtaka koridorla.rnıda 
krie J tna.kaınJara verilmek U?.ere 

r <'r hazırlıyor ve • 
orlnrdı:. ımza toplu-
h · b 
ıl .,~~I undan sonraki safhası lstan-
A. g:_ b~kanhğmdan geçecektir. 

Janhgm lik heyetleri hakkında 
a~ırJadığı r a P o r u ve kl"' 
rın it. up -

ikinci küme 
fikstürü 

Dört klübün istinkafına rağmen çe
kilen kur'a şudur: 

BtRtNCt HAFTA 
Anadoluhisar - Altmordu. 
Topkapı - Hili.l. 
Beylerbeyi - SUleymaniye. 

lK1Nct HAFrA 
Eyüp - Altınordu. . 

Anadoluhisar - Süleyınaniye 
Topknpı - Beylerbeyi. 

üÇONCO TAFTA 
Eyüp - SUleymaniye. 
Hilal - Beylerbeyi. 
Altıonrdu - Topkapı. 

DöRDONCü HAFTA 
EyUp - Beylerbeyi. 
Süleymaniye - Topkapı. 

Hilal - Anadoluhisar. 

fına rağmen çekilen kur'a neitceleri 
şunlardır: 

B:tR.lNCl HAFrA 

Kasmıpa.Şa - Ortaköy, Galata genç
ler birliği - KaragüınrUk, SUmerspor 
Doğanspor. 

tKtNct HAFrA 

FeneryılmRZ - Ortaköy. Kasımpaşa 
• Doğansopr, Galata gençler birliği -
Sümrespor. 

üçONCü TAFTA 

Feneryılmaz - Doğanspor. K'ara-
gümrük - Sümerspor, Ortaköy - Gala
ta Gençler birliği. 

DÖRD'ONCO HAFTA 

Feneryılmaz - Sümerspor, Doğan -
spor - Galata gençler birliği, Kara
gümrUk - Kasnnpaşa. 

BEŞİNCİ H.AFr A 
Feneryılmaz - Knsımpaşa. Sümer -

spor - Ortaköy, Doğanspor - Kara
gümrUk. 

ALTINCI HAFTA 

Birinci devre iki tarafında güzel ve 
enerjik bir oyunile sıfrr sıfır netice
lendi. Bu devrede bilhas.ı;a Kuleli k:ı
lecisi Bedri çok güzel kurtarışlar 
yaptı. 

lkind devre başladığı zaman l\fal
tepenin Kuleli kalesini sıkıştırdığı gö
rülüyordu. Ye bunun semeresi de Mal 
tepeliler sağaçık1arı vasıtasile yap
tıklan bir akında neticesini gösterdi. 

Oyun Kulelinin hakimiyeti altında 
devam ederken solaçığın gönderdiği 

Bu müsabakalar güreş, atleti 
boks, voleybol, hendboJ, ve futbol 
ibaret. 

Müsabakalar Kuleli, Maltepe, 
niz lisesi, ve gediklisi iştirak etm 
tedir. Maçlar üç ay sürecektir n ne 
cede bütün spor hareketlerinde en ç 
puvan alan mektep askeri liseler 5' 

piyonu ilan edilerek galiplere mad 
yalar ve şampiyon olan mektebe 
zel bir kupa ''erilecek ve bir mcrasi 
le şampiyona nihayetlenecektir. 

T. K. D. 

Bulgar Leviski 
takımı 

Dün Perayı 7-1 yendi 
ikinci maç bugün Şişli ile oynanaca 

Bulgariatanın tanınmıı klüplerinden 
biri olan, Leviski futbol taknm dün 
Taksim stadyomunda ekalliyet klüple
rinin en kuvvetlilerinden Perayı 1-7 
golle mağlQp etti. 

Hakem Beşiktatlı Sadri. 
MalQm merasimden sonra oyuna sa

at 3.45 de Bulgarlann hücumile bat -
landı. 

Dördüncü dakikada Bulgar sol içinin 
on metreden çektiği filt de avuta kaçtı. 
Bu esnada Peralılar daha ağır basıyor -
Iardı. Bulgarların ara sıra soldan yap-

nkları hilcumlan müessir olamıyor, bu
na sol için fena oyunu da tesir ediyor
du. Etien oyunun 17 inci dakikasında 
Peranm ilk tütünü çekti. Fakat top 
kalenin bir hayli açığından avuta gitti. 

21 inci dakikada Bulgar sol açığının 
ortaladığı topa Uç ortanın iska geçme
si Leviski klübünün gol çıkaramıyacağı 
hissini verirken sol açıklan ortadan al
dığı bir pastan istif.Pde ederek Pera ka
lesine kadar indi. Kandillinin biran te-

reddüt etmesi yüzünden vole bir şütle 
birinci golü kaydetti. 

Kendilerine çok emin gibi görünen 
Peralılar derhal hücuma geçtiler. Fakat 
Bulgar kalesi önünden kurtulan top 

uzun bir vuruşla sağ içlerine geçti; o 
da, sürati sayesinde Pera beklerini at· 
!atarak gene vole bir vuruşla topu ikin 
ci defa kaleye soktu. 

Birinci haftaym Perahlann şuursuz 

hücumlarile fakat vaziyet değişmeden 
2-0 Pera aleyhine bitti. 

iKtNCl HAFTAYM: 

On dokuzuncu dakikada merkez m 
avinden yerinde bir pas alan Bul 
sağ içi müdafileri kolayJıkla geçti, k 

şısına çıkan kalecinin başından a 
nefis bir plise ile günün en güzel g 
lUnü de takımına kazandırdı. 

Tekrar oyuna ba§landığı zaman E 
en ile Meainaji güzel paslarla rakip k 
leye indiler ve sol açık Peranın şer 
sayısını yaptı. 

Bundan sonra Leviski takımı tekr 
hücuma geçti. 36 mcı dakikada Bulg 
sağ açığının kaleye gönderdiği to 
kaleci plonjonla defettiyse de top, B 

gar sol açığının ayağına gitti. O d 
demarke olan sağ içe geçirdi. Sağ 
altıncı defa topu Pera ağlarına tak 

Artık oyunun bitmesine birkaç da 

ka kalmıştı ki Pera aleyhine bir korn 
oldu. Sol içleri seri bir çıkış ve mükem
mel bir kafa vuruşile yedinci golü Pera 
kalesine soktu. 

Maç böylece bire karşı yedi golle 
Lcviski takımının galebesile nihayetlen 
di . 

• * • 
Leviski takımı fazla bir şey gö~tcr 

medi. Merkez muavinleri ve iki orta 
muhacim kötü bir oyun oynadılar. 

Pera muhacimleri bozuk ;Lcviski mu• 
avin hattını bile geçmeğe muvaffak o-

lamadıklan için Bulgar müdafileri ve 

kalecisi çok serbest bir oyun oynadılar. 
Bulgarlardan sol aı;ık ve sağ içi takım 
lannın en mühim uzuvlarıydı. 

Peraya gelince: Bu takı'm şiMdiye 
kadar dünkü gibi bozuk bir oyun oyna• 

mamııtır. Müdafilerin her ikisi de çok 
fena idi. Muavin ve muhacim hattı bir 

k 1 
1 r a z l a r ı n ı tetkik ede-

o ~n tnmtaka başkanı yeni nizaın
amenın k d" . 

. ~ en ısıne verdiği salahiyetle 

BEŞ1Nct HAFTA 
Anadoluhisar - Eyüp. 
Beylerbeyi - .Altınordu. 
Süleymaniye - ınıaı. 

Oyun başlar başlamaz Leviski hücum 
hattı Pera kalesine indi. Bu sırada (Ro
berto) topu elle tuttuğu için hakem 
penaltı verdi. Merkez muavinleri bu su 
retle üçüncü golü de attı. 

Feneryılmaz • KaragümrUkJ Orta- Pera takımı çok durgun ve beceriksiz 
köy - Doğanspor, J{asımpaşa - Galata bir oyun oynarken Leviskiler de gitik-

türlü irtibatı temin edemedikleri gibi 
doğru dürüst bir tek hücum da yapama• 
dılar. 

h RJtanlıgın yaptığı işi tnsvip edecek 
u da reddedecektir. ' 

Bu Vaziyetin birkaç gün içinde in
şa.f edeceği muhakkaktır. 

Birinci küme 
fikstürü 

~ 8 klUp araamda ~en birin-

ALTINCI HAFTA 
Eyüp - Hilal. 
Altınordu - Süleymaniye. 
Anadoluhisar - Topknpı. 

Üçüncü küme 
fikstürü 

Gençlerbirliği. çe açılmağa başladılar. 
Biz ne Sekizinci dakikada Bulgar. merkez 

• muhacimi şahsi bir hücumla dördüncü 

düşünüyoruz? sayıyı da yaptı. 
Bu gole Bambino itiraz ettiğinden 

Lik maçl:ırı V<' fikstUr hakkındaki hakem oyundan çıkardıysa da bir hayli 
yazılarımızı yarınki nüshamızda bu- rica ve niyazdan sonra tekrar kabul et 

Bu kümede de J>et klübün istinkl- lacaks~ 

Bulgarlar ikinci maçlarını bug ge-
ne Taksim stadyomunda Şişli klübile 
yapacaklardır. 

Şişli klUbünUn maçı kazanmasa bile 
Pera gibi hezimete uğramıyacağı mu· 
hakkaktır. 

O. M. KU.TNAK 
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ilk avımız g6ründU, fakat aksiliğe bak ki 
bu bir vapurdu ve biz ancak yelkenlilere 

hücum edebilecektik. Ldkin bu emri 
dfnlemiyerek ateşe başladık 

Şinıdi Krokere karşı bir taarru 
hazılıyorlarnıış 

BüUin yelkenlerimizi açmış cenuba 
doğru, Mader istikametinde ilerlemek 
teydik. MotörümüzU çalı§tırmıyor

duk. Çünkü makine efradmuzm bu iş
te mahir ve tecrUbeli olma.larına rağ
men motörilmtizde anzalar başlamış
tı. Teknenin, yelkenlerin tesiriyle u -
zun müddett yan yatması pistonları 

bozmuştu. Bundan başka bize verilmiş 
olan makine yağı evvelce kullanılmış 
yağlardan ibaretti Harp içinde Al
manya. diğer birçok şeyler gibi maki
ne yağı sıkıntısı da çekmekteydi. üste 
lik hemen herkes teşebbüsüınüzün da
ha. başlangıcında muvaffakıyetsizliğe 
uğnyacağma kani bulunduğu cihetle 
bizim için fazla masrafı israf saymış
lar, kullanılmış yağları bize, vermiıı
lerdi. İşte bu sebeple motörümüz ça
bukça bozulmaya yüz tutmuştu. 

lngilizlerin pek güvendikleri ablu -
ka hattım yarıp açık denize kavuş

tuktan sonra artık gemide adamakıllı 
yerleşmemizin sırası gelmişti. Halı

lar, koltuklar, tablolar gizli bulun
dukları yerlerden çıkarıldı. Ter
sane bu noktada gayet cömert dav
ranmıştı. Krunaraları yeniden boya
dık, güverteyi cilfiladık. Her §eY, tam 
bir Alman harp gemisine layık oldu
ğu §ekilde tertemiz, muntazam bir 
hale geldi. 

"Erik ağaçları,, ismini taktığımız 

direklerin rüzgflrm ta.zyikı ile esneyip 
telmemizi süratlendirdiğini gördükçe 
fevkalade seviniyorduk. Nihayet hür
riyetimize kavuşmuQtuk. 

Bize verilen emir ve talimat ancak 
yelkenli gemilere taarruz etmemize 
dairdi. Vapurlara karşı: taam.ıza geç
meye teknemiz milsait değildi. Belki 
de bu sebepfedir ki gemimize bu ka
dar küçük iki top vermişlerdi. Mev
cut iki topumuzu bir hedefe karşı ay
ni zamanda kullanmamız imkansızdı. 
İki topla birden sıkı bir ateş açmayı 
aklımıza getiremezdik. Fakat elimiz. 
deki vasıtalardan a.za.ml istifadeyi te
min edebileceğimizden emindik. 

Topçularımız az zamanda öyle bir 
tecrübe ve meleke kazandılar ki bu 
sayede hiç yabana atılamıyaca.k bir 
kuvvet haline geldik. Tabiatiyle usulü 
ve erkanı daiı>csinde barbedecek bir 

vaziyette değildik ama zekamıza, her 
şeyi yenen Alman iradesine güveni
yorduk. Hakiki silnhlarnnız cüret ve 
blöftü. Asıl bunlardan tam istifade gö 
reccktik. 

Direklerde iki gözcü mevkiimiz var 
dı. Tek bir gözcünün yorulabileceğini 
düşünerek böyle yapmış, nöbetçi yer-

lerini gayet rahat hazırlatmıştım. 
Bundan başka gemi haber verecek tay 
faya bir şiııe şampanya mükifat vaa

detmiştim. Bunu kazanmak için nö
betçiler gözlerini dört açml§lar, biri
birleriyle rekabete girişmişlerdi. 

Sonkanunun 11 inci günü sancak 
tarafımızdan Ccbelüttarık istikame
tinden doğru gelen bir vapur haber 

verildi. Korsanlık hayatımızda ilk ge
mL .. Lakin aksi tesadüfe bakın kı bu 
yelkenli değil, bir vapurdu. 

Ne yapmalı? Emri dinliyerek bu 
mükemmel avı k~ıralım mı? Buna 

"Deniz kartalı,, nm kaptanından mi -
çosuna kadar hiçbirimizin gönlü razı 
olamazdı. 

Vapur yaklaşınca işaret çektik: 
- LQtfen hakiki saati bildirmenizi 

rica ederiz! 

Bir yelkenli uzun mliddet denizde 
kaldı mı doğru saati tayin edemiye
cek hale gelir, saatleri ya ileri veya ge 
ridir. Bunun için bulduğumuz behane 
avnnrza. makul görünecek cinstendi. 
Hem direğimizde bitaraf Norvecin 
bayrağı dalgalanmaktaydı. Bizden 
§Üphe edemezlerdi. 

DU.men dolabmm yanında asılı du
ran sivil paltomu giyerek üniformamı 
gizledim. Silahlı ef rad da. küpeşte ar
kasına. saklandılar. 

Vapur bu sırada "anlaşıldı" işare
tini çekıni~, Ti.izg§.r tarafmdnn yak-
laşma.ya başlamıştı. Henüz ismini se
çememiştik. 

Acaba bir İngiliz gemisi mi? Böyle 
olduğunu sanıyorduk; geminin inşa 
tarzı İngiliz sistenüydi. 

Bizim delikanlılara sordum: 
- Hilcum edelim mi? 

Hepsi birden tehalükle cea;."P verdi
ler: 

- İngiliz gemisini batırmadan ra
hat edemeyiz. 

- Öyleyse harbe ha.zır ol! 
Trampete silah ba.~ma vurdu, topu

muz gizli yerinden namlusunu uzattı 
ve Alman harp bandırası gönderimiz
de yükseldi. 

İngiliz vapunınun baş taraf ma doğ 
ru bir ihtar mermisi gönderdik. 

(Devamı var) 

- Her zaman olagelen ufak hadise-, 
ler müstesna başka oir şey bilmiyorum. 

- Türkler, gittikçe vaziyete hakiın 1 
olmak istiyorlar. Böyle giderse, bir gün 
burada bizim hikmeti vücudumuz kal-
mıyacak. Yarın, öbürgün bu taarruz ve 
tecavüz fikri fili bir sahaya intikal e· 
derse ne yapacağız. 

- Bilmem ama, halkın böyle bir şe· 
ye cesaret edeceğine ihtimal vermiyo-
rum. 

- Aldanıyorsun~ 

- Mümkünse izah buyurunuz. 
- Söyleyeceğim ... Yukarı dairelerde 

misafirimiz olan Türk münevverlerini 
birer birer temizlemek istiyorlar. Onla
rın buraya getirilerek muhafaza altına 
alnıdıklannı duymu§lar. Şimdi Kroke: 
re karı~ı bir taarruz hazırlıyorlarmış. 

Maksatları bu zevatı elimizden zorla 
alıp götürmek ve bittabi öldürmek iıniş. 

- Bu iş bana hayal mahsulü bir şey 
gibi geliyor. 
Köşeden Benet atıldı: 
- Aldamyorsunz. 
Ballar daha sakin cevap verdi: 
- Hayal mahsulü değil 1 Kapiten 

Benetin maiyetinde çalışan istihbarat 
memurları halk arasında yaptıktan te· 
maslar neticesinde böyle bir komplo 
hazırlandığını tesbit etmişler. 

tarar etmedim. Türk halkını fazla 
himayekar görünmem doğru olamazdı. 
Bu itiabrla münakaşadan çekilerek: 

- Olabilir, dedim. 
Ballar sözüne devam etti: 
- Eğer bu hücum tasavvuru tahak

kuk ederse bizim vaziyetimiz çok müş
kül olacaktır. 

- Şüphesiz buna karşı icap eden ted 
birler alınacaktır. 

- Mesele orada ya .. Biz bu ihtimal
leri evvelden hesap etmiş, ve keyfiyeti 
Londraya bildirmiştik. O zaman hüku
mete yaptığımız tekliflere müsbet ce • 
vap geldiği i~in, bu zevatı derhal ts · 
tanbuldan uzaklaştırmamız lazımgeli • 
yor. 

Ballar sustu, gözlerini gözlerime di
kerek ve bana biraz daha yanaşarak: 

- Fakat bu çok gizli kalacaktır. de
di. 
Başımı eğdim. Gtiya bu ihtardan in

cinmişim gibi ktnk bir sesle cevap ver
dim: 

- Bana itimadınız devam etmiyor
mu? 
• - Ediyor. 

- O halde bu işin istediğiniz gibi 
gizli kalacağına da emin olabilirsiniz. 

- Biz de azten 'Seni bunun için seve
riz. 

LA !M38 
gözle k~ arasında bu işi becerebilir
di. Çünkü, telefonları fişlidir, bir ta
raftan öte tarafa da naklolunabilir. 

~ R / U91Dssô ~@marn Onu dil§llndilğü için, gene içi titre
di: 

Nakleden: Hatice 5 Ü rey y 8 - İsmet! Canımın içi! ·diye dü
şilndü ... 

-32- Kokular .. Gençleşme, yenileşme ko
kuları .. Sanki dünyanın her yerinden 
gelmişler, şarktan, garptan, topra
ğın baj;'Mtldan, havadan, sudan .. Ve 
odasına dolmuşlar, orada, giineşin ne
şeli ziyasıyle oynaşıyorlar.. Masanın 

üzerinde duran telgraf için, onun ge
tirdiği cana can katıcı buluşma habe
ri için hep bunlar ... 

- Zavallı lsmetçiğim ! .. Seni nasıl 
işk<'ncclere maruz bırakıyorlar. 

Amca bey, robdöşambrmı giymiş

tir. Evin içınde, bir kart züppe halin-
de dohı.§ıyor ... Mal ke teyze de soluk 
bir menekşe kokusu neşrediyordu ... 
Bu ihlıyar kızın sesi, Muradın kula
ğmda çınlıyor: "Profilim Volter'e ben 

ziyor... Cepheden de Hüseyin Rahmi
yi andırıyonun ... ., 

lşte ?.a.vallı lsmetçik.. Onlnrın ara
sında kaldı .. 

Şu l<'l,,-aftan bütün bu m~ .• zarala 
rı çıkardı: 

"Geccynrısı geliyorum. Derhal gö
rüşmemize imkan yoktur. Ailem is
tasyona geliyor. llk ftrsatta •clefon 
ederim.,, 

Fakat Murad dayanamadı. Kendini 

zaptedemeyip gece yarısından sonra, 
birde, eve telefon etti. Kulağının za. 
nnda tehtlitkar, adeta havlama kabi
linden bir "alo!" çınladı. Hay Allah 
müstahak mı versin! Malike teyze i
mis açan ... 

- Yanlış oldu... Pardon! - deyip 
kapattı. 

Sonra, artık, her şey siyahlara bü
ründü! 

Onun sesini bile işitememiş olmak .. 

O, geri dönmüş ... 
O, 1stanbulun havasını ciğerlerine 

çekiyor .. Muradla beraber, ayni hava
yı ... 

Birkaç saat sonra... Dur bakayım 
Ve işte, bütün gece, bütün sabah kaç fiaatti ? .. Her neyse, pek kısa bir 

bekledi, bekledi, bekledi... Zaman da zaman sonra, Murat scvg-'lisini kolları 
nasıl geçmiyor, yarabbi.. Tevekkeli arasında sıkacak ... 
deiğl, intizarın ateşten şiddetli oldu- • Hemen hamam dairesine koştu. 'Jlı 
ğunu söylemişler... valetini tamamladı. Sonra, gardrobu-

Fakat, İsmet de niçin kendisiyle ko nun başına! En büyük bir itina ile gi
nuşmnk fırsatım hfılft bulamadı .. Ai- yindi. Arduv:ı..z mavi.3i elb:scsini kovu 
le halkının evde olmasına rağmen krem gömleğini giydi, lfıcivert ~emin-

Biz Ballarla konuşurken şeytan Be· ı 
net bütün zekasını gözlerinde toplamış 
bir halde beni sözüyordu. Ben ona hic J 
dikakt etmiyormuşum gibi yaparak 
Ballarla konuşmağa devam ediyordum. 
Kolonel sözlerine devam etti: 

- Evet Bu iş tamamen gizli kala • 
caktır. Bizle, başçavuş Rayttan baş • 
ka kimse haberdar olmıyacaktır. Sor -
dum: 

- Esat beye, resmi veya hususi su
rette malfimat vermiyecek miyiz? 

Derhal cevap vermedi. Bir müddet 
düşündü. Son°ra yanıma gelerek iki eliy 
le omuzlarımı tutarak şunları söyledi.: 

- Efdal 1 Ben bir türlü Esat beyin 
hakiki hüviyetini anlayamadım. Sen an 
ladın mı? 

- Anladım. 

- Anladığını söyle .... 
- Vazifesinden başka hiçbir şey ta • 

nımayan, İngilizlere dost, temiz bir as
keri 

- GUzel 1 Muhakkak ki bu zat namus 
lu ve doğru bir adamdır. Fakat bizlere 
karşı beslediği hakiki fikir ve niyet ne
dir? 

- Onu bilmem. Fakat size karşı 

daima dostluktan bahsettiğini işitirim. 

- Eğer buna emin olsaydık bu mcse 
lede kendisinin malfımatı dahilinde ha
reket eder ve bundan bittabi çok isti· 
fade eylerdik. Fakat, ben, bu işte tama·
mile bize iştirak edip etmiycceğini bil
meden hodbehot kendisine açılmayı 

pek münasip görmüyorum. 

Ben daha cevap vermeden kapitcn 
Benet söze karıştı: 

- Benim Esnt beye çok hürmetim 
vardır. Fakat zerre kadar da itimadım 
yoktur. 

Dcmindenberi hiç lafa kanşmayan 

mülazim Bland da şunları söyledi: 
- Esat beyin millicilerle münasebet· 

te bulunduğu hakkındaki istihbaratı da 
unutmamak lazım. 

Ballar bu söz üzerine Blnda hitap 
etti: 

- Eğer kendisinden namusu üzerine 
söz alırsak, herhangi bir mesele üzerin 
de ona itimat edebiliriz. 

Onlar bu işi münakaşaya dalmışlar· 

dı, Ben bir dakika içinde karanını ver
dim ve Ballara şu sözleri kat'i bir li -
sanla söyledim: 

- Ben de muhterem arkadaşlar gibi 
Esat beyin İngiliz menfaatlerine biz -
met edecek bir adam olmadığına kat'iy 
yen kani bulunuyorum. Binaenaleyh bu 
meseleyi kendisine açmak çok tehlike • 
J!dir. Belki millicilere haber verir, belki 
işimize mani olmağa çalışır. 

1i ve beyaz noktalı kravatını taktı. Bu 
bahar ortasında altın ışıltılı saçlarlle, 
bu kıyafet ona ne güzel yakıştı! 

İşte, aynada, kibar tavırlı bir gen
cin zarif vUwdu çiziliyor. Her yerin
den, her hareketinden sevinç fışkıran 
bir genç ... 

Yalnız ellerine endişeli bir nazar 
atıyor. ismet, onun ince, uzun pa.r
makJı asil ellerini o kadar sever ki ... 
Ellerinde de kusur yok ... Her şey bı
raktığı gibi, muntazam, temiz, itinalı .. 
Hrr şey ona layık ... 

Chypm'dı:!n ü1.erine biraz sıktı. Bu, 
ikisinin de kullandığı ve scvaiği koku 
dur. 

f şte tam bıı esnada, az daha şişeyi 
yere düşürüyordu. Çünkü telefon çal
dı. 

Bir sıçrayışta kendisini aletin ya 
nında buldu. 

- Evet erendim. 
- Burası lsmct hanımın evi... 
Titriyen, ihtiyatlı ve kesik bir S<'S. 

Fakat İsmetin sesi değil ... Ne oluyor 
acaba ... 

Murad: 
- Söyleyin, ne var? .. - dedi. 
- Efendim, hanımefendi selam söy 

Uçü dı: bu sözlerim üzerine d 
ğe koyuldular. 

Ben neden böyle söylemi§tiJ!S' 
iki mühim sebebi vardı: 

- Onların itimatlarını 

kazanmağa kendimi muhtaç & 
dum. Çünkü bu suretle daha 
vaziyetlere nüfuz edebilecektitıl-

2 - Eğer Ballar bu işten 
resmen bahsederse kendisinde!! 
ka teminat alacaktı. Esat be)' 
idareli çok durendiş ve sözUne 
bir adam söz verdikten sonr' 
türlü hareket edemezdi. Hayattl 
ği sözlcre hiç ihanet etmemif 
rat böyle bir taahhüt altına 
sonra, bu vatan hain'.erinin le 
srna müdahale edemiyecekti. )'.: 
tese bile o zaman İngilizlerle 
lacaktı. 

Binaenaleyh, bu işten Esat 
men haberdar edilmemesi 1 
zaman ne söz vermiş, ne de bir 
altına girmiş olacaktı. Ben 
gizlice işten haberdar edecektiı11' 
icap eden tedbirleri tatbikte 
kalacaktı. 

f şte bu noktai nazarla ingilİS 
rine yukarıdaki sözleri söyl 
Onlar benim ne maksat takip 
bittabi bilmedikleri için beni ta 
mişlerdi. Bu da benim için - t 

izse - bir puvandı. 
Ballar, bu sözlerin üzerine t>lf 

ka kadar düşündükten sonra is 
zabitlerine döndü. 

- tJçünüz de haklısınız. 'I'il,a 
mUdürilne bu meseleyi a(jarak it' 
Ji yere dallandırıp budakları 

hiç bir mana yoktur. dedi. ~e 
neye giderek çekmeceden bir ~ 
kardı. Benete dönerek: 

- Londra bu zevatın iki seft~ 
kedilmelerini istiyor, ne dcrsiııi' 

- Sebep yok, bir seferde ııe 
den gönderilivenncli! 

- Ben iki seferde sevketınetİ 
tadan mahzurlu görüyorum. 
partiyi sevkettiğimiz zaman i~ 
lacak. Belki halk tarafından bir 
lata maruz kalırız. Zaten herifler 
ya bile saldırmayı düşünüyorl• 

- Böyle bir karışıklık çıkın" 
zaman ihtimal dahilindedir 

- Derhal ve hepsini bir.den si 
meli. 

- Edelim. 
- Siz ne zamanı münasip g 

nüz. ~ 
Benet düşünmeden cevap 11t 

- Yarın akşam. 

- Ne tarikle? 

lüyor. Henüz sizin işinizle 'ttl,J 
lncak zaman bulamamıs. Gel 
beri çok işi çıkmış. Onu~ içirı • 
ber gönderememiş. L3.ldn ).,j 
sonra, eğer ... 

Murad, kendini zaptedemccll: 

- Şimdi hanımefendi nere<' 
ye sordu. 

- Teyzesiyle beraber çıklJ111' 
bur oldu. Yemeği evde yemi>.,! 

Demek ki, şu cadı teyze, ,ıJ 
ğızın pe~inden bir an bile a) 

Murad, dişlerini gıcırdattı. 
- Peki ... - dedi. - Saat t~ 

uğrarım ... 
Böyle saati tayin ctmcı<lt 

İsmet Uzerindeki nüfuzunu 1' 
oluyordu. Bu, hoşuna gitti-· 
kapandı. Şimdi artık, demiıılti 
hava, neşeli ziya, neşeli bslı&f 
iç:ndc yok oluvermişti... ıl 

Of ... Saatler, saatler... J3l 
kenmez saatler ..• Bunları n~, 
cek ? .. Öğleden sonra Uç.. JİJP'°. 
hangi halatla çekmeli de ge~ 
nu? .. 

Evinden çıktı ..• 
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BINBJIALAB 

RABBR - llpm pollall 

İstanbul Harici As
keri kıtaatı ilanları 

8434 kilo dural boru çubuk aaç 
levha ve perçin çivi kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. Tahmine-

8 E Y O C L U 1 dilen bedeli 26880 lira olup ilk 
: Kara gtıUer inanç parası 2016 liradn-. Şartna· 
ı Lorel - Bardl Blndlstanda • • '--1- . . eni 135 '----

işte sonbahar 
Akfam aerinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek için 

Elektrik Radyatör 
aatm a1ımz o ai.7.e nezle ve cripten korunmak için icabeden ih 

hareketi derhal verir 
TOrll mu.Uda. 20,30 'l'Ork mwdld 
taratmdaD Tnrk mUBlkial, 21 pWd& 

, 21,ao orkeatra, 22,30 ajana h&berle 
(TOrkQe) mesını auuaa ııtiy er ...... UT 

l'JLDIZ ı Çdpı paçllk mukabilinde M. M. V ekileti Sab- SA TiE' ,D6 lelencell konaer, 20,0G -.at, mpor, 
ert. 20,16 konaertn devamı, 21 f&rkı. 

= : ~ tJlmU. nalma Komisyonundan alırlar. J. 
m:r.g: : An Karta ya halesi 27/ 10/ 1936 Salı JÜDÜ saat 

22,06 etıenceıı blk.A.ye, 21,16 komedi, 
haberler, spor 23,36 konaer, 2',10 

SAKABYA : BOtGD gf1Mllert 119vertm. 15 tedir Ekailtmeye ıireceklerin ~•••• 
TAN : Btr laf s9Clllll rtlyur. 2490 • 1 k 2 3 - •• d 

veresiye satılmaktadır. 
" Her ıe7 ll8D1ll ıçtn ıayı ı anunun • uncu ma • 2',26 dana mWdıu.t. 1,0:1 çingene 

u••z•a ı PnDP " bm4I TOcuU delerinde yazılı belgelerle ihale 1 ŞIKLI 
,O:S etlenceU mu.fld, 20,23 Alman mer_ 
latuyonu. 21,0:i etıenceıı kouer, 22.0:i 

, 23,05 bava raporu. bavadia, spor 
ıece mWdldal, 1,06 llOll numara, 
EŞTE: 

ı blldlrmemJıtlr saatinden bir saat evvel teminat 
ı onzeı gQı:ıler " 

YdlDU tayyareci ve teklif mektuplannı Ankarada 
ı Yaralı kuf, Şeytan ve M. M. Vekaleti Satınalnıa Komia- NEON 

çingene mwı1k181, havadta, 19,36 

Uçurum yonuna vermeleri. (1154) 
OUHUBIYllT ı Garp cepbeabıde kanlı REKLAMLARI 

Ucuz ve taksntıe • kODU§m.a. 20,2:1 e&zband takımı, 
• 22,6:1 keman ve gitara konaert, 28,26 

lnWdkia1. 24,15 C&Zbazıd takımı 1,10 

' 

daıuı mutk181, havadi.I, 19,20 dana 
koııtenuıa, 20,25 koro konaert, kon 

21,10 etıenceıı konaert, 23,36 haber -
baberlert, 23, l&ll konaert, 23,2:1 et

kouer, M,03 haberler. 
(P,T,T,): 

.G5 ııentonlk konser, 19,0:i Venedlkte 
plyea, 20,3:1 havadfa, konll§ma, 22,s:i 
hAV&dia, 24,50 spor haberleri, 1,20 dans 

menıJeket )'a)'DU, 19,06 flmall ttaı_ 
19,33 rramoton, ııpor, 21,10 bavadia, 
&, 21,llO opera yayım, Rlgoletto, 18tf 

erde kon.U§m&lar, aonra bavadie, dana 

RADYODA KONFERANS 
letanbul radyosunda saat 19,30 da 

amat6rlerinden Turgut Bleda taratın 
(Markonı ve radyo amat!SrQ) mevzuıu 

eraııa verilecektir. 

ASTOBYA 

Do kt:or P. BALiı 

er AbdOrrahmanı 
Clldl,e mUteh•••ıaı 

hücumlar ve 1ngWs ajanı ı .. -------------. 
Saadet gecesi. Kaçakçı - Y edikule Rum hastanesi Doğum ve 
ıar peoinde, Habef - 1 - nisaiye ıefi 
tal)'&D harbi 

ISTANBUL 
: KadmJard&ll bıktım, lıfU

keler &§alı 
ı Amerika lhWlll. Yataklı 

ngon1ar kontro16r11 

Amerika lhWlll, Yataklı 

ngon1ar kontrolM 

Dr. V. LEONTIADIS 
İmam sokak istiklal caddesi kötı::10in 

deki 2 numaralı bay Nuri apartıma· 
nına naklctmittir. Hergiin hastaları 
nı öğleden sonra orada kabul eder. 

Her scılr öğleden evvel yedikule 
Rum hastanesinde meccanen. 

ı K.ahraDWl ba,..SUl veı .. ____________ _..I 

Sokak çtçelt 

ı Kara kedi ... 
'l"Ont1D 

ÇU'dat 't1YA7'ROLAR 

KADI KOY 
COı11m ve Ceza 

b0dlrmem1,ur 
Petrol muh&rebelll ve A. 

man kanm geliyor 

OSKODAR 

BAtA1 

191' :\t."Bt J Hl:Ul'DIDSI 

$dıir1i'1Jilf roso 

"""111""" 
~Llll 

T~ c1ram knmı 

au akpm uaı ıo de 

MAKBET 
Fransız Tlyatroaancla 

J akşam aaat 20,30 da 
ı UDAKLABlN 

HALK OPERETi 
Pek yalanda lal opereL 

lertne bafb7or. 
sıı:ı 

YEK 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

. . " 

lstanbul Belediyesi ilanı~ 

ltf aiye i.mir ve efradına yaptırılacak 175 tane kaput açı 

meye konmuıtur. Bir kaputa 11 lira fiat tahmin olunmuıtur. 

nümuneıi ve ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Is 

2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 145 liralık ilk teminat 
veya mektubile beraber 12/ 10/ 936 pazartesi ıünü saat 14 d -encümende bulunmalıdn-. (8) (1620) 

Adapazarı tohum islah ve dene 
istasyonu alım sabm komisyonun 

12000 kilo arpa açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

Şartnamesi parasız gönderilir. Ekıiltme 24 birinciteırin 
teli aaat 14 de Adapazan Mal mü dürlüiü dairesinde yapı Muayenehanesi Kadrköy1 ll!U.I 

eyya ıinemaıı kal'fısında in 

ü sokağı numara 8 her gün. I BAK 1 R KOY 
betten dokuza kadar_ U ,MlLTttADl : Blldlrmemi§Ur. 

-=ı===-------

BOytık operet tıç perde istekliler ticaret odası vesikuı ve 30 lira teminat makbuzu j 
Ml1zik Se)'feWD • Sezal 
AA! manında müracaat etmeleri. (204 1) 

MA~'OP F"AUSTA 
ması lizım detll mi 1 

Famta b&§lnı nnmiclane bir S111'et-ı 
te sallayarak: 

- Sikat ile benim •l'alllda ömriimli· 
ztln sonuna kadar aUreeek bir düello 
vardır! dedi. Biran gelmişti ki her ,e· 
Y1n bittiğini zannettim. Fakat şimdi 
~krar anladım ki bu çarpışma heniz 
h:tml§ değildir. Dinle1fnb Şövalye, 
1 •dl aöyliyecefim aôzler $Ok mühim
dir. Blu da b · ı d • va u un utum zaman yeni 
bır hanta döndfltUmü &annetmış' tim. 
Fakat ltaı d" yaya oner dinmez anla-
dım ki henilz Borjiyanın ÇOCQğu 
Vakıa mafJGp olmuıatn- F yum. 
•• • • 'JI ..._. &kat siz 
o~ume çıkmamıı olsaydınız, muvaffa-
kıyet benim için muhakkaktı . 

. . b i . Şımdf 
sızın en mle beraber olm ha anız şartfle 

şlayacağmı Yeni mücadelede kati· 
~en muvaffak olacağıma em· i in m. 
et ~austa biraz sustu, bu fikri kabul 
ti~ne dair Pardayandan bir i ret 

beklıyordu. Fakat Şövalye hı·,. d şa -
b d ğ'Jd' Ka ~ e ora 
tı e. 1 1

• fasında Bluva köprüsü 
zerınde düşündüğü şeylerin birer bi

~er Ytkıldığını hissediyor Faustanın 
adınlrğa dönmüş olduğ~ hakkındaki 

zannının ne kad ar nnlıı olduğunu 
anlıyordu . 
Fa~ta yeniden söze başladı: 

J - Sıkste gelince, eter ben milcade
::den vazgeçecek bile olsam onun in
li am almaktan vazgeçmiyeceğinl bi-

yorum. Şimdi. peki neden Floran.sa 
da beklemedin diyeceksiniz değil mi? 

- Hayır madam! Aklımdan kati 
:ren böyle bir şey geçmedi. Romada 
beklediğinizi doyunca doğru buraya 
reldim. Hatta dünyanın öbUr ucunda 
eldafunazu haber alsaydım, gene de 
tellrdlm: 

l'auta Sövalyeain bu sözlerini da-

yunca büyük bir ümide kapılarak ~ 
Tin~le: 

- O halde, dedi söyledikleriniz dol 
ru ise heniz ümitlerimin mahvolma· 
dığına hükmedeceğim. ikimiz birlikte 
olunca dqündüjiim şeylerin meydana 
gelmesi kabildir. Floransada kalma· 
dığımın sebebi, Sikstin adanılan tara
fından rahat.sız edilmelliimdir, Papa 
ölüm uçurumunun yanına oturmuş be· 
nide beraber süriiklemek istiyor. Flo
ransadaki sarayım çevrilmiş yakalan· 
mama az bir şey kalmıştı. Bunun için 
kaçtım. 

- Demek Romada saklanmak iste
diniz? 

- Evet, Sikst beni her tarafta ara· 
tabllir. Fakat Romada Sentanj şato. 
sanda bulunduğum kimsenin aklına 
gelmez. Skst beni uzaklarda arıyor, 
halbuki ayaklannın dibindeyim. 

Pardayan bu vaziyete kahkahalarla 
Jtilerek: 

_ Ne gUzel bir oyun t dedi. 
Şövalye, şimdi Blava köprUsUnde de

iiıtlğini zannettiği ahllkın hAli bu ka 
dında baki kaldığını girünc~e t'anı sı
kılmış ve o kadar uzun yo11ardan ge· 
çerek ta Romaya kadar geldiğine piş. 
man olmuşta • 

Fausta insanı kandırat"ak bir ,melek 

sesile: 
_Şövalye! dedi. DUk dö Gizi öldür

dllğtinüzil öğrendiğim zaman siz ha· 
yatta oldukça hiçbir şey yapamıyaca
ğrmı anlamış ve bunun için Dluva köp 
rii8ünden atılarak kendimi öldürmt>k 
istemiştim. 
Fakat gene sizin yüzünüzden buna da 
muvaffak olamamış ve kurtarıJmrş
tım. Bundan sonra siz de gördüğüm 
değişik ilk üzeri ne yeniden iimltlene
rek siziDle beraber her şeyi yapabile-

MAm.OP FAUSTA 83'1 

--------------------------------------------------------Büyük kapıdan içeri girdi. önüne] 
çıkan kapıcı hayvanını alarak ahıra 

götürdü. Bu mrada iyi giyinmiş, iri 
yan bir 1lf&k, Şövalyenin önOne gele· 
rek hürmetle eğildi ve ismini söyllye
rek hatınnı sordu. Bu adlam Kroas· 
tı. Bol yemek ve içmekle şişmanlamı~ 
adeta tanınmıyacak bir hale gelmlştı. 
Kroas hllA eski kahramanlık iddiala· 
rını terk etmemiş, her zaman eski va
kalan Sen Rok. Monmartr ve Dfvin
yer oteli çarpışmalarını ballandıra 
ballandıra anlatıyor ve kendini meth
etmek için Pardayanla beraber çar
pıştıklannı söyliyordu. Bu esnada 
başka bir upk daba yanlanna geldi 
ki bu da Pikvlkti. Kroasın gevezeliğin
den şikayet ederek Pardayana yol gös 
terdi; bir salona sokarak: 

- Mösyö lö Şövalye dö Pardayan ! 
diye batırdı. 

Salonda arkası kapıya dönti.k bir 
adam, oturmuş bir şeyler yazıyordu. 
Pardayan ismini işitince birdenbire 
yerinden fırladı, biran kadar Şövalye
ye hayretle baktıktan sonra kolların· 
açarak koştu: 

- Aman Allahım !.. Nihayet bizt 
hatırladınız, sebep olduğunuz saadet~ 
'akından seyretmeie geldiniz! 

iki arkadaş birbirlerine sarıldılar. 
Pardayan: 
- Daha doılrosu, diyordu. Bir çöl· 

den diğer bir çöle giderken bir vahaya 
uğradım deyiniz! 

Genç Dük, Pardayanın geldiğini 
bağırarak herkese duyurmuştu. Viyo· 
letta hemen salona koşmuş ve alnını 
Pardayana uzatarak: 

- Artık saadetimizi tamamlayacak 
bir eksiğimiz kalmadı, diye bağtr

mıştı. 

Bundan sonra Mari Taşe de ıel-

mihPardayan hürmetle eğilirken he· 
men Şövalyeyi kollan arasına alarak: 

- Sevgili oğlum, demişti. Dua eder
ken içimden söylediğim sözleri bugün 
senin yanında bağıra batıra söyliyece 
flm: "Allah, eski Şövalye mezhebinin 
en son mümessilini dünya durdukça 
muhafaza etsin in 

Marl Tuşe bundan sonra gözlerini 
duvarda asılı duran dokuzuncu Şarlin 
bir resmine dikerek: 

- KendiSl sai değil ki, dedi. Çocu
funo kurtardıflnız için size teşekkür 
etsin. Fakat .._" her iki fllkran hor
cunu kalbimde taşıyabilecek kuvvette
yim. f 

Nihayet, ilk karşılaşmanın heyecant 
dindikten sonra hepsi bir masanın et
rafına toplandılar. Pardayan, yapılan 
ısrar üzerine Monmartr manastırın

dan sonran başından geçen bütür. va· 
kaları teker teker anlattı. Gizin, 1\lo
röverin ve Katerin dô Mediçin 3Iüm
lerinden bahsetti. Fakat bu ara 1"a1111-
ta hakkında hiçbir şey söylemedi. 

Pardayan bunları anlatırken gözil
nUn ucile de karşunndaki Uç insanı 
tetkik ediyordu. Nihayet dllnyaja ü~ 
mesut insanın bulundufunu ve bunla
rın da bu çatı altında toplandığıns 
hllkmettf. 

O gece şatoda büyük bir ziyafet ve
rilerek o civardaki bütün tnnrnmıs 
kimseler davet edildi, Sofradaki seref 
yerini Şövalye işgal ediyordu. Biitün 
konuşmalar onun kahramanlık vaka
larına aitti. Nihayet Eiabah oldu. ~art 
Dangulem ava gitmeli teklif etti)se 
de Şövalye bunu kabul etmiyerek ay. 
nlacağrnı söyledi. 
Yapılan bütün ısrarlar fayda ver

medi. 
Şövalr.eı 
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• m:-.a.-===-.:===r.ınm~ Ç A G L A V A N D A •::::::eemier:ıH::-:!: • 
i~u .. ···-··......... ....... Bu akşam parlak bir musiki gece~i ...................... fü~ 

== Solist: MUALLA DİNÇ SES ~I 
SAZ HEYETi ım 

t - Kemani NUBAR 6 - Klarnet Şeref m 
2 - Kemençe ALAKO 7 - Okuyucu AGyaza.. ·i=H 
3- Piyanist YOROİ 8 - ,. Ceıaı in 
4 - Udi ABDI 9 - Darbuka Hasan Tahsin il 

ı S - CUmbUf CEMAL fi 
fü) Tanburl ve Bestekar: SALAHATTIN fi 
K+-!!!M Mahmure Şen ses - Suzan Afitap - Falda Yıldız =::::mm:=m _............. :.-........ ı ••• 

Bu akşam 

Umum BfX~ Karaciğer- Barsak - Mide •xı Melike Cemal; Sabriy Mektep ıı Tedavisi için _ 
kitaplarınızı 8 1 Beyoğlunda L O N D R A Birahan 

=!:ı:k~ı:a:a:=c: 18 TUZLA iÇMELERi iıs Keman: CEVDET, Kemençe: SOTIRI, Piyano: FEVZi, Ut: 
almımız. 8 IBRAHIM, Kanun: AHMET. Okuyucular: YAŞAR, HAl\ 

t 1 8 Mevsl mlnden istifade ediniz Fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. Tel. 40227 
ap sa ın a ıyoroz 8 • ı ~~ıllillil'll 

Eskiveyenihar~erıehern~~tap~ 15 Hazirandan 15 Birinci- · 
lar ve okunmuş ycnı harflerle lise kitap c 

K1RALIK APARTll.L\N DAlRELERI ::.j~~r.:~:':... ıı1nm. ı.ıanbuı An· j teşrine kadar 
IokılAp kltaphanesl tooggggggggggggggggggg~ Mercanaa bir tarafı örücüler soka· partımamnda küçük ve 

ğı bir ta.rafı Eminpaşa sokağı köşe- ler kiralıktır. Bütün konf 
ba~da her tarafa yakın Mercan a - dtr. Kapıczyn mtıracaat. 

MA~LUP FAUSTA 

- JJir gün gelip de betbaht olursam 
buraya gelir Ye uzun müddet bf.şımı 
dinlerim, diyerek ayrılmadan evvel 
hepsile ayrı ayrı vedalaştı. 
Pardayaıı erkenden yola çıktt. Oğ-J 

le vakti indiği bir handa kesesini yok
ladığı zaman ancak altı lirasının kal
dığını gördü. Yüzünü buruşturarak 
söylendL 

- Bu kadar az para ile Floransaya 
kadar gidip gelebilir miyim? 

Hayvanın eğerinde gözlerini belki 
btr şey bulabilirim ümidile karıştınr
ken, eline 'Ufak bir resim, bir mektup 

ve beş deste de altın geçti. Bunların 
Jterbirinde yüzer lira vardı. Resme 
baktı, bu Mari Tuşenin Bare sokağın
da oturduğu sıralara ait bir resimdi, 
alttn bir çerçeveye konulmuştu. Çer· 
~enin üstünde on iki tane pırlanta 
mevcutta.. Bu resim vaktne kral doku
zuncu Şarl tarafından yaptmlarak 
Mari Tuşeye hediye edilmişti. Parda
yan nihayet mektubu açarak okudu. 
İçinde şunlar yazılıydı: . 
"Oğlum!. 

Uzun bir seyahate çıkacağtnızdan 
bab.scttiniz. Bunun için öteki oğlum 
yani kardeşiniz Şarlin yol masrafını 
1U1Stl ben veriyorsam, sizinkini de ver
meği bir vicdan borcu bilirim. Resme 
gelince, bu 1572 senesinde belki de si
zin unuttuğunuz, fakat çok fena bir 

şekilde kafama nakşedilmiş olan bir 
günde verilmiştir. Beni sevdiğime bağ 
layan en mukaddes bağ bu resimdir. 
Fakat, çocuklarımın en büyüğü sizi 

bildiğim iç.in mirasımın 1JSUlen siz(' 
ge~mesi Jii.zı.mdır. Elveda nziz yav
rum; en büyük emelim sizi ölmeden 
evvel bir kere daha görmektir. Bunu 
unutmayınız! Siz, bizi nasıl korudu· 

nuz.53. Allah da sizi öyle korusun!. . ., 
Pardayan mektup elinde belki bir 

sa.at ahırın bir köşesinde beygirine 
dayanmış düşündü, durdu. 
Yemeğin ha.zır olduğunu söylemeğe 

gelen uşak, Şövalyeyi başı göğsüne 

düşmüş, gözleri yaşla dolu bir halde 
buldu. 

Pardayan nisan sonlanna doğru 
Floransaya girdi. Şövalye buraya gel
mek için yolun en uzununu intihap et
miş ve bazı yerlerde de uzun zaman 
kalmıştt. 

l<,loransaya geldiğinin ertesi günü 
hemen Faustanın kendisine tarif etti
ği saraya gitmiş, fakat orada iri yarı 
bir kapıcı Şövalyenin hiç alışanuıdığt 
bir hürmetle eğilerek kendisinin Şö
valye dö Pardayan olup olmadığını 

sormuş ve bekleniJen zat olduğunu 'Öf· 
renince koynundan çıkardığı bir mek· 
tubu vermişti. 

Pardayan hemen oracıkta mektubu 
a~tı, içinde yalnız şunlar yazılı idi: 

"Roma Paleriyan - Fausta_ 
Şövalye kapıcıya sordu: 
- Demek senyorn Fausta beni R<r 

mada bekliyor? 
- Bana yalnız mektubu size verme 

mi tenbih ettiler. başka hiçbir şey bil
miyorum? 

Şövalye oteline dönerek, uzun bir 
zaman Roma)"a gidip gitmemek için 
kalbile mücadele ettikten sonra gi~ 
mekte karar kıldı. 

1589 senesi mayısının on dördüncü 
günü akşamı çok güzel bir hava.da 
Romaya vasıl olarak tesadüfen önüne 
çıkan Fran Parlziyen oteline ındl. 
Otelin sahibi Monmartrli bir Fran-

MA~LOP FAUST~ 

sızdı. Burada Fransız usulü yemekler 
pişirmekle meşhurdu. Fakat buna 
mukabil oteline gelen Fransızlara d2. 
İtalyan yemekleri verirdL Kendi iddi
asına göre pek yakında. bu suretle Ro
ma ve Paris halkını birbirine bağlaya
caktt. Pardayan büyilk bir lştiha ile 
karnını doyurduktan sonra hemen ya 
tarak uyudu. Ertesi gtin ancak saat 
sekizde kalkabilmişti. Otelde bir miid· 
det eğlendikten sonra dikkatle giyin· 
di ve öğle yemeğini yedi. Niyeti Fa. 
ustanın verdiği adre.c;e gitmekti. 
Paleriyanın nerede olduğunu -0tel· 

ciden sordu. Neşeli adam, yerini tarif 
ettikten sonra: 

- Eskiden pek güzel bir bina imiş, 
dedi. Papa altıncı Aleksandr tarafm. 
dan i}ice tamir edf1mi~ de Lfikres 
Borjiyadanberi içinde kimse oturma
mıştır. Fakat seyre değer bir yerdir. 

Şövalye otelden çıkarak bir mtiddet 
dolaştıktan sonra nihayet Aradığı ye
r i buldu. Sarayın sokağa bakan tara
fı hazin bir manzara arzediyor. orası 
burası harap olmuş bulunuyordu. Şö
valye: 

- Burası bizim Sitedeki kona~ 
bir ikincisi, diye söylendi. Adam sen 
de, mademki içinde demir kafes ve 
ağlar yok .• 

Pardayan içeri girmek için her ta 
rafı aradı ise de bir yer bulamadı. 
Kapı taşla örülmUştü. Pencerelere 
çıkmak imkanı da yoktu. Ne yapaca
ğını diişiinürken yanından geçen bir 
adam dirseğile kendisine \Turarak: 

- .Arkamdan geliniz! dedi • 
Şövalye: 

- Demek bekleniyormuŞ11m ! diye 
söylenerek adamı takibe başladr. Fa
kat bu sırada bıçağının yerinde olup 
olmadığının yoklamağı da ihmal et-

memişti. 
Kılavuzluk yapan adam sara)ı 1 

çip Tiber nehrine çıkan bir so!ia~ 
saptı. Yolun tam ortasında alçal; bı 
kapıdan girerek gözden kayboldc Ta 
biatile Pardayan da aynı hareke 
taklit ediyordu. 

Adam önde, Pardayan arkada uıu 
koridorlardan geçtilM. Şövalye ası 
tarın ve senelerin tahribine uğralD 
heykel ve saire gibi sanat eserleri 
seyrede ede büyük bir salona gir 
Duvarda Faustanın ecdadından ola 
Liıkres Borjiyanın bir rt'i;mi var ~ 

Pardayan gözlerini bu resme diknılf 
bakarken arkasında bir gürültü old• 
başını çevirdiği zama n genç ve güzel 
bir kadının gözlerile karşılaştı. Kadı
nın gözlerindeki büyüleyici bakış dr 
min baktığı resimde de mevcuttu. 

Pardayan Faustayı görür görme• 
hemen eğilerek selamladı. 

Fausta: 
- Ninemin resmi önünde 'durmuf 

seyir mi ediyordunuz? diye sordukta• 
sonra sözü Ll}kres Ilo.rjiyanın kudrtS 
ve kuVTetine geçirdi. Genç kadın b• 
esnıı.da bir koltuğıa oturmuş, oturma-' 
için Par dayana da işaret etmişti. 

Şfü·al ye bu konuşmadan cesaretlr 
nerek: 

- Mada m! dedi. Alp dağlar~ 
öbür tarafında yaptığınız tecrtibelet'• 
sizi büyiik lhtlraslarmızda.n vugeC" 
mek lüzumuna inandrrmışttr zannedr 
rim. İnsanlara hükmetmekle geçircll" 
ğiniz gürültGlü hayata mukabil Jtft 
kadın gibi severek ve sevilerek yatr 
mak daha iyi değil midir? Affedeffi' 
niz, ben de haddimi unutarak size ııl4' 
sihat vermeğe kalktım. Size şunu sat
mak istiyordum, burada oturduğu11U" 
za göre Papa ile aranızın düzelmiş ol-
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Bir kaç ay ev -
vel hayvan mü 
rebbiliği yapan 
bir adam Paris
teki lüks otel-
lerden birine in

miştir. Hayvanlarını sağlam bir 
kafes içinde tutacağına, bir kö
pekle gezermiş gibi, caddelerde 
yanında aslanile dolaşıyordu. 

Onu gören herkes yolunu de
ğiştiriyor, ve hayvan mürebbisi 
yanında arkadaıı aslan olduğu 
halde ote1dcki odaaına çıkıyor

du. Bundan başka aslan büyük 
bir kanapcde uyuyordu. 

Bir insan horlamasının gece
nin sesa~liği içinde ne kadar 
sıkıcı olduğunu bilirsiniz. DüıU
nün aslamrıki ne kadar korkunç 
olur? Geceleyin korkudan' uya
nanlar otel müdürüne tikiyet et 
mİJler, ve zavallı adam gcceyan 
sı oteli terketmeğc mecbur ol
muıtur. 

Geceyi ortak olduğu sirkte ge 
çirmcktcn baıka çare bulamayan 
mürebbiyi ertesi gün, aslanile 
bir kafes içinde, biribirinin ku
cağında horlıyarak uyur bulmuı 
tardır. 

.... {{ l} 

wcçli Craftsholm 
adındaki bir 
doktor geçenler 
de gazetelerle, 
Tamca mınta

kasrnda kalın 

bir buz tabakası altında tamamile 

donmuı bir insan bulduğunu i

lan ediyordu. fnaan buzlar ara
sından hiç hırpalanmadan çıkarıl 
Dllf, ve anlatılmaz bir kaç kelime 
mınldandıktan sonra ölmüıtilr. 

Doktor, donan adamın arka • 

andaki elbiselere ve haline ba • 
kınca. bunun Uç asır evvel don·· 

muı olacafma hükmetmif. 
Hidiae tsveçte bUyllk bir he

yecan uyandımuJbr. Maalesef, 

O - Koyu mavı l - Beyaz 2 -Nar kırmızısı 3 - Solgun san 
4 - Parlak kurşuni 5 - Koyukıİrtuni 6 - solgun zeytin yeşili 
7 - Tunca çalar yeşil 8 - Parlak kahve rengi 9 - Koyu kah .. 
ve rengi 

Sihirbaz diyor ki : . 
BDır acdledD 
keşfetmek 

Alaka uyandıran bir oyun; 
Bir kağıt üzerine laalettayin 

bir rakam yazdırınız. Sonra, onu 
tekrar, fakat aksi olarak yazdırı
nız birinciden ikinciye tarh etti 
riniz. Laalcttayin bir rakamla 
hasıl tarhı darbettiriniz. Hasılı 

Ellen~ 

darpta, sıfırla olmamak prtile 1l u k "ki kt· k · · O ı "' 
1 tta • b" d d" ltı • · · ıı: U arı §e 1 esınız. n 11'1 a e yın ır a e ın a nı çızınız • 

~. . o suretle yan yana koyunuz kft 
ketfedecegınız rakam budur. Son k bil" · b" h f"ll 
hasılı darbın rakamlan mecmuu 
çizilen rakam çıktıktan sonra ıo
runuz. Bu mecmudan ıonra 9 
rakamının ilk gelen mislinden bu 

ço ınen ır ayvanın pro ı 

vücuda gclmiı olsun. Gazeteni .. 
Zi kesip parçalamak isterniyor11 

nız, bu tekilleri bir ince kağıt 
mecmuu tarhediniz, hasılı tarh al üzerine kopye ettikten sonra. 
tI çizilen adettir. kopye ettiğinizi kesebilirsiniz , 

Mesela intihap edilen 836, ak· 
ıi 638 dir. Hasılı tarh 198. Kabul İsveç htıkQmeti tarafından yapı· 

lan bir anket doktorun donmuı 
bir adam keıfettiğini değil, bili 
ldı onun bir tımarhaneden bç
m11 olduğunu ortaya koymuftur• 

edelim ki bu adet 18 ile darbedili 
yor. Hasılı darp 3.564 dür. Altı 
çizilen adet 6 olsun. Geriye ka • 
lan 354 ün mecmuu 12 dir. 9 

zun 12 den sonraki ilk misli 18 
dir. 18 den 12 yi tarhedersenu 
6 kalır. Bu da altI çizilen rakam 
dır. 

Yazısız hikaye: 

~~v ördek'ln ma~©l?aUaııru 

day ördek gö.: doktorunun rnuayenehanuinde gözünün yazıları okuyabi~ck mesafesini tayin ettriiyor. 

Dt1t9 ... ..ı.rv.r ........ ~elı'P 

Vakubalarda put deposu 
Yukarı ~ •Jhıa .-. 

)isini teşkil eden Yakubalar 
kendilerini müsJüman sayarlar. 
Hakikaten de öyledir. F.allaı' 

ınüslü ..... elmaları. her aesi 

puta ina:ama1ıanna; fe• nJa. 
lardan ko~ .Qiledıl 
himayesine .sığmmalanaa man! 
değildir. 

Hc.ı;. Yakubanın ev.imle· aile 
mezarı c1ımebilecek blı: oda "Ur• 

:dır. Bauya· ya1mz erkek!S 
girebilirler ve burada aileye 
saadet ptken muskam. Wa
nur. 

Hru:.icen Jll'lt .mı i;ipll ._ 

ğer kwliiWleıiinlea farklı •
ğildir. içinde, duvarlarında 
insan kafaları. umumiyetle ec
dat kafaları asılıdır. Bazan, 
duvarlara aile için uğurlu, me· 
sela şampanze, fil gibi hayyan
ların kafa tasları asıldığı da O• 

lur. 

Odanın içinde yemek, siga
ra, pipo ve hattA. eski elbise
lerden ibaret hediyelerin ko
nuld uğu bir mihrap bulunur. 
. Bir Yakuba tehlikeJi bir ite 
Siriştiği, bir arslan veya bit' 
:ıimsah avına, yahut ekllme
JDfş bir topratı sBrmefe gitti-
.il zaman mihraba yapılacak 1f 
-be mütenasip bir hediye hıra· 
kır. MeaelA, panter dlfl, bir 
pulluk par~, fJAlı-

Sonra, dışarda yirmi dört sa
illt bekle.r ve put odasına di
ner. 

Şayet, konan hediyelerin 
tlatttnde toz bulunana, itte 
muvafak olacaktır. Eler tas 

,.._, ariisaft bir ...... llek· 
lem ek lazım geliyor ıdemektir. 

Bazı Yakubalar, çocukla_ .. :-
• basta .iselu put mihrabı U· 
Rl'i9e keyarlar. Söyledikleri· 
ne :&We,oiyl olarlarmış. Bu, llss 
tQ"ı- lhınsamn iman· ~ 
-•alatır. 

llıau eeiat, işleıt.e .t-.p· lft... 
~ JÜtd • aleylııllll siri
•kle:r. Bw lbaWe- Yill11halar 
te~ ...-, kulübeyi için
dekilerle- ·1ıera'ber yakarlar. 

Jlir 'iki Hnra bir diğe-
riai JıaJUJut. !Fakat, ecdat 

han!bOerile nJlife1eriai aala-
4ıklamu .aaldaay.a tadar 
.., btr.alarlar • 

Havt-u 

Küçilk bir el i§i. Bükülmil§ 
iplikten yapılmış geniş bir şe
rit almm. Uçlarına küçük bir 
kenar d.lldfi yapınız. Demir
den sivri uçlu bir tığla §elllada 

.(numara 1)_ gösterildiği gibi 
dikilmlf kenarı -dellnlz. Bu tı
ğa evvelce takriben 6 santimet 
re uzunluğunda kesilm.lt pa

muk bir sap lp geçiriııiz. Tıfı 
Çift olan sapla beraber çekiniz. 
Ve onu ilmekt.en geçiriniz (nu
mara 2) ,Şekilde görllldllğü gt. 
bl bunlan serf halinde blrlblrl

ne yalöıı bir tekilde yapınız, ve 
b1r makula boyJarmı bir yapr
mz. Rengi yeknasali olmalıdır. 
lılaamaflli lierlieein Jiavlusunu 
t.a.nnnm için bunlan muhtelit 
nllk1erile ~ 

Fardak +.,...ı.r. 

Mektep klta,plarıını nasd 
~kap1amalısı:nız ? 

Yazı masanıma lıqma otur,;. 
muşsunuz. Kitçplw•, aldığı.

ruz kitaplarm mçlıiriaü:ı kabı. 

hO§_unuza gitmiyor,, canınız ,sı .. · 
kılıyor. Battı ludar.mm, r.enk 
leri e kadar kötiiııtilr' ki içini' . " 
~· bile ~w 

HaüBmız. 
Size kitaplaır.mızı kaplamak 

için~ yollar .~ 
Fakat, bunlan deği§tirebilir, 
kendi hO§lanthğiruz tanda, 
zevkinir.e uy:dnmaNl'rsiıli&. 

lluhtieUf :mık1erde klğttlm! 

&ımız. Meseli,, eoğl:af~a kit. 
bmıza zümrilt yqillı renk,, de-
niıf hatrrlatili:ı :fGjn· enı 1IJllllL-" 
dur. ve, cmala- 1saplaızm'& Jıfe 
.a, titeJwm. Tltıki7e eof-· 
rafyamdır; Kftçftkçe bir Tnrkf
ye haritası kesip bu yeşil kağı
dın Ustiine yapıştırınız. Kita
bın öbUr tarafına da yıldız. 
lardan mesel! BilyUk Arabanm 
KUçük arabanın yahut sizi se
yahate götürecek bir geminin 
resimni yapınız. 

Eğer o senenin programında 
Afrika coğrafyası varsa, onun 
da ayni gekilde bir haritasım 

kesip yapı§brabllirslniz. 
Hesap kitabınızı san lle kap

lıyablllrsfnlz. Fırça ile tızerlne 
hendese ipretlerl, mesel& mu

rabba, mtl!e1Jee. aatre çlzfnlg 
Bu §ekillerl lmmm, menekl8, 
ve siyah mUrekkeple yapmrz. 

Mesel(, gramer Jdtabmr~ 
kaplıyacaJC kAfldr pembe renlc-
11 olarak Jntlhap et.seniz fena 
olmaz. ~un tıstnne fiil, isim, 
sıfat, velhuJ1 dlmlenJn teşkili
ne hizmet edecek eeylerin isim
lerini yazımz. Bu. ut baJF11ta 
1* dhn'D JreUmelfda ne 

re konmak icap ettiğin! .Ye h~ 
brlatır. 

TUr'.kiye tarihi .için. Jmın:m 
blr renk .. JhıJlanm. Ea :mtihiin, 
ve hatırda kalınası ~ 
belllbqlı tarlhlerf .ha bpıl°: 

lllPb- _üarine yaza~ 
Vaamafib, bunu beyaz-ve kG
çilk bfr ~ yamp-yapllbr
mai -daha doğru olur. 

Fen bilgisi kitabmızm kabı 

ot rengi yeşil olan bir klğrtb 

kaplanmalıdır. 'üzerine çiçeh. 
me~ kut geldlleri yapıgtıra
lllinıiniz. 

JEtapllll'lDJZI. bu SUNtte-ha
.zırladlita sonra ıura .. ~ 
re gelir. Her dersin dl!ftert o 
dene ait kitabm kabının. ftn'

pm-olmalıchr. Bu ailıe def'" 
terlerinizl hem muntazam tut
mağa, hem de kolayca biribirin 
den ayırmağa yardım eder. 

ıBuUmaca 
Yedi harfli, yakınlarda 18-

tanbuldan ayrılmış bir mek
tep ismlylm. 4, 5 ve 3 Uncü 
harfler.im ilk rakamı, 3, 2 ve 
1 ind harnerim Farsça 101 
manasına gelir. 6, 7 n 3 fincii 
harfierlm göğün aksini flll. 
dlrfr. Beni bilenlerden bıd'D .. 
d 2, lk.fndye 1,5 lira ve 3 ntJ; 
de bir dolma kalem ae . 
cektir. .Dl-fer iştirak ed _ , 
re de gU~I hediyeler 
caftz. ' 

1 
RAB 

ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kupona 

11 Birlnciteırln - 19Jf 
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olduğunu bulunuz. Bu bulmaca değil.. Düşünün bakalım bulabile 

cek misiniz. 

Karanlıkta Yeşil gözler 

'Ostünde bol bol altın damar· 
\arı bulunan bir kayalığın yeryü 
.züne fırlamış olduğunu işittim. 
Buradan kazma küreksiz, el ile 
altın toplanabileceğini söyledi
ler. Bu sözleri altı yedi yıl önce 
işitmiştim. Geçerı yıl da kayalı· 
i;• aramak için Namakalanda git 

~im. 
Kayalık, Afrikanın en ıssız 

bi-: bucağındadır. Orada kimse • 
cikler yaşamadığı gibi; orasını 

bilenler de yoktur. Bana burası 
nın susuz, aslan ve kaplanlarla 

öolu olduğunu söylediler. Kaya
lığın yerin'.i bulmak için en ça· 
buk yol tayyare idi. Günün bi· 
rinde kendimi Aranj ırmağının 
400 kilometre şimalindeki Lude
ritz'de buldum. 

Yanımda bir pilot, bir geolo
gist, cenup Afrika polisinden bir 
ispekter, bir klavuz bir de yerli 
Zulululardan ahçı vardı.HavaClan 
y:ıptığımız bir araştırma, bu işe 
lir tek tayyarenin yetmiyeceği
n! gösterdi. Yere inecek alanlar 
az ve tehlikeli idi. Elimizde iki 
uçak olunca, birisi havada iken 
!kincisi yere iner; bir hadise çı
karsa, havada kalan tayyare im· 
öat getirmek için geriye gidebi· 
lirdi. 
Uçuşumuz sadece bir keşif i

çlndi. Orada yalnız üç dört saat 
kedar kalacağımızdan fazla ha· 
::rrlıklar yapmadık. Pilotla ben, 
nitm kayalıklarının bulunduğu 
yere yol veren dağı aramak için, 
sahil hattını takip ederek Uç yüz 
kihmetre kadar şimale uçtuk. 
Oııu gördüğümüzü sandık; tah-
1.•bimizin yanlış olduğunu son
ra anladık; bununla beraber kum 
l~rın arasından sipsivri yükse • 

kn sarp kayaların üstünde boyu 
na daireler çizdik. 

Dağın tepesine yakın bir yer
de düz bir toprak parçası görün
ce inmeğe başladık. Tekerlekle • 
rimiz yere değince kumun yu
muşak olduğunu anladık. Teke: 
lckler battı, makinede büyük 
bir çatırtı ile durdu. Tayyarenin 
burnu yumuşak kumların içine 
adamakıllı gömUld4. Bize bir 
şey- olmamıştı; makineyi yavaş 
yavaş düzelttik. Makineye de bir 
şey olmamıştı. Fakat, maden • 
den olan pervanemiz üç santim 
kadar iğrilmişti. 

Yazan: 
&ır Malcoım 'Campoen 

Kar ada sUrat r ekortmeni 

:>un bir ok yaptım. Sonra ortalı
ğı kolaçan etmeğe kalktım. 

Kumların üstünde yürümek 
çc·k yorucu idi. Her adımda in· 
banın ayaklan aşık kemiklerine 
kadar kumlara batıyordu; hele 
ka~alara tırmanmak hiç de öz • 
lcı;ecek bir iş değildi. Öğleden 
sonra geç vakit iniş sahasına 
döndüğümde herhalde 40 kilo
metre kadar yürümüş b~lunu • 
yordum. Altın bulmamıştım ve 
tayyare de geriye gelmemişti. 
Açlıktan iyice kıvranıncaya ka· 
dar yan:mdaki yiyeceklere el 
sürmemeğe karar verdim. 

iki büyük kayanın arasına sı
kışarak uyudum. Birdenbire niçin 
uyanmış olduğumu bilmiyorum. 
ı:akat, kumların üstünde taze 
dcran hayvan izleri, ben uyur -
ken buralardan korkunç bir şe • 
yin geçmi§ olduğunu anlattı. Ba 
na niçin saldırmadığına şaştım. 
Y<>nımda bir de tüfek bulunma· 
•lığına o kadar üzüldüm ki; ko-
ca hayvanlara karşı tabanca hi'J 
faydasızdı. 

Biraz dana emniyetli olmak 
için yüksekçe bir kayanın tepesi
ne tırmandım . Ancak geri 
taraftaki t e p e 1 e r d e n at· 
hyacak bir hayvan bana erişebi
lirdi. Bu sırada güneş batmış or 
taJığı karanlık kaplamıştı. Bo~= 
luk da yabani hayyanların hp
murtularile dolmuştu. Hem deh 
şetli bir kasırga ortalığı kasup 
lrnvurmağa başlamıştı. Çok üşü
yordum. 

ııa döndüm ve pilotun niçin dön 
mediğini ancak o zaman düşün .. 
meğe başladım. Pilot belki de 
buradan giderken tayyaresile 
düşmüştü. Eğer varacağı kam~ 

µa sağlam gitmiş olsaydı, çok • 
tan dönüp bana gelirdi. Yanım .. 
caki yiyecekle içeceğe henüz el 
sürmemiştim . Ertesi güne kadar 
flğzıma hiçbir şey koymamağa 
karar verdim. Bunlarla bir hafta 
kadar geçinebileceğimi hesap 
ediyordıtm. üç yüz kilometrelik 
yolu yürüyerek geri dönmeği dil 

şünmek bile çılgınlıktı. Yumuşak 
kumun üstünde yürümek çok 
7ordu; hem erzakımla suyumu 
d:ı taşıyamazdım: sonra da yolu 
yedi günde yürümenin imkanı 
yoktu. Çok güç şartlar altında 
yUrüye yürüye hiç şüpht'siz za• 
yıf düşecektim; zayıf düşünce 
de yolumu şaşmıcağıma hiç şüp 
he yoktu. En iyi iş. burada ka • 
hp beklemekti. Saat dört oldu 
ve bunu takip eden saat kadar 
1a uzun süren saati ben ömrüm· 
de hissetmemiştim. 
Düşünüp de yüreğimi boş ye· 

re üzmemek içiQ yeniden altın 
aramağa çıktım. Buralarda altın 
bulunmadığına artık iyiden iyi· 

ye kanaat getirdiğim halde ken· 
dim: avutmak ve düşüncemi oya 
lamak için dolaşıyordum. Böyle 
dalgın dalgın dolaşırken kula ·• 
-ğıma bir gürültü geldi. GütültU 
gittikçe dapa iyi işitiliyordu. B~ 

§ımı çevirince beni yirmi dört 
raat önce bırakıp· giden ayni tay 
yarenin iniş alanına inmekte ol· 
dnğunu gör?üm. 

Merkezimizden üç yüz kilo • 
metre uzakta idik; Johanesburg 
şehrinden gelmesini beklediği -
rniz ikinci tayyarenin de bizi 
bulmak ihtimalleri pek azdı. Pi
lotun tayyareyi uçurmağa uğ • 
raşması benim de o geriye gelin
ceye kadar burada beklemekliği 
mi karalaştırdık. 

Geceyarısına doğru uykuya 
dalmıştım. Tuhaf bir gürültü 
beni uyandırarak ayaklarımın 

üstüne fırlattı. Hemen elektrik 
fen erimin düğmesine bastım .. 
Karanlıkta keskin parlayan bir 
çift yeşil göz gördüm. Tabanca
yı patlatmadım, çünkü kurşun 

iy~ce göremediğim büyük hay -
vqnı yalnız yaralarsa, üstüme 
çullanır kendimi kurtaramaz -
dım. Gözler kayboldu, hayvan · 
ca ortalıktan çekildi. Fakat, ar· 
tık uyumamak lazım olduğunu 

bi'iyordum. 

Pilot niçin geç kalmış olduğu

nu anlattı. Kampa kadar iyi kö 
tü uçabilmiş olan tayyareyi ye -
ııkl.en uçurmadan tamir etmeli 
Jazımgelmişti. ŞimQi iki kişi <>-
hınca geceleyin beni uyandıran 
hayvanın izlerini araştırmağı dil 
şündiik. Uyumak için sığındığım 
kay21ıktan pek de uzak olmayan 

düzlükteki pençe izleri buralar 
~.an birçok nslnnların geçtiğini 

gösteriyordu. Demek keskin kes 

kin ışıldayan yeşil gözlerin sahi 
bi, buralarda sürülerle dola~an 

p:k yabani aslanlardan biri imişi 

Nihayet sabah oldu; bulundu 
ğum sivri tepeden aşağıya in • 
dim. Fırtına iniş sahasında yap· 
tığım işaretleri silip süpürmüş • 
t:j. Yeni baştan işe koyulmak 
gerekti. 

Canımı ucuz kurtardığıma pek 
sevindim ve buralarda altın bu-

Tayyare sağ salim kalktı. Gö 
rünmez oluncaya kadar onu gö
zetledim. Yanımda iki matra su, 
peksimet dolu bir teneke kutu, 
bir elektrik cep feneri, bir de 
32 tik büyiik Kolt tabancası var 
d; Bunların hepsini bir kttme ya 
parak bıraktım ve dönecek tay
yare için emniyetli bir iniş saha
bl seçtim. Sahaya işaret koydum, 
~trafına brr hendek kazdım, ha
vl'nın estiği istikameti göster • 
mck için de beyaz taşlardan u -

Sabahtan öğleden sçmraya l~a· 
d:ır hep altın aradım. Hiçbir iz 
bul.ımadıktan başka pek de yo
rulmuş olduğumdan iniş sahası-

Jnnmadığı için tayyare ile geri 
uçtuktan sonra krımpı dağıtarak: 
ingilterenin yolunu tutturdum< 
Ye~il gözler aklıma geldikse şim 
di bile içim ürperir. 


