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Lllzkiyeliler M ınta~~~~;:';~~~;;;:;~~~n;~ğmen 
skenderunla Lik nıaçlarına bu 

istiyorlar 
~enevreye baş vurmuşlar 
= 0 tamez<dla 

Sancağİn da Suriye 
9ibi nıüstakil 

Olmasını istedik 
Antakyede çıkan "Y · G ·· · Utal sor den: enı un,, gaze- zularmı izhar etmış ve m ea · 

enüz tekit 1 • muşlardır. 
e· Lazıc· l~ unınayan bir şayiaya • • • 
~lgranı:e 1!.er, Milletler cemiyeti

n sanca~mur~caat ederek lsken-
b'ldi . sıle bırleıınek istedik! . 

ı rmuı}erd' erı· . ~ ır. 

ıne bu şayiaya ö • . 
bazıları şehrimi~ ~ Lazkıyeliler

derdikleri mekt 
1 

lk ınahafiline 
up arla da bu ar-

Antakya ve tskenderunun istiklali 
meselesi etrafında Fransa hükumetine 
verdiğimiz nota etrafında Ankaradan 
yeni malumat alınmıştır. Notada Fran· 
sanın eski Osmanlı devletinden ayrılıp 
kendi mandası altına konulmut olan a-

( Devamı 6 ıncıda.) 

·Maltaya gidecek filomuz 
Yavuzla beraber 
ört torpido ve üç denizaltı 
mis~nden mürekkeo olacak 
ny nınbo- -

tehrimize ge- __L 
lnıtliz Akde- ~ . T .. 
•mlraıııtı mü. 
~li albay Skot, 

donanmaaı
Maıtan ziya. 
e ait temas 

dün ikınaı 
ittir. 

ir Erı11eni 
konıiteci 

Dersim civarında tahrikata 
eşebbüs ederken öldürüldü 

(Yazl.4ı 6 uıcıda) 

Ajan Zeki Rıza 
diyor ki: 

KUma tefkllAtı yapmak N· 

llhlyetlm dahUlndedlr. Mınta· 
k• bafkenhAının mUd•h•l•Y• 
hakkı yoktur 

Lik maçları için mıntaka başkanJı -
ğile, futbol ajanlığı arasında ihtilaf çık 
tığı malUmdur. Bu hafta baglaması icap 
eden maçların bu yüzden yapılamıya • 

cağı da tahmin edilirken ajanlık bu 
hafta mutlak suretle ma~lara başlama
ya karar vermigtir. 

Son yaptığımız tahkiakta nazaran, 
mıntaka başkanlığının futbol ajanlığı • 
run projesini niçin ve nasıl reddettiğini 
öğrendik. Vaziyet gudur: 

Bu ajanlık mıntaka bagkanile anlaş
madan klüpleri davet etmit ve kendi 

(Devamı 6 ıncıda) 

ostDkbaonın 
kadoırnOaııro 
yaşadı R 

Mekteplerde 
Erkek talebe sUkilk 

dikrneğl bile 
öğrenecek 

Yeni tanzim edilen ilk mektepler 
müfredat programında şimdiye kadar 
kız çocuklara gösterilen ev idaresi 
erkeklere de teşmil edildiğini yazmı~ · 

tık •• 
Yeni programa göre erkek talebeye 

istikbalde ev işlerinde en mühim roiü 
üzerl~rine alabilecek şeyler gösterile
cektir. Bu meyanda erkek talebe evin 
temizliği, tertibini, iğne işlerinden ço· 
rap tamiri, sökük, ve düğme dikmek, 
fitil, şerit g~irmek, yama yapmak, le
ke çıkarmak, elbise iitüsU, aile büt~esi 
ve yemek listesi tanzimini öğrenecek~ 
ler ve bunlardan hem ameli, hem de 
nazart imtihan vereceklerdir. 

Zeki Rıza Fethi Ba.Jaran 

Yemeği tuzlu buldu diye 
Bir kadın iskemle ile 

kocasını yaraladı 
Bir adam da eski metresinin 

jiletle yüzünü ve ellerini doğradı 
Kamıapapda Kulakaızda Atlama ta

pnda 4 numaralı evde oturan otuz ya-
tında Fatma diln akgam çalııtığı yerden 

"Kocana 
bak, gözü 

güzel görünmeğe 
dışarıda kalmasın,, 

(Yazısı 6 ın~ıdaJ 

Silrp Agopta1ci sirkin fillerinden oiri. 

Sirk kapah kahrsa 
l' alışi hayvanlar 

lstanbula saldırırmış I 
. !Y~4....,.~ 
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Memleketimizin mümtaz misafirleri Doğru! • .' 
değil ~-i ~.1 ,."····-"- ··'-"' ···· .. ···"·-· __ ,,., .•. ,,. ·'°'· . . Afgan harbiye ve hari· 

ngilterede Faşizm aleyhtarlığı ciye nazırları da geliyor 
Kurunuvüstada misalleri çoi: defa görü1mü}tür: Bir memleket bir d~man Hariciye Vekillmlz bu sabah Belg~ada vardı 

M\Ji:ge n<Q'laıre~~ 
<dl®ıru ~aıre&<• n 

~e~D IVJoıroJfeok stilası karşısında kalır. Şehir halkı, bir kı.rmandan seçer: 
- Aman, ne varsa sende var. Al bütdn silahlan r Bütün cephaneler, bütün 

kuvvetler de emrine amadedir. İstediğin usullerle bizi idare et [ 

Böylelikle bir diktatör belirir. Bu şahsiyet, muvafık bulduğu pratik çare
lere başvurarak düşmanı dağıtır. Fakat, bu işi bitirdikten sonra, dindeki - gay 
ritabii zamanlara has - kuvvetli muhafaza ederek sağa sola aşkın taşkın emir
ler vermekte devam etmek ister. 

işte faşizm de buna benziyor. Burj:.ıva sınıfı, komünizm tehlikesine kar
~ı bir l:lckçi aradı. Ve faşizmi buldu. Fabt, artık, komünizm, Sovyctlerde bile, 
mUzminleşmil, mevzü bir hal kesbetmiştir. Artık onun bütün dünyayı istila teh

likesi kalmamıştır. Burjuva sınıfı bunu anlıyor. Salgınını geçtiğinin farkında

dır. Artık onun nazarında en büyilk başbelası faşizmdir. Vaktile sınıfi düşman

la nasıl mücadele ettiyse, şimdi kendi ssrufmdan çıkarıp azdudıfı btt zorba ile-

de öylece - belki de daha fazla, daha muhataralı ~kilde - mücadeleye lüzum 
duymaktadır. 

İngiliz burjuvalanrun fapst hareketlerini menetmclcrinden böyle bir mana 
çıkarmak lazımdır: Sermayedar sınıfı, kendisi için tabii zamanın avdet et

tiğini hissediyor. Masraflı, hototlo, fuzuli değnekçiye: ihtiyaç kaJmamxJttr. 
Bahusus, o değnekçinin salladığı değnek arada aırada bizzat burjuvanın da 
batma rastlamaktawr. Hüseyin Faruk. TANUR 

Cenevrcden dönmekte olan Hariciye 
vekilimiz Tevfik Rü~tü Aras dün Vi -
yana ya vasıl olmuş ve orada A vustur
ya Hariciye nazın Doktor Şİinitle UZllD 

boylu görüşmüştür. Bu görüşme pek 
samimi olmuştur. 

Hariciye Veklllmlz Belgratta 
Bclgrat 14 {Hususi) - Türkiye ha

riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras bu 
sabah Viyana elı:sprcsilc buraya geldi. 
Türkiye Hariciye Vekili istasyonda Ha
riciye aitim tarafından kar~landı. Ken 
disi derhal Başvekil Stoyadinoviçe mü
laki olacaktır. 

Yugoslav başv~k il Ankarada 1 

Cumhu~;etg:;r::::z~~ Ankara • 

27 kişi idama 
mahkum 

da bulunacak olan Yugosla• Başvekili 
Stoyadinoviç Ankarada üç gün kala -
caktır. Birinci gün Başvekilimiz 1smet
inönü dost memleket başvekili şerefine 
bir ziyafet verecektir. 

Efganistan harbiye nazın cuma gü
nü şehrimize gelce.ektir. Dost memle
ket harbiye nazırının mihmandarlığına 
general Eyüp, Milli Müdafaa vekaleti 
yaverlerinden deniz yüzbaı•sı Ncjat. 
Hariciye kaitmi mahsus müdür vekili 
Hasan Rıfat tayin edilmiştir. 

Efganistan harbiye nazırı istanbuld: 
iki gün kaldıktan sonra Ankaraya gide 
cektir. 

Efgan hariciye nazın da bugünlerde 
memleketimize gelecektir. 
resimde helvacının dükkanına astığı 

'U lar 
Bir gazetenin kısa 1ıabtf Is 

- - - ·z·~· P go::umuzc t ı~~ı: ,,il ş· 
• Müzeler idaresi geçen~ .. 1 

lan kimya laboratuvarı Y ,:
fotoğraf sergisi ve atelyeJI ~ 
dairesi yaptırmaya karar ft'""lla 

Bir müze idaresi için gil-..el tın 
milnasip, yerinde bir te{C. 111 

Fakat, bugün miizele11 
bir kaç seyt.JGhın - Sırf of! tcık 
ye geldikled için - uğrağı:~ıtı 
kaçmı çocııklann bahrelct'I n 
tıklan bir yer halinden sıııff 
nıadı. lstanbulda doğup ca 
Yafantt§, umilr sürmü~ nic~. 
lu ııardır ki müzenin semfıfl K 
me.:: denecek dert:f'Cile bil ,.a 
nhr varlığın.dan haberdar dt.i • 

Bmıle mi olma1ıdıTf. tı:ır'Yre 
Dünyanın bile İersr:hlarca mesa/ed~ sa 
en zen g i n gördiikleri mü.zelcrimi: Jıg,lf'~ n 

K f Q m cim bu kadar ol~..ihJ: gO"On Bitler yeni bir sur
priz mi hazırlıyor? 

af/edilir mi1 fllr 
Frnnsada 27 kişinin birden idama maden le r 1• Bi::e kalırsa, bımım lJ{-1rfi /&r 

mahkum edildiği'.li ajans telgrafı bil- ti halktan çok müze ;dJltf lh 
dirmektedir. üzerinde hiç bir tafsi- Olan Erganlde yeni Çihıkü ?mi::elerini tanıtaca'- na 
J!t verilmiyen bu işin Alsasta asken t i l I k .!in görnıe 1•6 öğrrnrr.e ktJlı J\ 

Son günlerde yapllan toplantı
ara bu mana veriliyor 

bit' trene ateş etmek meselesinden doğ- eS 88 Y 8 pl ftC8 kamçtlıyr.ı.cak 1ıiç bir harckC B 
duğu anlaşılmaktadrr. Bu ateşi açan- . Başvekilimiz İsmet İnönü Ege mm-

.. .. k k mamıştır. -et, 
lardan 21 kişi idama mahklim edil· takası seyahatine cuma gunu çı nca • Ondan müzcZori lıircr ofı ti 
m;ştir. tır. Seyahat beş gün sürecektir. haline getirmeye yamıactı~.dı n 

Alman devlet reisi Bitlerin daima 1 
:rnüliim kararlarım verdiği Bavycrada -
ki meşhur dağ köşkilnde son günlerde 
yapılan toplantılar nazarı dikkati cel
betmektcdir. Hitler propaganda nazırlie 
harbiye ve maarif nazzırlanru buraya 
davet ederek görüşmektedir. 

Hitlerin bu köşkte yaptığı bu ~it 

konuşmaların sonunda daima mühim ka 
rarlcı.r çıktığı görülmüştür. 

Sovyet • lngtllz deniz anhı,m•sı 
Almanya, İngiliz hüktimetirre tngil -

tere_ Savy~t deniz anlalfJlaaı hakkın-ı 
da bir nota vermiştir. Bu notada yeni 
imz::lanan anlaşma tenkit edilmektedir. 

Salahiyettar 1ngı1iz mahafili Alman 
notası hakkında mütalea beyan etmek· 
ten çekinmektedirler. Yalnız Sovyctler: 
bu protestonun, Almanya ile Japonya 
arasındaki gizli bir itila!ın netic.csi ol -
duğunu söylemektedirler. Çünkü deniz 
anlaşması uzak şarkta Sovyetlere bahri 
in!aat yapmak haklrmı vermektedir ve 
Almanya. da bu noktayı tenkit etmek -

tedir. Gene ayni :ınahafil Sovyet Rus
yanm muahedeyi tadil niyetinde olma· 
dığım ilave etmektedirler. Fakat Sov
yetler birliği anlatma hiikiinüerinin 
Almanya tarafından kabul edilmesini 
istemektedir. 

lngiliz Faşistlerinin 
karargahı yakıldı 

Hükümet, nümayişleri önlemek 
üzere tedbirler alacak 

İngiltere son yapılaa faşist tez:ı-ı 
hllrterinden aonra: kabine fevknl1de 

tedbirler almak üzeredir. Yapılan top 
la:ntı da. Dahiliye nazmrua her türlü 
tedbir almağa derhal taraftar olduğu 
gijriiha iiştiir. 

gözlerile görm~ olan bir şahide göre, 
iki kişi petrol dökmüşler, petrolu ate~ 

ledikten sonra otomobille kaçmışlar
dır. 

Fransız faflstlerı reisi 
mahkemeye verttlyer 

Momfng Post gazetesi bu arads Paristen verilen bir habere göre 
ünif ormanm me11edileceğiııi yazmak- Framnz fa.şistleri reisi albay La Rok 

tam. hakkında son defa Valansiennes şeh
Deyli Meyi, bundan başka ~okak1ar rinde söylediği nutuk dolayısile tah

da her tftrlü tezahtiratm yasak edile- kikat yapılmakta, söylediği sözler tes-
ceğini öğrenmektedir. bit olunmaktadır. 

Deyli Ekspres gazetesi, hükümet;n Gelen haberlere göre. albay .. Kan 
efkAn umumlyeye tahdidat konulma- akrtmağa ba.z.ırız!,. demi.,tir. 
sını a11clırıcak tedbirlerden sakınıl.ı· 
catr mütaleasındadır. 

Hakimin ihtarı 
Load.radaki son tezahfirler aruın· 

da tevkif edilmiş olan on dört nüma-
yişçf den ikisi ağır hizmetlere mahkQm 
olmuştur. 

Mahkeme reisi bütün partilere cid
di bfr ihtarda bulunarak §Ciy.le demi,.. 
tir: 

"- Size ıuııu haber vereyim ki bu 
nizamda iki taraf vardır: Biri ni.umı 

Ölftm halinde 
bulunan 

Zaharof 
Bomba korkuslle 

evine paket 
sokmuyor 

Paristen "Sunday Refcre,. gazcte:ıi· 

ne bilidiriliyor: 

Bütün dünya timdiye kadar görülme
mi! bir ölçiıde &ilihlamrkcn, m büyük I 
~naıı satıcısı Sir Bazil Zaharof ölüyor. 

Paristcn otuz mil ötedeki muhtqcm 

içeride 
* El ve ev sanayii Krgisine gönderilecek 

eşyanın son part.fal da bugün gidecektir. 

Şehrimizde lıulunan sergi komiseri Akil 
de bugUn Ankaraya c1iSııecektlr. 

* Şark dcmlryolları §lrketl Imttyar veu.. 

ltinfn ııatıımaaı mnzakeresfnde buhınacak 

heyetin lsımlerinl N.cta vektlletlne blldlrmtı 

Ur. 
* Musevi mekteplerl mQeııslslerl mUştere1t 

bir toplantı yaparak mekteplerde talebenin 

yalnız tUrkçe konuşmasına karar vermişler -
dir. Her mUdtır ve mun.lllmc 1mZa. ettfrllell 

bu karara muhalif hareh:et edenler tcczıye 

edlleccll Ur. 

• Maarif vekAJetl ecnebi ve ekalliyet mek 
teplerlnde (alıJan azlık Ye ecuebt hocaların 

vaziyctıerlnl blldiren blr U.steyt mUatacilen 
istemi§ Ur. 

• Buraa.d& bulunan Vali Mulıiddln Üallln .. 

dağ bu a.k§&ZD Yalova t.ariklle ıchrinıl.ze ge 

leeektir. 

* TedaYI lçln ld&rinbada gitJ:ıtl3 olan Tu 

ajaıım mClmcssllt fehrlmize d&ımilştt!r. 
* Ta.afiye halinde bulunan Vapurculuk 

TUrk anonlm §lrkeU aksiyonları görWen ıu.. 

zum üzerine Borsa kotuna aJmmI§ ve tasfiye 

edilen §irkeUer hanesine kaydedilmiştir. 

Bu §irketfn akafycnları 700.000 llrahkbr. 

• TQrktye - Suriye tercton hattı mayısa 
J.:adar ikmal edflcccktlr. Ondan sonra Av. 

rupaıım Yıaırla telefon mubaberesı de Tür. 
kiye llzerlnden :yapılacaktır. 

• iııetme tecrübelerine devam edilen E.. 
reğll tabrik.ıı.sınm açüma meraahnl Malatya 
fabrika.sile birlikle Bqvekil laaıet 1.nönn 
tarafından ynpılacaktır. 

* İzmir ıığır cezaamda Menemenin Balen 
köyilndcn H yaşında Şerifeyi kaçrrmaktan 
auçlu olan 13 yn,şmda :Mehmcdfn muhakeme.. 

si yapılmaktadır. Mehmet za;>"It çelimsiz, 
Şerife irf yan ve ayni ı:nmanda nf§anlıdır. 

• tzm[rde bulunan Alman pamuk ithalat 

dairesi rclııl Pabot ve nremcn 1'alu1 konsolo 

su:muz Ank!ı .. aya gidecekler Ye orada bazı 

temaslar yapacaklardır. 

* Bu sene Aııkeı1 liselerden çıkan son sı. 
nıl talebeleri 2:5 ilkteurlndo Ankarada bulu. 
uacaklardır. Harbiyenin k~at resmi 29 ilk 
teşrl"ldc yaprlecaktrr. 

Dışarda: 

* Almruıyanm Altdarf sil!h fabrlkasmda 
bir boınbn pıı.tıamı§ ve Uç işçi ölmUştUr. 

• &ılkan anlaşmasının gelecek içtimaı 
he§ §Ubntta AUnada ynpılacaktır. 

* Merltezf Amerika.da Bagotada ıı.sker 

muhaCaza etmek vazlf esile mükel12f 
olanlar diğeri de bu nizamı ihlal eden 
Jer. Nizamı ihW edenler ister komü
nist, ister fa!ist olsunlar, ister başka 

bir fırkaya mensup bulunsunlar ne 

zabıta ve ne de mahkeme bu kimsele· 
rin şu nya bu partiye mensubiyetleri
ni asla kale almnşacaktrr. Yapılan 

Balincourt şatosunda, odasında hizmet

çilerinden başka kimse bulunmadığı 

halde yapyalnız yaşıyor. Kimse ile gö-
tq1yım b!r trenin son Cç vagonu uçuruma 

yuvartamnrş eo kişi ırmo~ ve etradm bQyllk 
rüşmüyor, mektuplarım alıp okumıyor. bir kumı yaralaııınıftır. 

ka~gaşahk .. u h..,.. lden fazla oldu
padaa iMiadan ooyle daU ciddt n· 
daha şicldetn tedbirler alınacaktır.,, 

lngiJJz faşistlerinin IJOndradaki k:ı
rargihı aıe,e ve~ilmi~tir. Yan~ını 

Hele evıne hiçbir paket girmiyor. Çün * i'ranmz Ucaret, sanayi ve Ziraat birllğl. 

kü bu paketlerden birisinde bir bomba r~si i'ranııız hükumetine mUracaaun 40 s:ı.. 

b J k 'ht"mal" el •Wk çalıtma lıattıı..sı fekllnin tattıiklııln gc. 
u unma 1 1 1 var ır. clkUrllmeslnf tstemletr. 

Zaharof seksen altı sene evvel fstan- • P.cım:ınya ordusunun BUkreş cvarındıı. 
bulda do~muştu. Hakı"kt ismi Zakaryas \ kralın huzurlle ynpmnkte. oldukları mo.ııcv. 
Bazılos Zaharofdur., , ralar bltmı:t!r. 

lktısat ve Mallye v ıktllerl lar, bıtlu~lar beklcmC'k 7ıil"',;. 
Şark viliyctle.-lııde tetk·k seyaha- Rntkf11 • 

-
__________ 7"'ı"•. 

tine devam eden İktisat Vekili Celal f " 
Bayar, Maliye Vekili Fuat Ağralı, lrnn Şahln8at1l al 

beraberlerinde ·runceli valisi General li I z 1 a J ) O 1 Ş8 O l ıtl:e~ 
Abdullah olduğu halde Erganiye git- 1 

mişlerdir. Borada Eti Bankın işlet- aa 
melde olduğu Krom madeni tetkik e· 
dilmiştir. Bu maden dünyanın en zen
gin krom madenini teşkil etmektedir. 
Bu Guleman krom madeninde yüzde 
60 nisbetinde Kromite bulunmaktadır. 

Şimdiki halde dünya krom ihtiyacı
nın yüzde ellis!ni Türkiye vermekte
dir. İktisat Vekili, istihsalfıtın fazla
laştınlma.sı ve tesisatın tekemmtilü 
için emirler vermiştir. 

Heyet, Keban madenini tetkik et
mek Urere Eliizize gitmi!Ji:ir. 

Ağız çalğısı 
almak için 

Eski pabuç çalan 11 
yaşında bir kız 
Üç gün hapse 

mahkOm 
Çemberlitaşta oturan Muzaffer is- p 

minde on bir yaşlarında bir kız dün er',a 
cürmü meşhut mahkemesine sevkedil- lran Şahının kızlan am:el ·ti,, 
miştir. Suçu şudur: 1ran Şahinşahı Riı:a Şalı ~bl 

Muza.fer bir çorap fabrikasında i kızlan nipnlanmışlardır. İJı 
lira haftalıkla çalışmakta, kua.ndığı kızlarından Şahdabt ŞemS ;ııe 
parayı annesi almaktadır. Muz.affer ra Mahmut Ccmin oğlu Fe~Jr 
ağız armoniği almak istemiş, annesi ile ve diğer kızı Şahdabt A ~ !: 
para vermeyince kızmış ve evlerinin eyaleti eşrafından Kavamii~ çı 
üst katında kiracı olarak oturan Sul- lu Ali Kavam ile ni§anlan~1 

tanın eski iskarpinlerini götürüp elli -S-,-. k_tı_11_e_f_l_e_r_f_e_m_~ı~~ 
kuruşa sabnış, parasile armonik al- ~ fht 
mışsa da çalamadan mahkemeye sevk TO r k 0 1 mı ~?8 rt " 
edilmitşir. • 

Muzaffer diln ilçUncU sulh ceza berberlik 
mahkemesinde sorguya çekilmiş suçu yapa b 11 t r "'1 
sabit olmuş, altı aya mahkdm edilmiş- C..det imzasile bir okıl;.J~e 
tir. Ancak suçu işlediği zaman on beş zıyor: el, 
yaşını doldurmadığından cezası Uç gü- "Beyoğlunda İstiklal cadd;/tc 
ne indirilmiş ve üç gün de tecil edil- (W) ile başlayan bir kadıt1 b 
mi§tir. Doğru yolda başka bir dük~l 

Mahkemede mütemadiyen ağlıyan ceğini gene bu ~N) harfi11.~~ re 
Muzaffer karan öğrendikten ııonra cam.an bir ilinla haber verW. 
gülmeğe başlamış, bir polis tarafın- ettim: Eğer bu adam Türle~· 
dan annesine teslim edilmek üzere e- (W) ile başlamazdı, çünkil ~n 
vine götürülmür,:tür. böyle bir harf yok (V) va~ • 

Hocasını mahkemeye madığma göre ise berberli ~ 
vv.ran taleba Çünkü küçük sanatlar ka~1a. Dün bir lise talebesi de hocasını ~~ 

cürmü meşhut mahkemesine venniır iddinsma göre, muallinı ~ c 
tir: yanma yaklaşarak kafa.s~0 ,k 

İstiklal lisesinde müdür muavini ruk vurmuatur. Şernfctt> 
Ali Ekrem, Laplas nazariyesini anla- çıkınca. kara.kola giderek ~ aa 
tırken saat on ikiyi vurmuş, sınıfın ge- ka.yet etmiştir. iti' 
risinde oturan Şerafettin, Ahmet ve Dün mahkemede muoll ~1 
Mehmet Ali de ders saati geçti diye vurmadığını ve fena söı;, 
yüksek sesle konuşmaya bqlamışlar- n1 üade etmiş, şahit ol Jı 

dır. Mehmet Ali ile Ahmet de;/. 
Ali Ekrem üç talebeye susmalarını görmediklerini söyledikle1.,. 

ve gülmemelerini ihtar etmiştir. hakkında ademi ta.kip kafli" 
ŞikAY,Ctçi Şcra!cttinin mahkemede tirs 
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lJÖdişiiffı : ,...__ ....... ___ --~ -~ 
ki içmenin 
kararı 

il •e§hut mahkemelerini en 
ı eden davalardan biri ur· Deniz yollarının 

itlert imi§. Halbuki ayyaılıfın Karaden·ız 
tıellkkllere nazaran dlr6nı 

RABEll - :Akpm postal! 

Camilerde Plevne mull_r .. ınm 
k•hram•nlarından 

Müşir Kazım 

3 

sınakların lüks 
hayatı 

Bu sıabahki Cum.Jıuriyet gaezteain
de Abidin Ddıı'" diyor ki: 

llhıau bllmiyenler vardır. Bu- postaları 
•9"1 asrt marifet sananlanm•z 

Hünkar 
mahfilleri 

tar. De.Jetin idaresindeki İıt- Haftada Uçken dllrde Tarihi olanları 
•• ıd •• Mecidiye köyü arkasındaki beledi-

P8Ş8 O U ye süprUntUUiğU sinek ordusunun ka· 

r reldlmlar yapıyor. Eskide,, çıkarıldı mUslesna yık tırılocak 
De · k d mı· Utekait Mare ra.rgihr olmU§. Sinekler buradan Me. vrınen ıe ım -, 

nun katresini haram kıl· Devlet deniz yollan idaresi munteı.r Evkaf ;dareıi ıehriınizde cami ve 
ha .. reamt makamların verdi· hatlardaki poıta procramlanndan baJ:r türbelerin hemen hepsini sırasile tamir 
n ZIJafetlerde rakısından p- değişiklikler yapmıttır. Bu değiJiklik ettirirken saltanat devrinin bugünkü 
kadar her şey içllmektedi:. son zamanlarda bat göatermit olan bazı nesle hiç de hoş görünmeyen kötü bir 1
• ın Mal pek cılız kalıyor. ihtiyaçlara, eldeki vapur adedine ve eserini kökünden söküp atmağa batla· 
koJmam !,, derseniz, bahusu.~, mevsime göre yapılmııtır. Değiıiklikleı mııtır. Kendilerini kuldan ziyade (Al-

atktManız, Jtizinfize "Behfy den Karadeniz hattına ait olanı ya!'fJldan lah)a yakın gören paditahlar Allahın 
Blll. mı bu kafadasın?,. dbe itibaren batJayacaıtkr. huzurunda dahi kullarla ayni seviyede 
lar pek Çoktar. Onun için, za- Karadeniz postalan haftada üç posta bulunmağı bir türlü akıllarına aığdıra

bu Kibl lcabatına istemlyerek iken dörde çıkanlmııtır. Bu postalar madıklarmdan camilerde süslü kafesler 
~i~nlertn zihniyetini tebarüz eskisinden farklı olarak pazar, salı, içinde otururlardı, Hünkar mahfili de
f dil ~re darbı meselleşen şu çaıpmba ve cuma günleri kalkaca~tı~. nilen bu yerler bütün büyük camileri

lr kasabalımıza atfetmiş- Karadenizliler bu ıekilde kıt mevaımı mizde mevcuttur. 

için postaların dörde çıkanlmaarnda~ Beyoğlu Evkaf müdürlüğü ilk adım_ ~~ d dı 
ra lllo erene katlandık da çok memnun olmuflar r. olarak Beşiktaşrn büyük ve tarihi camı-

Dallladık!,, Diğer taraftan Mudanya postala.mırı ini tamir ettirirken sultanların tüneli o-
lk •lliatıJı1or ki, pek çok kim- haftada ikiye indirileceği itidildiğinden lan bu mahfili ve ona giden yolu da yık 

ın t&VQia dönmüılerdir Ne Bursalılar bundan çok müteeuir 01 - tırmııtır. Bu camie sultanlar muhte~if 
~~p:YaaakJannı bllemf~or- muılardır. Mudanyanın haftada iki va- devirlerde sıkça gittiklerinden mahfıl 
1 n falarına göre, devletin purla idare edilmesine imkin görül - çok müzeyyendi. Mahfile giden .y~lda arr "l~t d t 
hoş ol " er, bu zıkkımı içer- memektedir. Bu sebeple eski tarife birçok çiçekli nakışlarla süslenmıt 1• 

Yıld ursan, sarhoş olunca da nin devamı için teıebbUıler yapdmak- Evkaf idaresi bütün camilerdeki Hün 
ırı11a lllahkemelerinin hu- dı kir mahfillerini yıktıracaktır. Yalnız - ta r .. 

rarınc1a i•.. :_9_0_t_a_l_l_p_l_e_n_~9~U- bazı camilerde bu mahfiller ayrı bir kı-
s sım halinde camiin esas binasının ya -:~~karan .nedir. kazandı pılışına uygun olduğundan umumi a -

en, bQnun kararı nedir? Bundan bir müddet evvel inlıisar- henk bozulmaması için onlar kalacak-

di~:~: Y~ni alııtığı içkiler var. lara alınacak daktilolar için bir imtihan tır. -----------
Faka~ 1

• bira ile rakıyı bili- yapılmııtı. Kadın ve erkek 90 kadar 
çe sar:rap onıar ribi miya? daktilonun girdiği bu imtihanda an- Deniz Ticaret mekte· 

lışık bir o!!:: teper. Hele ra- cak.~kuz kiş~ ~~ıştır. Bunlann bl Jrenlşlellllyor . 
ir. Çünkü için Şampanya yedısı kadın. ıkısı erkektır. Yüksek deniz ticaret mektebinın 

0 kıvamın ·· d k. · ştir: "Ancak ı o~ce en MObendlS Mektebi talebe kadrosu bu sene es ısıne naza-
r içece"'im. "~-~' aorfince ran çok genişlemiş olduğundan mek-

A •on .... sonra da 1 1 1 bina · 
•!,,der ......... ç n yen tep binası dar gelmektedir. Bunun 
•Ynr tarif bere çek tampan- Mühendie mektebinin pmdiki binası için mektep b·nasınm genişletilmesi-

1alnız kesere oı...::;;u b;: talebe adedine ve mektebin yeni ibdaı ne karar verilmiştir. Binanın tramvay 
de dllrdukca teper. lnsu, be!ı edilen ıubelerile kurulan laboratuvarları caddesi tarafında bulunan eski !•'eriye 
nB.ıı.-!--. '*'nralt 'l\tdr kafi gelmediğinden mektepte yeni bu saray lan mutbaklart yıkıl.aıalç,t.4F 
..... r (B) krımr yapılacaktır. Bu mutbaklar yerine yatakhaneler ve 

Bu yeni kıum için Nafia velcüetı tl 
• • • Bi yeni binalar yapılacaktır. Bu sure e U Blflbut • 21,000 liralık tahlisat vermiıtir. nanın 

at oldq ,_ahkemeleri pekli&- projesini binat son sınıf inşaat kııım ta· mektebin caddedeki oepheai de bu 8-

, ahJlk • 
0•eak, bari, bununla !ebeleri yapnuıtır. inşaata yakında baş- ki binalardan kurtulacaktır. 

•Zda e •dabı muaşeret dthı- lanacaktır. Yeni YOi veralsl 
aı llladde llladde te ... fis • k - 9 

te:~retl•iz ispirto kullan- lra na gı dece kanonu 
e k ediyor? Rabıtalı bir • • Yeni yol vergisi eaallarma göre 
r:y~I~ iç-ildir? Dualar, heyetımız hazırlanmış olan eose ve JdSprUler ka-
katr il arasına cirmelidir: T b nunu Devlet Şiirasmdan reçerek Ve-
r ~ini k0

Yma!,, demek ıar Cuma J(UnU ra zon kilJer Heyetine verilmiştir. Yeni yol 

~k, :- biiyJe diyoruz, fa- yollle hareket ediyor vergisi en çok 12, en az 4 lira olarak 
bit ol Yata atılır atılmaz Dost lranla muhtelif anlaşmaların tesbit edilmiştir. Bu paranın yansı 

or .. dıiı1tı 1iiröyor, şirr.- müzakerelerini yapmak üzere Bolu 
ber~ 1'atolik ahlikrna ga ... e saylavı Cemal HUanllniln reisliğı al- nafiaya, yamı da vilayetlere verıle-
kltapı.t_teYdir. Ayyaş tipi tında teeekktll eden heyet, cuma gil- cektir. 
d - .... feYtanl misalleri nil Trabzon - KaraldSle yolu ile lrana 
:t_ Ban• ratmen muayyen hareket edecektir. Heyetimiz bu hu
fekf):- ?-rap koya'rıar. Tem- sustakl hazırlıklarım ikmal etml§tir. 
e e JÇJatainf öfretfrler. Tahranda mUzakere ~ intaç edile. 
k bıtedifim b d k" cek meseleler muhteliftir. Trabmn -
~n _., _ , un an sonra ı . 

1 
til . ik 

dta qatreaf atza konma- Tebriz transit yolunun ış e mesı, a-
iılte tfiru olaBla1Bcafı anlaşılı- met, iıı.dei mUcrimın, konsolosluk: 

naarı Ye iM d . ·ı baytari anlaşma adli müıaheret, tı-
ttldı.ıu erece me- ' -ıı-.. n1r h d dl 

'? 0ı. __ aıaf Utren11ıek de fcap caret ve klerinı. •--· u u ar: 
l'ı)' Yllrddaş, Yobazlık tSh- da emniyet ve tabiiyet mukavelelen 

• dırı11a mahk!meaı arasında bu meyanda bulunmaktadır. 
Heyetimiz Cemal HftmUnUn ~ 

,, (Ya • NG) liği altında Hariciye hukuk mUşavıri 
Kemal KöprUlıi, TUrkofisten Fuat ve 

e,ek ktlrler Hayrettin, Ziraat Vekaletinden bay-
'?. Alılliet tar Şefık, Dahiliyeden Emniyet mü-

,.~:. 4,48 12,00 15 07 17,34 19 04 430 
cı1e ll,lS 6:8 9SS 1200 1.80 1100 

. Çürtıbulunun dilr muavini Celll Tevfık ve aabık 
ll'lf '111ıinde hazır bulunmak Tebriz konaoloau idris Çoradan mü- GEÇEN SENE EUGON NE OLDU? 
YUıt •e lllelrtup candermek ıu- rekkeptir. Heyetin umumi kltipliğini .Japontar Sovyet topraklanna ctrdller; tkt 

t ...... 

şalı. Harbiye mektebinin yaşıyan en 
eski mezunu mütekait Mareşal Klzım 
97 yaşında olduğu halde dUıı vefat et
miştir. 

128::J tarihinde Harb.yeye giren 
merhum 1287 de yüzbaşı olarak çık
mıştı. Yemen vali yaverliği, seras
kerlik yaverlıği ve muhtelif kıtaıarda 
kumandanlık yapan Mareşal Kazım 
304 de liva, 308 de Ferik, 312 de 
müş?r olmuş ve 20 teşrinisani 313 de 
UçüncU ordu müşirlığine tayin olun
muştu. 

Bundan sonra Yunan harbi umurrü 
müfettişliğini. Yanya vali ve kuman
danlığını yapm13, Hicaz hattı mUfet
tişliğı zamanında bu hattı ikmal ettir
miş. Hicaz vali ve kumandanhjmı ifa 
etmiş. lzmir valiliğini de yapmıştır. 
1293 Plevne muhaaarasmda Gazi Os
man paşanın yanında miralay olarak 
bulunan K&zım beyin gösterdiği kah
ramanlıktan dolayı Rus çarı kılıcını 

almamış ve kendisine misafir muame
lesi yapılmıştı. 

Merhumun cenazesi yann Şiflide 
Kazım paşa apartımanmdan kaldırı

lacak ve Tegvlkiye camiinde namazı 
kılındıktan sonra Feriköy mezarlığı
na defncdilecekt"r. 

Tıp baltası murah
hasları Borsadan 

dUndlller 
Bursada bulunan Balkanlı doktor

lar dün gece yarısı şehrimm dön
müşlerdir. 

Balkanlı doktorlar dün sabah Ulu
dağa çıkmışlardır. Uludağdaki otel
de doktorlar şerefine bir ziyafet veril
miş ve dağlıcık klübü reisi Saim bir 
nuutk söyliycrek doktorları selamln
Jnlltır. ~ Romanya doktorlann
daa biri cel .. p ~ • 

A.kpm tlleri Çelik palasta Bursa 
beledlyeel tarafmdan bir çay veril· 
miştir. Çaydan sonra doktorlar oto· 
bilslerle Mudanyaya gelmişler ve oar
dan İzmir vapuruna binerek şehrimize 
dönmilflerdir. 

Akıl hastalıkları 
çoJtallyor mu? 

Oniverıite rektörliıgünce yapılan bir 
st ti'5tige ıöre on bir ıene içinde en 
büyük tedavi faaliyeti akıl hastalıktan 
kısmında ıöstcrilmittlr. Bu kısma çok 
müra~aatlar olmuıtur. 

Akıl hastalıkları kliniğinde bir senede 
161 kiti yatmı§, 468 kiti tedavi gör -
müttür. 

OUmrDk komslyon
cular birliği 

Epeyoe bır zamandanberi mühim 
bir faaliyet goateremiyen gUmrük ko
misyoncular birliği dUn yaptığı kon
gre ile isabetli kararlar •ıerıniş ve bir
lik faaliyeti için iyı elemanlar seçmiş-

• Ur. Bu meyanda birl'k reisliğine 
Kadri Nuriyi ittifakla intihap etmesi 
cidden yerinde bir harekettir. Kadr 
Nuri gümrük komisyonculuğunda cid
den mUtebassıırtır. GUmrUk kanunla
" etrafmda t tebbu ve mesaisile mu
hitine kendfsiıti çok aevdlrmJt. retrnf 
ve hususi mahafilin muhabbetlııl ka-
zanmııtır. Kendiaine muvaff akiyet 
ler dileriz. lrederirnlze ittirak etmit de Rıfkı Refik yapacaktır. taraftan da ötuter vardır· 

Z1n lrtffe1ine derhal ce- ~:::::::::;~;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;; ___________ "; __ ~:--::---:~-, 

~~~"~!::=: L'l __ ~,=~~~ ...... s ____ N~ __ .A __ ~_F ______ ~_E __ :-i--:ş-:-__ c-;-__ ı_· ___ ı 
~-----""""----------· 

ae.ccai: Vedia ÇUrübulu. _ 

-t::~·.::~;: , Tttttln deposu işçileri 
•e İn1aniycte ve benimle be· da i-il · · --'-'-• ıerait aı- maırapa ile ıu içtiklerini, halbuki arkadaılarının yamın-Buı tUtün depoların "SI eruı gayrı auıJll .a ı ·.1 d" 

kederime iftirak eden bU- tı da ... 1. lcbkla b. e giSnderilen mektuplarda iddia e- dan fazlasının verem oldutunu Y emırer ır. 
da• ~ ~ı.tın n az Ayni iddi21ara göre bu deponun yemek yiyecek bir :ı •e yalcın tanıdıklanma ve d ı kt d 
e · 

1 

meB elır.dan A'--ka .:ı-kı· N•-':--d•l"'r• ait tutun de· yeri de mevcut olmadığından iıçiler iSğleleri yemeklerini lli§tcın Burhan Tanere ve Ga- un ar A'Ullı pliı& ... ~ ... "' ... k k · · d · · ı 
......... 1..1.-- ı.-etile bil- d "'"'··--'--dan b·rkaç kiti matbaamıza gelerek, ay- so a ortasında yemek mecburıyetin e ıınıı er. • 

_. -r posun a ~uwu 1 
T bi o it olan bu depoda vazıyet t..araytılara alenen teeıkkUrle ni müeueaede çahpn 7 50 amelenin su içecek muntuam k.ka•nm~~ .r m Clsueye a 1 dU 1 ·ı . ol 

bi ı rl bil lmadı~ bu yedi ..n. elli kitinin UıtU açık ha ı t~n böyle 11e herhalde ıUrat e ze ti me11 Y una r yere e o 5 ••• r, r- "dil ~· . akbk tdtkki ..ıııı.. z 
bir depoya doldurulmuı ıayet pis bir yerden iki Uç delik 11 ece.mı muh e-.,oru • 

cic:Uye köyüne, oradan Şişli tramvay 
deposuna, ve tramvay arabalarile de 
blltün lstanbula yayıhyorlarmış. Ffl. 
vaki, evvelki akşam matbaa dbnUştt 
Sirkeciden bir Şifli Beyazıt tramva
yına bindim. Bu arabanm tavam ; 
Moekova civanndakl Kolhoz kdyi.i kre
şinin duvarlarile mUsabakaya çrkm11-
tı. Tramvay Beyazıttan geldiği halde 
böyle idi. Şişli istasyonundan ılk se
fere çıktığı zaman ise. kimb.lır, ne 
halde idi?. 

Dikkat edilirse, sitıeklerin hayats, 
haU vakti yerinde ve sıhh.atitıc dllf
kün bir adamın h.ayatmı pek aııdın· 

yor. Mecid.iye "'plüğı.inde kanıınc iyi
ce doyıırdııktan sonra, şöyle gü"ete 
doğru bir iki geriniyor t:c tramvaffJ 
atlıyaral• haydi &eferc... Bu meya 
Şifltdcn binen güz l kokul ~ 
rın yü ü ve eUeri ü rinde ka{'amak 

yoUu öpüCükler kapıp biraz da ~ 
kınlık cttikterı amıra pür tt.e• ,,... 
bulara kadar geliyor. 

Ş~li - Beyazıt tramvaylanndan 
bazılan Beycızıda ııardtkları zaman 
içerl8indeki Bineklerin a::ıaldığı görü
lüyorsa, bu hal ıtneklcrin 11arı 11olda 
canı sıkılıp indf6lndendir. 

Yahut bir 'bafka tramuayda daha 
cazip bir manzaraya ra.stlıyartık gö 16 
ka.ş arMtnda oraya geçmt.,lerdir. 

Ne ya:; k ki Bin klere ne clirmil 
meşhut yapılabilir, ne de bilet keri
lebilir. 

Narretttn hocanın pire için tav · 
6ttiğt gibi acaba birer birer yakaı. 
yıp gljzl.ef'ine biber mi ~kır k .• 

Herkesin 
<dhYl y <dhYl ~ \Yl ti>' ij' 

ınııtı 
f'11t1 00.teaütitle AA/6f'in ya.nsın

tlM: 

Kızın soluk dudaklannda b r inılti 
çırpmıyor... Yavaş yavaş bUtUn kuv
vetini kaybeden bir inlltf. Eaad Mdlı
mud Karakwrtl, Akpm, 13 - 10 - 1936 

iniltinin kuvvetlisine haykırma de. 
nir; demek kl inilti aten bUttln kuv 
vetini kaybetmlt bir ~ Aca'ba mu
harrir: "Yavq yavaı bUabUtün du
yulmaz olan bir lniltl,, mi demek ıstl
yor? Öyle deyiversin! .. 

Tuh.af §ey .•• Münekkit Ahfef, kızıt1 
dwlaklannın üzerinde bir it1iltinıta1 
koUannı, bacaklan"ı dört yana / rla. 
ttmık çırpındığını kabul ediyor da bu 
iniltinin kuvveti oluf' oımatnaetm "'"" 
naka§alı buluyor. B lli 1ri itttlti1 fiM-
di kızın dMdaklan ILıeritlde Pfllc 7c 
parçalaywcs n~te can çeldfmektedtr. 
IlaJoat sonunda rulııucu tealim ctt"lt 
mman, Mreye t.Uifecektir. Kmn al 
ıttMJ mt' 1' oba - 6ltlri M.ıminde de 

tetkik yapılmak için - gmae AA/~"' 
te§rih aalonuna mt' 

Olunca venısı 
olsun 

8. Gezgıtı KUIJ,UN da, (Vd • Nt2) 
nun tercüme Mkktndaki fiTMı Zerin• 
ele alarak: 

(Vl - NO), belJi başlı bir bütce ile 
yıllara böHlnmOe bir tercüme p im 
istiyor. 

Diyor 'Ve A:etsdiai "'"" aave f; yor: 
Bu yoldan blsden önce geçm mil· 

letler var. 
iyi rm. Bü de yeni ilimleri, y<Jl&ut 

mevcut atmlnin ymd aafhal.annt ter. 
ciıme edeıV. "Bakt,1 Um.i ne ua~ 
ğtzr. 

Hl. 

Arnavut kUyOnde 
bulunan ceset 

Dila Arnavatköyde Boiaziçi 1'8Mi 
önünde denizden bir ceset ~karılmr 
tı. Bunan Feriklyde Şahmerdan so
katında oturan lstelyo otla Yani ol· 
dutu anlatılmııtır. GömWmesine ruh
sat verllmftUr. 



Asller Oviedoyu 
tekrar zaptettiler 
Burgos, 14-Havas ajansı muhabi·} 

rinin verdiği maltimata göre geçenler 
de hükumet kuvvetleri tarafından asi
lerin elinden abnan Oviedo bu sefer 
tekrar asilerce zaptedilmiştir. 

Galisten gelen asi kuvvetler şehre 
girmişler ve general Aranda kuvvet· 
lerile birleşmişlerdir. 

* * • 
ispanyadan dün gece gelen haberlere 

göre asilerin Madrite hücumlan biltün 
şiddetile başlamıştır. Diğer taraftan 
İspanyanın muhtelif taraflannda iki 
taraflı bir kıtal devam etmektedir. 

Bu arada asilerin Sto müstahkem mcv 
kiini zaptettikleri haber verilmekte • 
llit. Buna mukabil hüklitnet kuvvetleri 
de Huesca ve Kordasa mmtakalannda 
muvaffakiyet kazanmışlardır. 

Madrit halk mahkemesi genel kurmay 
azasından kaymakam, Karlesi ölüm 
cezasına mahkCim etmiştir. 

Asilerin elinde bulunan Sevilden ve· 
rilen haberlere göre hlikQmet kuvvet • 
leri arasında limitsizlik başlamıştır. 

Krlstof Kolombun torunu 
Asi menbalarından bir müddet evvel 

gelen haberlerde Kristof Kolombun aon 
hafidi olan Romen Garbajol Galanın 

idam edildiği bildiriliyordu. Halbuki 
Madritten bildirildiğine göre Amerika 

kişifinin torunu Amerikanm ketfinin yıl 
dönilmU mUnaıebetile yapılan ırk bay· 
ramında Bilbao hükfuneti tarafından 

serbest brrakılmıttır. Aıllerin yalanı 
böylece meydana çıkmaktadır. 

KaçaklaMn •fyaeı muaader• 
edlllyor 

Hükitmet Madritten kaçanlann eı • 
yalarını müsadere karannı vermittir· 
Bunlann yatak ve yorganlarile kıthk 
giyecekleri cephedekilere gönderilmek· 
tedir. Halkın ihtiyactan fazla yatak ve 
yorganları da müsadere edilmektedir. 

Yeni tevkifler 
HükQmet .zabıtası ve Lope.z 

Lecbar ile üç kı.zrnı tevkif ve 
bunlan mahkemeye ıevketmiştir. Al • 
bayın hükQmetle teıriki mesai etmiye· 
ceğini ve aıiler Madrite bıkim oldukları 
zaman onlara iltihak edeceğini söyle • 
mit olduğu rivayet edilmektedir. 

Diier taraftan kulanndan birinin a
silere teılim etmek üzere ilç hizmetçiyi 
hapaetmit olduğu söylenmektedir. 

Zabıta, İspanyol hariciyesi erk!nm
dan olup Baıvekllet dairesinde çahpn 
M. Justo Armigoyu da tnkif etmiıtir. 
Kendisi cumhuriyet aleyhinde söz a<Sy· 
lemiş ve itler görmüı olmakla ittiham 
edilmektedir. 

Sirk kapalı kahrsa 
lt ahşi hayvanlar 

l stanbula saldırırmış! 
Sirk müdürü böylece bir nevi 
tehdit mi savurmak istiyor? 
Bir müddet evvel İzmir panayırın

da temsiller verdikten sonra şehrimi
ze gelen sirk dUn kapanmış ve bu yüz
den Q_il' hadiae me.ydaDa çıkm.Jebr. 

MUatecir bu ve daha bazı sebepler
den Çekoslovakyalı aleyhine dava aç
ml§t.Ir. Fakat Sirkin sahibi de vilAye
te mUra.caatla; sirk oynaınaymca hay
vanların aç kaJa.ca.ğmı ve böylece zab

tı mümkün olamıyacağmı ve gehire 
saldmnalan ihtimali bulunduğunu ile-

HABER - :Akşam postası 

Fransa ile Almanya 
arasındaki mesele 

kapandı 
Paristen verilen mal()mata göre, 

Ştrasburgda komUnist mebus Thare-

Çok yaşamak için ..• 
Gülme~ daiına gWmek IAmndır • . 

Ve gülmek için de bugün 
Matinelerden itibaren 

VILDIZ ve ALKAZAR 
Sineınalarmda birden 

gösterilmeğe başlanan 

ŞARLO'nun 
en şen en gülünçlü temsili olan 

Eski zamanlar 
2 autlik kahkaha filmini 

görmelidir. 
10 kısmı tekmili bir def ada 

Matbuat mftnteslblnloe açık da 
Yarın akşamdan itibaren sinemalar;mızda göstermefe ba 

büyük rejisör WlLLY FORST'un pheseri 

MAZURK 
filmi YARIN SABAH SAAT 10,30 da MELEK Sinemasında 
matbuat müntesibinine hususi bir mat'nede gösterileceğinded 
rımızın serbest davetiyelerini haıı zevatın teşrifleri rica 

-TCRI< 
Slnemaeında 

• 

Melek ve SalC 
Sinemaları mUd 

Şeıi Gençler 
Moskova tiyatrosu ar
tistleri ta.rafmdan oy
nanmı§ gayet §en bU-

yilk bir komedi. -----""".: 
Önd 

cu 
Gi " 

zln söylediği nutuktan ve mitingin ya

pıldığı salona Bitlerin karikatürünUn · 
uılmasmdan dolayı çıkan mesele ka· ------------------------
pablmı§ addedilmektedir. 

Alman mulahatgüzan, Fransız ha
riciyesi aiya.sf i§ler umum müdürünü 
Ziyl.fttle "'blı Jiüau.s'ta bir f.eeebbUa yap
mı§br. Bu teşebbüa nazikine ve na. 
an dikkati celbetmek mahiyetinde ol
muştur. 

Varın akşam SOMER sto 

Uzun zamanla.rdanberi beklenen esrarengiz ve drama~ 
Sirk, bu işin müstecirliğini üze. 

rine alan Murat Türkmenoğlu ile Sir
kin asıl sahibi Çekoslovakyalı arasın
da çıkan ihtilaftan kapanmıştır. lzm:ir
de 10 bin lira zarar eden Türkmenoğ
hı, bu zararı burada telifi edeceğini 
umarken burada da zarar etm.i§tir. 
Halbuki sirkin günlük masrafı 700 li
radır. 

ri sürmüttilr. Alman iktisat Nazırı Gizli Vesik 
Bulgar kabinesi 

çekiliyor 
Sofya, 14 (A.A.) - Havas ajansın • 

dan: 

Dün Çekoelovak koruıoloııu da vali 
muavinini ziyaretle bu hususta görllş-

n .. +-n .. mwg .. ~. 

iz mir 
manevı\aları 

MuvaHaklyetle 
devam ediyor 

Kahraman ordumuzun lzmir civa

gelecek mi? 
Alma.n iktisat nazın Doktor Şahtm 

memleketinme geleceği hakkmdaki 
haberler etrafında fikri sorulan Hari
ciye umumt katibi Numan Menemen
cioğlu demigtir ki: 

Doktor Şaht geçenlerde Balkanlar
da yaptığı seyahat esnumda memle
ketimir.e de geleceği söylenmişti. Fa
kat Hariciye Veldleti böyle bir seya
hatin yapılacağından resmen haberdar 
değildir. 

(2 eme BUREUA) 

filmini takdim ediyor. Bu filmde S. R. (Servis des Re 
esrarı gözleriniz önünde cani anacak, bir Fransız yilzbatıtl 
man casusu arumdaki mücadele ve kahramanlık 

edecektir. 
Oynryanlar: 

JAN MURAT - VERA KORENE - JEAN GAL 
MAX FOx JURNAL ve 111veten Türkçe sözlü itfaiye tö 

ıtadyomunda gördüğümüz tö ren bütün taflilAtile. 
Siyasi mabafil, Baıvekil Köse -ı;of 

dün Cenevreden avdet etmif olduğun • 
dan kabinenin yakında iıtifuıru vere • 
bileceği tahmininde bulunmaktadırlar. rında yapmakta olduiu son bahar ma- -------------

Şimdiki hükQmet teırinievvel ayın • 
da umumi intihabat yapmak vaadinde 
bulunmuı idi, fakat nazırlar intihabat 

kanununda yapılacak ıslahatta muta • 
bık kalmamıtlardr. Diğer taraftan nazır 
lardan birçoğu, hükQmet tarafından 

siyasi partilerin feshine karar veril • 
miş olduğundao, şimdiki kabinede kala 
mazlar, Bundan batka nazırlardan Ko
jou Rharoff, geçenlerde Tzankoffun 
hallc partisi tarafından tertip edilmit o
lan bir nümayiıe ittirak etmiıtir. 

Halepte yeni 
bir grev 

Beyrut, 24 (A.A.) - Halepteki til • 
tün fabrikası i§Çileri grev ilan etmiıler
dir. Ortalık sakindir. 

nevraları devam etmektedir. Dün 
de kırmızı ve ınavi taraf kuvvetleri 
birbirlerinden gizlenerek lJerlemeler 
yapmışlardır. Bilhassa tayyare taaT· 
ruzlanna kar§I yapılan bu gizlenmi' 
hareketi büyük bir muvaffakiyetle ce
reyan etmi§tlr. 

Ordumuzun yiiUek kamanda heyi. 
ti manenalan takip etmektedir. 

Tayyarelerin ıece uçuıları befe
nilmlft.ir. Mavi taraf tayyareleri kır
mızı tarafın ilerleyiıini görememiş 

bana makabil kmnızı taraf tayyar• 
lerf mavi tarafın kararglhmı gece ya
kalayarak muvaffakiyetle bombarfü 
man etmiştir. 

ÇAGLAVAN 
Musiki sever halkmıızm ihtiyaçlanm tatmin edici en nezih topla.ntı 
yeridir. 

SANATKARLAR · 

Solist: Muaııa Dinçses 
Bestekar Tanburi: SALAHATTIN 

t - Kemani NUBAR C5 - Klarnet ••rel 
2 - Kemençe AL'EKO 7 - Okuyucu AGy•z•~ 
3 - Piyanist YORGI 8 - " Ceıaı 
4 - Udi A8Dı 9 - Darbuka Hasan Taheln 
5 - CUrnbllş CEMAL 

Mahmure Şen Ses • Suzan Afitap · Faide Yıldız. 

••••••<Gayet temiz ve muntazam servis>••••••• 

Avusturyadakl son 
kararları Musollnl 

tasvip etmiş 
Avusturya J3a6Vekili ŞuşJlis, Ste. 

fani ajanımm Viya.nadaki muhabirine 
Avusturyadald vatanı teşekküllerin 
birlettirilmeaini ve son günlerde alı
nan tedbirleri Musolinhıin de teklif 
ve tasvip ettiğini ısöyleıniftir. , ________ .... 
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Bu hafta TO RK sınenı 
LtLlAN HARVEY ve WtLLY FRtTSCff' 

Kara Gülle 
Güzel filmini gidip görünüz 

BugUn matlnelerden itibaren M 1 L L 1 
Bu ıenenin yeni filmlerinden 

Gönül Dedlkod 
Ş.\nf1n yıldız MARTHA EGGERTH'in en p.el 

Ayrıca: ÇÖL SAVAŞLARI 
Battan bata heyecan dolu aergüzeıt fılmi 

Yarın akşam SARAY Sinemasın 
Senenin en gilzel Franaıı filmi, bütün dünyada kalem münakap.sını mucip o lan fil 

Tamamen yeni bir tarzda ve yalnız kadm far tarafından oynanan film ... 

KADINLAR KULÜB 
Bat rollerde: (ı~ling yıldızı) DANI ELLE DARRIEUX • BETTY STOCK FIELD n Pariıin _,. 

km 
Fox Jurnalde : Nasyonalist lapanyanın tefi General FRANKO, Atinada Yunan Reisicumhuru ZAI 
rner,simi, KAMELEON robu, POLO maç?nda ARJANTİN takımı Amerikalıları rnağlCtp ediyor. 

1Jbeten: TAKStMDE tTFA1YE TÖRENİ 
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Bir deli kadı
nın hikayesi 

-4 

PlQ., . 
ratö .. hk denilen gQzen~tirmc opc-
Yu 1'lt Dr. Jon C. Be1l kadınlan 'bo
d >ıa boyanmaktan kurtarmı§tır. Ka-

11 tırtık pudra ve ruj kullanmıya-
caktı . id· r. Doktorun mııaycnehan~-Yinc 
g •p ek ameliyat klotvğuncı oturdu 
!2! .!açların altı aylık yahut daimi r,_ fllbi ~ de küçük bir ame-
'Yatl.o dllimi renk uerilmek"'cdir. 'Re

lim do1ct°"' ameliya.t esna.sında gös
te?iyor. 

Beni kara kara düıünmeğe sevkeden, 
onu alt üst eden ber halde bu korkunç 
ihtimaldi. Halini kendinden geçmiyecek 
kadar dalgın olmasından, dudaklannın 
köşelerinde hasıl olan iztirap bükfü • 
münden anı yordum: İki gündür az ko
nuşuyor: daima hülya hali yaşıyor, ne 
leri düşünüyor, neleri hatırlıyor? .. 

Haziran: . 
Bir kaç gündür içine kapandığı süktün 

ve hülyaların sırrını biliyorum. Kendini 
bana emanet ettıği zaman, beni cezbetti· 
ği son baş dönmesinden kaçmak istedim. 

Sonra düşündüm: Madem ki bir defa 
buna rıza gösterdim, kaçmak neve ya· 
rardr 1 Bu fasit daire üzerindeki yürü 

yüşc devam etmek Hizımdı, benu. ol· 
mryan, fakat gene benden J:l ·:a bi '-j. 

nin yliklenmiycceği mukadderatını tama 
men kabul etmek lazımdı. 

Ölmek .. Aşka ölümle, ve hatm.Iann 
canlandığı muzaaf bir yaln·zlık içmde 
insanlardan uzak olan bu inzivaya de
vam etmek .. 

Böyle konuşan kimdi? içimde, iç.imin 
hiç bilemediğim bir yerinde tanımadığım 
bir ses, bir başkas·nm mazisini koııuşan 

bir ses evvela §efkatle fakat sonra da 
sevinçle kendim de yapmağa farkında 

olmadan sürüklendiğim bir mazı.. Bu. 
büyük bir dini tecrübe idi .. O ses 

kulaklarımda bilinen ve .. bu havayı ne
rede işittim?,, dedirten bir musiki gibi 

çınlıyor. İgte insan böyle bir kendili -

ğwden intihara kolayca rau olabilirdi. 
Fakat bu kadın ondan hülyalannın ka

ranlığına gömülerek kurtulmuıtu; .... t:aba 
ben de (§efkatim, ıahsiyetimin ve ira· 

demin son fedakarlığı) ölüme bu r.ure
Ie mi" sürüklenecektim? 

Haziran; 
Daima dü§ünüyor, ayni hararetli, aJ. 

çak ve yeknesak seslf', bana yalvaran 

ve beni çeken kollarımı boynuma dolaya 
rak konuşuyor. Saatlerce onu dinliyo. 
rum. Gözlerimde insanı endişeye düşU-

ren bir ifade var galiba : Çünkü madam 
Lcmeilleur bana gayet tuhaf bir tavırla 

sualler soruyor; belki bu esrarlı kadın 
bir gün kaçacak, bir daha gelmeğe ce-

saret edemiyecek veya buraya jandar 
malarla, polis komiseriyle beraber gele

cek. 
Bu işi bir esasa bağlamak, bir karar 

vermek lazımdı. Çünkü tereddüt benı 
muz;tarip etmeğe başlamıştı. 

Pcrıembe: 
Bu aktam bana kederli bir aeale: 
- Beni almağa gelirlerae, dedi, hala 

yalnu yqamaia devam eder misin? 

Gözlerinde ralaldığın parlakhp var
dı. Onu na11l bir hareketle, bir iç kud
retiyle göğsüme çektim, bilmiyorum. 
Fakat ne demek istediğimi anlamıştı. 

Hayır, hayır 1 onu teselli ettikten 10nra. 
çiçekler ve sular ortasında ölmesine ra 
zı olamadığını bu ofelya'yı yalnız brra 

kamazdım. Gitmiye imkin yokt.ı. 

Onu göğsümde sıkan ihtiraslı hare • 
ket her §eyi izah etmişti. Bana teşek
kür etti; tatlı ve mantıklı bir eda ile de· 
vam ediyordu: 

- O halde? ...• 

Cuma: 
Na11l bir cevap verdiğimi bilmivorum 

Fakat madam Le meilleur cevabımı işi-ı 
dince kaçmıştı. Önlüğünü bir san ialye
nin üstüne fırlattı ve süratle bahçe ka
pısına koştu. Acaba gözlerimde içimi 
parçahyan endişeyi sezmiş miydi? Şüp
hesiz, bunu bütün şehre, noterinden u
şağına kadar her kese, hayretten ~özle 
rini dört açarak anlatacaktı. Peki. ne 
olacak?. 

Cuma akıanu saat 8. 1 
İsteklerini kabul ettim. konu1U1n, 
Tahavvülüm tam oldu ve ;.-

hareket eden, karar veren ben ae~ıldim: 
içimdeki ikinci insandı. O da cehennemi 
tecriıbeaiyle bana yardrm etti: Bu • k;anı 
için her şeyi hazırladık. Bu gece uyu
yacağız. 
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Vazan : Niyazı Ahmet 

940 sene evvel bugün 

Fatımi hükümdarlarından 
Aziz öldü 

En kftçUk kabahatleri bite öıUmle cezalan• 
dıran Monsurul H4klm, bir gUn ortadan 
kayboldu. Elblsesloln bir par~ası tle 
bindiği hayvanın hlr ayağından başka 

bir iz buu,nmadı 
996 yılı 14 ilk teşrin günü 940 sene 

evvel bugün, Fatimi hükümdarların 
dan Aziz gözlerini ebediyen kapumı~ 
tı. Zamanında hükumetini Hicaz \'t> 

men, Mosuı, Halep, Huma şehrin ka 
dar yaymış olan bu hükümdarın ölıi· 
mü, tarihin çok mühim bir hadisesidir 
Yerine gelen oğla .Man.sarul Hakim 
çok geçmeden delilik emareleri g~
termete başladı. Aklın ve mantıktn 
kabul etmiyeceği kararlar veriyor v~ 
tatbik ettiriyordu Ona bir gün: 

- Ceza, ancak dlümdür. Tebanı 
ıslah etmek istiyorsan, kabahat yapa· 
nı idam etUr •. dediler. 

Mansur, o günden sonra. yeni siya
seUne baı\adı. En ehemmiyetsiz kaba· 
hatleri ölümle cezalandırıyordu. Hat· 
ti iki kişinin kavgasını, birinin biı İPİ 
döv~e"ini bile. Halk her an ölüm'i" 
pençesine düflllek endişesi içinde ya 

fiyordu. 
Hükümdarın etrafına top1anm'4: 

olanlar, her hareketi tasvip ve tak
dirden geri durmr,.orlardı. 

Deli hftkilmdar bir aralık memleke· 
tin en nfifuzlu çehrf'lerini dt" ö1dUrt
me~e ba,ladr. Ceu diye bir şey kal· 
mamıştı. Kabahat karşılığı daimıı 

ölümdü. 
Bütün bunlarla beraber sUkOn ve 

itidal daklltalarında hffrrfyet !lenr 
a&rUnUr, iyilikler yapar, Suriye n 

Mısırda camiler, mektepler ve rasat
haneler kurdururdu. 

Mansuru Hakim bu suretle yirmı 
aene hüküm aürdü. 

Tarihçi lbni Haldan, Mansurun gt" 

ce vakti l'Hmeyi çok ıevdiiini, )'ıl~ız 
ları 11eyrederek sabahladığını yaur. 

Bir geee Ayni Cebel'i ziyarete gıt.· 
ti ve c!önmtdl, ObHr gtin hfikümdarır 
ortadan kaybolduğu her tarafa )n 

yıldı. 

- HAkim kaybolmuş .• 
- Mansur sır olmuş .. 
Sözleri ağızdan ağıza dola"ma{•n 

başladı. Ne olmuştu, Nereye gitmi .. 
ti? Kimse bilmiyordu. Her taraf 
aranmağa başlandı. Eser yoktu. 

Rivayetler yayılmıştı. 

- Mansur uçtu •• diyorlardı. 

ÇUnkil, o, aynı zamanda yeni bir dı· 
nin mil.-lsi idi. Kendisi her Uıtedij'. 

vakit ortadan kaybolup1ekrar dünya 
ya geı~bfleceğlne inanır, böyle söyler 
dl. 

Gızıı sııattıaro 
haber veren 

makine 
Amerikanrn tUinois devlet hapisha

nesi yeni bir makine kullanmaya başla· 
mııtır. Bu makine hapishaneye gizlice 
sokulmak istenen siUihlan haber ver -
mekteJir. 

.. l.sıam tarihi,. Mansurun bu itikt 
dını fÖyle anlatır: "Hakim yenı blc
dinin müessisi idi ki müntesibini ken• 
disinı uluhunin mümessili addederler 

ve her istediği uman ruaema oı .. k 
üzere alemi hayattan çekilditfne •u 
tekit bulunurlardı. Bu itikat eli• 
Dürzüler arasında mevcuttur.., 

lşte bu itikadı benimsemiş olanlar 
hüküt"rdarı aramak istiyenlere heni 

kızıyor, ve hem de arkalanndan ıilii 
yorlardı: 

- Dinine hayatında inaamıyanlara 
işte lsbat etti. Bir rün gene aramıza 
gelece>k,. diyorlardı. 

Mar.surun oflu Ebu Haşim ktiçlk 
tü. Halası Settül Melikin vesayenfnd• 

idi. HükQmetin en n\ifuzlu menıurlan 

iki bilimin elinde idi. Bunların bep

ıd, MilıiUmdann uçmadı~aa kanidiler 
ve onun izini arıyorlardı. 

Bir gün, Hilbis şehri, bE an d •U ve 
bazan akıllı hükümdarın yi ıi senelik 

Raltaaatrnda raatlanmayaıı 
zara a.r:zediyordu. Halk birt. 
yor, n Unakaşalar, hayretler 
ler yükseliyordu. 

Me.,.ele şu idi, Kayıp hü\nuı. •nr 

izi bulunmuştu. Fakat şu kadan 

Blndlii hayvanın ayaiı ile Ma 
run ( 'bisesinin bir parçası •. Diğ~ 
sımlar nerede idi? reset nerede 
Bunlar bilinmedi. Bulunanlar içi 

- Uydurma .• Sahte, dendi. Ve 
tarihi hadise bu suretle kapandı. 

Casus diye 
tevkif edl!en 

sanatkar 

Yaz baf1anııcında Franaaya yaptıl& 
bir tatil aeyahati eanaa nda aakeri IWDDG 

larm fotocraflannı çektiği için caaaal 
suçuyle tevkif edilmiş olan Mis M 

Bizim puamula apğı yukan otuz Pola lngiltereye dönmüştür. 
yedi 1ir4lya mal olan bu makine şimdi 

bütün Amerika hapishanelerine konula 
uktır. 

Bu hafta Londranın Prens Dögal 

yıtrosunda açılacak olan veni revü 

Hapishaneye gelen ziyaretçilerin gc· me§hur Ronald Frankau ile birlikte 
tirdiii paketler camdan bir masanın üs neye çıkacaktır. 
tüne konmaktadır. Paketin içinde silah ---------------~ 

1 Gü>ellİk Fenni Müstahmalları ~ 

1 
MarlneDDo New-Yoık 

Gel mittir 

yahut kUçilcük testere gibi bir ilet bu· 
lundu mu hemen bir elektrik ışığı par· 
lamakta arkasından da çan çalmaktadır 
Gelen ziyaretçi kadınlardan birinin üstü 
kadın memurlar tarafından arandığı hrl 
de bir §ey bulunma:nrş fakat bu kadın 
elektrikli temb"th kapıdan geçerken 
elektrik ışığı parlam!f, çan da çalmaya 
başhmrştır. Bu 'lefer çırçıplııJr soyula -
raJr ıranmca Uıtilndc bir çelik testere / Beyotlu, 319 lıtikli.I caddesi, Behar 
bulunrnuıtur~ j 



Lik maçları 
başlıyor 

( Baştaralı 1 incide) 

11SrU1üne göre hazırladığı proje üzerin
de lik fikstürünil '1azırlamııtır. Malüm 
olduğu üzere bu proje bir çok itiraz
la:a yol açmııtır. 

Bu vaziyet i1zerine i.§e muttali olan 
mınt:ıka başkanlığı vaziyeti tetkik et
miı nizamnamenin kendisine verdiği 
salahiyete istinat ederek yapılmış olan 
lik taksimatını mahalli ihtiyaçlara uy • 
gun bulmadığından reddettiği ve bina
enaleyh diğer bir proje hazırlanması 

ı;~ l~eldiğini futbol ajanlığına bildir -

mittir. 
Halbuki bu sabah kendisile görüştü-

ğümüz futbol ajanı Zeki Rıza, bize de·. 

mittir ki: 
- Lik maçları evveJc:e hazırlamış ol

duğumuz program ve fikstür mucibince 
bu hafta muhakkak olarak başlayacak-
tır. Mıntaka ba§kanlığile ajanlığırruz 

arasında çıkan ihtilafa rağmen, ben 
bu itin tamamen ajanlığın salahiyeti 
dahilinde bulunan teknik bir it olduğu
na ve mıntaka baıkanlığının vaziyete 
müdahale etmek salahiyeti olmadığına 

kaniim.. 
Mevaim çok ilerlemiıtir. Lik maçla • 

nnm selameti için, boı yere hiçbir va
kit geçirmeden maçlara derhal batla -
mak mecburiyeti vardır. Binaenaleyh 
maçlara baılanacaktır. 

Mıntaka başkanlığile ajanlık arasın -
da çıkan ihtilaf lüzum görWürse ma
fevk makamlar tarafından halledilecek
tir. Maçların resmi tebliği, bugün öğ • 
leden sonra, ajanlığımız taraf uıdan ga-
2etelere verilecektir.,, 

Zeki Rızanın bu sözlerine nazaran 
bu hafta kat'iyetle baılayacağı anlap -
lan lik maçlanrun malılm olduğu üzere 
ilk birinci küme kaI'§ılatmılan ıunlar
dır: 
BEŞiKTAŞ SAHASINDAı 

~- - JWbll. 
J"ENER SAHASINDA: 
Fener bahçe - Vefa 
TAKSIM SAHASINDA: 
İstanbulspor - Anadolu, 
Bunlardan baıka ilk hafta ikinci kü

meden Anadolubiaar - Altınordu, Top 
Jrapr - Hi!at, Beylerbeyi - SWeyma
niye, 

UçüncU kümede, Kasımpata - Orta
k8y, Galata gençler birliği - Karagüm 
rilk, Sümerspor - Doğanıpor, karııla

pcaklardır. 

Cim Londos 
Cenubi Afrlkada yaptılı 

maçta 

"Alibey,, i yendi 
Londraclan Atinadaki Atletik& Neo 

Lea gazetesine ve oradan da buraya 
bildirilditfne göre, Cim Londosla. ev
velce kim olduğunu uzun uzun karile· 
rlmfZe blldirdijimfz Amerikalı Tilrk
lerderı AH bey namlle maruf pehliva
am eenubt Afrikada yaptıktan maç. 
Cim Londoeun 32 dakikada netfcey! 
taş yaparak kazanmasile neticelen
miştir. 

Boksör 
Teodoresku 

Fransaya gitti 
Bir ay kadar evvel şehrimize gel

miş olan Romanvalı boksör Teodores-
ku Fransaya · , iştir. Liyonda mU-
s b ... kalar yaı ı~tır. -- --

Leviski gitti 
Geçen hafta Pera ve Şi§li klüpleri

ni mağlup eden ve bu hafta da Fener-

bahçe ve Galatasarayla b irer maç ya
pacağı söylenmiş olan Bulgar Leviski 
takımı dün akşam memleketine dön
müştür 

Futbolcu tefrikamız 
Yazılarımızın çokluğu yüzünden 

"Futbolcu., tefrikamIZI bugün neşre
demedik. Okuyucularımızdan özür di
ler, yann dercedeceğimizi bildiririz. 
.................... lllllılll:• ........ 

lngiltere 
Macaristan 

Milli futbol takımları 
karşılaşıyorlar 

Macaristan milll futbol takımı 2 
Kanunuevvelde Londrada İngiliz mil
li takımile karşılaşacaktır. 

İngiliz federasyonu tarafından ya
pılan bu davet Macarlar tarafından 
kabul edildiğinden Macar mi11~ takımt 
antrenmanlarına b11shlmr~tır. 

Yaşarın evi 
ahndı 

Berlin olimpiyadında dünya şampi
yonluğu kazanan güreşçi Yaşara İs
tanbul belediyesi tarafından hediye 
edilecek ev, nihayet Kadırga civarın
da alınmış ve güreşçiye teslim edil
miştir. 

Kocasını 
kıskanan kadın 

Uçüncü sulh ceza mahkemesinde, 
hakimin huzuruna bu sabah bir &enç 
kızla bir kadın çıkarıldı: 

Genç kızın arkasında koyu mavi ve 
yakası az kürklü bir sonbahar manto • 
su, elinde tık bir çanta var. Zayıfça 
güzel bir kız. Adı Alekaandra ... Beyoğ
lunda oturuyor ve Mahmutpapda Sa
nhanda bir gömlekçinin yanında çalı -
şıyor. 

Otuz beti geçkin olan kadının arka
sında eskice llcivert bir pardesU var ... 
Elinde siyah bir çanta tapyor.. Adı 
Aliaavi ..• Gömlekçinin kanıı ... Beyoğ • 
tunda oturuyorlar .. 

Alekaandra bir senedenberi gömlekçi 
nin yanında çalıııyormuı. Bu sabah 
dükklna gelmiı, it ile metıul iken içe
ri alı al, moru mor bir renkte ustasının 
kanıı girmit. yakasından tutarak hay
kımıı§tır: 

- Sen burada valıımıyacaksın. He 
men timdi çık git! 

Aleksandra bu tehdide ehemmiyet 
vermeyince Aliaavi çantasını kaldırıp, 
kızın batına indirmiı, bu suretle döğ -
müı ... 

Dayak yiyen kız hemen polise kot -
muı, yarım saat sonra da it mahkeme
ye aksetmiı. Aliaavi mahkemede Alek
sandrayı kıskandığını, bu yüzden evin
de rahat ve huzurunun kaçtığını, ko -
cası ile daima kavga ettiklerini söyliye
rek dükkana gelip kızı döğdüğünü ikrar 
etti, 

Kartı dükkanda elbiseci Hüseyin din 
lendi. Bu da kadının kızı döğdüğüne 
~hadet etti. Neticede Alisavi 27 lira a
ğır para cezasına mahkum edildi. An -
cak bir kadının kocasını kıskanması 

pek tabii olduğundan bu noktadan te-
hevvüre kapılması cezayı hafifletici 
sebeplerden görülerek para cezası 18 
liraya indirildi. 

Karann teblitinden sonra hakim kı
za töyle nasihatte bulundu: 

- Sen bundan ıonra bir yere girer -
ken ustanın karısının krskanç olup ol
madığını sor, öğren. Sonra gir ki böyle 
dayak yemiyeıin 1 

Alisaviye de ıu ihtarda bulundu: 
- Sen de kocana güzel görün ki gö

zil dıprda olmasın ... 
Aliaavi salondan çıktı. Kocaaınrn 

koluna girerek merdivenleri indi. Bir -
kaç dakika sonra da Aleksandra etra -
fına korka, korka bakarak adliyeden 
çıktı. SUratle uzaklaştr. İhtimal yeni bir 
tecavüzden korkuyordu. 1 

Balkan ikincisi 

HABE'R - Akşam po!taST 

Bir ermeni 
komiteci 

Dersim havalisinde tahrikatta bu
lunan bir Ermeni komitecisi yakalan
mı§ ve sonradan kaçtığından dolayı 
öldürülmüştür. 

Adı Ncrses olan btt şerir Errr eni, 
nasılsa mevkuf bulunduğu yerden kaç
mıya muvaffak olmuş, fakat yapılan 
çok şiddetli takipler ncticesir •._ Ela
zl7.e üç saat mesafede Kinederiç köyü 
yanındaki dağlarda yakalanmıştır. 

Nerses, gizlenmek istediği mıı.ğara
dan kaçmıya yeltenmiş ve "dur!,, em
rini dinlememiş olduğundan ölü olarak 
ele geçirilmiştir. 

Yapılan tahk kata göre bu suretle 
Dersim havalisine iki defa gelip git
tiği anlaşılan bu komiteci Suriyede 
Fransız h "zmetinde iki sene jandarma 
olarak çalışmış, sonradan da bazı mel· 
unlar hesabına tahrikat vazifesi al· 
mıştır. 

Kendisi esasen civardaki Corcak 
köyünde doğmuş olduğundan bu ha
valiyi iyi bilmektedir. Komitecinin 
Suriyeden btiyük yardım geleceğini 

söyliyerek hükumete karşı g~lmeğe 

iğfal ettiği bazı cahiller Dördüncü U
mumi müf ettlşliğin teşekkülUnden son 
ra kumandanlığa teslim olmuşlar ve 
affedilmişlerdir. 

Şerir Nerses, te)crar bu havaliye 
gelince bizzat köylüler tarafından hü
kümete ihbar edilerek yakıı.lanmışt~r 

Elektrik şirketi
nin kaçakçıhğı 

( Haş tarafı l ıncıde) 
mitti. Bu hakkı alan Elektrik girketi 
§imdiye kadar bu malzemenin SS0.000 
liralık kl!:mını gümrükten geçirmittir. 
Fakat gümrük resminden muaf olarak 
gelen malzemeyi Anadolu yakasında 
kullanacağına ekserisini İstanbul ve 
Beyoğlu taraftarında istediği ve ihtiya
cı olan yerlerde ve dilediği gibi kullan

mııtır. 

Nafia tefti! heyeti tirket tarifeleri 
tatbikatında yolsuzluk olduğu ihbarı 

üzerine ıirkette tetkikat yaparken bu 
kaçakçıhğt da görmekte gecikmemiı -
tir. Bunun üzerine gümrüğe de vaziyet 
bildirilmit ve gümrük müfettitlerinden 
Abdullah da sekiz kitilik Nafia tefti§ 
heyetine iltihak etmittir. Müfettiıler 
heyeti bu kaçak malzemenin ıehirde 
kullanıldığı yerleri tesbit ederk:n bek
lenmiyeıı bir hldise olmuıtur. 

El çabuklulu 

tıin sarpa sardığını gören ıirket bu 
kaçak malzemeyi el çabukluğu ile bir 
gece yarısından sabaha kadar bütün 
ıebekede değiıtirerek yerine kendi mal
zemesini koymağa karar vermi§tir. Fa
kat bir taraftan da bu karardan teftit 
heyeti haberdar olmuttur. 

Nihayet o gece yarısından sonra şeh
rin muayyen yerlerinden elektrik cere
yanını kesen ıirket malzemeyi sökme • 
ğe baıtamıttır. Bu i§e ıirketin ileri ge
len memurları muhtelif mıntakalarda 
nezaret ediyor ve yüzlerce amele kulla
nılıyordu. Fakat tam bu esnada gene 
muhtelif mıntakalara dağılmrt olan mü 
fettiı ve memurlar cürmU me§hut halin 
de 1irket adamlarını yakalamıtlar ve 
derhal zabıt tutarak henüz aökülmemit 
malzemenin yerinde kalmasını temin 
etmitlerdir. Sökülen malzeme de müsa
dere edilmiıtir. 

Bu hususta İstanbul 1;ümrükleri baı 
mlldilrü Mustafa Nuri diyor ki: 

•• - Hükumetin muayyen bir mınta
ka dahilinde bir fayda görerek kulla -
nılmaaı için gümrük resminden muaf 
C1larak getm?mesine müsaade ettiği mal 
zemeyi baıka bir yerde gizlice kullan -
mak bir kaçakçılıktır. Bunu yapanlar 
kim olursa olsun haklarında bittabi icap 
eden muamele yapılır.,, 

--:::=------:'.~~,..---------------------

Rıza Maksut Tarihte verıneın 
MUkAfatlandırıldı lhsanıaroın en 
Mukavemet koıucusu Riza Maksut, tU hafı 

7 inci Balkan oyunlarında bet bin met- Tarihte bir kral tarafından veril-
re ikincisi olması dolayıaile, çalıştığı miş ihsanların en tuhafım İngiliz kra
Doyçe Oryent Bank tarafrndan mezu-ı ıı birinci Jeymis, lngiliz tarihçisi Jon 
niyet ve ikramiye ile taltif edilmiıtir. Stova lütfetmiştir. 

K dU hl 1604 de Stov meteliksiz k!lmıştı. 
uyuya şen r senelerce müddetle bütün vakit ve pa-

çocu k rasını "Londranın tarihi,, adlı kitabı 
Bu sabah Tophanede, Boğazkesen yazmağa harcamı5tı. Stovun eserini 

Karabaş mahallesinde şoför Ahmedin beğenen, aynı zamanda yoksulluğunaı 
üç yaşındaki oğlu Halil bahçede oy- müteessir oaln birinci Jeymis kendisi
narken kuyuya dUşınUt, etraftan ye- ne bir "dilençilik ruhsatnamesi., veril-
tişilerek kurtarılmı§tır. mesini irade buyurmuştur! 

Lazikıyeliler Iskend 
runla birleşmek istiy 

(lJaş tarafı l ıncide) J lar • lct•;;ını. fakat ,·aziyettn 
razi meyanındaki Suriye ve Lübnam, ne binal'n :>Unlarr nP ret'l1 
ayn ayrı istiklale kavuşturmuı olduğu maktadır 

tesbit edilmektedir. SUriye muahed, al neft 
Fransa, bu hususta diğer herhangi Şa. m .., - Faiz H urı "e Nal 

bir üçüncü devletle hiçbir taahhüdü ol· tarafından muahedenin te 
madığı halde, sırf kendi arzusu ile ve tirilm!ştir. 
Manda şartnamesinin mevzii muhtari- Bu terc::me yüce ırnmisef 
yetleri himaye ve vesayeti altına vazo· me , ,1 ta rafından da gözd 
Iunmuş milletlerin biran evvel müstaki miş \I' kabul edilmiştir. N 
idareye kavuşturulmasını amir olan ah· heyet rebi ile ) t=re komiser 
kamına tebaiyetle hareket etmi~tir. kararlastrrılacaktrr. 

Bu hareketin şayanı takdir olduğu. _ Yeni GiJll 
ancak gene ayni arazi meyanında bulu
nan ve üstelik Türkiye ile Fransa ara· 
sında aktedilen 1921 ve 1926 tarihli An 
kara itilafnamelerı gibi beynelmilel mu
kavelelerle muhtariyetleri ve kendi ker. 
dilerini idare edebilecekleri dahi o ta · 
rihlerde tanınmış olan Türk iskenderuı 
ve Antakya havalisi halkının da otoma· 
tik bir suretle istiklale kavuşturulmal .. 
rının bu mukaveleler ve bugünkü fili 
\"aziyetin mantiki ve tabii neticesinden 
olması tazım geldiği not~da tebarUz et · 
tirilmekte<lir, . 

Bundan sonra Suriye ve Lübnana 
bahşolunan istiklalin İskenderun ve 
Antakyaya da verilerek bu suretle Tür· 
kiye - Fransa ve Suriye arasında an · 
laşma ve sevişme Amili olacak bir hatt 
vasılın tesis edilmesini yalnız sulhper 
verlik, kardeşlik ve anlaşma hislerinden 
mülhem olan Fransız siyasetinden bek 
lediğimiz bilidirilmektedir. 

Top!antı yasak 
Antakya ve 1skenderunda dört kiş" 

nin bile bir araya gelmesi yasak edil · 
miştir. 

Sancak Türkleri İskenderun Fransı7. 
murahhasına ikinci bir protesto vermiş 
!erdir. Bunda "Sancağın Suriye birliği 
ne ilhakı teşebbüslerini,, Sancak Türk · 
lerinin protesto ettikleri yazılmaktadır. 

Diğer taraftan Halepte Vatanilerle 
Demi gömlekliler arasındaki bir çarpış 
mada altı kişi telef olmuştur. 

Sancak Türklerinden şapkayı atıp 

fes giyenlerin sayısı 7000 ki;iden faz
layı bulmuştur. 

su .. or.a davet 
Fransanın Suriye ve Lübnan yüksek 

komiseri kont dö Martel. perıembe gü
nü İskenderun Türklerine hitaben neş· 
rettiği bir bevannamede, Fransanın, 

taahhütleri hilafrna hareket etmesi 
mevczuubahs olamıyacağını s8ylemek
te, Sancak ahalisini silk\ina davet etmek 
tedir. 

Gezetel!! re tava· ye 

Antak)ede çıkan 'Yeni Gün,, den· 
Halep de ~ıkan (Elşebap) gazetesı 

yazıyor: 

Vilayet mektupçusu dün gazetecile 
ri neıdine davet ederek memlektin 
menfaatine olarak lfürkiye Suriye ~f
yasetine müteallik münakaşaların ka· 
patılmasını hükumet naır.ına kendll~· 

rinden rica etmiştir. 
Mektupçu bu bahsin ehemmiyetint 

lşare.: ederek böyle nazik bir zaman dl' 
bu gibi münakaşalara meydan veril
memesini de söylemiştir. 

Halepte çıkan "Vahdet., gazetesind~· 
okunmuştur: 

Şamda vezirler relc;i tarafından sta 
zetecilere yapılan tavsiyelerin şehri· 
miz gazetecilerine de yapılması bilc'1 
rilmiş olacak ki, ~arşanba sabah. saa• 
dokuzda bütün arkadaşlar muhafızııı< 
makamına çağrılmışlardır. 

Muhafız namına gnetecileri kahul 
eden mektupçu bey, memleketir. r,e 
~irdiği r.azik dakikaları .ıatırlataralı 
İskenderun ve Anta!<ye meseJe..qindı 
efkarı umumiyeyf tehyiç ,.e Türk'
ye - Suriye münasebetini ihlal edkı 
neşriyattan tevakki edilmesini :tükft
met namına rica etmi~lerdir. 

Aynı tavs iye, c."arşanba akşamı de· 
lege mösyö DaYid tarafından da te~
rar edilmiştir. 

B:ızı Arapça gazetelerir. siyasi liya 
kat ve rüyet hudutları haricinde yap 
mı~ oldukları ııeşriyatı istihdaf ettiti 
şüphesiz bulunan bu tebligat bakalım 
matlQJi neticeyi temin edecek mi? 

Şamda hadlaeler 
"Yeni Gün., gazetesi "Şamda hadi

seler oluyor., başhğile şu havadl,i 
naklediyor: 

Halepte çıkan (Elvakıt) gazetesi, 
Şnmda particiler arasında vuku hu-ı 
lan üç müessif hadiseye dair mektup-

.. \'ahdet,, isimli Halep 
den: 

Komiserlik matbuat kale 
liğine göre. bu ayın 12 si 
aras•nda Huma ve Humus 

büyüi< askeri manevralar 
tır. 

Bu :nanevraıara Suriye n 
ki on beş bin kadar asker i 
cektir. Sonunda yüce korn 
kumandanın huzurunda u 
ge~it resmi yapılacaktır. 

Şapka nlyen tUrlcler 
ml edlllyor? 

Antak)edeki "Yeni liün" 
den: 

Vaıd olan istek karşrs:nd 
faali)·ete "'eren ~apka tücca 
yalnız biri dün üç balya 
dört bine yakın şapka getir 
lığa çıkarmıştır. 

Yalnı~ iki gün içinde 2:>00 
tıldı. 

Şapka giyimi gün geçtik re 
,.e fesli F..ayısı tabiatile aza· 

Şehrimiz şoförleri el birli 
.şapka gi} mişlerdir. Birçok 
kimse!erir de hu güzel har 
uydurdukları memnuniyetle 
de olunuyor. 

Köylerde de vaziy .. t aynı 
EV\·elki gün yalnız orciu 

mizden yüz kadar şarka gö 
tUr. 
Yalnız Şeyh köyden aJdrj'I 

mektup, nahiye müdürile 
onbaşısının köyJüleri şapka 
rinden dolayı tazyik etmekte 
rını bildirmektedir. 

Biz mevsukiyetine şimdil 
vermemekle beraber, nahiye 
nün ve jandarmanın bu sik 
ne na7.arı dikkatlerini celbe 
kendi isteğile sosyal bir ha 
makta ve ortada başkasının 
zımnen de olsun bir tecutiS 
mamaktadır. 

.Joın .JIDbe 
yatak oda 

takomı Bal 
oteDD tarafın 

saten alın 
( Kalıforniyadarı bildiriliye>t 
Amerikanın Pensylvanya 

açılan yeni "balayı !,, oteli 
ğü otelin odalarından birini 
zere Jon Gilbertin yatak 
nı satın atmııtır. Bu odanUI 
tak çarıanan ile yastık yosl 
ri eksiktir, Çünkü, bunlan 
den Marlen Ditrih utın 
yordu. 

Jon Gilbertin boyu 2 m 
tim, geni§liği üç metre olaO 
karyolası müzayedede biziıo 
1500 liray~ çıkmııtır. Yata• 
mahsus yazı masası, giyin01C 

elbise dolabı, ayrıca bir tu 
le maruken kaplı dört iak 
raya satılmııtır. 

Ot~lin sahibi odalarının 
rı ayn ad vereceğini ve bd 
döıeyeceği odaya da "Jon 
dası diyeceğini aöylemekt 

Yeni otel Amerikada bit' 
ka uyandırmııtır. Bir çok 
aylarını geçirmek için ora 
rine filphe edilmemektedir• 

lin tertibatı ve lükı bulun 
gerçekten bir aık yuvau 
muıtur. 

Jon Gilbertin kendisi ele 
üç balavr lezzetini tatmIJtlo 
Leatriı Joy, tna Kler, ve V 
ile geçirmiıti. 
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ünyanın gittikçe uzayan iki adamı 
Biri Amerikada, biri de şehrimizdedir 

~k Ontıe8iylc birlikte doğumtl
on 8ekizinci yü dönümü gününde 

}'Serinin Pınarbaıı kazasmdan ta-
.Ula gelen bir metre doksan be§ 
tiınctre boylu 28 yapndaki delikan
görscniz, önünüzde kanapcyc , çık • 
~~ seyreden bir adanııa kal"§llaı
gıbi olununw:. Ve bu adamın sizin 
onuştuğunu duyunca, onu bir yana 
p. adeta bu gölgenin ardına saklan 
g!b! du~ sesin sahibini araştmnak 
~ınız. Elıni uzatsa, tekrar geriyt 
P onun elini tutmanız ve sallamak 
birkaç kere yerinizde hoplarnaruz 

CVfik Klzım isimli bu muazzam 
• her sene 10 santim büyüyor. 

~dirdc gelecek yıl iki metreyi . 
erikarun Alton şchrindede bugün 18 

PllF'lda bulunan, fakat iki buçuk metre 
.• 

0 1.an bir "Dev çocuk,, vardır. 
.:thcaaaıalar gittikçe, bu çocuğun 

et'rcyi bulacağını söylüyorlar. Böv 
lll<>d • 
l'\l cm dünyamızın en uzun adam 

lı:ğ d-. kırııiru! olacaktır. 
:r ~·~erili Tevfik Kiznn kendi
"' et.itip 

Uztın geçmezse ..• 
b hoyıu inaanlann ba§lanndan 

ahıtılık fenninin terakkisi uğrun
- cm b" bu l) ıraz da reklam olsun diye 

c-, nıahlitkun ayakkaplanru bc
pa:;Prnağı üzerine alımJtır. 

ita t ~O Bantimi mütecaviz bir ayak 
Ün P llllal etmenin ehemmiyetini 

~Uirainiz. Diyorlar ki bir çift a
ona dayanacak deriden olmak 

.;· ~00 dolara çıkıyonnuş. Bu para 
:u~~~t küçilk: kayık alınabilirmiş. 
~cağı tarak ve dit fırçası bi -

3' ndığnmz hacimde olursa, za -
• ~ l>cv çocuk bunlan lrullanabili
~ .qt bu tarak ve fırçanm onun c-

e PcJr kaldJğı için arada biı 

RAa:e.:ecnn eli, tabii 
ınd9 olan babacağı...""mın omuzu 
~ 

AmeırDkadakD1n1Dını yaşavoşoıri1D 
te'ltkDk edersek lbDzbmlkDnDn ne 

ooacağono kestnrrebnonırnz 

3 sene önce kendisine yapılan 
bir karyola bugün bir köşe 

minderi halinde kalmıştır 

Dev çocuğun kahoo.ltısı herkesin aldığı kahvaltının dört 
te§kil eder 

onlan elinin bir tarafında unuttuğu dal Dev çocuk bununla da iktifa etmiyc-ı 
da uzun maceralar geçse yeridir. rck on bardak kahve içmek arzusunu 

Robcrt Vadlov ismindeki Amerikar. göstermekteyse de annesi artık o kadar 
_çocuğu on beş yatındaykcn iki metreyi fazla yeyip içmenin bir Dev için dahi 
henüz aımıştı. Demek ki mütehassıs· çok fazla Ç>lduğu kanaatindedir. 
lann tahmin ettiği gibi, uzamak yolun- Genç Dev, daima bedenen rahatsız 
daki vaadini yerine getirmekte ve git- vaziyettedir. Yani bir yere sığışamaz, 
tikçe boylanmaktadır. Fakat bu yüz - yerleşemez. Çilnkil bildiğimiz sandalye
den çektiği sıkıntıyı bugüne kadar bir lcr onun için çok alçaktır. Sandalyenin 

arkalığına da dayansa bile ... Sonra bu 
kendisi bilirdi. İşte şimdi yazıyoruz· sandalyenin onun altında kırılması ihti
bunu siz de ögrw enccck, siz de bileccksi 

mali de vardır. Onun için, mutat hacim 
c!eki sandalyelere mesela bir lokantada 
oturması laznngcldiği zaman, Dev ço· 
cuk amudu fikarisinin alt ucunu san
dalyenin kaidesine itina ile yerleştirdik 
ten sonra ayaklarını masanın altından 

uzatryor. Uzatması da bir zarurettir . 
Çünkü dizlerini kıvırdığı zaman masada 
beraber kalkmaktadır. 

De.ıı rocuk, bir otel odasımn 7mp~1 1)11 ;irıde tabii boyda bir hizmetçi u. 
karşı ku.r§ıya 

Bu, fotoğraf, bir adamın bir bebe], 
odasından çtktığını göstermiyor. Dev 
~k kendi evinde bir odadan bir 

odaya geçiyor 

Dev çocuğun derdi yalnız kendisinin 

tif'ğildir. Annesi ve babasının da bu ha

rikulidc uzun boylu ve iri yapılı çocuğu 
doyurmak giydirmek hususunda çektiği 

zahmetleri bilseniz! 
Bu kadar silratle büyüyen bir çocu -

ğun herhalde fazla gıdaya ihtiyacı ol -
c!uğu tabiidir. 

Onun için meseli sabahlan, bu çocu

ğun önüne, gelişi glizel hir kah~altı koy 

makla iş bitmez. Getirilen her şeyin en 
aşağı dört misli fazlasını getirmek lazım 

dır. Aksi takdirde Dev çocuk kendisinin 
a~ bırakıldığından şikayet edecektir. 

Sabahlan yedıği kahvaltının küçük 
bir listesini yapalım: 

Dört bardağı bol bol dolduracak nis
bettc portakal şerbeti, sekiz rafadan 

yumurta, (içerisinde 12 dilim bulunan) 

iki tabak tereyağlı kızarmış ekmek, bü

yük bir tabak elma marmaladı, beş bar 
öak kah~e-

\.. 

Uzanmış ayakları masanın öblir ya • 
nından 91,S santimetre dııarı çıkar. 
Artık lokanta içinde gelip geçenlerin 
ayağı takılan takılana .. Dev çocuk vücu 
aunun öbür nihayetini göremez ki ha . 
kim olsun. Dümeni kırsın veya tehlike 
ipreti versin •. Üstelik kımıldanamaz da. 

Ayakkabı meselesine gelince, tabii 
hiçbir dükkinda onun için hazır ayakka 
bı bulunamaz. Elbiec o kadar ehemmi -
yctli değil. Terzi nihayet biraz fazla 
kumaş sarfcdcrek ve bir parça daha ip
lip harcayarak ona bir kılıf yapmak im
kaıunı kolayca bulur. Fakat ona ayakka
bı yapmak başlı başına bir mimari ha -
discdir. 

Bu kadar ağır ve iri yapılı bir adamın 
ayağına gelişigüzel deriden yapılacak 
ayakkabının hiç mukavemeti olamaz. 

Onun için malzemeyi takviye lazım
dır. 

Bereket versin Amcrikada bir şirket 
vakidir. Kendisine eldiven hususi suret 
te yapılmaktadır. 

tki katlı otobüslerde seyahat ederken 
eğer içeri oturursa kanapcyc yan yat
ması lazımgcliyor. Ancak üst katta bir
az rahat edebiliyor. 

Fakat şunu da söyliyclim ki, gerek 
otobüs ve gerek tramvayda, yahut oto
mobilde iken "Dev ço:uk,, arada bir dı 
şan çıkıp girince kocaman azasını işlet
mek ihtiyacını duyar. 

işte bu merasimi yaptığı zaman civar 
daki bütün faaliyet durur, seyrüsefer ka 
nşrr, bebekler arabalanndan büyük ço
cuklar pencerelerden yuvarlannlar, 
Köpekler havla~ağa başlar ve polisler 
koşuşur .. 

O gerinirken görülmemiş bir dev 
manzarası arzcdip etrafı heyecana ver
mektedir, 

Türl:iycdcki •· Dcvçoc·uk" Kayserili 
Tcıı/ı.~ J{cizım 

Peki bu delikanlı nasıl ve nerede yatı 
yor? Onun da usuliinü bulmuşlar. Bir 

ctele indiği zaman üç çifte karyolayı 

da ayak ucu taraflannr çık.:ırıp birib!rine 
cklcmcktedirler. Bu suretle Dev ısocuk 

çayırda imi~ gibi mışıl mıpl, hayır, ho
rul horul uyumaktadır. 

Kendisine bir marangoz tarafmdan S 
sene evvel hediye edilen ~:ryola, bu· 
gün ona ancak bir köş .. m. ~ ::>labile
cck cesamette kalmıştır. 

Tiyatro ve sinemalara gittiği zaman 
muhakkak en arkalarda yahut locada 

yer almak me.:buriyetindedir. Çünkü an 
taraflarda olsa, oturduğu uman bile u 

kadakilerin, "yahu ayakta durmıyalnn I" 
ôiye ona serzenişte bulunacaklan tabii· 
clir. 

Ancak bu kadar göze çarpar derecede 
iri olmanın bir faydası bulunsa -gerek • 

tir. Bu delikanlı yarın evlendiği zaman 
karısından kaçamak yapan bazı kocalar 

c:bi asl., har ·~ .. t edemiyeccktir. Çünktl 
onu.gittiği yerde görmiyen kalmıyacak 
tır. Girerken ve çıkarken, meseli bizim 

altıncı Daire . .' ı hareketi nevinden bir 
pöze c:arparlıkl:ı, herkesçe, tarihi teablt 
edilebilecek bir manzara arzedecektir. 

Amerikanın Dev çocuğu Robert Vad
lov bir noktada halka çok sinirlenmekte
dir. Ona uzun boylu olmasından ötürll 
bazı nükteler sarfediyorlarmış. 

Mesela: ''Başının bulunduğu yerler
de havalar nasıl?,. gibı ... 

''Senelerdenberi bundan başka bir 
söz işitmedim,. diyor. Ve bu nüktenin 
tıilhassa eskiliğinden artık kendiıine 
bıkkınlık gelmiş olduğunu söylüyor. 
Dev çocuk Robertin annesi, bamaı .. 
iki kız kardeşi herkes gibi tabii hacim
dedir ... 

Robert bazı iri boylular gibi ahmak 
değildir. Alton kolejini muvaffakiyetlıa 
bitirmiştir. Şimdi hukuk tahsiline geçi
yor. Yarın avukat olacak ... 

Mahkemede eliyle işaretler edip heye
canlı bir müdafaaya başlayacağı zaman 
boyunun kaç metreye varacağı belli de
ğil, fakat şimdiki bayiyle bile alacap 
manzarayı düşünmek kafi. 

B. Jl" 
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Bir ••diktan l•al ettltım 88ndalla daha 
metrtnte1ken "Kaçak korsan,, IAkabını 

kazaomııtım 
..... la•••• llall•ı • ı Dl bir leJ&bate çaktılı içia brlleleri 

.&-.. ...... ...... ...,_ --.. lnaabyamadL Soma pollta ile g6nde-
ı..-. .............. ,... .... aı,. nceklert 

- ....... willıffllll ...._ - Tabii mitJdl sevinildi Te kazeni-11.-r,... 1*' .......... ,... ... min ~ ptmeme jzjn verildi. 

.,.. -Mile brlı Jldml Jmııb. 
nr8' .... da • ,.. •üflı:•tea -. 
tlllllt ........... ,.. ...... al-
.,. ,. iiliMlffaık oJdma 

:s.,hat! .,. Ul1Wll 19temlyerek 
..., ,.... tal-llb- 8mfta deftee.. 
liri ..,.. ...... atJamsla koyDJdam. 
Ve 1* llil Mtllld otaveıdbD! 

BlobWüd ... blrlftl Jd 
1'llJ.D' ........ llkl mı tawı,. 
.alı 

- 8üm Wwta ..,,....., mnlh 
••IWIDdea belki f-.Mr PGktr· Bm 
.. ~ ,.. ... ahtbrmm. 

Nllrlle büm .. lllall fe)tan ...... 
llDll blylk amwnln ku1mma JOİdR 
mekteblmba mlc'llb1bdl ÇJbrdı. 

- l1lalDmtl mad baJdanus! Pelib 
••fmm en Mmbell Drta .... 'birlD-* olda. Ba -m ............ ~ 
tlJdana aldım. .. tawl)6 ..... 
••ı ar•: 
- reUD mufmm bfrhıclaf mi? 

Yanlışhk olacak! Benim ba iet.en hahe 
rim yok! FeliU beamatat .,..,,, ... .,_ 
llUllCUft! 

- Anımzda ... ..,. 1aittl, dedi, ile 
lia1ln ... g&-! 
•• ,..,. mlJllnla de fayda ver. 

mediğini bildirmekt.en çekindiği için 
babama. bir teY çıtlatmadı. Artık btt
ylik Mnemtn de himayesini kaybet
tikten llODI'& evde adeta bir bitaraf 
mmt.akada yqar gibi olmqtum, ne 
babama yalrlapbWyordum, ne de bü
yük anneme ... 

Paakalya. sıralarmda smıf geçece
fimden kat't surette ümit keserek be
ni Hal'de oldukça meghur bir makine 
mektebi oan B'fitter ve Zander'e ver-ı 
cUJer. Tabii uzun uzadıya nasihatler. 
ftltler ve saire-. Smı:t geçtfgfm tak
c!lrde tatil milddethıl lnmmlmln ya
mada Ptirmek vaadinde bulmıdular. 

Tatil ~ ben bermutat smıfta 
Dhlılltmı. Eve döndUm 

- 8llllfJ pçtlD mi? 
- JINt!. Fakat melrt.ep mttdtırl a-

KanJetimJe bmim bm lnımbara
ma ftldı.. Aruıra plen akraba \'e ta 
aJJ6tat .... para atarlardı. öte
deaberl lılr ıdgorta gibi gheDcllğim 
lııa 1a11111maJ1 kmtljua za:man için
dea 80 mark çıktı. JCardetiınln kum
lmlmm da mab!nlle qarü M;inden 
tO mllÜ aldan. KanJeıtlıeta bükmı 

almak iatemadtm .... - ,apa,ım ki 
t~ •11ftffak olabblek i
• ~,. lhtt,.am ....... Rem bir 
llD ba parayı, hem t'alsl mlretkep 

~ We -- lmJııtlDdeJdlm. 
Pllmm .. ,. bulttl: 
"411dwı bundan eclbHfllhn ba.ıı 

....amatla dmts hayatı g611lmde bir 

.....,... llbl ~ Halbuki 
kara .,... dair 1ıılltlD nwltmatım 
mektep ......,... Dtqe qmıyor

cla; mekteple anmm • kadar iyi ol
dal'a iae maltm., ... Prw B'-ark va
pnaaa bir gla elime bir yemek U.a
t..a PÇlldltl. Ok psdlrlnce: 

- Vq .._, ........ , demek va
pur ..... imal YJle ,....... bea
BJOl'lar! 

Olmmt oldulmn birçok deniz ro
maJan, le'J'l.}ıatnamelerde beni deni
m eı.ıen bJr A11iJ yapımttı. o amana 
kadar dmJs hayatmda ancak bir tec-

rtr""•* 

( ,,.,,.,,., .,.,. ) 

K~ADIMLA• aEMi "** NL'4R/Hl•9' Roman 
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Kolu Jranadı kmk bir halde kendini 
koltuklardan biriıılıı Usttlne attı. 

Her ter omm aleyhtııe fttft'a.k et
mifti!.. GörlbıOyordu i§te... Bt1tün 
malıremiyethıl bütün gür.elllğiyle kur 
c1uju bu yuvadan, bir an içinde kötü 
'bir tesadüf ytbıilnden koğulm\lfbı. Şu 
ihtiyar bdmm bpıdall girdiği an, 

mee'um anmJt.. Fntmanm k&-pe bir 
fidanı yerinden söküp atması gibi, o
nu, bu saadet muhjtfnden çekti, a.ttI •. 

O gündeııberl, buraya adunmı at-
m11 değildi 

Her gey, yerli yerinde ahıJblı şe

kilde -..,... Bahtiyarlığmm çerçe
ftll ...... Balba1d •iden. giilüp 

O)Dijuak, .-rlnçfen IDçrıy&rak girdi

li ve ~ leele koııufUp ı.t.ediği 

,_. WdlflflCI tlolqt.ıjı bu efde, o-
1111, mleflr od ....... mleeflr libl bek-
JetfyorlR. 

Blrudaa: Ufltnnnet.U pldl!,, dl
,. haller ,_....,._ O, aw llCnY'a-
DUJICÜ, ımal,.uat ~. İ8 
meta.,__~ ~aru-

metendl., ı.a.tör+ o ı.- ki. istl
rahatbd. fllerial. ta,.ama Wbamı
m. lnllla bltlD mneadlyetlal san-
mll. g&IJ8nln iltdil tekle llObrıuıı
tu. Ke)'fiDin istediği saa.tte "humıe-
fendi,, niD, evine girerdi. Onu 
hamamda yakalardı. Aynası karşısın
da saçlarını tararken. yahut yatakta, 
yakalardı... Fakat mühmel hallerinde 
ele gec;miş olmak laneti 111kma çevi
rirdi. Daima boyalı ve itinalı gezme
Y!! çabf8.ll ve ayle olmaY,1 seven ı. 

Krokerde mu haf aza altın 
herifleri ıstanbuld aldıkları 
kaçırıyorlar 

Çünkü daha k a p ı y ı çalar t 
~maz heyecandan nefesi tıkananlar . 
meraktan sararmılar. lsorkudan ödü pat 
Jayanlara tesadüf ediyordam. Çünkü or. 
lar da Krokerde miuflr ettiiimiz mahut 

ların içyiizzünü ve liyık olduktan aki
betin maDM&m çok iyi biliyorlardı. Bi
naenale1' ODiara:-

iııgilizlerı gücendirmek istemiyordu. C 1 - E.wlA bu iti 
nun bu (idarei maslahatçı) siyaseti t a 1erjiniz d:ter ........... 

- Yann top yekun gidiyorlar. Çün· 
kil hı.arada kahna hepsinin teşrif ede • 
cekleri m ._. iJıı.I mevkii ucunda y•i 
1ı ip saUaMn ~.,aklı aehpadır. dt1ey~ 
dim kıyamet kopardı. Onun için: 

- Kusma, biı- ıey mi var? 
- .. oJdai' 
- Jfiçia çapıyorlar bbi? 
- Daha nt u4ar oıada kalacaklar? 

- Halimi% - olacak? 
Gibi sualler• demiıdaa adim ıibi 

bia.U btr ıttldlnet içinde w ...... : 
- Bilmem, diye uvap verlyordam.. 
Mallalle bekçiM giW bu kapı p1am 

fallı bittikten IOftta latanbal taıdlna 
geçerek polis mldihi! Biat beye ufn
dım. Son ıtlnlenle omm 11*1 Jüib. 
ten bqından atmJttı. BôW pbi icra· 
atı nisbeten mahdut bir ıırhaya inhfar 

etmiyordu. Dü'1ell itillffye rabıta.ar i .. 
ten tamamen çekilmiş gibiydi. Binaen~ 
aleyh, koca tebrin ... Jitine müıealllk 

- Dan halledildi. Onlar cfa neticeyi 
kabul ettiler. Şimdi de bqlaımm ça
reMal 4)G,Un6yorlar. 

-H.,...oJa? 
- krokerde muhafan aJtma aldıkta 

n heriOerf tstanlm1dan bçınyorlat. 
-Ne zaman? 

- Yarml 
- Bu kadar çabuk mu? 
- Evet! Entelliccna Serviıbı verdiği 

karar dUn Londradaıı teblii edildi. Ka
piten Denet, m61Azim Bland, koloneliıı 

odaımda toplandılar •e heriflerin ya
nnki ek1preale derhal ıevld•rine ka· 
rır verdiler. 

Verdlfim bu haber fherilıe. polis 
mUdUril dUf(lneeye daim. Bu :baimerin 
firanna mani olunm• için evvelce But 
bey nezdinde yaptığım tetebbtislerin 
neden akim kaldıimı ad9t""ttıa But 
bey o zaman bu JDeNle fbeıWe çok 
durendişanc hareket ediyor, bUhaasa 

met, genç 1.gıkmm olur olmaz yerde 
olur olmaz vaziyette kendlaiııi gönne
siııf pek istemewli. l'abt aldıran 
kim? Murad, neee içinde, bilUlD mU
manaatlara k&l'II dururdu. 

Kulak kal>altıycmıu. Her çıtı dkı.11-
yordu. i'akat daha gelen ilden yok •• 
Sil.kit OD1l miyw ... 

Neredeler? Belki de yatak oct.m
dalar. BeHJj de küçük oturma odum
da. 

BUtiln ihtiyatlanallt keadl Jrendine 
IOjukkanbhk t.ellriDlerine rafmen. 
yerinden f1rlamamak için, koltufuıı 

kenarlanna mJa sıkı y&pJfb. AP ha.. 
reketleriyie ve meeaf"ırlit lralc!eleri-

ne rlaJet haliyle lliniıine doku
nan tu himeetçt &nineyi bh-
retae... Şu kapılara atılsa, boğa 
libi oıılara hamle etle, yuınnık 

sile, tekme, hepsini devtrse... Ontıne 
çıkan a cadı )falfke teyzeyi de ezse, 
kemllrJerlni çatır çutur krnp kafamı 
~ mahvetse ... Ah f~ a uman. 
saadettne kavup.caktr ... 

Jl'akat bunlar kabil mi?... Bekl.,.._ 
mekten, şu koltuğa ~ılıp kakılıp 
ka.lmakt:ın \•e. beklemekten başka ça
re mf var. Fakat, nasıl oluyor? -ram 

kip etmeğe zaruret duyduğu günlerd\. eder. 
biz, milli hareketin muvaffak olacağnw - Peki 1 ne ,.,.._? 
henüz kat'i şekilde emin bulunmıyor· 
dak. Bunun için, İstanbul halkının e
sllmemeıi bahasına birkaç alçağın pos· 
ta kurtarmasma g<Sz yummak vaziye · 
tine katlanıyordu. Şimdi ise vaziyet de 
ğqmiıti. Tnrk zaferi güneı gibi aşikar 
bir haklbt halini almıştı. Türk millet 
yuvarlan4ıjt felaket ve esaret girdabın 
dan ~to. Artık ıuna buna mü
ma§at etmeğe ne Hizum vardı. Türk 
milletinin ıı.klamu aramak zamanı gel~ 
mi'fd. 

Benim, o ıaman bu hain heriflerin 
memleketten ka;ınhllMMll için olan 
_.. n inadım neden ileri geliyordu? 
Ben, onlar memldretten defolup ıittill· 
teD IOlft tekrar mlDetin bqtna be11 
olacaklardır diye bir .., dti~y_.. 
dam. Daha dopı.a fi1Uneam1ordum. v..- ft tecrlbea ~ ı.tikbale ma. 
teallilr itler IHriDde •ôialara yalan 
tahsninlercle ~ m6uit değil

di. Benim bllt6n bypm. bittin düşün 
cem ve bUtiln arzum bu adarnlarm yap-
tıklarının yanlanna kar kalmaması, 

hepsinin cezalanru gCSrmeleri idi. 

Bamıa ipndir ki Ent bey dlflinceye 
daldılı smmn banı fiS&terdifi fazla tew 
vecc&h ft itlmattail binz da fl*llanıut 
bir lialde ı.,.. ettim. 

- B~efmcfi r Bu itte hAJt sfri dişi> 
mır 'ftdyette fite~ lC:at'I bit 
brar ~&.Ycl&ik'. 

- Radk ıtıeseft' offuin t 
- Bunli.r aınemleketc fenahtc ~er 

mil 

- Ettllerl 
-,. Bunlaı, vatanın, milletin kuitulu-

ID ~ ,_,.. mi1JI mUcat.Sdqe mtdıa
Wete • .....,... mı1 

- Çalıplar. 
- Blm1lr fttanr. ftta1a Wrlkte 

mBI .... •tmak ........ , 
-bt.-.. 
- BaaJu Tlrldlllla J118aa lrant tacak..,,.. ~ _,. 
-Y ....... . 
- o ...... banllrm nlut nim a-

l'llllllSC ~ ı1111Mtleıilw llUll ıöz ,.........,. 
- O,..! Bea c1aı. mtlteeeıdr6n 

Ve bnr .ıu.... :Pb1nnwlan, Jfecip 
mllletln takdir ft WdJd daldlhule ceu
Janm .,.......,. --.w.. ır.at ta •

1 
taobalmı blDls msik bir ...S,ette ol
duiuma dt taWlr edelim. 

saat ftçte,, dememiş miydi?... 'O'ç bu
çufu çaldı itte.. N Ull alw! 

G&il yerdeki b&)Jda • OIWerindeD 

birini ipnotiaıeli)'or.. Tttnyea dizi 

asabiyetten l9ylıl eden sinirlerine tem 
po veriyor... Çenesini yumruğuna da. 
,.amıı, hiddetine, •bırmbima hlkim 
olmak ı.t.iJur. 

"- Ya 111 cadı bn hemen IU evden 
defolam gitain, yahut ta ben oma ya 

ka paça sokağa fuiata111D ... 
Aklında fikrinde hep bu... 
~ bunu haylmmak iaüYol'
Likin, aklına Zübeyde hanımefen-

di pldL. Roma.D1arda remı1 yapılan 
alim, kmımuvuatal kadml&nlan bir 
Nimune! Dimdik 1öjdeai, elini azat
~ parmağiyle kapıyı cöateriyor. (). 
na. hemen dıaan çıkıp gitmesini emre
diyor .• 

Bu evden "yaka.paça" sokağa atılan 
Malike teyze değil, kendisi olmqtu .. -

Bugiln de buraya ıeliei, aşalı yu
karı kaçamak tekildedir. Kabul edil· 
mek için bir takım nazil< misafirlik 
kaidelerine riayet etmesi mecburidir. 

Başım salladı. Hatıralarım diına· l 
fmdar1 atmak fstedf. Ayap kalktı. 0.1 

bile bujDIUIW 

-PddBfdaUBD 
muma 11111111 ohmla 

- Sahi ml11 

-Bwt.-*• 
pcapm. 

Heywcandan ..,..n 
ğakalktımftanalatenal 

iki elini .... lptlm. 
Polla ...... ile ba 

elan IODfa ~ fasla 

• o kadar "°'1dmut 
ODU daba fazla meguJ 
... Bir çocuk pb1 
,... oteJinden pktım. y 
giderken kendi kendime 

- Ha sen misin, gel 
- Emriniz? 
- Varjabedyanm ba~ 

haberin var mı? 
- Hayır! 

- Varjabedyanm ve 
Geclikpatadaki e.leri diln 
mış ... Ne cam kalmış. ne 

civar balkı bD iki adamc 
re hbmet •tdkleri içia 
yo:rlarmıg. 

- Kendilerine bir fe1 
- OJma'"'f, ama. olaa1 

için. yana yabndald m 
tikten soma KıolıeriD tlıd 

men ~ltn'f olacak, 
vakkat bir zaman lçJn li 
1i llMftlmlann aftelerlle 

Jara yerteımelertne karar 
düfiinti:'km de evve1t 
geldin. 

- Ben mi? 

daıım içinde qafJ yak 
barım 6nftnde darda. 

.. _Ben, yol t&erf 
hi.diseyim... Belki de 

bir hlc:Use ! " 



Cl\lr[Jl'[ll][II] 
polyonun oQlu, şimdi Viyanada Habsburgların 

nıezarlıQında annesinin yanında 
gömülüdür. Kemiklerini 

buradan, P arisln muhteşem 
Enıvalid sarayına taşıyacaklar 

Vi11lftada K~puçen 
o...._ a 
!tıi&Pol lllpıarator tr:mıMnu nın *tldal kn:ı u• 

1°"1111 "-n.ı Marı l..ulz'ln. oıolda Dük dö 

a.,,tad'ın 1 il dlrrl. 

ı huıuıt muhab· . 
V U S T ırıınızden) 
LA URYALI. 

R tarafından o· k d.. u 
o Rayştad adıyla 

çağrılan . 
·glon "k ' ' a ı r l e-
• '1:1...... artal Yavrusu 

rı, .nvma kr " 
alı ve b .. ük onun o~J uy 

d g unun kemiklerini 
an Pariae getirmek . 

kuvvetr b" ıç n 
ı ır hareket uyan-

dô Rayhttad'ın cesedi 2• 

rnensup oldufu Habıburg 
nın 200 ıenedenbcri gö
e bulunduklan Kapuçi 

dedir. Bir çok defalar bu 
Franaaya tqınması için 
ler yapılDUf hazan Av _ 
r bazan da Fransız h ·

buna müsaade etmemi ti. 
brin üstilnde A L'aglon 

192 l fransızca ibareli ya. 
Çelik çelenk vardır. 
1Yonun cesedi 1840 sene

vali'de gömülmek üzere 
len adasından getirilince, 
ıene Napolyonluk da

k.barınıı ve üçüncü Na. 
tahta Çıkanlmııtı. Kartal 
h~ 1 u da Parise geti-
ıç liipheaiz Envalid'de 
Y~nı baıına gömülecek
llrndi Fransızları aya. 

brbilecek Bonapartistler 
~eseıe yalnız ıüel b · r 

~n calandmlmak-

kitler p 
· l'lftaız batbakanı 
Ot '!/' bu 11lnaya seyahate 

L bıeaeleyi de konuı
•erıcn. · h. ı L... ıne müracaatlar 
• ıa-..t l3 

caatl aıbakan bütün 
ara kulak bile asma-

i,.· 
~•n zaınanıınız tarih· 

"•Ilı \' ı-
. . e acınacak bir ıi-

~tir. Dünyanın en bü-
tiJı Yegane meıru otlu ,.,. 1 

lcr ıe en, dofar dof • 
~pırı:.lı olan babası tara. 
Jr-. n bu çocuk, dört 

erk bir iht' da )l ıpm n 
req·ldı.z!ı bir kafese tı-

9'u.. ~ dıplomatlar eJin
••CaJc h J' • 

nalın~ a ını almıı. ek-
ti! 11 uzak JraJmıı ve 

•daaı ha na olmek üzere 
•. baaını bir daha ıö-
"ldarı 
,pe, 1ı: •<>nra Avuıturya 
... Cnd" 
rı 1 le zı ve Napol· 
•ı '.Pttari Luiz i Parma 

)' cllJft1ıtt 
tah 1

• Kadm orada 
tını kaybetmekten do-

~ı Avuıturyalr Kont 
tlevdaaile avundurdu. 

• ~111Paratoru da genç 
ıçın en ehn"yetli yer o
na}'ı ıeçti • çünkü Pran 
durmadan bu genç ço

'l'n1alt rn kaadDe pUnlar 
İJra?ar ta rlıyorlardı. 
J>olyon Pranuda iken 

Sara Btornıırd ""'tbur l!ldmond Rotıı. 

tand'm ıın:;-lon plyealadf! OOk dö 

Rayftad rolbde 

ıüzel,gürbüz bir çocuktu. Deli
kanlı oluncaya kadar da hep böy• 
le devam etti. Babası Moskova 
seferine çıkarken ancak iıç yaptı· 
daydı. Moskova felaketinden '°"'" 
ra Laypzig mağlubiyeti gel i. 
Napolyon Elba adasına sürüldu. 
Bunun üzerine çocuk da evvela 
Parrr.aya sonra da Viyanaya gb
türüldü. Çocuğa Franuyı ve Na· 
polyonu unutturmak için elden 
gelen her ıey yapıldı. Fakat o da 
ınadına babasmr ve az yurdunu 
hiç dii§ünceıinden çıkarmadı. 
Bir gün: 

- Eğer Jozefin benim anam 
olsaydı, Napolyon Sent Helen •· 
dasını hiç görmezdi! diyerek bü
tün mürebbi ve muallimJerini p
prtmııtı. 

Kendisine Avusturya orduıun
dO: yüzba,ıhk verildi At üıtilndc 
Viyana aokaklanndan geçtikçe 
kendini herkese tanıttı ve s<.vd'r
di. Hele kadınlar ona bayrlıyor
lardr •. Çünkü cidden güzel ve çok 
yakıııklr bir det k1nlı}·dı. tmpa· 
ratorla prenı M etternik ve Kont 
Diyetrihstıyn delikanlının bil
haasa bdmlara dillıerek sıhhati
ni bonnaaı için onan c;apkınblr· 
lanna ras yumduktan ba,ka kar· 
şısrna güzel kadınlar çıkarmakta 
blribirlerile ldeta yanp rirdiler. 

lkl yllz Mnt'dforı'IM'rldlr Haltsburlfla_ 

rm sönıüllllt'ktr olduklıın \ ı, 1'(\ada 

K•JHIÇ• o klllıwıılnln l\"tUndrkl amip 

bt~kc) 

tın b 1 aydı kadın onu zorla ka
çırıp ıötürecektı. Duk ise Avus
turyalı muhafızlarının arasından 

aynlmaanajı daha muvafık buldu. 

Zakn pek zayıf olan vücudu. 
b'tıp tukenmez zamparablrlar yij,. 

zünden büsbütün güçten dütü· 
yordu. Kontesin bütün teşebbüs. 
Jerinc karp verdıti en aon cnap 
ıu oldu: 

- Pranaaya bir acrıilıeıtçı gi· 
bi dönemem. Hele mntet beni in• 
tihap etıin: ben oraya dönmenın 
yolunu bulurum. 

tyı hır ımparator olmak için 
nefsinde bir çpk meziyetleri top. 
lamııtı. Güzelhfı, yakıtıkbhiJ 

herkea tarafından koüyca sevil• 
meıi ve heJe her meslekten ziya
de askerli&e bütün varhğiyle bal· 
lı olmam hep kendi Jehindeydı. 

dutu llalde atk ve .. ,.... entrikalar J IWlndea 

11m...-. 

Avrupanın en büyük imparator 
)uğuna hükümdar olmak üzere 
doğdufunu biliyordu. imparato
run kendiaile oynadıit pleri 
ve muhtelif harpleri nerelerde b
zandıfuu büyuk bir küre üatfb 
de cöatercliii zamanlan tayle b6y 
le hatırlıyordu 

Şan bum 11rayında 

N P h on ottu ~ ROIM krıalm• ttDrır• ha.. 

rlt. mı cösterlyor ve bu dünya IUtOnd mü. 

blm rollu oynamaarnı Omlt edt, ordu. 

çok kolaylıkla Rayıtaduı 
daire•i dogrudan dojru· 
ya Sofinin odalarının üs. 
tundcydi. Hiç kimsenin 
bilmediği gizli bir merdi
venle oraya varabiliyor
du.Sabahları ıatonun par 
kında tekbattlarma geze 

Hk defa battan çıkıtı Şonbrön 
sarayındaki Robcnson Kruzo ma· 
garaaında olmuıtu. Burası hlJi 
7:İyaretçilere gösterilmektedir. 

Sarayda biricik ıevdigi arkada· 
P annesinin yeğeninin karısı olan 
Artidü•cs Sofi idi. Bir Bavyera 
prensesi olarak dogan bu kadın. 
genç Napolyona bütiın varlıiiyle 
acırdı. Muharrirlerin ekserisi bun 
ların ara ında bir aık bulunduğu
na ittifak ederler. Bu meselede 
en salahivet sahibi tanılan Fran
sız muhıırr rlerinden Oktav Aub
ry diyor kf: 

"Kont P.ayştadın kötü taliin'n 
dönmesini ve imparatorluk tahtı
na çıkmasın dört gözle bekbyor· 
du. Sarayda ve imparator aıtesİ· 
nin huzurunda bunu hiç çekinme 
den söylüyordu. İmparatoriçe i· 
le saray kadınlan gizliden gizliye 
şüphelenmekle beraber, meydana 
bir şey çıkaramadılar. Viyanada 
hep berabe d 1 ıı r1 rdr. Bilhassa 

rek, rözden kayboluyor 
)ardı.Sofi de ekseriya küçük otlu 
Fransuva J ozef'i kucağında tafı. 
yarak onun dairesine giderdi. Ço
cuk henüz bir kaç aylıktı ve o
nun bir gün Avusturya tahtına 
çrkacağtnı kimse aklından b"Je 
geçirmezdi. Rantad yavruyu d:z 
!erinin üstüne alır saatlerce eften 
dınrdi. 

Arşidütes Sofınin genç Napol
) onla olan mahremiyeti senelerın 
de dofan Fransuva Jozcf umumi 
harbe kadar Avusturya tahtında 
oturan imparatordur. Bir çoktan 
onun Dük dö Rayttad'ın oğlu ol
du una inanmaktadırlar. 

Dük ayni zamanda Viyana sah 
opcruınrn bir çok kızlarına 

ı t fat etmekten geri kalmazdı. 

?ıl:uın arasında Fannv Elsaler 
h kız vardı. Bu kız hkkrn 

:ı meııhur bir hikiye vardır: Dil 
kUn 6lilmünden sonra bir inr;ll z 
bir randevu almıı. pazarlık edilen 
parll 'I vermiş ve ona veda eder. 

ken deiniftir ki : 
- Tqekkı.ir ederim fimdi Dük 

dö Rayttad'm mezannı rördum 1 

* A V U S T U R YA politika· 
edan babaıının hatırasını 

Düke unutturmak için vu ıüç
Jerile çalztırken Fransadaki Bo. 
napartistler de onu tahta çıkar

mağa utraııyorlardı. 1830 Bur· 
bon hanedanının sukutundan son 
ra Napolyon ıUJilesini ihya için 
kuvvetli bir cereyan vardı. Dil. 
kiın iadesi için bir talep yapıldı. 
Fakat, Avusturya imparatoru ta
rafından tiddetle reddedildi. 

Dükü kaçırıp tahta oturtmak 
için Kontes Napolyon Kamerata 
tarafından çok atakça bir teşeb
büs yapılmıttı Napolyonun abla-
11 Prenses Elıza Bahiyoçi'nin kı-

ı olan genç kontes hem yıizı.i 

hem de karakteri ıtibarile bUyük 
Napolyoııa çok benzerdi. Ata bin 
mtkte, ıilah atmakta bir çok usta 
erkekleri pek geride bırakırdı. 

Kontes Viyanada bir eve yerle· 
ttrtk, Dükle gizli temaslara gi. 
rişti Ona daima babasının gaye
lerini hatırlattı ve onun gözleri 
kendi resmine dikili oldufu halde 
naırl öldUtünil anlattı Fakat Dük 
Fransaya k çmak suretiyle dön
mete yanaımadı. Efer bir fıra. 

Geçirclil'i ten ve çapkın hayat 
onu blllbUtün ölüme yaklaıtm· 
yordu. Askeri vazifelerini yap
makta cUçlük çekiyor, s01yal it
lerini ıörebilmek için ufraprkcn 
ckıeriya bayılıyordu. 1832 yılın
da. 2 l yaıma ba•lı bir kaç ay ol· 
muıtu. Uzun &ünlerin bay&mbk 
ve ıstıraplarından sonra CSlüp cit. 
tı. 

Ölümı.i etrafmda bir çok dedi
kodular yapıldı. Dük dö Raytta4 
m zehirlenerek oldüiU t6ylendi. 
Bavyera kralının Avusturya elçi
ıine ıu ıuab aordutu. tarihe c~ 
mittir. 

- Söyleyin bakayım: Dük dlS 
Rantad"ın tabii bir ölümle ölmilf 
oldutuna inanıyor musunuz? 

Bir İngiliz muharrir, Borciya• 
1ar tarafından kullanılan ve dok· 
torların pek öyle kolay kolay 
keşfedemiyeeckleri zehirli bir 1-
l"ctan bahsetti . 

H21lbuki ıavalh delikanlının ve. 
rem hastalığından 61dUğüne hiç 
ııü he yoktur. O günlerde verem 
hen· ı iyice anlaşılmq bir haıtalık 
rte ~ ıldi ve Dükiln sefahati ile mu
h;ti bıı hastah~rn çok çabuk iler
lemesine sebep olmUftu. 
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RADY(> 

1STA?lı"BUL: 

BINBMAL..._B 

18,30 çay saatıı., dan.il mıııdldıd, 19,30 Pif-
kın Teyze tarafmdan monoloğ, 20 Müzeyyen TCBK. 
\ 'O arkadaşları taratmd&n Ttlrk mUBlldai, lPEK 
ve halk şarkıları. 20,30 KUnlr Nureddin ve 
nrkndaşlnrı tanı.tından 'l'Urk musikim ve halk YILDIZ 
ç:ırkılı:ı.n. 21 PJAkla eolol&r, 21,30 orkestra s'OIDl:B 
22,30 ajans haberleri, 23 llOD. SARAY 
\1YANA: M)!:T.EK 

18,10 muslld. 19,0l5 konu,mal&r, 20,05 sa.. SAKABYA. 
at, haberler, hava raporu. 20,30 opera yayı_ TAN 
nr, Samsun ve Dallla, 23,15 haberler, 23,2:1 

BEYOC.t:U 
.ı Kan g1lDer 
: Lorel - Hard1 Hm&t.anda 

('l'Qrtoe> 
: Ea1d :r.ıunıml&r 
: .Juanita 

J Opu,medeın y&t:J!mu. 

: Ave M&rl& 
: BtltllD gQzellerl MVerim. 
.: Bir kq ~ rQyuı. 

ve Her teY lenin Sçln 
~rnmoton, 24,ISO muaild, 
BERLtN: 

ALKAZAB : Eald zamanlar 

17,50 gramofon. 19,015 konaer, 20,05 opera 
parçalan 20.~ gQntlD aldalerl, 21,20 genç 
mınettcrln zamanı, 21,50 musUd, 22,015 aske. 
rl musiki, 23,05 hava raponı, b&vadl8, spor, 
23,35 gece mıısfklır! ve damı havalan, 
nUDAPEŞTE: 

ŞIK : ~ f&clul w 'l'&t 
IJ 9Q balırl,.uıert 

ı Nakavt 

a Yaralı lnıf, Şe)'taD ft 

Uearum 

ot1llt1Btn:1' ı Bildirmemiıtir 
ASTOBYA •I Nnyork emvı ve Sa 

~ maceruı. 

ISTANBU~ 

HABER - llpm posum 
Bayanlar "t 

Kıı mevsimi yalJla§tı, yalanda kürk 
manto giyinmeğe baJlıyacaksınız: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KURK MAN-

TOLARI satmaktadır. 

Anadoludan ayni ıcraitle kabul edilir 

BEYKO 
18,05 viyolonsel kon.serf, konferana, 19,015 

salon mualk!sl, konferans, 20,115 salon mwd.. 
ki.si, 21,15 eğlenceli konupıalar, 21,815 çtn.. 
gene musfklal ve lıl.acar prktla.n, 22,Bll ha.. 
berler, 22,1515 piyano muııiklaı, 23,315 gramofon 
1,10 haberler, 

Mabmutpap Kürkçü han içerisinde 
Telefon: 21685 

1 G&ım dedUaXJul&n Ti __ ,__._ ..... ,_,_,_,_.,_. ..... ,_.,_.,_. __ 

BUKREŞ: 
20,05 konferans, 20,2!5 balet muaf1daf, kon.. 

terans, 21,80 org konaet1, 22,115 p.n konaerl, 
22,35 ha.berler, spor, 22,ISO gece konseri, 23, 
l50 transızca ve Alma.nca haberler, 24 mon 
haberler, 
PABtS (P.T.T.): 

21,40 orkeatra kon.serf, 22,05 turizm haber 
len, 22.20 konuırna, 22,85 Struburgd&n n&.. 

kil, 24.35 havadis, 1,05 Amerika haberleri. 
BOMA: 

18,0IS havadis, 18,20 gramofon, 19,215 ya • 
bancı dillerde yaym, 20,10 almanca turizm 
haberleri, 20,25 yabancı dillerde yayın. 20, 
50 Yunmıfstan için ynym, !1,10 havadla, 
gramofon. 21,35 devlet yaymı, 21,415 k&rtflk 
konser, 22,25 konu§l?la, 22,35 keman konae. 
ri, 23,25 turizm habcrlcrl, 23,35 da.na mwd.. 
klııl, bava1ls, 

Operatör Drolog 
Doktor 

Süreyya Atomal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parm 
kapı tramvay durağı, Roma oteJi 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15- 20 ye kadar. 

.... 't' .""LI' 4 • • • • • 

DOKTOR' 

Kemal özsan 
Vrolog - Operatör 

Bevliye Mütehassı•ı 
Kraköy - Ek8elsiyor mağazt1.1ı 

yanuıda. Her gün öğleden sonra 
8 • den 8 • e kadar_ Tel: '1235 

cm •V&flan 
a Amerika fhUWI. Yatalrlı 

Tacoa1&r kontroUlrQ 
.&ıgwng ı A.m.r1Jra fhW&U, Tatalrlı 

'ftlCalar koatroUlırG 
1 Kahraııwı b&Jdut .. 

8obll: çlgelf 

KDIAUtSY ı Kedi aNI ft GQndtls 

1maD ıece kurt 

KADI KOY 
1 CUr11m .... Cua 
1 blld1rmemlftlr 
1 Altm toplayan Jml&r 

OSKODAR 
ı Kanun kuvveti 
BALAT 

ldLLI ı AP be.ııdow '" Kahrman 
.avut 

BAKIR KOY 
MlLTIY ADI ı BDd!.rmemı,tlr. 

1' l Y A T R O L A R 

Tepebaşı dram kısmı 

Bu &k,&m uat ıo de 

HA.KBJ:r 

Fransız TIJ'atrolUDda 

ıUDA.KLABIN 

HALK OPEREn 
Pek yalanda JQf operet. 

lertne ~ 
SE 

YEK 
Büyük operet Og perde 
Mllzlk Seyfettin • Sezal 
AA1 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba olmamıc:
tn. Hem ~erce vatandaşınızı zeng!n etmiş hem de yurdunun göklerine blr 
kaç filo katmış olursun, Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmaya.cn-
ğını kim ldcUa edebilir. · • 

lstanbul Tram
vay Şirketi 

21 !kinci k&nun 1911 tarihli prtna.. 
menJn 14: Uncll madde.alııe göre 

İLAN 
1936 yılmm 16 Birinci te§rinden ve 
yeni illna. kadar pazardan bqk& gün
lerde gidit • geliı kıe programı 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 
No. Yollar tık Son 

10 Şişli - Ttipel 
Tünel - Şigli 

kalkış kalkış 

6.15 23.40 
6.35 24.00 

11 ŞioH - Beyazıt 

Beyazit - Şigli 

7.15 23.00 
7.55 2.U5 

12 Harbiye - Fatih 7.00 24.15 
Fatih - Harbiye 6.15 23.30 

A 12 Harbiye - Aksaray 7.20 23.55 
Aksaray - Harbiye 6~5 23.10 

15 Taksim - Sirkeci 
Sirkeci - Taksim 

16 Maçka - Beyazf t 
Beyazit - Maçka 

A 16 ŞJfli (depo) Emin
önü 

Eminönü - Msçka 
Maçka - Eminönü 

17 Şişli - Sirkeci 
Sirl<ecl - Şitli 

A 17 Mecidiyeköy - E
minönii 

Eminönii - Meci
diyeköy 

19 Kurtuluş - Beyazit 
Beyazit - Kurtuluş 

A 19 Şişli (depo) Emin
önil 

Eminönü - Kurtu. 
Iuı 

Kurtulu~ - Emin
önü 

7.30 
7.50 

6.25 
7.10 

6.15 

6.45 
7.20 

7.00 
7.30 

6.45 

7.20 

6.15 
7.00 

6.05 

6.35 

7.05 

19.05 
19.25 

23.20 
24.05 

7.00 

20.00 
19.30 

19.30 
20.05 

18.30 

19.00 

23.10 
23.55 

7.05 

19.35 

20.05 

, ..................... -. .... ..-ınmm 
BEŞIKT AŞ ŞEBEKESi 

Bebek - Eminönü 6.30 23 20 
22 Eminönü - Bebek 6.40 24:00 

Bebek - Beşiktaf 24.40 

23 Ortaköy - Aksaray 6.30 20.30 
Aksaray - Ortaköy 7.15 21.15 

34 Besiktaş - Fatih 7.00 20.20 
Fatlh - Beşiktaş 7.40 21.05 

1STANBUL ŞEBEKESi 
32 Topkapı - Sirkeci 6.20 23.20 

Sirkeci - Topkapı 6.50 23.50 

33 Yedi.kule - Sirkeci 6.15 23.15 
Sirkeci - Yedikule 6.45 23.45 

31 Edirnekapı - Sirkeci 6.10 23.10 
Sirkeci - Edirnekapı 6.40 23.40 

6 ~. • .. , '-, ,,....,,... '•...: .~... , • • ..... ~ 

Diş Doktoru 

Cbeyt OOçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümıiik Tramvay 

Durağı No. 95 

1ŞIKL1 

NEON 
REKLAMLA 

Ucuz ve taksltBe 
NECiP ERSE 

Galata: Sesli Han 

lstiklAI Lisesi 
Direktörlüğün den : 

1 - Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam ~ 
2 - latiyenlere kayıt ve kabul ıartlarmı bildiren -' 

ıönderilir. 
Şehzadebatı poliı karakolu arkaamda. Telefoll 

Yun "fanila 
ipJiii 2000 kilo 

Yün çorap 
ipliii USOO kilo 

Tire çorap 
ipliii 1250 kilo 

Tahmin Muvakkat 
bedeli teminatı 

lira Lira Kr. 

5000 

3300 397 50 151. teırin 936~ 
2000 

Yukarda cina ve miktarları ile tahmin bedelleri ve 
minatlan yazılı olan üç kalem etya hizalarında göst 
saatlerde kapalı zarf uaulile alınacaktır. ~ 

Bunlara ait p.rtname komi.yon dan her gün parasız .. ;;& 
lıteklilerin, 2490 ıayıh kanunda yazılı vesikalarla t~ 

palı zarfı belli gün ve saatlerden birer saat evveline kad' 
p.da bulunan komisyon bqkanlıiına vermeleri. (16472_..lj 

Istanbul 4üncü icra memurluğll 
Mahmut ve Hafize Nuriyfmin tasarrufunda olup f:ı'. 

dıima birinci derece ipotek olan ve tamamına ehli 
dan 1859 lira kıymet takdir edilen Eskialipapda Ta 
hallesinde Müezin aokaimda eski ve yeni 5 No. lu budu 
medresesi ve Kadri-ye hane.i maa bahçesi ve bazen H 
ve Hüaeyin hanesi ve bazen ıu yolcu Ömer hanesi ~ 
Müezin sokağile mahdut bahçeli bir evin ıatı1ma.aın3 ~ 
mittir. Mezkur evin evsafı qağıda yazılıdır: 

Zemin katmda: Bu kata bahçeden ve iki kapıdan 

mürlüğün sokağa bir kapısı vardır. Bahçedeki kapılard,
girildikte zemini çini antre ve bir kömürlük ve bu kıt ~ 

katında bir aralık, iki oda, bir heli, diğer kapıdan l'i 
min kabnda toprak avlu asma kal ta bir ıofa, bir oda, bit 
alb her iki kısmın üst katında bir ıofa, üç oda, bir bel' 
dut, ayva, armut ve sair ağaçlar mutfak katında baki1'
kuyu ve etrafında duvar ve içinde terkosu mevcuttur· 

duvan kagir, diğerleri ahpp olup eski ve kısmen taınit ~ 
binadır. Mesahası umumi 427 M2. olup 67 M2. bina s'ı 
bahçedir. ftbu gayri menkul açık arttırmaya vazedihııİf 
25-11-936 tarihine müsadif çarşamb~ günü ıaat 14 ~ 
dar dairede birinci arttırması icr• edilecektir. Arttmn• 1 
meli muhammenenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde tJJ_tl: 
rinde bırakılacaktır. Akai takdirde en son arttıranın ~i 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edıl'
-936 tarihine müsadif perıembe günü saat 14 ten 161' 
dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırdl~~ 
meti muhammenenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde tY 

lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satı§ peıirıd"f 
ya ittirak etmek istiyenlerin kıyMeti muhammenenin yö~ 
tinde p.ey akçesi veya milli bir bankanın teminat ın~ 
mil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit I 
tekli alacaklarda. diğer nlakadaranın ve irtifak hakkı./ 
bu haklarım ve hususile faiz ve masarif e dair olan ırrJ 

rakı müsbiteleri ile birlıkte ilan tarihinden itibaren tJ. 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde haklan tapu ıicilli ile sabit ol~ 
bedelini~. payla§m~sında~ hariç. kalırlar. Müterakiııı; ,J 

ye, tanzıfıyeden muteveilıt beledıye rüsumu ve vakıf ~ 
sene~ik vakıf icareıi tavizi ve c:lellaliye resmi bedeli "J 
tenzıl olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler V* 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açıl' 
lacak arttırma ~artnamesi ile 934 -2782 No. )u doıya.f!,J 
mezkur dosyada mevcut veMiki görebilecekleri ilin ' : 



Doktor Alınacaktır . 

Mektepler 
açıldı 

Kitabınızı 
Kolaylıkla al mak 

isterseniz 
Ankara Udde81n•• 
VAKiT kitap 

evinden alınız 
Telefanı2'370 

Glandokratin 
Ademi iktidara, safiyeti UL * 4J• 

ye ve aabl bahraDlua brp. llllf" 
hUT Prof. Brown Sequard n Ştefna 
hm keıftdfr. 

Ecıraaelerdo: kutusu 200 kurut-

Dan• Dar•lerl - HusuaS 
ve mlnferiden (url ._ denlerl) 

Beyoilu, Karlman kaıp8llllla. eski ~ 

lonya Nur Zl)'& dak No. S. IOlracaat 

saatleri: (12 • H) (1T - 20) PROJ'&. 
SOR PANOSTAK. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

ClllaJoflu Hunı011D•IJ• c:acl. !fo. 3 
(Calllolla ....... JUmlda) 

Telef-._., 

BU TICRÜBEYE 
TAHA"'1UL EDEN 

YALNI~ IJ flVA I ANIJl!Jll,lf!C: 
11 ?'1 W.ni,M.f l~~*-i"~ .. ı.-~ -

-~ 

Sabah dokuzdan ıkıım 
saat beşe kadar mat, sat 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
telaar pudralanmıya ha· 
eet yo!·. tşte; havalandmı. 
mış yeni TokaJon pudrası. 
nm garanti muh8!llell8tı 
bunlardır. Bu cazip ban· 
landırma mulü, Pariali bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landmlmış yegAnı hard 
pudrachr. Simdişe kadar 
yaptlan pudralardan on 
defa daha sat ve daha ha· 
ftfttr. Bu usul, Tokalon 
pudrumm lstlhzarmdı 
kullanılmaktadır. l§te bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntaam 
ve daha miikemmel bir 

Fatihte tarzda yapışır cildi hemen 

lik tabakası ile kaplar ve 
yiize tabn bir gQ.zelHk ve
rir ve modam geçmiş ve 
yibe bir makiyaj şeklini 
vermeden kalın idi pud· 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Ba Jeni 
Tokalon pudrası Jilse ya
pışık kalwtı cihetle buna 
"8 188tlik pudra,, &ibiı' 
derler. Artık ne parlak ba
nın, ne yatlı cilt g6rilnml
yecek, belki riizPr, J8I.. 
munın \ terlemnin icrayı 
tesir edemlyeceği mat 8af 
ve eevhnll bir ten görüne
cektir. 

Acele sabbk ana hemen görünmez bir güzel 

u 

Askeri Fabrikalar U. 
Müdürlüğünden: 

l'aWlte JCDtafl* Balllilll' ~ Adapazan tohum islah ve deneme Binde llç tarafı muntazam cadde, .,_ • d 
• DUll", tnmnaJa • CUll1&,.,.. istasyonu alım sabm komısyonun 

Ankara cinmıda istihdam edi imek üzere bir doktor almıcakbr. 
teklilerin iıtidalarile U~unı Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaat

• {2065) 

km, dnn JrlmlM memar, 'lOZ met. ilme ..ı·-ı-~ 
JDUl"Übu, ~lama mWk al& 12000 kilo arpa açık ekı u ı,,._ • • • 

:-wow1rn .e altı pupıa ım4Na .._ Şarmam .. i paraaıs ıönderilir. Eluikme 24 biriactı.tnn Cum 
~ tJiıkttr Tallb1erhıhı aaa.t on. teıi saat 14 de Adapazarı Mal mü dürlüiü daireainde yapılacaktır 
dan e;. ~ HAJPB pe!tMfndıi ı.teıdiler ~ ... ~ N 30 lira &aai•t k' .le 
Bay FetbfJ9 mfb'llt'u.ttm. manmda elllleleri. (2041) 

b MACLOP FAUST.( 
tini hissederek ayağa kalkmak iste
di, fakat dizleri tftrlyerek yere ya,.ar
landı. Karnında sapına kadar glmtll· 
nıüş bir bıçak bulunuyor ve kaakf 
akıyordu. Jak Kleman iki adım kaJar 
geri çekilmiş kollannı kavuşturaral 
vaziyeti seyrediyordu. 

Bu hadise ancak birkaç •Diye için
de olmaıtu. Kralın haylunpnı lt"ten· 
ler laemea !teri clolm111lar Ye papuı 
7akalamışlardı. 

Kri1oa: 
- Sir ı dedL Sizi tahkir eden bu 

papas mı? Fakat o anda hepsi de kr.a
Jra karaına saplaDllllf elan brçaf\ Ye 
ortalıktaki kanları cörmiişlerdL 

Kral za71f bir sesle: 

- Hıuır papaa! dedi. Beai nrda'. 
A)"lll anda odaya 1tir11Üf olaa.arın 

bıçaklan Jak Klemana inmiı Ye onu 
delik deşik etmlfti. 

Kralın TUrulduia haberi bir anda 
)llclınm sfbi etrafa rayıldı. Navsr 
kralı bir saat sonra dirı una :Cftl 
IUoya plıaff l~etl Haminin yat~
irr.ın bafıatla ciurayorda. iki operatör 
Yarayı dlluaekle ld8falllcil. 

U çiiadl Haarf aacak aeceleyin keli· 
dine gelebildi. MeU. bir ... ıe etrafın 
ciakllere CUJlllll pek olclui .. a Ye ko· 
lay kolaT ilmiyeceiini 8i;rled!kk>11 
aonra kendisine bir kiiıt kale• seU. 
rilmai•i n kendialRi Nanr kra11t2 
....... brrakmalanru emretti. 

Yalaa kaldlklan 1amaa iichc-1 
Baari. Nanr krabaa: 

-•ı~ 
llaYar krah ailıJord .. 
-Kardeşim! 

• - Sk, beni cliDle~ai&l Bea 11870 

rom, ancak bir saatlik ömrilm kaldı. 
Füat bu bir saat sizin benim yerime 
tahta ı~meniz içill Jaacaiıa vasi
ye&aaaıenin doldurulm••na .kifidir. 
zannederim! .. 

'Ççündl Haari UğıU, kalemi eli· 
ne aldı, slllerek: 

_Kral ölecek. Yquıa krall •• Ei· 
veda Valva! .. Yapsıa Burltoa! dedi. 

XLV 

MOTELCİ 

Parclayan, evvelce de .a1ledlffml & 

gibi elinde •adal7a •1eaiacle iatedi· 
ği 7ere girip çıkabUi7erdu. Eler Jak 
Kleman bu madal7a71 keadistıM ver· 
ınemit olsaydı, ae Pariae sirebilir ve 
ne de sekaklarda istedfil siM dolaŞ11• 
bilirdi. Çünkü her sokak askerler ta

rafuada• tutalmq aelip sete• ves!
ka sor9JOflarclı. 

Şöval)"e tehre slri•m dalım -Ko
nup• ölü. oteline sitU. Baraya evv .. ı 
ce de birkaç defa gehatfd. Ok111•cu
Jar baramnı• enelce Kato tarafnadan 
ldar• edtldltfal ~ fahlşelerle hrmz
ların ,aufl eldafwau bflfrler. Psrda· 
yan ara srra bu gibi yerlerde oturara~ 
halkm apfı tahakasfle glrltmefi s..,. 
verdi. ltd ıtln kadar bu otelde kala
rak dlnltndl. Bu sırada, bundan soan 
nasıl bir bayat aeçireceffni difUnU
yordu. 

_ Fausta bir ordu kama•daalıltn
da buluaarak dln7a71 zaptehHmi 
teklif etti, reddetti•. Haari clö Na•ar 
bul ıauır .. ,_.ıan ••eilıı•tta elaıak 

M.AQLOP FA.USTA 1&9 

Jak Kleaan p.aı1e1e Mn1• git 

tfilal •r•L O a PartM ffclefftia! 
8i7led.lkten _,. ı 

- Sisi, .. dl. ille - llaür ~· 
pnae..ı,ıt-. Dulek artık ........ 
aut 

-Ç-" _ ... , 

- Nereüa sel'7oaaaazt 

- .l§ktaa. 
- Ob, ae bL Piki, ••re1e •"l1or-

sunu? 
-Oumeı 

Pardayan bas flbl dondu. Pat1Uın 
7*181 Mddk .Wlt •maa. ltu Hrin( 
il JIM•U......, feda edealere .. h. 
.. Wrhalslnll. 

lakJD ... •s 
- PariM flüeeilalst ..,.1,•ıntı 

a•a. llaJ11da• -ı streeekadlltsf 
- Kapıdaki nöbet~ ullltta ... izi• 

la&l7eceilm. 
- Bau i..U.U 1ek. ıu ... H ift· 

rl flreblliJor •e •de clıfln çallabfl'-
7er. Ba madal1•J1 abna, lıltedatfnlı 
yere girip c ... bllinılnb. 

PardaT•• madal7ayı alarak teşek 
kfir eUi. 

Papu de.a• Hi1or•u: 

- B•-. •rl atrmek içi• 111111a da 
)Uzumu olabillril. i'akat artık Parl•• 
dönmek ihtiyacında detill& 
Pardayıa .. hal ka,.....ada sara· 

ranu eliai ,. ..... ••--• U,du: 
- BnJ dtaler •18iaia? 
- Sasunuz dostum! artık kilD9e> · 

dinlfyeeek halde cMltl... Haıta an 

- hflt •nana••• kalU. p1te l(tırf 
....., .. Par._,.. AJlılluı mrt J• 

ft8I bldl•ktu. Ar'* ---

Şial7e, •• iMi u.rardaa a~bir 
kunetbl ••lrndJ'eceilni aalamı§· 
ti. 

Pa..- ncla ederek ba7vaauaa d· 
la& Yolda fÖJl• clüflabortla~ 

- o.-, anak yoludaa çeyırmek 
imkAnı kalaaad&. Bir müd4et aonra 

ValY&JUD lla7ata •etellk etmez. ula· 
cak, enu de41ii pbi Allalwı emr > e
riai balacak, fakat ne ele olsa 16or
kanç ! .. Elnda. AU. .. L8Uin otlu!. 

ŞivalJ• nllaa7et ParlM ıttıerels 
elbulekf madal1• a7aintle oiçblı 
mlfktillta rastlamadan tehrt ımli.. 

• • • 
Bluvada toplanmıı olan Btajenero

••• elde etılti aetieelerdın pek •em
•un katan Parla > tiksek mahk .. mesi 
lriacü Haariye bır &.fekklir mektu
bu yazmajı kararlaıtırmııtı 

Parlshlerta, knhn heykelleri" ıu .... 
drklar• ve her 7erden ismini ka.,ıd•k· 

ları bir sıra ona te!}f'kkilr mt .TUbli 

yazmağa kalkmak bliylk bh c.ar~t· 
tf. Gfzf b llümllndftl bar ay kada .. iOD· 

ra, bf r ı&n Dik dl MaJ en, Btissı Lök· 
lerkt 'lalarak Franarıların Parlman 
dedfklerf Jilbfk mahkeme azaldrının 
teonff dflmesı lflzamanu bfldırdi. 
Büssı yanına hemen beı 7t1z ubr 
alarak Parlman blDUJnı 1ard1 ve içta. 
dekilerı yakalayarak hepsini basti!e 
tıktı. G'endllerlne kuru ekmek ~·t' q. 

dan başka bfr py Yerf lmemesf nr eıa. 
retti. 

Bunlardan birisi, hastalığını n:ıha. 
ne ederek bir papa ıönderflnıemni 
istedi. Bltssf ha t.tett kabur ederek 
l~rt bir papa rhderdf. Adam papa. 

• kamazea serran ~ktlkten sonra 



HABER Miki Afrikada 
haydutlar peşind 

~·'t\ 
luLUND" .. 

a.u 
&eMiı>ı: 

~tLt:K.A~ 
kUROA 

·-re~out= 
E'fM~. 

Di-. 

A~'\6A ~ . 
LA~ "'(4-
NlNO~M\. 

DıR.~ 

~ MODELLA Şapka~ 
M LLA ÇAMAŞIR . 

MODELLA ELDiVEN 
MODELLA ÇORAPLARI 

1hwimln en son PARlS ve VIY ANA modelleri gelmiştir. 

MODELLA _., 

8uitAt>A~ 
Hiç. BiR. '<E~E 

K'\~AMAZ.· 

--KIŞ YAKLAŞıYOR

G Al~A TADA: 

Bayanların ltika ppka ve çamaf1r salonu 
Beyoil11 lstlklll caddesi No. 318 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

SAÇ 
BAKiMi 

EKSELSYO 
Büyük elbise 
mağazasında 

Elbiseye dair ihtiyacınızı en uc 
flatlarla alablllrslolz Gftzelllğln 

Merkezimiz itlifıfannda kullanılmak üzere dört kalem itli. En birinci şartıdır 
PardesDler lnglllz biçimi ıs •/2 

fıf ar malzemesi açık eksiltme ile aatmalmacaktır. Petrol Nizam ,, Empermeablize Gabardin 17 1/2 
1. - Tahmin bedeli 888 liradır. 
2. - Şartnameler merkezimiz Levazımmdan parasız alınır. 
3. - Ekailmaa 20/10/1936 Sah ainil ... t 14 te Galatada Ka

nmuatafa .,..a ~ lıtanbu 1 Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kni komiayonanda yapılacakbr. 

Satıhk kübik 
evi olanlara 

Muıambalar her renkte ıt •/2 
KostUmler ,, ,, 15 1/2 

Kadın Mantoları 11 1/2 

Çocuk Muıambaları 5 •/2 
4. - Muvakkat hnninat 66 liradır. 

5 - La.idiler ba itin elaH oldaldanna dair t'-'8t ~ ha 
••et~ W.a•.ıJA-..-.MI~~ 

. ..::. IC'~eye ıfrecek olanlarm peyler liiriilaedea enel 

Kadıköy Bahari19 w Moda tara· 
fmda 5; 6 oclab ban10 •e her konforu 
Jaa'd kiralık eırl olap da --- fatt 
7ale~ ı.ı.n.ı A•lcara eaelüeafa
de Vaki$ , ... ,_.,.da ....... pfıtıfM 

Kadın ,, 10 1/a 

Yalnız Ekselsyor.·.......
...-sATILMAKTA mavakkat teminatlarını yatınmf olmalan ıereitlr. (1181) 

• eon flatllı Mldll'IQletl / 

- MACll..OP FAU~ 

MU lclacl Huri taraftarı olduita.I bir ala1 ,...dl, kral 1eU1orclu. 
•• linadL Buu tbıerlae mdWnlll Ala7 dol• ..._ ara,a ~ 
ı.ata olmadriı ••krala bir •ektap kapına• llllnd• darR. Kral ...,._. 
shdermek latedtlbd .a,.u,..- kea· amdaa laeıek lprl slnliktea 90llr& 

tlllllllla bla iti ,., .... ı rica etti • maiyeti .. -..ı•ıar. Jü m ... a 
Papu bir rlea11 derlaal reclcleımı,. u11a mlddet ara7J11 etrafında dolat

rek mektabll aldr fakat krala sldeeell tıktan 80111'& bitap ffterek apk ı.ı. 
791' ...... Dit dl Ma1eJiha )'&ili- dutu bir .... 111a ıtrdl .. ....Ulal
- -tı. llektQ t.oplaaaa bir aec- nl dllflne dlftble 11)'k.,a dalclL Sa· 
Jlılte okuuea fçlerlade hazır bal•· hahle;rlıl erknclen kalbnk na tart-
m Dtlfl8 eli MoapamdJ'e: ta balunan bir lokaataJ'& slrdl. 

- B11 mektuba krala ılnde::-ellm Lokantacı kadın Jak ıo.all! rl-
efendllerl 4e4L Sbl teala e4erfa ki rlaee: 
iç &1lD. •ara ae Parlala •ula••rur 
kalır n •• de kralm Jaayatı. 

Bu ftld.r blnal edilerek, o seee Jak 
JDemaa ahalaa katlar Dllff8 eli Moa
,...ı;rea1a JU111da bldr. Bu mldelet 
.. .,..... ki ... ,.._edt. Nlu1et 
Jak Kle ... aabüle;rln krab ne ... 
kilde llllıeeeif laaktmda l)iee taU
.. t alarak yola çıktı. 

- Ama• pederim. ii1e haykırdı. 
Yfldnls ae kadar_........, 81&1 ri-
na bir daa1et lfledillakl ---r 

Papu banan setüta• ileri plell-
11•1 llJUıerek bir tlte prap ..... _ 
Bepnl lçtlktn ••ra param •trlp 

dlfUI -- . 
Bir .. ı kadar Sen Klon•• •cl• 

dolqtılltan .. ra kanı aelkllal& bq 
" • • • • ladL Pakat kendi kendlae: 
O, Sea Klo ı.utfldeıa wrllmlt olan - Ada• aeadel dl1e 811leeirud• 

••ktllb11 ılttlrlıvda. Palrat a1111 u- Zahmete bile eletmez ld 1 
.. nda 1aamda bir ele banpr vardı ki Sabahın saat dokusa olm ... S&· 
Jakobell ldllaenln aaU ıe~ yansını ra71a inine stderek beki...,• 1-f· 
pl&rken bir •elek tarafıadan kendi- ladr, aonr" birden akJma h1r teY ıel
... e nrfl•lftl • •it libl alır alır .. toaa kaptlUI& 

Jak Bleman akpm beri Sen Klo elolr• Jtlrl•ele hafladı. 
U,rllshe pldf. Pakat klprl flc top Bir lllbetp: 
n btr alay ukerle mulaafau altııaa _ Yuak! diye 1Jaiırdr. 
alulmr,tı. Keadlsbae elv emri .. r1un- Fakat Jak Klemaa da•etll lmlt rfbl 
ce S.. Kloclekf hasta bir akrabuını hiç aldırmada• yt1r8meaiae d,.am et· 
Jıl~ eta.te slMltlnl 811U1erek ti. 
eeçtl. Nlbetçl tekrar: 
~~Dklflkdlmura.. -Y--!"111ye•11mdı. Ba MMda 
,_..~ olda. Kral la•b bir .ara. a9'er kop~ Jak Klftaam .,......,,_ .... -. ......... ~ -- ................. 

MACLOP FA1JSTA 
--~----------------abıe aldmf bile etJJlleclea iUp Ukma· ı aôltilı ortamda, Wi költuia o. 

ta hqJuıutlardl. •• Wua11t bir balr•tl• .Tak ille 
Jak Kleaaa: atil)'orcla. 
- Krab ılreeell• t diye baiiiiJor- - Ellalaele bir takm aektıı 

ela. c1alaa nl'llllf, diJ'• alze bqlaclı. 0"1 'a 
811 maü telaHlea kral da tlt kat da wrlr mWatd 

peneerelerlaelea YUl,.ıl .... İlfll. PaJM: 
Bir alllt ptırarak •rd•: -Slr, dedi. Diler •ekt11plarna ela• 

- B11 adam ae t.t110naqf mf1etl o lwlar bllJ'lk delil&. 
- Şimcll anlarmt ... ıeyt sise ,abma •11elaek ati1 

- Hem 81111, l1le feu a:a••el• ram. 
J&pmuıatar. Soma Jaerku, kral pro- - O halele 811JeJbds.. Parlsten 
teataalarla 11J'11111P papaları tahkir llJOl'llllft'llS elilft mi? .. ButlJe slıcli 
edl,.or der ı mi! 

Zabit koprak kapı,.a 1aklqtı, ,.. - Slr ı S11UJeeetla 11Jler ~ m 
pum J'&lllll& pleı"ek: lalmdlr. B11n11• l~a J&lam lralmaat 

- Ne lstl1onman mwbtere• pe
der? dlıe •rda. 

- Kralı ılreeellm l 
- Pakat OD11D ,... •• bl1Je sfrlle 

•• ki ... 
- P&rlatea eanmu tebllkere ko19-

rak bara,a kadar ıelehHclim. Kendi· 
lerlDe mektllp ptirlyor ... 

- Partsıen mektllp mu ptirlyora._ 
an? O ı.pL. Verbdz ml8yi.. 

Jak Kleman dbbeelaln altmdal' 
bir paket çıkardı, t•dekl altı 1edf 
melı::t11ptan blrlebal çekerek ablt.: 
aattı. 

- Kral buretlerl lau,.-_okuu 1'ar. 
Eter dlPrlerfal ok .. ak--- isteri!"-! 
beni çalına, oalan kendi ell•le v ...... 
eettm. 

Zabit, papura b11 ••retle bolea b:ıh 
fit almak lateclllbll anntderek mrktr, 
ba aldr Ye krala sl'tlrd rkaç da-
ldb aonra Jü Kı.a le11 za-
Wtle beraber ptoa11• bb' ocluru tir.· 
... ....,. .. &al - iti .._ ...... 

lat17or ... 
Kral bqlle J&•mdakllere "" 

............. pkmalUuu eıuetti 
bitler eneli bu• cllalemek late•e 
lene ele lkbad lıir lpret tllerlae la 
drfUI pbrak kapr71 bpaddar. 

Jak Klemaa oalan shlerlle 
ettikte• ••ra: 

_.. lfte mektuplar. gır i a:li.. 
Kral blrladlblla mekt•lnm~ 

rak okntala bqladı. Olnlrka: 
- Gbell .. Çok l;rll .. 

dl1e llJ'lelil10r4•. 
Be.-.ı ok•111P Wtlr41lktea -.n 
- Pat, de4I. Badaa llqka ._., 

J'fflllaisudlr7 
Kral 111r•111n ......... 

b)'kırdı, Jak IDemum ellll•e.1ıl 

Nı ~Papua1111aadal 
el Ranrlaln ._rlae pdlailarak ~ 

- Dllrt db'e llaJlnrir. Sua Al' 
u•ma .- aatlala ,.ı...-ı MI 
mele pldlm. 

Kral ioitik illi~ .. ,.,. 


