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Fllistinden sonra lngiltereve yeni bir gaile \Cenubi Afrikadaki son maçında 

Hindistanda karışıklık ~üllifil IL©lfll<dl©~ 
bu••yu••meg'-' e başladı ''Kara Panter,, denilen zenci pehlivana 

Bi1:birlerile döğüşen müslüman v~ mecusil~r Y/ @ ifil Ü O <dJ Ü 
OfıS kuvvetlerine müştereken hUCUm efiller Yunanlı ı;jüreşçi bu müt:hiş pehlivamn 

38 ölü 360 yaralı var karşısmd~a'!ı:::!::.dan fazla 

l.ondra: 17 
bildiriliyor: (A.A.) - Bomboydan 

Dün MüslUına 
amdak· nlarla Hintliler ara -

ı çarpışınaıa d 
160 ki i 'Yanıl r a 16 kişi ölmüş ve 
la beraber annuştır. Ölü ve yaralılar 
· 1.. çarpı§ınata 0 u 300 kadar nn bilançosu 30 

Yaralıdır 
DUn Mustü · 

kendi aralaruı;anlarla Hintliler yalnız 
tnışlar fak a çarpı§makla kalma -

at ayni z 
P<>lis kuvv tl . amanda hep birlikte 
ba e erıne d h' şlamışlard e Ucum etmeğe 

ır. 

Boınbay, 17 (A A ) 
tıklık çıkal d : · - Burada kan· 
kişi de ya \ an~erı 38 kişi ölmüş, 360 

-- raıdu:şın:u:"ş~t:ür~·----~~~~~---------~'.::::::=:_:_:::.:.~_:_------~------------~==========:::::::: 

F Yu:~;.}~i~;riB:ıöıgar -·~-:g;.~;;;;; 
hududunu tahkim 

ediyorl~~ .... 
Udutt~ geceli günduzlu buyuk 
s.ı,. (h b_ır faaliyet başlamış . 

nin Yazdı~susı) - Bulgar gazetderi- seferber edilmiş ve aynca bu tahkımat
l3utgar y nna göre, son zamanlarda ta on bin nefer de kullanılıyormuş. 
faaliyet unan hududunda büyük bir Sofya ve Atina arasında işliyen yol-
b" varnu~ y k' d'l • Uyük ~ ve unanlılar acele ve cu tayyareleri bu tah ım e 1 en arazı -
du ırısan kUtı l . ·ı . . . d" Y nu t"'Lk. e erı ı e Bulgar budu- ·n üzerinden geçtikleri ıçm §tın ı u· 
t' ..,, ıın ctrn k nı 1Yarlarınd k' e te imişler. Hudut hükfunetinnin arzusu üzerine yolla· 
büt" a ı on be k nan tı un köylü]e b ş Y~§ında·n· yu an rmı değiştirmişler ve başka yerlerden geç 
rtlınak . r u tahkımat ıçın çalış· • 

l>ro· ta ııniş Tahk' t 
1 

• d mekteymişler. Bu tahkımat Yugoslav 
lrluJCktörter sa~esind ımda geecde.n e Yunan hududundan başlayıp Ali Bu 

§. nutu e evam e ıyor • -

Fransada sosyalist 
abine ile mücadele 

~~DS'ltD<eırDlfil DkD nıılYı~lOıliiiil<et <dlaır~esn 

n bu iş için vesaiti nakliye tuı dağına kadar uzanıyormuş. 

mey©ıaılfilaı ço~caııroD<dlo 
irtica gazeteleri hükOmet 
aleyhinde bir beyanname 

neşrettiler O'a.zı.s: 6 ıncıda) 

-
7 - , 3 rm w? z 

nz 

-
Dördflncü Valı'tf Hanın önii afyon Tı·okıısıınamı ar '!eme: 1ıa7c qrlm•.şti 

Borsa cıvarı af yon 
okosundan kur uluyor 

( l' azısı 4 üncüde) 

Izmirde biiyilk bir 
geçit resmi yaptı ( 

lzmir civarındaki büyük manev. 
ralan bitiren kahraman ordumuz dün 
öğleden sonra Se:> diköylc Cumaovası 
arasında bUyük bir geçit resmi yap. 

mıştır. 
Uzun ve yorucu manevralardan 

sonra ordumuzun gösterdiği intizam 
dün bu geçit resmini seyredenleri hay. 
ret ve takdir hislerine boğmuştur. 

Geçit reı mindc Orgeneral izzet. 
tinle bütün kumandanlar, saylavlar, 
lzmir valisi ve beledi) c reisi ve on bin. 
Ierce halk bulunmuştur. 

Halk geçen kıtalnrı şiddetle alkış. 
Iamıştır. 

lzmir belediyesi gece, Kültür par. 
kında kahraman ordumuz şerefine bir 
ziyafet ,·ermiştir. 

Talebe için 
tramvaylar 
Sabahları işçiler 

için de böylo 
yapılmalıdır 

lstanbul tramvay şirketi, bu sene 
talebelere bir kolaylık olmak ürerc 
hususi tranıavy servisleri ihdas etmiş 
tir. 

Muhtelif merkezlerden saat sekir.de 
kalkan bu arabaların üzerine "Tale
belere mahsustur,, levhası konulmak
tadır. 1kincı nıevki arabalarla yapılan 
bu seferler talebeler için iyi bir hare
ket olmakla beraber bazı kimseler 
zorla bu arabalara binmek istemekte 
ve bu yüzden arabalar içinde lüzum
suz münaknşalnrı:ı. yol açılarak sefer
ler sekteye uğranınktaclır. 

Şirketin senclcrd r yaptığı ilk iyi iş 
olan bu hareketin, işçiler için de daha 
erken saatlerde yapılmasına bir yol 
olacağını umuyoruz. 

s,bı'< hanedan azastntn rezaletl 

Abdülhamidin 
gelini 

Sofya tiyatrolarında 
teşhir ~dilecek 

Sofya {hususı) - Abdülhamidin 
büyük oğlu Abdı.ilkadirin kansı Maci
de kocasından ayrıldıktan ve Peştede 
büyük rezaletler yaptıktan sonra şimdi 

( Dcvaııu 6 ıncıda) 

Dünkü posta ile btanbula gelen A
tina spor gazetderinden "Athlitismos,, 
da aşağıya aynen aldığınuz ~u yazıyı 
okuduk: 

Dün öğle üzeri Cenubi Afrikanm 
Belleville şehrinden bize yollanan bir 
telgrafla hiç beklemediğimiz üzüntülü 
bir haber aldık. 

Belleville şehrindeki hususi muha • 
birimizin yolladığı bu telgrafta şunlar 
yazılı idi. 

"Dün burada 20 bin seyirci önünde 
Cim Londos (Siyah Panter) namile 
maruf zenci güreşçi tnangüi izalahu ile 
karşılaştı. 

Bu fevkalıide meraklı ve heyecanlı 

maç zenci gilreşçinin yaralanmış olan 
Cim Londosa 48 dakikada galip sayıl
masile nihayetlendi. 

(.Sonu Spor 8ayf amızdaaır) 
Cim Londosu yenen ::;enci gurc.şçi 

lnangııi lzalahu 

Şark demzrqollarznın 
murahhasları geldi 

Öğle n evve ir e erke-
zinde bir toplantı yapJdı 

Şark DcmirıJollan §ir1•ctı merkezinde bıtgiln yapt1an içtimada 'buZımanıar 

Şark şimndieferleri kumpanyası im· 
tiyazının ve mvecut nakil vasıtalarile 

sair levazımının hükOmetçe satın alın-
ması için Ankarada yapılacak müzake 

relere şirket namına iştirak edecek altı 
kişilik heyet bu sabahki ekspresle şeh
rimize gelmiştir. Heyet şark demiryol
lan meclisi idaresi ikinci reisi Devise' 

in reisliği altında Baki, Şarya Osmanlı 
bankası sermayedarlarından bir ve 
Fransız milli bankası namına bir ve bir 
de teknik mütehassısdan mürekektir . 

Heyet yarın akşam Ankaraya hare -
ket edecek ve Pazartesi günü müzake· 
relere başlanacaktır. Müzakerelerin u -
zun sürmiyeceği umulmaktadır. Bugün 
saat on buçukta Paristen gelen murah· 
haslar şirketin şehrimizde bulunan mec 
lisi idare azalan ve müdürü Paskalın 

iştirakile şirkette bir içtima yapılmıt • 
tır. Uzun süren bu içtimada Pariste 
tertip edilen satış şeraitinin okur.arak 
kabul ve tasdik edildiği anla§ılmakta • 
dır. 

~---------------------------~-·-------------------------------

Haksız neşriyatın sonu 
Açık Söz sahibi, Us kardeşlerle Vakıt 

müessesesine tarziye verdi 
BugÜnkü "Açık Söz,, gazetesi birinci 

sayfasının bat sütunlannda ıu yazıyı 
ııetretmektedir: 

Belediyenin afişaj işindeki müteah· 
hitliğinde Anadolu ajansına halef 
olan Vakit müessesesinin bilhassa bu 
taahhüt mukavelesine ait tatbikleri ve
ya bu bahis etrafında çıkan meseleler 
dolayısile Açık Sözde hazan kendi im· 
zamla bazan imzasız havadis ve fıkra 
halinde yaptığım neşriyat, itiraf ederim 
ki, bazı yanlış malOmat ve nakıs tetkik
ler mahsulüdür. 

Esas itibarile de fazilet ve dürüst -
lüğüne ve umumi menfaat uğrunda fe
dakarlığına hiçbir toz kondurmak kas
diyle hareket etmediğim Ye haklarında 

böyle bir hareketi büyük bir vicdan a
zabı bildiğim Asım ve Hakkı Tank Us 
kardeşlerin asla mültezimlik olmadığın 

da kanaat getirdiğim bu taahhüt işinde 
ki vaziyetlerini kanuni, dürüst ve met• 
ru bulduğum gibi, kanuna, dürüstlüğe 
uygun olmıyan bir hareketleri olmadı· 

ğına içten inandığımı burada sarahatle 
söyler ve ötcdenberi Asım ve Hakla 
Tank Us hakkında duyduğum ve ya • 

zılanmda da evvel ve ahır gösterdiğim 
hürmet ve itimada ve Vakit müessesesi 

için beslediğim emniyete mukabil ken
dilerine gerek gazetelerdeki yazılan • 

mız, gerek mahkemedeki sözlerimle 
verdiğim teessür müvacehesinde kendi· 

. terini tenzih ederek şahıslanna ve mü
esseselerinin manevi şahsiyetine karJI 

gerek şahsım ~erek gazetem adın:ı iti· 

mat ve saygılarımı tazelemeyi vazife 
bilirim. 

ETEM 1ZZET. BENlCE. 



Bolş~viklik ve yahudilik 
Nasyonal sosyalist partisi siyast ofis 

ıefi Alfred Rosembcrg, Hitlerciliğin Ö· 

tedenberi ileri silrdilğü iddialardan bi
rini, şairane bir şekilde, yüksek seı:le, 

bahusu,, sefirlerin ve ecnebi gazetecile· 
rin muvacehesinde haykırdı: "Steplerin 
kini, beynelmilel Yahudilikle birleşerek 
Avrupamn bütün nizamı karşısına di ~ 
kilmiştir.,, dedi. 

Bu sözün i;inde, evvela, Cermen ır
kmm Slav ırkım istirkabı gizlidir ki, 
bunun ne demek olduğunu, bu sütun
larda, muhtelif fırsatlarla anlattık. Her 
Nazi şefi, her fırsatta, garktaki şiklirına 
bir ok atmağı ve böylelikle müstakbel 
bUyUk av için bir tirendazlık talimi yap 
mağı ihmal etmiyor. 
Diğer taraftan, Rosemberg, Cermen 

ırktnm diğer dUımam olan Yahudileri 
de Slavlarl.a yanyana g8rmek ve gö& -
termcktcn kcndhıi alamıyor. 

Yahudiler ve Bolıevikler 1 ••• Bu mev· 
zu Uzerlnde çok s8z söylendi. Hatta. 
Yahudiliğin, bizzat Yahudi olan Karı 
Markı tnrnfından uydurulmuş bir na
.zariye ile Hristiyan Avrupadan inti
kam aldığını, ilk muvaffakiyet sahası 
olarak, Ruıyayı Bolıevikleıtlrlp ele 
geçirdiğini, oranın yilksek mevkilerine, 
haldk! Rus çocukları yerine, İsrail ev
Jitlarmr geçirdiğini, isbatlarile, ıahltle
rlle ileri silrUp durdular. 

Sosyalist aleyhtarlarına nazaran, e -
aaıen, Bolşeviklik gibi, masonluk da 
bir Yahudi dalavereıidir ve bunlar, me
ıel:l Fransada da elele vermi§lerdir. 

Fakat, aksini iddia için de bir çok 
deliller ileri sürülmektedir: üçüncü 
enternasyonal, kendi azasını, Mason -
luktan çıkmağa mecbur etti derler, (ki 
dofrudur), Rusyanın ba§ınde.ki en me§ 
bur Yahudilerin Güreli Stnlin tarafın -
dan o.rtildan kaldırıldığı da aşikardır. 

Ve nihayet derler ki, Rusyada, Yahudi· 
lerin inkılapçı hükumet içinde fazla 
bir nisbctte ye"r almaları da gayet tabii 
dir, çünkü, Çarlık, bu kavme etmediği
ni koymamıştır: Yahudiler, eski devir
de. ancak muayyen şehirlerde oturmağa 
mecbur tutulurlardı. Hele köylere ayak 
bnmalan bile memnudu. Ruslar henüı 
sosyalistliği kuvvetlendirmeden, onlar, 
Varşovada J3und diye bir fırka meydana 
getirmişlerdi. Birçok Yahudi gençler, 
bu ideal uğrunda heba olmu~lardır. Ve 
çetin bir hayat içinde siyasetçe pişkin
leştiklerindcn. (Osmanlı devrinde ekal
liyetlerin ticarete alışması kabilinden) 
onlar da lnkıliipçılıfa alıştılar... Vr 
Yahudiler: Filistin topraklarında Arzı 
Mev'udu bulamamışken, Sovyet topral~ 
larında Birabican'a kavuştular, .. 

Yabana atılacak bir izah değil ... Fa
kat, ~urası muhttkkak ki, Almanya bu
günkü günde, karşısında, ananevi düş· 
manı Franı:adan daha büyük iki düşman 

görüyor. Biri, Rusyadır: Bugün tikar 
vaziyetinde bulunan fakat ileriki asır· 
tarda ihtimal inkişaf edecek ve artık 

nüfuz edilmez bir kütle haline gelecek 
olan Slavlar .. , Daha mühimmi: "Bey • 

nelmilel Yahudilik!,. O Yahudilik ki, 
ortaya yaydığı mistik akideler gibi, ken 
di de muıtyyen bir yerde ele geçmez o

lan, vatansız YahudUik .•. Ordunu sev -
ket, hücum et, kahret! Ama nasıl? Ya
hudilerin toprağı yoktur, vatanı yok -
tur .. Zaaflan buradndır .. Fakat kuv-

vetleri de burada değil mi? ... Dünyanın 
neresinde neyi ezeceksin? ... Yahudilik, 
Nazilik için en yaman düşman! Efsane-

lerdeki cinler gibi mevcudiyetleri his
sedilen fakat ele avuca 1rğnıaı mahluk· 
larl 

Hüreyin Fanık TANUR 

Fransa Belçikaya 
bir nota verecek 

ltaJyanlar ve Almanlar verilen 
karardan memnun 

görünüyorlar 
r 

Padsten gelen haberlere &'Öre 

Franaa, yakında DrUksele bir nota 
•öndererek Belçlkanın takibe karar 

verml§ olduğu bitaraflık siyasetinin 

açık olarak tarif edilmesini talep ede. 
cektir. 

Buna mukabil Belçika siyasi me. 
haflli, Havas ajansına nazaran, BeJçi. 

kanın Fransa ile mevcut olan askeri 

itiWla-rı f eshetmcsine ihti.mal verme. 
mektedir. Bazı siynsi Jiderler. son nu. 

taklar yüzünden Jt,ransa - Deltfka 
dostluuğunun :uifa uğramamış oldu. 

ğanu ehemmiyetle knydetmişlerdır. 

Londrada 
Londrada da Bclçikanın bitaraf. 

Irk kararını lngilter<! ile uyuşarak 

Termiş oldufu hakkındaki haberler 
yalanlanmaktadır. 

BilAkis salahiyettar İngiliz şah. 

siyetleri bu 1knrar hakkrnda en•clden 
haberdar ediJmemiş 'lldukJarıntlan do 
Jayı müteessirdlrler. 

A•kert tedblrler 

BrUksel, 16 (A.A.) - lttihnz edil. 

miş olan ask~ri tedbirlerin hederi 

Belçika hudutlarındaki \'e bilhasa şi. 

mali şarki hududundaki ku\'vctleri 
takivye etmektir. Bu hududa iki alny 
sc\·kediJmiştir, 

Sekizinci alay, Turnhouta, yedin. 

ci alay da Tangrese gönderilmiştir 

Her alay, memleketin me.rkczinde gnr. 

nlıon hnlinde bulunuyordu. Diğer tn 
raftan, dokuzuncu piyade alnyı, ~ıri• 
hududunun belli ba 1ı müdafaa mer. 

kezi olan Liege yakınında mevki aL 
mrştır. nu alayın yanıbaşında dn Ar 

dennes avcı taburu bulunmaktadır. 

Cenupta üç piyade alayı vardır. Drlik. 1 

selde ise ihtiyat olarak üç motörlü 
suvar! alayı bulunmaktadır. 

ltalya memuun 
Roma 16 - ltnlyan matbuatı Bel. 

çlkanın verdiği karardan memnuniyet. 
göstermektedir. DUtiln gazeteler, bu 

kanın Musollninin takip ettiği siyase. 
te tamamen uygun olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

Karar111 elyasl mUhlm 
tfa!rlerl 

Belçika kralının nutku, Bükri'Ş 

slyasf mehafilinde de derin te..;;fr uyan 

dırmıştır. nu mcharil, Romanyanır 

ltarict siyasetinin esasını teşkil eden 

bir sistem olan kollektif emniyet si~ 

temi üzerinde Bclçikanın yeni trma. 
yüJlcrinin ne gibi akiRler hasıl edece. 
ğini münakaşa etmektedirler. 

Bu mchafilde deniliyor ki: ·AY. 
rupa, yeni bir vaziyet knrc:;ıı;;rnda bu 

hmuyor. Denilebili,. ki Ilc1ı;iknnın 

son hareketi. MiletlC'ı C'cmh·ctinc isti 
nnt eden biltlin diplomnı;i fraliyctini 
temelin den sar m ıştır ... 

lılma~lera cör1 
Belçika kralı Lcopol<:ıın beyanat• 

hakkında nlltnlPnlar yüı·ütcn "Dcu. 
tsche Allgemeinr Zeitııng, komlhıİ7.. 

mr lrnr~ı mUrnık c> hususunda mil~tc>. 
r«'l< bir hnt•ı ~ı r~l{cf kabul etmiş olan 

1 nh ic;t (Peı .. ;ı a rnc;ic;tJrri) Jerle Flfı. 

rı1n nac;vor-nJi.;:t'('rinin hu son knrar. 
ı .. rının "rc>rııl"'i .. ctinr ic:fl ret ctr.ı"'ctt'. 
'lir 

Bu J?azcte •e göre Fransız - Sov. 
yrt mi~nkı noJrilf clnJ-i komHnh;t te~ 
1ilcr~l11i mlihim !;Urettl' rırtırmı!':tır. 

C:nzetr. netice olarnk r.fllril·nııın hat. 

tı hnrcl<etlnfn g-nrp misnkr hnkkınd:ı 

yakında yapılacak mUzal<erelcrde ta.

1 vazzuh edeceğini ilanı eylemektedir. 

HABER - Akşam postası 
--- -

Memleketimizin kıymetli misafiri Doğru 

değil Efgan Harbiye 
Vezirinin eyanatı Kaııraı~©yd•1 Y 

fhlaOlkaı gectl iki devletin monasebat:ı daha 
yükseği tasavvur edilemiyecek 
kadar Kardeşçedir. Şch~~~!.Jl~~!~~ 

Dün sabah ıehrimize gelen Efgan 
Harbiye veziri Marep.1 Mahmut Han, 
öğleden sonra Perapalasta elli kadar 
Efgan zabit ve talebesini kabul ederek 
görüşmüş, ve bir nutuk söylemiştir 

Bundan sonra Mareşal Taksime gi -
derek abideye çelenk koymuf, Yıldız

daki Harp Akademisini ziyaret etmiş -
tir. 

Saat on altıda Peralapalasa dönen 
misafirimiz İstanbul gazetecilerini ka
bul etmiş, Avrupada bulunduğu sekiz 
aylık müddet zarfında hiçbir gazeteci 
ile görüşmediğini, ancak Türk milleti· 
ne ve Türk matbuatında karşı duyduğu 
samimi kardeı hissiyatını göstermek il· 

• L1Un ımbah hu11U1t bir trenle beraberin
de Ziraat umum mUdürU olduğu be.ide lz.. 
mire h roket eden B&fve'klllmlz lımet 1n6nU 
lzmlrdo bllliuaa pamuk ve pamukçuluk 
mevzuları uzertnde meıruı olace.kLır, 

• 1nlu\Ap 11.bldeıılnln yapllacatı yer oıarıı.k 
dünkü 

0

Tan gueteatndo ileri aUrUlen Tqlı. 
fın Abide yeri oıacafı bu ııı.bahkl Cumhu • 
rlyet taro.!ından tek.zıp edUmektedlr. 

• Belediye turizm oubeılnde açılan 100 
lıra tıcrcUl bir memurluk için imtlbıına 20 
genç girmiştir. 

• Belediye 937 bütçesini hazırlamağa ba§. 
lamq;tır. 

• Belediye, 20 Ura ınaqlı vo 60 IJra ücret 
ıı her belediye memurunun belediye mecmu 

asına abOııe olmaaıııı brarla,ştırmq;tır. 

* Belediye, ctfkct&.z ekhıcklerln satılıınu 

yacağuıı &IMlfdarlara tekrar bildlrmi~Ur. 
• GllmrUk ve inhisarlar vekili A.ll Rana 

Tarhan pazartesi günü §ehrimize gelerek bir 
kaç gUn 'kıı.J.caktır. 

• Erzurum defterda.rlığma eski Çorum· 
dettordan NacJ tayin edilın!§Ur. 

* Ayın 29 undan itibaren Ankaraya na.k. 
!edilecek olan MUlk~ye mekt.ebln:e J.lıkar&. 
dakl MUlldyelller büyük bir tıtlkbal progra. 
mı hu.ırlamakt.adırlar. 

• Vlllyette yeni ihdas edilen seferberlik 
müdUrlUCUno Develi kaymakamı Cemal ta
yin edilın!ııttr. 

• ?dtlddeU bu aym yirınlsinde bitecek ve 
gelecek ayın sonuna kadar uzatılllll§ olan 
Türk - ltelyan ticaret anlll§munım mllza.. 
lcerolerinl yapacak heyetimiz gelecek hıı.fta 
Romaya l::areket edocektlr. 

• Bwkan tıp haftası mllna:ıebııWe şehrimi 
ze &:elen bUtün heyetıu memleketlerine dön 

müşlcrdlr. 

* GUmrük muha!aza tC§kilAtı Galata rıh. 
trmmrlıı. butunruı Çelyo vapurundan sarkıtı. 

IAn bir oltaya altı kllo esrar takarken san. 
dalcı İsmaill yakalıı..mı,tır. 

• YUkısek tedrtsnt umum mUdUr vekUl 
Cevat dUn ıelırlmlze gelnıiı ve 'Ontversttede 
ayın ~-ırmlılndcn evvel tekrar yapılacak 

olan hukuk fakUlte.t lmUhanlarlle mc:ıgı.ıl 

olmuştur. 

• Şehrlmlıde ellgleri 1ergisile meıguı olan 
İktisat vcld\lcU müsteşar vekili Hüsnü Ya. 
maıı ve ıergt komtııcrf Akli dUn akcam .An. 
karnyn gibntolcrdlr. 

* Tllrk mUhendlslcr birliğinin İstanbul 
ı:ıutıesı yrllık kon&"'Csl dün yapılmııı ve yeni 
Jdaro heyeti ıcçllmtıUr. 

* 1zmlrde tl!lls vaka.sı görllldUğilnden sür. 
nUc lcli.p eden tedbirler a.lınma.ktadır. 

• Trakya umurnı mUfetU:ıl KA.zını Dtrlk, 
B11.1vek0.lctc, Trakyadn bir köy banklllll ku
rulmasını tekli! etml:ıtlr. 

* Gel<'Cek sene Ankarnda toplanması 

mukarrer ttı.Tlh kongresi fçln hazırlıkla"1 
başlanmı tır. 

"' Adliye vckAleU e:skl harflerle yazı yaz. 
manıu nı<'~hut cürümler kanunu hUltUmlcrl 
!:<'rçcvcsı dnhlHnc gtremlyeccğiııi bildJrmli
tır. 

Oışarda~ 

• ArnıwuUuk, Draç llınu.runın in§a ve tcc 
hiu lçfn ıtaıyndan yeniden 3,000.735 aı~ 
franklık bir istikraz yapmı,Şlır. 

oıi Sovyct Rusyıı. lınriclye komfserl Llt\1. 
nof Ccncvreden Moslcovıı.ya dürıınü§tUr. 

• Selıl.nlk belediye hosuı.ııcsl bir YMgm 
ncUcc3inde yamnış Ye has4llardrul dördU yo... 
narak ölmll~. dört hıuıta da yaralllllJnt§tır. 
* I...ehirıtnn Soııyallst parUsinln lcra ,komi. 

tesı reisi bir tebliğ ne,,.rcdcrek Danzt~ ka. 
nunu c:;:ı.slslnin lhltı.1 edllınlş olduğunu bcyruı 

ederek Lehlstanın tedbir e.Jmuını istemi§ _ 
ur. 

• Yemen emir! lme.m Yo.byanın OğluPrcns 
Mehmet Scytullstı\mm İtalynn!nrın dnvcU 
ilıı:C'rlne ylllttnda Habc..71ıstıinı Y.l)•arct edeceği 
anl•§tlmnlıtadır. 

• A vuııturyn Dıtıbnl<:ınt ~mit llnUmtlxdcld 
httfta 14carlit.ana re1ım1 bir ıiyare~ yapnoak 
tır. · 

zere İstanbul gazetecilerine beyanatta 
bulunacağını söyliycrek demiştir ki: 

" - Türkiyeyi ziyaretimin sebebi 
çok açıktır. Çilnkü Efganlılar ve blltün 
şark ahalisi umumen siıin bugUnkU 
terakkiyatınızı, A tatürkiln rehberliği 

altında tahakkuk ettirilmiş bütün yeni
likleri görmek için büyük bir emel beı· 

lemektedir. MaJCımunuzdur ki biz, TUrk 
milletini öz kardeşimiz gibi takip ediyo 
ruz, sevlrıcleriniıle seviniyor, kederle · 
rinizle mükedder oluyoruz. 

Türkiycye gelmek, karde§ ve aziz bir 
milleti, onun mukaddes toprağını ve fe~ 

dakar, nur verici muhterem ricalini zi· 
yaret ctnıeği her zaman arzu ediyor· 
dum. Bu arzuma nail olduCum için 
kendimi bahtiyar 'ddederim. 

TUrk - Efgan mUnuebatını eelin · 
r.e: Şohat hl111iyatıma ve hUkQmetlmin 
kanaatine g8re, Türk - Efeın milna· 

ıcb11tı o kadar Hmimt ve kardeıçedlr ki 
ondı:ın daha yUkıek bir muhabbet ve 
milnaaebet tnavvur edilemez. Bu mU-

naaebet, kardeılik, kemal, ve hakiki 
dostluğa iıtlnıt etmektedir. 

- Türkiye, Efganlıtın, tran ve ırak 
arasında akdi muttaaavver bulunan mi· l 
11k hakkında fikrinizi ıorablllr miyim? 

- Asker olduğum için bu ıuaUnize 
cevap vermeğe kendimce hak görmü -
yorum. Ayni zamanda sekiz aydanberi 

Avrupada tedavide bulunduğumdan c;
reyan eden hadiselerle alllka:nı kesmiş 

bulunuyordum. Bununla beraber ıöy -
liyebilirim ki biz, Tilrlclerlc ve İrak, İ• 

ran gibi diğer karde§lerimizle yakınla~
mayı can ve gönUlden arzu ediyoruz. 

Bu yakınlaşma kendi refahımız ve te -
rakkimize olduğu kadar umumi sulha 
da fayda verecektir. 

Mareşal Mahmud Han bu sözlerden 
sonra memleketimizde tahsil cörmekte 

olan Efgı:ın talebesinden bahsederek de 
miştir ki: 

" - İstanbuldaki Efgan talebesinin 
vaziyetinden çok memnun oldum. Türk 

kardeşlerimizin Efganlılar üzerindeki 
mesaisine fevkalade müteşekkirim. Ta
lebelerimizden işittiğim sözler beni çok 
mütehassis etti. Hepsi de Tilrk kıı.rde§· 

!erinden bilyilk memnuniyet izhar et -
tiler. Onların her birinin memleketimiz 

de birer terakki amili olacaklarını lcuv 

cıjjı;;larında belediyenin ilD~ 1 
lan var, t1e 0030itinal•liV01'~..ı 
ida.re ediyor1Lır. Halk birik"'" 
vesaitinakliyeyi durdurarak. 
gösteriyorlar. Her mede"i 
mevcut faydalı bir ttsul... t 

Otomobıl ka# 
Taksimde Sıra SeJvi]erd' 

Aleks.-ındre Taksim meydanttl 

çerken tücar Kamilin 633 
otomobili altında kalarak 

yerlerinden yaralanmıştır.1'• Jlç 
tahaneyf' luıldrrılmrştır. 

Tramvavıa 
kamyon çarp• 

lfareın iskelesinden Ha)'~ 
hastahanesine tuzla taşıyan 
medin idarel'indekf 3600 

kamyonla 195 numaralı \'at_~ 
ret;lndeki 29 numaralı trar:. 

çarpı§mışlardır. Arahn par~ 
tır. 

Takohinin talC 
di•lerj 

Osküdarda oturan 41 
Takohi dün pazara giderken ıt 
rah tramvayın altında kalıt,.. 
Janmrş, takma dişleri kırrllll t 
kohf ha.<ıtahaneye kaldırılmı:tı 

vetle umuyorum.,. Halıcıoğlunda A)aınlll ! 

Misafirimiz Efgan harbiye vcıiri, oturan bahçınıı lfo(o z.abıtı1' 
merhum Nadir Şahın biraderi ve şimdi \'urmuş; metresi !\farika ile r.J 
ki hükümdar Mehmet Zahir Hanın Kopernik tsminde iki erkd'i" • 
amcasıdır. ı 

sin der. eşyaları ile 5')0 lirası il 
Efganistan Becesakanın tasallut ve ]arını iddia etmiştir. 

istilfüuna maruz kaldıtı zaman Nadir-----------~~ 
şahın maıyetinde mühim hiı:metıerde Asli (> r il ğe de vt 
bulunmuıtur. EmlrıönU cukerlik ıubd~~ 

Zavalh 
Ras Nasibu 

ItaJyan zehirli gaz
Jerlnio tesi rile iJldU 

Habeş - lt.alynn harbrnrn en 
meşhur kumandanlnrından Ras Na~f. 
bu teda\i edilmekte olduiu lsvlçredc 

Davas şehrindeki senat-Oryomda bu 
harpte Itnlyanların kullandrfı zehirli 
gazların - klmbllir kaç bininci kur. 
hanı olarak - ölmüştür. Zehirli gaz. 
lnr zn\·allrnın c1r erlcı ini harap rtml~. 
tir. 1 

Habeş harbinde Ogaden cephesi 1 

nin l;;umandntu olan Ras Nasihu, eski 
Osmanlı generali Vehip paşa ile bir. 
Jiktc meşhur Ilindcnlıurg tarzı mUda. 
faa hattını vUcude getirmiş \'C Italyan 

ları hu cephede büyük wy!ata uttrn. 
tarak bir adım bile ileri arttırmamıı.ı. 
tı. Ancak şimaldeki cephenin hozul. 

ması üzerine bu cephe de dağılmışt:: 
Has .Nasibi miJJctlcr cemiyeti içtima. 

ında imparatorla beraber Haheı;;ic:tan· 
tem9il etmişti. 

Avrupndn tahsil görmü~ olan Ras, 
lngillıce \'e Fransızca), mUkemel ko. 
nuşur kıymetli bir kumandandı. 

Kısa hizmetli ve yül,sek ~ 
namelilerin 1 teşrini ani 936 
de ihtiyat subay okuluna se'"" 

ceklerindcn mu:ımelelerini ya 
üzere 31 • JO • 936 cumartesi 1 
beye müracaatları. 

marA.Bilc açılan 

davıısı vuife noktaıındnn 
mi?.c hn,·alc edilerek ve deft~ e 
470 numnraaına kaydedıırıdtl 1)4! 
cak da.va olunan Ahmed LOtl 
Ilga.tın ötedenbcri ilanen yapıl 
l~ıldığındnn bu kerre dahi 1 
tcbligntın ol veçhile ilinen 1 

ve kendieine yirmi gün mutııet 
mesine ve muhakemenin 2-ıı~ 
zarteşl saat 14 de bırakıJnııı!I 
rar verildiğinden davcı oluna!' 

LQtfl yazrh gilndc ma.hkenıe}~·~ 
diği veya kanuni bir vekil g 
diği takdirde gıyabında rrıuh 
devam olunarak hakkında I' 
rarı verileceği ilan olunur. 



oldu? Ne-.-' 
kik . ·-. 

h ediyoııun. M - . u dubasnu • eger, yenı 
ı kadar al. :ezrnı~ıer ... 
dırdı. Bena d~ ~~e .. de alii~a 
esine fevç fev koprUnun Kadıkoy 
n arasına k t ç akan yurddaşla· 

kadar gezle' a ıldını. Hiçbir sergi 

----·-------........................... _..., ___ --
CüO ve 

sarmaşık 
"Tan" da B. Fewk ya::ıyor: 
tnsanalr vardır ki, kendikendine 

büyür, feyizlenir ve mukadder ne ise 
o raddeye kadar yilkselir. Bu yükse
lişte ona kimse yardım etmez. Belki 
boyu biraz kısadır. Lakin bu, aklının 
da kısa olduğuna delalet etmcr.. Kud
reti kısadır; bu da iktidannın kısalı
ğına delil sayılamaz. Dili kısadır; bu. 
sesinin kısıklığını gösteremez. Kader 
diye ad taktığımız muhitin ve şahsm 
şart ve kabiliyetleri birleşerek ona 
ancak bu muhassala~'1 vermiştir. Se-

bat eder, ömril de vefa ederse yükse
lebilir, fakat bir hadde kadar. Ben bu 
gibilcri yabani gill ağacına benzeti
rim. Kokuludur, fakat biraz dikenli 
biraz haşindir. ar, vapuraı b~ckenıenıiştir. Hayır, 

ır. Hatta Ra.d:nz::ck istiycnler de
tleri olnııyanı:y .semtiyle müna-
r. 'Mlitaıe:ııar .. hılc dubayı dola-

- Met- n. t . YlirUtUyor: 1 

Bir ay yirmi gUn 
hapse ınahktim oldu 

t-;" el ki akşam De) oğlunda Aba. 
noz •• okağında }<;minenin idaresindek. 
26 nul"ırnrah e,·e sarhoş olarak zorla 

Bir diğer zümrenin adamı daha var 
dır ki ayakta durabildiği andan iti

baren sizin, benim, şumıı, bunun elini 
tutar, eteğini tutAr. Herkesin suyuna 

gider, nabzına göre şerbet v;.ır. (Ha
yır!) kelimesini göriişmc liıgatinden 

nlk <''--=· yı.. İyi... , ... 01.;11ya bu . 
en Y\lka.... ,_ gıb\ Yerlerde ciz-

• ' C:In.ıp :ut .. 
· Fnkat, kulak ~ıtı tenkitler ya-

b" nıısat· . 
ır tek kotu laf cd ırı oldum: Bu 

ene rastama- inkılap sergisi 
u iskelenin 
k a· . Yapılnıas· l \ S • ı aQurlt>r <'n ın n de d"' .... 1Y e, lswnbul· eç en ~· c~ 
· Bu öyle bir ;:p~nduldü~nU anlı-, h Ü~ Q mel çe S3 lJ O 
ran, hcın d ·t- ır kı içinde 
l e ~tanb ı ' . 1 ca k 
nden bıuıka b' u un umranı ga- 8 ına 
lan ır fiki h da Vcrgı to 

1 
r Yoktur: Ne Her sene, Cumhuriyet ayramın 

Parlak bır P. anıa.k, ne şunun bu- Ankarada açılmakta olan inkılap ser· 
s·ı · şıan o~- l nı, kas:ısrn ', . .ı.ya ntara k gisi için hazırlıklara ba§ anmıştı;· . 
ı... ı doldurmıya kalk· Bu seneki sergiye Güzel sanatlar bır 

&dt- Utnran \• b liği ile D grupu miintesipleri, müstakil 

caldır, 

Jkinc: kusur da hayli mlihimdir. Ek. 
seriyn müteadd!t '·npurlardan <;ıkan 
halk !!ene n) ni nt<'tha lde birle~mc\\te. 
dir. Du .}iizdcn .} eni iskelenin mahc;e. 

Talebeterlm zl mahkemelerde 
görmemetlylz 

16 yaşında 
bir çocuk 

Sod"n bir -~ e u yapıldı diye. ressamlar ve bunların haricinde kalan 
· li<'dfvenin b'r de istenecek değil- sanatkarlar iştirak edecektir. Eserl:rin f6 Jlra para cez8Sl08 
t~ ki.ılfet de y~~,'o.t'Şılığı olur. Bun- Ankarnya nakli için lazımgelen tahsısat mahkôm 0ldU 
.-.~e, Lıtanb · Güzel !\.'.!natlar akademisi direktörlü -
ettiği için Ul hemşer;sı, bunları ğüne gönderilmiştir. Teşhir edilecek e- lki talebe arnsıoda geçen hır ha. 

l:\"l\nl :rnenınundur d t . Ü •• k dı'."e cı·rmü mns.hut mahkemesine inti. 
".. Cri • n e a serler bu ayın 21 incı g nu a şamına " .. '" 

rken, cicisi raşıyor ve köprüden kadar Güzel sanatlar akademisi mü - kal ctmi' ,.e mahkümi) etle neticelen. 
dubaya bakı:o:n bir çocuk gibi ye- dürlüğüne teslim edilecektir. ıniştir. Yaka şudur: 

r~i ~iz de h!sl~~~~ı~or! Mevzular umumiyetle inkılaba ait o· Fntihte yeni a~ıl.uı orta mektebin 
u adeınu ol ıu söyliyclim: lup bunlardan Ankarada teşkil olunan aJtmtı sınıfında oku) an 16) a~ındn 

k.cs1r~u .. nıusunı Cenabıhak, cm· b'ır 3'"u'rı· tarafından •erı'leceklcr hü. d c:o \"h 4t' ı·· k bil " şerr f 0 ::ı Saitle 17 yaşın a .-,n a n~ m c un me •. 
Yilk köp,.ı;_.. e etsin ... lnşal· k"·met tarafından •atın alınacaktır. Bu k t t 1 da, ec>kakl·.uııuz de, mcydarilan- u 

0 tebin önünde a,·gura u u .• mu:;; ar. 

yaptığı iki bulun. ve d'~l'Irnız da yapılrr ... ts- i§ için muhtelif vekaletlerden tahsisat dır. 
kı, bu gib· ıger Türk şehirlerinin ayrılmı§ttr. Mehmet Sait elinde 

kt 
ı mcd -t Sergi Ankara halkevi salonlarında t k d ··z··ne at ır ve b Cıu şeylere cidden çamu .. opunu ar a aşının )U .u . 
u~alra susuzdur. açtır! açılacakt:r. makla hcrnher kendisini tutan bir ~i. 

''"aıırıe: ~ A iman vls konsolosu mitı=inin elinden kurtulup Salahatti. 
" 'G' {f)@stasn 1 Dün şehrimizden nin şakağrn3 şiddetli bir )Umruk in. 

n, a''"neo 'taıtaıır 
1 

ayrı.idi. . . 
1 

dirmiştir. RaH'lhattin de müteca'"izi 
.3• tutup ka}dırıp )ere 'urmuştur. 

il cc .. ft n altısıydı.Rusyaya :!iden Dört senedenberı şehrımızdekı A •.. --rnan ~ nunun üzerine vaka cürmü meş. 
r"" k evvel dönen sporcuları- man \'is konsolosu von Saucken yenı \;,.la at ......ı k · but mahkeme~ioe gitmiş, sah itler din. 

eınin . ":1cn muhabirimizden ı tayin edildi"i Yilüdh·usto a ~ıt. 
rn d tarıhındc Kiyef'ten postaya mek üzere dün şehrimizden ayrılmış. lenmiş, Mehmet Snit 16 lira para te. 
tasın: taahhütlü olarak tayyare tır. / zasına mahklım edilmiştir. Bu cezası 
ti~le - Verilen mektubu aldık. Ta· \ ·011 saucken burada bulunduğı: da tecil edilmiştir. 

iı.~a,; :;Ina.k külfetini duymadık. az bir müddette gerek Alman koloni. ---------------
'Oterınd ar.ak saklıyoruz. si ,·e gerekse lstanbullular:ı kendlıı. 
t'>re ekı tarihlerden anlaşıldığı- ni c-ok sevdirmiştir. 
~· ntektup, Kiyeftcn Odcsaya J Vis konsolM von Saucken askeri 
le yd~ varmıştır. Ve nyııi süratli mü7.:mize Sultan Meddin kılıncını he. 
buı ~una devam eylemiştir. ls- di)e etmişti. 
~ tahanesi de ayni üslubu __ ..., __ 

nuşiin~ ınn.saııah... El ek t ri k şl rk etin 1 n 
ne ha Uk: Tayyare postası!!. Bu- kBÇOk malları 

rııa:ı.yd cet? Tatar ağasiyle yola cı- müsodere edl idi 
? lle 1• daha çabuk varmaz nuy
dir. ~ lıusyada tAtar da eksik de- Elektrik şirketinin. Vekiller heyeti 
tdurı ~e l\:iyef'in tatarları mcş- kararilc, Anadolu yakasında kullanıl
hıı r~buostalardn. kullanılsa bari... mak için gümrükten muaf olarak geçen 

k "anrdı ! clelctr .k malzemesini §Chirde kullan -
ı va - NO) mak suretile sso.ooo liralık hiiyük ka· 

~allnllntn bir tehztbl çakçılığa ait tahkikatın b~inci kısmı 
• bitmiştir. Şimdi kaçakçıhgın mes'ulleri 

,,=. 4.~2 lJ,50 115,02 17,30 18,59 4,34 
aı.. U,2~ 6,32 {136 12,00 I.31 11,0i 

t •l.o 

mndaR!7.etesinin 4. 10 .936 tarihli sa tesbit edilmektedir. 
iftıJk Sahtekarlık,, başlığı altında Şirketin kaçak kullandığı malzeme . GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
ışlar &atıp birkaç muhatir aldat. nin hepsi müsadere edilmİ§ ve gümrük Rıuı Guksn ıtnıyanlarıı. llUhıık etti. 

girmrh ıstiyen ve bu arada Emine ile 

müşts•rilerden ı "uriyı döven Balıkpa. 
1,arı Tahml. sokakta oturan Kenan 

yaıul:ın ~ikiı) el üzcrıne He~) oğlu mec::. 
but "uçlar mah~cm~ine S('\kcdilmi"'. 

tir. 
Mahkemeye gelen maznundıı yap. 

tığı :şin bir suç teşkil etmiyeccğine 
kana:ıt hasıl etmiş bir tavır vardı. 
Davacı };mine vakayı söyle anlat. 

çıkarmıştır. Böyleleri de sannaeıia 
benzer. Bunlar mutlaka birine tutu
narak yükscilrlcr ve tutunduklan ee
yin irtifaı nckadarsa ona yakın jUk
sclirlcr. Yükselmeleri içi_n bir had, bir 

ölçü yoktur. I .. akin o tınnaııdıklan 
şeyden ayrılır ayrılmaz. beriki glil 
ağacı kadar da dik duramazlar. 

Bunlann hangisinden olmak istet'-
siniz? 

Gül ağacı mı'! Sarmaşık mı? 

ıı: .. Mecndnye K. nOn 
- Dun gece saat yarım1a bu a. . 

dam e,·in önune gcıerek ir.eri gircce. meşlfnuır çöplO· 
ğini söyledi. Fena halde :>arho:otu, cSl \UJ ln9 dal r 
vakit geç olduğundarı içerı girmenin Hasan Kımıçayt'nın "Kurun" dakt 
zabıtaca menedildiğini söyledim. Zor. ya:ısmdan: 

Şişli semtinin sUprtin1!U çöpleri Me-
la girmek istedi. Gene bırakmadım. 
Bunun üzerine beni döğmeğe lmşladı. 
Yukıır.da bulunanlardan Nuri kürül. 

cidiyeköyüne dökülüyor, burada çöp 
yığınları to.affUn ederek sinek sUril
leri '-iicut buluyor, sonra bu sinekler 

tü üzerine aşnğt inerek Kenanı yatış. Şişliye gelerek halkı rahatsız ediyor-
tırmak istedi be de, 1\enan onun da muş. Bu alemde herkes ne ekene onu 
üzerir:e hücum etlere~ döğmeğe ve ce. biçer diye umumt bir ka.Ide vardır. lle 
binden çıkardığı bir ~Akı ne orasına 
burasına vurmağa başladı. 

O sırada kızlardnn biri koşarak po. 

lit; çağırdı. 
Dinlenen şahidlcr de bu ifade,; te_ 

)İt ettiler, 
Suçlu bütün isnatları inkar ederek 

yalnız akşam bir az çakır keyf oldu. 

ğunu ve başka hir ey bilmediğini söy. 

ledi. 
lddianame okunduktan sonra bir 

itirazı olmadığını ~öylcyince reis 

suçlunun iki ay hapsine ve n)rıca 

600 kuruş da ilam harcının kendi. 
sinden tahsiline kahili temyiz olarak 

k:ırnr ' 'erdi. iki suç hir araya geldi. 

ğindtn hapi~ müddeti 10 gün tenzil 
edilerek 1 ay 20 güne indirildi. 

Hemen tevkif edilen Kenan yüzün. 
de hala niçin ceza g<irdüğünü anlıya. 
mamı5' hir ifade ile merdivenlerden 
nfrır nirır indi 

Kanala düşen 
bir otobüs 

Knhireden Mornig Post gazetesi. 
ne bildirildiğine göre, i~erisinde 23 
Mısır Jı bulunan bir otobüs, aşağı Mı. 
sırda Nitganız ile Renha ara ında bir 
kanala yııyarlanmış 'e )İrmi iki kic:i 
de boğulmuştur. 

cldiye köyUnc sUprUntU döken Şltll 
ahalisi de oradan gelen sineklere ~ 
hammUl etmeli değil mi? 

Halbuki şairin: 
Sorsalar mağdunınu gaddar --

ga.lerlr 
Dediği gibi Mecidiye köytlne 

rüntü dökenlerin sineklerden f~ 
n gazete sütunlannı dolduruyor! 

Biz bunu garip değil, hattl ~ 
tabii buluyoruz. Yalnız bir noktayı, 
anlıyamıyoruz. Her şeyden bir kJY· 

met çıkarmayı bllen memleketlerde 
bir şehrin süprUntU çöpclri bile bir p 
lir kaynağıdır. Bizim mcmleketlmlw 
ise sadece bir sinek kaynağı olUJ'Ol'I 

IHlnm Dıınm seste 
gümırah sese 

----------------------Parasız verilen 
bir mecmua 

işt~ ba_._langıciyle bir ,·azı intişar anbarında muhafaza altına alınmıııtır. Hauptmanm ıdıı.ını tehir cdiıınJ~Ur. 
nQ1· --------------------------~------------------------------------------------------------------------------

bbil8ı rarlstandan gelerek kendi te ........... . birçok renkli renksiz resimler ve b· 
rikaturlerdcn başka şu yazılar varn . erfyle Beykoz kazamız sınır. 

ıçer· r k.. &sinde çok güzel ve muvafık 
Yhi:Y kurmuş olan müteşebbisler a. 

erin e !apılan bu neşriyat ilzerlnt
e gonderflen kaymakamın yaph. 

CS:ı.91ı tahkikat sonunda alınan ra. 
ra göre bu neşriyatın hakh ve ye. 

nde ol11aadıf1 n göçmenlerle a1Akı\. 
olmayıp nasılsa aralanna kanpn 
rber, eaattçı, res.um gibi birkaç ada 
ın kendi ınenfaatlertnf gtszetebilmek 
~n tczvfr yolunu tuttukları anla~l. 
ıştır. 

ke1ftr.un tebfbfnf rtca ederim. 
Ltanbul Yali~ 

•llhltJtln v...., 

haber Kocanıza 
• • 

verınız 

F:Jtihten •·çok bedbaht., imzası ile aldığımız mektup· 
ta deniyor ki: 

"Kocamı cok seviyorum ve bahtiyarız; fakat birkaç 
aydanbcri İ§İ ve akrabalarını ziyaret için beni sık sık yalnız 
b:rakmaktadrr. Bazı zaman bu aynlık haftalarca sürüyor. 
Bu mUddet zarfında evli bir erkek peş"mi bırakmamakta 
c!ır. Böyle uzun müddet yalnız kalacak olur141m vaziyetin 

ne olacağından ıüpheliyim. 
CEV ABI)y\JZ - Koc:ınızı, evinizi tehdit eden tehli-

keden haberdar etmelisiniz ki kendi yoksuzluklarının sizi 

ne kadar mütet'ssir ettiğini nnlıyabilsin. Fakat bunu ken -

disine anlatırken kocasını seven bir kadını hiçbir kuvvetin 

vazifesinden ayıramıyacağını da söylemeyi ihmal etmeyi 
niz. 

dır: 
Haftanın akisleri - Niçin arkada· 

§ınız yok (Hikmet Münir) - lngilte
rede yedi mef}alecllc.r (İbrahim Boy\) 
Uyku - Şiirler (Ahmet Muhip l)ra.; 

nas) - Çocuğunuz yaramaz ve huysus 
mudur - Fransız harp malulleri ~ 
liği - Ne var, ne yok? - Kalıkab•• 
saadet - Sanat ve halk - Gel, halb 
gidelim, gel (Behçet 'Kemal Çallai'). 
~n sütunlar - Çocuk sayfam - Ba
yat için ölilmlc oynıyan bir adam -
Mod~ resimleri - Bo§8JUDa. knHı;flll, 
Marı Astor. 



ı ·· 
Faşistlerin asilere yardımı DzerJoe 

Sovqetler Madride 
cephane gönderecek 
ispanyadaki harp vaziyetinin ~n ve limanlarının kontrol edilmesine 1 

giinlerde bir hayli ağır inkişaf etmesi mlltealik bir plblan olduğu haberi 

Blrlnclteırlo lnOmUzdekl cuma gtlntt akıamı 

BCVCK SiNEMA YILDIZI 

G. MiLTON 
ne rağmen bu işin ispanya dışındaki Porteldzde bi178k bir asabiyet uyan. Yalnız u··ç gu·· n ı·çı·n 
akislerinin gitikçe büyüdüğü göze dırmııtır. Portekiz gazeteleri bu pil. . 
çarpmaktadır. nı "Küatahane. bulmaktadırlar. 

:Ma3rituUriıieyaprJması bekle. Sovyetlere cevap TEPEBAŞI GARDEN•' d 
nen btıyük taaruz henttz bfitlln şldeti. Acleaıi müdahale komitesi eekre. 1 n 
le başlamamıştır. Asilerin elinde bu terllfl, bapan Lord Pleymouthun 

(anan Jerez de la Flantera radyosu Kagana yazdıfr cevap mektua neşre. icrayı lubiyat e~ecektir. 
umumi taarruzun yakında yapılacağı. dilmektedir. Lord Pleymouth bu mek. ~~~~~~~~~~~~~~~~=~::~=~::~~~~~~~~~~~~ ar bildlrınektedir. ta bunda ezclimle diyor ki: I 

lhtilalçi tayareleri çarşamba gil, "Madem}\i Portekizin cevabı he. Senenin en 1 
nlMadrfdibombardımanvekışlaları nUzgelmemiıvemademkinotanızan. MELEK SAKAR 
tahrip etmiştir. Asf kuvvetleri garp la!Jlllamn gerçekten çiğnenmiş oldu. güzel filmi 1 
cephesinde Madride 40 kilometre me. ğuna lapat eden hiç bir yeni deUI ih. 

safeye kadar yaklaşmıştır. Madrit tfva etmemektedir. .Notanızın müza. M A z u R K etrafmdakl bütün cephelerin kuman. 
keresi için komitenin şimdi toplanma. 

dam general Mola'nın cephe hattı sını (flzumlu bulmamaktayım.,, 
Madrftfn ancak 13 kilometre yakınına 
y3klqtıktan sonra umumi taarruza Ru•ı• fllen yardım mı 

edecek? 
g~eeefl anfaşılmaktadır. Diğer taraf. Stalin1n, lspanyoJ komünist par. 
tan Marten Olausun kuvvetleri Drle. &ine telgraf çekmesi büyük ehemmi. 
aya ancak altı kf1ometre mesafeye yetle kar§llaamaktadır. Ademi mUda. 
kaclar yaklaşmışlardır. Hükt\met kuv. hale anla§nı8'1 tam manasiyle tatbik 
•etleri şidetle mukavemete bulunmak edilmedlil takdirde Moskova hüktl. 

ReJI: 
WILLV FORST 

.tadrrlar. meıinin, Madrite cephane ve levazım Sanayicilerin 
şikayetleri 

Porteklzde •••blye1 gndermesine kuvvetle ihtimal verili. 
Sovyet Rmyanın Portekiz sahl1. yor. 

Borsa civarı af yon 
kokosundan kurtuluyor 

Evkaf müdürlüğü, inhisarı 
hanı terke mecbur etti 

Şehrimizde Maliyece 
tetkikat yaptırılıyor 

Maliye vokileti tehriııdzde snUhim 
bir tetkik yaptırmaktadır. Bu tetkike 1 
memur edilen mW•ttiı telıria:aiH gel • 
mit ve temaılanna baflaım1tır· Tetkik 
edilen mnm 1oıı nmanlarda unayici· 
lerln. vergilerin cibayet ıekillerinden 
yaptıktan tiklyetlerdir. Bu pklyetleri 
ııuan dikakte alan Maliye vektleti 
cibayet tekillerini değiıtirmenin kabil 
olup olmadığını tetkik etınektcdlr. 

Bundan üç aene enel DördUncll Va 
la.f haıım ııemin katma yerleşen ilrb
at vekileti u)'Ultunıcu maddeler Jn
hisan, hanın yer altı katma da afyon 
imallthanelerini ve depolarını yerlet
tirince o civardaki müesseseler ve Jıaıı 
daki yazıhanelerden bir fiklyettir 
yUQclsıifti. Bu depolann nqretttlt 
tahammül edilmez afyon kokusu ha
nm önUnden geçenlerin ve içine giren· 
lerin başlarım döndUrmektedir. Hal· 
bUki bu depolann ÜT.erinde b:~sa gibi 
en faal ve gUnde binlerce kişinin top. 
landığı ve geçtiği bir 1§ merkezi var
dır. 

Ergani istikrazı 
ikramiye kazanan 

mı maral arı 
yazıyoruz 

ikramiyeli yüzde beş gelirli 1933 
151'Pni istikraZ! tahvillerinin yedinti 
ikramiye keşidesi dtiıt Cilmhuriyei 
Merkes Bankası idarei merkeziyesln 
4e .MaU,..e Veklletiyle bankalar ıail. 
--'lleri ve noter huzurunda yapıl. 

~- Netfeede: 
918'74 BDlaralı tah.tle 30.000 lira, 

ıJl1'15' numaralı tahvile 15.000 Ura, 
lllUZ, tll.'151, 139088 numaralı tah.tl. 
11a. 1'91' Wn lira, 45.1.19, W99, mot, 
'191, 191820, 141324 numaralı tahvil. 
len doku ytlz dokuzar Ura ikramiye 
ı.bet eylemi§ ve bundan ba§ka 289 
tll1nt1 amnarıunna da aynca 128 pr 

Bu bq döndtlrtıctı ve bayıltıcı ko
kuya bir müddet tahamm.Ul eden han 
müstecirleri nihayet hanı birer i.kieer 
terketıııeye batla.mıelardır. Bu vazi
yetin kiracı bulmak noktumdan teh· 
likell olduğunu ~ Evkaf ııyugtu. 

noa ...acs.ıw iıtbt.evıyle TUi-k • Yu
goslav mtl§terek alyon bürosuna hanı 
terketmelerinJ yeniden isticar muka
velesi yapanuyacağmı bildinnlntfr. 
Etraftan yapılan ıiklyetler de buna 
sebep olmuetw. 

Şimdi uyuşturucu maddeler inhisa· 
n deopau Sahpuanna, Türk - Yugos-
lav afyon satış bUrosu da Takainıe ta
ımmaktadır. 

Bu it için gelen maliye mnf ettitl teh 
riml•deki baghca aanayi müesıeaelerlle 
temaslarda bulunmaktadır. Fabrikalara 
müteaddit ıualler ~a:ld81ır. Bu 
luller bilhaıaa fabrUgıpm. itJemcıi iç~ 
konul2n ıennaye mitifan,~ sermaye-

den eenelere göre yapılan arar ve kir 
lar. verilen vergi miktan ve vergilerin 
verilit tarzı .hakkındaki dtltilncelere 
miltealliktir. Veklletin bu tetkikleri 
memleketin diler amal merkezlerinde 
de yapılacak ve buna gare icap edene 
kanunlarda tadilit yapılması veklletçe 
teklif olunacaktır. 

Elektrik Şirketi müşterilerine ilan 

Istanbul Elektrik şirketi 
Ciimburi11t Bayramı esnasında waaal " lauad donaa .. teei. 

eatına llzım elan elektriii almak için firkete eneldea bir Oabarna. 

me verilmesi lcabetıiğini bildirrir; donanıu teablab •ncud •YI. 
cının kudreti dahilinde kalacaksa, tabii ihbarnameye lüzum ~01'. 

tur. ıı.ı.raame u ıeç 23 birinci tepla 1N6 tarihlae kadar firkete 
ıeha.lldlr. 

Taki uferı•rin ve te1'mll donanma ~bıın baj)Qa& '-k&ıı. 
lan nelce §lrket tarafından incelenecektir; bunlar raiasatlı tesl. 

sat mUteahlttetfne yaptırılmalıdır. 

Bu lailkbılert riayet edilmemeal yalara bir t.IAta •eiiı M. 
ttia bir mahallenla donanma &ertibatıaa zarar verebilir. llra pbaıştır. 

ikramiyeler Maliye Vekllet1,..1e ~!!~~!'!!~~~~!!~!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ClıD1ıul7et Merkez Bankası tarafın. 

tudikll resmi keşide listeleri ize. 
••• ba ba11lla merkez ve §Ubeleriyle 

llertH Bankuı bulaamıyan yerlerde 
'9 Da•kul tubelerlnee idenıeıktir. 

HABER . 
: 

latanbulun en çok satılan ha·I 
kiki akıam gazeteıidir. ilanla ·I 
rmı HABER'e verenler kire ·ı 
tlerler. 1 . ...,..-........ ····--· 

__ _.. ......... ._ .. . - ......... ..- ....... . 
··--·~ .• t-·-•••+• 

MODA. 
lçklll Lokanta ve Birahanesi. 

Kspq bı.ıl61U itibarile ıecelerlftPi b .. ıısmnık ve sok mlikenıaııl Mı ..a\lfUI 
diql11aek 4-tenenı. Bıyoğlu muhitinde taıun11111 MODA ltirahaıallÜle ~ 
ıunu. llepur Maiatro Jl•Y Al.BERT TIANO Uı 1Uıel ve ruhntYU ıni 
ile tanmm11 Bayan SUNA • JttLtA VE Atlnanın HAVAtYEN talnnu te~ 
nörU Bay ANDREA ilı bir çok muıikitirıaalan bir aran getirmİftir. Ve aa· 

1 ~·m müıtcrilerhnislıı çok nepli. saatler gc~irmeteı-i br.klnını bazırlamrıtır. 
.: Mükemmel ıerviı • fiyatlar her keıeye uygundur. 

Beyoğlu MODA müdürlüğü P•fm&kkapı iman •okak 6/8 Tel. 49063 

TARAS BULBA 

Bugtlo saat 1 de 
talebe seansı 

BUGCN 
iPEK 
Slnemaeın ... 

POLA 

2 bOyOk fllm birde 

LOR EL - HARDi 
HINDISTANDA 
Seu..ın en gtlltbıçltl TÜRKÇE SöZLUkomedi filıDl 
2 - Aylardanberi aabnımlıkla beklenmekte olaa 

ŞEYTANLI TREN 
Fra.nmca sözlü heyecan filmi. 

BugUıılril aıeanalar: LOREL HARDl -1+7-10. pYT. 
TREN 2,45, 5,45 • 9. 

Geceleri 1&&t tam 9 da 2 film blnSmı 

Bu hafta TCRK Sineması 
2 büyük tllm bir~,~· ........... ~ 

ŞEN GENÇLE 
Durmaksızın candan güldilren nefis bir komedi ve talebi um 

LlL1AN HA.RVEY ve wtt.LY FR1Tal tarıarmdM 

KARA GCLLE 
Bugün matineler saat 12 1/2 da baflar. Seanalar: U 1/2 ta Şd 
2 de Kara OWler, 3 1/2 ta Şen gençler, 5 te Kara GWler, 6 1/2 

Geagler, 8 de Kara Gt1ller, 9 1/2 ta Şen Gençler. 

MiLLi SiNEMADA 
Bu ee.zumin iki bilyllk filmi birde 

1 - GONDL DEDiKODU 
Bu filmde MARTHA EGGERTH'in ,U.llifi, aan'atmdaki 
filmin bidayetinden sonuna kadar seyredenleri zevk va neae 
ralmıaktadır. 

2-ÇOL SAVAŞLAR 
Vak'a Arabiatanda geçmektedir. Pek u filin ronl&ll'I 

eeerde olduğu kadar husu ve gUzel mevzua maliktir. 

YILDIZ • 
sıneması 

POMPEl'NIN 
SON GDNL 

ftlmlnln ne bllytlk feda.klrhldarla vtıcuda getirilcqtlit -~· 
klld izahat ve rakamlar: 
Vl8tJV'tba ....... .._. POMnl fthflnjn .. ~ Millı1U. 
~eri lçia 2LQOO metaıo I~ k191f, 800-·,·-
Ptvria ı• ~ ......... 21.0QO fll1lnla.. 
A(il)'IQlara aıal oJaa "'1 mm llıl ....ıetkJN.l 

p - ~fJlbpi ~J·--
A Z AK 

BugUn 
1- GöYNUM SENi ISTfYOR CAll!Lt-4 RORN 

ı - FRANKENŞTAYN'm NiŞANLISI BELLA WGOSi 

1 - MiKEY MAVi 
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Zehirli ok 
-ı-

Letı ı -' • -J . • H. R«m"/tlhl'& -
hekI~bvr anesinin korkunç &flmi Ka.pınm zili çaldL Hepei yerlerin· 
ğin,i k kleri bir saatti. Altşam yeuıe- den aı~lar. ~ ~ir l!le8; gene 
beş k'~ ~ekle geçirmişlerdi: o da feci havadisler getiren bır ses. ~em 
ka.raJ! ye bır kilo ekmek. Kızıl alaca korkutuyor, hem de h!IA umut verıci; 
boYU k, çıplak odayı tunç bir renge iJıN,nla.ra kUfrediyor, fakat nınakla
kaç =du. öteye beriye atıl.mı§ bir- rm Beei kadar pqayıcı bir eda ile ya
ni göre ~.Ye, Yemek masası va.zif esi- rın için va.itlerde bulunuyor. 
bUtUn ~ ır Ba.ndık, üç minder evin Madam Lef ebvr titriyerek kapıya 
febvr, ~nu teşkil ediyordu. Le- doğru ilerledi. Kapıda kısa. boylu, za.. 
BUnUyordu avuçları içine almıt, dtl· yıf., kunı, göz bebekl~rl ~orgun bir a
Jnirici ı~P'a.kat, taıün verdiği bu ke dam l'örüııdil. Evdekılenn yil.zUne te
ldi. ı>tan buna.J.mıı bir halde ceuUale baktıktan sonra.. acafp bir 

Üç ay haata.ı 11e9lef lık, beyhude ık, dört ay derm•nmı. _ )ıfadam ve Mösyö Lefebvr ile nıi 
hayva.nıa.r k~ere it aramak, vahli koıı11111yonım? diye sordu. Genç ka· 
1a:· suıa.r kada,rr haşin, ağaçlar, tat- dm yorgun bir llMle: 
muea.dele etın allkaarz inl&nlarla - Evet., M&lyö! dedi. 
her §ey ııerıu ek. Sefaıet aniarmda Adam kı1& admıalrl& oda.ya girer· 
doğurur. JaJt etlr, fellketıer biriblrinf ken: 
re~erııe nıu: ka.ııaı tükenmiı kud· - Pek 11! ! dedf... Fakat, ıir.e veri· 
mt§lcrdi. P'aka~S.:iyen mücadele et- lecek acı bir havadiılm var. 
~nda lnsanJıtın.' 

8 
er adnnda karpla- Biru durdu, betbahtlan gn:::· 

ir.!nç Yü.ZUnu gö l?'rtaıı, dilini çıkaran yıldıran sUkiltunu dinler 
n er nıuva!f rıntıeıerdi. aonra bava.dialnl a.nlattı: 

evfn nıUtevazı a.Joyetaııuk kan kocayı _ Amcanız Selestin Lef evbr öldü! 
:tınıya ınecb:obUYeeini birer birer Ka.reıamdakilerin vaziyetlerini da-

raba, bu köt" ebtıitti. Amansız bir ha iyi görmek için gözlerini açtı. 
en ehenınııyeta~ vazıyet ka.reJBIDda Solgun yilzlerde, evvel!, deh,ete ben· 
rnıYacak kadarız bir Y8.rdımda bulun· zer bir hayret uyandı. Sonra Jak kI· 
Pekı, açlıktan 

61
hi11iz1lk gösterrniıtL aık bir ses çıkardı. Bu seste Lefebvrln 

\'Urt.ın- ~ Bilııler mi• Jak susan • .ıı..ı\nUn anlatmak istediği bir 
ri -. ı ÇOktnn. • •• ı &- :1 '4M~• 

. Ya~d:' korkunçlaşmıı gözle kurtulma hali vardı. 
nız]i karı dibJeemıe 1 be- Adam devam etti: 
kı~ J SJ:na bak ' IO gun kl mi rd .1~1 - Ya, dostu ~ori makal&§lllll lki - Bunu be e y.o unuz, uca• 
arka.,ında b liueı in öldükten aonra mi? 
Jak'ın ö Iraktığı oğl ,,._t.Ta Jak, bqln bir ta.vtrla.: 
w ı eırlld una ..,._,,.or. 
gu açlık Ye 1 gibi sevdiği bu çocu· - Ha~t'! dedi .. Nuıl bir hareketi· 
hastalık k llefaletten bqka.. ırat bir ana bek.4 ıiyorsak.. 

_ }f eınırıyordu. _Onun ye...a .. e akrabul mısmız? 
er §ey b l§G&& 

Yor .. Ye~ itti nü? diye diltbil· - Yeglne akrabaaJ. Karım ve ben. 
:~dar 7.enginı~ed 'btı kadar eJtmek, bu öltlnUn ayni derecede yakm akrabut· 

:r• ve... llrurken, bls bUrada ym. 
Bir Jş,. • - O halde, )ı{&ıyö Seleathıln yegl-

~oı. ı.u,~~~~adığrna teeS!Uf ediyor. ne varisleri! Bundan emin misiniz? 
azıneıerj k e Ça.lı§8.n!a.r bUlnmfyen - Mutlak suNtte eminiz! 

nun l'Piı\, eşfcdebilirdi. halbuki ~ Adam, §Üphe uyandıran bir ağırlık-
d ı:ı ~ enecek ' ' a... Yalnız kalemi vardı; o la: 
Ma1anı - Vziyetiniz çok feci .. diye ilive et 

bir ~."'le : Ler ebVr solgun ve donuk ti. 
- 'l'aıı· d" ' Daha bir ~yler ~yliyeeekti, fakat 

hlraı dah onecek ? diye mınldanıyor, küçükleri görünce ımstu, dudaklamu 
daha... a cesaret, kocacığım! Biraz rsrrdı. 

l\nıbind -.- Sonra, biarz daha nazik bir eda ile: 
~UYordu. :n kuvvetli bir nikbinlik du- - Sizinle hususi bir surette konue· 
~en ve Jak'8anlan uçuruma sUrükli· maklığım 19.ztın ! dedi. 
taıı kötU ın rnantığmı felce uğra- ,l'1k adama doğru ilerliyordu. Daha 
İ3tınunıa be te8a.dilfleri kabul ediyor. fazla aa.rarmıftı. Madam Lefebvrin 
itele Eıd raber, artık onun da mUca yiizU UzUntWU bir mana almışb. J'a
"'aıiyet ~.ek kuvveti kalmamııb. Bu kat kooasmdan daha sakin görUnU • 
1t0caa

1 
•1braz da.ha devam edenıe, 0 da yordu. Sonra, Piere dönerek: 

bllthya.: i, Y8.§a.maktan lfrenmeye - JDvlldmı, dedi, haydi küçükleri 
l'or, Jak ktı. Kızlanm bafrm& bul· al da, pmıeye gidini 
Socutu da rö~erl yanaıı. tltriyen (Devan '"") 

41 kollarında aıkıyordu. 
ltl't ~a.rgruık bu muzta.rlıt inan· 
~l.'f'a bulutıariyle ll&rJYOri Ç1plak 
~ gittikçe azalıyordu. 

o .. nda'da sahlD 
~enceıerı 

Kral ne vakıt 
gQBOmser 

HABER - ~qam poSta1r 

ıroınton 

amcaınıon sesn 

güzeldlr 

Kral aeldzlnd Edvard lnıtıterenln 
Dec.lde ıehrtnde Aberreldi ptoeu. 
nun uat kulul 6ııtlnden ıe~erken ıU 
lUmeemekten kendini alamaz. CllakU 
bir nkltler bir çocuk bu kuleye tır • 
manmıft eUle yelkovanı llerletere1< 
uatt bfr aad ileriye götUrmUıtU. zı. 

yaretcllerle oradan reçenterı "Vay 
eanına, vakit ne de ~buk se~yor!,, 
Diyerek ceplerindeki uatl çıkarınaış 
ve hepsi de saatlerini kuledeki saate ---------------
pre ayar etmişlerdi. 

. . 
.,,,, -

~urada havalar biru ıoğudufu için 
denizin artık tadı kalmadı : bütün yaz 
neşeli kahkahaların gürültüsile çınlayan 

b
pl5jlara derin bir sessizlik çöktü. Hal
uk' A • 1 merikada Floridanın ılık sahille· 

n zevk v f • · · 1 · d ' e sa a mcvaımını a6J §lm ı 

}açmaktadır. Çok neşeli olan Florida plaj 
arının w • en son eglencesı · havaya u.-u. 
rulab ' ~ 
1 

n alonları yaylardan fırlatılan ok· 
arla vurm kt d a a ır. 

Fakat suçlu çocuk bulunmuş ve 
babası tarafından cezaya uğratılmt§. 
tı. O gün bugün saat kulesi kilim 
durmaktadır. 

Kral ıekizinci Edvard bu kuleye 
baktıkça hep güler. Çünkü, saatin 
ayarını bozan çocuk kendisi;rdi. 

$coförDeırl yavaş 
gntmei• anoş
toırmak lçDn 
Fransa, otomobil ve motosiklet 

kullananların arabalannı nvaı sür. 
meleri için yeni bir çareye baı vur. 
mu§tur. 

Geçen hafta Pariate bir kaplum. 
bağa yarışı tertip edilmiş ve tayin ~. 
d!_1en noktaya. en ıe' Taran şoföre 
pzel bir milklfat verilmiıttr. 

HABERi 
AKSAM .POSTA Si 

"10ARE EVi ! 

lstanbul t Ankara Caddesi 
""' Post• kutaaa .. , lstanbul 214 

.• Telgraf actre••: l•tanbuı HABER 
vazı ışıerı teıoron~ : 2ll87I 

' ldere ve ııan .... ı 24870 

,. ABONE ŞARTLARI -
Türlt ir• Üıt 6ıi 

seneıııc ••OO Kr. 'z70: K 

e avııtc 7~ " ••so r.t 
:s av••M •OQ •• aoo t • 
t av"" t60 :., .. . ~J= 

Salıibi pe N~ır•vol Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıl• ••' fV AKIT) mot6'ıe., 

Yazan : Niyazı Ahmet 
~--------~----------------

231 sene evvel bugün 

Tarihin güzel Ninon'u ebediyen 
gözlerini kapadı 

85 yıl yaşayan Nlnon "Bir orduya kumanda 
Jçln IAzım gelen fikri bllglnln yUz derece 

fazlası aşk için U\zım ,, derdi 
Güzel Ninon için yazılmış bir kaçf yon1ar sarfedenler hiç bir §ere malik 

satır: ı olamamışlardı. 

"Kestane renginde birçok ve ağır 
saçlan, tam beyzi olan çehresini 
siyah bir hale içine alarak, ipek buk 

lelerle omuzlarına,.. botazına dofru 
dökülür. lri incilerden yapılmıı bir 
l'erdanlrk, ıimuındak.i çizgilerin IA· 
tlf inkisarını son ıualarile ve ıene 
ipekten yapılmıf dekolte flatanını in. 
ciler sUaler, ha.fi kllçUk ve güzeldir. 

Geni§ ve açık alnının altında, kesif 

katların çifte kavisleri ile gölgelen. 
mit o!an yerde, itte bu siyah gözleı-, 
bu atq saçan gözler, cihanın 
biitiia ıözlerlnden ziyade teshir edi
ci bir ppaya mAlik olan bu cazip 
gözler vardır. ince, düz, nazik bur
nu, ağzının gtizeliğini ikmal etmekte 

ve çenesindeki küçük çukur ise bütiir • 
bütün ha yiiz güzeliji arasında en 
ziyada &'Öze çarpmaktadır. Vücudu 
çehresinden daha az lAtif değildir. 
Kalbi de gönül kapmak kuvvetile do. 
Iudur. Ntnon, menfaatperest olmak 
tan uzaktır. Milşfik, cömert ve sır 
saklayıcrdır. Fikri terbiyesi herkesi 
hayretlere düşilrUr .. 

Bir bafka yazıcının sözleri: 
"Aşk dalkavuklarından birinin gö 

zünü açmak istediği bir oğlu olursa. 
onu Ninonun mektebine gönderirdi. 

Onan verdiff terbiye pek mtikemmel 
idf. Onan yetlıtfrdfif l'enrleria peL 
bilyilk farkı ollQ"orda. O, onJara qk 
yapmakta bir JAtif tarz 'H neuket 
öğretiyordu. O, itaat eden bir tabi-
at bulursa az bir zahmetle ve az za. 
man içinde onu klmil bir fruıan yapı 

yordu.,, 

Aşıklarından biri Ninona yazdığı 
mektupta şunları söylüyordu: 

"Sizi temine cesaret ederim ki diin 
yada hiç kimse siztleki &üzellikleri 
benden daha iyi muhakeme edemez.. 
Eğer sizin o güzslllk1erinizi tanıdıtım 
kadar yaymağa klfi derecede fikre 
sahip olsaydım pek nefis ve pek IAtif 
rayihalı şöhretinize bir şey daha il
Ave edebilirdim ... 

• • • 
Ona ilk zamanlarda yalnız "An,, 

derlerdi. Bir aralrk "'Anin,. dediler. 
"Nani,, diye çağırdılar ve nihayet 
Nfnon adını aldı. 

Küçük Ninon, on altı Y8§1nda iker 
sevişmeğe başlamıştı. Volter onun 
Rişliyo i1e de allkadar olduğunu ya
zar. 

~~ası, ~_ızmın göz kamaştıran gü 
zellıgı ve §9hreti ile mağrurdu. Ona 
muhtelif lisan ve musiki öğretti. Her 
şeyi dillere destan olan genç kadının 
etrafı a.-ıil insanlar, genç erkeklerle 
dolmuştu. Fakat o, hiç birini reddet 
miyor, hiç birisine ilmit vermiyor ve 
hepsi ile anlaşıyordu. 

Bit aralık Şövalye dü Bare ile A. 
şikane münasebata girişti. Şövalye 
daha serrüzeştçi çıkmıştı, bir müddet 
sonra genç ve guzel Ninonu unuttu. 

Bu, Ninon için bfr elem ve hicran 

dı. Kendiaini manastıra attı. Fakat 
burada da yaşıyamadı. insanlardan, 

hayatm riirültülerinden uzakta ra
hat yaşıyabileceğini sanarken yalnrı.. 
lıkla mahvolacak hale geldi. Kendi. 
nl manastırdan dişarı attı ve tekrar 
hayata karıştı. 

Ninon zengin değildi, Fakat anç 
doluBU para eaçanlar çoktu. Yalnıı 

Nfnon, para fle elde ~dflfr kadınlar- ! 
dan defildl. Onun gttzeliti için mil-

. . . ' 
Ninon bir aralık Marki Dandelu 

adında birile tanışmış, ae'rifml§ti. Çok 

uzun sürmlyen sevişmeler, Markinin 
başka bir kadınla. eTlenmesile nlha. 
yet bul unca Ninon ~yle dedi: 

- Erkekler, kadmlarm tadama. 
dığı binlerce hü~iyetten zevk alıyor 
lar. Bu halde beıt°"lte kendimi erkek 
yaparım. 

Ondan sonra Ninon da erkek pbl 
yaşamağa başladı. Salonuna kat
lar, ma.rkiler, marepllar claft& •eler 
istediği gibi eilenirdf. Etrafında .W. 
nenlere çok defa şöyle derdi: 

"- Bir orduya kumanda etmek 
için lfizım gelen fikrt bilginin 7b 
derece fazlası aşk için li.zımdır.., 

Erkek gibi yaşamağa başladıJdp 
sonra derin ve ebedi bir afkla ballan 
mamak için her şeyi yaptı. Bir rtın 

kendisine tapınan bfr sinyora ~yle 
siyledi: 

"- Zannederim ki seni il~ ay _.. 
ceğim. Bu benim l~n pek u11ndur. 

Adeta bir ebecljJettir-
Güzel, sihirli Ninon, bu ,......111 

içind~ en büyük ıztırabı bir aynaaıa 
karşısına ~çtiği vakit duyardL 

:ihtiyarlamak. ihmal edilmek, wn11· 
tulmak onun için tahammll edil•• 
f8Ylerdi. Himedlyordu ki kt1 
metli, Jrilzel -ie epiz bir kamaıtır. 
Fakat işte bu kumaş senelerin sfiaeşl 
ile soluyordu. 

1705 yılı 17 ilkteşrin gilnil, 231 se.. 
ne evvel bflgiln, Ninon ebediyen d• 
]erini kapadı. Tam 85 J'Aflllda idL 

DnflQenza için 
aşı bulundu 
lngilterenin Hampsted ve Amtri. 

kanın Nevyork şehrjade çalıımakta 
olan alimler lnfluenr.aya nihayet ga. 
Jebe çalındığını iddia etmektedirler. 

Yeni bir aşı üzerinde çahpaakta 
olan Hampsteddekl (Tıbbi arattir 
malar milli enstitüsü) uzun zaınu. 
dır hayvanlar ilstünde yaptıft tecrL 
helerini muvaffakiyetle bltln11iftir. 
lnnuenzaya karşı muafiyet veren 19-
nl aşı, şimdi, insanlar ilzertnd" tat. 
bik edilmeğe hazır bir haldedir. 

Bu aşıda tıpkı çiçek apının ham. 
)anmakta olduğu tarzda :J&pılmakta 
dır. EvvelA. hayvanlar tnnuenf.llnı• 
virüsu ile aşıl.anmakta, sonra da aıı 
onlardan alınarak kanla ha11r1a11. 
maktadır •. 

Aşı o kadar müessirdir kf bu hu. 
ta lığa tutulan fareler '12 saat zarfın. 
da tamamen iyileşmişlerdfr. 

Londrah mütehassıslardaa Dok. 
tor V. A. Baker diyor ki 

- lnfJuenzaya karşı yapılmaktA 
olan mücadelede bu ilk ve hakiki 
ileri1emedir. lnfluenza doktorluk 
dilnyasını uğraştıran en büyük ın1&a. 
lelerden biri idi. Şimdi me halledn. 
mfş gibidir. Yeni aşı sayesinde her 
giln binlerce kişinin hayatı kurtan 
1acaktır. • 

Amerikanın Rokfeller mileufıleel 
ise meseleyi başka bir yoldan hallet. 
mlştir. Onlann aşısı dofrudan W· 

•ruya lnfluemaya tutulmuş hastac1a.ı 
alman külttirdUr. D 

Bu aşı insan lnfluenzasma tatnlııL 
bilen hayvanlarda ~ok iyt tesiri ·~ 
makta dil'. U:.).aP 



Elektrik şirketine ait 

Freni bozuk bir kam., 
yon hendeğe yuvarlandı 

Dört yarah var. Şoför 
tevkif edildi 

Dttn akşam tızeri Maslak yolunda yaralanmışlardır. Yaralılar hastaha. 
rene feci bir otomobil kazası olmuş. neye kaldırılmıştır. 
tur. Bu kazada da maalesef dört kişi Şoför Kadriye hiç bir şey olma. 
rene ağır surette yaralanmışlardır. mıştır. Jandarma gördüğü lüzum 

ElE"ktrik tirketine alt olan ve şo. _u_ze_r_ın_e_şo_ro_·r_ü_te_v_k_ir_et_m_iş_ti_r_. __ _ 

tir Kadrinin idaresinde bulunan F k b• 
kamyon Bilyükdereye giderken Zen. ransız a ıne• 
drlikuyu jandarma karakolunun önü. 
ne geidiğl swada frenleri tutmamış, 

bundan dolayı araba yolun klyısın. 

dakf bir ağaca çarpmış ve hendeğe: 

yuvarlanmıştır. Kamyonda dört kişi 
bulunuyordu. Bunlardan Jak başın. 

dan ağır surette, Mustafa oğlu Os. 

man başından ve kulağından, ve Van. 
gel vücudunun muhtelif yerlerinden 

Abdülhamidin 
gelini 

(Baş tarafı 1 incide) 

Sofyaya geldi. Sabrk prenses burada 
çocukları ile beraber küçük bir otelde 

ya~makta ve sefil bir hayat sürmekte

dif. Sabık kocası Abdülkadir de Sofya

dadrr. O da burada çok aşağı tabakadan 

b\r metres ile sefilane yaşryor. 

sine hücum 
Son Fransız hadiseleri arasında Fran 

srz faşistlerinin bir hükumet darbesi 

haıı:rrlamış oldukları meydana çıkmış · 
ttr. 

Fransız Va.~ve7dli Blum ve Fa.Jist 
Reisi Urok 

ı.Macide timdi Sofyada Odeon Revil Fransız sosyalistlerinin Popüler ga-
lqıatrosunda §arkr söyliycek ve numaı!. zetcsinin yazdrğına göre Fransız faşist· 

Jit yapacaktır. Tiyatro müdürlüğü he- leri Teisi Dö Larok biri Alman hudu

nlb daha bunu gazetelerle halka nan 
etmemittir. Çünkü sabık prenses ancak 
timdi bu yeni vazifesine hazırlanmakta
clWt "Bir Tilrk prensesi l.,nin Sof yada 

revU sahnelerinde şarkrlar söylemesi 

vo numaralar yapma sı Sof yada büyük 

bir hadise olacak ve çok büyük bir ata
ki uyandrracaktır. Zaten tiyatro mU -
dürlUğU de ınrf bu maksatlarla 'Maci • 

deyi angaje etmiş ve kendisi ile bu hu

susta mukavele akdetmi§tir. 

Serseri bir 
• 

mayın 
Aksu vapurunu 

tehlikeye dUşilrdtt 
Deniz yoları idaresinin dün Kara. 

denizden dönen Aksu vapuru Karade. 

nla boiazının 60 mil açıklannda ve 

Ketken önlerinde birdenbire serseri 

bir mayinle karşılaşmıştır. Mayin 

vapurun takriben beş metre yanında 

birden görülmüştür. Gemi idarecile. 

rinin soğuk kanlılığı sayesinde yapı. 

dundaki Alsas - Loren mmtakasmda 
diğeri İspanya hududunda, ayni günde 

patlak vermek üzere bir isyan hazrr • 
latmrştr. 

HUkOmet aleyhine beyanname 
Diğer taraftan Fransız efkarı umu • 

miyesini Blum kabinesinin aleyhine çe· 
virmek için çalışılmaktadır. Hükumete 

muhalif 300 gazete, mecmua ve risale 
hükQmet aleyhinde bir beyanname neş· 
retmişlerdir. Beyanname şu mealdedir. : 

''Fransızlar! Fransayı gizli ve yahut 
aleni olarak Sovyetleştirmek 1stiyen 
adamlar it başında oldukça, işler yolun 

da gidemiyecektir. Blum tecrübesi ya 
fecaatte ve yahut hacaletle neticelen:· 
cektir. Komünistler, umumi grevi ve 

yahut diktatörlüğü ilan etmek için frr

sat bekliyorlar. O zaman İspanyada· 

ki felaket, Fransanın başına gelecek • 
tir!,, 

Radlkal sosyalistler hUkOmetl 
tutacak 

Diğer taraftan şimdiki hükumeti tu
tan .. halk cephesi,,nin sarsıldığı, bu 

gruptan Radikal sosyalistlerin iş başı • 

na geçmek istedikleri, Radikal sosya -
listlerin lideri Daladiyenin ''halk cep-

lan manevralar gemiyi bu müşkül hesi,,ni bozup meclisi feshettirerck 
vaziyett~n kurtarmıştır. Başvekil olacağı sağ unsurlar tarafın -

Aksu tehlikeyi atlattıktan sonra dan işae edilmişti. Bugünlerde Bibariç 
mayinin bulunduğu tul ve arz dairele. de kongre yapacak olan Radikal sos • 
rlni tayin etmiş \"e bütün gemilere yalist fırkalar Daladiyenin imzasilc bir 
telsizle bildirmiştir. beyanname neşrederek bunları dolayısi-

Mayln, imha edilecektir. le tekzip et:niı;tir. Beyannamede Ra • 

Bir Çinli 
Kaybolan karısını 

bulana 

7000 Bira 
veriyor 

(:inde, zengin bir tüccar, bütün 
Çekiyang Yillyetinde büyük afişler 

utırarak kayıp karısı hakkında ma. 
lumat verecek olana bizim paramızla 

7'90 lira tutarında nakdi mükArat 
vereceğini ilan etmiştir. 

Bir kadın için verilecek mükfatn 
bu kadar büyük olması Çin de deh . 
ptU dedikodulara sebep olmaktadır. 

Bir koca ne kadar zengin olursa ol. 
sun kadını için bu kadar yüksek bir 

deier bfçmemelidir, denmektedir. Çin 
kocalan buna çok kızmışlardır. 

Söylendiğine göre, kadın, ağustos 
ortalarına doğru bir gece yarısı bü. 
tin elbise Ye mücevherlerini alarak 
lllJ'ra kadem basmıştır. 

dikal sosy<ıli~tlerin halk cephesine sa
dık kala :ağı i!5n edilmektedir. 

Sovyet Rusyada 
yeni tevkifler 

Bulgar gazetelerinin yazdığına göre 

Sovyet Rusyada Troçki taraftan gÖ· 
rünenlerin tevkifi devam etmektedir. 

Kafkasyada, Ermenistanda ve Gürcis

tanda yüzlerce kişi tevkif edilmiştir. 

Tevkif edilen Ermeniler arasında 

komünist partisi xiir:ıkabe heyeti umu
mi katibi Kulovan da vardır. 

lneboluya 
29 saatte! 

Yapılan şikayetlere göre deniıyolları 
ıdaresinin Cumhuriyet vapuru son se 

ferinde İneboluya beg milden fazla sür' 

at yapamadığr için 29 saatte gidebil 
miştir. Denizyollarr idaresi bunun va 

purun altı aydrr havuzlanmamrş olma 

sından ileri geldiğini söylemektedir. 

HABER - llpm paetdr 

Tayyarelerin stratosfer tecrübeleri 

Sırf istikbaldeki' harple 
iç.in bir hazırlıktır 

Bulutlardan yirmi kilometre daha 
yükseklerde hava dretnotlannın ya • 
pacaklan harpler artık fantazi bir 

düşünce olmaktan çıkmış ve çok hız. 
h bir surette gerçekleşmek yolunu 
tutmuştur. 

En yeni harp Sıllhasını teşkil edecek 
olan atmosferde topların ve tüfekle • 
rin ateşleri daha isabetli ve daha tah. 
rip edici olacaktır. Bunlar en mü. 
tehassıs balestikçilerin ileriye sil r. 
dükleri iddialardır. 

Göklerin bu uzak mıntakalannd-.ı 
hangi tip makineli tüf ek ve küçük 
top kullanılacaktır? Bunu tayin için. 
yapılan tecrübelerde dört beş millet, 
milyonlarca lira harcamaktadırlar. 

Yüksek tabakalarda hava o kadar 
ince ve mukavemetsizdir ki bir hede. 
fin çoli uzak mesafelerden görülebil. 
miş olmV'I onu vurmıya kilidir. Yer. 
yüzüne yakın yerlerde bir gülle ya • 
but bir kurşun atıldımı cazibe ve mu. 
kavemet adlariyle tanıdığımız iki 
kuvvetin tesiri altında kalırlar. 

Cazibe yukanya doğru olan uça~. 
lara mukavemet eder; sukutu hızlaş. 
tmr. Kurşunun da gösterdiği gibi, 
cazib~ onu nihayet amud bir halde 
düşürecek kadar tesir eder. 

Hava, uçuşu yav-.ışlatır, Kurşun. 
lan cereyanlann tesiri altında brra • 
karak yollanndan inhiraf ettirir. Bu 
demektir ki, kurşun yahut mermi he. 
defin bir tarafına doğru kayar. Yolu 
ne kadar uzarsa inhiraf da o kadar 
çoğalrr. 

Geçealerde gazetemizde stratosfere 
çıktığını bildirdijimiz ve resmini bas. 
tığımız hava yükselme rekoru sahibi 
lngiliz filo kumandanı yüz başı Su. 
va in, vardığı lrtUadahava kesafeti. 
nin yer yüzü sathındaki kesafeti::ı 

dokuzda biri nisbetinde olduğunu 
söylemektedir; Bunun için orada mer. 
ml ve gülleler daha hızlı ve hede. 
fe daha isabetli gidecektir. Bu yilk. 
sek tabakalarda, pilotlarla makine. 

lerl oksijenle beslemek meselesi mıt. 
kineli tüfeklerle küçük toplar için va. 
rit değildir. Halbuki makinelerle a 
damlar yukarıya çıkabilmek için sil. 
perşarje edilmeğe mecburdurlar. 

Stratosfer için bulunmak istenen 
top ve makineli tüfekler bomba<"ı 
tayarelere karşı kullanılacaktır. 

Bunlar olmadığı takdirde stratosfeı· 
de uçacak bombacr tayyareler, yerden 

atılan tayyaredefi topJarrnın men. 
zilleri dışında olduklan ıçın 
tehlikeli ve öldürücü yüklerini dile. 
dikleri gibi saçabileceklerdir. 

Yer yüzü bulutlarla örtülü olduğu 
günlerde hulunduklarr ,.azivetleri te!. 
siz telgrafla öğreneceklerdir. 

Stratosferde topçular için başlıc~ 
mesele donma derecesinden 50 san ti~. 
rat daha asağı olan bir çevrede Jüh. 
rikator yağlarının donmasını temin 
etmektil".. Bu mesele tek mermi at. 

Uc. . c,ılcrdc Stratosfere 1.a.d.ar yiik.sclebilm.ck tecrübelerini 
kıran lngiliz tayyarcci8i 

yolda tesis edilen rekoru 33.114 ka. 
deme yükseltmişti. 

O vakitten heri ise bu rekor Ame. 
rika, büyük Ilritanya, Fransa, Al • 
manya \ ' C lt.alya arasında boyuna el. 
den ele geçti. 
Rusyanın çok büyük ve müteka.-.i! 

mikyasta yapmakta olduğu stratos. 
fer uçuşları pek gizli tutulmaktadır 

Stratosferde uçacak harP 
leri için sürat olarak saa 
1000 kilometre t.sbf t edil 
Muhtelif milletlerin şimdfyt 
yapmtş oldukları stratosfer 
ticari n insani bir mak..utl• 
sırf istikbal hava harpleri 
yetini tayin ve buna göre sil 
zırlamak gayesiyledi.r. 

A ,.1c. il.a yeni yaptığr tayyare gemilerinden 
' indirmittfr. 

makta olan kUçük toplardan ziyad~ --------------------------
makineli tüfekler için mühimdir. 

Almanlar bundan >;rmi sene en·e1 
stratosferde ha,·n mukavemetinin 
mermiJer üzerindeki tesirinin az oldu. 
ğunu ke~fetmic;}nrH. Almanların G. 
ro.qberta tonlarr ıH~ kilometre yükse 
len projektilli mermilerle 152 kilo. 
metre me~.,f,. •'nn P:ırisi boınhardr . 
man etmic;Jerdi. 

Almanların de'" tm>ları 5:i derecr 
yükseltilirdi. Bu hal merminin diiı1. 
··a snthr ,·atunl"rındn a~ı1r durar. 
h..nn tahakasrndan cabucak sıyrılrp 
çıkm:u:;ı demektir. 

Dünya mil1etleri anrak umumi 
harpten Mnra stratosferde ucmak 
meselesini ciddi bir surette dilşün. 
meğe başlamışlardır. Amerika bu 

Ayın 28 inde ltalyada 

imparatorluk 
ilin edilecek 

Belgrat (hususi) - Bu ayın 28 zin. 
de Romaya kar§t faşist yürüyüıünün 

15 inci yıldönümü, münascbetile yapı • 

lacak şenliklerde yeni kanunu esasi ilan 

edilecek ve İtalya imparatorluk olacak· 
tır. Musolini İtalyanın büyük sanslSii· 
yesi namını alacak ve Hariciye nazın 

ye, Bahriye ve hava ne 

ki Trabluı nlii umumisi 

boya verilecektir. 

Mu10Uni kont Çfyano ile bd 

lannı hazırlamaktadır, 



'1 

, . -
- - • .: • • * '- \ • .. • ~ 

• ' • ' ; ;~· • ., I •. ,, 
tq~•eri hazırlayan : Nüzhet .~b~a& . 

· Bu Yazı, 11tZlnız pa~arteıi, çarşanha ı•e cumartesı günlerı ne~redilır. 

-13- Cenubi Afrikada yaptığı son maçta 
0p kontrolünü mükemmel bir 

le getirmek için tenis topile 
antrenman yapmak son 

Cinı Londos 
S~qah Panter namile maruf zenci pehlivana 

48 dakikada yenildi derece faydahdır 
Oünya şampiyonu yaralanmıştı, müsabakaya devam edemedi .. 111 tn.ARE bir ayak boyunde.n fazla ileri gitme-

OYUnu iyi idare . . . ınesini temin etmek demektir. Bunda-
her M.di .edebılme~ ıçın ha- ki fa da ikardır ve izaha hacet yok-

eh"""- !eyi layık oldugu derece- Y aş . .. .. . . 

( Baştarafr 1 incide) 

48 inci dakikada hakem, Cim Londo
sun yaralanmış olduğunu halka bildir
miş, bu sırada Cim Londosa bakmak 
üzere davet edilen doktorlar yaraları 

tedavi etmeye çahıırlarken, ır;enci peh
livanın galibiyeti ilan edilmigtir.,. 

--uııiyeue k 1 tur Esasen ismı ustunde b r tabır. To 
u ara ihtar v . k b. h pu iyice kontrol altında bulundurabil-

oyu.ne 1 ar~ı a.ınalıdır Mese-, · · 
duyurına.k erır en unu er k 
Yokt ta, il!n etmekte bir me.lt için ayağın ucundan ay:rmamn 

hotnuU:· ı:Yni veçhile oyuncula- l.tzımdır. Buna rağmen_ çogum~z~n 
Jtdır. ~ zlugunu kazanmak da ma bunda. muvaffak olmadıgunız gorul· 
. zlk ve sert olınak kabil- mektedir. Bu havadisi ılır almaz hay~ 5 

senesini Cenubt Afrikada geçlrmiı o • 
lan bir arkadaşımızı bularak kendisile Hak lliT A.RLA.R 

eınıer Yetd'k 
etınelidirler lhleri ihtarlarda ıs-
tekel'rii.riınd · tar alan bir oyun-

k t,. e sahtı~~-a l surette . ~ çıka.rılaca-
. ket Vakit ka. bıinıelidir. nk kasti 
Ye olunuıısa. ~~bnekslzin ihtarla 
e .. ~olt faydalı ıge: OYmıcular üze-
1\u birÇOk 

0 
hır tesir yapar. 

ahakar da~cuıara biraz milsa
akta geclkıne ~z, onlar işi a.zıt
ŞAJiShEr ~ r. 

OYUncuı Afnnt OLMAK 
t . arın ve kl" 

l ı1t1acım.1 k upierin htımıeti-
~akernıerın ~~§ §8.hstyet sahi-

rıu.tn kat k ~lerınde elbette diğer-
'·] at Us~· 
"' arına iti h ""nde ınuva!fak ola· 

-"·-mvt•ıı.cU!t.rıa ~ Y~.ktur. Bıı itibarla 
1111 dürUtt ve roı ob:nama.Ic, onlara 
l, otonte teı· sert da.vra.nınakla de

ve..ıifea· 1.8 etnıekl~r lti pir ha-
Olur. ınde Yik.de yüz muvaffak 

\<~'l'Solıl..JN 
F'utboı teJou AJ..FABESI 

adar uıtaı finl ~ olduğu 
rff atftl: da faYdalı bir ~kilde 
nu ııöyı ' &n1-t.ına.nnı güç oldu-
d eıtıekle b. 
ı~Jtı ır ke.~a.ma.k yolu a.-

Uları.ıı ~ ~etnıeyin. Genç oyun
int.aiz ,, .. te doksa.ıı beşi bizde mu

' -... ren" Uiurıd oraüz yetl3mekte ol-
. tn Ylllllı• ikinci b' y nıetotıa.r, yanlış stil-

nra b ır ta.biat halini aldıktan 
lleşti~l~ tashihi son derece müş 

ç;l?ıı aiz d 
nun iııin ~ e takdir edenıinfz. 
~larnaYI ~da itin alfa.beainden 

ilk b nıuvafık görmekte ve bun-
tinci likll§lıYa.nJar kadar usta.lamı, 
~ldeı-· .0~cuıa.rı:nm d& iıtifade 

iıı.ıı hu:,.u.ınıt etın~yiz, Hepi
. bu.nıaz.e, glnıjz b~k feYler vardır 
Yet 'Ve llzııngeidiği kadar ebem-
e~ rtnemekle ve ekseriya da ih

ekıe futbol sahumda büyük 

le ~tınekteyig. MUhlın olan 
be liYJkiyle kavradıktan 

. n hernehaı tatbik edebilmek i
~ ~ara ben futbolun temel taş.. 
d~ ~ "ereceğim. Siz ne isterse
ll.r:ıtı~ nıeseıe isimde değil, bun-
~ antaktadır . 

. r ''!'rt bu teıneı taşlarını munt.u.a.m 
İtı~ b· takibine hacet görmeksizin 

it ~rer aa.yacağrm. üst Uste koy
er-ı~h1futboı bilginiz arasına nasd 
P ı, Ol 1tceğini tayin etmek ıııize ait 
ti l\ırı. 

' başhya.lım: 
l'aın, 'I'Qp KONTROLU 

Topu ayaktan uzaklaştırd~~ımız an 
da bir hasma kaptırmamız yu7.de dok
sandır. ÇUnkt1 hasım topa girme~ için 
bu fırsatı kollamakta ve zul1Urun<la. 
hemen istl!adeyi tasar alinaktadır. 

Ehemmiyetini herkesin takdir ediwp, 
pek az futbolcunun muvaffak ol~u.g~ 
top kontrolunu nasıl elde edebilırız. 
Bu sualin bence bir tek cevabı ve usu
lü vardır: Uzun zamanlar bıkmadan 
usanmadan prakitsle. 

Tarif olunan birço!< usuller arasın
da mhutelif sıra. ve §ekiller üzerine 
dizilmiş saksıalr yahut değnekler ara
sından topu sürme ve ~aire gibi me-
totlar faydalıysa da işin esasını bu 
metotlar değil, futbolcudaki azim ve 

sebat meselesi teşkil eder. Bu kate
goriye giren antrenman ,Şekilleri sıkı
cı ve bıktırıcı olduğu için ber futbol-

cunwı harcı değildir. Fakat ne çare 
ki, jyj bir futbolcu olabilmek için de 
bu zahmetlere katlanmak mecburiye
ti ka.t'fdir. 

Top kontrolu antrenmanlarına baş
larken yav&.§ta.n ve tedrici başlamak 

görüştük. Cenubi Afrika peblivanlap 
hakkında malürnat istediğimizden ar .. 
kadaıımız bize ıunları anlattı: 

"Cenubi Afrikada bir çok korkunç 
pehlivanlar vardır. Capetom, Johonnia 
burg ve Bellevflle tehirleri bunların fa
aliyet merkezledir. 

Ekserisi, Belçika kongosundan ve 
Kamerundan gelmiş olan bu vahşf peh
livanlar, Callo, Nalrobi Nobi • Nobi kt
bilelerine, dağ ve nehir mrntakalarma 
mensupturlar. Kendileri serbet gilrey
menin teknik taraflarım bilmezler.Fakat 
o kadar vahşi güreşirler, hasımJa~

nın Uzerlerine 8yle atıhrlar ki, bir CCfı 
lıin bir Panten bile belki bu kadar çe. -
vik değildir. 

Onun için Cim Londosun yaralan • 
masma pek şaşmamak lhımdır. 

Cim Londos bir insan hasımla defn, 
bir vahşi hayvanla gUreşmiştlr . ., 
Arkadaşımız bu izahından sonra biz· 

len için müsabakanın tafsilatını bildi -
recek mektubu heyecanla beklemekten 

başka bir iş kalmamıştır. llzımdır. Kontrol arttıkça süro.ti de Cim L<Yndos iki kkti ile tayyare oyunu ekzersizinde 
tezyit etmek ve gitgide hareket mti- -========================:=========::::::==:~::=:==========::===:;;=;;;====;;==~==::=:=====;::=. 
kemmeı bir hale geldikten sonra btır. Galatasaray Balkan Yeni futbol 
hafta aralarında antrenman gUnlerir..-

~:m~~~:~::. be• on dakika tekrar- lstanbulspor futbol kupası fikstürü 
Top kontrolunu mükemmel bir hale Yarın Taksim Müsabakalarına _Salı gUntt yapılıyor 

getirmek hususunda kü~iik bir rnstık d iştirak ediyoruz Futbol maçlarına gene eskisi 1ibi iki 
yahut tenis topu ile antrenman yap- stadyom un 8 
maktan son derece istifade edileceği- •~arşıJaşıyorlor Bu sene Balkan futbol kupası maç- küme olarak batlanmuı takarrür tıtmiı 
nı taveiye e-derken gene tekrarlamak ff larına TUrkiye, Bulgaristan, Roman- olduğundan ge!ren hafta yapılan filntll· 

Galata.sarayla lete.nbulspor klüple- .. hük ·· k ı isterim ki, işin yüır.de dok!anı istek ya, ve Yunanistan iştirak etmektedir. run mu a marru~tı. 
ri yarın Taksim stadyomunda hususi meselesidir. Oyununuz Uzerinde son Müsabakalar bu sene Sofyada yapıla- İstanbul futbol ajanı 20 blrinciteınn 

derece mUesBir olacak bir meseleyi bir maç yapacaklardır. caktır. Gelecek seneki maçlann da sair gilnil klilp murahhaslarını davet 
can ınkıer da olsa ihmal calz midir? Gelecke hafta başlıyacak olan lik Türkiyede yeni inşa edilen Ankara ederek yeni fikstürü tanzim edecektir. 
Şurasmr da t'l6ylemeden geçmiyelim. maçlarına hazırlık olacak olan bu kar stadında yapılması çok kuvvetli bir ---------------
Topu iyi kontrol ediyorum diyebilmek şılaşma gerek tstanbuleporun genç ihtimal dtthllindedir. Futbol 
için topla. olancıı. süratinizlc koı,arken takımının va.z.iyetinl ve gerekse san 
bile onu llyıığmızın ucundan bir ka- kırmızılıların son ekiplerinin kuvveti- ~ t • • • • 
rıştan fazla ayırmamak şarttır ni göstereceği için çok enteresan ola- ~~ ... . an renoru 

Top kontrolunda her iki ayağı d:ı. caktır. - -:._ ~ '"···.; ... ~ ~ Hakem, muallim 
ayni derecede kuI1anmak lazımdır. -------.,.--

1
-.---

1
--- ___ , - ~ -

Bir ayakla yapılan top kontrolu hiç- Askerı ıse er kurslorile mlll'I 
bir vakit her iki ayakla da yapılan Sadı· Karsan takımı bazırıayacak 
kadar müessir olmaz. şa m pı• yon 1 U gv U F utbol J:ı"'ederasyonu tarafından t,._ 

Sonra, top kontrolunun diğer oyun- ....,. ~ 
cuJa.l'.'dan ıı;iyade muhacimelre daha lü- Askeri liseler arasında.ki atletizm Hakem komitesi giltereden getirilen antrenör Booth, 
ımmlu bir meharet olduğu hakkındaki müsabakalarına bugün. Kadıköy Fe· reisi O)d U tcsbit edtıen mesai programına gÖf8 
y1tnlış düşünceyi de ta!hlh etmek iste- ner stadında devam edılecektir. üç mühim işle meşgul olacaktır. 
rlm. Muhacim olsun, bek olsun, top Bugünkü programda 100, 400, 800. Hakemler t>U hafta 1- Hakem kuru. 
kontrolu bir takımın on oyuncusuna 3000 metre koşularla yüksek ve Uça- t:oplanıyorlar 2 - Muallim kuru. 
da ayni derecede lA.zımdır. dım atlama gtılle atma müsabakala- Futbol Fcdera.syonundmı: 3 - Milli takım ve narnretlerinin 

· (0 ' 1 - Federasyon sabık umumi kati- · · ·ı evanu var) rı yapılacaktır. yetıştırı mesi. 
K bi hakemlerimizden Sadi Karsan ıs-

Şumplyonl ukJo.ra uleli, Maltepe, rarla vaki olan teklifimiz üzerine bu Futbol Federasyonunun lstanbÜI 
Deniz lisesi ve Deniz gediklisi iştirak defa hakem komitesi reisliğini kabul mıntakasilc yaptığı anlaşma üzerine 
etmektedir. Müsabakalara her mektep etmiştir. {;iehrimizdeki üc stadı her ayın ilk 

\taıt h ~ topu bir hasma kaptırma
PaalardllSU.Sunda değil, sürüilerde, 
lıer 8 a, ~tlerde velhasıl oyunun t•U".'.M~~~ 
11 ola atlıasında son derece ehemmiyet 
~~lop kontrolu üzerinde nekadar 

· k ı haftası kendi emrinde bulunduracak -ten iiçcr atlet gırcce ve a tıncıya ka- 2 - 19.10.936 pazartesi günil saat 
kt tır. Bu sahalarda muhtelit takımlar 

J\ ar.dır. 
a.tııa \"lllpa.da birinci sınıf futbolcular 
tlluıı ında bile bu noksana. şahit oldum. 

un sebebini futbolun ge1fşigüzel 
lldi~e atfediyorum ve bir tür-

J~ını ıı..nhyamıyonırn. Atletizmi, 
u ~·Ye birçok dJ#er sporları, spor 

a llnlerinden, antrenöT"l,.rdcn öğ
dr1 g nıiıı ve bu oyunJann ilk esasla
? ı . 

Yı nıetotıarla kavradığımız hal-
rıiçin futbola gelince mescfo tama- ~~~~_;;;~~~~=~r" 

lyJe buıı · 1 be un aksıne çıkıyor? :Buna. ge 
~ n §U cevabı en mantıkf b•ıluyo· 

T · Bu futbolun talihsizliğidir. 
ııu 0~ kontrolu, topu sllrerken yahut

1 ~ ederken ayağının ucundan 

Tayyare ile ba7cıvı s~ıahatiıVJ r;ıl,·an 
yeni C1'lil<rt 

Kadın - Hiddetin hala geçmedi 
mi? Ba.na dargınlığın ytizünden ora
da donacaksm ... 

dar puvan alaca ır. 17,5 da Dördüncü Vakıf hanında TUrk 
1 hususi oyun ve çahşmalar yapacaklar 

En çok puvan a an takım askeri li- Spor kurumu bürosunda b~ antrenör 
1 kt dır. 

scler birincisi o aea ır. \'C hakem komitesinin iştirakile bir 
Pazartesi günil ilk toplantısını ya-

lngiltere - gal 
maçı 

Bugün yapılıyor 
İngiltere rnillf futbol takıını bugün 

Gal milJi takırr.ile senenin ilk maçını ya 

pacaktır. 

Müı>abaka Kardiftc olacak ve tngiliz 
takımı yeni oyunculardan müteşekkil 
olacaktrr. 

R!lkiclen milli ingili~ takımına en 
çok oyuncu veren Arsenal klübtindcn 
bu defa yalnız sol a!rık Bastini vardır. 

toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya pacak olan hakem kursunun faaliyete 
mevcut hakemlerimiz ve hakC'm uam- ba§lamasından sonra antrenör de ıı. 
zctlcrimiz davet olunacaktır. kem kursunda ~alışacaktır. 

Avdet 
Giine§ klilbünden: 
KlübiimUzün 1 §36 ollmpiyatlarmda 

dünya şampiyonu ve dünya üçUncUıü 

olan klüp mensuplarından Ya~ar ve 
Mersinli Ahmedin bu mtıvaffakiyetleri 

ni tes'it için 1 7 birinciteşrin 1936 cu -
martesi ak~amı saat 21 den itibaren 
klUbün Sırasclvilcrdeki binasında ter -
tip alle eğlencesini azamızm iştirakile 

birlikte şereflendfrmelerinl rica ederiz. 
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Albatroslardan biri gagasiyle elimi yaka
ladı. Can havllle kuşa sarılınca hayvan 
iri gagasiyle elimde derin bir yara açtı 

Saat üç~ 
kapının 

g lnı .. 

-230- Yazan:~K' 
doğru bir gürültü oıc:J81 
önüne iki karnyor1 u 

Bir tayfa aiay etti: değince köpek balığı geldi sandnn. Ba-
- Haydi canım sen de, o da iş mi... ğırmıya başladım: 

&n ihtiyar bir ahçı kadın kadar bile - İmdat! İmdat! 
b 

ti. Galiba herifleri 
n a &a götüreceklerdi 

cesur değilsin! Bu telfı.şım arasında bir filika gözü-
Bu söz fena halde izzetinefsimi ya- me ilişti. Bana doğru geliyordu, dü

raladı. Havalar böyle sakin iken di- mende ikinci kaptan vardı. Sevinçle 
reklere tırmanmakta meleke kazan- kendimi kaybettim. 
maya karar verdim. Bu karar üzerine Bir dakika sonra ayıldığını zaman 
de epey ~ıştım ve artık iyice tccriibe kendimi filikada boylu boyumca u
sa.hibi olduğuma kanaat getirince me- zatılmış bir halde gördüm. Elimden 
baretimi kaptana göstermeyi de tasar akan kan bütün vücuduma bulaşmış
ladım. tı. İkinci kaptana Albatrosların hücu-

Fırrtn.al.ı bir hava atlatmıştık. Yel- muna uğradığımı anlattım. 
kenlerimiz bu esnada boşaltılmı3 ol- - Şükret! dedi, onlar olmasaydı i
duğundan hava kesilince şimdi onları zini bulamıyacaktık. Bu kuşların ba
tekrar germek gerekiyordu. Bu işi ya- şmm etrafına üşüşccekleri besbelliy-

Saip koşa koşa gitti. Ben de mahut 
yolcuları bugün de ziyarete gelen akra. 
ba ve taallükatın işlerile meşgul olma
başladım. Kapiten Benet bu sabah er. 
kenden Krokere gelmişti. Balların o. 
dasında meşğul oluyor, yarım saatte 
bir yukan çıkarak yolcularla temas e. 
diyordu. Ben yazı1rnnem"n başından 

ayrılamadığım için onları kontrol ede. 
mi yordum. 

Herifi kontrol edemiyorum a'lla, ak
lım fikrim de hep onda... Balların da 
bugün münasebetsizliğ i tuttu. Beş daki 

pıp haşin kaptanın gözüne girmek is· di. ==========================
tiyerck direğe tırmandım. Yelkenleri Gemiciler kurtulmuş olmama sevin- rak bende ara.sıra gelen asabi bir t.it-
çekmeye başladım. Nasıl oldu bilmem, mişlerdi. Kaptanın da sevineceğini reme kaldı ki, maalesef elan sakla
her halde ihtiyar pederin nasihatini tahmin ediyordum. Lltkin vaziyetin rım. 
unutarak iki elimle birden işe sarıl- öyle olmadığını gemiye yaklaştığımız Bilahare öğrendim ki ben denize 
mış ola.cağım ki riizgar sağanağı yel- zaman anladım. Keçi sakallı Rus gü- düşünce ikinci kaptan bağırmış: 
keni balon gibi şişirince baş aşağı yu- vertede bir aşağı bir yukan hiddetle - Filikaya göni.illüler ... 
varlanıverdim. İplere tutunmak iste- dolaşıyor, mütlıiş küfürler homurda- Kaptan buna muhalefet etmiş, esa-
dinr ama, ellerim kesilince gayriihti- nıyordu. Beni görünce haykırdı: sen usul mucibince de o haklıdır. Çün-
yarl bıraktım. ve doğru denize... - Sersem Alman! Köpek balıkları- kü seferde filika ancak süvarinin em-

na yem olsaydın da senden kurtulsay- riyle denize indirılir. Denize düşen bir 
Kasketını• gu·· verteye duı"" cnn·u· atu··. dım ! 

~··· ~ gemicinin kurtarılması işi şayet diğer 
Gemi sekiz mil süratle gidiyordu. Filikamız geminin bordasına yak- tayf alann hayatını t ehlikeye düşüre-

Suyun yüzUne çıktığım zaman kendi-
mi dilmen suyunda buldum. Gemiden la.~tığı zaman yanaşmanın mü3külatı- cck mahiyette olursa süvari buna m!'ı-
bir can kurtaran simidi attılar. Bir nı anladık. Kocaman dalgalar filikayı ni olabilir. 
tayfa bağırdı: havaya kaldırıp gemiye vurmak tehli- Eline bir zıpkın alarak ikincinin ö

kesiyle karşılaştırdıktan sonra sulara nüne çıkmış: 
- Denizde bir adam! 
Kocaman bir dalga araya gınnce 

gemiyi göremez oldum. Esasen o sü
ratle uzaklaşmaktaydı. Vapur değil 
ki derhal durabilsin, yelkenlere tabi.. 
Ümidi kestim. 

gömüyordu. Yanaşmak ve matafora - Filikayı indirmeye kalkarsan 
ipini yakalamak için bütün uğra.sına- karnını deşerim! 

lar boşa gibnekteydi. O kadar telfiş- İkinci aldırmamış, tehdide rağmen 
lnnmıştmı ki, dalgalar filikayı hemen gönüllü bularak filikayı indirmiş. Sü
gcml hizasına yükselttiği bir sırada varinin nekadar köpürdüğünü söyle -
kendimi kaldırıp güverteye fırlattım. meye hacet yok .. 

Bu son enerji beni büsbütün yormuş- yen j b i r İ Ş p e Ş İ n de 
tu, bayıldım. 

Albatros denilen iri deniz kuşları 

tepemde dönmeye başln.dılar. Bu hay
vanlar deniz üstünde yüzen her şeyin 
kendileri için bir yiyecek olduğunu 
sandıkları için üzerime saldırdılar. 

Bir tanesi elimi gagasiyle yakaladı. 
Den.iz.e düşen yılana sarılırmış, ben de 
can hevliylo kuşa sanımca hayvan iri 
gagaşiyle elimde derin bir yara açtı. 
izini haıa. taşırım. 

Gemiciler benden daha az talihli Ümit burnunu geçerek nihayet A-
çıktılar. Şiddetli bir dalga filikayı f!e- vustralyaya vfı.sıl olduk. llk Bahrimu
miye çarparak parçaladı. zavallılar hit seferim böylece nıhayete erdi. Ge
denfze düştüler, fakat iplere tutuna- micilik hayatında ümit kırıcı bir baı:ı-ı 
rak yukarıya çıkmaya muvaffak ol _ langıç ... Lakin mektebe dönmek? As
dular. la! Ailemin yardımiyle değil, kendi ka 

Kaptan bir votka şişesiyle yanımn biliyetlerimle yükselmek istiyordum. 
geleli ve şişeyi hemen hemen gırtlağı- Ve bu işte ne dereceye kadar muvaf
ma kadar sokarak homurdandı: fak olabileceğimi bizzat ben de merak 

- lç köpek, iç de aklın başıan gel- etmekteydim. 
Ayakkabılarmıı ve muşambamı, ha 

iıflemek için, çıkarmaya muvaffak ol
dum. Fanilam su ile o kadar şişmişti 
k4 bir türlU çıkaramadım.. İşte tam 
bu sırada annemin bir sözünü hatırla
dım. Ona. denizcilik bevesimden bah
settiğim zaman şöyle demişti: 

- Tam senin gibi bir haylaza layık 
meslek._ Köpekbahklarma gürel bir 
k&hvalt:I olursan belki akim ~aşma ge 
1• 1 ' ır. 

,Korktum. Su içinde buz kesilen a
ya.kalnmdan biri bu sırada ötekine 

sin! Frimantl'da sık sık karaya çıkıyor-
Votkanm ne olduğunu bilmediğim dum. Gemiden kaçmak. keçi sakallı 

ve lezzetini de yan baygın halimde kaptanın zulmünden kurtulmak fikir
pek farekdcmediğim iç.in lıkır lıkır iç- leri zihn"mi tırmalamaya başladı. A
tim. Öyle ki, ertesi sabah uayndığım vustralyayı hiç beğenmemiş, tahmin 
zaman kendimi çok bitkin buldum. ettiğim gibi hurma ağaçları ve oklu 
Lakin kaptan yatağımın yanına gele- mızraklı zencilerle karfiılaşmamıştım 
rek beni yumrukla kaldırdı: nma ne de olsa bulunduğum gemide 

- Gemiye seni kaz gibi beslemek "eczane" temizleyiciJi bıinden sonrn bu 
için mi aldık sanıyorsun? Kalk! r ada yaşamak insanı " zbediyordu. 

Bu feci kaza gününün hatırası ola- (Devamı var) 

Kadın başını kaldırdı. 1 

Nakleden: 
IFOD~~ô ~©Malin) 

Hatice Süreyya 

Şimdi artık deminki asabi bulı:-anı 
geçmişti. Daha s •• kind . Alnı kırışık
larla dolan kızarmıc: gözleri ne miiş- 1 

fik, ne hazin, hiçbir ifade arzetmi
yordu. Nazarları bir boşlu~~a bakıyor- : 
du. Murad, hunların ' .end isini b :ıe gör 

1 
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Fakat sonra, yavaş yavaş, mevcudi 
yeti sislendi. Artık, Murad, ona haş

yet vermiyordu. Ancak bir metro öte
sinde oturuyor. Fakat, onu temas 
tehdidi altında tutmuyodu,. Bu hal. 
onu tatmin etti. lşte bu haldeyken, 
Murad, İsmetin kalbinde eski aziz ve 
muhterem yerini buldu. Maddiyetle a
Iakası olmıyan yüksek ve manevi bir 
şahsiyet halini aldı. 

Onun elinin sürülmesi, onun tara
!ından okşanılması İsmetin şu anda 
e;ı fazla korktuğu şey olmuştu. İste
diği, makul gördüğü ancak, Muradın 
kendisiyle birlikte oturarak Enis için 
ağlamasıydı. Bu sahadaki hissi müG
terekliği aklına çok yakındı. Lakin. 
aralannda, Enis mevzuunun dışında 
hiçbir şey mevzubahs olamazdı. 

Halbuki <laha dün, evladının Cilümü 
pahasına bu erkeği muhafaza etmeyi 
aklından geçirmişti. 

}<:;skilerin "zehr hand., dedikleri bir 
tebessümle gülümsedi. Bir insanın 1 
kendi hakkında bu der ece aldanması 

kabil miydi ? Divanın kö~csi nC' otur
muş, Muradcık, g ttıkçe artan bır çe

kingenlik içinde kıvranıyor. Ne ga· 
rip ! Bu evin içinde yabancı gibi kaldı. 

Evvelce o kadar kendisinin olan bu 
kadınla arn.sı o derece açılmış ? .. İs
met ne şel:len. ne nıhan eski l smet !Hat 
tft kadın mıdır? O da bellı değil! E s
ki İsmetin izlerini onda nahak yere ı 
arıyor, bulamıyor. Vaktiyle bi.i lün 
benliğini, büttin me\'cudiyetini ihata 
eden o se\•inıli, o bakım kadın nereye 
gitmiş? .. Kaderin ne garip cilvesi bu!. 

mediği bambaşka \ t zak bır a leme 
çevrildiklerini hisset ti. 

O burada olsun) 1 met ona baksın 
da mevcudiyetini bile farkedemesin ! .. 
Bu işkence ... 

Kar m"lk, uzaklara gitmek arzusu 
içinde U) andı ve Muradı, bu evdC'n dı 
şarı çekip a tmak is t edi bu arzu .. · 

Uzun süren bir süküt, onu örseli
yor ... İs 1ete bir ECY söylemek isti
yor . F akat ne ? ... l{ndın, her hareke
t iyle, onun bütün te~cbbüslerinin önü
ne geçiyor ... Vahşi takallüslerle ben
liğ•nin içine toparlanıyor. Ilıma rağ

men, İsmet, onun için buraya gelmiş
t ir . .Mektubu, tel :;-rafl nrr, ve bunlarda
k i adeta fc>rya t eden cümleler hep ala
kanın. aı::km alfımetleri değil miydi? .. 
Kadın, Mruadm şu anda çektiği ıs

tırapları sezerek : 
- Muard ! yanıma gel. şuraya o

tur ... - dedi. - Sen , biıti~n .nce hisleri 
anlarsın. Benim ele hblerimi anla! 1 

kada bir zil çalarak beni çağırıyor ve 
iş havale ediyor. 

Kapitcn Benetin bu gidip gelmelerle 
yeni bir mel 'anet peşinde olduğundan 

şüphe etmiyordum. Çünkü o herif uyku 
sunda bile bir şeytanet ve mefsedet ika 
ına muktedir bir yaradılışta idi. 

Saat ikiye doğru bu tilki ruhlu adamı 
Ballann yanına tekrar geldi. Kapıyı 

kapadılar. Bir fiskostur başladı. Fena 
halele içerliyonım. Fakat ne yapayım. 

aciz vaziyette bulunuyorum. Kızmanın 
üç seb~bi var: 

1 - .Esat beyden bir haber çıkmadı. 

2 - Herifleri elden kaçırıyoruz. 
3 - Benet bir çok şeyleri benden giz

li tutmağa muvaffak oluyor. 
Saat üçe doğru Krokerin sokak ka

pısı önünde bir gürültü oldu. Pencere· 
den baktım. tlstü kapalı ve daima açık 
bulunan arka tarafı birer perde ile ör
tülmi.i~ iki büyük kamyon kapının önü
ne gelmişti. 

- Galiba herifler bu kamyonlarla 
sevkedilecekler, dedim. Onlara layık 
bir vasıta ... Artık dakikaları saymak la· 
zım. Beni en ziyade düşündüren polis 
müdüründen hala müsbet veya menfi 
bir cevap gelmemiş olması idi. Bana bir 
gün evvel elinden geleni yapacağını 

vaadetmişti. Acaba ne oldu. Düşündü
ğünü tahakkuk ettiremedi. Fakat ben 
buna ihtimal vermek istemiyor ve Esat 
beyden bir müjde bekliyorum. Kroker
de bulunan ve benimle gizli irtibatı olan 
memurlarda surat asık .. Onlar da benim 
gibi hainlerin kaçırılacağından dolayı 

müteessir görünüyorlar. 
Odamda asabi adımlarla dolaşıyo -

rum. Kolonel Ballar kapıyı açarak beni 
içeriye çağırıyor. Odaya giriyorum. Kö 
şede oturan Kapiten Benet soruyor: 

- Her şey hazır mı? 
- Hazır! 

- Öyleyse başçavuş Rayta haber ve-
Tiniz. Yanına altı İngiliz polisi alsın ve 
harekete hazır bulunsun. 

Bu sırada Ballar da soruyor : 
- Yukarıdakiler de toplandılar mı? 
- Harekete hazır avziyetteler. 
- içler"nden gitmiyen var mı? 
Bu suale Benet cevap veriyor. 
- Hayır, hayır, hep beraber gidiyor

lar. 
Ballar söyleniyor: 
- isabet! Burada kalıp başımıza dert 

olacaklarına gitsinler. Ve bana dönerek: 
- Haydi sen git çavuş Raytla son 

hazırlıklara bir göz at. 

- Seni anlamaz olur muyum, ci-ı 
cim? Kolun kanadın kırık bir halde
sin ... Baştan aşağı ıstırap, baştan aşa I 
ğı üzgünlüksün ! .. Seni bu vaziyetinde 
kencl .mle me~gul ettirmek istemem ... 'ı 
Nasıl istersen öyle hareket et ve ben 
senin yanında sadık bir dostun gibi, 
SC'ssiz oturayım ... 

- Daha yakma gel. .. Hah, şöyle! 
Döğülmüş bir köpeğin, korkarak, 

efC'ndisine yaklaşması kabilinden yak 
laştı. Yerdeki puflasdan birine otur
du. Başı, lsmetin dizleri hizasında. 
Onun elini tuttu. Pannaklanm öpml'!
ye başladı. Tereddütle öpüyor. İsmet 
de sararmış, kırışmış yüzi.inü. onun 
yik

0

lne yaklaştınyor. Onun şafak ka
dar parlak yüzünü aynada, kendisinin I 
ki ile yan yana görüyor. Arada ne 

1 
fark, ne tezat? 

1ı::te, bu tezadı gördükten sonra, j 
hodb'nlik damarı tuttu. Mağmum his-ı 
!eri ge~ti. Şu anda bu çiçek gibi çocuk I 
onun ya ... O ki, sonbahardır ve bu de
likanlı ki bahardır ... Kış gelmeden!.. 
Gün bu gün, saat bu saat. .• 

Murad, bu ani değişikliğin sebebini 
birdenbire anlıyamadı. tsemt, neden 
böyle birdenbire uysallaıımış, sokul-l• 
ganlaşmıştı? Parmakları~ı saçları a -

Odadan çıkarak Raytı bııl 
- Çavuş hazır ol. Yanına 

de İngiliz polisi alacaksın 1 
- Ben hazırım. 
- Sana daha evvel bir §e1 

ler mi? 1 }'İni 
- Evctkolonel sabahleyin hat ; 

ti. kan 
- Nereye gideceğinizi biti 

sun? .,., hur 
- Yukarıdaki herifleri F.""..ı tin · 

ama nereye? Onu ben de bil 
- Al benden de o kadar··· 

Çavuş Rayt gülüyor: dC 
- Yahu l Temenni edelir11 

rifler iç"nde de o mahut be~ 
kendini öldürecek, hem de bil' 
temizliyecek cesur çıkmasın· 
bu sefer postu kurtaramayıt· 

Ben de gülerek cevap ve 
- Bunların yanında faıl• 

ödleri patlar. 

Başçavuşla son hazırlıkları 
den geçirdikten sonra y~ 
Emre intizaren pencereden 
rediyorum. Mevsim sonbah~ 
lar çok fena gidiyor, hafif bil 

çiseliyor. Müthiş bir soğuk .;J 
kapkaranlık ... Bu kasvetli gl 
ki sıkıntıyı büsbütün arttırı 

rim karşıdaki muhallebici ~ 
dan ayrılmıyor. Bizden birİşil! 
telefon etmek veya oradatı 

yollamak için dükkana gi 
yorum. Fakat ne gelen vat 
Sinirlerim berbat bir 

geçen dakika beni biraz d 
diyor. Acaba polis müdürÜ tt' 
Yoksa eski kararında sabit 
hiçbir şeyle meşgul olmıyor 
Yanımdaki odada Ballar1• 

Benetin konuşmalarını mırıl 
işitiyorum. Ha şimdi cağırll 
ket emri verecekler diye bel 
deyim. 

O zaman gençliğimin ve 
ve ataklık beni zama zart'l•tl 
raya doğru sürüklemek isti 
teri yor. Kendi kendime: 

- Çık şuradan bir kaç •. 
la .. Birkaç güçlü kuvvetli 111 

bul. .. Heriflere bir baskın Y' 
kün olduğu kadarını temiılt 
olursa olsun. Elbet bir güıı 
ni alkışlayanlar bulunur. d• 
yorum. 

rasında gezdirip duruyordıJ· 
kapamış, deruni fileminC 
şu yordu.. h, 

Murad bilseydi ki, lsıtl~ lu 
nun mevcudiyetini unutrll 
şı, başkasının - Enisin -~ di 
şamıya koyulmuştur. Ve g_:. co 
ona intikal ettirdi. Ycknsr'". n 
le, uzun hastalıkları, sil~ di 
mihlerini, anlattı, durdll· d · 
dişeye avdet ediyordu: f k, 

- Acaba yaşıyacak Jl1l k. 
yarabbi! Ya ölürse... ta 

Sonra, Enisin sevgilisi 'il •u 
kırdıyı intikal ettirdi: s'1r 

Anla.cıılan, bir buhrıı.t' e 
lum sayıklamıs, bu kJıI~c.. fo 
dığı bazı şeyler söylcfll1 ı,t 
da galiba bana ait bir şeY ~ t~ 

Bunu söylerken sesi ut ,ı 0 

- Bana ... Bi1.e, ikıırıittıı 
ihtiyatsızlık edip bundS. ,,-
bahsetmiş... Kızın ynnıfll1 

5 
ü1.erine Enis, ne derece 111\Jd-' 
düşün... Oğlancağız b~ 
iade sıkıldı. Zira, bell1tı1 ~ 
boşboğazlık ettikleri ınilte 
lma gelip durdu. ,,,! 

(0' 



!;toırk yoODok ~nmvagerr <dUv©ır IKD: 

Bir arkadaşı; sırf 
okantada yemek yeme· 

.. mek için evlendi 
Kuçük ve büyük lokantalarda 
ldanmak ve aldatmak tabii bir 
Usuı ve anane haline girmiştir 
Ayakkabısının derisini dönerde 
Pişirip yedirebileceğini iddia 

:s· eden bir lokantacı 
et~ ı:~n kırk yıllık kimyageri bir zi- kantalarda yaprak dolması kokmuş et-

liv da ~agırıruşlar. Sofrada dönerli pi- )erden yapılır. 
da lı:uı ~ş. Tam bunu yiyeceği sı- Sebzelere gelince bunların da yağl:-

IÖylerniş ~gına biri iğilcrek şu sözleri n döner yağlarıdır. Lokantalarda do· 

- Aına ner kebabı yapılrken akan yağın b~ k~-
)'inb, k .n sakın bu dönerden yeme- hın içine döküldüğünü elbette gorqu· 
hat: en .e~ı etidir. Benden size nasi - nüz. Bu pis yağlar lokantanın yemek-

kantada 
1

~~~ .. ettiğiniz meşhur bir lo- lerinde sarfedilir. Bu yüzden Lokan· 
Bu s· oner yemeyiniz. talarda yemek yemeğe mahkt1m olan 

h Ozlcrj .. . 
ur loka soylıycn istanbulun meş- bekar kimseler midelerinden sık sık şi-

tin İfadc:~acılarından biri imiş. Bu za- kayet ederler. Bazı adamlar bu mide 
nıu§a "akıne gôre, keçi eti, hatta kok - k · · d 

J ın rahatszhklarından kurtulma ıçın e-
ner Yapar k tn fena et parçalarını dö - vam ettikleri lokantaları beğenmezler. 
lo_kantacı a .. satrnak kabildir. Hatt5 bir b A. Pek methini işittikleri başka bir lokan-
ıle döııtre Yak kaplanının derisini bo 

farkında ol koyar satanın, gene kimse taya giderler. Orada da mideleri • 

Muh tnaz.,, demiş. zulur. 
tam ltrern k' Hasılı evi olmıyan ve lokantalarda 
.. 27 sen ıınyaker bu hikayeyi k 1 k t ıu~n~eri hi e ;vvel dinlemiş ve 0 gün- yemek yiyen adamlar, lo anta cı an a 

ıştır. ç bır lokantada döner yeme- dolaşmak suretile vakit geçirirler. Bir 
ekt Yatn1~ d" arkadaşım böyle lokanta lokanta dolaş
r erini bile oner değil, diğer et ye· maktan bıktığı için nihayet evlenmeğe 
alardaki k lokantada yiyemem. Is-

klnndan k kızartına etleri bile yerken, karar vermişti. Bu karan verdikten 
)al rr tü l" k bir kaç ay sonra kendisine tesadüf ct-

nrı ben b" r u şey geçer. Bel i 
ltda tnadd 0 Yleyitn ç·· k'' k k sene tim: "Çok şükür aile saadetinden pek ....._ eler· . . un u ır 
aını tetkik ının kanşık olup olmadı· memnunum. Çünkü temiz yağla yemek 
'-htekarlrkı etrnclc: ve bu arada bir çok yiyorum.,, Demişti. 
le bir vehj~~ §ahit olmak bende böy- Daha bunun gibi, lokantalarda ak-

Yandırdı. Her şeyi cm- ~am sabah yemek yiyen betbaht bek5r 

lr-latt ----
-~ 0 Oıs'ltd'.llvaı 

lfattı .. 
adıl( U..~tüvanın me\hum bir hat t.ı 

loıharı~a inan mı.> orsanız işte size fo. 

l'.ı, ~· 
attı;, Ur kaptan .lak Densham bugün 

vSt" lltınıak~vanın fotoğrafını tekmiş bu-
llu dır. 

dir. llgerçckten dikkate değer bir esı?ı 
co ra~ f~oğralı gören denizcilerle. 
n d~h Ya,~ıar, bilginlerle fen adamla
ıdir. Jıı~tı~ bir şaşkınlığa düşecekler

üns ll'ı '-ımdi.> c kadar hattı üstü,ayı 
ll)ık h "h" h abuı uşatan a)alı ır at olaraı< 

a ta etrnişti. Fal<at Densham adi: 

ı!rıdtı l)n ifik ok)anosunun tam or
ur t a \e sefer ka),tları dikkatli bir 
r e te tul dairesi şark ve garp 180 

7. dair . - 1 O .• • e e ı cenup \"C sıma gosterir-
~ arkada ı doktor L. E. 0.}stere şc 

o o rr.,f kt' . . [) .. ı ce ırmıştır. 

ar eııshamn göre bu hakiki bir fotoğ
... ~•r "• fotoğraf makineleri ) alar. 
) ernez. Rimdi bu bilgin kaptan diin-

aya h" d . 
ır e sıma) 'e cenup J, utupları-

ın fot ~ 

t 
ograflarını armağan eders .. 

r ık rn e ele kalma)acak demektir. 
etle 'lli • • 

J•Yemıyorum. Bu çok fena bır 
y .. Pak t · d · a rnsan nasıl olur bır lo-
nt da Yn "k dolma yi ·d Tr. Bu
hal'ret ediyorum. Çunkü ekseri lo-

kalabalığı vardır. Bunlar en kötü ye
mekleri pek pahalı olarak yemeğe mah

kumdurlar. 
Lokantalarda türlü türlü hilekarhk

lara tesadüf ediyoruz. Meseli taze fa
sulye piyasada satıldığı halde gene kon
serve fasu1yayı taze diye satarlar. Esa-

sen lokantacılar konserveyi en ziyade 
sebzelerin yeni çıktığı zamanlarda. sarf 
ederler. Halbuki mevsim sonu müna· 

sebetile konserve fabrikaları ellerinde· 
ki mallan pek ucuzca ve ekseriyetle 
lokantacılara satarlar. 

Esnaf şiddetli bir surette murakabe 
edilmediği gibi lokantacılar da kontrol 
edilmiyor. Halbuki mahlfit ve adi yağ 
kullanan bir lokantacı şiddetli bir ceza

ya çarpılırsa bu sahtekarlıkların önüne 
biraz olsun gec;ilebilir. Halbuki en 
meıhur lokantalarda bile akla hayret 
verecek sahtek§rlıklar vardır. 

Geçen sene büyük otelle.rden birin
de yüz kişilik bir ziyafete gittim. Sof
ranın ortasında levrek mayanez duru

yordu. Artık bu büyük otelde de, 
hem böyle bir ziyafette levrek mayone· 

ze itimad etmek lazımdı. On dakika 
sonra levrek mayanezin torik bahğm
d:ın yapıldığım anladım. Ne ayıp şey .. 

Yemek listesine levrek mayan ez yerine 
torik mayancz yazılmış olsaydı ne olabi
lirdi?. Daha samimi olmaz mıydı?. 

Hem yalan söylemeğe, ziyafete gelen
leri aldatmağa ne 1üzum vardı. 

Hasılı en kücük aşçı dükkanından 
tutunuz, en biiyük otellerin yemek sa· 
lonlarında bile yemek yemek mecburi· 

yetinde olanlar için aldanmak ve aldat
mak tabii bir usul ve amıne haline gir· 
miştir. 

H. A. 

- Ne yaparStn. Doktor gi; de 
ancak bir .sigara içmeme izin verdi. 

HABER·- '"Jlltşani ~ 

~h~~d~bir~;rı~k~~~mu.I 
hakemesindc veresenin vekili müta
lensını sö~ ]erken heyecanlandı: 

- Maznunun \ekili idam isteğine 
itirazda bulundu. Ben eminim ki muh 

terem meslckta:.ım bu katil ,·akasının 
bizzat kurbanı olsaydı başka türlü 
idarei keJfım ede<:ekti ! 

1 
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- Size kaç defa sö1)ledim, çı.Jw.r
kcn kapıyı neden kapatmıyorStrnuz. 

Hava cereyanı oluyor. 

- Fransız karikatürü -

O~"tÇDıraınıat 
-Ne zaman dinleniyorsun? 
- Yemekten sonra karım bir saat 

kadar uyuyor. 
- Yahu karını sormadım, sen ne 

7.aman istirahat edi)orsun? 
- Söyledim ya! harım uyuduğu 

zaman .. 

Orkestra davulcusu - Hay Alkıh 
mııstahakk"ını versin, sineği bu se/cr 
de öldilremedim! 

Vlt:iızslt:iız 
_ Kızıma musallat olnıak nasıl 

olurmus ben sana öğreteceğim 1 
_ Çok teşekkür ederim efendim. 

Çiinkü şimdi)e l.ndar yaptığım teşE-h· 

hüslerden bir netice çıkmadı. Belki 
sizin öğreteceğiniz usul faydalı olur~ 

\ 

_ StL9ılim a iıJ: gidclinı. Yağmur 
yağmaya ba§Zadı!. 

P©~eır 
Damadından memnun ı;örünmiyor

du Ark:ıdacıına: 

~ Jludnl:ı herif P l.cr o~ nnrr:asını 
bile bilmi~or! 

_Bu da ı.ııb::ıhat mi? 

- Tabii ı . .ıbnh.ıt! Çünkü oynaması
nı bilmediği halde gece gtindüz pokeri 
masasından kalkrnı.> or 1 ~ 

- Sakalımı, bıyığımı kesin!.. Bu 
ak.şam canım çorba içmek istıyor ! 

[Q)aD~oınıDo~ 
Eskişehirde büfe) e uğramak içil' 

trenden inmişti. Vagonun numaraısımı 
baktı: 1492 .• , 

- Tamam, diye söylendi, 1492 Ame 
rikanın keşfi tarihi ... Böyl<'ce numara 
yı kolayca hatırlayabilirim. 

Lakin telaşla unuttu. \'agonu bul· 
mak için ne yapmalı? 

Bir memura sordu: 
- Affedersiniz efendim, Amerika 

hangi tarihte ke>ıfedilmi:.ti? 

!EvO#Jı't 
m1YJIJ=iıa~betn 

Madam 1zak dÖ\'Ünüyorduı 

- Kocam gideli on beş gün olduğa 
halde elan hır mektup gelmedi Mu
hakkak başına hır şey r,elmiş oİacak. 
Par3Mnı hırsız mı çaldı nedir? 
Oğlu teselli.ye çah;ıtı: 

- Her şeyin fenasını düşünme an
ne! Fenaya yormak h i değildir. l•elki 
de otomobil filan altında kalıp öl
mü;;tür 1 

- Bayan taşkın burada mı1 
- Hayır burada yok. Ben omm 

kocll81yım. N c istiyor.sun 1 
- Bir borcu 'Vardı i.<Jtcyeuktim d& 

- Maamafih sizi görünce "OOZ geçtim. 

Patron - Yahu ~ on liraya 
ya1-."1n para varmı.J. 

Mulıa.scbcci - O para dakti.U:mun 
tasamı/ ettiği para.-

{O)@~~@ırın li1l 
tavsnyesı 

Doktor, hastayı muayene ettikten 
sonra: 

- Bugünden itibaren, dedi, cıgara 
içki içmek yok. Sinemaya, tiyatroya 
filftn da gitmiycceksiııiz. 

Hasta teJftşlandı: 
- Aman doktor! Bu ''aziyette ben 

ne yaparım? 
- Tasarruf yapmış olur ,.e böylece 

on beş gün yaşadıktan sonra dört Yİ· 
zite ücretini ödeyebilecek bir halde 
tekrar bana gelirsiniz! 

Polis - Sağ kıdağım çınlıyor. Bi
risi beni anilı! 

- Fransız karikatürü -

Vaı©J D ln)d<e 
@lb!I ırma.ı~so in) lkn u 
~.ıınuel pcl, fena hasta idi. Karıq 

na: 
- Sarncn";'ım, dedi, hen sabaha c;ık 

maya c:ı • ı m galiba .• Hem galiba .1eği1 
muhal, kak! 
Kadın CC\ ap 'erdi: 
- Sen geçen ~ene de hana bir kii ık 

manto alacai{rm 'aadctnı!~tin ama ö 
zünü tutmamı hn! 

Erlxk - IJayır lw.lkmam.. Muslu
ğu açık bırakan scn~in! 

- Gemiden kurtardığımız yegane 
sandık da tuz dolu ha! 

Aş ok 
Zengin tüccar, kendiı:ıini muhakkak 

görmek istiyen tanımadığı delikanlı• 
nın ziyaretini kabul etti: 

- Ne istiyorsunuz efendim? 

Delikanlı yalvarmağa başladı: 

- Saadetim, hayatım, i. tikbalim 
ı;:izin vererC'ğiniz bir karara bağlı ... 
Yaharırım ricamı reddetmeyiniz: Kı
zınızı çılgınca se,iyorum. E\lenmeme 
müsaade ediniz. Onsuz ynsamaml 

Zengin tüccar afalladı: 

-Allah Allah! Benim kızım yok 1d. 
Delil.anlının harareti birden ~(esil• 

di: 
- Yay canına! Halbuki hana sizin 

bir kızınız olduğunu söylemi terdi? 

' - Şa,ıl:.asım yakalamak için 1.-.oca,. 
ma yardım ettiğinize ie~ckkiir ede
rim. /J<ıl m ya parkia çimeıılcrc bas
nıak ya cık. 

- lngiJ;z karikatürü 

~~lnl~ 
- ~cni'l lıugün öıtle ) cmc~inde ne 

yedi •ini l,<'5rcdehilirim. Bahse birer 
misin? 

- l\abul ... Ne )edim? 

- Dom1tc salatası. 

- Ncr den anladın? 

, - Kr:natında domates çekirdnklerl 
duru) or. 

- Yer parayı. 1 a ybettin ! Domate9 
.s_aınt,ısını ben bir hafta e,·vel yemiş
tım ! 
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R AD r <.> BINBM.ALAR 

1STANBUL: 
18,30 çay saati, dans musikim, 19 Ambaııa 

dörden naklen varyete müziği, 20 VO<lla RIZa 
ve arkadqlan tarafmdan Türk mwıildsi, 

halk 11arlalan. 20,30 Türk musiki 

heyeti b.ratmdan klMlk eserler, 21 pl&.kla 
sololar, 21,80 orkestra, 22,30 ajans haberle.

1 rt. 23, son. 
VlYANA: j 

17 ,150 <lıı.ns mualkJst ve ıarkılan, 19,05 
halk ş:ırkılo.n, 20,05 saat, haberler, hava ra. 
Jı>Ol1lı sp'Or, 20,15 çingene şarkıları 20,20 mu 
stkfll pl~s. 22,16 kıraat, 22,~ etlenccll yL 
yuı.. 23,115 Jıavn nı.ponı, havadis, 23,815 hı • 
gillz musikisi, 24,05 konuşma, 24,20 Viyana 
mtıs1lds1, 

SARAY 
TtlRK 

MELEK 
tPEK 

SAKARYA 
l'ILDJZ 

SOMER 
ALKAZAB 
JAN 

şrn 

17,05 MOnlhten nakil, 19,05 spor haberleri, ŞARK 
BERLtN: 1 

19,20 piyes, 20,05 konser, 20,150 günUn akisle ASRI 
lerl, haberler, 21,115 kart§lk yayın, 23,05 ha. ASTORYA 
herler, hava raporu, spor. 23,85 eğlenceli ya.. 

BEYOCLU 
Kadmla.r klllbQ 
Şen gençler ve 
gWler 

ı Mazurka 
Lorel • Hardl Hlndlatanda 
(Türkçe) ve Şeytanlı 

tren 
Mazurka 

EBkl zamanlar 

Glzll VCfik& 
Eskl zamanlar 

Blldlrmeml§Ur 
ı M.eycrllng tacluı ve Tat 

Jı 8U babriyel11er1 

Nakavt 

ı Şendul 
Nevyork esrarı ve 

\'Din macerası. 
ym, :ı,os dSM mumklsl, 
BUDAPF:ŞTE: 

OUMUR1YET : Bildirmemiştir 

18,05 çingene musik1BI, gramofon, 19.(5 
piyano mualkfst, 20,SO gramofon, 21,05 piye!! 
Meçhtu rakip, 22,45 haberler, 23,05 O})erll, FERAH 
orkcst:ras, 24,25 dans musiklsl, 1,10 haber • 
ıer. AZAK 
Bt)'KREŞ: 

18,05 askcrl mwdki, 19,20 orkestra kon • M1LLJ 
sert. 20,10 konferans, 20,80 pn konseri, 
kon!el1Ul8, 21,15 dana havaııırr, 22,SS haber. lltLAL 
ler, spor, ~.50 gece ltomerl, 2s.~ almanca 
ve tranmzca haberler, 24' son haberler, 
PARIS (P,T,T,): 

21.40 konU§ma 21,tlO p.rlalar, 22,0IS ko. 
nuıına. 22,Sll kabare numaralan, 2f,85 hava. 
dlı9, 34,50 dans mwıtkist. 
BOMA: 

18,05 havadis, 18.20 dana muaıki.st, 19 ko. 
DU§lXlS.. 10,15 memleket yayını, 20,10 tu _ 
ı1zm habeı'lcrl. 20,25 yabancı dillerde yayın, 
21,10 havadis, turizm haberleri, 21,45 kome.. 
dt. On .eene, 22,25 eğlenceli muırf1d, lat:ırahat JIALll 
lerde Kltap1ara dair konu.,'IIDa, 28.25 dans 
muslklsl, lırt.ıralıatlerde handis, 

ıstanbul Beledl
yesı Merkez Hal 
Müdürlüğünden: 

ISTANBUL 
Pxagram bitti ve İki 

yUzlU katil 
GöğnUm aenl IBUyor ve 
Frankeotayn'm n!§a,nlm 
CönW dedikoduları ve 

Çöl sav8§1arı 

ı Kızıl alev ve Cürüm ve 
ceza 
Blldirmemt§tlr 
Kedl ayağı ve 

lns&D gece kurt 

KADI KOY 
Blldlrmemi§Ur 

: Blldlrmen:ıl§tir. 

: Aslan adam 

OSKUDAR 
ı Sa.adet 

BALAT 
t Bir qk hlltAyeaf 

Karakedi 

BAKIR KOY 

GOndQz 

nu mevsim halde 131 No. lu kavun 
karbuz sergisinde icrayı ticaret eden 
Ytrvan Çerikçi oğlu ile Grigür Topuz 
oğlu buradaki muamelelerine nihayet 
verdiklerini bildirdiklerinden hesapla 
n tasfiye edilerek idaremizdeld temi. 
natı iade edilerek Oişiği kesildiğinden 
~r ae:rgh1en alaeaklı batuııan 

ılrtit8.hSi1 varsa evrakı müsbHeJerlyle 
birlikte nihayet 30 • 10. 936 tarihin~ 
kada:r idaremize milracaatlan Hlzumu 

&llLTlYADl : Blldirmemfstir. 

ilan olunur. (Y. P. 455) 

SATILIK A'ITAR DüKKANl 
Topkapıda tramvay caddesi 48 nu

maralı attar dükk:'\nı devren satılık
tır. Üstilnde bir odası ve nrkada bah
çeai vardır. Kirası 8 liradır. lstiyen-1 
lerin dükkana müracaatları. (5788) 

TIYArROLAR 

$ehirTigaf rosu 

llff lf ({(lllllf 

m:;~/I 

• 

TEPEBAŞI 

dram kısmanda 
Be.at 20 de 

MAKBJCT 
F'r:ın rı; Tiyatrosunda 

an.at 20,30 da 
ıUDAKLARIN 

HALK OPERETt 
Pek yakında kr§ opereL 

terine bqlryor. 
SEYEK 

BUyUk operet Uc; perde 
Müzik: Scyfcttü:ı ve 
Sez:ı. t A ıı:ı f 

Tt:JQKiVE 

l1RL1L\T 
BANKA51 

I 

i:tAJS.ti.lt - Akşam postası 

HAVAliA'!I şof-be 
TetsUAt ı lstlklll caddesi 101 ... -----~---......_ ... ~~v·«w.~ 

lstanbul Tram-
vay Şirketi 

21 İkinci kanun 1911 tarihli şartna
menin 14 ünctl maddesine göre 

İLAN 
1936 yılmm 16 Birinci teşrinden ve 
yeni ilana kadar pazardan başka gün
lerde gidiş - geliş kış programı 

ŞtŞLl ŞEBEKESi 
No. Yollar ilk Son 

10 Şişli - Tün, 
Tünel - Şişli 

11 Şişli - Beyazit 
Beynzit - Şfşlf 

12 Harbiye - ll'atih 
Fatih - Harbiye 

kalkış kalkış 

6.15 23.40 
6.3:i 24.00 
7.15 Zl.OÖ 
7.55 23.45 
7,00 24.15 
6.15 23.30 

A 12 Harbiye - Aksaray 7.20 23.55 
Aksaray - Harbiye 6 .. 15 2.3.10 

15 'J'aksim -- Sirkeci 7.:10 19.05 
Sirl<eci - Taksim 7.50 19.25 

16 Mnçka - Beyazit 6.25 2:l.20 
Beyazit - Maçka 7.10 24.05 

A 16 Şişli (depo) Emin- 6.15 7.00 
önü 

Eminönü - Maçka 6.45 2().()0 
Maçka - Eminönü 7.20 19.30 

17 Şişli - Sirkeei 7.00 19.30 
Sirkeci - Şişli 7.30 20.05 

A 17 .Mecidiyeköy - E- sls ıs.ao 
mlnönü 

Eminönü - Mecl- 7.20 19.00 
diyeköy 

19 Kurtuluş - lleyazit 6.l!i fun. 
Ileyazit - J{urtuJuş 7.00 23.!l:> 

A 19 Şişli (depo) Emin- 6.05 7.0:i 
önü 

Eminönü - Kurtu- 6.3;j 1!).35 
loş 

Kurtuluş - Emin· 7.o:; 20.05 
önü 

BEŞİKTAŞ ŞEBEKESi 
Ilchck - Eminönü 6.30 2.1,20 

22 Eminönii - Bebek 6.40 24.00 
Bebek - He iktaş 24.40 

~ Ol'taköy - Altsarny 6.3o 20.:i(J 
Ak~aray - Ortaköy 7.15 21,lf. 

:w Beşiktaş - Fatih 7.oo 20.20 
Fatih - Beşiktaş 7.40 21.0:i 

ISTANBÜL ŞEBEKESi 
32 Tapkapr - Sirkeci 6.20 23.2f. 

~irkcci - Topkapı 11,üO 23.nO 
3!~ Yeclikulc - Sirkeci 6.lö 23.15 

Sirh.eci - Yedikulc 6.4!i 2:u:-

Şehir tiyatrosunun operet kısmının sahne perdesile korid0 

konulacak tahminen 40 metre murabbaı ilin ve rekliım i9İ -~ 
tırmaya konulmuştur. Bu ilan ve reklam için beher metrır. 
bama 850 kuru~ fiat tahmin olunmuttur. Şartnamai leva , c sonr 

lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı •" b" ha ı:azc 
25 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be,_; Ja çr 

gün evveline kadar ilk teminatın yatırılma11 daha muvafık ~1lu- E 
27-10-936 Salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmahd :M : a 

(B) (2•'~ Crtıc "::,J a ın1 § 

-----------~~--~~----~----~~-----~-------- ~Ocz 
\'cçin 
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lllcr 
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crıc n 
ndi. 
zlcr· 

l lllll 
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'YcJ 
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----------------------------/ )erhaf :'tf. krJ 
96 

Mevsimlik yeni modellerir11ıf1 s~~i 
geldiğlnt sayın müşteriıerir118 

arzede,im 

~ 
fUZ J~ZE~~ 

TEIQZj 
-DAoA 

BiRiKTiREN 
RA~T-(:;D~Q 

37'Bdırnekapr - Sirkeci 6.10 .?~.I o Tstnnlml Yer.ipoı:ıtah;ır< ı . . .ı 
Sirkeci - Edirneknpı fi.40 2!3.40 ~iWMIK3~"1ilılW~ı:?i epwom:enattts w n r rr 
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Banyoda gazete okumanın sonu ÇDınge-ıne kemancı 

lk aşkım astrid, son aşkım da 
emanım 
dUycır 

"Delidir!,, diye tımarhaneye 
Bugun 8ıncı 
Ed 11ardın da. 

vetllsi ola . 
rıak Londra· 
da bulunan 

gö.fürülmek midir 
bu s111natk:lır 

Peşteli borsa simsarının başına gelenler 
merakla okunmaya değer aşl( mace-

traaı!"lı ani•· 
•Yor. (Budapcşteden bildiriliyor) : 

Banyo tcr.ckcsindc yıkanırken şar
kı söylemek, eski, ruhiyatçıların söy
lediklerine göre de 7.ararsız, hatta fay
dalı bir ı'ldettir. I<'akat bazı adetler de 
yardır ki pek o kadar zararsız değil
dir. Bunlardan birisi elektrik priz ve 
lambalarını karı§tırmaktır. tnsan ban 
yoda iken elektrikle oynadı ını elek
triklenmek tehlikesine maruz kalır. 

İkinci bir 8.det de ılık suda rahat 
rahat uzanırken kitap veya gazete o
kumaktır. 

Pergo Markus otuz yaşındadır. GU
:r.el bir bekar olan bu kambiyo ve para 
borsası simsarı, Budapcşteliler arasın
da banyoda iken okumanın aleyhtar
larından biridir. Di.işmanJığmın de 
bir sebebi vardır. 

l.o d Astridi bir daha görmedi. Kadın şimdi Pergo, eskiden, baynoda keyfli 
b n radan bildiriliyor: h. kevfli okumanın hiç de düşmanı değil-
~~1atar . A başka birisilc evlidir. Fakat Koczc ıç J 

1 ~ Çıngcnelerinden kemancı n- b eli. Bilakis sabah gazetelerini ekseri-
.n..oczc d k ' evlenmiyccektir. tngiliz kızları oş yc.-k' . • son Viyana seyahatin e ra• d yetle banyosunda iken gözden geçirir-
ııınci Ed · re ümide kapılmasınlar. Bakm ne ı-"ıı.r ~ vardı musikisile teshır et- di. Bu, onca paha biçilmez bir zevk-

:ı ı.q.raı r. h rı ~dvarttan Macar halk ava yor: · ti. Pergonun ba..'1ına gelenleri, banyo-
nr çaı--k .. . • _ o gündenbcri yalnız kcmanı.m ı· .. w 

r d ".ııa uzerc aldığı nım rcsmı da onun gibi okumayı sevenler ogre-
avctna-... L d d cı·n yaşıyorum. isteseydim Macarıstan d lu """' üzerine bugün on ra a nirlcrse muhakkak bu sevgilerin en ntnalttadır ~silzadelerinden dokuz kızla evlenebilir 

kcnıan · dir.ı. Fakat unutamıyorum. Eğer imka- vaz geçeceklerdir. 
1
,.
0
•
21 

~.:n yayıla olduğu kadar ka· d" Pergonun her sabah garetesini ge-
b crın -~nı~o~ls:a~~d:ı,~A~st~r~id~l~e~e~v~le~n~i~r~ı:m:·~~~.!---:-::-..:::..-:~~~--::-~~~~~~ dınla ın ateşli bakışlarile de bütün 

içind:rn kalblerini heyecan ürpertile- eı· r mahku~ mla 
"'et . bırakan Kocze şimdi Londra 
.J Clltnin 
. Adı. Yegane dedikodu mevzuu- , 

i, Yaka::cl dudaklar~n ~üşmed~ği evle nen kadın 
kurta da gazetccılerm cllenn-

rnck . ranıaınaktadır. Herkesin öğ· 

yaıa:~~~;~ ftlesclc: gilzcl keına~c~ ş·ımdı• dogv acak çocug., unun 
•oruıan txıaceralandır. Kcndısı 

1u.llcrc• 1 
~ z§~~ tnı dcdin~z? Evet, ben kcnıa· gayri meşru sayı ması 

lur, Onlar:- bl{a~Inlara insan hayran te hı ı• kes ı• ı e 
sonra u clkı de biraz flört yapar 

nutur "bi 
gazetecileri a·~ı:: kbasit kar§ılıkldar- k a r ş ı 1aş1 yor 

fa çıkarnr ~ tna istemişse e, 
yacagıru anla . 

- Ev t h Ytnca · Amerikada Misuri çiftçilerinden bi -
tn c ayatunda hen de 5.şık ol- rinin kızı olan yirmi bir yaşında çok 
d ama, yalnız bir tek d f . 
emek mecbur· . e a,.. sevimli ve güzel Hazel Veyt, Misurı 

sını §Ö 1 ıyetınde kalmış mace- cevlct hapishanesinde katil suçundan 
k ye anltıtmrştır.: müebbet güreg· e mahkum kırk yaşında-

Ocze ile . 
\'cçin G çıngene bandosu 1923 de k: Corc; S:nitle tanışarak evlenmişti. 
nya otcnburg şehrinde kurulan Smit kızın çiftliğinden birkaç kilo 

scrgisind · 1 · · t lıtıİ§le . e çalmak üzere angaJe metre ötedeki kampta ça ışan ıtıma 
ç ltend~~ı. Oraya gitmişti. Bütün is- kazanmış bir mahpustu. Kendisine ha· lo(. 

di 1 sı~c vuruldu. Kral Güstav bile pishanr. idaresince büyük bir s_erbest. • 
,_ c lcrılc g·· ~ ·· . . kt ı ıtat . ogsunc bır nışan ta ı. lik verilmiştı. Bir gün Vey etrın evıne 

b· Çıngeneyi en çok alakadar eden gitti. tssız çiftlik evinde arkadaşsızlık-
ır Çift gu""zel ·· d"" B ·· 1 e k b. hal rrelmı"ş olan Mı"s c gltti goz u. u goz er n - tan patlayaca ır e ., · 

ndi . Ysc orada karşısına çıkıyor ve Hazel, bu erkekte bütün rüyalarının 1 
au g~zıcrinin içine dikiliyordu. gerçekleştiğini gördü ve onun hüküm 

lı: fy gözlerin sahibi Stokbolm'ün en giymiş bir mahpus olmasına ehemmiyet 
.Yıld illroııu olan Lorcnsburg'un sevim bile \"ermedi. 
A.st~~ Astrid Wedberg'di. Bı.ınlar sık sık buluştular ve çılgınca 

tr k &arışındı, cenuptan gelen bu seviştiler. Evlenmelerine karşı hiçbir 
ita b'crrıancı onu cfsunlamıştı. Artık • k ır şeyin mani olamıyacagzna arar vere· 

ki la Jcy düşünemez olmuştu. Hal- rek, bir gece yak"ındaki şehre sıvıştılar 
tlc rı~tç donanmasından mülazim Gu ~hl ıı ve sulh hakimine nika arını kıydırdı -
di. Şuanıı idi. Bahriye zabiti işkil-
ılcri .. I>hclcrini nişanlısına söyledi. !ar. 1 d 

-cc 1ı: 1 Smit hapishaneye Hazc e evine dön 
ltı.Utıı lı ak asan olmayınca, yüreği dü Mahkum affedilmesini bekliyordu. 
~ıc ~bir kıskançlık sardı. Bir gece Fa.kat, bu bir türlü tahakkuk etmedi, 

vcic . ndosile Gotenburg'un şık · t" k k 
ar r"1dcn birinde isvcçin bütün Hazcl gebe idi, vazıyc ı urtarma için 

''- yeglne çarenin firarda olduğunu söyle· 
ne.. Yctcaini gaşyi ederken bir ta- d bul " Pttl di. Birkaç gece sonra a uşarak Şi· 
n ltı.U~~dı. Masalardan birinde otu· kagoya kaçtılar. 
ralı: t ırn Guner tabancasını çıka - f 
ndcl ~~ili çekmişti. Sahnede Koczc Altı vilayetin polisi ctra a saldırıldı. 
ta b:'lı, elinden kemanı düştü; orta- Smit kendine iş aramağa koyuldu karı· 
ınınır dehşet çığlığı yükseldi. Sol ku sı da hastalığına rağmen haftada yirmi 
rh i hemen arkasından yaralanmıştı. lira yevmiye ile garson oldu. 
kı~ Çağrılan doktorlar onun ölmesi iki ay kazasız belasız geçti. Faka: 

k11lrnış olduğunu söylediler. Smit bir gün Şikagoda yakalanarak 
Sevinııi Astrid ne diyeceğini şaşrr- Misuri devlet hapishanesine gönderil
~tı. Boyuna "ben onun yalnız musi- di ve münferit bir hücreye kapatıldı. 
ınc hay d d . d d Bugün oradadır. ölUnccye kadar dd 1\-t"" ~ • ran ım,. eyıp uruyor u. 
Ulııurn Guner tevkif edildi. işte bu hürriyetine kavuşamıyacaktır. Misuri 

~~a da çıngene civanmertliğini gös- devlet müddeiumumisi bu izdivacın gay 
ı. Yattığı hastaneden polise ve ad- rimeşru olduğunu ilan etti. Bir mahkü

c :11~karnatına bir istida göndererek mun medeni hukuka malik olamıya::a· 
ndısıni Öldilrnıeğe kalkıs::ın adam için ğmı karar verdi. 
ve rnerhamet diledi. B; dileği is.af o Böyle:-e Hazel henii~ doğmayan ço-
du. Muıı!ı"ım Gııner donanmadan ı·s- c ~ l t hl., ·ı .ı \'gunun gayrimeşru o mas· e ıKesı e 
~trne~e beraber silah teşhiri su - karşılaşını:a nikahının meş:-u'iyetini ta-

<'an ~it etti. Ttt'-'encı ülkelerde mtmak için mi.icadcleye girişmeğe k2-
ı:İ!tne bir vazife verildi. rar verdi. Gazetecilere: 

oezc iyileşince isveçten ayrıldı ve - Evladımın piç olarak doğmaması 

i~in memlekette ne kcı~ar mahkeme v~: 
sa hepsine başvuracagım. Corcu sevı· 
yorum ve onunla evlendiğime pişman 
değilim. Onun bir daha dışarıya çıkmı· 
yacağı anlaşılıyor: şayet tesadüf yar • 
dı'"T' eder de çıkacak olursa benim dai
ma kendisini beklediğimi görecektir. 

Posta gOveır
cD ırı1 Deır=n ve 

teosn: tellcgıırarff 
Birinci sınıf post:ıcr sayılan gü. 

verdnlerin ara s:ra ni~in şaşırmakta 

oldukları uıun zamandır tetkik edil. 
mekte idi, Jtatya ,.e Belçikada gerek 
po.~ta ,·e gerekse yarış güvercinle!: 

yetiştiren mütcJıa.s:ı:ı-ıt~r bunun f"e~. 
bini bulduklarını ırldıa etmektedir. 

ler. 
Mütc:h·ıs.c;;ıst:ırın söylediklerine gö. 

re, telsiz telgraf dalgaları en iyi cins 

güvercinlere bile yolla.rını şa~trtmak. 
t.ıı<tır. Fransız harhıye nezaretinin 

bir mütehassısı hu ~41lzadyenin doğnı 
,·eya ,·anlıs otdu~unu anlamak için 

• . • •. 1 1 

uzun uı.:ıdıra ~e~nı .lı>.er yapm~,ş~ır.:. \ 
Fransız orou:-un.ı ml'nsup ı.u yuıı 

gii\rrcin uçurulmU'} ,.e telsiz telr,raf 

m:ıkinelrriain işletilmesinden beş da. 
kika .:onra kuşlar yoll::ırını k:ıybedt~-

rek ha,ada dönilP durmuşlardır., Te1
• 

siz makineleri durdurulur durduru1
• 

mnı kuslar yeniden yollarını bularak 
doğru l.,tik.amete uçmuşlardır. 

tirmektc olan çocuk, bir gün azıcık ge
cikmişti. Pergo da Trata sokağında· 
ki yeni apartımana taşmalı daha bir 
kaç gün olmuştu. Yalnız yaşadığı bu 
şık daireyi gündelikçi bir kadın der
leyip tophyarak u;mizlerdi. Kadın 
umumiyetle Pcrgo çıkıp gittikten son 
ar geldiği için sabahları banyosunu 
kendi hazırlardı. 

O gün de tam banyosuna gireceği 
dakikada kapının zili çaldı. Kapmm 
çalmışı müvezziin çalmasına benziyor. 
du. Nitekim kapının alt aralığından 
içeriye doğru itilen gazetenin hışırtı
sını da işitti. 

Gazeteyi bir an evvel eline almak 
arzusile koridora koşan Pergo, çırçıp· 
lak olduğunu da unutmuştu. Fakat 
dairesinde tek başına yaşadığı için 
bunun ne mahzuru olabilirdi? 

Gazetenin koridora kadar itilmemiş 
olduğunu görünce canı sıkıldı. Çocuk 
acele ettiğinden gazetenin içeriye an
cak ufak bir ucu girmiş, en bUyilk kts· 
mı kapının dış~nda kalmıştı. 

Pergo kapıyı açınca garete de ka
pının kanadile birilkte ileriye doğru 
sürüklendi. Dışarı •b;r adım atarsa 
yetişebilecekti. Bunu bir saniyede ya
pacak ve kendisini kimsecikler gör
miyecekti. 

Bir clilc kapının bir kanadını tu
tarak gazeteyi almak için yere iğildi. 
Fakat tam bu sırada açık pençercden 
şiddetli bir rüzgar esti ve kapıyı klit
tedek kapadı. 

Pergo şimdi npartımnnın merdiven 
başında çır çıplak kalmı~tı. Kendisi 
ikinci kattaki daireyi işgal ettiği için 
üstünde daha liç daire vardı. Aşağı
dan veya yukarı<lan her dakika insan
ların gelip kendisini böyle anadan doğ 
ma bir halde görmeleri ihtimali pek 
çoktu. Kendi dairesine girmek için 
uğraşmanın hiç bir faydası olamazdı 
Çünkü içeride kapıyı açacak kimse 
yoktu. İşin en kötüsü bir takım ayak 
sesleri de işitmeğe başlamıştı. Yuka
rıya birisi geliyordu. Bu gelen adam 
nerede ise meydana çıkacaktı. Onu 
bu kötü vaziyette yakalıyacaktı. Ca· 
buk da\Tanmak mecburiyetinde idi. 
Bunun üzerine komşu dairenin ziline 
bastı. Kom~usunu tanıyordu. Fakat. 
apartımanın diğer kirncılarlle heniiz 
tanışamamıştı. Kiracılardan birisi 
kend"sile karşıla.şacak oulrsa. bir de
liye tesadüf ettiğini sanacak ve bütün 
dünyayı ayağa kaldırdıkktan başka 
polisi de çağıracaktı. Böyle kötü bir 
vaziyete düşmek, hürmet kazanmış bir 
borsa simsarına hiç <Je yakışmazdı. 

Pergo komşusunun evinde yalnız 
bulunacağı~!I ümit ediyordu. Kar!sı 

her halde çoktan çarşının yolunu tut
turmuş olacaktı. Om.dan büyükçe ve 
ödünç bir penivar alarak kapısını açtJr· 
mn.k için bir çilingir çağırmak niyetin
de idi. 

Kapıyı bir hizmetçi kız açtı. Per
go, komııu familyanın bir hizmetçi kız
lan olduğunu biliyordu. Bu henüz 
köyden gelmiş, utangaç, yarı aptal bir 
kıza benziyordu. Karşısında içeriye 
girmeğe uğraşan çır çıplak bir erkek 

görünce, çığlığı bastı ve 7.8.Vallı Pa
gonun yüzilne kapıyı da kapadı. 

Kızın çığlığını duyanlar yukarıya 
koşuştular. Çok geçmeden Pergonua 
çe\Tesini hayretten dona kalmış kadın 
ve erkekler kuşattılar. Zavallı sim
sar, haşlanmış bir istakoz gibi utan· 
cmdan kıpkırmIZI kızardı. Vücudı.
nu hlla elinde duran gazete ile örtme
ğe savaşıyordu. Vaziyeti çok kötil lcJf. 
Olup biteni beyhude yere izah etme
ğe uğraşıyordu. Bar bar bağıran ka· 
dmlarla, fena halde kızan erkekler 
hiç bir şey dinlemek istemiycrlardı. 

İçlerinden birisi belediyeye telefon 
ederek bir hasta otomobili getirtmı,. 
ti bile. Pergo daha ne olduğunun far
kına bile varmadan gilçlil kuvvetli ilı:I 
adam onu yakalıyarak otomobile 10k
muş ve en yakın polis karakoluna gö-

türmü§tü. 
Anlattığı hikaye ina.nıla.mıyacak. 

kadar basit göründü. Polisler onu 
güler yüzle dinlediler. Fajat sözle
rinden hiç birisine inanma.dıkalrmı da 
hemen söyleyiverdiler. Pergo buna 
şiddetle itiraz etti. Kızgınlıktan ken· 
dini kaybetmişti. Dehşetli bir sinir 
bozukluğu ile bağırıp çağırmağa bal
ladı. Bunun ilzcrine polis komiseri 
karşısında tam manasile çılgın bir 
delinin bulunduğuna kanat getirdl.ı 
Derhal polis doktonı çağmldı. Sabah· 
ları gazctesirli banyoda okumaktan 
hoşlanan adamın akli vaziyetinin mu
ayenesi icap ediyordu. Polis doktoru 
bir akı1 mütehassısına lüzum gösterdl.ı 
Mütehassıs da ancak öğleden sonra geç 
vakit gelebildi. 

Mütehassıs ise Pergonun aklını~ 
bulanık bulduğunu vücudunun ise t&
mamile normal olduğunu söyledi. Ma.. 
aha.za. timarhaneye göaderilecek bir 
vaka olmadığını da ilave etti. 

Nihayet apartımanm kapısını bir 
çilingirin yardımile açınca dışarıya biılı 
sel hücum etti. O sabah gazetesine 
bir an evvel kavuşmak endi§eSile ban· 
yonun musluğunu ve banyo odasmm 
kapısını açık bırakmıştı. Su da akp. 
ma kadar durmadan akmıştI. 

Daire tufana uğramıştı. Kıymetli 
kitaplar suda yüzüyor, lla 1ran ve 
Türk hahları sır sıklam. bir haldeydi.. 
Yatak takımları ıslanmış ve §Ik mo
bilya 11 berbat olmuştu. 

Banyoda keyfli keyfli gazete oku
manın insana neye mal olabileceğine 
dair gerçi Pergo ağzını açıp kimııecik
lcre bir sey söylememiş ise de, ellle
min ağzında kilit yok ya. Mesel<> er
tesi günü bütün Peşte gazetelerinde 
bUyük puntularla yer almıştı. 

Pcrgo kendisine sual soranlara da şu 
cevabı vcrmekted:r. 

- Banyoda bir daha okumak mı?. 
Büyük sözüme tövbe! .. 

Bekar ve koca bekliyen genç kızlar 
ise: 

- Oh olsun çapkına!. Eğer evli 
olsaydı başına hiç de böyle bir ger. 
gefmezdi. Gazeteyi kapıdan karısı .;. 
larak kendisine verir, :v.ahut ona kapı
yı açardı. 

Demektedirler~ 



Bu sene harikulad 
makineler çıkardı 

Her zaman radyo tekniğinin şaheserlerlnl yaratan 
R. C. A. Bu sene herkesi hayrette bırakacak bir mftkemmellyettekı 
makinelerini size arzedlyor R C 

5 lambadan 22 lambaya kadar · • 
\ her boyda ve her ke.seye uygun 

R. C. A. radyolarını behemehal 
dinlemelisiniz . 

GCZ ELEKTRiK 
ELEKTRiK DiMAG 

SEHHAR BiR SESi 

işte 1937 modeli R. C. A. nzn 
hayret verici mucizeleri 

here 

ve h 

R. c. A. nan cdanozo kaplayan, 
sızı gaşyeden musnkasnna oınuın 
emsausnz opaırDöırü veyenı çeDDk 
katoclllk oambaDaıro temnnedDyoır 

R.C.A Gelip mutlaka qeni 
radqolarını dinleyiniz . 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu istiklal caddesi, 
Tokathyan karşısında 

Türkiye Ziraat 
meclisinden: 

• 
idare j 

Türkiye Ziraat Bankaıı ıene1 kunılu adt surette olarak ikinci 
teırinin 18 inci çarpmba ıünü ıaat on bette Ankarada banka 
Merkez binasında toplanacaktır. Deleıelerin bu toplantıda hazır 
bulunmalan rica olunur. 

Toplanbda görülecek itler: 
1- 1935 yılı idare meclisi ve m.ürakfp raporlarının okunmft· 

11. 

2 - 1935 yılı bili.nço kir ve zarar hesaplarının tasdiki, idare 
mecliı\ raporunun tasvibi ile azasının ibrası. 

3 - Safi kinn arzedilen ıek1lde dağıtılması. 
4 - idare Mecliıi azasından müddetleri biten Bay Sabit Sağır 

oğlu ile Bay Cevdet Savramn yerlerine aza ıeçilmeıi. 
S - Olen ha Bay İsmail Hakkı Yüreğiroğlunun yerine Sta· 

tünün 54 üncü maddesi mucibince muvakkat azalığa seçilen Bay 
Saidin muvakkat azalığının tasdiki ve kendisi müteveffa Bay la· 
mail Hakkı Yüreğiroilunan hakiyei müddetini de ikmal etmit ol· 
malda yerine aza ıeçilmesi. 

6 - Mürakiplerin 1935 yılı ücretlerinin tayini , 
7- 1937 yılı için iki mürakip ve iki yedek mü~akip seçilmesi. 

(2242) 

lnkilip Sergisi 
Güzel Sanatlar ,~kademisi 
Direktörlüğünden : 
Ankarada 29 Jlktırin 936 da açılacak inkılap reıim ıergisin~ 

ıönderilecek ... tabloların nakli için emir ve tahıiıa"t ıelmittir. Sergiye 
ittirak etmek istiyenlerin nihayet 20-10-936 Salı güün akıamına ka
dar tablolamu Akademi Yar Direktörlüğüne makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lüzumu ilin olunur. (2238) 

lstanbul boyacı ve sıvacı esnafı cem1yet:nden : 
Esnaf cemiyetleri talimatname sinin heıinci madedsine uyularak 

idare heyetinin tebdil olunacak nuıf azası yerine yeniden 23-10-936 
Cuma günü ıeçim yapılacağından cemiyetimize kayıtlı esnafın tayin 

edl1en günde ıaat 10 dan 16 ya kadar hüviyet cüzdanları ile bir
likte Fat\h .M,.lta çarıısı No. 34 Je cemiyet merkezine ıelerek reyle 
rini kullanması bildirilir. 

Kıt mevtlmi yakla9tı, yalanda kürk 
manto ciyiıımele bafhyacabmu: 
BEYKO ticarethanesi 12 ay nde 
ile kef aletab olarak KURK MAN· 

TOLARI aatmaktadır. 

Anadoludan aynı ıeraitle kabuı e<1ilir 

BEYKO 
Mahmutpaıa Kürkçü ban lçeriıinde 

Telefon: 21685 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 

Kus TüyU Yastık 
100 Kuruetur 
Y ılStık, yorgan ve )'ataklarınızı 

ku3 rUyünden kullanımı. ÇU..akU pa. 
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yum•.ışaklığı devamlıdır. Kuş lÜyil ya 
tak va yastıklarda yatanlar hl" bir za.. 
man hastalık görmP.zJer. 

Fabrikası ve sat13 deposu: lstan. 
buld11 Çakmakçılarda Ömer Dali o~lu 
kuştliyü fabrikası. Tel. 2'31)27 

Dans Dersleri - Hususi 
ve münferiden (asri dana dersleri ı 
Beyoğlu, Karlman kal'§ıımda. eski Po 
Jonya Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat 
saatleri: (12 • 14) (17 - 20) PROFE 
SÖR PANOSYAN. 

lstanbul 4üncü icra memurluğu 
Koıti tarafından Emniyet Sandığına birinci der

edilip ölmesi üzerine mira.açılan Oranya, Eleni, Atina 'V9 

intikal ebneıi liznn gelen ve tanıamına yeminli üç ehli 
fındaa (1890) lira kıymet takdir edilen Amavutköyünd• 
Yeni Dul kadın caddesinde eıki 46 yeni 44 No. lu olup 
na karar verilen ahşap evin evsafı afağıda yazılmıtbT· 
tında kapının önü demir parmaklıklı sahanhktır. lçerd• 
mermer dö9eli tatlık, birinin altı bodrum olan iki oda v• 
ğer bir oda ve altında kapısı yan tarafu bir oda vardır. 
dııında ayrıca zemini malta döşeli maltız ocaklı mutfak 
dır. Birinci katında bir ~ofa üzerine be! oda, bir heli. v 
ıı umumu 175 M2. olup bundan 18 M2. mutfak ve aral~ 
binadır. 

Hududu bir tarafı kayıkçı Kosti karısı Matiko a 
rafı kayıkçı Mihal araa111 bir ULrafı çeşme ve ayazma ve 
yol ile mahduttur. lthu ev açık arttırmaya vazedilmit 
7-12-36 tarihine mü:sadif paz:ıı teıi ıünü saat 14 tell 
dar dairede birinci arttırması icra edilecektir. A 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde 
zerinde bırakılacaktır. Aksi tak'°''rde en son arttıranın 
baki kalmak üzere arttırma iS gün müddetle temdit 
22-12-936 tarihine müsadif sah günü saat 14 ten tf 
keza dairemizde yapılacak ikind açık arlbrmasında • 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bulmadığı talı 
2280 No. lu kanun ahkamına tevHkan geri bırakılır. S•ttf 

Arttırmaya i~tirak ebnek İst; yenlerin ktymeti 
nin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milll bir ba 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan tapd 
sabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer alikadanuıd 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
olan iddialarını evrakı müıbiteler: ile birlikte ilin t 
haren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bild 
zımdır Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile ıabit ohll 
bedelinin paylaımasmdan ha,·iç kalırlar. Müterakim • 
ye, tanzifiyeden müteve!Jit bele.1iye rüsumu ve vakıf • 
senelil: vakıf icaresi tavizi ve teltaliye resmi bedeli ,_ 
tenzil olunur. Daha fazla mahimat almak iıtiyenler 2--"ı 
rilıind~n itibaren h~rkeain ırörebilmeJi için dairede .tf' 
rulacak arttırma tartnameıi :Je 934 - 2288 No. lu d 
rn~..aatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekl,tl 
nur. (2245) 



BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 
YALNIZ 

Sanatı do.ıruzdan akşam 
saat beşe kadar mat, sa1 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmrya ha. 
cet yo! . tşte; havalandın}. 
nuş yeni Tokalan pudrası 
nın garanti muha~enatı 
bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü Parisli bir 
kimyagerin k~şfidir. Bu 
Usul dairesinde havası top 
landrrılmış yegane hafif 
PUdradır. Şimdiye kadar 
Yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul Tokalon , 
Pudrasının istihzannda 

GOzel lf Jl"in 
En birinci şartıdır 
Petrol Nizam 

Aç kanuna bir kahve kalJfJ almdıkta 

Kabız11oı defeder 
Yemeklerden birer ... t llODJ'& alauraa 

BAZIKBIZLIOI, mide elql11k ve yanma. 

T.N. K 
BÜYÜK 

( 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba olma 
tır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de yurd"Unun göklerine 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmaya 
ğını kim iddia edebilir. kullanılmaktadır. Işte bu

Jıun içindir ki, Tokalon 
Pudrası, daha muntazam 
"e daha mükemmel hir 
~arzr1a Yapışrr cildi hemPr 

tik taba.Kası ile .kaplaı ve 
yüze tabii bir güzellik ve~ 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu }eni 
Tokalon 1mdras1 yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artrk ne parlak bu
run, ne yağlr cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yaf 
mu.run " terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne-

l&nm ~derir. Atmdakl tatıazlık ,,. ko. --~---------------------------------------------------1 

enıen göıiinmez bir güzel 
ccktir. 

kuyu !zale eder. HOROS mark&b am.ba. 
lljma dikkat. Deposu: Mazon ve Bottan 

ecza depoau. Yenlpostane arkul Aı1r Et. 
Sok. No. ,7. 

Glandokratin 
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st
1
asyonu aJım satım komisyonundan 
2000 k'I 
ş 1 o arpa açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 
i ,:_:

11
llllleai Parasız gönderilir. Eksiltme 24 birincite§rin Cumar· 

tekli1
1 1 ~ de Adapazarı Mal müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

an der bcaret odası vesikası ve 30 lira teminat makbuzu ile za. 
rn a tn" 

Ademi iktidara, zafiyeti umumtye
ye ve asabi buhranlara brp, meı
hut' Prof. Brown Sequard ve Şteina 
hm ke§fidir. 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lıtiyenlere kayıt ve kabul f&rllarmı bildiren tarifname 
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Şehzadebqı po1iı karakolu arkaamda. Telefon 2253' 

Eezanclerd~ kutusu 200 kurut-
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§ak başlı ve faziletli bir kız olduğunu, 
0 rrnan kokusunun onu. kollan arasın • 
da Çocukla görünce evden koğduğunu 
Ve sonra ihtiyar kolcunun da tahtalar 
iizcrine düşerek beynine kan hücumun
dan öldüğünü anlattıktan ıonra ağlıya
rak dedi ki: 

- Hakiınler, çocuğu fevkalade ae • 
?en ve biran kollan araamdan ayırma· 

7an Annanm o biçareyi boğup öldürdü
iilne inanamam. Hatta hatır ve hayali
Zlle hne g~tiremem. 

Babetden sonra üstiibaıı kirli, esxi 
Püskü elbiseler giyinmit bir kocakarı 
değneğine dayanarak ortaya geldi. Re· 
is: 

- Yeni bir f8.hit! 
l>edikten sonra kadına biraz daha yak 

laımasmı aöyledi. Koca karının kirli 
tıyafeti, çirkin suratı mahkeme aalo
bunda bulunanlar üzerinde çok fena bir 
tesir bıraktı. Reisin müsaadesi üzerine 
bildiklerini söylemeğe başladı: 

- İsmim Soseldir. Ormanda öteberi 
toplarını. Bir çalılığın arkasına saklan
nıııtım. Her §eyi gördüm. Anna, evveli 
çocuğu nehire attr. Çocuk aulann içinde 
kaybolduktan sonra da kendisini nehi
re attr. Bu hali, saklandığını yerden göz 
lerimle gördüm. Etraftan adamlar gelin 
ce korkup kaçtım. 

Kocakan bu müthi§ yalanı öyle ga· 
rip işaret ve tariflerle aöylemi§ti ki 
ınüddeiumurni bile buna gülmekten ken 
dini alamadr. 

Yalancı Soselden sonra nazik, zarif 
ve yakrşıklı bir genç olan kont Ado. 
lar şahitlere mahsus yere geldi. Gör
düğü hadiseyi başt.an nihayete kadar 
anlattıktan sonra şahsi kanaatini de §Öy 
le ilfivc etti: 

- Ben Sosel denilen bu kadını tanı
ttın. Yalancının biridir. Gasp ve sirkatle 

ge~inir. Sözlerine kat'iyyen itimat ol~· 
namaz. Hislerime ve gördüklerime bı· 
naen namusum üzerine yemin ederim 
ki Anna çocuğunu nehirde boğup öl· 
dürmemiştir. 

Reis, sert bir tavırla cevap verdi: 
- Mösyö kont, biz bu phadeti kabul 

edemeyiz. Çünkü vekayi ifadelerinizi 
tekzip ediyor ... 

Anna, minnet dolu gözlerle konta 
baktı. Gözleri yaşla dolmuıtu. Kontun 
sözleri yeis ve ıstırap içinde boğulan 

kalbine hayat iksiri gibi teıir etmiıti. 
Reis, Annaya sordu: 

_ Müdafaanız için bir diyeceğiniz 

var mı? 

Genç kız güzel mavi gözlerini yuka· 
rıya doğru kaldırdr, Yumupk bir ses· 
le tekrar etti: 

- Her geyi gören Allah phittir ki 
ben bu çocuğu öldürmedim. Tama.mile 
masum ve bigünahım. Kalbim ve vicda 
mm ~içbir cürüm ve cinayetle lekelen
memiştir. Allah:n bana emanet ettiği 
kabahatsiz bir yavruyu nasıl öldürebi· 
lirim? Bu ne müthiı ittihamdır. Hayır, 
hakimler, ben suçh:• değilim. Aksini id· 
dia ediyorsanız ben de derim ki eğer 
böyle bir cinayet irtik1p etmiısem Al· 
Iah dıı beni kahretsin. 

Genç kızın hal ve tavnndaki saffet 
ve sadelik göze batıyordu. Müessir ve 
acıklı sözleri dinleyiciler üzerinde bü· 
yük bir tesir husule getirdi. Bunların 
içinde mtıhakeme salonunda bulunduk· 
tarını unutarak hıçkıra hıçkıra ağla· 
yanlar bile vardı. 

Nihayet müddeiumumi kalkıp iddia· 
smı söyledi. Hadiseyi baştan b3şa an
lattıktan sonra genç kızı ittiham etti •::: 
sözlerini şöyle bitirdi: 

- Suçlu, iyi bir komedya oynuyor. 
Bu kıı: yalnız bir suçun faili değildir. 
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den daha budala olsun ve her sözüne 
hemen inanıverain. .. 

Anna büyük bir ıstırap içinde ve son 
bir ümitle yalvardı: 

- Gitme, Edvar gitme ... inan bana .. 
Sana ıöylediğiın ıeylcr tamamen baki· 
kattir. Beni terkederıen. Bil ki yapya· 
mam. İşte ıuradaki nehir çektiğim ıa

tırabı pek!lt dindirebilir. tıitiyor mu· 
ıun Edvar? Masum ve bigilnahım. .• 
Gidiyorsun öyle mi? O halde bil ki 
ölümümden sen mes'ul olacakam, vic
danın ıızlıyacak. .. 

Anna hem söylijyor, hem de hıçkıra 
hıçkıra ağlıyordu, Edvar kızın bütün 
yalvannalanna aldın1 bile etmemi§, 
yürüyüp gitmişti. Bu sırada acılmug o
lan çocuk da ağlamağa başlalDI§tı. 

Gecenin koyu karanlığı etrafı kapla· 
mağa başlamıştı. Anna gözyaşlan ara
ınnda gittikçe yaklapn bir ayak sesi 
j§itti. Dikkatle baktı. İhtiyar bir kadı-

nın bir şey anyormuı gibi kendisine 
doğru ilerlediğini gördü. Bir çingeneye 
benziyen bu kadım görünce korktu. 
Hemen kaçmak istedi. Fakat geç kal
mış, kadm yanına gelmi§ti. 

İhtiyar kadın: 

- Vay burada mısın güvercınım. 

Babanm beynine kan hilcum etmiş, öl
tnüş, haberin var mı? Baban bana her 
vakit fena muamelede bulunurdu ... 

Genç kızın bütün vücudu titriyordu. 
Bu kadın neler söylüyordu? Babası öl· 

müştü ha. .. Heyecan ve ıstırapla sordu: 
- Soscl, söylediğin doğru mu? 

- Elbet doğru ... Bana da Babet söy-
ledi. Ölümüne sebep de sizmişsiniz. 

İhtiyar kadın bunu SÖ} ledikten !'>O!'l· 

ı:-.:ı Annanın çemenin ü.ıerinden al:nak 
istediği çocuğa eğilerek baktı; 

- Ne lradar da güzel bir çocuk, diye 

mınldandı, sonra bir Annaya bir de 
yatan çocuğa: bakarak sordu: 

- Çocuk senin mi? Yokla senin mi 
olacak ... Buna kim inanır? 

Anna dehıetle geri ~ekildi. Karıı:am
daki kadmdan korkuyordu. Babaarıua 
ölümü haberinden bUsbQtün mOteeHir 

oWu. Hemen çocuğu kollan arauna a• 
larak kaçmağa batladr. Kocabn arka· 
amdan söylenip duruyordu. Anna, onwa 
neler söylediğini İ§itmiyordu. Fakat ku
laklannda, mtlthi§ iki kelime: 

- Katil kız! diye bir hitap çınlıyor
du. 

ÇALINAN ÇOCUK 

Gilnet batmıştr. Ortahkta derin bir 
ıessirliJı: vardı. Orman kolcueunun kın 
Anna, nehrin kcnanna oturmuı, •in' 
ağır ve korkunç bir hrtılda}'J!la akan 
sulara gC>zlerini dikmitti. Ate§ gibi ya• 
nan başını, ıstıraptan saradan vücudu· 
nu nehrin serin sulanna gömerek din
lendirmek istiyordu. Böylece bütün ı .. 

tıraplanndan kurtulmuı olacaktı. 

Herkes onu koğmuı, namua ve ha~ 
ıiyeti lekelenmiıti. Artık niçin yaırya• 
caktı. Çocuğa bakarak rnmldanmağa 
ba§ladx: 

- Ne kadar da talisizmitsin. Ben.imle 
beraber ebedi istirahate ·dalsan fena ol
maz. insanların fenalıkta ne kadu i
lcrlemit olduklamu görmezdin. Zavallı 
çocuk. Fakat l\.llah seni benden ııorar4 
Bu sebeple seni beraber götüremem.. 
Seni dünyada bıralmıağa mecburwn.ı 
Talisiz çocuk. Ana -ve babasız bt1ytıye. 
ceksin. Anana ıstırap veriyorsun. Sen
den kurtulmak için BhlOrmelı: bile isti· 
yordu. 

Anna böyle söylenirken bir teY ba-

,,. 1 . 
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tırladı. Cebini kanştırdı. Bir kağıt par
çası buldu. Bu kağıtta analığım kabul 
ettiği gündenberi çocuğa sarfettiği şey

lerin isim ve kıymetleri yazılıydı. IU
ğıdın arka tarafına, titrek elleri ile göz 
yaşlan arasında şu satıdan yazdı.: ! 

'.Merhametli insanlar. Şu masum 
mahlUka merhamet ediniz. Babası yok
tur. Anasının yerine ben geçmiştim. 

Ben de uzun müddet yaşayamamak 

mecburiyetinde kalarak onu terkediyo
nım. Bunun yüzünden babam ve ni-

pnlım tarafından koğuldum. Herkesin 
nazarında namus ve haysiyetim lekelen 
di. Bunun için ölmeğe karar verdim. 
Allahaısmarladık insanlar. Seni terket-

tiğim için beni affet küçilk mahluk. Se
nin doğuşun ağır ve büyük bir sırdır. 

Bu sırr! mezara kadar götüreceğime ye
rnin etmiştim. işte götürüyorum.,, 

Bu kağıdı bir toplu iğne ile çocuğun 
elbisesine tutturdu. O sırada bir araba 
gürültüsü duyuldu. Fakat araba henüz 
uzakta idi. 

Anna diz çökerek ve iki ellerini birleş 
tirerek dua etti. Sonra çocuğu kollan 
arasına alarak sıktı, öptü: 

- Seni Allaha emanet ederek gidiyo
rum. Senden ebediyyen ayrılıyorum. 

Cenabıhak seni muhafaza eder, merak 
etme, dedi ve çocuğu yolun kenarına 

getirerek geçenlerin hemen görebilecek 
leri bir şekilde bıraktı. Bundan sonra 
korkudan titriyerek nehrin kenarına 

gitti. Gözlerini havaya dikerek dudakla
" arasından bir şeyler mırıldandıktan 
sonra kendisini nehre fırlattı. Süratle 
akan nehirin suları açılıp Annayı aldık
tan sonra tekrar kapandı. 

Bu sırada çalıların arasından bir ko
cakarı meydana çıktı. Yüzünde şeytani 
bir gillüşle ilerledi. Bu sihirbaz Soseldt, 

Çalıların arkasından faciayı seyretmiş

ti: 

- Budala kız, dedi, şimdi aradığını 
buldun. Bereket versin çocuğu da bera· 
ber alıp götürmedin. Bana iyi bir hediye 
bıraktın. Ben şimdi çocuğu çingenelere 
götürür, bir çok para alırım. Herhalde 
bana sarı sarı parlak altınlar verirler. 
Çocuk pek güzel olduğu için çok para 
edecektir. Bu da benim mükafatım o
lur ... 

ihtiyar acuze hemen çocuğun sarılı 

olduğu bezleri üzerinden çıkarıp nehi
re attı. Kurşun kalemile yazılmış ve ço 

cuğun göğsüne iliştirilmiş olan kağıdı 
sakladı. Sonra kendi kendine mırıldan
dı: 

- Nehirde çocuğun elbisesini gören· 
ler, Annamn çocukla beraber nehire 
atıldığına ve ikisinin de boğulduğuna 

hükmederler. işte benim için lazım o· 
lan da budur. Haydi bakalım, küçük 
dilber, biz de seninle gidelim. 

Tam bu sırada şık bir araba yoldan 
geçiyordu. İhtiyar kadın arabanın yak

laşmakta oldugunu görünce hemen or
mana dalmış ve biranda gözden kaybol· 
muştu. 

Yoldan geçen arabadan keskin hir 
haykırış işitildi: 

- imdat, bir kadın boğuluyor, im· 
dat ı 

Arabacı derhal beygirlerin dizginleri 
ni kastı, araba durdu. Bir hızmetçi he
men aşağı atlayıp arabanın kapısını aç
tı. Arabadan gen~. yakışıklı ve kibar 
tavırlı bir adam indi. Hiddetle hizmet
çiye çıkıştı: 

- Terbiyes:z, daha duruyorsun. Bir 
insan boğuluyor da seyrine bakıyor-

sun. Çabuk nehire atla: 

Hizmetçi tereddüt ediyordu. Nehir 
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yagmur sularile çok genişlemişti. Uşak 
kekeledi: 

- Mösyö kont, zannedersem ... 
Uşağın bu halini gören kont derhal 

yerinden fırladı, neh:re atıldı. Yüzerek 
genç kıza yaklaştı ve onu yakaladı. A
kıntıya rağmen yüzerek iki dakika geç
meden karaya çıkardı ve çimenin üzeri
ne yatırdı. Anna baygın bir haldeydi. 
Delikanlı kızın korsesini açtı, kalbini 
dinledi, sonra sevinçle: 

- Yaşıyor, dedi. Genç kızın fevkala-
de güzelliği kontun. nazarı d"kkatini 
celbetmi~ti. 

Hizmetçinin bağırması üzerine etraf
tan daha birkaç kişi gelmişti. Anna bir 
az sonra gözlerini açtı. Yanında, Uzeri
ne doğru eğilmiş olan genç kontu gör
dü: 

- Çocuk nerede? Ne oldu çocuk?,. 
diye sordu. 

Bu sualine cevap alamayınca deli gi· 

pınıyor ve kendisini kurtaran kontun 
elinden kurtulmak istiyordu: 

- Bırakınız beni, serbeat bırakırus. 

Yaşamak istemiyorum, öleceğim. 
Kont Adolar, kızı teskin etmeye çatır 
tı. Sonra kolundan tutarak arabasına 
götürdü. İçeri bindirdikten sonra kert· 
di de yanma oturdu. Ve araba süratle 
gözden kayboldu. 

Orada toplannııt olanlar hadise balc
kında biribirlerinden malQmat alıyor • 
12rdı. içlerinden biri: 

- Bu, orman bekçisinin kızı Annay• 
dı. Çocuğunu nehirde boğduğu muba1'
kaktır. Onu adaletin pençesi.-ıe tesli.ı1J 
etmeliyiz, dedi. ~ 

Diğerleri mukabele ettiler: 
- Hapishaneye atmalı. Bu kadar ka• 

tı yürekli :t~dıntan cellada te!lim etıne• 
ii. Daha ıyisi işkence~e işkenceye! 

bi yerinden sıçradı, çocuğu bırakmış y Dt 
olduğu yere koştu. Çocuk orada yoktu. ANNA, CINA ET MAHKEMESiN 

Yeis ve ümitsizlikle haykırdı: 

- Çocuğu ne yaptınız, bana veriniz 
çocuğu ... 

Tam bu sırada bir adam nehirden çı· 
kardığı çocuğun elbiseler ni genç kıza 
uzattı. Anna yürekleri sııdatan bir fer
yat kopardı: 

- Çocuğum... Çocuğum nerede? 
Ktzın etrafında toplanmış olanlar 

hayretle biribirlerinin yüzlerine bakı -
yolardı. Ortada çocuktan eser yoktu. 
Annanın çocukla beraber nehire atıl -
mış olduğuna hükmettiler. Şüphrsiz a
nası kurtarılmış, çocuk boğulmuştu. 

Anna telaşla izah etti: 
- Hayır, ben onu yolun lteııarına 

bırakmıştım. Çoc~ığu isterim, çocuk ne
red-::? 

Anna, hüngür hüngür ağlıyor, çır • 

Yukarıdaki h5diııenin üzerinden döıi 
hafta geçmişti. Cinayet mahkemesini" 
büyük salonunda mutattan fazla bir h•• 

rcket ve faaliyet vardı. Salon ağzına ııa• 
dar dinleyicilerle dolmuştu. Suçlu ye
rinde genç ve güzel bir kız oturuyordıSo 
Bu, Anna idi. Dinleyiciler arasında fı• 
sılda§malar oluyordu: 

- Daha çok genç imi§··· 

- Hem de pek güzel. 
- Ama, o nisbette de kalbsiz ve bl" 

inmiş. Çocuğunu nehirde boğarak öl
dürmüş .. 

Muhakeme başlamıştı. Şahit ola .... 
kolcu Pnsl;alın hizmetçili ihtiyar :81" 
brt çağrrlciı. Hizmetçi kadın heyecarıl' 
ve mütecs~irdi. Hadise hakkında bir ~ 
bUmiy:>rdu. Ancak Annanın çok~ 
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dl 
tcpli 137 yqın 
da mektebe dö
nüyor. Ali Şev· 
ki ağa, yeni harl 
lerl okumağt ve 

yazmağı öğrenmek istiyor. '160 
yaıında ölen Zaroağadan sonra 
Ali ağa dünyanın en yaılı adam· 
larnıdan biridir. Kendini henüz 
gençlik devrini yaşar gibi telak· 
ki ediyor ve yarım asır daha fas 
la ya~amak emelindedir. 

l} lf- ~ 
Okumalt bilen 
bir köpe1c o'ku
duklanna \tut 
da edenn'i1. Ha 
rikpladc bir 
hayvan olan bu 

köpek Fransanın cenubu şarki • 
sindeki şehirlerden birinde otu
ruyormuş, ve her sabah civarda 
bir gezinti yapamıı§. 

Bir gUn, bayram yapılan bir 
miydanda dolaşırken, "köpekler 
kabul edilmez., cümlesini ta11 -

yan bir levha ne... karşılaşmı§. 

Duraklamış. başını yana eğmi§, 

ve biran levhaya dayamış, sonra 
da bir tek kelime söylemeden o· 
ı adan uzaklaşarak başka bir ta

rafa gitmi~. 

* • ~ 
Yeryüzünde 
2801 türlü dil 

var 

Beynelmilel dil lleminin 1ı ~ 

v:çrcnin merkezi olan Bcme bii

roaunun bilditdiğiue .'Köre, yer

yiizünde 2801 -dil v.aı'.dır; 'bunlar 

·dan 900 züriün ,;grameri ·mevcut

tur, fakat iUğeıkri lchçelcrdcıd

bucttir. 
'Bu 900 .haitiki dil yerj.ü.ı&ne 

ıu. 8'.ltttlt J:'iğılmı9Ur: 49 m Av 
n:.paJa, ıs; .ti A8pda. J21 .ı 
.ı.\frikada, sro 211 Amerikada, ge-

' 

K6kU sağlam doş 

1 )- Eğer diıini çı 

karn:san •. sna-ınil -
tifatvar. 

2.) - Na11l yapa- ,3) - Uç 1makara• 
bitirdim. Difin hl· 
li çıkacağı yokt 

., 
.yım . 

- iple çeki 

4) - Haydi, ço· 
cuklar! Mükafatı 

,paylaşacağız. 

5)- Sicim de kop 
tul 

6) - Hah., aklı • 
ma geldi. lpi ııı 
kapının tokmağı· 

na bağlayayım 1 

7) - Kapıya bir 
tekme vurayım. A
çılınca dişi de söker 

8) - Hay Allah 9) - Kapıyı ktr• 
dığım halde dip 
gene sökemedim. 

ceı:asmı versin! 
Kapı da ·söküldil. 

Mikinin reçeteleri,: 

Çata·I ve boçaklaıro ,n 
kokmaması için 

'Balık yeınS için kullamlan 

çatal Ye bı§aklar, yıkınddctan 

BOtır.a limon .kabl{iu ile ıiğüluı
:aa balık .kokmazlar. 

İfte herkesin yapabileoeil 

ri kalam da Btlırimubidate -
clir. 

Dntty9daki bi!tilr cllUeri lıBen 
insan yoktn: Stb:bl ·cıe bult. 

bir ,qm 9Öndtinne bombaat 

2Jıiilcnnutbaktuzu ile ı kilo 

amoıtyM tuzu _alarak 6 liaı. 

suda cıitinir"~ bunu. bir IİJCJl!9 
d·oıdurunm. Bir yaııgm oldllıo 

mu bu.·~ bir }'lihut iJll. 

sini aladü kwnetle atefin U.

tUne alnm. Şifeler 1anhr a. 
nlmaz yanpu eöaClldlder, 

- D.ld«.da•n-=.p....q
Jcrneaüe ..,..... .Jıardqjm ·c1ia 

öldü. 
- Jmkinı ,yok! .Benim söyle

diklerimi muhakkak hani har· 
fine yapmartUJtır. 

- Birbir arlcasıria on bet gün 
yemesini tenbih ettiğiniz .lipanm 
işte neticesi .. 

- Anlaşıldı, ben ona hiç ara· 
bk v~rmc.den ~bir , ay, hc.~gUn 

~.le .deTIUD etınaini i~yle 
.m,tim. ... 

_·Anne - .l'a~ .-aöjic ffikolata
ları kim-yeill?.~~. _ii]IWUlll 
eana! 
Fatoı- .11.U:llil:.. ~~ .. ıume

Qiğim l 
- Naıil, ben .... y.cıoe :ıicme 

diın mi? Peki, Sa& •nesini ye
din 

- Hi! Bi: •. iki tanesin~ .de 
- Hayır, saydım, sekiz tane-

8i eksik. 
- HiLHiUI .. iki .tanesini do 

fimcli yi,yeceğim; 

•• 
- Hatice, Eğer en kıymetJJ 

iay.anslamruzı kırmakta devam 
edenen, '.llOD1lllda .IB!ıa kfelildir. 
dmeic ·JPeCOur eJacağmı. 

Zahmet ·.~. .ba)l8· 
mm. 

- Garson, masada bir kürdan 
bile yokl 

- · Ev:vf'lce _koyuyord\lk, fakat 
vng~çtik; çilnkU, mil_Jteriler kul 
landıktan 'IOnra ecblerine atı -
yorlar! 

Ar.tın iCehen·ne.1.111 
·1Romahlar :Allına linet,. ,de· 

mişlcrai. Eskiden -olduğu gibi 
şimdi aitın, dokunduğu her 
ıeyi bozar, dünyayı alt üıt e· 
der ve sayısız cinayetlere sebep 
o'lur • 

Altın kötülüğü yalnız taşı

yanlara .. getirme~lc kalmaz. Fa· 
kat, J~end,iıile ilk temau gelen 
insanlara öa. ,apma~ı· anak
maz. Denebilir ..ki .;altın, :ntı· 
rapların..ka~jıdır. 

Amerikan Klon~yk bölge· 
sinde ,altın arayıcıların ~ektik· 
leri zabnıet ve sonsuz açılara 

dair yüzlerce _kitap v.e roaıan 
yuılmıJtJr. Bunlar .. sQğukJara, 
.llar ve buzlarda en korku~ç 
mahamıiyetlere katlanınr§lar. 

İ8110q>it hastalıklarına g~ğüı 

~-.ıer, açlığa dişlerini sık

DUflardır. -Birisi ötekinin altı
.nmı çalmak.içinJ.uan~nı~dök

mcktcn _çekinmediği gibi, bil
tUn •bu acılarla elde edilebilen 
altınlar kaba saba ve pis ku -
ınarhmdeı:de elden lmçrnlrnı,-
trr. 

Cauıbi Afrikanm l'ransuval 
bölgainde Rand altın ocakla -
.anda ·«;alqmakta ·olan yerli 
Jıwifftr'lann .bayatı ·ne dehşet
lidir. 

Jıu ocaklardan basısı yerin 
dibinde iki yiiz metr.e derinlik· 
tcdir. Kayalamı içine~oyulmuş 

olan galerilerde mçakllk· 'daya· 
rulamryacak :de~ccôedir. Ro
tiinıon Dip matlcninde hararet 

;eler.ecesi her ,gün 50 ·santigrad
dır. 

Bu fmn havasında savıilh 

.siyahlar .elicrinde kamıalarla 

_çahşırlar. : ·Maden kumpanya· 
lan, ı:alerileri azıcık olsun ae
rinletmek için elden gcJcn her 
işi yapmıılardır. Fakat bütün 
'bu masraflara karıı elde ıedi
len netice hiçtir. 

Altın ~çıkarmak isin yerjn_ 
dibi~ .doitu kaza ..kau ~3500 

"Dlt:trc tdc~inijie -varmış kuyülar 
birkl§ ',tanmir . 

Klo~kta "ID&den~r -ao
~ll. ·::rranMble iae :.atcak• 
un ·ölmektedir. 

'.M~jcr _:altnı ne _kadar ~ç 
'91iıie-cilitirJair -madctımitJ 

- On ..iMuz :nakıs .liir _kaç e
der? 

- Yirmi eder. 
- P~i, bunu ı.nasıl buluyor· 

aun, söyle ·merak ettim. 
- ~Gayet kolay, xpc: den l i 

kaldınyonım, ]:eriye XX.. kalry.or .. 
- Evet, _doğru 1 .Ben de sana 

bir hesap yapayım.: Sekiz kere 
,sekiz kaç ede.r? 

- Altmış döı:t.. 

- Hayır, LOOO -ctkr. 
- Alay ediyor.sun? 
- Hayır! İpe, bak. 
888 

88 
8 
8 
8 

1000 

'Mikıtı:rr ·mam·ı-a

ketinde harp 
.tehllkesi .ı 

- Hev, kcnC!ine gel! _Ka__ç.! •• 
Te.nklar geliyor 1 ! .. 

Ceza ye~rıne 1".ntl'kAfat 

'1lu -~ı ·yapmak iÇin be
yaz bir k ş alacak, _W.ri
ne 'Y.iimlen .Jiiiilk C1İ~ek\er irll
leceldir. :ılnllleri -müteaevvi 
"Ye"canlı ehaalıdrr. ~Biz canlı 
r.enlderden aarı,. yeşil, -:mavi. 
Uih... gibi aeçtteğiı.. 

Bunu y.apmak ~ok basittir. 
-y:alaız t*.li ~~e ..ıakip ·e.tmek 
icap ·eder. '"Evvela -ıı:e,'şek bı

rakmak Uıe.re ilk nokta nPI· 

lır, yani bir .ilmek \eşkil .ede 
cc.k şekilde hazırlanır. Birine: 
.ilmek sol eldedir. Aynı delik 
lerden ,geçer.ek bir diğeri ynpı· 
lır., fakat bu dera ilmek sıkı· 

Jrr. Du birinci küçük ilnfeğir 
yap~ı kısmı_ tutar. nu afıret 
le ~altı ,·eya daha fazla .ıu~tal 
bir seri çiçek elde ediluektir. 
Her ÇisetJn ı~ngbftüienern vr 
tliğerkrinden farklı olabilir. 

Bulm·aca 
Ben"aekls hatfll ,blr fehlt bımiyim. 

4, 5, l ve 2 .•ind b&r.flerimln ananası 
beyazın aksj, ~. 6, 7 ve 8 .Jnct . .barf. 
Jerl mi de te.ra okursanız dtllflan 
yakaladığınız ,lıJcUn adını aöyı.mtş 

oıununuz. Ben nereslyim. 
Beni doğru bulanlardan birlndye, 

blr kolonya. ikinciye, gene bir _.kolon 
78· UctıneUye cıe· bir .dolına-.kaletn ve. 
Tileeeğt si.bl 11d ~U.}'9 lad&t 
da muhte,llf hediyeler .dllll;d;tl ..... k _ 

tır. 

A 
ÇOCUK :SAYFASI 
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Kano 'Famaka ve Kiri alasın
da, mavi nil üzerinde durdu. 
Epidenberi'9 benzinle çalışan mcr 
törde gayri tabii gürültü •şidili· 
yordu, İçeride bir bozukluk oldu
ğunu anlatan şiddetli patlamalar. 
da oluyordu. 

Tayfadan iki yerli motöı e ~ş
kın şaşkın bakıyorlar; Halbuki 
Kanodaki yegane beyaz, ot.ızluk 
ve enerjik yüzlü bir adam hiddet
le bağırıyordu: 

- Sahile doğru çevirinız. Di
yorum, sersemler l l;>ir yere çarpa
cağız, görmüyor ·musunuz? 

Yerliler bu emre derhal itaat 
etmeyince, beyaz adam #)nlara 
doğru atıldı ve bir tarafa itti, ve 
dümene "yap ştı. 

Kano dönmüştü, birkaç saniye 
ıonra sahilin kumlu yerinde ka
raya oturdu. Tam vaktinde bu
raya sığınıJmıştı. Çünkü, motö; 
son bir homurdanmadan sonra 
'durmuştu. 

Güneşte uzanmış olan birkaç 
timsah o zamana kadar görme -
dikleri bir şeyi görünce, müm
kün olduğu kadar süratle kaçış
tılar ve dalgalarda kayboldular. 

Beyaz adam karaya atladı: 
- Haydi, tembeller 1 haydi at

layın l yardım edin, Kanoyu ka
raya çekelim l 

İki yerli itaat ettiler. Kanoyu 
ıahile, suların yetişemiyeceği bir 
yere katlar çektiler. Sonra, susa-

,. ..... .-.,..... -----

- Söyle bakalım, 
inek bir otlakta ne 

Julat, iki 
olurlar! 

- Bunu b_ilmiyecek ne var? 
Otlarlar! 

- Bilemedin. Bir çift olur. 
lar! 

Kuvv<'tlc _çckifon Kano harclwıc b~ladı. 

rak, yeni emirleri bekledile~. Be
yaz adam, efrafındakileri unuta
rak, makinedeki arızayı aramağa 
başladı. 

Halbuki, etrafta insan parçala
mak için dolaşan göçebeler vard!. 
Bunlardan bir kaçının yanında iki 
beceriksiz yerlinin bulunduğu 

beyaz bir adama rastlamaları işti
halarını tatmine vesile olurdu. 
Halbuki, denizci bundan haber • 
sizdi. 

Ahmet Ali isminde olan bu a
dam büyük bir spor amatörü idi. 
Otomobil, Kano şampiyonu idi. 
Kanostyle nilde, yanında iki si • 
yahlı olduğu halde, gezmeği eğ
lenceli bulmuştu. Epey zaman e
pey gitmişler, fakat, aksilik, mo
tördeki bu beklenmedik arıza 

canlarım sıkmıştı. 

Ahmet Ali tecrübeli olduğu İ· 

çin motörünü ihtimamla tetkik 
etti. Yüzünden damhyan terler 
onun ne kadar sıkıntı içinde ol
duğunu gösteriyordu. 

Bir aralık: 
- Anlaşıldı, dedi. Benzin yol -

larında bir şey yok. Zaten hepsi 
yeni idi. Ahmet Ali motöriyle 
meşgul iken zencilerden biı isi: 

- Dikkat, timsah, timsah geli
yor! diye bağırdı. 

Beyaz adam işi bıraktı, su9an 
çıkmış timsahın kendisine oaktı
ğını gördü. Derhal mavzerini 
kaptı, iki defa ateş etti, timsah 

kanlar içinde tekrar suya dıı.ldı. 
İşinin başına dönen Ahmet 

Ali arızanın yerini keşfcdeme

mekten dolayı büyük bir azap 
duyuyordu. 

Tam bu sırada yerliler, ellerin· 
de okları, yüzlerinde kakmaları, 

burunlarında· halklaraile Kano· 
nun olduğu yere doğru ileriiyor
Jardı. Zencilerin hiçbir hc:reket 
göstermelerine vakit bırakmadan 
üstlerine atıldılar, ve derral öl
dürdüler. Sıra Ahmet Aliye gel
mişti. Beyaz adam bir hamlede 
Kanoya atladı, eline · mavzerinı 
aldı, ve sipere girdi. Zehirli ok· 
lar vızıldayarak başının üstün
öen aşmakta idi. Yerlilerden bi· 
rine nişan aldı, çekti. Derhal yu · 
varladı, bunu birkaçı takip etti. 
Hiddetknen yerliler bu defa elle 
rindeki oklan bıraktılar, ve si
lahlan kullanmağa ba§ladılar 

Şiddetli bir ateş açmışlaru .. Be
reket versin atışta pek mehareÜi 
olmadıklan için eksenya hedefe 
isabet ettiremiyorlardı. 

Kurşunla delik deşik oldıı si
perde artık Ahmet Alinin dur
ması güç olmuştu. Maazall:::Jı, 

yerliler ani bir hücum yaprr.ağa 
niyet ederlerse, mahvo ... t'du. 
Bell:i birkaçını öldürürdü. ı.·aı:a• 

geri· kalanları da k • .._ 'sini f;Jclür 
meğe imkan bulacaklardı. 

Bir tek çare vardı. Kanoyu 
hareket ettirmek ve bu suretle 

ttar.flerle. re.sim, yap.ıyorurn 

).açmak. Ve ~rtık motötün\\ tet
kike başladı, fakat anzayı bir 
türlü bulmak imkanı yoktu. Ah· 
met Ali ara sıra kenardan yerli
lere bakıyor hasımlanndan bir.ini 
gördü mü, hemen ateş edip yere 
yuvarlıyordu. 

Birden dehşetli bir korku içiııe 
düştü: Timsahlar sürü halinde 
karaya ilerliyor ve ölüleri ahµ 
.tekrar Nile dönüyorlardı. Dirsek
lerine kadar yağlanmış .olan elle
ri motörün muhtelif parçalannı 

~uayenc etmekte idi. 
Timsahıar yavaş yavaş Kano 

:trafında toplanmağa başladılar. 

ve korkunç sesler çıkard:lar. Ah
met Al; L:ı;mı çılu:rıp r.~aıızarayı 
görünce: 

- M:ıhvoldum, diye mırıfdan
dı. Arkada timsahlar, -önde \•ahşi
ler ku'rtulursam, bu bir mucize 
olur. 

Cümlesini bitirince sevin~!" ba
ğırdı: Motörü işlemeğe başlamr§· 
tı. Uskur da giizelce işliyordu. 

Fakat, suya girmenin imkanı 

yoktu. Eğer karaya çıbp inme
ğe çalışsa, derhal vahşiler tara -
fmdan öldürülürdü. yahut da tim
sahlar tarafından yutulurdu. 

Derhal hatırına bir hile geld:. 
Birden dolaba koştu. ve oradarı 
birçok ip çıkardı. Bunların ucuna 
ihtiyat olarak al~nmış öteberi ara

sındaki etleri !>ağladı, ve suya 
attı. Bunu gören timsahlar der 
hal etlerin füıtünc atıldılar. Tam 
bu sıraca val:şiler kütle hJlinde 
bir hücum yapmağ• tasavvm <;di
yorl:ırdı İlerlemel!e ba~l3dılar, 

Ellerinde silfihları, korl:unç ses
ler çıkardılar. Kanoya doku? met
re yaklnşm·ş!ardı. Ahtılet Ali 
korkmağa b;;.ş'adı. Hatt:i dehşe
tinden terliyordu. 

Tam bu sırada ~ç timsah eti~- , 
ri yutmuş, ve suya da!mışlardr. 
Ahrııet Alinin suy,;ı afmış dt'uf ı..: 

ipler gerilmeğe başladı. Birden 
Ka.10 hareket etti. Beyaz adam 

fevkalade sevinrni]ti. Suda. bir 
az ilerleyince ipleri bıçakla kesti. 
Sahilde vahşiler bağrışmnkta i
diler. Kano artık cehennemi bir 
süratle sularda .koşuyordu . 


