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İllin kanun yapılacak lar~~a ~eydan ~~uyor 

Y Bu gureşçı meşhur Fdız Nurul-
Başbakan Nazillide böyle ve ,--, ;;;H~A;;;;;;B;;;;;';;:E;;;;;;;R~, ,ahı da vaktile yendigv i iddiasında 

şöyle söyledi : l 
Benzin va mazot nyatlarmın ucuzıatı•ma•ı ıızımdır. 1~uegarnstanda1 Altı defa dünya şampiyonluğunu r "•kıl Ucrellar.nl indirmek için hUkOm&t.nız usıane kazanınıı meşhur bir Macar pehliva- j dU.~n vazifeyi yapacakhr va va sak ! :iı;. Yanos Czaya, §ehrimize gelmiş- ı 

ayatı 0 /

0 

25 • 30 n•ısbetinde . Dtanün ö~end~kB: lHABEh~:ki~~ Beultinga- Tilrkiyedekf bütün profesyonel gü-: 
rıs a gırmesı u gar u um ce ·ı .. .,, . . re§Çl ere meydan okuya Macar gureş-

U c uzla taca g 1 z yasak edılmış. Bulgar zabıtası HABER çi şunları söylemektedir: 

Nazil!i, 17 - Başvekil İsmet 1nöniı nüshalarını postahanelerde müsadere - Türkiye, birçok kıymetli pehli-
.. t dokuz etmekte ve ne abonelere verilmesine, vanlar yetiQtirmiQtir. 1905 ve 1906 da 

vanmdaki zevatla bugun saa - ~ -; dünya şampiyonu olan meşhur YüSuda buraya geldi. Başvekil Nazilli pa- ne de riariçte satılmasına izin verme-
ınuk istasyonunu ve dokuma fabrika- mektdir. 
sını gezdıkten sonra halkevinde pa - Bulgar zabıtasının gazetemiz hak-
muk nıüstahsilleriyle görügtü. kıp.da bu tedbiri almıya neden lüzum ama maçlarmı seyrettim. BÜ"'tü'Ura-

fu hatırlıyorum. O zaman çok genç 
olduğum için kendisiyle güreşmedim • 

Başvekil görüşmeye başlamadan ev gördüğünü anlıyamadık. Bari ilan et- kiplerini birkaç dakika zarfında ycni-

vel mi.istahsillerdcn düşündüklerini a- se de suçumuz neymiş anla.sak! verirdi. Ona galip gelmek değil, ya
rım saat dayanmak bile imkansızdı. 
Böyle güreşçiler yetiştirmiş bir mem
leketin bugünkü pehlivanlariyle kar
şılaşmak benim için çok istifadeli o
lacaktır kanaatindeyim. 

~ıkça söylemelerini istemiş ve üç sual 

sormuştur: 

1 - Kaç dönüm ziraatiniz var? 
Fransız sefiri bu 

sabah geldi 
2 ....... Ne gibi modern vasıtalar kul-

lanıyorsunuz? Fransanın Ankara büyük elçisi Pon-
3 - Dönüm başına kaç lira sarfe- son ile zevcesi bu sabahki Semplon 

Macar giircşçi (kısa boylusu) ge1ıçli

ğinile Filiz Nurullahla beraber bir 
güreşte 

sasen güreşi bırakmış da değilim. Ki· 
lom 122 ciir. 

diyorsunuz? ekspreıile Pariıten tehrimize gelmişler-
Müstahsiller bu suallere ayrı ayrı dir. (Ocvnrr;ı 9 unC"utla) ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~...;_....;..--~~---~-=----~~~-

Aslen Peşteliyim, yaşım elliye ya
kındır. Fakat hala herhangi bir güreş 
çiyle kar§ılaşmaktan çekinmem ve e-

Düşkün ahliiklı karı kocalara ceza veren cevap vermiş, dönüm başına 6 - 10 
lira ına.srıı.f P.rlildivi ı:ıfo11P.Tlmist1r. Na
zilli pamuk istasyonu mümessili ma
kineli :r.ira.aile masrafın 12 lirayı bul-

lnıi~ ( Devanu 9 uncuda) 

uş dili mezarlığın
a bir ceset bulundu 
aşını eze eze, taşlara vura 
"' vura öldürmüşler 
rııQ'~amaso için yüzıt:lnıtlı gıözıüg 
öğı esmışoeır, ama taınondo 

lıfıtıdedeıı sonra Kadıköy Kuşdili ğünü bildirmiştir. Cinayet kafatasım 
bir a OYnıyan kJ ·· ·· -c~t . . . çocu arın gozu- yere vura vura ezmek suretiyle mey-
habetdarılı~ış ve derhal ~aka- dana getirilmiştir. 

lınııHıc edilen zabıta ve mudde- Bu işi kimin '-'aptıg·ı henüz bT 
ap 

1 
meseleye 1 k t .J ı ınme-

ı an ilk ~~\.k · e 0~~~ ~r. mekle beraber, suçlunun iriyarı bir 
"nas . ı..cuı ıkatta olunun ta- .. . _ · ı ıçin .. ~M b adam oldugu ve Hacerın bagırına.sma 

esin Cl.fı"'"'m ve urnunun . _. 
il e rağmen Kurbaaahderede meydan vermedıgı anlaşılmaktadır. 

otu~lak sokağında 6ı:, numara ~ Hayatı biraz şüpheli olan bu kadmm 
arııaş llacer ismindeki kadm ol- ötedenberi peşinde dolaşan üç kişi zan 

ktor .~11~ıştır. altındadır. Müddeiumumiliğin katili 
'le o \.lyU tt·-· d eıtdı . . muayene e ıgı za.- bugün veya yarın mey ana çıkaraca-

ll sının 8 - 9 saat evvel öldü- ğı tahmin edilmektedir. 

llıernuruna kapısını açmıyan ve üstelik 

Opa ile dövmeye 
kalkan kadın 

~~!~:. ıo~~~~'~"m/ ş!;~! .ı?..~~~ .. ı!n!::.: .. 
sokagı 2 numarada oturan sını tesbite gelen Beşiktaş icra dairesi 

memurlarından Hayri ile bir polis me-
' . _......,~ / murunu pekde ho§a gitmiyecek bit' şe-
~ ~ • k~~de karşılamış ve nihayet mesele bü-

r . ' • yudüğü için kadın cürmü meıhut mah-
1nk1 nilsbamızda kemeaine kadar getirilmiıti_r. 

en b 
. Anlatıldığına göre, Şevkıye kapısına er ahçeh gelen ~a~r~.ile polisi görünce ağzını açed . G . . mış. gozunu yummuı. memurların rüş • 

rı u rso y v~~- a~dıklarından başlayarak söyleme-
,_ OPC~~:.~RI tDARE dıg_ını bıra~mamıştır. Memurların ihtar 
8POft SEYAHATLARINDA larıle. de hıddeti bir türlü teskin edile _ 
~ TBMINI memış ~lacak ki üstelik eline geçirdiği 
~ g--" ent " 

11
• kalın hır sopa ile de icra memurunu 

-~.. ~ ır d .. v k • Jllallaıre.~ktir o2;mc ıatemiı. Fakat Sabri eğilince 
.<Devamı 9 uncuda) 

GECE AKINCILARI 
Ameırnkada ye1n1Dde1n1 baş ~östeıreırn ~u tetlhlnş 

cemnyetn a~aoaıro 
Kadınları ve erkekleri kırbaçra

dıktan sonra saçlarını da 
dibinden kesiyorlarnıış 

M~lf adamlar, 
kurbanlarını. evlerin_ 

den kaldırarak uzak. 
üıra götürmekte ve 
orada elbiselerini bel 

Zerine kadar ııuırdık 

tan SOIZTG nıiJlcctm1tt!l 
bir kırbaç zillaf eti 

çclcerek 1~1ttrını da 

kesmektedirler. Brı 

tethişçi cetnlveti kı. 
lık 1a1JQ1etlerini Ku _ 

Klub _ Klanlara ben 

zigecek bi.çimde JJ<rD. 

tırmışlardır. 

(Yazısı 6 ırıcıda) 
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Fransada kabine buhranı 
Lcon Blı.ım, buhran geçiriyor. Bu, buhrandan ziyade bir imtihandır: Sınıf

ta dönecek mi, kalacak mı? Mah'.im değil ... Çünkü, soayaliıtler, siyasete nisbeten 
daha az alı§ık olan bir sınıfın mümessilleridir. Onların dayandıkları kütle, poli-

' . 
tika dalaverelerile uğraşmaktan ziyade çahflD&kla meşguldür. Bu sebeple, itleri 
güçleri entrika dütilnmok olan rakiplerinin damına kolayca dUtebilirler ... 

iş~e. millf cephede toplanan biltiln sağ cenah mümessineri Lcon Blum'un 

muvaffaki;-~t gösterdiğinden ;üphe edilmemek i;ap ettiği şu sırada, onun aley
hine, bütün ltransayı kt§kırtmak için üç yüz gazete ve mecmuada birden müşte
rek beyannameler neşrediyorlar. Faşistler, gizli cemiyetler kurup onu devir -

mek iatemitler w• 
Çocuk hasta olur; boksör hakiki ringe çıkmazdan evvel suratına yumruklar 

attınr: .. Bunlardan dolayı ölmemek, bayılmamak llzımdır. Hayatiyet, böyle çar 
pı!Jmalar'dah sağ salim yakayı ııyırdıktan sonra istikrar eder. Hiç bir sağlam hü

kumet, başlangıçta bu gibi sarsıntılar ge!jirmeden yerinde yerleşememittir. 
BuıUh mevkilerinden kıpırdamayacak hissini veren bütün reislerin kulak-

1.cln diplerinde bir iki kere suikast kurşunu vızlamı§tır. Hepsinin de talileri, kur
ıunu yememek olmuştur: Musolini, bUtiin m"cudiyetini, bir kadın elinin hafif 
çe tltriyerl'k tabancanm hafifçe fnhfraf etmesine medyundur. Fakat, bir siyasi
nin faaliyetine hateme çekecek ıey, ayni zamanda manevi ıuilıaatlerdir. tıte, 

Leon Blum, bunlardan birine ufnyor. Halk cephesi bilkQmeti milthi§ bir n<Sbet 
geçiriyor. Bununla beraber bilnyesi aatlamdır. Llkin, netice sağlam bünyeli dev 
gibi lnaanlarc!a, bir ıteıe dayanamayıp yuvarlanınıflardır. Mesele, kalbin daya

mp dayanmamasnmda ... Bahuıuı siyasette bunun büyük rol il var 1 Dünyadaki blitUn 
aollana Gmldl Franeac!ac!ır. Fafiamin iatilbına karıı, demokrat cepheyi yaratan 
odur. Leon Blumun dütmanlınıun muvaffak olması, harbe giden yoldur. 

Hüıyein Faruk TANUR 
...---........ ----------~--~--~~~~--

Madride 
bu sabah 

taarruz 
başladı 

HükQmet merkezinin bütün 
yolları asilerce kesildi 

Tele•o. 18 - Havaa ajansı muha. Pariı 17 (A.A.) - Sevilla radyo.un-
blrlaiıı verdiii .. ıtmata söre sea•- da beyanatta bulunan general Grelpo 
ral Varela kumandasındaki ası kuv. de Llano Markiaiat müdafaa mevzileri
vetler w•bah Teledo - Madrit yolu le siperlerinin betondan yapddıiını ve 
tizerinden Madrite taarruza başlamış. bunun ecnebi mühendislerin Markiıi•t
iki köy zaptetmi§tir. lere yardım ettiklerini iıbat ettiğini ıöy 

Mtt.4ri&itl haMı m11hasara!ı böyle. lemiı ve demiıtir ki: 
ce ta•••h-• .... -...... su· ıu11~~.,..,....-.. ~-<JMI' dQiWie encrJ&K ve metin. -
aneall iltalıa...,.. - Madrit yolu ft dun nıayona\ittleri muvaffaldyetsizll -
Madrit - Kuenka demiryolu hükll. ğe uğratabilirdi. Fakat Madrit muha -
met kunetlert elindf'dir. ripleri kaçmamayı tercih etmediler. 

• • • 
Sevüden verilen bir habere cöre To

ledo cephesihde son ileri hareketini yap 
makta olan Ui kunetler, büyük bir 
kıamı yabilncı unsurlardan müteşekkil 
bilkamet kuvvetleri tarafından, kuşatıl
mıtlaraa da mubaaırları daptmafa mu
vaffak olmuılırdır. 

Belçllca kralının nutkunu mevzuu 
bahıeden general, Belçikanın vaziyeti -
nin makul olduğurıu ve bu memleketin 
çok tehlikeli bir yol U.erinde batka bir 
memleketle beraber yürümek istemedi
linl söylemiştir. 

Batvekıl, bafku-nandan 
Pıria 17 (A.A.) - Madrit hUkQmeti 

Harbiye Bakanlığının neşrettiği bir teb 
lifde bundan böyle Baıvekil M. Largo 
Caballeronun ba~kumandanlık vazife -

HABBR - :Akpm podalr 

vaıovada bir kız muradına 
eıreblDmek için 

Aşıkı i1e beraber 
anasını öldürdü 

Fakat evlenip mes'ut olacakları 
yerde adliyeyi boyladllar 

Yalovada bir cinayet işlenmiştir: 
Yalovayı tabi Çcnıiler köyünde Mü

minenin km Fatma ayni lc:<Syden Davut 
ile sevişmektedir. 1ki gtnç evlenmeye 
karar vermi§lene de kızın annesi razı 
olmamııtır. Bunun ü.ıerkle genç kıı sev 
gillaine bir mektup yazarak ıelip kendi 
sini k!!Çırmaarnı iıtemittir. 

Evvelki gece Davut, Fatmanın evine 
gitmiş. Fatmanın odası ıannile annesi-ı 
nin odasına ılrmiıtir. Bu sırada Fat • 
ma da ayni odayı gelmiftir, 

Bu sırada kadın uyanıp da kızı ile 
acvgiliıini bir arada görünce kavıaya 
başl•nu.t· Fatmayı bırakmarnalc için el· 
Jerini tutmuıtur. 

Fatma da bu sırada Aşıkına ıöyle ıöy 
]emiştir: 

lçer•de 
* Hariciye vekilimiz Tevflk RU1t11 Araa 

dün akpm trenlle Ankaraya hareket elmlf
ttr. 

* Qtımrilk ld&reıd Saraybumunda bulunan 
ambarlarından tklslnl daha Uman .ldareaine 
devrelml§tlr. BUtUn ambarlarm teaellUmU 
sonteırtn ortalarında bltecekUr. 

• Belediye tarafından yaptlnlacak olan 
konservatuvar binasının projeye UY&'Un ya. 
pılabllmeslnl temiıı için yabancı bi; mülıen. 

dls getlrllccektlr. 
* Istanbuluıı lmar pllnını hazırlayan ıe 

lılrclllk rnUUıaessıııı Prost dUn imar mUdUrU 
Ztya ile ~hrtn muhtelif semtlerini gezerek 
tetldklerüc butunmu§tur. 

• Kuıınpqadakl deniz baııtab&ııeainde 
bundan sonra cumartesi günleri ısa.at 11 den 
13 e kadar parasız muayene yapılacaktır. 

• tıkmekt"P talebele1'1ne bir 3"••• ,.,ınıerı 
huır\&liiak Uaere JUarlf vekt.Jelnde bir ko. 
mtsyon tetkll edUmljtfr' 

• Sirkeci rıhtımı Uaerinde kalabalık yapan 
eşyalarm k&ldınlmuırıa bqlanılıru§tu'. Ba. 
zıaı ıaıuaıara bazm da gtlJDl11t• alt olan 
bu eıyalar tc;ln btr depo hazırluımıft.ır. 

• Şehrimizdeki bUttln belediye ıubelerlne 
birer tamim gönderen Belediye relsl, 339 yı 
11 nih&yeUne kadar cı'an bakaya lıesaplarm 
bir ay sartmda taanl! edUmeatnl blldlrınit

tlr. 

- Bi.ı annemi öldllrmeden muradımı 
za nail o14ııııyacaiız. Ben ellerini tuta
yım, sen de 8ldUr1 

Fatma ile Davut bir olup kadını altı 
yerinden yaralıyarak öldürmütlerdir. 
I>avut cinayetten sonra korkmut. kısı 

bırakıp kasmıttır. Vakadan jandarma 
haberdar otmuı. iki suçluyu yakalayıp 
adliyeye teslim etmiştir. 

Paırıste 

Hava hücumu 
denemelerinde 
Anerşlstler hAdlse 

çıkardılar 
Paris, 17 (A. A.) - Dün gece eaat 

21,30 da PariSin 69 muhtelü yerinde 
öten düdi.ik:er, hava taarruzıa.rma kar 
şı korunma talimlerinin başlangıcını 

haber vermi3lerdir. Bu tecrübe Pari
sin korunmaaı için harptenberi yapı
lan tecrübelerın en ehemmiyetliaini 
tefkil etmif{ir. 

Düdükler ötmiye bqlayınca ışıklar 
sönmüt ve bütün tehir derin bir k&· 
ranlığa dalmıg, ıeyril!efer tamamile 
dunnuıttur. Şehir üzerinde cevelan e
den polis tayyareleri yapılan manevra 
ları takip etmi§lerdlr. Diğer tayyare
ler de renkli fiııenkler atmak ıuretile 
şehre karşı bir temsili bombardıman 

taarruzu icra etmişlerdir. Bu ınrada 

yangınlarla miicadele, yaralılara yar
dım ve gazlerden korunma tedbirleri 
gibi b'r takım mane\Ta ve tecrübe
ler yapılmıştır. 

Bu tecrübelerde birçok M.diseler 
olmugtur. Çok kalabalık olan bir ma
l.aııecıo l'•-•14ıiU•r .a... .. ..,.:;.ı...ı:.. ~ .. ı. .. ...ı. 
manevralan lhllt etmeye teşebbUı et
mişlerdir. Bundan başka birtakım pro 
paganda klğttlan dağıtmaya teşeb
büs eden bazı kimaeler de yakalan
mı§tır. Pollı aynca, ıpk yakmamak 
hususunda konulan yasağa mugayir 
han~ket eden 500 kadar ki§:yi caa
landımıııtır. 

• 'Cc;llncU umumi mUfcttl§ Tahsin Uzertn 
rlyııa ~ altında )'3.pılacak olan valiler top. 
ıantısma lşUralc etmek tızere bu mıntakada
kl valiler Trabaona ıttmlflerdlr. 

*),{aliye veklli l"uat AtraJı, İnhisarlar Ve Biri otomol;»ll altın· 
kili Ali Rana Tarhanla beraber şehrimize da kaldl bl rl d& 
ıı.ımııur. 1 

• tkttaat veklll CelAl Bayar yarın Anka tramvaydan dütt'tO 

Malagaya giden silih yUlclü Maria 
ismindeki vapur aailerin muhafaza ser
Yiai tarafından yakalanınııtır. Asi kuv
vetler dUn Madrit civarındaki Valmo
yadayı zaptetmi§lerdir. Bu mevkiin 
.zaptı Madrite karız yapılacak taarru.ıun 
aon huırlıiıru teıkil etmektedir. 

sini glSreecği biltlirilmektec"ir. 

1676 Rahi
.be raya dönecektir. fak.simde Şehit Muhtarbey ad. 

Dı sarda ~ desinde Zaman apartmanında oturan 

Al manyada * Yunanistan& gitmlı olan lngiltz tıtosu llhami ismindeki bir çocuk Mıgırdı. 
amirali t>qvekll lılctaksua bir llyatte ver. ~ın 1474 numaralı otomobil altında Atllerin nctrettiii bir teblife ıöre 

Arqon cephninde vuku bulan tiddet
ll bir mlbare~l -mtttıaldp bWcdmet 
lmnederi 60 kadar ölU bırakarak kaç
mıtıardır. Bunlarm arasında birkaç ta
nı de kadın vardır. 

Cuma gUnil muhtelif yerlerde hUkQ
mete menaup 6 tayyare dUtürülmUıtilr. 
Alt tayYUeler Malacayı yeniden bom
bardıman ecdrek milia kıtlalarmı ve 
petrol tanklarım tahrip etmitlerdir. 

Vol&naedeki fıılıt aleyhtan komite 
tarafmdan nep-cdilen bir listeye ıöre 
7000 ldtl .Marki11tler tarafmdan kurıu
na diıilnıip. Mıdritten Valanseye tim 
diye kadar dört ve seki.ı yaı arasında 
8000 çocuk nakledilmiıtir. 

Santandet müstakil cumhuriyeti bir 
beyanname neşrederek bUtiln Muksist
lere çabnmıt kıymetli eıyayı iade etmek 
lilzunlunu emretmiıtir. Bu eıyalar mev· 
Jelin mUdalaasr için lbımcelen malze -
menin mübayaasında kullanılacaktır. 

açıkta kal d 1 mit ve Yunan doaumumı Maltayı slyarete kalmış. saf ayatı kırılmı,tır. 
Var e rln e H 1 ti erin da;:::· kralı Karolun 44 Oııcü doğum Sirkeciden Edlrnekapıya rfden 
rejimini yayacak yılı mtllluebeUle bUtllll Romanyada büyük 6S numaralı traml"ayın remorkuna a . 

öQret.manler §enll\(ler yapılmlfbr. srlmt' bulunan Salih de tramva1dan 
geçirlldı •Fransız hUkOmetl .Ulb fabrikalarının dftşmUş, saj ayağının parmaklan ke. 

11.•u ih M ln p et · hepsini m!111lettlrmett ııarar'&ftınnqtır. sflml• hastahaneye kaldınlmı•hr. '° n ten orn I oıt cız esıne * Yunan kabtnell, TrakYadakl MUaltıman .,,, ., 
blldirildiline ıı:sre Alman hUkQmetinin !ardan l>l'ı ay ukerıtk ya.pm11 Olanlann gc. iki sarh09 dOeQp 
brarlle Almanyac4ki 1.676 kıtolik r1 kalan mUddeUeri için bedel •ererek terhla yara 1 !l ftdl 
r;ıhibe öiretmenlik vazlfuinden çıka • .,dllebllııceklcrine dalr bit ka._ çıkarmıt - Dün gece iki sarhoş dtt9Up afır 

rdrmıtır. tı1'~ ı,vu.turya vatanperverle" C8J>heatne men surette yaralanmışttr. 
Onlardan boşalan yerlere nasi partisi sup olanlar bngt\n vıyanad& bUyUk blr mı. Bunlardan biri Dancada çlmentn 

ne menıup itılz öiretmenler yerleıtiri- tını yapacaklardır. 300.000 kl~lnln ltUrak e. fabrikasında ~hşan 24 yaşıncla Ah. 
lecektir. deceıt bu top antı moıııuıebeUle fevkalade metir. DUn gece Fenerde Clball ~ad. 

Bu karardan 400 katolik mektebi mü ınzıbatt tedbirler aımınıştır. 

1 
* İ"-'llz fqlatıerı reisi sır Onvold J.loz. desinden geçerken du,ma~ bqından 

teeuir olmaktadır. Bununla beraber, ...,.. 1 hhi • d t t bili il Jey ltaıyan gazetelerine verdiği bir beyanat yara anmış, sı ım a o omo e 
bu mekteplerde timdi bUyUk bir man- ta tnıtıtz fq lst'erlnln ne ~lınanyadaklne ve Cerrahpaşaya kaldırıhiUftır. 
zara deği9ikl"ğl olacak ıiyah rahibe ne de ıtalyadaklne benzemedtıt ve bunun Diğeri de lnhl88r1ar ttttln fabri. 
elbiseleri yerine Hitlerin kahve rengi lııgCtereyc haa bir tetkllAt oldQlwiu söyle. kasında makinist Alidir. Ciball vapur 
gömlekleri ve gamalı haç işaretleri ıö- _m_ı,_u_r_. ---------~---- lskelralnde• çıkarken clUştip yaralan. 
rülecektir. Bütün yeni öğretmenler l\1avl tJÖllll~klller mı~ Cerrapap hastahanesine kaldı. 
kahve rengi Hitler Uniformaları giy - MI" ırda bAdlsa. rrlmııtrr, 
mek zaruretindedirler. v 

Bu karar Hitlerin Berlindekl Maarif çıkardılar llllç hırsuıu 
neıarctinin tam tasvibi ile verilmit ot - Kahire, 18 (A. A.) - Mavi göın- Liman idaresinde paa.tyoneu Ah. 
dutu içln Katolik klllsesinin herhangi Ieklilerin bir tezaJıilrü ~ında bazı ntet iki ay sarfında elti Oart• eozavl 
proteatoıunun herhangi bir teıir göı· kanlı haidseler oımue ve mavi göm- tıbbiye çalmış. evhııe Df11111Ştır. Ah. 
termiyeceği sanılıyor. Jeklilerin te~kil&tı şzasından birkaç met dün cürmü lllqh11t. halinde yaka. 
Naıl. öı.retmenl•rı· bu mekteplere u,. k. · · t k fi u ine 300 k d lanmıı. çatdıı}t •ezalar tntladere edf1 & " :s ışının ev zer a ar ma- 1 

sebepten yerleltirilmittir: vi gömlekli bir polla karakolunu işgal miştlr. 
1) Yeni Almanyanın birle~miı genç- etmişlerdir. Mavi gt>mlekliler ancak Zehlrlendller 

liğine, b!r tek tahsil ve terbiye temin e-' kuvvetli bir pol's müfrezesi tarafın- KaragUmrilkte Sultan mahallatr 
debilmek ki bu, bilhassa tarih, ırk il· dan işgal ettikleri binadan dıgarı çı- de Zeynelata sokalrnda 9 11umarall 

Doğ~ 

değil 

Hani hiçbir~ yapa1"• 
l&i olduğunwa birinin, ~il 
diğmtz bir mmanoo ı·-.ıııııılj• lllll 

keU glJrlll.iince fiiyle bir 
- Jl~şallah, kedi oıaJI 

bir f tJre tıtttv.. Derain~ 
lıte, Tramvay Şirketi iti 

dalı bir iş görmU.,. Dürstl 
aın birinci aay/MsndlJ 
ğın-. gibi, aabalı.14", 
1erün MJat ukizde 
iiZ6Te talebe tram'L'llY s 
etm.ff .. 

Na.sıl, fena hareket~~ 
mll.ı zaman allah beldasfll 
meye kadar un.nyorıak, 

tinden do14yı d4 aUaJı r, 

yece~iz. Fakot, fimd:1ıe 

tan tüda{Jı beddıuı1an, mı 
1i14yt1meyacak. Onun 49"' 
daha birçak 'Y' hareket 
maaı icap ediyor. Da" da 

beri 1'eren gaeztemizin 
gibi .9flbahla" işlerine 
çi tnntfı llflııtmamaltdır • 
de birer MGba Mıreket 
Bınıfın duaftnı kazanmt~ 
recektir. B"nun fl.«ritıM 
rııyonız. 

Alman zaD 
kom seri 

Her Hlml 
Romav• gidi 

H•w• n ••r•H mU•• 
•rnı •••rapa• 

Alman zabıta kom.,.rt 
lır, İtalyan polla .. flabl 

1antlnl iade lpn Komaya 
llmadaa evweı Uah· 

retl ıillilepn General 
gltmit oldutaadaa ba 

iade nslleslyle Alman 111 

mili!ıtepn G.neral Milş 
cektJr. 

Morning Post ıaıet 
duiuna ıöre, hal7a ha 
Kont CiJ&JllO. bugln v•JS 
ne hareket ed,.rek Alma• 
nasırı Baroıı von N oyrat 
cek, a1ni zamanda Httıerlt 
tiBinde bulunaeaktır. 

Mecusiler bir 
mUslDmanlar d 
mabedi lulut;lll 

Bombay 17 (A. A.) 
sakin se~en bir pcedea 
leyin plakla beraber ka 
ne başlamıştır. 

Bazı matazalar yatıa• 
bedlırle camileri tutu 
blailnde bulaaalm119hır0 

zabıta, eamU tutuştur 
mecailertn lzerlae ate§ 

gulkcn. mtisltlmanlar, 
ate§' ~ermei• muvafak 

Daraya iadad kune 
meal muhtemeldir. M 
mecaaller arurndakl ıal• 
neticesiz kalmııtır. 

Oılo 17 (A.A.) - Gazetelerin haber 
verdifine cöre, 1600 tonluk Bjoemoe 
adlı Noneç ıemiıi Sovyetler birliği tı
rafından satın alınımı ve ailih ve cep
hane ile yüklü olarak tıpanyaya gönde 
rilmittir. Malzeme Memelde cemiye 
yiUdcnmlttir. Bu itlbarla Noneç hUkCl
meti. bitaraflık taahhiltlerini yerine ge· 
tirmek lmkinını elde edememittir. Bu 
malzemenin evveJl İspanyol naıyona -
Hltlreine yoUana~fını zannederek b:r 
hayli güf{llttl yapmtt olan Marksist 
Hıngarland Arbeiderbat gazetesi on • 
lann Madrit hUkCunteinc yollanacafını 
anlayınca ıuımuıtur. 

mi ve kııırlagtırmıyı da ihtiva eden karılmışlardır. •

1 

evde oturan 6 yatında Seıdha, 6 Y&§ın. 
biyoloji cibi mevsular \Uerinde o!acak· -- da Güzide ve 7 yaşında Zekll din bir 
tır. ayni derecede 9ayanı kabul olacak ma-

1 
ata~takl tohumdan vlyerek ıehlrlen. 1 

2) Devletten yardım gören bütün ll'ımat vermek.. l mlş1er ve Haseki haatahaneslııe kaldı. ,, 
mekteplerde proteatanlarla katoliklerel 3) İ§siz nazi hocalara İ§ bulmak • rılmışlardır. 
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• • 

nbun kaldna 
Daıronon be. 
h.~ ~ Y ınnuı n b n ır 
faycaaso u 

Davcr, geçen günkü "Cum
" te ·· şoylc diyordu: 

ehi 'rt'? l I l . J ··~ nı "wt r.rmnPn l'lllnnı· 
ugiim .. d d ... . -am,m U) ugwn 3e-

h
"'" bir '""ssiir kar1~11-. Ser:in· 

ıe eb;,.· .. l 
• ı 3oy.enıeğe liizunı ,·ok: 

'ltıtı/urrıdıır· Jnl· ı ı .. . : .. 
·ı . · ,,, ce~.~urıımun 
ı Prt "CfJ·~· . 

" rugı111 anlntnıah İ.'ife· 

üğiinı b'" .. . 
1111111 .5ehırlere na:urnn. 

nen ·· 
guzeı şehri olon İstarıbu-

11'ısı:fı"' d • . .. . 
gı ır hı berıı tee ... :.11r ı· 

ır<lkır r. ·· 
,.
1 

• 'u:cl t<ıbiat. gİİ=<·l ilı· 
nuınza f ,, . ' . ,.; k• rn, 111aıt r.ın.-ın rrıd· 

11•r ın b· -
k ld ınalar, 1•e bilhn'l~'t çnl. 

q ırım/ar 
ıınlarını d ·•• 
erin . rz an bahsederken Abt-

' ınaanı seke seke yü · öm'"-
ur eden . b .... 
•rrnı ' ccış ucu~ arnavut 

nıevzubahsettiği mu~ak 

Müflis 
sigortalar 

Bazı şirket erkAnı 
tarafından bu hale 

1Istanbul gazetecile
ri dün kongrelerini 

getlrllmiş 
1

• • 

lktısat \'ekalctin in gerek \ ıen do .... 

yaptılar 
r .. k. Mı"lli siaor "' Fönks ve gerek:'e • ur ·1ye ... • 

ta c;irketlerinde yaptırdığı tetkikler 

: · d F'" "k •· l stan bul subr. netı<"~::;!n e onı ·sın ., 
siyle l'ürkiye Millinin bazı idare mer. 
!isi azalan, müdürler ,·e hissedarlar 

tarafından istekle if1ıi.c;a sürüklendiği 
anla~ılmı:;;trr. Bu işte dahli olanlnl' 

yirmi kişi kadardır. 
,-ekalet t<>fti~ he}eti btı ad:ımln. 

rın isimlerini müddeiumumiliğe Yer. 
miş ve hakhı.rınd:ı t:ıkihata ha~lanmıe. 
trr. 

lflas eden hu iki şirkette atacak. 
Jarı olanların haklarr bütün hesapla 
dvle ı ,.i·a her '!\filli bir ~iı;rorta şirketi. . . 
nP ctencrlilerektir. 

Ga::clcci1eriıı (Wnl.:il 7'mıgrcs•1ıd c 

lstanhul Basrn Kurumunun ~<'ı•e. 

lik kongresi dün öğleden sonra fk~ · 
oğlun•laki binada yapıldı. 

Bu kongre} i açan reis Hakkı 'l'a. 
rıl\ Us kongre reisiyle katiplerinin se. 
dlnıeşini teklif etti. Bu !"eçimden 
sonra idare heyetinin faaliyet raporu 
okundu. Rnporda yapılan \"C yapıla. 

cak olan hütiin i~ler zikr<'dilmişti. Ra. 
porun okunmasmı müteakip hesaplan 
tetkik etmek i.iıt>rc üç ki;;iden mürek. 
k<'p bir komh;) on ~ccilerck kurum hL 

nasının ~elli~letilm('$İ 'e tefrişi görii. 

şüldü. 

Ha~m hirli~i İ('İn hazırlanmış o. 
lan pro.ienin tetkiki ve trmennilerin 
teshiti idp A:-ım l".s •. \bidin Dıner. 

Yalft ~i'ır<'ttin. Ft•riılun O:'man Fik. 
ret AdiJ Burlwn Cahit, Tc••fik 1'üca. 

t 

tiden miin•kkep hir 1\omi,_rnn o:;cçildi. 
flıı i-:l<'rclen ı;;oıll':ı .\tatiirk'e, b 

met ~ııt>nii;H, nıcı:li · reisineJ YiJ an3. 

ID.P!':I ka.rarJ:ıqh1"Tlft'\tc:ıhr. ş k i d • f 1 i 
!mtihana girmek üzere müracaat ar Ş men 1 er er • 

edenler arasında vliayet ziraat me- nln murahhas la rı 
murlariyle lise ve ilkmektep muallim- Şark ;;imendiferleri ı,umpan~ :ısr 
Ieri ve ihtiyat zabitleri de vardır. Bu nın hükılmetçt> ~atın a lınmaı-ı i<:in 
zabitler ikinciteşrinde terhis oluna- yaprlacak müzakerelerde hazır bulun. 
caklarmdan imtihan müddeti de günü mak üure dün gelen heş Frnn.;;ız mi 
belli olmamak üezrc tel3rinisaniye te· 
hir edilmi§tir. İmtihanı kaazn:mlnr
dan on kiı:;i alınacaktır. 

Adllyed t .. g OrUltU 
çıkaran komOn'sl ic

r in muhakemesi 
:zmir 17 - Bonc!an bir müddet· 

evvel mahkumiyet k:ırarlarının tPbli. 
ğini n.üteakip adliye koridorlarınd:ı 

kürültü çıkaran ,.e jandarmalara kar. 
~ı gel<.'rek hükumetin manHi şahsiye 
tini tı:hkire yeltenen komünistlerin 
muhakemesi son ~afh:t)a gelmf~tir. 

Hiikumctin mane,·i ~ah:.iyetini 
tahkirden haklarında takibat yaprl. 
ması için 1\amutaydan ~ıkma.."iı lazım 

gelen müsııadt• de müddeiıımumiJi~l' 
gelmiştir. 

me.ssili hu akı:.nmki frenle Ankara~:ı 

gidecekler, ra rın ela il ıaı,a dıı rJarla te. 
ma!'ta bulunarak miiz:ıl,C'relere başlı. 
yacaklardır. 

MEVtÜT 
Yarın saat on heşfr Besiktaştn 

Kılıç Ali (':tmiincle Maraş nıebuıö:u 

•r11~rhum :\Uthat i~in bir mC\'ltit ok1• 
nacaktır. 

PAZAR 
Bıı incit r.şrln 

Hicrt: 13:55 - Şaban: 
Kırlangıç fırtına~ı 

lmlwıaıılarclmı l>ir kıı:nnı 

da bulunan dahili)l' ,ekiline Ye mat 
huat umum müdiirüne telgraflar ce 
ki lmesi kara rla~trrı ldı. 

Gazeteci arkadaşlardan merhum 
Saddtinin fü; buçuk ) nsındald yetim 
bıraldığı çocuğuna kurum tarafıntlar· 
yardım cdilml•si n~ hir Sad<•ttin gece. 
si trrtip olunma!'ı kaimi edildi. 

Hundan sonra yeni idar<' heyet: 
inlihabatına geçildi. Gizli reyle yapı. 
lan ~eçim neticesinde r~isli~c Hakkı 
Tarık l'ı;;, ikind reislHh• Şiikrii F.smer 
umumi katipliğe Selim Ra!!;tJ> Eml'c 
fızalıklara Fuat Duyar. Halil Lütfi. 
Zeki Cemal. Eni:-i Tahsin, Frridun Os. 
man .serildiler. 

Dün a) ni zamanda ~eni rt.>miyet 
binasının acılı~ merasimi günü idi. Bu 
miin·ısebetle misafirler de dın·et edil_ 

mişti. GelenlH arasmda Hüseyin 
Rahmi. Ahmet lh:;an gihi mesleğimi. 

ziıı <'ski üstatları da vardı. 

Misafirimiz 

Afgan Harbiye 
• • 

vezırı 

Bu akşam Anl\araya 
gidiyor 

lld günclür ~ehrimizde hulunnn 

do . .;;t IT'İ;.;afir Efgan Hnrbi~ e Veziri 

l\1are;ııl Mahmut ilan dün kendileri. 

nC' refakat etmehte olan ze\'atla bir. 

lil, te l:sta n bul un t.n rihi } erlerini gez. 

mi,.;tir. 

Man·~al Mahmut ilan hu ak--am 

ef,spı e~ıc .\nkar:ıya gidecl•k H' hüku 

met adamlarımızla göri.iştükten sonra 

Ba~dada H' oradan ela hana g~çere!• 

Tahrandan memleketine dönecektir, 

Erkeklerin hiç nazarile baktıkla rı bir iş ! 
Bf'yoğlundan "Küsük Ubur.. imzası ile aldığımız ı 

4 ektubta deniyor ki: 

"Acaba. kocamdan b~nimle biraz daha ııliikaclar olup 
ak~amları yıyccck veya lavanta gibi küçük hea· ı _ . • . • . ıye er ge 

tır~esını ıstıycbiiir miyim. Hiçb:r yeşimin eksik olmadığını 
bılır fakat bu ufak hediyeler beni o kadar memnun edecek-

tir ki .. 

CEVABIMIZ - Kendisine bu gibı hediyeler yap -
ınıya evvela siz başlayınız. Belki bu şekilde ona arzunuzu 

izhar etmiş olursunuz. Erkeklerin hiç nazarı ile baktıkları 
bu kücük şeylere bu kadar büyük ehemmiyet vermemeniz 
Jazımdır. 

--•--

Zamanımızın 
lhl ususıyetlerı 
"K11nm" da H a-8<Jn Ktlnıçtıyt !f{v:&· 

yor: 
Pariste şöyel bir Yaka cereyan et

miştir: Bir kadın bir eczaneye giri
yor, fakat eczacının verdiği ili~ on 
franktır, bunu çok pahalı buluyor, 
almaktan vazgeçiyor. geri döndüğü ıı 
rada bir camekan önünde birdenbire 
duruyor. Burada bir ~işe kokunun 
fiyatını soruyor. On franklık ilacı pa
halı bulan kadın bu defa bir ı:;il!le ko
ku için otuz beş frangı vc-riy~r ve ko· 
kuyu alıyor!. 

Bu hadise kadın psikolojisinin tah
lili bakımından enteresandır: Çünkii 
umumiyet.le kadınlarda en kuwetli 
his çocuk şefkati olanık tanınmıştır. 

Fakat ökı:ıürUk ilacı iç;in on frangı 

rnk bulan bir kadmın bir şişe- koku i
c:in otuz beş frangı derhal feda edişi 

gösterıyor ki, umumiyetle olmas:ı bi
le bir kısım kadınlarda güzel v" t·azip 
görünmek hissi çocuk şefkatin~ ga
liptir. 

Fransız gazetelerinde okuduğumuz 

bu hadise bi1,c son gtinlerde propa
ganda seyahatinP. cıkan Amerika 
Cumhurreisi Ruzvelt'in halk üzerinde 
yaptığı tesiri hatırlattı: Şunun için 
ki Ruzvelt üç senedenberi cumhurreisi 
sıfatiylc yaptığı icraatın h~abmı ve
rirken Amerikalıların nutuklarda en 
cok alkışladığı şey ekonomik buhra· 
nm eksildiğini ispat eden rakamlar 
değil, daha ziyade Ruzvcltin tatlı ııesi 
W! cazip tebessümü imiş! Siyasi . ha-

,yatta kütle psikolojisi ile it;timai ha
yatta kadın psikolojisi arasındaki bu 
benzerlik garip değil midir? 

~ıt lırıldr her iki tarafı da nu;m?tıU11 

r der.eh siya.-;i ı-e i~·tim.ai 1tayatıtı kuru
lnbilnıcsi iri11 ~öyla lct·lınlara ihtiyaç 
nırdır: 

J(olmlar sıl rii1ımü~ 1:c yavnısımtt 

bağrına lxJ.Sfıı-aark ona ök.~ıin"lk 1Tcict 
içireıı bir kadrn. 

Ccrbc.-;cli, elediğini Viltr f akıat ayn; 
~rım.aııd(t gö:.clriııdo c:i?ısi ca.:zibt ur. 
... P.-tiııde bir oo1ıiy kuvı•e!i oU:m 8iyasi
ler. 

* u Teırblyeıı su ,, 
"Tan-'' rn Ahfe§'i htıdtulu a..'llt. Siz 

isterseniz: "Sahayı geıııi.,Zetti'; deyi
niz. Yakın 1ıakte laular §ıttamt bımwı 
yazı.sıııda yalnız g?·amcr 1>e 3elika yon 
lı§ları lnılmaldaykcn, şimdi 'ba.zı ııti.k
telcr de yapıyor, fakat nihayet bu da 
bir .ııanlışa i~aret değil midirf 

işte bir örneği: 
Gökdere, uzun bir uykudan uyan. 

mış gibi kuru çakıllar üzerinde tem
bel tembel akıyordu. - Hilmi Ziya, 
Cumhuriyet, 16.10.1936. 

Ne terbiyeli su! üzerinden aktığı 
ta!)ları bile ıslatmıyor. 

'* snne k ser gisi 
"Cımıh w·iyet" te K a;ıdcmir, iki .'Jil

tıınu a.Jaıı bir röporfajııta "Dün sinek
leri görmiyc gittim,, ~eklin.de ba.şla
maktadır. 

Sinekler artık ni.~ıı galeri."li, :~ergi 
t•c tiyatro gibi lceskin bir aJdka 1"et'
zıw haline ge1.di. Tm·ihe geçecek ka
dar çok t"C bi.r arada bıılmuın Şt§li 81-
ncklerini ~ehrin bira:: uzar.· u~1mndl! 
oturanlar görmeye gidecekler. 

lhtinuıl bundan istifade et7tıck i.<tti
yeıı bir açtk göz bal, reçel ve Miı'e !7İ· 
1ıi, sinekleri • §irket tramıYJyları 1-..vı -
dar cezbeden - ncsne7ere torı7oytp iic
rctle te.~hir edecektir. 

lıJii.<ıtorilere zarar vermemelet·i için 
hususi ba.Jlrkltır icat edil~ri ue 1>1111-

ları giyerek sinekü:T·i tteyretmek mfün
kiındiir. 

Bu ticaret rağbet buldukç.a, 1."imbi
lir belki civarda, biri.~· çö-p1iik da"J«ı 
ilıda.<ı etmek ldz-ımgelir ... 

Hl. 

SATILIK HANE 

Beyazıt Büyük Çatal Han $okağın
da 16 numaralı evde beş oda bir d@ 
dükkan ayda otuz lira kira getirir. 
Bir tarafı Okçular caddesi (5{l) VP 

bir tarafı .da tramvay caddesinde 16 
ııum1a!alı doktor Faid beye ait olup 
satı ıga çıkarılmıştır. Satınalmak i1to
tiyenler muayyen numarada • 
bekçi Recepten öğrenirler. ran 



BABBR-utl• ..... 

Reçetelerdeki 
rumuzlar 

Btrlncltetrln llatlmftzdekl cuma gllntl akf8mı 

BDYCK SiNEMA YILDIZ 
Acemi eezacılann eline dtltOnee baıtlann 

nıtım8ne bile sebep oluyor G. MiLTO 
Yalnız üç gün için 

TEPEBAŞI GARDENi'n 
icrayı IObiyat edecektir. 

Belçlk 
Bitaraflık rotana 

niçin tatta t 
........ 1*&ratlJk ..,...,,,, 

..-.1. .. ,,,,...w ..,... .1111 ..... 
llaı& ...... ,... ........... ... 
t.Ur. 
,,... ................... 1'a 

.... ....,..., lllDI•- 1116 Wd 
vulyete beallelDeai dol&yıalyl• bit& • 
ratıık tedbirine mUracaat etmiftir. 

19H aenesfne kadar Bel~ka sene 
bitaraftı. Unıuml harpten 10Dn Prut 
la ile aktAttilt ukerf anlallll& ile 
dolrudan 4o1ru1a J'ramemn m&tte
tlld nzf'9tfııe girdi. Ancak, rrama

1 Tarihin kaydettJfi üç büyUk tellketten 

Birincisi TU FA 
'kine••• At 1 a n t ı· d d•,•r•n•• acu....-

'o" oımaaıdır 
Bunlardan en korkuncu ol&D. 

POMPlll'nln VBZUV ••n 911can 1av ••' 
Yaıµp, yıkılıp ldll olmuıdır ..• 

p o M p E l'nln Son CID 
i8bDli frut8JJIC& eözlU filmde 1öreukai Diz. 

Tarihlll uametll oldalu kadar acıklı ve korkunç ayfa 
bu ~filin pek yakında 

VILDIZ Sinemasında gllsterlle 
Jr.gUlz doktorları dramı 3 raJoamuuı bnazlgen bir lfantk on1'u da agnl .,,_ 
retle yalnız tıe,,.,_ lazla bir ftluak Udve ılmıelde ollU!rlrl•r. lkl hata ba. 

kıcı bu ullzbn yanllflıkla bir hatalarını aldllrmli.fler4lr. 

nm ımnetll, Almanyanm da ayrf ol· --------------------..-;: 
4utu IJl'8luıd& korkulu olan bu ft
sl,.t, 90ll ..... feinde cereyan edin 

(Londra mektalN) 1 p171 apmadı; arkadaki bir aralıktan hldtleJer dolayıalyle endlf8 ftl'lcl bir 
Doktorlar, bir r•te yuclıfı sa. ~eriye ılrdl. Raftan bir life alclı. hal allmftn'. AlmaDy& JnrvvetlenlyGI'. 

mu, eesacılarla ha.ata balualama ı.. *i1ltaen mah16lüa bulwıdufuaa oka. J"rl.llM, -~ otmımı nl· 
kar bakmu anhyabileaklerl. fakat dar ımindi ki etikete bil• bakma.la mm, dalıllm beklemnec.lllE 11141811_.. 
eezaeıhkJa. allkaı •lmı1aalana u. lüzum pnaedi. Bu tftedtkl illçla ha. rnaru Jr&lch. Belçtbnm l'l'IDa U. 
nasız balacakl&n bir takım rtlmaı 'fe ıırladıfı priaıalan koiutta yatan Uç akdetınif oduğu aak.erf anlqma, Al· 
lf&"Uer k•llaaırlar, 811 uaal bir~k ~aja tatbik etti. maııyaıım bir ıtın Belçik&ya lirmeal· 
•n• eneı leat edUmlfU. llAflan• la. Nevyork mUddefumunal muaYlnle ııt V8lile olmuı mulıı.neldlr. l'ran8& 
mini ihtilar .. ereli r•telerl• bl)1e rlndea Vilya• Copland ~ la11111run. ile Sovyetler arumda üt.edilen .,. 
rümuzlarla yuılmuı arasıra yanlı,. da "rdfli lfade1e pre "OCUklar bir. lapna iM vuiyeti bir kat daha vahim-

, ..... ..+;-i§ür. 
Jıklara meydan vermektedir. lnıtıte. kac •at 80llra acaip bir takım izler, ~---
renin Veynut rilAyet hastahaİleltılde cn.tererek birdenbire ••~ok fazln itte bu sebepler dola)'Jll71e BelcJ. 
iki hasta bakıcının reçeteyi ranlrf oku llutala•••tlardır. Henaflre bir dok. k& bitaraflık aiyuetine bapurmu,. 

maları ytizUnden bir kadın ölm0ft8r. tor ça ırdıktan sonra hem~n kntnl\ 9' tur~ :.A.lft\-r-,.. nucum edecek 
ira5lmae 4a111erkniltit:ı. · .-.... • .._ .. •• ~iM• »lzd~ oı.. Beiçtka f'Gp!lilliı tn>ıa .. eu, Ar 

ma4'am Norman Iaınere Tfrflecek Jki nlsbetlncle asltborik mahhllU oldu. manya da ayni IUJ'etle hareket edecek· 

ilaç miktarını şu kadar dram olarak iuaa llr•llftilr. Bu mabJ61 bir ço. ür. Her Ud tanla da Mtarallık temf. 
yazmıt ve dram rumazu için mahlm o. tufan hnına tfrlnp edillnce 11111hak. natJ verm6k 9W!l'tl71e, llıladince mU· 
la• ipretl korıaattıır. Eaallaaedt hak öldflrUr; J&pDI ...,., almıt in. hlm g<Srdutl llldife •beplerlal orta-
nlbetp olaa Mı. .Mta Mayla ile )fh aanlara ise pet tdlri dokunmaz. d8A ~ ummMtadır. 
Oliv Çap•aıı adlı iki bana baluer hem BtrW bet dalllk bir 1111 Mrfai ct. Atm.n n ltaa,an dl11loma!11ımm 
tlN yanılarak dram işareti OU lfart. altı g(lnlUk bir C)flan olan iki ç~k lllUYalfaldwd 1111 1 
ti nnmrılar ve hastaya t81amandaıt trtesl ıUnU öbnfişletclir. Mösyö ve Rwıça •11Ye1tiya.. p_...., "BelP. 
fazla ili~ vererek blrka~ a.at l~de mada• Anteal P,.ldl'ln nJldr olan kaam buatınJdl hareketini, >men w 
öJthMfne seb~blyet vermltledir. CUn. Mt f(lallk kıa ela iki ,Un aoara ll•Ut. lta.ıyan diploma.tııtuım bir ~ 
kü bir Ons 480 habbedir. Yam 80 habbe tür. lııyeti,, ısaymaktadlr. 

Mliddelumaml dikkat.sizlik netice. Bu gaz.ete, btr Belçfk& • Almanya 
olan bir dramdan sekiz misli clab fu 
lacbr. Bö7lece buta bakıcılar Jauıa. 
ya doktonan yazdıj1Dda11 aeklJ mt.11 
f:ız)a ilaç içirmltltrcllr, 

Fakat tahail görmlt. .. ıelıhn 
i'd hasta bakıcının blylt f ahlf bir ... 
fa yapmalarına imk&n var mıdır? Ger 
çi r.wimde de aörülecejl v~bile dram 
ile Oha ışaretlerf arasında çok yakın 
bir beıizerlfk ftrdır. Dram 3 l'lkamr. 
mrna pek bfnıfyen bir işaretle ,a.ter(. 
lir. Ons da tepesinde fazla bir zıkak 
olan 3 rakamıdır. Eter ifarttler doe. 
dofrtt •• açık bir sıareU. ılzilf rM farlt 
derh31 g3rü1Ur. Fakat doktorl&nn 11. 
mamfyetle yaptıktan slbl aotle •• 
karı.ıcık burpcık 79zılıra& fark Ptk 
rörillmez. 

tinde ôfGme sebebiyet davasını açmıt irtibatı vUeud& geieceiinden ~ 
Jtlrf heyett IH lwltahanenln b6ttln mekt.edlr. 
doktor ve memurlann şehadetini din. Almanya iten mıntalla9lndald 
ledikten sonra nç ıörmemit ve hu. a81carl kuvntl teo ·· itine 
ta bakıcı hemfireyl eahwrmiştir. Yal. 91lcanıor 
nrı bakreılık mulett bu kızı da ken. Bu •bl!tld potta ne ..... ~ 
df aruından kndllfu f~ll bir daha it Herald,, ıueteli .,..,_, 
halanuyaaktır. Hltler Reft ınmtabttndald Abaıs 

ıarnüonunu '8rt milline. -1 tltadilri 
40.000 mneudu 160.000 e ~. 
tır. 

Pnatu erWAıbarblJlline akıe._ 

maıtmata r<Sre bir ıatnanlar gayri••· 
rt olan bu mmtakad& t&Alrimıt. yıldmm 
ıurıtile U.rlemelrttdlr. 

Alman ordu•• lutra Jııanra&hları 
kalft, Hayna n J)Oaeldorfda lNNla • 
eaımr. 

Vunan arazı. 
sinden geçen 

clemlryolu 
Yunan hQkQmetı. 
hin bize müracaa
tlla kaldıl'nmaaı 
maza1cere••ne 

1:»••••nıyor 
1:'rakyada111 ct.ınıryoıunun Yunan •• ltalyanlar 
r~ c~ •• u Jrilomttıe tutan 
kJllDllUn aldmıaıaa tanaamen Türk B•beflstanıtamemlle 

MILL SiNEMADA 
Bu NMlllD iJd bllyllk fUmi birden 

1 - CIONDL DEDiKODU 
Bu filmde M.AJtTHA. EGGERTH'tn rtlMIUIJ, llll'atmdüt 
fUmbı bidayetinden llOllun& kadar seyr ..... lıerl llVJr ft 
ralan&ktadır. 

2-ÇOL SAVAŞLA 
Vak'a Arabietanda pçmekt:edir. Pek u film 

eleJ'de olduiu kadar bwu ve ,aı.eı mevma maliktir. 

UmbdeJd carwamb&: 
ÇILGIN GIENÇLllC 

CiN BilLOW • WfIJ.tAJıt: 

Bu hafta TC AK Sinem 
2 bQyQk fllm Dlrden 

ŞEN GENÇL&; 
Durmabızm l'Mdar• gtlldUreıı nefis bir lromedl ve taıe1'1 

LlLtAN HARVEY ve WlLLY J"R.tTCB + .... tftllll'I 

KARA GCLLE 
Bugıln matiDeler aaat 12 1/2 d& lqlar. 'eanllar: 12 1/2 t& 
2 de Kara Gtıner, 3 1/2 ta Sen geııoler, 6 te Kan. Gllller, 6 

Geneler, 8 de ICara Güller, 9 1/2 ta Şen GeDG 

Elektrik Şirketi müşterilerin 

lstanbul Elektrik şi 
Ctimhurlyet Bana•ı eauında umumi " hutllll 

atına 1'11• olaa •Mkktii almak ~la jil'kete eneldea 
•• wrilmMi lca1ııeıdilal llll•ırrtrı donanma teaisatı 
ama lladl'eu dahilin .. kal&taJcg. tabii lllbaraaaere 
tur. lhbarname en geç 23 17lrlnef tetrin 1931 t&rtldıle il' 
ıelmelidir. 

Taki 1&ferlerln te S.kmil donaama teets&tr•m bal 
larr nelte flrkei &arUındaa laeelenff8Ur; banlar r 

at miteUl~l•rl•ı yaptaıbllalıclır. 

a. hlkllmlet• rtartı edlh•t11esı yalını bir t.Mltaf.I. 
tti• bir maJıallenln donaıuna tertl'batDI& arar Yerebilir. 

Bil Jaata11 ltll1'1D lluta büıalar, 
bir daha if&e kallaıulma•ak 12'1n fi• 
kanl1111flardır. Buadaa b&fb •ldd•. 
iu•.,_1 de ite el k01arak hıllalsa •· 
mumiye davası •fftltf A:Yftf uına11da 
ilen kadının llOQ81 dlklcat.alıllk ,.u. 
dndea IUlm• ıebeblyet ftrlnek ıu~a. 
dan tltl lluta INlkrtrdan beş yflı fnrf. 
tiz lirası zara ve ziyan istemiştir. 

topra~a~ndan 
0

lttmeef igln ~Unan bil• zapta o .. raşıvorlar 
kametinın tebrillliH ıa>nderdiji l:pemi fi J 

nando ıııaıaopuloela hük6metimilin Roma 1'1 - Habetıataaüld ltaL --...--------------------""'11 
rmırıhhu olarak ıeçtili Şark 4-airyol· yan k~V:-tıerl ttaltaaıa llenll itpl 
lan bapllfettitl Salihaddin, Nafia mü etmedifi toprakl•;:

1 
r.&J)tma, dnam 

hendislerinden Saawbi •• Dnı.t De- etmekt.ecllr. ~!!,. ~~6F.O ••n ku. 
ııdıJOUln ~dea Pmull .,.. maa._ altıa...- •'ffftdtr prM Bundan lkf a1 eweı de Nıvprk 

,ehrf ~11k llastaflanelerinden birinde 
yeni doğan ü~ ~Gtuk bir hata netfce. 
sinde .-ımüşlerdi. Yavrular kanlarm 
daki suyun ekalk olmMI yüzünden 
hasta idiler. Doktor baalara Salln 
ma11161ü verl1mesf ni emretmi9U. 

ımda mtınlrereler ı.tıa1-'rtrr. Ha~aa dotru tlerJımelltedir. 
• ltalJ'& ............ ile Mlla. 

Yunan aruWndea ı..- b.a llat loln •• arunada ,..., tanare eel"ftllerJ 
lMaA ınuahtdtllftln 107 lnel maddaln llıdu etmifdr. 

de hin byrtJar nrdır. Bu madde mu· ========::::::====:. 
cibince hat bir Cemiytd akvam Jrodliae 

ri ile iki tara(m mümesameri tarafmdan 
kontrol edilecektir. Bundan bir müd· 
det enel MnJetler Cemiyeti komiserli· 
il iki hUkOmedrı de rnuvafı1ı:atile ııaı .. 

teklif eunlt bGkGmetlıntz dı bana mu• 
kabil bir teklifie cevap vermiıti. 

Şimdi tfhrimlıde batJayaeak Glan 

Mevsımllk yeni modelle 
geldtQını sayın moşteruer 

arzederım 

~ 
YAVUZ 111 M 

T~sazl 
Bu gibi mahlull•ri hasırlamak 

bat htmşirelttden birballl •asif•l ldl. 
Fakat, o fild bat hemfir• bafka bir 
ıt~ metsuldil, Bunun tlnrlAı um. 
firenin D111a\'lni ba lfl ,.,.atı k•ndf 
lılttllN aldı. Mallltllerln konulmakta 
olduğıı ocla,a kofta ı her ........ lrı. 

drntmrıtır. Yunan hilkQmed ı~tnterde 
bUkOmetlmfze mUra:aat t!dert!k doıtltı
ta ıykın olan bu halin deiittirilmeaini 

mtl.ıAktrelerin iyi bir neticeye ballan&· 
caft <n aftebf tbtinıal hattın bu Jatmı. 
ntn dtlittireferek 1'tlrk topra1dırmdanl İatan'hut Yenlpcıgtabne karf1Sınaa Foto Nur yamncla 

g~iriJmeıl eauı kabıal edtlec•li umul· ... •••••••••ııııiıl••••••••-"I 
maktadıt. 



Zehirli ok 
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buluıımu" olsaydıemniyet tılerinde ıa
nız, öğrenecektiniz ki b&ZJ _rnasduın a-

Ada.m.a hitaben de: 

:~onu§manız uzun mu sürer? di-
u. 

- Belk' tn! ı, yanm saat kadar, ma-

- ~ittin değil mi yavrum p· ., Ydı 
1
• • , ıer . 

'Pit • ev adım. 

r b r tered.dUt ediyordu. Kuvvetli 
k ~Y~ dudaklarını t itretiyordu. 

•ınıru 'd· lt . t ' 1 ı, Lefebvr doğru atıl-
ıs ıyordu 

?dad . 
ant Lefebvr· 

- Ha 'd . : ti. Yl • gıt, dıyorum ! diye tekrat' 

O Z8.?nan rn"t . b' . kar u eess;r ır tavırla ıtaa-
tara~ verdi, küçüklerin ellerinden 
Jak: Odadan çıktı. 

· - Şitndi Ynln N ·· l ' k · ? dedi. ' ızız. e soy ıyece sı-

"-danı. e . _ Dem lldışe uyandıran eda ile: 
ınııcı._ b'ek istiyorum ki, dedi. Hak- 1 

ır ithamname var! 

Ja.& 
-~çradı: 
lmJen, b0e1r.Jeri, UD.da... Bir lth&m.· 
~ her tara:tı titriyor· 

l&kakıan atıyordu. Du· 
~bazı keliınelerin kıpırdadı· 

Yordu. Kendi kendine mı· 
1'Uıa,:u. 
..... ~ 
· bu, Duaaıaııt bu! diyebil-

~ 
.... '111 Letebvr: 

ı !rr, bu llkırdıyı, dedi, gellli
~ledintaıe, bu affedllemiyecek 
~ Yük bir &lQ&khk olur. 
: l.Yni melankolik halle devam 

~ ltlıam eden ben defillm, biz.. 
~ .. 

t. Jale ve karıaı, bq1amıJ ön-

~·· içlerinde garip bir karan 
~ bulfinl hlaeettiler. Kurtulma 

au.t, diferlerinden daha 
~ Qıl olacaktı? 
: Lef ebvr konu11X1aya batla-

~~ klrnılniz? Kimin namına ve 
' hl lefalet anında, bizi lelt et-

.\d'ı.ı dintz? 

..... 'lofukkanlılıkla: 
ett1e ~ etnnlyet mUdtlrlUğünde mt1-
8u dre Moren'lm. 
; be~P, evvelden tahmin edllmit
' fa.Jta tlan fazla müteessir etme

a h t Vaziyetlerinin fecaatini bir 
feJ.Allırlattı. Bundan başka, onlara 

lilt ketten ziyade, muayyen bir 
Jl.'ıc. t?J.in korkusunu verdi. 
_ Yorruıı bir 1!1e15le : 

~la.dıf!ma göre, dedi, amcamız 
~V:Vel bizi itham etmi~tir .. 

k~-n!U bUiyonım, bunu yapma.ar 
_ P),z. .. Meğer ki çıldmım ... 
- slleın.ış değildir, yazmış. 
fer kYlediğini.zi pek anıa.mıyonım . 

;,uı:tıı neticesi ölmüşse, nasıl 
tzıuy0 ? Bunun bir sır ola.cağını zan 

Poli4:l'Unı. 
-ı. 
J ç~en biri~ 

.. rım· b" on mUcrimlerın e rn 
rın muc , ...... 
sum bir tavırları vardır. . . ait 

- Peki! Mademki, s~atı.nız ~~ilir
değildir, o halde daha ılerı . gı?e., 
siniz. Amcamız nasıl katıedılmış . 

- Zehirli bir oklt. öldUrtilmilş ! Bu 

sir.e bir şey anlatrnIY0 r mu? tm' 

E t 
mcaın çok seyahat e tŞ· 

- ve 'a . . • llek 
t .. d·' ü "nde acalp b~r sılah ko -
ır. on şu . . · da bu kol 

siyonu getirmıstı. Belkı ok 
leksivondandır. 

- ·Evet dogwru. Kolleksiyonu kanıs· 
· f dan tınrken, okun yakın biri tara ın 

alınmış olmasından hayrete dUıım.Uş .. 
Siz de kolleksiyonu biWP:inize ... Bına
enalcvh. elde baı:ıka bir delil 01?1ayrr.-

ca.. 1 t bil 
Jak du~aklarının açlığı ana an 

kiiül~i\vle: , · 
- Anladım. diye mırıldandı . PE>l.1 

ne zaman okla vuruldu, ne zaman yaz 

dı? Şaşılacak şey. 

- Niçin? 
- Evvell, imdat iıtemesl... sonra 

da, bir doktor çağırtması lıizmıgelir-

di. 
- Ya, cinayeti işli yen bu 1mkam 

vermemipe ... 
- Nasıl olur? Kıskıvrak bağlanıp 

bir eli de serbest bırakılmak 18.zmıgc
lir .. Ve sonra da mUrekkep ve kiğrt .. 

Polis müfettişi, karşısındakileri alt-

ilst eden bir bakışla baktı. 
_ Söyledikleriniz doğru, dedi, çok 

mantıki 1 Peki ama, katledilen :.ıı.damın 
kaçma

11
na mani olacak· ba,ka bir çare 

bulamıyor muıunuz1 
Madam Lefebvr cesaretle atıldı. 
- Aklıma bir çare geldi. Katil, ka • 

çarken, anahtarla kapıyı kapamağa va

kit bulabilmittir. 
Moren, dikkatten kırıtan alnını eliy 

le oğuşturarak: 
- Tamam 1 dedi. Fakat mecruh pen-

cereyi açabilir. 
Genç kadın oınuzlannı silkerek: 
_ Oh,! Mösyö. dedi, bizi tuzağa 

dUtürmcfe çalıırnayınıı. Amcamızın 
evinin bütün pencereleri demir parmak 
lıklrdır. zemin katında bile öyledi:-. 

Moren soğuk bir tavırla: 
- Ev hakkında epey bilginiz var, 

dedi. 
Jak: 
- Heyhat. dedi. Görüyorsunuz ki 

hiçbir 'eyi gizlemiyoruz. Muhakkak. 
amcamız yalnızdı. Belki avazı çıkt:Iğı 
kadar bağmnı,tır da.. Fakat kinısenin 
gelmdieğini görUnce ... 

Müfettiş sert bir sesle: 
- Hiç olmazsa cinayetin cezasız kal 
maaını iateınemit olmalıdır 1 dedi. 

- Fakat bizi ittiham edemezdi. 
- Sizi ittiham temiş bulunuyor. 
- Kat'imi? 
Sivil polis cevap vermedi. Ellerini 

kavuşturdu: düşünüyordu. Sonra, hül
yalı bir tavırla: 

- Ne olursa olsun, itiraf etmek dai· 
ma iyidir, dedi. 

Jak hiddetle: -~etıe~ı: 
iyt ları tanıdığınızı sanınm. ı 

'ftfrrt ~· mösyö, bizi dinleyin ... , 
~: bf7.de canı euratı yoktur. 

. - Saçma bu! diye bağırdı, Beni mile 
rım teliklci etmenize imkan yok. Am
camın ittihamnameıini bana okuyunuz .. 
Çlinktı. ağrenmek iıtiyorum. -ifa . 

111-! ~ •• Fakat birkaç sene - Peki! lttihaııııwne ild kelimeden 

HABER - 'Akpm pasta.si 

Tonton 

aımcanon 

. . . 
~ --· -··- . 

ibaret: uv.n.ıerün beni. .. ., 
- Bu kadarcık mı? 
_ Evet, bu pdarcık .. 
_ Bu bir ittiham, bilba11a kanuni 

bir ittiham dejildlr· 
- Ah. öyle sni .zannediyorsunuz? 

Çok mUtkUlpesent ... 
Yeniden bir ıUklıt. Sonra, Jak büyük 

bir ıilkCinetl~ "''vam etti: 
_ Cinayet ... t kaçta olmuş? 
- öileden toııra aaat ikile Uç araım 

da .. 
- Evet, ıaat ildi~ ilç araımda blribi· 

rini müteakip Uç ı:ıyarette bulundum: 
Uçü de on yedinci belediye dairesi mın· 
takasında. Birincisi saat ikiyi birkaç 
dakika geçe. ikincisi iki buçuk aulann
da, UçilncilsU de üçe doğru. Ziyaretle • 
rim de hep evlerde oldu. Cinayet Gon· 
tilde işlendiğine göre, imklnıızlığı siz
de anlamış otına!Jsınrz. 

(Sonu yarın) 

Yazan : Niyazi Ahmet 

160 sene evvel bugün 

Fransa hühumetinin maliyesini 
Piyanko varidatı ile doğrultmak 

istiyen nazır öldü 
Tarih bu nazırı hi e 'Ar, merhametsiz, 

mUtebevvlr .. sernoş ve sefih diye 
""Y e 1 yor 

Günü gününe t~ri~in son ~ö~.t >:~:tı.I 
sı, hep, birer öHımun yıldonumune 
rastladı. Bugün de, yarın da böyle 

olacak. 
Bugün, Fransa lhtil!li sene\ ~ rinde 

büyü~t rol oynamış bir simadan; Tur. 
godan ve onun halefinin ölümünden 
bahsedeceğiz. Yazımım mevzu olan a. 
damın neler yaptığını anlatabılmel' 
ic;in daha c;ok Turgodan bahsetmek 
lazımc!ır. Turgo 1774 yılında, kırk .>e
di yaşında iken kendinden bahsettır. 
mele başlamıştı. Onu tarif eden 
eserler şunları yazarlar: 

Uzun boylu, güzel bir cul~rrdt. Bü. 
tün 'ıust~'4h yüzündPn belli oluyorvlu. 
Malıcuptu. Kalabalık içindR pek bı•. 
cerikniz dunır güçlllklc söz -,!i.r1lerdı. 

Turgo, kral taraftarı idi. Giri~ti!!" 
i~i muvaffakıyetle bitirmek i~in :.t·1· 
hassaya malikti. 

O zaman buğday alım satımı ağ•r 
resimlere n kayltlere tabiydi. Muay 
yen yl!l' ve muayen günlerde huğda~ 
satılırdı. Turgo iktidarını kullana. 
rak bunun önUne geçti. Bu hadise~" 
kaydeden tarihci Miş,.1 ıunları söy 

ıu yor: 
FernY.Jn tarlalarda eNn ekilmeöe 

' ba,ıamazdcvı evı·el neşredilmişti, Bü. 

tün .run-M: 
- Ekiniz, 11tıahs.ulünüzü satacayuu:. 

dan emin olunuz. BıUulan sonra her 
~rd• lıububat IKll4'1U«ekalntz. dt~r. 
du. Bu aözflır, sihir gibi tesir et.ti. 
GiJ.114 toprak ti'fY'di; ıapanlar iflemr. 
jJe baflotlı. Öküzler atalet u11k"U•un. 

dan u,,andl ... 
Volter de fermanın okunduguıHı 

duyduğu vakit; "bana öyle geliyor k' 
bütün dünya yenileşti,. denıitti. 

Turgonun tarihte işgal ettiği mev. 
kii bütün ana hatları ile ranlandıra. 
bilme!< için şu satırlar kıifidir: 

.,Tur(JO, eğer bildiği gibi ha~k ~t 
edebilse, buno mii&<Ul.e etselt>rdi, in . 
kilôp kendi kendlr.te., sulh ve asayiş 
içinde vukua gr!?Oekti. Fakat miisa. 
ade efnrıektedi.r. Rahiplere, zadegd. 
na, par tr:mentoya, mali sıkınlılara 
k<Yf& Turgoıw kim mild .. -ılaa edt>. 
cekti1 Krvıl mı? •• Heyhat! .. ,, 

• • • 
Turgo, maliye na1.lrh~ında daimi\ 

hayretle kartrlanan bir cesaretle ça . 
lıştı. Şehrin kapılarından hücum 
ederk fırınları yağma edenler o . 
nun SKyeainde uzaklaştrrılabildt. Bt• 
karışıklıklar devam ettiı!i müddetçe 
o, hem harbiye nazırlığmr, hem ; .. 
Parfı valillflnl yaptı. 

Yorulmak blJmlyen bir çalışma lh: 
her teYI yapıyordu. Gözü ne görürse 
ıslah etmek istiyordu. Posta araba. 
larınr 1Blah etti. Bu suretle, n:· 
difrt günde katedilen yol dört gU11e 
indirilmiftl. Katolik dinine mensup 
olanların yazmakta oldukları baha•ıc 
edilereke zaptedllmekte olan ki. 
tapların toplanmasına mani oldu. 
FranAYI tehdit etmekte olan hayvan 
hastalıfının önünü aldı. 

Fransa maliyesini ıslah için dur. 
madan projeler yapıyordu. Kraln 
verdiıtl bet projede angaryaların 
kaldırılmasını ve herkesin zengin fa. 
kir, ayni derecede vergiye tibi olma. 
sını, hububattan ahnan rüsumun ilga. 
nı, lüzumsuz memuriyetlerin kaldı. 
rılmasını, esnaf lonl'alarının ilgasi). 
le sanaylin mahdut ustaların elin. 
den kurtarılmasını. hayvan alım satı. 
mından alınan 'ergllerln kaldırtma. 
sını, 1( yatlarından alınan vergilerin 
indirilmesini i~tfyordu, 

Kral, nazırının fermanlarını tas. l 

~· ip edıyor, fakat parlamantoda büyük 
itirazla ,karşılaşıyordu. işte o \'akit: 

- 'l'urgo ile benden başka hi~ kim 
se milletini sevmiyor,. diyordu. 

Turgo on altıncı Lui'ye şöyle di. 
yordı.: 

- Zatı haşmetpenahileri elyevcn 
icrai bükCimet ediyorlar. Fakat ha. 
kiki oir hakimiyet hakkına sahip oL 
malaı ı, hukuk noktai nazarında• 
hükümdar addedilmeleri hak ve ada
lete riayet etmeleri ile mümkün olur. 

Turgonun fermanları çok kimse. 
Jeri ~evindirmi~ti. Fakat sarayda o. 
nun aleyhinde yürüyenler gittikçEı 
çoğalıyordu. ispanya ile Fransanın 
aralarını hozmağa sebep olan Kol\t 
Dokin'in azli meselesi, Turgonun su. 
kutum• doğurdu. Kont Dokin kralt. 
çcnin himaye etti~i hir adamdı. Onua, 
azlini istediği için Ilas til hapfshaff
sine sarüldü. 

Turgonun yerine maliye nazın 

Kondorsenin "Hikkfır, merhamet.c;iz. 
mütehevvir sarhoş ve şefih" diye ta. 
rif ettiği l{loyi getirildi. Bu adam, 
de\'let huzinesinin yağma t>dilmesinin 
önüne bir türlü geçt>miyor ve htik6. 
mete varidat temin için biyango ter. 
tip etmekten ba~ka çare bulamıyordu. 

Turgonun yaptığı bütün planlan 
bozdu. Angarya\an , esnaf \oncaları. 
nı tekrar koydu. Hububat ticaretinin 
serbestisini ilga etti. 

1776 yıl 18 ilk teşrin günü 160 sene 
evvel bugün işte bu romanlara mevzu 
olan sefih ve beceriksiz maliye nazıra. 
koca bir hüldimetin maliye5ini bet•Y· 
lık nazırlığı müddetince berbat bir ha 
le getirtikten sonra gözlerini hayata 
kapadı. 

YARIN: Yarım asır saltanat sü. 
ren bir hükümdarın iHümil ... 

Fetihte 
Acele satılık arsa 
f'&tihte Kıztaşır,d2 Sofular uda 

sinde üç tarafl 01ur.ta2am cadde, .::.eni. 

ze na11r, tramvaya ve çarşıya peır ya.. 
kın, rivarı klmllerı mamur 702 met. 
re mJrabbaı, kısmı hamı mWk mU.. 
tatCUşşekil ve altı par~aya mı.freı u.a 
acele satılıktır. Tıdiblernir saat on. 
dan t.!re kadar HABER srazeteı1inde 
Bay F'ethiye müraı·aatlan. 

SATILIK KÖŞK 

Kartal vapur iskelni ve iıtaıy.:ınun· 
dan (20) Yunus iıtasyonundan (IJ) & 
kika mesafede (28871) arpn muru 

arazi üzerinde ma ahır iki kuyusu, balı 

aatıhktır. Talip olanlar ayni köşktf' aa• 

hibi Muıtafayıı müracaatları. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

• iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı latanbul 2lt 

Telgrar acıresı : ıstanbul HABER 
Yazı ışıert teıoronu . uı:ı72 
idare ve ııan .. 1 HS'70 

ABONE ŞARTLARI 
&eneıık 

e avlık 
3 avlık 
1 AViık 

ra,ı. 1 .11• Er,,.111 
1400 ~r. 2'100 K•. 
730 .. 1450 • 
400 •• 800 .. 

t?_.O-~,- ~-= 

' 

Salııhi ~ N~,r111at Miidüri.-· -

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı qer (YAKIT) motbaeaı 
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Düşkün ahlaklı karı kocalara ceza veren 

GECE ·AKINCILARI 
Am®ırD lk.<aı~CB.l W~lfll ft©l®lnl ~aış ~~S~®lr<elfll '\C<e'ltlnı nş 

ceem D'1'<e'R:D aı;g<aı0©.lıro 

ve eı·kekleri kırbaçla-Kadınları 
dıktan 

dibinden 
sonra saçlarını da 

kesiyorUarn1 ış 
(Nevyorktan bildiriliyor:) 
Amerikada şimali Karolinanın Vhit

vil şehri ceza hakimi R. Hunt Parker 
mahkeme esnasında bir şahide: 

- Mahkeme huzurunda şapkanızı 

çıkarmaktan niçin çekiniyorsunuz? di
ye sordu. Kadın: 

- Çünkü gece akıncıları saçlanmı 

dibinden kestiler. Sırtımı kırbaçla döğ
düler I .. 

Karşılığını verdi. Bu cevapla da hii -
kfımete, kadınların saçlarını kesen, çıp 
lak sırtlarını kırbaçlarla döven beyaz 
kukuleteli gece akıncılarını ilk olarak 
haber vermiş oldu, Bu zalim adamların 
kurbanı olan kadınlar şimdiye kadar 
ölüm korkusile daima ağızlannı kapa -
mışlar ve gördükleri işkenceye dair hiç 
kimseye bir tek söz söylemem:şlcr . 
di. 

Beyaz kukuleteli gece akıncılarının 

çalıştıkları Kolonilus sancağı Amerika
nın tütün yetiştiren bir mıntakasıdır. 
Ve Amerikadaki ilk tahsil mecburiyeti 
ne rağmen bura ahalisi ~ahildir. 

Hakim şahidin bu ifadesini hemen za ı 
bıt varakasına geçirterek müddeiumu
miye göndermiştir. Mahkemede şap . 
kasını çıkarmayan kadın Madam Bcrta 
Favlerdir. Anlattıklarına göre bir gece 
beyaz yatak çarşaflarına sarılmış ve 
başlarına beyaz kukulcteler · geçirmiş 
yirmi, yirmi beş kişiden mürekkep bir 
çete evlerini basarak Madam Berta ile 
14 ve 17 yaşındaki iki kızlarım yatak -
!arından çıkarıp, çığlıkları işitilmesin 
diye şehirden epey uzakta olan batak -
lıklara götü::müşler. Orada akıncılar 
'< dmların clbiselerinı çıkarmı~lar, her 

birinin çıplak sırtına yirmi beşer kır 

baç vurmuşlar ve içlerinden birisi dt: 
elindeki kocaman terzi makasile kadın
ların saçlarını ta diplerinden kesmiştir. 
Bu saçlarını kesen adam işini bitirqik -
ten sonra da : 

- Erkeklerle düşüp kalktığınızı ve 
yar:~ıklannızı elbette kendiniz de bilir
siniz. Ya erkeklerle bir daha goruş

mezsiniz, yahut da bu memleketten çı 

kıp gidersiniz. Eğer ölmek istemiyor
sanız burada olup biteni kimseciklere 
söylemezsiniz.. demiştir. 

Mahkeme reisi Madam Bertanın şap
kasını çıkarmasında ısrar etmemis ol -
saydı kadın ağzını açıp bir tek sö; söy-

JJ.lnskell adamlar, 
kurbanlarım evlerin
den kaldırarak uzak
lıara götürmekte ı·c 

orada elbiselerini br.l 
lcrine lı.'Ylllar sıyırdık
tan sonra nıü!.~mmcl 
bir klrbaç ziya/ c!i 

çekerek saçlarını da 
kesmektedirler. Bıı 
tetlıişçi cemiyeti kt-

lık kıyafetlerini Ku -
Kluks - Klanlaı"1 berı 
ziycccJ; biçimde yap 
UJWU§lardır. 

Jiyemiyecckti. Tahkikat dcrinleştirildik 
c:;e Bertanın bitişık komşusu olan 65 
yaşındaki Lihu ile 15 ile 19 yaş arasın· 
daki iiç kızı Karolin, Glen ve Grays'm 
ertesi ge:e ayni çete tarafından kaldırı
larak fena halde döğtiidükleri ve saçla
rının diplerinden kesildiği de anlaşılmış 
tır. 

Gizli tethis cemiyetlerine karşı çok 
şiddetli bir mücadele açmıŞ olan Ame.ri 
kada yeniden böyle bir teşkiliitın mey 
dana çıkması biıtün memleketi heye -
cına düşürmüştür. 

Karolina vilayet müddeiumumisi Jon 
son A. pelhuvayt işe el koyarak tahkika· 
ta giri!jmiş ve akıncılardan birini yaka
lama~a muvaffak olarak uzun uzadıya 

sorulaıdan sonra ndamı itirafta bulun
mağa mecbur etmi§tir. Bu adam suç or 
tak1arı:ıdan dokuz kişi ile bir kadının 
ı::dkrını bildirmiştir. Müddeiumumi. 
itiraf eden adamın öldürüleceğini söyli
yerek adının gizli tutulması için yal -
varması üzerine ismini if~a etmiyeceği
ne söz vermiştir. Hükumete bildirilen 
adlar arasında, dJyak atılan mmtaka -

ve bilhassa genç kızlara fena örnr-k ol
maktadır. Kızlarımızın namusunu koru
mak istiyorsak böylelerini memleketten 
sürüp çıkarmalıyız! .. 

PapdZ dayak hadiselerinde bulunma
mzş olsa lıile böyle açıktan açığa ve bir 
kilise ki..;rsüsünden hadiseyi teşvik et· 
mesi suç sayılmaktadır. 

Bertanın ko:ası o gece evinde bulun
madığı için dayaktan kurtulmuştur. 

Faka~. aKınc•Iar ne yapıp yaparak 
ona da acı bir ders vereceklerini söyle 
mişlerclir. 

Beyaz kukuleteliler yalnız kötü ka · 
dınl~n döğınekle kalmıyor ayni zaman 
da da kadınlarına karşı sert davranan 
daya!< atan koclara da terbiyelerini veri 
yor. Bunların arasında Mister Craibb 
~dlı 48 yaşında bir adam vardır ki bir 
gece otomobili ile evine gelirken kar
~ısına iki otomobil çıkarak yolunu kes
mİ§ler, kenciisine mükemmel bir kırbaç 
ziyafeti çektikten sonra kafasını da 
koyunları kırpmağa mahsus bir makas 
la traş etmi .!erdir. Bu muameleye se -
bep Mister Craibbin karısile iyi geçine-

/ 

t 1 
L!..._ ---

;c~lc ı'ı kcsilon ı•e kırba~lanan 1.-ızlcırdan Karolin Grap ve Glen, baş!arında 
saçları biraz b1yüdükten sonra bu f oloğı•;ıf için po:: ı;ermişlerdir 

nın protestan papazı Corc H. Hunt da 
vardır. Bu papaz ertesi pazar günü kili 

sede verdiği dini nutukta sözü dayak 
meselesine getirerek demiştir ki: 

- Gerçi dayak atanlar arasnıda be
nim de adım söylenmekte ise de, bu va-

kalarla hiçbir münasebetim yoktur. Fa
kat, muhitimizi kötülerden temizlemek 

için yapılan bu teşebbüse bütün mevcu 
diyetimle taraftarım. Çevremiz umumi 

ahlakı bozmakta olan kötülerle dolu -
dur. Bunlar bütün muhiti kirletmekte 

memesidir. 
Anlaşıldığına göre beyaz kukule-

teli haydutlar kendi kendilerini "umu· 
mi ahlakın koruyucusu,, tayin etmiş • 

terdir. Müddeiumumi Jonson gazeteci
lere verdiği beyanatta demiştir ki: 

- Cezaya çarpılmış olanlar belki de 

buna müstahaktırlar. Hatta daha faz -

!asına bile layık inasnlardrr. Fakat her 
rastgelen eline kırbaç alıp da kötüleri 

terbiye etmeğe kalkışırsa halimiz nice 
olur? Hükumet denilen mefhum nerede 

lle,11az l.:okoltcli tctlıişçil~rin /.:urban· 
laıwdan m:wam Bcr~a ile büyük kw 
ine::, madam llert<t1tın malılı."Cmcde 
şapktuu.nı çılvarnıcunası meselenin or-

taya çıkmımmıa sebep olnwştur. 

kalır. Kendilerine iyi vatandaş diyen 
bir takım adamların kötü vatandaş say 
dıklan insanlara ceza vermeğe kalkış
ması hiçbir medeni memlekette işitil -
miş ve görülm\iş iş değildir. Memuri -
yetimiz bu anarşinin önüne geçmek için 
"oütün kudretini hem de çok şiddetle 

kullanacaktır. Mahkemelerimizden de 
höyle bir h~lin bir daha tekrarlanma· 
ması için en ağır cezaların verilmesini 
istiyeceğiz .. 

~wakka~o seçn ... 
unırkeırn aııeBeıre 
t;ilDKKB\t e'\tmek 

0 c!ı :;g O lii7iHdl O lf' ? 
incecik burunlu, dapdaracık yüzlü 

ve yüksek topuklu şık ayakkabı giy
mek hiç de kötü bir iş değildir. Ayak
lan bu biçimde olanlar böylelerini hiç 
~ıkıntı çekmeden ve rahat rahat giye
bilirler. 

Fakat geniş bir ayağı daracık ava•, 
kabılara sokmağa uğraşanlar yahut 

ayağı 4l numara olup da 39 numara 
papuç giymeğe kalkışanıar herhalde 

iyi bir harekette bulunmadıklarını. 

kendi arzularile azaba \'e felakete SÜ· 

rüklcndiklerini bilmelidirler. 

Ayakkabıları gayet dikkatle se
çilmelidir, Ayakkabı çok küçük olun· 
ca ayak parmaklarını bozar ve biçim· 

!erinden çıkarır; lüzumundan fazla 
büyük ayakkabılar da ayağın şeklini 
dcği~tirir. 

Mutavassıt ''e fakir ailelerde yaşlı 
çocukların eskiyen kunduralarını kü
çiiklcre giydirmek bir adettir • 

Buna diyecek bir şey yok. Yalnız 

anneler, bu eski kunduraların, giydi 

receklHi çocuğun ayağına iyi gelml·· 
sine dikkat etmelidirler. 

Ço!.; gezen kadınlar için ipek çorap
lar hit; de iyi değildir. Bunlar ayakla-

rı yakar ,.e yürümeği zahmetli bir şek · 

le koy.ar. Fena yamanmış ,.e delik df'· 
şikleri fena örülmüş ~oraplar ayakta. 1 

rı yaralar, netekim gayet ince çorap· 
lar da aynı neticeyi doğurur. Yara tc · 
ma.c: eden ve nemli bulunan yerlerdr 
olur. 

Burnu sini ayakkabılar ayağın ha~ 
parmağını sıkar ,.e hunu diğer par-

makların yolu üstüne iter. F.kseriy:-. 
açıkta kalan ve muh,ıfazasız olan par-

mak mafsallannda nasır teşekkül 

eder. 

Dar ayakkabı giyen insanlarda 
umumiyetle müzmin mafsal romatiı.· 

ması olur. Düz tabanlık muhtelif se
beplerden teşekkül edebileceği gih'. 

çok ayakta duranlar da ve ayakları 
dar u1un olanlar da görülür. Gayet 
düz tabanlı ayaklar da taban yerle 

temas eder. Bu hastalığın ilk safhala
rında taban adalesini kuvvetleştirmek 

Üç güzellik 
Kraliçesi 

~::u:~~~d-
ecdlnD~D 

Londranın T:;:ıfalgar cadde~ 
turan, ayrı ayn üç güzellik ııı 

föında kraliçelik Unvanı kazaıtaft 
di yaşındaki Aylin Simpson daı' 
ı rlmak tehlikesini atlatmıştır. 

Aylinin adresine yazılan 111e 
Muayyen miktarda parayı g 
yere teslim etmediği takdirde 
rak öldürüleceği bildiriliyordll· 
kız mektubu alınca soğuk lı 
kaybetmemiş ve doğruca pol' 
vermiştir. Şimdi Londra polisi 
tahane idaresi sıkı bir tahkikJ 
muş bulunmaktadır. 

Mis Simpson haziran ayı iç' 
laseyde yapılan mayolu güzel· 

bakasında kraliçe Unvanını 
bundan birkaç hafta sonra da 
şehrinde başına oranın güzellik 
si tacı giydirilmiş ve ağustos a 

Merseysayt Venüslüğüne se 
Bundan başka da teşrinisani 

Liverpol şehrinde kurulacak Ol>' 
paratorluk sergisinde Liverpol 

temsil edecektir. Mis Simpsoıt 
!ere diyor ki: 

- Böyle bir mektup almalc 
bir şey, Babam bir bahriye zabl 

ğu için daima engin denizlerde"' 
den uzak yaşar. Evde anneıııl' 
küçük kardeşi01le yalnızız. ~ 
Japonların Jiu - Jitsu güreŞÇ 

ı.t 
değilim . Fakat kendimi de 1'0 

11 
kaptırtıp kaçırtacak kıztar0'Jı 
Buna teşebbüs edecek olanı11 

görecği de vard?r. 

Bu işte şansımı dencme~ıe: 
yapacak bir iş yok. Beni daga, 
tehdidini savuran haydutlar lı 
dukça çetin bir tecrübe geçİ' 
den emin olmalıdırlar. 

• . ki .. ı·· t..tll1' 
ıçın parma arın us une 1\ ,ı 

zersisinin çok faydası dok11
11 

,;_ 

Diiz tabanlar ayakkabıl•r~ 
rine burundan topuğa kadııt 

1 
tarı gibi bir parça deri koY~ ~ 
Bu ilk önce biraz rahntsıı ~ 
de ~.nbuk alışılır, deri parçJ 
taban arac:ındaki iç boşltığd 
malıdır. •. litl 

Ayak rahat.;;ızlıkları bU' 1 
sirayet eder bunlara merd: 
mek daha iyidir; baş göster 
nıan hemen çaresine bakJIOI 



Milli küme Askeri liseler 
şampiyonası 

Atletizm müsabaka· 
1 Jarına gelecek hafta 

devam edilecektir 

Futbol Milii takımımıza tam 
bir temsil kudreti verebiiir1 nıi? 
Klüp ldare<•Uerinin bu husustaki düşUnf'elerl Askeri liseler arasındaki atletizm 

şampiyonasına dün Fenerbahçe stadyo-

~t.r.. Binicilik müsabakalarının hakem 7ıe!1eti 
ctrtıl'I - Burada Uç gündür müsabakada birinci teğmen Aziz, ikin· 

trft..:_ ~kte olan ordu at yarışları si Emin olmuşlardır. . . . 
l(U..-ttir. Macar atları müsabaaks~~~~ bırıncı-

munda başlanmıştır. Dünkü müsabaka· 
larda alınan dereceler çok iyidir. 

100 metrede Vedat 11,3,15 ile birin· 

ci, Maltepeden Hasan ikinci, Kuleliden 
Mücahit üçüncü oldular. 

100 metrede Deniz lisesinden Hicri 

2,22 de birinci, Kuleliden Fethi ikinci 
Maltepeden Ali üçüncü oldular. 

400 metrede Deniıo.: lisesinden Şükran 
birinci, Gedikliden Mustafa ikinci, Ku
leliden Ömer üçüncü oldular. 

3000 metrede Maltepeden Turgut bi· 

rinci, Deniz Gedikliden Kemal ikinci 
oldu. 
Gülle atmada Kuleliden Suat 11,55 met 

re ile birinci, Hasan ikinci, Maltepeden 
Cemal üçüncü oldular. 

Berlin ve Rusya seyahatleri dola· 
yısiyle bir hayli geç kalan futbol lik 
maçlarına son hafta da mmtaka rei
siyle ajan arasındaki ihtilaf yüzünden 1 
hala başlanamamıştı. Evvelki gün 
Türk Spor kurumu ikinci re siyle, 
futbol federasyonu başkanının da da
hil olduğu bir içtima bu ihtilfları hal
le medar oldu. Neticede tekrar iki kü
me üzerinden şampiyona müsabakala
rına başlanmasına ve mevs;m nihaye
tinde birinci kümenin başta gelen 
dört klübU ile Ankara, İzmirin de bi
rinci ve ikinciler·nden mürekkep bir 
milli küme teşkil edilmesi kararlaştı
rıldı. 

Memleket mizde uzun zamandanbe
ri düşünülen, fakat ancak bu son vak
a yüzünden kurulabilen .. Milli küme" 

nin futbol federasyonu reisinin de söyle 
diği gibi milli takımımıza tam bir 

tems ı l kudreti vermek gayesini istih
daf edip etmiyeceği hakkında sporcu
larımızla görüşmeyi faydalı buldum. 

tık olarak görüştüğümüz Feneryıl
mazın tanınmış idarecilerinden bir 
zat şunlar, söylemiştir: "Üç kümeye 
ayrılmak çok yanlıştı. Farzediniz ki; 
üçüncü kümede b 'r sene mütemadiyen 
çalışan bir takım birinci olacak. terfi 

müsabakasının da kazanıp ikinci kü
meye girecektir. Bir sene de orada uğ 

raştıtkan sonra birinci kümeye ya ÇI· 

kacak veyahut da çıkamıyacaktır. 

biye1~a~~ın birinci günü hayvan liği asteğmen ihsan, ikin~ıhgı Ahmet,] 
tll ~~~ günü mukavemet ve üçünctiltiğü piyade astegmen Cema 

Yüksek atlamada Kuleliden Hilmi bi

rinci, Deniz lisesinden Galip ikinci, Ku· I 

leliden Kemal üçüncü oldular. i~i-~•llli••lli 
Müsabakalara gele:ek hafta cumar · 

Birinci kümeye yükseleceğini bir 
an için kabul etsek bile bu işin neka
dar milşkül ve nekadar uzun zamana 

muhtaç olduğu aşikArdır ki, tam bir 
amatör için hemen hemen imkansız • 
dır. 

ır. u de manialı yarışlar ya· kazanmıştır. w 

~· . Binicilik okulundan birinci astegm.en 

:~:~;nku müsabakalar üç kate- Avni, ikinci Salahaddin, üçüncü Faık 
de ı3 .. en yapılmıştır. Birinci kate olmuşlardır. 
hirirıc·"rıcil alaydan asteğmen E _ Bu yarışlar her sene birinciteşrinde 

1• S4 •· ·· d'l kt" i1ti • uncu alaydan asteğmen _..:.:te:.:k:r.:a.:...r _:e=:ı :..:.e.:..ce __ ır_. ------:---:-
ncı li b' ne Ah ' ar ıye grupundan as · 

!t.L illet il " •• 1 'lllt l çuncu o muşlardır. 
Purıcı.11 kategoriden Muhafız 

1ııaaaıt~~en Cabit birinci, as
tn ~tti~ ıkı~ci, 2 inci alaydan as

bfilacn le Uçuncil gelmişlerdir. 
rfo • •teıır0 id . .. cı, astef .. r e asteğmen Avnı 
e~ F .:en 'Salahaddin ikinci, 

llcinci cu:ı~U Uçü~cü gelmişlerdir. 
Usu idi. B ınusabaka mukavemet 
i, 4 kiloın u koıu yedi kilometre sil-
) dakikada e;:e ~nialı (sekiz ma· 
buriyeti OO metre süratle koşmak 
.. vardı. 
'lltcakiben 

u, bunda 15 kilometre gene sürat 
•tı~lı n ıonra aekiz kilometre 
Jr:ı araıi il · . "0rtıet zerınde koşu ki cem ar. 
ll mu.:~ tutuyordu. 
'it l{ !akada 54 üncü alaydan a~· ı "- .. 

ı ilc:1?1 birinci, 3 üncü alaydarı 1 v um ru k t 8 n R u ver c _ 11 
r. cı, asteğmen Aziz üçüncü sevgisi ne 

Amerikalı zenci boksör Len Harvey 
ile maç yapmak üzere Amerikadan İn
giltereye gelmiştir. Zenci boksör yuka· 
rıda Londranm Trafalgar meydanında 
güvercinlerle oynaşırken görülüyor. 

ayn· M 'ttıii ı acar atları arasında ya-
l~sabakada Muhafız alayından 
hıtıt İhsan birinci, 3 üncü alaydan 

lt Ahmet ikinci, Muhafız ala-
~i 'ttı~dret üçüncü gelmişlerdir. 
trı l Uaabaka Binicilik mektebi za-

itinc~~~'~da da yapıldı. 
Ciliti ıg, aste~men Salahaddin, i-
tı.;_ •ateğmen Avni, üçüncülüğü 

•• , !<" .k 
"ttbı aı kazanmışlardır. 

~1' 1'{i rnüaabakalar mania atlama 

1 ~
8lfdı. 12 mania vardı, yük -

tlıeti~~ metre idi. Bu da üç katego-

Paris - Buda
peşte 

Muhtelit takımları 
maçı Parlste yapılıyor 

Paris - Budapeşte futbol karışık 

tesi günü devam edilecektir. Dünkü 

müsabakalarda Deniz lisesi 44, Kuleli 

42. Maltepe 28, Gedikli 11 puvan almış 
tardır. 

Türkiye - Mısır -
Yunanistan 

Mlllt futbol takımları 
mUsabekesı 

yapılacak mı? 
Türkiye Cümhurreisi Atatürk, Mı

sır Kralı Fuat ve Yunan Kralı Jorj 
namına konacak kupalar için Mısır, 

Türk ve Yunan milli futbol takımları 
arasında bu seneden itibaren her se-

ne bu üç memleketten birinde olmak 
üzere turnuva maçları yapılacağını 
Yunan gauteleri yazmaktadırlar. 

Futbol ajanı 
Fikstürü yapmak 

için 
KIUp murahhaslarını 

davet ediyor 
T. s. K. /stanbul Bölgesi Futbol 

Ajanlığından: 

1936 • 1937 yılı fut bol fikstürünü 

tanzim etmek için çekilmesi gereken 

kur'ayı çekmek Uz.ere bölgemize bağlı 
bütün klüp delegelerinin 20 - 10 - 936 
Salı günü saat 17,30 da Bölge merke

zinin bulunduğu Beyoğlu Halkevi bi

nasında hazır bulunmaları bildirilir. 

Diğer taraftan birinci kilmede ka
lacak sekiz klübe ikinci kümenin bi
rinci ve ikincisi ilave edilerek on klüp 
ten teşekkül etmesi de münasip görül
dü. 

Dilnkü gazetelerden birinde futbol 
federasyonu reisi Hamdi Emin Çap 
bütün dünya futbolu hakkında. yazdı
ğı uzun bir yazıda milli küıne için : 

"Bazı memleketlerde futbol müsaba
kalarını daha fazla mıntakavi faali
yete hasrediyorlar ve bazıları da mm 

takavi müsabakalardan ziyde memle
ket mikyasında müsabaka serileri ter 
tip ediyoralr. 

Mahalli futbol inkişaflan çoğaldık· 
ça bunları müteaddit mıntakalar ara
sına yaymak suretiyle faaliyet hudu-

Milli küme işine gelince: Ben bu 
işte de fayda göremiyorum. Bugün 

küçük klüplerde ferden emsalsiz oyun 
cular bulunmaktadır. Milli küme bü
tün bu küçük istidatları "ı.Jaltaııyacak-

tır. Milli kümede bir inhisar işi ola• 
cağı muhakkaktır.,. 

1stanbulspor klübünden Bay Ham
di: 

dunu genişletiyorlar. .._ Milli kilıne teşkilinin faydalı 

Futbolu tamamen inkişaf etmiş ve olacağını ümit ed_iyorum. Yalnız şu 
her yerde stad:-•omlar yapmış memle · var ki, birinci likten çıkacak dört ta
ketler mmtakalardan mıntakalara si- kım yerine üçüncü kümeye tefrik et
rayet eden müsabakalara ehemmiyet tikleri takımlardan ikisi 'ikame edile
veriyorlar. cektir. Bunun çok batalı olduğun& ka 

Futbol tekniği en fazla ilerliyen niim. Milli kümeyi teşkil e<Jecek 'kfup
memleketlerin bu son sistemi tatbik !erimiz de şimdiden malfımdur. Bun
etmiş olduğunu anlıyoruz. Iarm sa.haları, antrenörleri velhasıl 

Biz de bugünkü şerait ve imkanlar bütün lüzumlu şeyleri mevcuttur. Ve 
içersinde milli küme nüvesini meyda- gayet tab:idir ki, bu gibi klilpler diğer 
na getirmekle bu yola doğru bir adım !erinden farklıdırlar.,, demektedir. 
atmış bulunuyoruz. Bu hareketimizle 
likler arasındaki müsabakaları mm- Topkapı klübü reisi Necmi de mUU 

tak l tak 1 d k
. küme teşkili hakkında sorduğumuz 

a ara ve mm a ar arasın a ı suale yalnız: ''Allah muvaffak etsin!,, 
müsabakaları da memlekete teşmil et- cevabını vermiştir. 
mek ve nihayet bünyesinden çıkacak 
takımları beynelmilel sahalara daha Diğer sporcu ve idarecilerin düşiln-
kuvvetli olarak hazırlamak ve Türlti-j _d_ü_kl_e_r_in_i_d_e_s_ır_a_s_iy_l_e_.ıı_e_ş_r_ed_e_c_e_ğ_iz. __ 

ye milli takımına tam bir temsil kud
reti vermek gayesini istihdaf ediyo· 
ruz.,. diyor. 

lıitin cereyan etti. 
~'t~ ~ategori yerli atlar arasında 
cıı '1 cı alaydan Aziz birinci, dör -

takımları müsabakası 1 S ikinci teşrinde 
P<ıriste yapılacaktır. 

Macar takımı A vusturyaya karşı oy- Atr:ı1<adak1 üçüncü mOsaba kavı 

Parise giden 
Türk pehlivanı 
Şekerle tegaddl 

• l:>it 'l'dan Emin iknici olmuşlar • 
lard:r attar müsabaka harici kal -

acar 
Sahaı.: iltlarr arasında yapılan ayni 

bi . ada Muhafızdan asteğmen th-
tınc· .k. . et . .ı. ı ıncı alaydan asteğmen 

nten_ıkınci, Muhafızdan piyade as • 
in· 

1 
lternal üçüncü olmuşlardır. 

lCİlik • 
ah mektebı arasında yapılan 

akada - . b. . . . ,_. astegmen Avnı ırıncı. 
ııunc· 

ır. 1• Salahaddin üçüncü olmuş-

u suret] 
mu c koşular bitmiştir. 

rnt tasnifte yerli atlarla yapılan 

Gradyanski 
klübü 

Rlltereye aidlyor 
ugosla., fiit 
cite,. . . Gradyaniaki futbol takımı 

xrının ·ık d tlarııen 1 haftasında İngiltere e 
cit-ri bat1ayacaktır. tik maç 11 

-s nde L· y 
av futb ıverpolda olacaktır. u 

İaviçred olcutuı 1ngiltcreden avdet
e de iki maç yapacaklardır. 

nayan oyunculardan teşekkül edecektir. 
Macarların arzusile hakemliği A vus
turya - Macaristan maçını idare etmiş 
olan Fransız Leclercq ifa edecektir. 

Avrupa kupası 
maçıarı 

Çekoslovakya 
ltalya 

Avrupa kupası maçlarından Çekos
lovakya • ltalya milli takımları müsa
bakası bugün Cenevede yapılacaktır. 1 

lskoçya milli futbol 
takımı 

Almanları yendi 
14 Birinciteşrinde Glascov'da oyna

nan Almanya _ tskoçya maçı sıfıra 

karşı iki golle İskoçların galebesiyle 1 

neticelenmiştir. Oyunu on binlerce ki 
şilik müthiş bir kalabalık heyecanla 
takip etmiştir. Alman takımı teknik 
itibariyle iyi olmasına rağmen gere 
senelerdeki OY.lJD.unU çıkaramamıştır. 

Londos Cim 
Ali Tahir 

lnambukel ile 
yapacak 

Afrikaya be§. altı müsabaka yapmak 
üzere giden Ciın ~ondo~ il.k. k.arşılaş
tığı Ali beyi mağlup etmış, ıkıncı maçın 
da da Kara Panter namı verilen iman· 

gui izalahuya 48 dakikada yenilmişti. 
Bu mağlübiyet esnasında da Londos 

sakatlanmıştır. 

Halbuki Afrikadaki yapacağı mü-
sabakaların programında bu ayın yirmi 

sinde Ameriakb Ali Tahir İmambukel 
bey isminde bir pehlivanla karşılaşma· 

sı vardır. 

ik: müsabaka arasındaki gün azlığı 
ve Yunanlı pehlivanı.~ da sakat buhıı•
ması vtizünden şirndılık yapılarnıyacağı 
ümit ~dilmektedir. Ali Tahir lnambukeZ 

kUrU yapıyor 
Mehmet Arif ismindeki yeni 

Türk güreşçisinin son günlerde Pari 

ı se gitmiş olduğunu Jurnal Droyan y 
maktadır. Mehmet Arif şimdi şekeri 
tagaddi kürü yaparak tahammül ka 

biliyetini arttırmıya çalışacaktır. Ya 
pacağı müsabakalar Fransada merak 
la beklenmekteymiş . 

Macar klüpleri 
Yunan nıilli tal;•mı 

ile " ar~ ı J aşı y t) r 
Yunan milli futbol tnkımiyle Noe 

\'e sene barjI günler nele birer müsaba 
ka yapmak üzere Macaristanm e 
kuvvetli klüplerindcn F. T. C. ile A 
mira takımlarına m:: r:ı.caat cdilmi 
tir. 

Hcniiz cevap alınmamış olmasın 
rağmen h er iki Macar takımının 
Yunanistana geleceği ümit edilmek 
dir. 
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Fe·n·er bekçiliğini, aşk yllzünden, bırakıp 
kaçınca hlndli fakirlerin yanına uşak 

olarak girdim 
Limanda Qir Alman vapuru vardı.} 

TayfaJ~riyle ahbap olduk. Gemide öy
le iyi yaşıyorlardı ki, imrendim. Bir 
glin beni, sahibi gene bir Alınan olan, 
Ruaye.l o~ele davet ettiler. Patronun 
kızına der<limi döktüm, mahut keçi 
aakaldan kurtulmak istediğimi, baba
sının yardımım dilediğimi anlattım. 

Adam razı oldu: 
- LAkin, dedi, bizde iş yok. Eğer 

bula.şık yıkamayı kabul edersen .. 
Memn\ID.iyetle .kabul ettim. Bu iş 

geıajde domuz ahll'ı temizlemekten da 
ha temiz ve daha rahat ... 

Alman arkadqlar bir gece sandığı
mı gizlice gemiden çıkarmama. yardım 
ettiler. Niobe. zaten ertesi sabah ha
reket edecekti. Kaptan polise şikayet 
etmedi, kurtuldum. 

yana oturmuştuk. Önümüz gözün ala
bildiğine deniz, arkamız kayalık ... B!-
zi kim görebilir? · 

Lakin kazın ayağı öyle değilmiş! 
Biz dünyanın farkında değilken, balı
ğa çıkan bekçilerden 'uiri vaziyeti gör
müş, hemen kızın babasına havadisi 
yet:ştirmiş. Bir de baktık ki adamca
ğız elinde koca bir sopa ile bize doğ
ru geliyor. 

Ne yapmalı? Kaçmaktan başka ça
re göremedim. Haydi tabanlara kuv · 
vet!. .. 
Akşam üstü gizlice gene geWm. A

hırdaki beygirlerden birini eyerle
dim. Bunu fenerde bırakmıya mecbur 
olduğum beygirden daha değerli eş

yama mahsup ederek Allaha ısmarla
dık! 

Hint fakirleri 
arasında 

lngilizler vatan hainlerini KrolC 
den kamyonlara nakle başlad~ 

Fakat bir delilik olur. Bir pire için 
yorgan yakılmaz. Bir pire ise bu adam
lardan daha kıymetlidir. diyor ve oza
man mütevekkilane gelecek emri bekli
yordum. 

Saat üçü geçiyor. Hfill içerden bir 
emir vermediler. Vaktin geçmesini se
vinçle telakki ediyorum. Belki bugün 
sevketmekten vazgeçerler. Bir günlük 
kazanç çok işe yarayabilir, Hava iyiden 
iyiye karardı. Adeta akşam oldu. Yağ
mur da gittikçe hızlanıyor. Odada dola
şıp duruyorum. Dakikalar geçiyor. İ
çeride fısıltılar devam ediyor. Kroker 
matemi sükutile bir kiliseyi andırıyor. 
Kaldırımlara düşen yağmurun sesinden 
ve ara sıra geçen tramvay ve otomobil 
lerin gürültülerinden başka bir ıey du
yulmuyor. Korka korka tekrar saate 
bakıyorum: Dört buçuk ... Hareket za
mıtnı bir buçuk saat geçti. Demek ki bu 
gün sevketmiyecekler. Fakat ne çare
ki, daha Esat beyden de bir haber gel
medi. 

Telefonu açıp poliı müdürünü ~;;-;-- ·nın kı.myonlaraf;leıtirill 
yorum. Aksi ıeytan yerinde yok. 
Baıçavuı Raytı buluyorum. 
- Ne haber çavuı? 
- Bilmem, emir bekliyorum. 
- Saat dört buçuğu geçiyor. 
- Acaba geri mi kaldı? 
- Öyle olsa da bize bildirirlerdi. 
- Evet, bir !ey ıöylemediklcrine gö· 

re bugün gidecekler demektir. 
Bu aırada bir poliı koprak geliyor 

ve kolonelin beni iıtediğini haber veri· 
yor. Odasına giriyorum. Bana ıu emri 
veriyor: 
- L1ltfen yukarı çıkarak sevkedilec:ek 

mültecileri beıer beıer aşağıdaki kam -
yonlara bindirinlz. 

- Şimdi hareket ediliyor mu? 
- Deıhal hareket edilecek. Ben ve 

Kapiten Benet aşağıda kapıda bckliye 
ceğiz. 

yorlar. ..JJ tdı 
Kamyonlardan birisi KrOP'°J ığı 

ıındaki muhallebicinin önUO• ua 
df feri içeri ıirllecek tarafı rJ P k 
kın br vaziyette binanın lJll 
yor. Kou kamyon, tram\'11 
gıl ederek tramvay aeferletlO' 
mamaıı için biru da yayı 
ilıerine çıkmıı ... 

Kamyon yüksek olduiU• 1' 
da bulunmachfı içine arka 
iıkemle konulmuı. Firartletı 
tarafı·nda bekliyor ve teker 
çıkarak ve bu iakemltye 
giriyorlar. Batçavuı Rayt .,_. 
nun arkasındaki muşamb• 
eliyle kaldrnnTŞ, diğer eliyle 
]ere yardım ediyor. 

Hava sabahki vaziyetini 
ediyordu. Yağmur bütün 
yor. Sokaklar çamur içinde·" 

Bu18.31kç!lığa bqladmı ama çabuk 
bıktım. Ne de olsa cazibeli bir mes
lek olmadığı · muhakkak... Bununla be 
raber bir mi,\ddet bu i3e devam et
mekten başka: çare yoktu, öyle yap
tmı. 

Port Augusta'da bir bıçkı fabrika- ====:::::::======================= 

Hiçbir şey söylemeden odadan çık · 
tım. O kadar emeğim heba oluyordu. i
çim sızlıyordu. isyan arzuları duyuyor-

1 dum. Fakat kaç para eder ki ... lı itten 
geçmiıti bile... Süratle yukarı çıktım. İ 
Mültecilerin hepsi salonda toplanmıf, 

bekle~iyorlaı dı. Beni görünce hepsi bir 
den sordu: 

firi karanlık. O kadar m• 

dar kasvetli bir akşam ki i.ıı 

Az zaman sonra şeihrde epey ah
bap ediıuxrlştim. Bunlar sayesinde 
bqka bir iş bulm.ıya muvaffak oldum. 
Lev:lett burnu deniz fenerinde bekc;.i 
muavinliğini bana verdiler. Buna de
nizle allka.clar bir me!!lek olduğu için 
pek sevindim. 

Fenerin üç bekçisi ve hepsinin kör
fez şahyinde ayrı ayrı evleri vardı. 
Bana vazifemi ögr-ettiler: ' ;. . 
-Ji'~~ C:Vlf ~teri telli\S 

tutacak~ _Günclüziln yukarda oturup 
bekliye~k~in. Vapur gördün mü he
men bize haber ver. 

KUçi;ik "'!fe tem.iz bir oda verdiler. 
Günde ~okuz pens para da alacaktım. 
Hayatım.da bu kadar kazançla ilk de
fa karşılqryordum. 

Fenerlri' projektör ve reflektör cam
larını• temfalemek bUtün öğleden son
raki vaktimi alıyordu. Diğer ~maıı
larımda dürbünle · denizi gözlüyor, ge
celeyin de her dört saatte bir yukarı-

. ya Çlka.rak feneri kontrol ediyordum. 
Yani üç bek-çinin btitün işini ben do
kuz pena mukabilinde yapmaktay
dım. J\!aamafih bu hayattan memnun
dum~ çünkü ..• 

Fener bekçilerinden birinin Eva 
isimlL~l bir kızcağızı vardı. !yicP 
anl~~~Lik, fırsat buldukça körfe
zin tenha. sahillerinde beraberce saat
lerce "ka lıyordiik. 

1 . 

Bir .{Un ~ene böyle körfezin yük-
sek bir nokta.s:qıda denize karşı yan 

sında iş buldum. Fakat bu iş o kadar 
yorcuu idi ve o kadar az para kazan
dırıyordu ki, ancak on beş gün çalışa
bildim. 

Bir gün limanda dolaşırken yeni 
gelen bir vapurdan birtakım Hintli 
faldrler çıktı. Anlaşılan bir yardımcı 

adam arıyorlardı, bana ne iş yaptığı -
mı sordtilar. 

- Gemiciyim, dedim, fakat şimdi 
boştaY,Im. 

Cevap verdiler: 

-ı., ~m~l l 9" lutld0o ~U' kur.o 
maY.14rnbi1ırsın. Bizim yanımı7.da 
ça11ş. 

Yanlarında güzel kara gözlü birta
kım. kızlar da vardı. İşsizliğin ve bira~ 
da bu kara gözlerin tesiriyle Hintli 
faikrlerin uşaklığını kabul ettim. E
sasen çadır bezleriyle ujraşmak bana 
yelkenleri hatırlatıyor, kendimi haya
len denizde sanarak a vunabiliyordum. 

Her tilrJü vasıtalara başvurarak 
fakirlerin esrarlarına nüfuza ç:alıştım 

ama bunlar, esrarlarını büyük bir kıs 
kanchkla muhafaza etmekte oldukla
rından bu husustaki bütün gayretle
rim boşa çıktı. 

Başka bir çareye başvurayım de
d im ev genç bir Malezyalı kadına hoş 
görünmeye ba'}ladım. Genç kadın ev
vela çok ihtiyatkar davrandı.Lakin 15 
gün sonra bana karşı itimat göster
meye başladı ve bu suretle fakirlerin 
hokkabazlıklanndan birkaçını öğren -
dim. Bu suretle efendilerimin hizmet
lerini görmek hayli kolaylaşıyordu. 

Nakleden: Hatice Süreyya 
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Murad: 
- Hayır.. Tahminlerin pek o ka· 

dar doğ"n.\ olmasa gerek! - dedi. 
-Ya? 

- Hayallerin içinde yaşıyorsun, ci-
cim. Enis senin hakkında boş boğaz
lık etmiş değildir. Metresini de artık 
istemiyordur, işte o kadar! Hele se-

ninle benim hakkımda öyle şeyler dü
şünmez. .. Şu anda aklında öyle bir 
§eY yoktur. Çünkü ona karşı beslediğin 
anne)ik alflkasmın derecesini gördü. 

tsmet, n&zikane f aka.t rencide ol
muş bit şekilde, Muradın düşünceleri
ni dinledi. Enisi, kendinden daha 
mı iyi. tan.ifhğiru iddia ediyordu ? 
Nbıl oluyordu da uzaktan böyle 
h~ :verebiliyordu? .. 

Murad, birdenbire: 

- Enis bir buhran geçirmiş, evet ... 1 
nkönce ikimiz yüzünden çok betbaht 
OlmU§ ... 

Kadm gözlerini açtı. 
İki eliyle Muradın kolunu yakala

dı ve bUtUn kuvvetiyle sıktı: 

- Bunu nereden biliyorsun? 

- Sual sorma, istemem, cicim .. 
Ben sana yalnız süktın ve rahat ver-

mek istiyorum. Kendimizi bu işte ka
bahatli çıkaraca.k hiçbir sebep yok
tur. Enis cidden mükemmel bir insan-
dır vallahi! j 
Artık kulakları hiçbir şey igitmi- j 

yordu. , 
!ki eliyel birden Muradın ceplerini: 

aramıya başladı. Göğsü asabiyetle f.1 
nip çıkıyordu ve boğazından bir ıslıklı 
duyuluyordu. - - · · 

Adi bir seyis olmakla beraber ben de • 
bu adamlarla beraber yaşıya yaşıya l 
onların adetlerini benimsemeye başla
mış;tım. 

-Benim fikrime göre bir Avrupalı
nın fakirbrin bazan muciuye taş çıı

kartan hokkabazlıklarmı kavrayıp öğ 
renmesine imkan ve ihtimal yoktu. 
Bu sanatta sakal ağartmış ve ken
dilerini fevkalbeşer bir mahluk telik
ki eden, halkın hürmet ve itibarlarile 
istinas etmiş olan bu adamlarda sırla
rmı yamaklarına kolay kolay ka,ı>tıra
cak göz yoktu. 

Bilhassa heyetin iki ihtiyar reisi 
mütemadiyen iradelerini tezyit ile 
meşgul olduklarından beyaz ve uzun 
sakallan taş gibi hareketsiz duran vü 
cutlan ile herkeste derin ve huşua 

yakın bir hissi hürmet uyandırıyor

lardı. 

Fakirlerin en büyük hünerleri bir 
fidanın ani olarak büyümesiydi. Hint
li fakir, bir çekirdek alarak bunu 
toprağa gömüyor, bir müddet sonra 
toprağın yarılarak yerden k:Uçlik bir 
fidanın yavaş yavaş yükseldiği far
kolunuyordu. Küçücük fidan bir örtü 
ile kapatılıyor, ve fakir birkaç esra
rengiz cümle tellff uz ediyordu. 

Örtü kaldırıldığı 7.alllan fidanın bir 
metro yükselmiş olduğu kemali hay
retle görülüyordu. Ben o kadar me
rak ettiğim halde örtüleri ve saireyi 
yerlerine koyarken hiçbir sahtekarlık 
farkedemedim. 

( Devcunc var) 

- Gidiyor muyuz? 
- Gidiyorsunuz. 
- Şimdi mi? 
- Şimdi. 

En önde duran bet kltiyi birer birer 
kollarından çekerek ayırdım. Ve nöbet
çi gardiyanını yanlanna katarak apğı 
yolladım. Onlar merdivenlerden inerken 
arkalarından bakıyorum. Lot basamak· 
lardan ağır ağır, melQl melul iniyorlar. 
Sanki bir cena.ıe alayını takip ediyorlar. 
Hepsinin yü.ıü sapsan, hepsi keder ve 
ıstırap içinde.. Belki vicdan azabı du
yanlar da var. Fakat, kaç para edre. 
Yaptıkları zulüm ve hiyanet bir kuru 
nedametle unutulacak 'ey mi? Onlara 
zerre kadar acımıyorum. 

ikinci bet kitilik kafileyi de aevket
tikten sonra nöbetçi polisine ıu talima
tı veriyorum: 

- Geri kalanları onar dakika fasıla 
ile beşer beşer gönderiniz. Ben aşağı 

iniyorum. 
Merdivenlerden inerken içimde ga -

rip bir his duyuyorum. Şimdi bir muci
ze olacak bu hainlerin hepsi geri çevri 
lecek, ellerine kelepçeler vurularak 
Türk po1isi tarafından ileride millt mah 
kemeler tarafından muhakeme edilmek 
üzere alıp götürülecekler. Umit dünya· 
sı bu! Aşağıda kolonel Ballar ile Ka -
piten Benet büyük kapının arkasında. 

iç tarafta ayakta duruyor ve önlerinde 
ki küçük pencereden rnemlckct hainleri 

duymaması kabil değil. 

Ara ııra önümüzden tr 
çiyor. Buğulu camlardan bili 
!erin orada geçen MdisedeO 
oldukları muhakkak... Kaıll 

tan hainlerinin yüklenmekt• 
kimin aklına gelain. HergUıı 
!eniyor veya öteberi indirilİ 
der. Çünkil herifleri de · 
termiyoruz. Birer birer dı~ 
derhal kamyona tıktyoruı:. 
karak yüklenmekte olaıı 
ne baktım. tkl taraflı tabet 
kemleler konmuıtu. Mül 
rın üzerinde soğuktan ve 1' 
terinin biribirine vurduğUJIG 
ruın. ~ 

Başımı arkaya çeviriyo~ 
kar§ıdaki muhallebici dUk 
yor. Bu sırada dükkSnın kS __ ,._.,,, 
çe yaslanmış, gözlerini k• 

mi§, bir eli belinde genç ~r 
1 

züme ilitiyor. Karanlık içıııd 
miyorum. Diğer kamyon1.1ıı 
ru ilerliyorum. Bir de ne g 
zim Üsküdarh Saip. Bir eti1,ıt nın kapzasına yapIJmT!f· ı>• 
rimde ... Yava§ça sesleniyor: 

- Emret. Şimdi atılacaııı": 
Korkudan kıpkırmızı olıJ 

vaşça: 

- Delilik etme ... diyorutı" 
- Tahammülüm kalmadı 

- Yazdı mı? ... Mektubu nerede?.. Ve bu yorgunluğa sebebiyet vere:- idi. ~vet, düşünmeden, hlçbl' 
meye istinat etmeden ... ~ Hani? .. Ver mektubunu... Okuyaca- Murada içerledi. 

ğım ! Okumakta devam etti: 
- Rica ederim ... Bırak.. Söz ver- ''Her şeyi b&.§tan sonuna kadar söy-

dim, İsmet! lemek daha iyi. Ondan sonra ferahlı-
- Ver mektubu diyorurn sana... yacağım. Rahat bir nefes alacağım. 
D!şlerini gösteren canavardan na - Sırtımdan bir dağ kalkacak! Bu anh

sıl korkulursa Murad da, İsmetten şamamazhklar arasında boğuluy'1-
öy1e korktu. Hatt! bu asabiyet anında rum. Halbuki sen ve ben bu samimi
kadının ?.khm oynatmış olması ihti- yeti yapabilecek insanlarız. Mektup
malini bile dUşilndU. )arın gamlı, endişeli ve acı! Bunlarr 
Kadın bir çığlık kopardı. Elini dal- farkediyonım, azızım. Seviyorsun 

dırdığı cepte aradığı kağıdı bulmuş- Mes'ut değilsin. Sevdiğinin kim oldıı
tu. ğunu da biliyorum. Daha ilk günler

Artık, müdafaa etmek, kadmm o- den itibaren işin farkına vardrm. lşi 1 

kumasın:t maru olmak ihtimali var nasıl anladığımın tafs"latmı vermiye-
mı? ceğim. Çünkü bunun ehemmiyeti yok. 

Hiçbir kuvvet, bu ananın elinden o Biraz dikkat, biraz murakabe, ve bir 
mektubu alamazdı. Hem kimbilir, bel· az da kalbimin gözleriyle bakmak ha· 
ki de, okuması daha iyi idi. na her şeyi anlattı ... Siz, ikiniz de o 

''Muradcığım ! d A 'Ce değişmiştiniz ki, bunun sebe-
"Sana bu mektubumu, bir dil'8eğim bini anlamak güç olmamıştı. Bana I 

üzerine dayanarak yatakta yazıyo· karşı bir Komedi oynamak için pek 
rum. Kısa kesmeye mecbur kalaca- çok azap çekiyordunuz. Meseleyi an
ğım. Çünkü çok vaktim yok. Yalnız lam1vavım diye çabalıyordıımız! 
vaktim değil, takatim de yok.,, "Bütün bunlnrı sana ı:ınl t.tmak. " " 1\ 

İsmet, içinden: yorucu ı:ıev! Yarım dlmlelerlmden • • 1 
•-Vah yavrucak! Nasrl yonıJu- tam mana çıirnrt! Ne mmtn l"ekerim 

yor yazarken.. Yaz!Slnın titrekliğin- ne ıstırap! ... Ah, sana tarif edemem. 
den de belli.... l Evvela azabım küçük bir çocUk azabı 1 

met ve takdir ettiğim biri~ 
dostumdun. Onu ise, bilt~ .J1 
daha fazla seviyorum. ... ll""' 
iç·nden çık bakalım! 

"Ben ki, kendimi çok ~ 
şünceli sanırdım, işte bu ~ 
mülüm yoktu. Nazariye ol 
verdiğim ~eylere pratikte 
yorum. Başkalarına ait ol~ 
diye telakki ett"ğim bir oe,,,.~ 
mımın altında dayanıinıal 
gibi görüyorum. 
"Yavaş yav&.§, isyan edB,'ıJ 

b:ıstıra, ben de bu i~leri 
bulmrya haşladım. o.~ berıUti 
tir. Sen de çok cazipsin, ~ 
gizli kapaklı i~lere ne h8 

1 ribirimize hakikati niçin 
yelim? . 

"Mahremi esrarınız oJab' 
cim rahatl:ırdt. Size kar1f 
his ancak hllrmet ve iti!Jl•t 
ğer beni bir arkadaş gil7İ 
scydiniz, sizi atfeder ve IS 
tasvip ederdim ... LA.kin si• 
telakki ediyorsunuz ve !Jetl 
lıyordum ... 



HABER - Akşam postası , 

'T1\NBUL BU çÖP1@~~c~~;i]Sopa-ile i~_ra m~niU:. 
LASINDAN KUR- "Bu, ~a;son runu dovmege 

TARILMALIDIR nizamına asta, k~~a~~c~ vo~n~y~i~,~öylemediğlni 
ec.i.diye köyu·· nden kaldırılan asla u.1-1maz,, sop:ı arkada duran alacaklının akraba- bu sefel'lik <ıffecHlmesini istiyordu. 

~ larından ihciyar bir kadrnın sırtına in- Mahkeme heyeti gerek suçc;luyu ve 

' ct.opler gene 200 metre Garsonlar kaç yaşına kadar çaıı~ır miş. Şevkiye hunun i.izerine kapıyı ka- gerekse §ahitleri dinledikten sonra kı-
lar? İstanbulun en ihtiyar garsonun ur: pamı§ ve ısrara rağmen artık açmamış- sa bir müzakereye çekilmi§tir. Celse a-

l
ı ıle r iye d • • k • 80 yaşında olarak bundan bes sen.: : vvel tır. Meı>elc Beyoğlu müddei umumiliği- çıldığı zaman reis kararı şöylece oku • 

hl 0 ülüyormuş vazife başında öldüğünü ;nlatıyorlat. ne haber verilmiştir. Müddeiumumilik mağa bı:şlamıştır; 
ı. r i çl n d k . R h • B "f' 1 b . k de inadında devam edecek olursa kapı- - Şevl:ıycnin. memurları vazife e$ -

~ e 1 flup ı·sıasyonları da ~e rın u 1 ıoar a enım onuştuğum g.uson. 

h 
~ ·~ onun yanında orta yaşlı kalacak. Çünklı nın kırılarak içeri girilmesini ve Şevki· nasında tahkir ettiği ve işlerine mani 

tdi . Si halını tebdil ediyor henüz 61 yaşında olduğunu söylii}or yenin de mahkemeye sevkini emretmiş- olduğu sabit olduğundan ve "bu sefer-

t. 
Ycııın elli k"" . . k"" 

61 
a d k' K + 

1 
tir. lik affediniz. bir daha yapmam! .. demit 

ç k mış azıyet oy e ıs 
1 

Bunun i.ızerine Teşvikiye karakolun· alması da esbabı muhaffife te~kil etmi· dıg"ı altı .. usur bın liraya sa _

1 

. V . b"" 1 · e :Mecidıye oy- Y şm a ı oço, ıstanb..ı un 
ıtıu~z~a- b0.P .amyonu şehr'ın ba-

1 
· k kokudan kurtu a yüzlerce garsonundan biridir. G ~=son· d .. , .. , - tiler gene sine ten ve , an dört polis memurile bir komiser yeccğindcn 1 ay hapic ve 30 lira ağır 

p ı._ ır dert olup c-ıkmı~tır. . luk "ananesine,, bugünlerde p~\( iti-"lltnyonJarı .... d :s :ı mıyacaklar clcmektır. vaka mahalline giderek mahalle mü - para cezasına çarpılmasına ... 
bir "Öpl·· yuzun en Mecidiye • • * ·ı· d ı w h ld k K d h b't · · B k • uk mes•n ı e 1azır oldugu a e apıyı arar a a ı memıştı. uraya a • 

~
ve Maçka taorfalsile beraber bütün Belediyemiz, bütçesini dar bulduğ~ kırmı~lar ve hala inadım inat diyen Şev darki sözleri sükunetle dinliyen suçlu 

c ., lcl · · b" k · ı · amamakta e 1 kiycyi zorla karakola götürerek yap • hapis cezasını işitince tekrar ag~lamagw a 1 hatı·n ra an da karası"nek b Jk 
trntıer-' .,,e ikten sonra simdi baş ıçın ırço. ış en yap . d h' de '-'C de t hl.. . haklıdır. Fakat ~öp meselesın e 1~ tıkları zabıt varakasile Beyoğlu cür · ve yalvarmağa başladı. 

., e ııte ba~göstermiş • böyle bir mazereti olamaz. Bu derdı o~- mümeşhut mahkemesine göndermişler· Reis kendisine susmasını ihtar ettik-
''Sele ıA ·· le bır d" ~ ;:,.hht . !Udur, tadan ko ld.rmak için mm a şoy ". Tabh şah itloc d, bonb". ten •on<a ag.r ağ« devam etti : 

uJ e]ıf Yer) d çare akla gelebilirdi: . Beyo~hı müddeiumumiliği yaptığı - Ve fakat ~imdiye kadar hiçbir suç 
P' Uayycn nerk en gelen çöp araba - Madmeki çöpleri eski !ekilde denız~ ilk tahkikattan sonra davayı İstanbul İ§lememiş olmasına binam cezas·nın 
~ ıı:tasy0 1 

° talarda tesis edilmiş kt d"r Elh üc;üncti asliy cceza mahkemesine hava- tecilile GOO kuruc ilam h3rcı ödeme•ı"ne 
. narı ı n .. kl . . dökmek sahilleri girletme e ı · _ :s ,, 

Çôplcr .. , a yu erını boşalt- ,.. b" 
1
. 

1 
" s • kam}•on alı · le etti. Burada devam eden muhakeme karar verildi. 

n orada bi ··dd c;ort ın ıraya a tı a n., ra Yn · r mu et kaldık· ~ .
1 

b"" .. k b"ır motörlü müddetince Şevk:vc boyuna ağlıyor ve Şevkiye sevinmi~ti. Kavnar su ban-
\U cı karnyonla 1 h" nacagına bu para ı e uyu J J 1rıcktcdir r a şe ır dışına 1 yalvarıyordu: yosundan soğuk su banyosuna ba~la -

g duba tedarik edilip çöpleri bunu~ _a ~- _ • .J. ... ~ribi bu. .. .. . k d . d""k k mum·· kün olabılırdı. - Ne olur bu seferlik affedin. evde mıs bir insan haliyle mahkem~ ~alon unu 
W' " ır-1 çop ıst 1 cı tnıze o me ~ ndc ih asyon arı.,nin ~ h · çoc:uklarım var. Onlara kim bakar? sallana sallana terkteti. 

ı'-Panr ,_o·· .d. as edilmi" olmasıdır. Veya gene ayni miktarda para ile şe rın b d 1 d h"ıddetı"nder. nrı 4 Pt :r ar e en oma ıgı için, Dinlenen be§ şahit hakimin sorduğu 
sı :> A b ı a J er sua e ., ev ıye a ey ınc e cevap ver· 

" 

fabrı'ka usu baoı:ında, Kasımpasa dı:ıında ve çok uzakta bir ftnn yapıp kendı" kendirıı· yı·,·or.. h 1 S k' l h' 1 
lldan ho'• 1 civarında belediyemiz çöpleri burada rakmak imkanı u un -tıruı Y c ınik . . b.

1
. a· Ben yemeğimi ycrken o anlattı· clikcc suçlunun hıçkırıkları çoğalıyor 

··';ıi trıı.ı. b rop ve pıslık yuva- ı ır ı. ' h b ı ~ ı · ' - A ayım, şimdiki garsonluk mu 
er tar"ft u unrnaktadır. Herhalde istanbullıılar bu çöp ve sı-.t.. ~ aıı ı. A i::ıin içine soluk cocıık doldu. Gerci bi1. 

,.?chir ir
1
• d "'amyonla yüklerin; nek derdinden halas edilmelidir. vru· -kt ~ en b"J yapılacak. de gençtik. Ama gençliğimizi bi.~rdik 

<ıdırla . e ı ecek yerlere bo _ pa r.:hirlerinde, tetkik mi cl eı t ·ı.. Şimdiki garsonla••n mü~teı-i y l ı n a 
rn · •vlcciaiyeköy·· f · •:enı· bı'r mu··telıas-s mı getirilecek, m: =-"J..1 .. d. ... u acıa - J ~· sigara içtiğini görüyorum. M ii~t~:-: ya· 

· r..; • 1Yc . ._ yapılacaksa sürat! yeapılmalı bunun r· •Ylccid" nında sigara icmelc mi? mal s:ıhilıi. acla-
0Plerj ıyeköyüne d""k""l .. C',aresi bulunmalıdır. Bu işi şehir planın . a il kaldı o u muş mt. beş gün dışarı çıkarmazdı. E-;ı<idt't 

il ka~ rılmasına karar ve <lan, konservatuvarın yeni binasından, )az •ar b r- sabahları birahane, meyhane ve •a lo 
• • dıtrrıa g:. u sabahki bir gazete· falan abidenin yerini tayinden maalesei " rıc ,_ . <>re ·· . kan ta sahipleri bizi asker gibi diz'· he 

..:: a,.. ıki ,,.. Çopler eskı yerlrein- daha evvel plana almak lazımdır. Çöp -·"lnı· J\IZ nı pimizin elini. göziinü, tırnşını ve s~c.mm 
U~ sur . etrc kadar ileriye lüklerle dolacak olduktan sonra plan Ctıle t b" taranı~mı muayene ederdi. Her : aban 
.... at ık edilmekte"· konservatuvar ve abide nemize 1 r I"~.... J garsonlt:ğun sırrına, inceliklerine dair 

Llu··k~&da lhtı·ka,.. rla mu·"' ca- kendisinden yeni bir ırnsibat dinlerdik. ,, Umet Parmaklarını 7. ucunda tepsi götUrmek 

dele l·çı·n kanun icin imtiharııargesirirclik. 
Cephes·ı "İskemlelerin a~·akıarını snm~·; de 

bizim vazifemiz<li bayıın ! Patron, tı<.Jamı 

Sa ( ilal'J turo11 I ıncide) 

h 
b . . dir~s~l~~o r oradan yakalardı. İskemleyi kaldınp bir 
''"1 duğunu söylemiştir. Mfü;tahsiller di- bacağında leke gördü mü, derhal n°esu· 

!eklerini soyleclıkten ~onra Baı,vekil lünü bulur ve onu birkaç gün, . cericl~ il 
v~•nin Progr:alıst partisi ha 'h 1 memleketin iktıı;aden yiılffelmC'si ic;i11 alıkordu 

etmişti rnrna müzahir ol. neler yapılması lazımgcldiğini anlat- "Zenginlik nıi? .. Garsondan .. engin 
ktır ve .. .'. Parti bu vadinde olan pek az görülmüc;tür bayını. Gerçı 

!'~ '-Unthu · mış, göstc>rilen masrafın pamukr;uluk e'"<'si d rıyet kanunları ı,; ka tane var Mcself, birini oılirim 
ltı11h ahilinct . · için tabii b r mnsraf o1tluğunu, memle ır ç · 

afa7.a . C dem okra tık Tt' ki, 2 5.000 lira yaptı. 
~, f .. r ll }.a, 'e her tu'"rlu·· tazkı" ketim izde pamuk fi:ıtrnın dünya pa· . 'i " Fakat bu, bir veya birkaç ta.ncdır. 
t < erın tas 1 mukçulu~un:ı nazaran yük~ck bulut~· 1 · k 1 k 1 -.' Ça.)

1 
arnrf haklariyle ~ şten ejrkıp eve gıtme . eve en çı ·ıp c og-, 

~' '"e kaşrı:a vr biriktirme ı;cr. 1 duğunu. buna perakende ~atışların ruca i§e gelmek suretiyle o para. belk 
a:ı~i\ !l. n tın tamam ii ta thildni sc~biyet \'r.rJiğin i sijyliycrek demi§ biriktirilebilir. 

• ti 'Ztııctmi ~tir.,, tir ki: Ama garson arkad:ı§ 1aı-m var; ~imr1• 
teti Jıat· l'etaırı "- Fransa :hracatını intizama ::ıok- adam olmuşlardır. Yani Tokaflıyar. 

Avusturya 
krallık oluyor 

Bunun için yakın
da reyiam 
yapılacak 

A vusl urya Krallıfjınrı namzet Prens 
Otto 

• ..__ .'~. l" er 'P'<'S ı (A .. mak ic.in parasını dU15Urdii. Bunu if'.a- p ı· ~ı"bi '-·erlerde calıctıyorla de · t. t ,,, ) p · ~1:· 
1
• - crapa as t> J • :r -

ııl" ıj he ad ika} 
8
°
0 

-:-- l' 3 n~ - · 1< ı betli bir tedbir sanmıyoruz. Biz para-' mek istiyorum.. Ilrnse burada - ha- Avusturya ba ·vekili Şuşnig son bir 
'/ tit ~~lrırıa sya ıst fırkasımn ınız1 dfü;iirmiycccğiı.. Mallarımızı k:i· yır, hakir görmek istemiyorum. Sizir. nutkunda, Habsburg hanedanının A · 

etl!k su tnesi hakkrnda mütalc. nu he tıları ) azıyor: lite \"e kantite bakımından yiik~eltmek yemek yemeğe gçldiğiniz yer fen:ı ola· vusturyaya {!Önmesinin "artık imkan 
· ecı Yaıın . . için tuW.cağımız yol şudur: ~lücad" bllir mi' - iı:.t~ geçinip gitmekt.!ı•İm.. dahiline giı mis olduğunu .. söylemiş ve 
J le. e ltıarı·d arne, ı.stısnai olduğu kyi b.r lmnun haline sokacağız. Bi- Fakat. btt. zamane g"lrsçınlarmm ın:.işte- "bunun için yakın zamanda reyiama mü 

ltı.aıı b 1 ardrr. RadikaJler hk lT •. l w d · td· \ı 'ru t zim yapaca;rmız mücadele bil ha~~<" rilere karşı 1;uba ı ıgı c ogrusu zı ıhma racaat edileceğini., bildirmiştır. 
ı ;"'· l\te s; a:.Hı müracaat etm'! loptancrlıktadır. lhtikiın speKüliısyo- gidiyor... Şusnig bu nutku parlamentonun hu· 

l'\·kaı 111 !!kefe müracaat et. Kendisine bir siı;arıı verdim. 5 usi bir toplantısında söylemi"tir. Bu 
~ıtt.ı lde ~ 

1 
. . nu bchemelrnl önliyeceğiz. I~anuni :ı "aıı.ı agır a n·alın hadı.;, A,·uc.Iıırını u<•uştLtrclııktan son~:l, o- to]llantı tarihi telakki edildiği cihetle bü 

a, 
1
• • "ır. B lı ;yolla hayatı .) iizde :?5 • :JO nispetinde n k it i'ldıki\I u eyannameden muzlarmı kaldırıp ba~ını ısar.i'< bi:- tün ecnebi devlet mümessilleri de çağ· 

1' ..L•lııır llt so!'ı)alistlerle en ı;;ol ucuzlatacağı:ı:. ~!ra:ı.t makinc!c•rinde tane aldı .. Brnim sigaramı yaktı. Sonra rılmıştır, 
Y .. C!t ~r d kullanılan mazot \'C benzin fi:ıtları el" • .ttt' · 1-tuı ... 11 a iş birliği bilkn'·"t kibriti :. tereddiitlc: kc:n 

1 sıgarasına Londrada hayret ve endl,e 
J.P ·•ıu ~· yüksektir. Nakil vasıtalarında dnha 

"'nı<Jı ş demektir.,, götürerek: .... Londra, 18 - llabsburgların Avus • 
turya krallığına avdeti içiıı bir reyiam 
yapılacağı haberi Londra siyasi maha· 
filinde hayret ve endişeyle karşılanmış
tır. Bu kararın mevcut muahedelere 
muhalif oldugunu ve orta Avrupa dev
letleri arasında hadiselere sebep olabi

leceğini isarct etmektedir. 

·..Alr"' r} fazla ucuzluk meydonn getirmek için •. _ Güzel hatırınız ıcın ıcıyoru:n, de-
Y" "h hek f m feri de\•lete düşen \'azifc hakldylc Yerine di. Yoksa bu hareket. garsonl..:k ni· 

J t opı t getirilecektir.,, zamma asla, asla \l}'maz .•. 

~~/tcırııt'ker . DO iSi Başbakan bundan sonra haY'·an ha-
,. ...J <lfrtıda ltntzdeki kadın hekİnıJc. ktmtna ehemmiyet \"Prİleccğini, hay. 

ı-:JJrı tıtun~ on sene evvel kurulup. Yan cinsinin uakınıstzlrktı:ın bozuldu-
aııan c·r~ıama.n aylık toplantıla. ğuna işaret etmiş: 

'8 tı~111• • rk Gınckologi Kurumul. . n ılk. . - Biz hay\·anlarıımzr snmanla beı::-
yı~ :i idare ~~tı~~ı~ı dün akdetmİ) leriz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok 

il. ll. 

bu sene mayısında da Rigada 
birinci mük:ıfntr kazandım .. , 

gene 

Çclk seven 
lkad n n o ardan 

kcırkmaıDnsnnız 1 
(Varşovadan yazılıyor) 
Lehistanm C.zestoça kilisesinde iki 

lıin kişinin ibadet etmek için diz çöktü· 
ğü sırada mihrabda kucağında, altı ya1 
larmdaki oğlu bulunduğu halde doktor 

Nedulski duruyordu. 

Diz çökenlerin arasında ayağa kal -
kan bir kadın orta yoldan mihraba doğ 
ru yürüdü. Elindeki çantasından parla-

yan bir şey çıkard1. Kadını eli kalkıp 

indi. Doktor Nedulski sırtına uplanmı§ 
bir hançer e mihrabm merdiven1eiı üı-
tüne düştü. Yaralanan oğlu da düıtü. 
iki saniye için koca kilisede ölüm ses
sizliği hüküm sürdü. 

Sonra panik başgösterdi. Kadınlar 

çığlığı basarak baytldtlar. Erkeklet" de 

kaçmaması için katil kadının çevresini 
ku§attılar. Fakat kadın kaçmak ?çin hiç 

bir teeşbbüste bulunmadı. Bilakis poH· 
se teslim olurken: 

- Haydi beni asınız. Artık hiçbir fCJ' 
umurumda değil. Dehııetli lnıkamyor-

dum. Nihayet hıncımı aldım! Şimdi 
her şey bitti. Bundan böyle kimseyi al-

datamtyacak ... diye söylendi. 

Kadın karakola götürüldü. Şimdi 

tevkifhanenin bir hücrseinde muhaketne 
gününü beklemektedir. 

Katil kadın yirmi dört yaşlarında 

bir hastabakıcıdır. Adı Yanina Simone-

kadır. Ona bu cinayeti, nefret -:e kıs

kançlığa inkılap eden şiddetli bir aık 
işletmiştir. Senelerdenberi doktor Ne· 
dulski ile sevişiyordu. 

Doktor onu daha on altı yaşmdavken 
evlenmek vadilc evinden kaçırmış. Fa • 
kat, bu vadi hiç bir vakit yerine getir~ 

memişti. Çünkü evli bulunuyordu. 
N edulski karısını bıraktı; Yanina da 

doktorla hiçbir vakit evlcnemiyeceğini 

bildiği halde tam sekiz sene birliktt 

yaşadılar. 

Hastabak1cı onu çok seviyordu. Dok 
tor Çir kadınla sadece konuşsa bilt 
müthiş kıskançlık eserleri gösteriyordu. 
Birkaç defa doktoru ölümle tehdit etmit 
ve bunu bütün komşulu i~itmişti. 

Yaninadan bıkıp usanan doktor, bir 
giın, nikahlı karısına yaptığı gibi sev • 
gilisini de bırakıp kaçtı. a ı>rorl'S·~Je ını se~miştir. Ba~. tur. Hayvana un \"C arpa ,·ermek Jü. 

haşk or Kenan Tevfik, i. zrnıdır, demiştir. Brıs,·ekil saat 14 df' 
. anfıkı ..... 

~ıacar pehlivan greko romPn güre!'i Kederin verdıği ıstırapla kıvranan 
terl' h ettiğini. daha ziyad<' bu ''"- zda Yanina intikam almağa yemin etti ve 
ihtişnst o\duğunıı, fokal serbest gii- bu yeminini g~çen pazar günü kilise:.ie 

ı1. p· ara Dr. Orhan 'fah~in ·~azillidı·n Aydın~ ; ••. : eket C'tmi!"t ir. 
1kret . fi hrrıct • g~nel ıo;ekretcrliğc Başvekil tzm r'.de 

ıı :\.ql11'1 1 • t ·-·~l r. J\a1l'l·ı ' ce se sekreterJıkle. zmir, 17 - Ba.5\·ekil bugiin saat ı~ :t tır. ı '-e Şcrir intihap ofun. de hususi trenle Jznıirc geldi. Yarın 
"j~ eni he, .. 

1 
1:~lkevindt' pamıık mtistalı!"iliel'ilc gö-

l • " g ı ruşecektir. 
P a:nacak e ecek sene Ankar.1. 

bİ~tl ogi ){ta ( .tki n ci '.Milli 1'ü rk G i. =======::::::::::;::::::=::::=::====:...:::..=::_ ı 
lı'·J rtıltaJı) · · YC diin~anın her tarafındnki h.adm 

1\ ara h J('Jn ~imd.iden 
·~ 1\§lnmrı.tır hekimlerinin i .. tirak edeceği hu ku. 
~~ı Urun. .. . 
. 1'dal!a to:~·eJ,rj Hl3 mayı.sında rultaya, memleketimizden de hir<'o:. 

b~ nlogi "Ron lll13(nl\: (Arsruhı~al ginekologlar gidec<>k H kon~re)t' ~r.• 
~ '/' rdir. A gresi) ne d:\\et f'dfl. z~dilmek iiz<>ı·c değerli trarnylar g(i.\ 
Jl ln~tcrıinmrla yapılacak tureccklcrdjı., 

rcs de yaptığını !-lÖylcm'ştir. yerine getirdi. 
Mncar glirc>!)cinin bahsettiği Nurul- 1----------------..... 

lah "Filiz" Jfıknbiyk maruf meşhur 
Türk pehlh·anı olsa gerek... Ancak 
bizim bıldiğimiz :'\urullah da Avrupa
da ycnilmis değildir. Hattiı ~·enilmek 

şoyıe aursun iki metrodan aşkın bo- lllllmllll=llllll 
yu. de\' cüssesiyle karşılasacak rakip 
bulmakta bile müşkülüt ı.;ekmislir. 
1Jk Paris olımpiyntlarmn bu feYk::ıla
de ciissesi bchanc edilerek alınmamı§-
tır. 

• 
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RADYO 1 
lSTA'S'BUL: 

18,80 çay saaU, d&nS musiki&, 19,30 konfe 
raııs, Dr. Fahreddin Kerim tarafmdan, 20, 
Mllzeyyeıı ve arkada§ları ta.rafından Türk 
musikisi ve halk ~kılan, 20,30 MUnir Nu. 
reddin ve arkllil8flan taratmdAn Tllrk musi 
kisi ve halk prkılan, Zl, pllkl& aololar, 21, 
... o orkeW"a. 22,30 Ajans haberleri, 23, IOll 

VlVA.'JA: 
18,10 konser, 19,35 gençlerin zama.nı, 

haberler ve edebt yaym, 20,85 p.rkıl&r, 21, 
ıo musiki, 22,50 fllmlere dair, 23,15 haber • 
lre, ıux>r, 23,315 oda mus1kiJıf, 24 çingene mu. 
al kisi, 

BERLtN: 
17,05 musiki ve eğlenceli yaym, 20,0:5 eğ. 

lencell yaym, 20,45 ııpor haberleri, 21,05 o. 
pera yaymı, RJgoletto, 23,0:S hava raporu, 
havadis, spor, %3,315 gece musikisi, 1,05 ka.. 
n§Ik yaym, 

BUDAPJIŞTE: 

18,3!5 konfe.rana, 19,05 çifte piyano ile kon 
ser, 19,50 konuşma, 20,35 operet. 23,10 aa • 
Jon orkestrası, 24,25 cazbant, takınu, 1,10 
eon habreler, 

BÜKREŞ: 
19,05 havadis, 19,20 dıuuı musikim, 20,10 

konferaı:uı, 20,30 Balalayka konseri, konfe. 
re.mı, 21,IO konser, 22,35 haberler, Z2,45 apor 
23 eğlencell konser, 24 haberler, 
PABIS (P,T,T,): 

17,015 aentonlk konser, 19,05 ıarkılar, 19, 
35 cina1 plyea, sonra konmedf, 20,35 vo 21,40 
havadis, ıt,l50 kan§ık yaym ve apor 22,35 
opera yaymı, Manon Leako, 24,50 dans mu. 
atklsl. 

ROMA: 
17,50 orke8tra kouert, spor, 19,IS gramo. 

fon, spor, 20,85 spor, sramotOll, 21,10 h&va. 
dls, 21,M gramofon, 21,45 opera yaymı, 

sonra konupna., 23,~ revU. aonra lbıema 

konu§n1a, 24,015 havadis, 24,20 dans mualkf. 
si. 

İstanbul Aıliye iiçüncü Hukak mah. 
bmesindea: 

Bqiktaıta 38 inci ilkmelırtep öfret· 'ı 
menlerinden Adalet vekili avukat Meh· 
met Mibriain Bcıiktaıta Valde ~ttmeı 
bakkal eolcak 16 Numarada oturan Muı
tafa KimiJ aleyhine açılan ve ınahke· 
memiıin 936 - 1044 numaraıına kaydo· 

1 

Iunan bopnma davasının ckıru.,na günU 
mijd~Weyhln ikamet~_.pa-.,... 
yeti hasebiyle ilanen teblii edildili 
halde M. aleyh mahkemeye ge1mtmİ§ 

olduğundan hakkında gıyap karan itti· 
haziyle emri muhakemenin 11 - 11 - 1 
936 saat ona taliktna karar verilmiı

tir. MUddeialeyh mumaileyh meıkOr 
günde de ~lmez ve ya vekfU k11nunt 
g8ndermene hakkındaki dunıı~nanın 
gıyabında cereyan edeceği ve bir daha 
muhakemeye kabul olunrnryaeafr • ebJiğ 
makamrna kaim olmak tıure UAn olu . 
nur. 

5827 

SiNEMALAR 

SAKAJtYA 
YD..DIZ 
SOHER 
Al.KAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 
ASTOB.YA 

BEYO<lLU 
K&dml&r klUbU 

: Şen gençler ve Kan. 
ıüller 

ı Mazurka 
ı Lorel • H&rdl Hindi.standa 1 

(Türkçe) ve Şeyt&nlJ 

tren 
Mazurka 

ı Eski zamanlar 

Gl.zll vealka 
Eski zamanlar 

ı Bildlrmeml§Ur 
ı Meyerling taclaın ve Tat 

il au babrlyelllerl 

ı Nakavt 

ı Şendul 

Monte Kristo ve Valı§l. 
lere hücum 

C'OMUJUYET : Bildirmemi§tİr 

ISTANBUL 

ALEMDAR 
KEMALBEY 

Program bitti ve tkı 

yUzIU katil 
GöğnUm Mnl ~Uyor ve 
Frankqtayn'm n!pnlı11 

CönW dedikoduları ve 

Çöl aavqlan 

: Kızıl alev ve Cilrilm ve 
ceza 
BlldJrmemJ&ıUr 
KedJ ayatı ve GUDdUz 

lnsan gece kurt 

KADI KOY 
ı Bild!rmemlıUr 

ı BildlrmemffUr. 
: A.ıaıı adam 

OSKODA~ 
ı Saadet 

BALAT 
: Bir qk hik&,ye.S 

Karaluıd1 

BAKIRKOY 
lllL'lt'rADI ı BlldlnMmSftır. 

TIYA'l'ROLAB 

u.ım,,, ... 
TEP&8A.fl ...-1a...

Saat 20 dt 
MAKBJl'l' 

....... TIJ'a~ 
M&t 20.ao da 

ıUDAllLAa .. 

HALK OPERETi 
Pelc )'akmda kıf opent. 

terine baftıyor. 
8Z1'1:K 

BU)'Uk optret Qç ~ 

MtbOıs lerf-* " 
..... Mel 

Tl:!IC. KiVE 

l\Q~~T 
BA~KA5J 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
J2A~T~~D~R 

HABER - Alipm pa1lalı 

insanlar 
Azar azar etıp 

aııemak suretile 
Zehir blle 

içebiliyorlar 
§imalı Amerikaıun kutup sahaJinda 

bir milyonerin evine, güs halle bir et· 
kimo gelebildi. Açlıktan ölmek Oı:erjl! 

idi. Annesinin 25 kilometre uzakU bay· 
gın yattığıru söyledi. 

Istikllil Lisesi 
Direktörlüğün den : 

ı - Bazı şmıflar için yatılı yatıaız talebe kaydına devanı 

2 - letiyenlere kayıt ve kabal ıartlannı bildiren 
gönderilir. 
Şehzadebqı polis karakolu 

Annesi sıfırdan aıağı 30 derce~ so • --~--.----------------------
iukta kırk gaattan fada bir ıaırıan 

yatıyordu. Uı:crindeki tlbiseleı ı!tn 

ba;ka bir teye bürünmüı değild: Bu· 
nunla beraber hila sağdı. Gösterilen ih
timam neticesinde kendine geldi. 

Hiç bir Avrupalmın böyle bir tart 
içinde iki sa.attan fazla kalamıyacağt 

muhakkak olan böyle vaziyete •<ıiuğa 
alıırruı olan kadın tahammül cdebGiyor
du. 

lnsan vücudunun her şeye alı1tıf1 an
laşılıyor. Hatta en korkunç ı:ehire bile .. 

Türkiye Ziraat 
meclisinden: 

Bankası 

Türkiye Ziraat Bankası ıene1 kurulu adt surette 
tqrinin 18 inci çarpmba günü sa.at on bqte Aıık 
Merkez binasında toplanacaktır. Deleıelerifi bu 
hulunmaları rica olunur. 

İ!>pla.ntıda göriilecek itler: 
1. . ""rak" 1 --" 1- 1935 yılı idare mec ı11 ve mu ıp rapor aıı .. 

2 - 1935 yılı bili.nço klr ve zarar heaaplarmın 
1931 seneainde Madsaa ıehrind~ bir ıı. 
Hintli, halis asit aulfrik ve Aaid Nitrik, 
hatta kiyanos de potasyum da d•hil ol· 
duğu halde birçok :ıchirlerden yemek 
suretiyle Ka.lkot ilniversiteıi bilıinle

meclis\ raporunun tuvibi ile i.zaıının ibrası. ' 
3 - Safi ki.nn arzedilen ıekHde dağıtılması. 
4 - idare Meeliıi &zumdan müdc:ietleri biten B•Y 

oğlu ile Bay Cevdet Savranın yerlerine aza ıeçilmeai. 
rini hayrete düıürmilftUr. 

Fakat ıarip olan JCY ıudur: 1933 te· 

nesi martında bu Hintli, aldıfı bCtün 
zehirlerin Uıerinc bir miktar da Striknin 
a]mr§ ve iki saat içinde Striknin z~hir • 
Jenmesinde öimilgtür. 

Yorgunluıu gidermek ve mukavim 
kalmak için Arsenik zehir! alan oduncu
lar ve avcılar vardır. Evvel! gayet 
az olarak bu .tehiri kahve içinde alır
lar. Sonra miktannı o dereceye vardı· 

5 - Ölen aza Bay tama.il Hakkı YüreğiroğlunuO 
tünün 54 üncü maddeıi mucibince muvakkat balığa fi 
Saidhı muvakkat azalığının tasdiki ve kendisi mütevef 
mail Hakkı Yüreiiroğlunun bakiyei müddetini de ikııı•I 
malda yerine ba ıeçilmeıi. 

G - Mürakiplerin 1935 yılı ücretlerinin tayini •. 
7 -1937 yılı için iki mürakip ve iki yedek mUraJıİf 
• k. 

rırlar ki, alıımaımı bir adam bunu ilk -----------------------
ahıta olür. 

Bu hadisenin de garip tarafı, ar1enfk 
alanlarm sart hastalıklar hUeumuna tta· 
diren uğramalarına rafmen, anerıifini 
birdenbire keıtiklerl uman. ar.enik 
zehirlenmeıi araziyle ölmeleridir. 

Bir İngiliz kadını, "Karbon Monok .. 
id,, iaimll mUthit bir gu üıerinde tet • 
lrikler yapıyor. Bu gu, maden o".akla· 
nnda ve otomobil eğ:ıotunda but'.lnur. 

Doktor Alınacakt 
Askeri fabrikalar 
Umum müdürlüfün 

İngiliz tetkikçiıi, içeriıine karbon Mo· Ankara civarmda istihdam edilmek üzere bir doktor 
nokıid doldurulmuJ bit tanga girerek İsteklilerin istidalarile Umum Müdürlük Sıhhft §\lbefidl 
birkaç saat kilmr9ttr. Önce, muhtelif 
bat afnları duymuı, haıtalanmı2, uy· _ıa_rı_._<_2_066_) ________________ _ 
kulu haUer ıeçirmit fakat bf r mUddet 
aonra ona ahtmıı ve hastalık •14metl 
tamamen ıllinmiftJr. 

Garp memleketlerinde bizler .. enf
loenza .. yı bir tehlikeden ziyade, in.anın 
can.mı sıkan bir hastalık telakki ederiz. 
Halbuki Enfloen:ıa büyilk okyanot ada
lanna ilk glrdifi zaman ahali vebadan 
ölüyormuı gibi öldil. 

Blı:im vUcudumuzda Enfloenıa ya 
karıı muafiyet kaıanmı~ttr. Ok~·anos 

adalan yerlileri bu huıusta o kadar ta· 
lili değildirler .. 

KURUN Doktoru 
/Vecaetldin ~ta•agun 

Her gU.n 16,30 dao 20 ye kadar 
Lllellde Tayyare apa rtıına.nıarm
da daire 2 numara 3 de hastalan
Dl kabul eder. Cumartegf günleri 14 
den 20 ye kadar muayene paruız. 
dır. 

SA TIL1K A"rf AR DUKK.ANI 
Topkapıda tramvay ca.dde8l 4-8 ttu

mı.r&lı attar dUkk!nı devren satılık
tır. U'stilnde bir odaSı ve arkada ba.h· 
çesi vardır. Kirası 8 liradır. ~iyen. 
Ierin dUkklııa mUracaatıa.rı. (~788) 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

No. 60 

. .:.~ l 
li ~ ,,.-. 

~ 
".~ 

\ I ,,. 'fi//,,,/ ~ . / J;;;'Py~ ~~,.. 

PIYAN(!O/µ; 
2ee,eee IMR~MlYE ~Ilı 
2,99,ttee rıtJ~).FAT ~,, , , 
9 : CI ICE/ 111 ~ r.lsJ 
a : 4'4 ~ t so // 
;, : f:U ~ 41:50 // 
• = ~ / ._,. // 

• : CI ~ ~,Si // 
&: ~/ ~ s // 

ı-~ 
Yeni Kadın 

CEMiL SENA ONGUN 

Fiyatı: •O kurUŞ. Tevzi yeri VakJt 
kütUphanesi İstanbul 

1 

!lir verir~n bin kt.z..ınııbilirsi:ı. Bir kaybedersen paraP Jt"! 
tır. Hem yüzlerce \"atanclaşınız~. Zt!ngl1t etml§ hem ~~ ~rduo::,ı
kaç filo katmıı olursun. Bu yuıltrte zeııghıden bıruıuı de 
ğını kim iddia edebilir. 



ıs Blnncffetrrn _ ron 

Görele Belediyesinden : 
iki bin lira IMdeli ketifli b1aba nm tekli ham " tekli m6a,ta111• 

plinmm abnmauna 2 inci ihalede mii,teri çıkmadıimclan 
rününden itihuen bir ay İçinde zuhur edecek mütteriaine ihaleai .,_.. 
hlda yapılmak üzere ilinma karar ve rilıniftir. Talip olanlum veya pıt 
nameyi anlamak iatiyenlerin herııün Gtirele Belecliyeeine müracaatlari ua. 
olunur. (2270) 

dan: 
Milli Müdafaa \t eki!eti Oeniz Merkea aatuıalma komiayo 

1 - Tahmin •dilen bedeli 977* lira olan ıömnae ve betona 
mazot tanıdan kapalı zarfla müna'cuavıt konmuftur. 

Güzelliğin sırn 
yalnız ... 

2 - MOnakeaa 4 lkinciteırin 936 çarpnba aünü ıaat 14 de 
karada Milli Mü8af•a V ekileti binaıındaki komiıyonumuzca yapıla
caktır. 

3 - Bu ekailtmeye ait veaaik ıunlardır: 
1 - Ekıiltme tartnameıi. 

~btlaj ve komprimelerin 

G~ helisli§in timsali 

°''"E9 

Necip Bey yajıız krelllini KUi· 
lanmakla temin ediliyor.. Çünkü 
Necip Bey kremi ıüzellifia ıırn· 
dır. Cilde beyazlık ve pze~lilc 
verdiii aibi ıivilce ve çilleri ka· 
tiyen ıiderir. Tüp •e vuoları h!• 
kremden ucuz ve emaallerinden 
üıtündür. Her majazada ltulunur. 
Depoau Eminönü Necip Bey ma· 
jazuı. 

2 - Resimler. 
3 - Umumi ve fenni ıartname. 
Bu veıaiki iatiyenler 49 Hra mukabilinde her ıün komiıyond 

alabi:irler. 

4 - MUnakaaaya lttirak edecek taliplerinı 
A - 42832 liralık teminat mektuplan. 

a -Şimdiye kadar ··•"ri 300,000 Jiralık betonarme veya ta 
itini ve makine itini muYaffakiyetle yapbjı bakkıncb Nafia Ve 
letinden taadikli bir vesika ibras etmeıi. 

mırk•ıını ırayınız. 

~ 1 nhu Liman Sahtı Sıhhiye Merkezi 
:.., ''!-'~ .Komlsronuadan ı 

fifa, ltezunız ıtllfıfannda kollanılmak Uzer• .tart kalem itli.-

Mektepler 
açıldı 

C - Aapri 300.000 liraıık mali iktidan bulundula llaldmUMI 
Milll Bankalarca verilmit bir mali veaika ibraı. etmui. 

D - Binat diplomalı mlihendiı vıeya mimar ot- ..,a 
larla müıtereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte ima etmeleri 

E - A7m zamanda bizzat makine teaİlab yapmaia ehil old 
na dair Nafia Vekiletince muad dak bir veailra ibraz etmeai 

1 "-lzeaaeai açık eluiltme Ue aahnal-cakW• 
l ...... Tahmin bedeli 818 liradır. Kitabınızı 

but her neYfİ makine tMiaattna yapmala muktedir bir makine m.111111Dıı1 

diıi ile mesai birliti yapmaıı ve bununla keza müıtereken muka 
leyi ima etmeıi. 

l ._ fartnameler ... a.imis Lennmmdan paruız alınır. 
._ l'.lrailtme 20/10/1938 Salı s&nü aaat 14 te Galatada Ka .. 

~;. L pqa draimcla Jatud,a 1 Limanı Sahil Sıhhiye Mer· .......... .., 
Koloyh~la almak 

isterseniz 
F - 2490 aaydı kanunun 2 ve 3 ün~ü maddelerincle yazılı 

ıaiki ibraz etmeıi mecburidir. 

5 - MGnakaıaya ittink edecek ecnebi firmalann da 
4......, ~ayap~. 
1. ~t teminat 88 liradır. ~ oaddaalnde 

madd"de yarılı Yeaaiki ibraz ~tmeleri mecbmldir. 
6 - Münakaaaya ittirak edecekltı!dn unlarını 4 

ct.tet-~liler ha itin ehli olchddarma dair tfaret odaıınm bu VAKiT kitap 936 ~arıanba günü azami ıaat 13 e kadar komiıyona vermiı 
mala:-\ lazımdır. Bu saatten sonra veri\e11 zarflar kabu\ edl\m'iyec.e 8. - -.... llllllcfeıı tOIU"a" abJmnt bir Yetik& göstermesi şarttır. evi na~'tl :aı lnız 

--·~ tkalltnıeye ~recek olanlann peyler ıürüfmeden enel 
t leaainatlarını yatırmı, olmalan ıerelittr. (1881) 
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lıezıditerine dofnı ilerlemekte olan up·ı Dük Jorj ile evleneceklordi. Yıldırım· 
lın )'anına koıarak lrarp)acb. Endiıe ile la vuıWmuı gibi olduğu yerde kaldı. 
IOrdu: Merakla ıevıiliainin yanına yaklı • 

- Jan ne haber ıetirdin? pn Dilk onu yüzü ıolınuı. peripn biı 
R&rmetktrarıe bir vuiyet almq olan halde görünce ıordu: 
la~ "lel'eeek cnap anyor Yeme - - Ne oldu? Neyin var ıevıilim. 
ee1e,1 anlatmafa nereden baflamalr il- Vera c:Yap vermedi. Aııkmın auali• 
atın ıeldiflnl keatirememft slW clrG· ni ltitmemfttl bile.. DUıünccH ve hey• 
llilyorctu. canlı bir iı&lde bulunuyordu. Namu .. 

Vera korku Ye Ostlnttl me tekrar sor ıuzl\lfuJIU bilen Annanm 6lmeıini iı • 
~: tiyordu. Yı o kurtulursa? N~qı n 

- Nlbayet orman bekçiainln kın mah hayatı lçJn Amıa bir tehdit demekti. ._alda mu1 Onun ınuayene ediJıneat kend1'1 için 
Vera hianetısf,t mahkemede buluna· çok mathlt bir ._•herdi. 

ralı Annanua mabakemalne dair haber Gittikçe merak ve endifell artan DOk 
letinnete memur etmJttl. heyecanla sordu: 

Jan nihayet cnap nrebOdh - Snıfli Veracıtım. ne ftr? Ne ol-
- llahalreme tehir edildi. Su~uya du? Bu heyecanın nedir? Benden bir 
~ can mUhlet verildi. te)'l« .. klıyonun ..• 

- NutlP 'Uç ıUn tnilhlet mi Yerildi? - Alla aevsillnı. Senden bir ,eyler 
Bu ne demek? Çabuk a8yle niçin? uklacbfnn yok. Hbmetçi, ıealri oda his 

- Anna tıbbi bir muayeneden ıese- metçim Annanın ÇOcutunu botarak 61· 
ee1r çllnkU... dllrdUfü için ölüm cezaaına mahkQm 

Vera aabırush1rla ayaklannı yer' oldupu a8yledi. Hain ktzm evlldmı 
'l'Urarak : botmut oıma11 ve bu yüzden kendili· 

- Sonra, aonra? nift de 8Hbne mahkUnı edilmeıi beni 
- Söyllyecellm a8.-teıı dolayı c;ok matecllir etti. O kadar ki Adeta 

-'fmın rica ederim. Annanın avukatı haatallndnn-
lllahkemeden bir tıbbi muayene yapıl- Bel .aderi a8yUyen Vent aevgiliafnin 
llla11nı istedi. Çocupnu lldUnnekJe it· göJJcri kine çok ıeyler vaadeden bir ba 
tihatn edibnek istenilen kam hentu kıtla baktı ve tıöyle~e onun 1ü~cl .. :ı· 
~ bulundupnu iddia etti. Muayet mesinr meydan bıraJm»adı. 
~ ÇOcuk dofurup dolurmadıjı an • 

ca1anzt... -7-
d 'Vera bliyWc bir korkuya tutuJaraJr 
Udaklannı ıtrrdı. Ya hekimler orman 

lroıcuıunun kımun çocuk dofW"madıfı
lb ta)'lerlene.. Bu takdirde çocufu ki· 
;1" dofurnıu, olduğ.u a.raıttnlacak .• 

• halrı1rat lrqledDirae? Bu diltUnceo 
Jı'lldıran Cibl aklından geçti. Himıetçiyi, 
::..~· Sonra dOtUnınele batladı. Bunef' 
__ ._ Mr 1aaberdl. On bet ıUne kadar 

iDAM KARARJ 

Cinayet mahkemesi Nlonu hıncahl"lç 
dotmuıtu. Cereyan edecek muhakeme 
o nmana kadar gör~eı:niı derecede 
heyecanlı idi. Halk arasında günlerden· 
beri dedikoduıu yapılan bu hidiıt ni· 
hayet bugUnkO muhakeme, ile aona er• 
llliı olacaktı. Kibar kııma menaup a . 

....,..,aa70 sibi 4r'ffana ile ,..,,1m•indea mütn.Uit Olarak r-.ıa 
'ftlkd llıııdan te n tfM .. &llİUlllPC&ktır. (1357) 
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l.ı.em kendi çocu&unu, hem de ibtiya: 
ve iyi kalpli babaauu öldümıilftür. Bu 
tiyle mUtbJt bir cinayettir ki bu zama .. 
na kadar bu mahkemede miali ıeçme
miıtir. Hikiınler, ümit ederim ki ıuç· 
luyu çifte cinayet faili tellklri edecek 
ve karınnw ona ,are verecekainiz. 
KiKck cenaı bunun için kifi değildir, 
bu kadın cellida verilmelidir. 

Bunu mUtealdp Annanın avukatı. 
ıenç ve aevimli blr delikanlı olan Zello 
ayata kalktı. Mildafaayı bqladı, Bu a· 
rada dedi kl: 

- H&klmler, cinayetle lttihım edi
len fU ıenç ima ,akından ve dikaktle 
bakmanın rica ederim. Bu kadar aade, 
ı~. aaffet ye aamlmtyeti her halinden 
anJaplan bir kıı anUddelumumtnin iddia 
ettiği ıibı mUthit bir cinayett lfliye 
bilir mi? Bir fU aiına,a balrıınz, bir dr 
müddeiumuminin komedyacı tabirini 
batırl.ıymu. Hayır, daha on yedi yqın 
da bulunan ve iyi bir terbiye ıönnUş 
rı'ıın ~ l;)v)I! bir ktı JutiJ olc\mu. ÇoJr 
ıevdJfi bir çocutu öldüremeı. 

Genç awkat, •tef ugan göderile 
yalancı phitlik yapan kocakarıya bak· 
tJktan sonra aöılerine flSyle devam et· 
ti: 

- Kimbllir çocuk na11J kayboldu 
ŞUpheaiz bu fuiletli Jaz onu öldUnne
dı. Nişanh11 oJın orman bekçisi Edvar 
cenç ima aala yaklaımadıtına yemin 
ctmittir. GUyı gen~ Jaz batka birile 
münasebette bulunmuf. Kiminle? Bunu 

bilen ve gösteren yok. Hlkimler, bir 
hatayı adliye dilfmekten çekininiz Dik 
bt edinla ki bu temiz kız valdc olmı
nuıtır. Bir bakire karpunda bulunuyor 

•unuz. 1 
Awkat aon cümleyi söyler MSylemez 

hikbr4erden ekaeriainln dt1daklan Ql:e-
riacle bir tebeuüm ıörilldil. 1 .. 

Fakat ıenç awJratm c:eureti kınl· 
mada. BiWda aeainl ytlbelterek devam 
etti: 

- 1ddıa ediyorum ki bu cenç im 
bir çocuk doğurmamııtır. Bu sebeple 
tıbbi bir muayene yıptlmaaını ıatİ)'o-
rum. 
Annanın ağzından, kendili hiç fırkm 

da olmadan inler &ibi bir feryat çıktı. 
HUncür hUnıUr atlamalı batladı. YU. 
zilnil ellerile lrapaDUftı. Avukatın muı· 
yene teklifini ve ayni aamanda prenaeai 
hatırladı. 

Avukat devam ediyordu: 

- Eminim ki tıbbi blr muayene ·ha· 
ldkati myedana çıkaracak ve ittihamla• 
nnınn dotru ve yerinde olmadığını 

ilbat edecektir. Ortada aaf ve team 
bir ıenç kıı vır. Bunun bakire oldutu 
meydant çıkınca kcndiaini naaıl ittihana 
edecekainiz? Bu meaele de bır 11r
Bilyük ve mlithiı bir aır var .. 

Bu aon aö.ıler dinleyiciler üzerinde 
derin bir heyecan Jıuıule cetirdl Cma
yet mahkemeüade, ıundiye kadar bu 
kadar acıklı, müeuir ve eırareııciz bir 
muhakeme ıörWmem 'ıti. 

Anna, hikimlere bakarak: 

- Merhamet. merhamet ediniz. diye 
ınmldandı. Kendiainden ae istiyorlar• 
dı? Hekimler tarafından muayene olu· 
nacaktı. Bütün vücudunu, en cizli yer• 
lerini onlara ıöstermeai lbımdr Daha 
fazla dütilnmeğe lüzum görmedi. Bu 
muayene teklifinden ve neticelerinden 
korku ve dehıete dütmüttü. 

Reis kuvvetli bir ıesle dedi ki ı 

- Mahkeme a~ukatm tıbbi muayenı 
hakkındaki talebini kabul etmiftir. 

Anna. dayanamadı: 

- Yeni b;r rezalete mi maruz kalac~
iım?' 

Rciı ihtar etti; 
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CAGLAVAN 
Musiki sever halkımızın ihtiyaçlarını tatmin edici en nezih • plantı 
,eridir. 

SA NATKARLAR 

olist: Mualla Oinçses 
B e s teka r T anburi : SALAHATTi N 

t - Kemani NU8 AR 6 - K l arnet Şeret 
2 - Kemenç e ALEKO 7 - OkuJucu AIY azar 
3 - Plyanlet YORGI 8 - " CalAI 
4 - Udi ASDı 9 - Darbuka Hasan Teheln 
5 - C UmbU• CEMAL 

Mahmure Şen Ses - Suzan Af itap - Faide Yıldız. 
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Beyo~lu, Rus sefarethanesi sıra

sında Posta sokağı köıesincle Mey
menet apartnnllm. Ttlefon : 43353 
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Satllık kübik 
evi olanlara 

•••••• • cGayet temiz ve muntazam servis> • • ••••• Kadıköy Bahariye ve Moda tara· 
fında 5, 6 odalı banyo ve her konforu 
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MODA m: 
iiii 
:r.: ··u .. ::. 

kili Lokanta ve Birahanesi ~~ 

havi kiralık evi olup ela u tmak isti· 
yenlerin lstanbul Ankara cadddnin· 
de Vakıt propaganda servisi teflliine 
en son fiatile bildir meleri • 

Operatör arolog 
Beyotluoda 

·:: Kıtın hulülü itibarile ıecelerinizi ~?' geçirmek ve çok mükemmel bi~ müzikiifj 
::: dinlemek iıtereenls Beyotlu muhıtmde tanmmıı MODA birahanesme ko :r:: 

ıunus. 11•-=- Maiatro Bay ALBERT TIANO ile gilzd ve ruhnevaz sesi li!! 
Wt"""Jf Bayan SUNA - JULtA VE Atinaıun HAVA1YEN takımı te.--ji 

n8ril Bay ANDREA ile bir çok muıikitinaslan bir araya getirmittir. Ve,_.:::: 
•: ·rn rr 

4 
terilerimizin çok nefdi saatler ıeçirmeleri imkinını hazırlamıttır. 

Doktor 
SOreyya Atamal 
Mua19aebane: ~ • Palmalr'lll 
kapı tr.aıqva7 duralJ, 1tcma 

Melike C. ARA B 
\fükemmel ıerviı - fi tlar her kese e u • ndur. yanında 121 birincJ kat 3-8 

X=-n! Cevdet, Kemenp Sotirl, Piyano J'~ Ut 
ibrahim, Kanıınt A!mıed Yqar, Hamit, ~ll~ 

lfebDe, Neriman, D.GrdJne. Y*brlye 
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- Bu sizin çocuk doğurup doğunna
dılmmn takdir ve tayini yani ıere

flldsbı kurtulmau için lazımdır. Bu mu 
ayene muum olup olmadıiınızı gös
terecektir. Korbldıp ve utanıaçhğı 
bırakmız. 

Anna, yatla dolu olan gözlerini ha
kimlere dikerek: 

- Herkesin ıöziınden, l:.ti} i.ık bir 
kıskançlıkla uldaclıgım vücudumu gör
mek mi iniyorsunuz. Ben bunu ancak 
bir adama cösterebilirdim. o da nipıı· 
bmclır, kocam olacaktı. Fakat l>endeıı 
hakuz yere f Üphelendi ve beni bıraktı. 
Ben iıe onun için her türlü tehlikeye 
g<Sğüı gererek namus ve iffetimi, masu
miyet ve temizliğimi, bir genç kızın 
çeylı otarü: kocasına götürebheceli 
ıeyi mubafua ettim. Halbuki o beni 
reddetti. Dilnyada batka bir güvenecek 
kımsem kalmadı. Artık kimin için y&fl· 
yacağım. lıte bunun için ben vücudu
mu kimseye gösteremem ... 

Annarun bu sözleri avukatı taıırttt. 
Hayretle kıza dönerek: 

- Hissiz bir adam gibi söz .Sylüyor
ıunuz. Muayeneyi reddetmeniz sizin i
çin büyük bir tehlikedır. Hakimleri ka· 
bahat!i olduğunuıa inandırmıı oluyor
sunuz. Celladın satın altında ölmek mi 
istiyorsunuz. Cinayetle ittiham oluna
rak namusunuzu lekeliyerek ölmek mi 
ist ' onunuz. Herkes sizin için evladı
nı hiç acımadan öldürmüı katil bir ana 
dı ccck. Halbuki muayene sizin masu
mıyetinızı meydana çıkaracak. Dir mah 
cub'yetiniz size hayat yerine olüm ka
zand rac3ktır. 

He esin gCSzTeri Annaya d kilmişti 
Geng kız utancmd n gözlerini yere di 1 
~ Kekeliyerck: 

;.....ı Hakimler, ri a ederim beni t "İP 
~iniz. Hüküm -n karanruz ne olur. 

sa olsun be~ birtakım yabancı kimıe -
lre vücudumu gösteremem. lıtenenis 

beni mahlrlim ediniz. Esasen ben ölüm
den bqka bir ıey beklemiyorum. Beni 
içinde bulunduğum bu halden ölüm 
kurtarabilir. 

Reis, hlkimlerle fıuldattıktan sonra 
Annaya dedi ki: 

- Sana düşünmek için 8ç clln mUh· 
Jet veriyoruz. Avukatımzm muayene 
teklifini kabul ve reddetmek lçin bu 
müddet içinde iyice ~lnilz. Sid 
CS'ı çocutanuı:u ~ldUrmekle itti· 
ham ediyoruz. Şahitleri dinlediniz. So
sel, sui çocuğunuzu nehire atarken 
görmli§. Mahkl\m olursanız cezanız 6" 
lUm olacaktır. Burada avukatmısdan 

~tlla ~wniyet'niıe inanan yoktur. 
Bunun için muhakemeyi batkı bir &il• 
ne bırakıyoruz. 

Muhakeme salonunu dolduran halk 
eh lrrken Anna da hapilhaneye ıötU· 
rüldü. 

-6-

KO~ULUKTA BiR ÇiFT KUMRU 

Sarayın bahçnh\e yakın 11k bir koru
lukta bir delikanlı ile genç ve gilzel bir 
kız, oturmuşlır konuşuyorlardı. 

Sevgilisinin güzel batını elleri arası· 
na alarak ok13yan delikanlı: 

- Veracığtm, sevgili Veracığrm, di
yordu Bılseniz sizi ne kadar seviyo • 
rum. 

Delikanlı b"r taraftan bu sözleri "Ö''• 

terken d er taraftan da gözlerini genç 
ktzm gözleri içine dikmiş. hayran hay
ran bakryordu Hcnliz on yedi YZ!f nda 
olan genç ktı çk ,,z rat'tlanan güzeller
dendi. Delikanl•. ktza sarılmış. onu al· 
nınd n Clpmck için kendine dogru çeki
yordu. Faliat Vera delihnlının kolların 

Pfatıarda tenzilat . Teı. 40 
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dan aıynhp ayal• kaİkti. ince vilcudu 
bir aık perisi bdar l&tü cörilnUyordu. 
Delikanlı, bu adar güzel bir kizm ko
cau olacapu dUtUndUkçe ~en 
kabına atamıyordu. 

Prenıea V eranm birkaç ay evvel bir 
çocuk doturdutunu aöyteaeler buna 
kimse in•nma•clı. ÇUnldl 0o 1tir çiçek ka 
dar cüzd •e masum cörUnUyordu. o 
feliketli dakiblan .çoktan unutmuftU. 
Esasen bir çocuk dolurmut oldutunq 
oda hizmetçill AllU•dan bqka lr;iıme 
bilmiyordu. o da bu ,ım ~ıeye say-
miyecellne yemin etıniıti. GiiDQ.nun 
caak ıemereai olan çocuk da ,,.ııt.de 
bofularak ortadan kana.tftı. 

Şayet Aan.a, J'emİDilli bQu,rak baki
kati .ayine bile ken..&i pm yilk,td 
mevkide bulunan bir im, bir prenea 

baklanda bir orman bekçiainin tamun 
IÖalerine kimse inanaaludı. ttte bu ıe. 
heple pr~ı Veta nqell " sninçli 
idi. 

DeltkanJı, kendllini tahrik için pbıo 
cıktan kaçmata baflayan ıttzel preme. 
ıi yakalamak için ayap b1ktL Bu~ 
Dilk JorJ iuniade yakıtrldı bir dl,eua...,... 
h idi. Dıba ıenç y&fllldan• babatıriın 
CSIUmUnden itibaren hayatın zttkledııi 
birer birer tatmap baflamtp. MaYi 
ıCSzlerinde saffet ve i,.t kalbi 'tik Wtlerl 
okunuyordu. 

Sevglllıinl tekrar yakalayarak kol
ları araıma aldı. XOrulufun ırk bir JC
rine götürerek orada diıine oturttu ve 
ıo!u·a kızı dudaklanndan <Spt l. Bir de-
fa daha ve bir daha öpü~tuler. Fakat 
Dük Jorj biranda hayretle knrıpk müb
hem bir biuin teıiri altında kaldı. Çün
kü prenaeı Vera, delikanlının buıele

rinc onun aklını batman alacak. aa
rip bir ıevk "fe neff ver~ek bir tarzda 

Delikanlı dUıllnceli bir tavırla •eY 

liaine 80l'du: 
- Bu ~el dudaklarını dudalda~ 

bapHdebilen ilk erkek acaba ben miyilll 
Saadedmin ~Uiii ~ 
.erifebildiiime ın.mm&ta CUçlük 
kİ10fWD. Bu 1.ilçliliü aenJn atsm 
:ltitece~ ~er •ilip aiipU,ecektir. 

Prenses Vera cWerek ddika~ 
yiis~ baktı: 

- Ah, demek kıskançlık da ar. t 
bu beai ~k -~di. ~ 
ne 1cadar •YCUlhii anladnn. ö1re 
inan ki bu zamn• kadar Mili ı. 
yor, seni ~~ Babaadaa. 
rı dllü~lulma dcia ilk erkek du 
lan seninkidir. Kalbim yalım senin 
HYJiliD~. 

Bu )az yaı.n söylO~r ve 16y1eı:k 
ide h~ Bir 11tırap duyaı~rdu. Ga 
rinl ~ c8ıleri içine dikmit 
lunan ı~ DUk, qlaa kalbine dol 
dup snkle kendioden ceçmit bir 
deydi. tter bu 1mlil daha birka 
•el bir çocuk doturdutunu. çok h 
bir ~dıhtta oldufunu bilmit otu 
çiseldtt aruma saklanan bir yılan el 
onu QSldan altına aI.-rık ezerdi. Fak 
asaletine, hat ve mevkilne balalın~ 
nun iijetindm -.phelenmek mUm 
deliJdL Bundan baW delikanlı lmı b 
yUk bir apla HYiyordu. Kalbleriıı 
l>Şyle kuvvetli bir ııtr tapyanlann 
ıCSzteri ekseriya kCSr olur, her ıeyi 
laylıJda ı<Sremez ve ititemuler. 

Nitekim DBk Jorj da biraz dütünd 
ten ıonra ıüpbelerinin tamamen 
arı oldufuna inandı. 

O sırada bir ayak aeal ltltildi. A 
nrn kollan araı111dan birdenbire 11 

hp kıattulan Ven, aiıçlaım altm 


