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M. etler Cem·yetinde Şükrü Kaya bir nutuk söyledi 

fskenderun ve Antakyadaki . 
rklerin vaziyetleri 
kında e ·şed yiz 

----····-···-··· ....... _______ _ 
ispanyada 1 

Asilere karş1 1 
Faslı yerliler 

yeniden isyan 
etmişler 

Madridin 
muhasara 

çenberi daralıyor 

.Asilerce 1 spanya devlet 'reisi ildn 
edi'len Gcner<il FranJro 

(Yazısz 4 iüıcüde) 

Milli tahviller 
yükseliyor 

Merkez Bankası hlsselerı 
92 liraya yUkseldl 

Bir Türk lirası 17,7 
Frank, Sterlin 

621 - 624 kuruş 
Muhtelif dövizlerin sukutundan mü

tevellit vaziyet aradan tam bir hafta 

geçmiş olmasına rağmen henüz tama • 

nıen inkişaf etmiş değildir. Hariçteki 

vaziyetin inkişafını bekliyen hükUnıe

tünizin de ticari sahadaki hareketi 
(Devamı 4 Ün<'Üde) 

Parti genel sekreterimiz dedi ki: 

Mevcut meselelerin harp ile 
halline bizim fikrim·izce 

imkan yoktur 
Milletler Cemiyeti Asamblesine iş

tirak eden Türk 1nuraJıJıa8 heyeti 
azasından Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya, son hddi.seler karşısında Türk 1ıok 
tai nazarını anlatmı~ ue bilhassa 1 s
kenderım ve Antakyanın vaziyeti 
üzerinde durarak demi§tir ki: 

"- Topraklarımızın cenubu garbi 
kısmına mücavir olan mıntakalarda 

yakında tatbik edileceği bildirilen ve 
esasen sevindirici olan ıslahat haberi 
üzerinde durmaklığım ve Türk milleti
nin hemen yakınında ikamet etmekte 
olan kesif ve kütlevi Türk unsurunun 
hayati menfaatlerini, esasını bilmediği 
mezkfir ıslahatın icap eden ehemmiyetle 
derpiş edip etmediği hususundaki en -
dişelerine tercüman olmaklığım belki 
de lazımdır.,, 

Şil.1ı."1'Ü Kaya, Murahhas Heyetimiz 
R~i Tevfik Rü§tü Aras'ın Tilrk no7•
tainazarını i?ah işini, Kemalist Parti
nin Genel SeJ..-rcturi sı/atiyle kendi
sine tcvai eylediğini söyledikten son
ra bugünlerde pek mcvzıtbahs olan 

Milletler Cemiyetinde takdir'le kar§ıla
nan çok miüıim bir mıtuk söyliyen 

Şükrü Kaya 

ir hoca iki buçuk 
ay hapse mahkftm 

Suçu üfürükçülüktür 
Davutpaşada Hekimoğlu Ali paşa 

camii imamı Yusuf dUn üfürUkçUlük 
suçuyla yakalanarak dördüncü sulh 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Bu sabah onda imam Yusuf mev
kuf olarak mahkeme heyeti huzuru
na çıkarıldı. Altmış yedi yaşında ol-

duğunu, söyliyen imam 1lfllıilkçWük 
yapmadığını, yalnız dUn öğle nama
zından evvel iki genç krzm evine gele
rek kendilerine okumasını ve mıska 
yazmasını istediklerini söyledi ve de
diki: 

rejimler 'Ve onların hıu:lutllır aahilin
de ve haricindeki mahiyefüıe i§arcı 

ederek şunları demiştir: 
Bu bapta bilhassa şunu tebarüz et -

tirmek isterim ki, dünyada rejim si -
yaseti hakkında münakaşalar yapıldığ 
bir devrede memleketim dahilinde de
mokrasi, devletçilik ve laiklik akidele
rine her zamandan ziyade bağlı bulun
makta ve nasyonalist inkilabının pre:ı -
siplerine sadakatle cumuriyetçi kalmak
tadır. 

Bizzat kendi rejimimize böyle sa -
dakat hisleriyle müteharrik olduğu -
muzdan memleket rejimlerinin bir ih -
racat maddesi ve milletlerin hukuku 
hükümranisine riayet esası istihkar edi
lerek bu rejimlerin bir tecavüz mevzuu 
olabileceğini aklımız kabul etmez. 

Sancak TUrklari 
Harici siyasetimiz hakkında, Türki -

yenin beynelmilel taahhiitlerine katiy
yen riayet ederek ve ittifaklarına ve 
dostluklarına sadıkane bir tarzda bağ -
1ı kalarak herkesle iyi münasebetler i -
dame ettiğini ilave etmeme lüzum yok
tur. Montrö konferansında aiakadar I 
memleketlerin gösterdikleri kiyasetli 

(Devamı 2 ncide) 

Geçenlerde gelen 

Bulgar 
gazetecHer 
lstanbula dair 
yalandan başka 

yazacak şey 
bulamamışlar mı ? 

uman danı 
de diktatör 

"- Ben böyle iş yapmam. Kızlara 
okumam dedim. Mintanımm cebine 
mrla. biri gümüş, diğeri ka.ğrt iki lira 
soktular. Bu srrnda da içeriye iki si
vil memur girdi. Üzerimi arıyarak 
paralan buldular. Konsolun gözünde
ki hutbena.me ile diğer kitaplarımı a
lıp beni karakola götürdüler. Ben ütü-

Sofya., (Hususi) - Geçenlerde ls
tanbula gelen Bulgar ga.7.etecileri şim
di gazetelerinde 1stanbula ait ynzılnı 
neşretmektedirlcr. Fakat bunlar ara
sında öyle saçma sapan şeyler de var
dır ki insan gülmekten kendisini ala
mıyor. 29 Eylıll tarihli (Zarya) ga
retcsinde Boğazın güzeliklerinden bah 
sedildikten sonra Beylerbeyi sarayı 
hakkında §Öyle saçmalar yazılmakta
dır: 

A 
ve 

· d~r eri greve nihayet 
gı kabul etmediler 

( Devamı 4 üncüde) 

"Balkan harbinde Bulgarların Lü
( Devamı 4 üncüde) 

Sene: 5 - Sayı: 1695 

~---------------------. Hazırladığımız 
~nır mtYl$)@llğ)~ıJ«~ 
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Müsabakamız : 
1 - 2 yaşındaki süt çocuklar 
3 - 7 yaşındaki oyun çocuklnr"lc 
8 - 13 yaçındaki çocuklar 
arasında yapılacaktır. 

Bu müsabakada derece alanlar ~ 

105 Türk lirası nakit 
50 liralık da kıymetli hediyeleı 

Müsabakamızın tafsilatını pazar· 
tesi günkü nüshamızda bulacaksı .. 
nız. 

Dört _qeni 
tefrikamaz: 

= 11 = 

Son kosan 
1914 - 1918 harplerinde, yclk ı 

gemisile Alman fedailerinin girir • 
leri akla hayret verici korsanlık m -
ceraları ki, bütün diinyanın den· . 
cilik sergüzeştleri arasında bum•., 
kadar heyecanlı bir vaka geçmem·~ 
tir. 

G··zel 
pren s 

Bu eser, yirmi sene evvel Tuı 
çeye tercüme edilmi ti. Ve o zan ;ı 

büyük bir zevkle okunmuştu. I . 
kin romanın muharrir:, e e · Eo 

. .mlerde yeniden yaz .. gibi t l 
lerle Avrupa dillerinde neşretm • 
tir. Ve bu yeniden hiıyük bir cıl<lk3 
uyandrrmıştır. Biz ele yakında ter
cümesine başlryoruz. Karilerim" e 
bunu Fausta tarzında forma form:ı 
kitap halinde vereceğiz. 

=~= 

Harem 
v 

agasını ov 1 ~ 
(Va - Nfı)nun telif ettiği bu m J. I 

li roman da yakında Haberde der -
o1unacaktır. 

=4= 
M. i 

kahraman 
HABER, hem küçiık okuyucı..l 

nnın, hem de büyüklerinin mer 
la takip edecekleri Mikinin yep) c
ini bir macerasını ilavelerle verme· 
'ye hazırlanmaktadır. Bunları hafta· 

nın muayyen günlerinde okuyucu· J 
lanna verecek ve onların a) rıc 
güzel bir kitap edinmiş olmalarına 
da hizmet edecektir. 

-----"""------------------..: 

Dinarlı Zavallı göçmenlerin başlarına 

• 

Arap liderleri nczd"ndc tavassutta Diktatörce sakilıiyetler a1an Gcncml 
bulunan lbnisô·uut Dil 

(Yazuı 4 üncüde) 

Yunanlı gUreşçl 

Maksosla 
berabere kaldı 

Klyeftekl 
son maçlarda 

Güreşçilerimizden 

Dördü galip 
Balkan oyunlarında 

Dördüncü 
oluyoruz 

Diğer spor lıabcrleriyle beraber y~ 
lan bugünkü S[Jor sayfamızdadır: 

gelenler 

Çiftlik ala/-;;_ der e 
dolandırıldıla ~ 

30 bin liraları gittikten a a 
25 bin lira borçlandıla 

Bulgaristandan gelen göçmenlere kar 
şı yapılan bir sahtekarlık işi hakkında 

Beykoz kaymakamlığına ve sonra da 
vilayete bazı mühim ihbarlar yapılmış
tır. Bu ihbara göre bundan altı yıl ev
vel memleketimize göçeden göçmenle
rin önüne Uç kişi düşmüş ve onlara 
Beykozun Cumhuriyet köyü civarında 
savuşbaşı çütliğini almak iiıere tavas-

sut etmişlerdir. Göçmenler aralarında 
30.000 lira toplayarak b ahıslnra ve 
mişlerdir. 

Aradan dört sene geçtikten sonra bi 
gün göçmenlere Ziraat bankasından bi 
ihbarname gelmiş ve bankaya 25.00 
liranın ödenmesi istenmiştir. Fakat o 
dennıediğinden banka çiftliği satmag 

(Devanu 4 üncüde).. 
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''VoOdoırum 
a©IDDye,, 

st yoıruz R 
Şu cilrmü meşhut işlerindeki "Yıl

dının muhakemeler,,, rejimin yaptığı 
en hayırlı ~ler anısındadır sanınm. 
Göz göre suç işleyen bir adamın ay
larla yıllarla mahkeme mahkeme sü
rüklenmesinde hiçbir mana yoktu. O
nun biran evvel cemiyetle hesaplaş
ması hem a .lct, hem su~lu, hem maz
nun, hem de bundan ibret alacaklar 
namına hayırlıdır. 

Adalette sürat temennimizi, öteden
beri ileri sürmüş, durmuştuk. Bunun 
tahakkuku, bizim de emellerimizdcn 
birinin tahakkuku olduğu için pek 
memnunuz. Adliyede, muhakeme saat
Jeri de dilediğimiz gibi olmuştur ve 
bundan iş sahipleri pek çok istifadeler 
etmiştir. 

••• 
Yalnız kilçük cürümler hakkında 

değil, diğer birçok davalarda da süra
ti temin mümkün değil midir? 

l'tlesela alın şu eVl·elki gün yengesi
ni öldfiren çnpkrn Halidi ! Ağabeysi
nin kansına göz koyarak 1.avallınrn 
canına kıyan, üstelik de öldiirdüğii 

ins:ının haysiyetine leke sürmeğe kal
kışan bu küstah genç, niçin alelfıcele 
cezasını bulmasın da, fasılalı tahkikat 
safhalanndan sonra, celseler bu a)ın 
15 inden gelecek ayın 28 ine tehir edil 
sin? .• 

Her nevi davayı çnbuk görmenin 
imkanı yok mudur? 

Bu işin bir revizyona yapılmalıdır. 
Ruhu asri ve inkıltıbrn zihniyetine el
''erişli olan adliyemizin teknik kısmı 
da ona göre olmalıdır. Bu atılan ha
yırlı adımlar da '1cvam edilmelidir. 

~ .fı'I .ı.ı: 

- JUr takım şahitler getirmek, on
larm ifadelerine baş vurmak Iılzım 

geliyor .. Kimi de gelmiyor .• Celseleri 
hu yüzden tehir etmek icap ediyor. 

El'<'t. doğru .• Bilhassa, şunu da dii
!';Ünmeli ki, ekseriya, şahitlik - :~ter, 

hiıkuka ammeye, ister hususf davala
ra tanlICik etsin - baş beHisr bir Jştir. 
O koridorlarda beklemeklikler insanı 
öldürUr, ana.cnndan emdiği sütü bur
nundan getirtir_ 

Pek çok ldmse, bu ktilfetlere katlan. 
mamak için, şahitlikten kaçınmakta \'C 

bu yüıden de bir tnkım hnkikatlar 

~izlenmekte, haklar kaybolmaktadır. 
Bir mesele de: Sürüncemede kalan 
da\'alar esnasında şahidin haf1znı;:ı 
zaafa uğrar. 

Halicin çöken 
sahilleri 

Şehir mütehassısı 
tedbir alınmasını 

tavsiye etti 
lstanbulun müstakbel pl8.nı Uz.e..rin

de çalışan şehircilik mütehMsısı 
Prost yaptığı tetkikler sırasında bil

hassa Haliç sahillerinin çöküntüsü ü
?.erinde ehemmiyetle durmuştur. Mü-
tehassıs, plan ve umumi raporundan 
evvel Vali Muhiddin üstündağı ziya-
ret ederek bu sahillerin çökmesine 
karşı tedbirler alınmasını tavsiye et
mi§, bu tedbirlerin mahiyeti hakkında 

da. bazı izahat vermiştir. Vali Muhid
din Üstündağ bu izahatı büyük bira
laka ile dinlemiştir. 

Haliç sahillerinin ötedenberi çök
tüğü muhakkaktır. Yalnız bu çökUn

tü son yirmi senedir çoğalmıştır. Çö
küntü en ziyade balıkhaneden Unka
panı köprilsüne kadar olan mmtaka 

ile bunun tam karşı tarafına tesadüf 
eden mmtakada olmaktadır. Halicin 

diğer kısımlarında da kısmi heyelan 
bulunmaktaysa da şimdilik üzerinde 

meşgul olunacak kısım iki köprü ara
sıdır. Rıhtım yapılıncaya kadar bura-

sının bazı tedbirlerle tesbiti mukar
rerdir. 

Kurulması yarım 
kalan bir cemiyet 
"Deniz nakil vasıtaları kum ve çakıl 

taşı sahipleri cemiyeti,, teşkili İ(in bazı 
müteşebbisler ticaret odasının esnaf 

şubesine ,.c ,-ilayete müracaatta bulun 

muşlardı. Oda idare heyeti resmi il
mühaberi vermemiş, nizamnameyi tes

cil ve idare heyetinin tcşkline de mil

~aade etmemiştir. Fakat bu sırada 
müteşebbisler gazetelere bazı ilanlar 
vererek yapacağı işlerden hah..ı;etmiş 

ve cemiyeti de teşekkül etmiş gibi gös
termiştir. Ru vaziyet üzerine oda idare 
heyeti mesele üzerinde tetkikat yapa
rak müteşebbislerin yaptığı işleri usu-

le aykırı bulmuştur. Vaziyet bir ta

raftaıt vilayete de bildirilmiş aynı za. 
manda cemiyet müteşebblo;;lerinin kafi 
salahiyeti haiz olmadıkları nlftkndar
lara bildirilmiştir. 

Bunun için, sivil pofü• memurları- Jrlanda ile ticaret 
nın yahut cürmü meşhutlarda müddei anlaşması yapıldı 
umumi muavinlerinin mahallinde tnh-
k_ikat yaptıklan gibi, mahkeme heye- Bir müddettenlwri müstakil İrlanda 
tlnin mümessilleri de, şahide bizzat hükumeti ile hükiımetimir. ara.c;ında 
giderek ''e onunla en umulmadık bir lrlanaada cereyan etmekte olan ve ge 

çen hafta l,ondrada esa.c;ıJan üzerinde 
Y':_rdc knrşılnşarak, fikrini sormalıdır. 
Böylece, sürat temin edildikten baş- mutabık kalınan Türk - lrlanda tica-
ka, Yalancı şahitliğin de iinüne ge~ilir. ret anlaşması ayın birinde müstakil 

1\ladentki istinabe usulü zaten \'ar · Irlandanrn merkezi olan Düblin şeh
Öyle~e, §ahidin me o mahkeme~i~ rinde Türkiye namına lktısat müste
hakimleri huzuruna çıkması lftzım ş.ın Faik Kurtoğlu ile İrlanda mü
gelmi):or demektir. A'\Tupanın birçok rahha._ı;Jarı ara~rnda imzalanmı)itır. 
Yerlerınde, şahide, kolaylık olsun di- Jmza mera.<;iminden sonra Irlanda 

ye, dakili:nsı dnkikasınn mukannen bir hiikiımct rei.ı;i Dö Valsu heyetimizi ka
zaman gösterilir . .Adnm, koridorlarda bul ederek Türkiyeyc karsı olan mu-
~atlerce beklemez. Dizde bu söyledi- hahbctini hildirmiştir. ~ 
ğirn usul tatbik edilirse, çok daha • 
müsbct \'e pratik neticeler alınır. 

Bu şekil, bizim şerntimize herhalde 
dalıa uygundur. 

. "!ıldırım adalet,, in her sahada tat
bıkıni istiyoruz! Bu siirnt, hakikatıa-
nn t~ellisinde aksakhk husule getir
mek §Öyle dursun. "Barika,, hakikatı 
aydınlatacaktır! 

cva - No) 

366 milyon 800 bin 

Bir sandal 
parçalandı 

Bahri İ.<;minde bir genç dün Yttşil
köy açıldannda sandalla ba.hk avlar-

ken lstanbul tarafından gelen benzin 
yüklü bir motör sandala çarparak 
parçalamış denize düşen Bahri baş
ka bir sandalla sahile ~ıkarılmı~tır. 

Talii ya,·er i~imli motör Çanakka
leye doğru yoluna devam etmiştir. 

AlknD 

Vek.ıllerı·n tetkikleri "Kurun" gazetesi yeni bir fıkra sü-
.ril.esine bcı§lamı§tır. Hasan Kıımçayı 

B k •ı b •• l d imzalı ilk fıkrada deniliyor 1d: 

aşve l U!(Un er e ~rş~0~:::::~:bir A\TUpa şeh-

1 d k ri haline getirmek için iki şey lazım: 

Zml•re gı• ece Biri iskeleden Altıyol ağzını görecek 
surette bir cadde açılması. Bunun irin 

Şark ve cenup vilayetleri seyahatin 
den evvelki akşam dönen Başvekil İs
met İnönü bugün veya yarın Eskişe
hir, Kütahya, Afyon yoluyla garbi 
:Anadoluda yapacağı tetkik seyahati
ne çıkacaktır. Bn.svekilin bu seyaha
ti bilhassa Çukurova mıntakasında 
yaptığı pamuk ve pamukçuluk hak
kındaki tetkiklerin devamı mahiyetin 
de oıacaktır. 

Maarif Veklli geldi 
Maarif Vekili Saffet Arıkan, bu 

snba.h şchrimiT.C gelmiş ve doğruca 
parti merkezine giderek orndnn maa
rif, dahiliye ve parti işelrini idare et
miştir. 

lstanbulun 
kurtu uşu 

Bayram programı 
hazırlandı 

Maarif vekili şehrimizde kaldığı zaten hazırlanmış bir plan vardır. Bu 
müddetçe ecnebi ve akalliyet mektep- plamn tatbikı elli bin lira masrafa 
leri Türk muallimlerinin kadro ve si- bağlıdır. !kincisi nhtımm bahçe tara
cillcri gözden geçirilecektir. Bu mc- fından 'Mühilrdara. g iden yol üzcrinde
yandn üniversite tahsili olan akalli- ki harabeleri kaldırarak burada da i
yet mektebi hocalarına resmi mektep- ki tarnfı ağaçlı bir cadrJe açmak. bu 
lerdc \'azifc tel<lif edilecetkir. caddeyi Mühürdarın sahil yolu ile bir-

Mllll MUdafaa V~klll leştirmektir. Bunun jçin de gene elli 
\SEhl'lmlzde bin lira kafi gelir. Şu halde Kncıkö-

Milli müdafaa \·ekili general Kazım yün modern bir şehir halini alabilmc
Özalp dün Ankaradnn ~ehrimize gel- si için çok değil, sadece yüz, yüz elli 

bin lira yetecek demektir.,, 
miştir. Do 
ı~tıoal ve l\1allye Veklllerl stumun candan gelen bu sbzl rı-
Iğdıra vasıl olan iktısnt ve maliye ni dinledikten sonrn ştiyle dedim· 

vekillerimiz gece herkesin iştirak et- - Vaktile Kadıköylinü tanmr.ııyn
tiği bir toplantıda bulunmuşlardır cak kadar güzelleştirmek içın ic:ıp e
Bu toplantıda Iğdırda yapılacak iplik :ien paranın birkaç misli vnrmıı:ı. Bu 
fabrikası hakkında herkes fikrini söy paraların hepsi snrfedilmiş. Fakat Ka 
lcnliııtir. dıköyünde cadde açılacak yerde içı 

Dün de gündüz Iğdınn iktısadi va· boş bir Hal binası yapılmış. Fraru ız
ziyeti tetkik edilmiş ve halkevinde ların meşhur bir sözii vardır: Ali h 
köylü ile görüşiilmüştür. Jğdırda kre bir adama para verır~c ayni znınm•dn 
di kooperatifleri kurulması karan ve- akıl da verir derler. Bu kaide g-alıba 
rilmesi köylüyü çok sevind.ı'lui~t:r. yalnız bizim memJekette cari dc<Yil: 

İ8tanbulun kurtuluş günU olnn ilk --------------- Zira görülüyor ki bizde para olciu~u 
birinci teşrinin altıncı salı günü şeh- Adlı.ye Vekı·ıı· zaman akıl, akıl bulunduğu zaman 
riınizde bUyük mer~.m yapılacaktır. para bulunmuyor! 

o giln sabah saat 10,30 da Sulta- •tt• aa~ır;)'\tal~'f® 
nahmetten başlamak ve Taksimde bit- g i 1 I{;?) n ~ ft fi17i) @J fi (('OD 

mek lir.ere bü~k bir gcçitresmi yapı- Meşhut cürümler Peyami ~afa Otrnı1ııırhıcttr tf'l:ı-
lacaktır. Taksımde bayrak çekme me-
rasimi yapılacak ''e nutuklar verile- k 8 0 0 n 0 tatbik a tJ 0) 0 yor: 

Antakya bizimdir. 
cektir. iyi işledlğloi SÖylüyor Ve anavatanrn Sancağa parolası 

Gece, ordu. şerefine, vali bi: ziyafet Şehrimizde • • .ılunmakta ve adli İ§· ~udur: !timad ve sabır. 
verecek, şchır bandosu Taksım mey- 1 traf d t tk"k • tc "la.r yap ı Evet, Cumhuriyet Tiirkiycsiı i ur-
danmda çalacak, bUtUn §Chir baştan er e ın a e 1 'fke·ı· ~.ask .. S • 
b d k h ık 1 . d makta olan adlıyc ve ı ı ~u ru ara· nal: edimncl: istiyen ırkda.'}1ar, on m 
aşa onanaca ve a ev erın e me- . . . 't"dal" • 1. 7 ·· 

7 
· 

rnsim yapılacaktır. 

ıstanouı 

Nüfus 
da~relerinde 

BazJ kanunsuz 
muameleler görüldü 

Mülkiye müfettişleri şehrimiz nüfus 
şubelerinde yaptıkları teftişler sonunda 
birçok kanun harici muamelelere tesa
düf etmişlerdir. Bunun neticesi olarak 
Fatih nütus mcmurıı Ali Rıza, Samatya 
nüfus memuru ihsan vekalet emrine a
lınmış, Kasımpaşa nüfus memuru Za
hide işten el çektirilmiş. Fener •nüfus 
memurluğuna Sanyer nüfus memuru 
Mitat, Samatyaya Bakırköyden Rnhmi 
ve Bakırköye eski Eyüp nüfus memuru 
Mcki tayin cdilmi tir. 

Ayvahk vih\yet mi 
olacak? 

Ankaradan haber nrildiğine göre, 
.Ayvalık kazasının yakında 'rilfıyct ol
ması ihtimali mcl'zubahs olmaktadır. 

CtJMARTES1 
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1 Vüraıin Bı:Jı.:;ı 
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coğlu dün akşam An.karaya gıtmıştır. 1 t mı; mar'u, nııtzcı ccrcet ı·asfmı 

Vekil Anknraya hareketinden evvel hcrhaufo kaybctmcnıelidirlcr. Cum 
yeni adliye sarayı ve meııhut cürüm- lıuriyet lı 'tl:ıimct inin Ccncvrcde tutt ı
ler kanununun tatbikatı hakkında şu i]ıı yol, attığı adım, ls'/..·cnderım ı,·e 
beyanatta bulunmuştur. Antak11a ır1."da§larımızın temposu ol

••- Adliye sarayının eski Tomruk malıdır. Titr];, Jıak"'fhna ergcç cri~ir. 
binasında değil, Sultanahmette şimdi- ~©<G 1b!J ~ 
ki aııpishanenin yerinde yapıımasına fb>aış ma ~a.ı fi®$ fi 
kat'i surette karar verilmiştir . ., 

"Tan" gazetesinin bugünldi. Ç()et k lstanbul adliyesi için 500.000 lira 
sarf edileceğini söyliyen \'ekil mc\'cut say/asının b<ı§makalesinde şdyl<' lı1-

tap ediliyor: 
planın yeni arsaya göre değiştirilece-

Görüyorsunuz yn.. Amcamıı: , .. n 
ğini ilaveden sonra meşhut cürümler 
kanunu tatbikatı hakkında da demiş- için daha neler yapmıyacak ki! f:iz1e

rin benden yana göstcrdi~iniz ~C'\'"'lY<' tir ki: 
karşılık olarak ben de her haftn cu.. _ Dün adliyeyi gezdim. Meşhut 

clirümler kanununun tatbikatını tet- martesi günleri Tan gazelcsile b ra· 
ber bir coruk niishnsı çıkarncnğım. kik ettim. Arkadaşlarımın bu i~i um-
Yanl eve Tan gnzetE:si girdi mi b ra

duğumdan daha çok mükemmel ha-
ber bir de çocuk nüshası giriyor e-

şardıklarmı memnuniyetle gördüm.,, mektir. 
Vekil dün sabah crkend<>n adliyeye 

LUJdn bu çocztlc a.'!/ası hal~l; da gelmiş ve müddeiumumi Hikmet So-
"Tiir1:i1ıcdc c~ görülmem·.~ ~C"IJ,, d:yr nelin bulunduğu tahkikat dairesini ve 
w::un zarııandcm1Jeri il<inlar yapıl ııormnhkcmeleri gezmiştir. 
dtt. Biçimine ba'kılırsa Halicr'in T ·rVllfjyct sarayı 

Sultannhmctte yeni adliye sarayın· kiycde ilk defa olara1: dcnerli[ii (OMtk 

dan sonra bir vilayet ve cmnıyet sara- sayfahırımıı aynıdır. 
yı yapılması ve burasının hükumet __ P_c_k_· _a_,,_,,ı_d_ır_d_em_iı_rc_l_im_! ~--
mahallesi haline ~ctirilnı<'si muvafık Süreyyap· , ... a f· re
görütmcktedir. kasın da İi i ah kik at 

Bir sinema yıhhzının 
kocası şehrimizde 
l\larnr sinema yıldızlarrnclıın Ratht

Yon Nagynin <'Ski kocası Kostantin 
D~n id şe)lrlmize gelmiştir. 

Üç buçuk sene enel karı"rndan a)
rılmı~ oJnn bu adam aslen lstanlıullu 
olup otuz !-'ene e\•vel mcmlcl,etten çık· 
nıı~ ve muhtelif işlere atıldıktan c;on· 
ra nihayet sinemacılıkta karnı- kılmış· 
tır. 

Şehrimize ispanyadan gelmi~ oluı> 
)anında yeni k:ırL.;;1 bulunmakta ve 
hurayn neden geldiğini söylememekt<'
dir. 

Siireyya ıwr-ıa fabrU.asmda r rruı 

kaçaJ.-çılıfjı olduğuna dair bir ıflhar 

üzerine miifc>tişlcrin tahkikata ba l<ı

dıklarınr 11a:t1ıuJ, böyle bir lmçal çılı
ğın rul:uıma ilıtimal ı c>rmck isi<11·, ·'i
ğimizi iliiı c etmiştik. Fabrika "•i:.dıir
/üğii lııı lıusıısta Rll mektubu r,.ir.d(r
mislir: 

"Mali) e müfettişleri devletin 1 c11di 
müesseselerini bile teftiş edcrlrr D ... f. 
terlerim iz <>mirlerin<' her ınman 'c 
her yerde açıUır. nC'reyc bte:-h•rse 
gönd<'ririz. 

l\fnli kanunlar .sarihtir kanuni· r da
hilinde hnrekct edilip edilm<' '··ini 
yalnız müfettişler değil mafevk mali 
komisyonlar dnhi tctl ik ederler 

~~~~~ 1!i~d!::i:. 1~:sge.1 E S N A F "E İ Ş C İ 1 
çenlerde ölen İngiliz vapur kralı ve &~---------------------------------------------... 
büyük sanayi patronu Ellerm.arun ln-

ıı:ı 

Daimn :idil olmağı prensip adc'f'tmi 
olan rumhuri) et maliyesi miil.cl'('f e 
hakkını isbat imkfmını \'ermiş ''<' bu 
imkfmı hazırlayan muhtelif rna li ko
misyonlar çalıştırmakta. bulunmıı'ltur. 
Birçok muhbirlerin )anlı '\"e knnun
~az ihharlnn bilhassa bu lrnrni ) on· 
lnrın yüksek tetkiklerile me) dnnu c;:ı
karılrnıştır. Sayın g:ızetc:-1zln de :.:-z
clrl:rı ve~hilc şimdiye ı adar dürüst olan 
firmamızın kendisinden şiiphe!=;İ ) ok
tur. Bunun iH'ınmı bir daha fiiler :ıny
gılarımızı sunarız.,, 

gilterede bıraktığı servet 366,800,000 
İngiliz lirası olduğu için bu servetten 
20,000,000 İngiliz lirası veraset vergi-

si alınmıştır. Şimdiye kadar lngiltere

de misline tesadüf edilmiyen bu ser
vetin büyük bir kısmı yirmi nltı yaşın 
da. bulunan oğluna kalmı~trr. 

ç 
Bundan üç gün evvel, kibritlerin noksan ~ıkmakta 

olduğunu yazmıştık. Şirket müdürü bu yazımızdaki beya-

natında kutuların makine tarafından otomatik olarak dol

durulduğunu ve binaenaleyh kutular noksan çıkıyorsa 

kabahatin şirkette değil belki bayilerde olduğunu söyle
miştL 

• 
1 ler n kib 

Karagümrilktcki okuyucularımızdan Numan Nuri i

simli bir bayiden aldığımız mektupta, şirket müdürünün 

kabahati bayilerin üzerine atmasına itiraz edilmekte ve: 

"Eğer şirket kendisine güveniyorsa kutulann etrafını 
bandrolla kapattırsın, o zaman hırsızın kim olduğu mey
dana cıkar !,. denilmektedir. 



50 bin lira dolandırıp 
kaçan Ermeni 

Alacakhlar ortada ancak beş 
bin lira bulabildiler 

Mahmutpaşada manüatura tüccarı) 
Vahram Arzuyanm piyasayı dolandı
rarak kaçtığını yazmıştık. Bu adamın 
dolandırdığı kırk kadar tüccar bu sa
bah adliyede iflas dairesine gelerek 
kayıtlarını yaptırmışlardır. 

Vahram Arzuyanın mağazası mü
hürlendiği gibi iflasına da hüküm a
lındığından on beş gün zarfında diğer 
alacaklılar da iflas dairesine başvura
caklar, bundan sonra müflisin beş 

bin lira kadar kıymetinde olan mal
ları satılarak bedeli alacaklılar ara
sında taksim edilecektir. 

Vahram Arzuyanın mağazasını üç 

ay evvel açarak Beyker, CümbUşyan, 
Manifatura şirketi gibi firmalarla di
ğer tilccarlan dolandırd·ğı noktasın-

dan hakkında ayrıca mhakcmcyc mü
racaat edilmiştir. Arzuyanın dolan
dırdığı para elli bin liraya yakındır. 

.HABER - '.Akşam ~ 

Gazete 
okumamak 

Mazeret değildir 
"Berliner Tageblat,, gazetesinde o

kuduk: 
22 yaşında t. M. muayyen zamanın· 

da askerliğe gitmediği için mahkemeye 
sevkedilmişti. Maznun mahkemede da
vetten haberi olmadığını söyledi. Ha· 
kim sordu: 

- Gazetelerde okumadın mı? 
- Hayır t Gazete okumak mutadım 

değildir! 

·. 
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lngiliz kumandanı 
Filistiode diktatör 
Niyuz Kronikl gazetesi Kudüs mu· 

habirinln bild!rdiğirle göre, Suudi 
Arabistanın Kralı İbnissuud ve Mave
rayı Erdün Emiri Abdullahm mü· 
messillerinin ve İrak KraJlığının res
mi bir murahhasının iştirakiyle Arap 
yükaek komitesi toplanmış ve Kral 
Suud ile Emtr Abdulahın Filistindeki 
Arap halkına hitaben müşterek bir 
beyanname neşrcdip greve nihayet 
vermelerini is~mek meselesi görüşül· 
müştür. 

Lakin Filistindeki Arap liderleri 
buna kolayca razı olmuyorlar. Ve A 
rap krallarından şunu istiyorlar: 

Dığer taraftan "Deyli Herald" ga
zetesinde okunduğuna göre Filistin
deki Arap isyanını bastırmak üzere 
gönderilen kıt'a.tarın kumandanı Ge
neral Dil hiçbir mahkemenin takip 
cdcroiyeccği bir salahiyetle diktatör
lük kuvveti iktisap etmek üzeredir. 

General Dil tam bir matbuat sansü
rü vazedecektir. 

BUttin limanları ve gemilerin hare
katını, tayyare meydanlarını, demir
yollarını deniz ve kara yoluyla bütün 
nakliyatı kontrol altına alacaktır. 

Bu neviden daha birçok tedbirler 
Londrada resmi gazetede intişar eden 
"Filistin idarei örfiyesi,, leferrüatın· 

dandır. 

Milli tahviller 
yükseliyor 

Mahkeme §Öyle bir karar verdi: Me
denı bir milletin medeni her ferdi umu 
mi ahvali takip için herhalde bir gazete 
okuması manevi bir borç olduğundan 
maznunun ileri sürdüğü mazeret §ClYa· 
nı kabul görülmemiş, kendisi mahke -
me masrafile beraber şu kadar para ce 
zaya mahktlm edilmiştir.,, Diğer bir 
Alman mahkemesinde de iki kişi umu
mi bahçelerden çiçeJt kopardıkları için 
ellişer mark para cezasına mahkum ol
muşlar, bunların da yasak kararını oku 
madtkları yolundaki itirazları fayda vre 
memiştir, h5kim "her Almanın hükQ
metin neşriyatını takip etmek için ga· 

- Greve nihayet veririz. Fakat 
ondan sonra siyasi taleplerimizin ye
rine getirilmesine müzaheret etmeli· 
siniz. 

Fak .t Arap kralları böyle bir taah· 
hüde girmek taraflısı değildirler. 

Şimdiki halde ihtilafa bir hal sure
ti bulunmuş değildir. Son bir formü
lün bu hafta içinde tanzim edilebile· 
ceği sanılıyor. 

Teknik bakımından bu bir örfi ida
re olmasa dahi, General D.l'in aldığı 

salahiyet kendisine örfi idarenin icap 
ettirdiğinden daha büyUk bir kudret 

verecek, adeta bu fevkaH\de teCİl)ir a
lınmış gibi olacaktır. 

( Ba.ştarafı 1 incide) 

tanzim edecek kararlan da o nisbette 
gecikmektedir. 

Dün açılmış olan Faris borsasından 

sonra İstanbul borsasında daha emniyet 
li ve tereddütsüz muameleler olmuştur. 

Cumhuriyet merkez bankası bu sabah 
İngiliz lirasına 621 alış 624 kuruş satış 
kıymeti vermiştir. Bu sabah borsada 
jlk defa olarak frang üzerine bilfiil 1 

muamele olmuş ve bir Türk lirası kar
şılığı 17,7 frank fiyat almıştır. 

Bundan evvel 12,06 frank bir Türk 
lirası karşılığı idi... 

Bu sabah bir Türk lirasına mukabil 
dolar 0,79,39 drahmi 87,74, İsviçre 

frangı 0,3,43, Leva 69,10 ve florin 
1,47 olarak kıymet almıştır. 

Borsada 10000 kadar sterlin üzerine 
muamele olmu§tur. 

Bu sabah Mrkez bankası tahvilleri 
Jıinkü fiyattan bir lira 25 kuruş daha 
vukselmiş ve 92,:?5 lirada kapanmıştır. 
Türk borcu t::ıhvillc ri 23,32,5 de, ikinci 
21 ,35 de kapanmı~tır. 

Anadolu obligasyonlar 42,80, ve A
nadolu mümessiller 45,85 de kapanmış-
ur. 

Bulgarlar kAril 
Sof ya {Hususi) - Fransa ve ~lsViçre 

franklarının düşme .. inden Bulgar levası 
kat'iyyen müteessir olmıyacaktır. Çün
kü leva zaten çok düşüktür. Bugünkü 
vaziyetinden daha aşağıya düşmesine 

kat'iyyen ihtimal verilmemektedir. 
Bulgarlar Fransız ve İsviçre frankla

nnm düşmesinden harici borçlarında 

istifade edeceklerdir. Bu istifade 7 50 

milyon leva {bizim para ile on milyon 
küsur liradan daha fazla) gibi ehemmi
yetli bir yekun tutmaktadır. Bulgarlar 
Fransız frangının düşmesinden 500 mil 
yon leva, İsviçre frangının düşmesin-

- Mesele içeri girinccyo kadar ... 

den de 232 nulyon leva istifade edecek zete okwnal~ mc-buriyetinde,. olduğu-
lerdir. Ktiçük Bulgaristan için bu 7 52 _n_u_s_o_·y._l_cm_iş_t_ir_. ______ --__ 
milyon levalık istifade az bir şey değil
dir. Bu sebeple Bulgarlar bu İje sevin
mektedirler ... 

:(. :(. 11-

Para kıymetlerinin değişmesinden 

doğan muvazenesizlik her memleketin 
ayn ayrı aldığı tedbirler umumi muva 
zenC"nin teminine doğru salah bulmak
tadır. 

Fransa da 
Fransız mebusat meclisi dördüncü 

okunmasını müteakip para kanunu la
yihasını kabul ettikten sonra §yan ta
rafından tefrik edilmiş olan maddeler 
ahkahını ihtiva eden dört proje daha 
kabul edilmiştir. 

Paris borsası dün açılmış ve dün ak 
şam muhtelif dövizler Fransız frangına 
göre şu fiyatlardan muamele görmüş -
tür. 

Londra 75,15, Nevyork 21,45, Berlin 
-, Brüksel 361, Madrit - Amsterdam 
1055, Roma 162, Lizbon 95,89, Cenev
re '493,25, bakır 44 - 44,10, kalay 201, 
10, altın 141; gümüş 15116. 

Iskonto mıkt2'lrı lndlrlldl 
Fransız milli bankası iskonto faiz 

miktarını yüzde beşten yüzde üçe indir 
miştir. Fransız mali mahafili bu indiri
şi müsait karşılamıştır. 

Liret dU~ecek mi ? 
Pazartesi gilnü için fevk:ıHi.de bir top 

lantıya çağrılmış olan İtalyan kabinesi 
nin liret fiyatını pek cüz'i miktarda 
düşüreceği sanılmaktadır. 

Balkan Devi ati eri ar asında 
bir kongre mi ? 

Balkan anla§ması devletleri Devlet 
bankaları müdürlerinin müşterek para 
siyasası etrafında karar vermek üzere 
yakında toplanacakları söylenmektedir. 

Hapse mahkum 
edilen hoca 

( /Jaş taralı 1 incide) 

rükçülük yapan bir adam değilim. 
Konsolun gözünde bulunan Yıldızna -
me de benim değildir. Kimin koyduğu 
nu da bilmyiorum. 

!mama kendilerini okutturan Ni
met ve Nermin çağrıldı. Bunlardan 
Nimet dedi ki: 

"-Eve girdik. Hocanın elini öp
tük. Ben §irinlik mıskası istedim. O
kudu üfledi. Bir lira verdim. Az. de
di. Mıska için bir lira daha istedi. 
Onu da verdim. Sonra polisler gelip 
hocayı yakaladılar.,, 

CUrmUmeşhut yapan emniyet ikin
ci §ube memurları dinlendi. Bunlar 
hocanın üfürükçUlUğü itiyat ettiğini. 

kızlara okudu~nu, evvelce numarası 
alınan paraların üzerinde çıkıtğmı 
söylediler. 

Mahkeme heyeti gereğini düşündü. 
Neticede imam Yusuf iki ay on bet 
gün hapse, 40 lira para cezasına mah
kum edildi. 

sır sövme davası 
üçUncü sulh ceı.a. mahkemesinde 

bu sabah bir davaya bakılml§tır. Da
va hakaret ve sövme davasıdır. Saat 
onda işlenmiş, on birde mahkemeye 
intikal etmiv derhal karar verilml§
tir. 

Yemişte bir iskele hamalı olan Mus 
taf a ile Ali, K.Ahyalarr Seyti tarafın
dan Eyübe nakledilmelerine kızmışlar 
ve kahyaya: 

- Gözün kör olsun! Ekmeğimiu 
mani oldun diyerek hakarette bulun-

muşlar ve sövmüşlerdir. Şahitler din
lenmiş, neticede Alinin suçu sabit gö
rülerek üç gUn hapsine bir lira para 
cezasına mahkum edilimş, Mustafa -
nm beraetine karar verilmiştir. 

Dolandırllan 
göçmenler 

( Baştaralı 1 inci.de) 
kalkmı§tır. Sonradan anla§ıldığına g&. 
re bu şahıslar mal sahihine 12,000 lira 

vermi~ler ve Ziraat bankasına da çiftli 
ği 25.0(IC liraya ipotek ederek göçmen
ler yerine kendi namlarına geçirmişler 
dir. 

ispanya isyanı 
Madritin muhasarası için asilerin 150 

bin kişilik bir kuvvetle 100 tayyare 
tahşit ettikleri bildirilmektedir. Aske
ri mütehassıslar Madritin nihayet dört 
haftaya kadar asilerin eline geçmiş bu 1 
lunacağını tahmin etmektedirler. 

Ast general Franko dün, Bur_gosta 
asiler tarafından işgal edilmiş olan mın 
takaların diktatörü ilan edildikten son-

ra, ispanyanın arazi tamamiyetini, İs

panyol milletinin şeref ve saadetini mü 
dafaa edeceğine yemin etmiştir. 

Halk tarafından çağrılan general pen 
cereye çıkarak bir nutuk aöylemit bu 
lcıt her ailenin ekmeksiz ve odunsuz 
kalmaması için elinden geleni yapacağı 
nı ilave etmiştir. Diktatör bundan son-

kabilelerin isyan ettiği haber veriliyor. 
İngilizce Niyuz Kronild gazetesi §irn 

diki halde başlı:a dört kabilenin asiler 
alevhinc ayaklandığını bildirmektedir. 

Ceuta ve Tancir arasında sakin And· 
jera kabile"'İ bir askeri karakolu eline 
geçirmiştir. 

İspanyol asileri hava kuvvetlerine 
mensup tayyareler, isyanı bastırmak i· 
çin kabilelerin köylerini bombardıman. 

ediyorlar. Asilere karşı isyan edenler 
İspanyol hükumetinin donanmasından 

yardım görmektedir. 
Beni Kuadras, ısenı Aro" ve Beni 

Nesadur isimli Uç kabile de Frankoya 
karşı ayaklanmıpa da onların hareketi 
ne dair teferrüat elde edilememiştir. 

ra radyoda da bir nutuk söyliyerek --------------~ 
§Öyle demiştir: 

- Ecnebi memleketlerle ve bilhassa 
bl.zim siyasetimize karJI huıumet gös
termemit olanlarla ticaret anlaşmaları 

yapacağız:, ''medeniyetimize kartı mü
cadele eden t,, Sovyet Rusya ile müna
sebette bulunamayız!,, 

Mevsimin en bUytık 
Sinema hldlsesl ,upheslz: ta· 
memen tamir ve tezyin edllerı 

Londradan gelen bir habere göre Ge
neral Frankonun hükumet reisi ilin e
dildiği ı:aman yapılmış olan merasimde 
cumhuriyet marşı yerine krallık marşı 
çalınmıştır. 

Sakarya 
(Eski Elhamra) 

sinemasının küşadı olacaktır. 

En bUyük yıldızların filmleri 
ispınya milli bankasının 4 milyon 

peçetayı sahile naklettiği ve bunları

da harice kaçıracağı söylenmektedir. 
General Franko neşrettiği bir beyan

namede tıpanyada, İtalyadakine müşa
bih bir idare tarzı tatbik edileceğini 

söylemiştir. 

Fiyatlar gayet mutedil 1 
Veni müdüriyet 

Asilf'rin, Madrit kuvvetleri tarafın -
dan giıya yapılan "mezalim l,,e dair 
Cenevreye gönderdikleri "vesika l,,lar 
Milletler Cemiyeti umumi katibi Ave
nol tarafından reddedi1miştir. 

Yeni Bask muhtar hükumeti teşekkül 
etmiftir .• Merkez Bilbaodur. HükQmct 
reisi uUer tarafından henüz i§gal edil
memi;ı mıntakalardaki belediye meclis 
}C'ri tarafından seçilecektir. 

Bugün 

Milli sinemada 
936 - 937 sinema mevsiminin 2 
büyük filmi birden Mini Mini yıl
dız Shirley Temple ve Johan Boles' 
in en son filmleri 

1 SHIRLEV ASI 
Ayrıca V ( L O 1 R 1 M 

KAPTAN 1 Asllere kartı yeni b'r kıyam 
İspanyol Fasını.la asi kuvvetler baş· 

kumandanr, General Frankoya karşı 

- Büyük sergüzeşt filmi ~ 

• ... ,,. "' ... ;...... ., • ' .,.., ı• ....... • ,, ·- • 

Bu akşam TCJ R K Sinemasının 
Fevkalade küşat progrmı olan 

BiR MAVIS GECESi 
Ne•e, ihtira• ve zengin mlzansanll fllm, 

Emsalsiz bir muvaffakiyet kazanmıştır. Baş rollerde: 
KATE DE NAGY - FERNAND GRAVEY • LUCtEN BARROUX 

(İngiliz karikatürü) 

Şimdi göçmenler her makama bat
vuraraic dertlerini dinletmeğe çalışmak ı 

tadırlar. •ill111•••mı•••••••Blr14ID 
~------------------------ C n cdl <dl e ını Giöırl\Jı oe~en< Ş~y ı 

Bulgar gazeteeıler P A N G A I"' T l ' da S Ü R P A O O P ' t a 

ludski Sirki ( /Jaş tarafı 1 incide) 

leburgcız ve Edirncdc 1c.azandıklan bil .. 
yük zaferlerden "sonra SuZtan Abdül
hamit va onun 1ıükUmcti "eğer Bul
garlar harbi dtırdttrıır ve Tilrklcr1e 
münferit sulh aktcderlerse bu mcr
Mer<Wm muhte§em 11e?JleTbe'IJi sarayı
'" "Ve onun büyü1.; par1:ını ebediyyen 
Çar Fer~inanda bağışlamayı ooadet
mi§lcrdir ! ,,, 

Böyle kuyruklu yalanların üzcrjne 

artık lakırdı söylt!mcyc lüzum knl
maz. Bulgar mcslckda.~larımız galiba 
lstanbulda ba.~ka ŞC\yler görememiş O· 

lacaklar ki yoktan ~eyler icat ediyor
Jr..r. Balkan h.?.rbir.d ... uıtan Abdülha
midin artık tahtta bulunmad ğını ba-, 

ri öğrenselerdi. yalanla11 b~yle acemı 1 

ce olmazdı!. 

Her gUn daha bUy ılk bir muvaffa1clyetle davam ediyor. 
70 den fazla vahşi hayvan - A,..slanlar, Kaplanlar. Filler - Beyaz Ayılar - Yabani E§ekler v. a. 

Çin CAMBAZ L Si vesaire merakh ve eğlercalJ numrralar. 

KLUOSKi SiRKi 
Hcrrrün sı:ınt 6 da matine ve 9 buçukta suvare - Cu~artesi ve pazar günleri 2 buçuk ve 6 da matine 9 buçukta 

h - suvare 



Son 
gezinti 

_..ı:ıue alayı tozlu yol üzerinde aü- bakııJannda, odadaki mobilyelerin ne 
rD.kleniyordu. Zavallı fazla sıcaklardan layemt edebileceğini düşünen bir müra-

ô1müştü. bahacmm tec~susn vardı. 
Geçen cumartesi gilnU, onu her za

manki gibi pazarda görmüglerdi. Ne çok 

sıhhatli idi, ne de hasta... Tavuklarmı 

sattıktan sonra, köpeği "Ateg,,le bera

ber bir kahveye gitmişti. Onu, burada 
her zamanki gibi karşılamışlardı. Ali 
babaya ne istediği sorulmazdı, çünkü 

"AteJ,,i koğınak istediler, fakat, kö

pek garip bir ısrarla cenazenin etrafmda 

dolaşıyor, her tarafım kokluyordu. 
~ ~ . 

istediği şey dalına ayni idi: Az şekerli 
bir kahve, köpeği için bir çanak serin 

Şimdi, cenaze alayı ba§ta İmam camie 

doğru ilerliyordu. Ovaya ağır ve bunal

tıcı bir sıcaklık çökmüştil. Kalın elbise

leri içinde sıkılanlar, mendillerile alın-

su-. larmm terini siliyorlardı. Hiç kimse 

Alibaba yalnız yaşıyordu. Epeydir köpekle meşgul olmryordu. Zavallı hay 
görmediği ebeveyni bir tarafa bırakılır- van kalabalığı uzaktan takip ediyor; 
sa, >bütün sevgisini çok hoşlandığı kö- sanki onlara kcrdini göstermekte, pek 
peği "Ateş., için besliyordu. Köpekle sebebini bilmediği bir mahzurun mevcudi 
insan arasındaki bu yakınlık şaşılacak ti" • hi dl d F k t h" b. ku b. d. S k" k"" k . . . . ye nı sse yor u. a a , l!i ır v· 
ır §_CY ı. an 1 

•• ~~~. ~fendısı~ı .taklıt vet onu, insanlann l.ollan üstünde tatı
edeyun derken yuruyuşünü değıştırmiş-
• lda b nan kutu içindeki çok sevdiği adamdan 

ti, onun yo aşını omuzuna alıp, ba-
ayıramazdı. Herkesin, heyecanda oldu

caklanru sürüyerek yürüyüşü çok ko • 
mikti. Sanki ayaklannda muhayyel bir ğu bir anda şaıkınlaımaaından istifade 
tahta ayakkabı vardı. ederek, camiin avlusuna ıirmif, bir kö-

Alibaba gerek kahvede, gerek dostla- şeye, mushıklann bulunduğu yerin ar
rmdan birinin evinde olsun, girdiği her kasına gizlenmitti. Birden, toprafı bir 
yerde kahve içerdi, Dört ayaklı dostunu şey ara§tırıyormu§ gibi kokladıktan son 

da kendisile beraber bir şeyler içmeğe ra baıt.nı kaldırdı; ıonra da, acı ve u.zun 
lrşt:ıtınr§t:I.Bazan, köpek susamamı!I olur, bir inledi, iki ayağı üzerine dikildi. Du
sahibine nezaket olsun diye sadece di· vara dayandı; bu aanki efendisine olan 
lini suyun Uzerinde dokundurmadan do- sevgisinin al8meti idi. Ağzıyla maluğu 
la~dı. Ne zarar, efendisi ondan mem 
nundu. 

Alibaba keyifli olduğu zaman, "Ateı .. 
in bir şekerden ibaret olan tayınını ve· 
rirdi. Fakat, zannetmeyin ki, o şekeri 

kapmak için her k6peğin yapt:Iğıru ya

açtı, yUzUnU su ile yıkadı. Sonra, bap 

önilnde, artık tcker yemekten ilelebet 

mahrum kaldığım anlayarak yllrUdQ, 

ve kalabalıktan uzaklatt:I. 

Nuh CEM 
pardı.! Hayır, hayrrl Şeker bcklerken•---------------

D~iyu••k filozoflara yakışan bir eda ile Syle sa- [.. W 
hırlı bir hali vardı kL. Bu, .Pnun, ister-
seniz böyle duşunebilirsiniz bir nevi Mtisabakamızda 

.. istey.i rzı idi. T m bil nl rl der ce derece 
ihtiyar köylü §eker parç.aamı cvveln kalk bll nl rln numaralarını 

1ıgzma ata1', yiyormuı gıöi yapardı. n fr&dlyoruz 
- Bu benim! Neye Syle yan yan ba- 15 derece eksik 

kıyoraun, seni hergiln §ekerle mi beıli- bilenler 
yeecğim sanıyorsun? ıatı - 295 - 660 

Sonra, gUierek, tekeri ağmıdan çı- 16 der ce eksik 
karıp eline alırdı. "Ate§,, kulaklan hafif b 11 en 
dikilmiş, efendisine bakardı. Sonra, Ali 32 

baba, merhametli bir tavırla, boş elini 20 derece ek lk 
köpcge gösterirdi; O da evvel! boyun bilen 
bükerek, sonra da zaruret neticesi havla 167 

yarak cevap verirdi. Epey süren bu Uz- 21 derece eksik 
meyi müteakip, "Ateş,, şekerlrC kemir- b 11 en 
meğc başlayabilirdi. Şekerini bitirince, 615 

§efkatten nılanan altın samır gözlerini 22 derece eksik 
efendisine diker, sonra da güzel bagını bilenler 
efendisinin dizleri Ostüne koyardı. 1578 - 601 

CurtıQrt • günil Ali bnbarun cesedini 23 derece eksik 
keşfeden ekmekçi olmu§tu. Ara basile bilen 1 er 
dönerken uzaktan, merak uyandıracak 599 - 610 - 6115 

bir yığın g6rmüştü. Yaklaşb, korkınu- 43 derece eksik 
yordu. İhtiyar Alioobayı tannıuştı. Za· bilen 
vallı ihtimal dimağ nezfinden ölmüştü. 91 

Ağlayacak bir halde olan köpeği, başu- 44 derece eksik 
cunda otunnakta idi. bilenler 

ov. .y. 4 '" - 1S9 - 308 - 497 - 511 -

Merhumun ailesi, matemli evde top- 45 derece ekslK 
lnnnuştı. Yüzlerinde hiçbir heyecan bilenler 
allimeti yoktu. O kadar ki, ba:nlannın 467 - 488 - 1Hl5 - 614 

ıaı ·sesi 
· ektörlüğün en~ 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 1 O uncu ve 11 inci sınıflara nehari talebe için 

yer yoktur. 
3 - lstiyenlere kayıt fartlarım bildiren tarifname gönderi

lir. 
Şehzade başı polis karakolu arkasında. Tele fon 22354 

Bahçesinde-• 
Bu akşam "e yarın akşam 

e s briye 

B'ABER - D:pm ~ 

Tem ton amca 

kedisine 

HABE 
At<SAM .POSTA Si 

" ıOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuıu wı lstanbul 214 

. Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Yazı ışıerı telofonu. • 2~872 
ldere 11e ııan •. • , 2.ı370 

ABONE ŞARTLAR! 
T;,,1,,,, Ecndı 

Benellk 1400 Kr 2700 Kr, 
e avıık 730 ı•ao .. 
3 ı>yltk 400 800 .. 
, avhk 150 :; aoo .. .. 

Salubi oe Ne~rıvat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıiı 11cr (YAKIT) motl>oo11 

Yazan : Niyazi Ahme't 

14 sene evvel bugün 
Mudanya konferansı a haş~a dı 

10 sene evvel bugün 
Saray urnun aki Ata tir heykelinin 

k ·h::at resmi yapı dı 
300 s ~ne evvel bugün 

Rakoçi le Osmanh or osun bozdu 

Zava ı 
gi erk n 

kafası 

r 

er 
3 birinci teşrin 1922, Mudanya kon

feransına başlandığı gündür. Bu as
kert konferansın sebebi şu idi: Türk 
askeri garbi A11ndoluyu kurtardıktan 
sonra bir koldan Istanbul boğazı üze
rine, bir koldan da Çanakkale boğazı 
üzerine yürüyordu. Yaziyet itilaf 
devletlerini telaşa düşürmüştü. 

Türk ordusuı r:ın bilhassa boğazlar 
üzerine olan hareketini durdurmak 
istiyorlardı. Bunun temini için, lstan-

buldak! Fransız f evkalıide komiseri 
general Pele ile Ankara itilafnamcsi
ni imza eden eski Fransız nazırların
dan Franklen Buyyon, lzmirde bulu
nan Türkün halaskarı Mustafa Ke
male gönderildi. 

Ayrıca itilaf devletleri Hariciye na
zırlan, başkumandana ve Hariciye 
vekaletine notalar göndermişlerdi. 

Burada alakadar devletlerin murah
haslan ile sulh milzakeresi başlaya-

cağınt, Türk murahhaslarının tayini
ni ve boğazlara karşt yapılmakta olan 
askeri hareketlerimizin durdurulma-

a 
a a 

ar andı 

a 
v 

bu usulünü keşfederek kendi askerle· 
rinin de kollarına mendil bağlatar 
hücum etti. Kollarına mendil bn 1 
askerler, Etiyenin ordusuna kola) 
yaklaşabiliyorlardı. Neticede Osma 
lı askerleri büyük bir bozıtuna uğra 
dılar. 

Nasuh paşa, mahir hareketlerle 
Rakoçlnin askerlerini hezimete uğrat 
tı. Fakat ordu bir defa dağılmış bu 
lunuyordu, muvaffakiyet temin et 
mek mUşküldü ve edilemedi. 

Hu harbın enteresan tarafı, btitün 
mesul!yctln Bekir paşaya yüklettıme-

sidir. Nasuh paşa, lstanbula gönder
diği mektupla hataları za\·allı Bekir 

paşaya yüklemekte idi, Bu haber ls
tnnbula gelir gelmez kapıcı ba~ı B~kir 
paşayı davete gitti. 

Paşa, niçin lstanhula çağnldığını 
bilmeden yola çıktı. Divana girerken. 
içeri adım atarken de bir şey bil mi) or 
du. İkinci adımını atmı,.tı. Hnrnda 
bir parıltı gürdü. O kadar. Ba~ı ) ere 
yuvarlanmıştı. 

sı isteniyordu. ---------------

Konf ernns yeri Mudanya olarak M@lfil~®~<aıırD@ 
'ararlaştınldıktnn sonra Türk ordu- o H'\F~~ t~lf\1 n n k~aıft tf\l a 

su başkumandanı namına fe\•knlfıde ©! ©] n 
salft.hiyetlc murahhas olan garp cep- e lf 
hesi kum14ndanı lsmet paşa. tayin (Monte Karl-0 hususi nıuhahirimi;,-
edildi. den) 

Ba hca müzakere mevzuu, Şarki Monte Kar1o bu yaz hem de csklsın-
Trakyanın YunanlıJnr tarafından tah den bUsbiltün daha şiddetli olmak Uzc>
lfyesi ile Türldyeye iadesi, boğn7.lar re iflfts tehlikesindedir. 
ve lstnnbul hakkında sulh nkdi idi. Monte Karloyu bu tehlikeye sünik-

N eticede Edirne dahil olmak üzere liyen ne bir kumarcı, ne de sistem da
Şarikf Trakyanın !eriç ırmağının sol hilindc oyun oynayan bir kumar scn
sahiline kadar on beş gün içinde Yu- dika.3Jdır. lşsizliğin sebebi Monte ~ar
nan ordusu tarafından tahliyesi nl loya karşı göstcrılen 18.kayıt!ık ve Av· 
hundan ~onrn dn Yunan memurları- rupnda turist faaliyetinin eksi11?1i§ ol 
nın her işi de' retmeleri kararlaştınl- masıdır. 

dr. Gazino boştur. mı.saları da taı.1 ta 
Bu suretle Şarki Trakya, muhare- kırc1ır. 

be.siz Büyilk MiJlet Meclisine, yani Bütün Fransız gazinoları aynı ma
sahihi olduğu Türk milletine geçti. 1i vaziyettedir. Bu mevsim 7,arfı ıdn 

Mudanya mütarekesi 11 bilinci teşrin iflE.slnr b'rbirinı takip etmiştir. Cıh r. 
günü i:-.. zalandı. iktısadt buhr nındnnbcri Monte K r-

e kir paşanın başı lo en kötü günlerini yaşamaktadır. 
1926 yıh üç birinci teşrin günü, on !cıpanyadaki dahili ihtilal ve Fran-

yıl önce bu;;Un, Saray burnu parkın· sanın iç mücadelesinden beynclmılrl 

da ilk defa olarak dikilen Gazi hey- hadiseler cıknbilmcsi korkusilc b; Ir-r-
kelinin açılma töreni yapıldı. ce yabancı turi t MonL Karlo ıdn yap· 

Gazi heykellntn çı ımn töreni tıkl..,rı an"' jmanları sildırmi lerd r 
Macaristan kralı ölmüştü. üç Tran Bundan bmdm Le Touquct, Dc' 11 

sllvanyalı Etlven, &kel 1ozes ve Ra- ve Frnnsı .. lurın Noımandı ile Eı i nn 
koçi blrhirlerile uğraşıyorlardı. Bir ya ,,, ,ıı-Pt srıyfi~ e ve e~kncc y~r· 
rüyerek Slatina da Rnko!:inln askeri rinde hav !arın fona ı:itme ·ru ı d 
Fakat bu anlaşma Etiyenin hayatına bund, tt: iri ,. rdır. 
mal olacaktı. Giınc~ ;c:ığ111m yarıiım etti,,;.ı 11 i 

Rakoçi rakibini ortadan kaldırmak y!'r J '\ · ı birnz dnha iy cedir 
için tertibat alırken, dnhq önce Yazi- !Fpııny.1 iht" ·ı·nin B:yaritza b;r r . 
veti aı.la)an ı •iyen kaçarak Rudin met mı y, lfr f Fıl:ct mi getir 
vali i Nasuh paşaya iltica etti. h miz iyi !' nnJ hmanu tır. ç ·n 

Nasuh paşa vaziyeti Babı hilmayu
Scn Sebastıyan da pa Jamaktn ı 

na bildirdi. Aldığı emir şu idi: 
_ Etiyeni silah kuvveti ile Transil- top seslerini işitmek icin binlerrf' rnc-

vanyaya yerleştir. raklı orny g"ttıği gibi. tap g\it 'i 
On iki bin süvari, on bin yeniçeri ne ler.nd"n canları sıkılan binlerre tr• t 

hirkaç sahra topu hududa doğru yü de oradan uzaklaşıp bAAka 
rüyerek Stalina da Rakoçinin askeri gitmişlerdir. 
ile karşılaştılar. Rakoçinin kuvvetleri Riviycraya en büyüt darbe ı, 
yarım ay şeklinde vaziyet almışlar, sekizinci Edvarc1m Kan civarınd'\ 

ya yenmeğc veya ölrneğe hazırlan- raladığı Şato dö Lori da geç r 
mışlardı. ği yaz tatilinden vazgeçip Akdenı el 

Etiyen, altı ~üz kadar ru kerin, di- seyahata çıkmasıdır. 
ğer Macar askerlerinden tefrik edile- Frnnsarun sabık turizm nazırı 
bilmesi için koHarına birer mendil yö Gn.ston Gerard 1936 da Frans 
bağlatmıştır. ziyaret edenlerin sayısının yUzde ltı 

1636 ),lı 3 birinci teşrin günü, 300 cksilmin aldwhınu söYlemisitr 
sene evvel bugün, Rakoçi, Etiycnin 



S.erı hazırtıyan ; NQzhet Abbas 
T Jlrı Jıt111» galnu ,,,,_,.,.,, fGl"fCIPlb« ııB euniarlJal lffbılerl nqretllllr. 

-7-
ve müntazam hayat 

süren futbolculara haftada 
iki gün antrenman kafidir 1 

tahdit etmtk taraftan değilim. Bununla 
futbolcaJarm aJabildilderine, nizam ve 
intizam kayıtlarından adde sabah ak -
pm tgp prakitaine devam etmelerini 
kasdetmiyorum. Ancak bundan evvel de 
söylediğim gibi fyi bir futbolcu usan ee 
nelerin yctittirdip bir sporcudur. 

Saatlerce bitkin bir hale gelinceye 
kadar praldtaten, hareketlerde muvaze
ne n ahenk kahnıyac:ağmdan bir teY 
çrlanu. Fakat az top prakitai de, hafta
da bir gi1n atq talimi yaptırmakla birin 
d ımıf Dipncı bir adam yetiftirmek 
hevesine benzer ki bu takdirde, bir ev
velki tecrtlbede elde edilen meleke ve 
mahart aradan geçen zaman .zarfında 

kaybedilmiı olur. 
Maalesef top prakitai bizde en yan1q 

manaamda almıyor. Bet on oyuncunun 
topu alarak saha Uzerinde hiç bir metot 
takip etmeksizin ıelifi gtlıel kaleye 
tüt çekmelerine antrenman deyip itin 
i~inden çıkıveriyoruz. Bayle bir ahenk 
Ü ve mabatau didifllleden bOyi!k bir 
fayda beklemek abes otur. 

Kitabrmmn teknik laammda her o
yuncunun mevküne g8re ne gibi top pra 
Jdtlleri ile en fazla meflUI o1muı ıa
nmıelecelinl anlatacağmm için burada 
ancak bazı kısa 8filtlerle iktifa edece
ıu. 

Top prakltai -110iuk havalara teaa4Bf 
ettiği qm1ınlarda oyuncularm mu.ba
kaya çıkar ılbl tek bir jeney ıiyerek 
Aha Uzeriııde rilsglrb havalarda ken
dilerini 10pp maııu: bırakmalan hiç 
dofnı bir fey delildir. VOcudun tabii 
11caklrfmr kaçırmak ve ıaatlerce farkı
na ~ adale~ qa~ U.fta 
ıondndlll bıDsabahya anform bfi' hal-
de çRan;ımamm intaç eder. Bunun i· 
çin jenenfn izedne ı.tm, kotlu ve ya
kalı bir IUftter giymek lhml8rr. Pra
kita biter bitmez de soğukta durmıya -
l'Ü hemeıı içeri girip dUfUDU aJmak İ~ 
cap eder. 

Her oyunc;u haftada kaç gi1n top pra
kitli yapıyona, bugtlnlercle ea ~ ol 
dulu kmınJan ilerletmeğe çabpxllılıdJT. 
Meaell bazı gOnler b.t'i71en sat ıyağı 
Jnıllanmamakla solunu ilerletmek o ka
dar kolaylapr kj bir kaç ay sonunda 
sağ kadar aolunuzla da isabetli ıUtler 
çekmeğe baflamnu. 

(Dnamı oar) 

Dm-·•-..,dlı• 

3 mecruhlu 
bir müsabaka 
Mağlt\p gllreşçlnln 
arkadaıı, galibi ve 
meneeerlnl vurdu 
Geçenlente .Amerikada ler'beat gfl

l'el mtl8&hüalarmdan birinde lfmdl-
ye kadar görillmemi§ bir hAdiae ol
mqtur. 

Kaç İtalyan gUreeçt KoetUl ne ta
taııbulda, Beyoğlu Hamalbapıda dof 
mq, bl1y0.miif, 1IOD. umanlarda Ame
rlkaya gltmlf olan Zalıarya Saranda.
puloa arumda idi 

İtalyan mtısa.bakldan evvel Zahar-

Kiyefteki müsabakalar 
Futbuldakl yenilmemize rağmen gOreı 

ve bisiklet yarışını kazandık 
Sovyet Ruayadakl sporcular.muz leridr. N«m1 ve Bllyttk Kuta.fa ra

Klyeften Odeaaya hareket etmteıer - hateJZ olduklarmdan ~ 
dir. dir. 

Kiyefteki son temaaıarda, futbolcu
Iarmuzm feci mağlOblyetl mttstemıa, 
iyi neticeler almım§tır. 

Grekoromen ve aerbest gUre§lerde 
taJmnnmz aeklz gilretten dördüntl ka
nnm11. Sovyetlerle böylece berabere 
kalmıttJr. Galipler ldlçiik Htlseytn, Sa 
dik. Nuri, Mersinli Ahmettir. Aııkara.
h Ahmet tufla, Saim, Ankaralı Hi!se
)'in ve YU8Uf Aslan. ayı ile yenilmlt-

100 kilometrelik blslldet mllaaba.
kumda Tall.t, en Uetdeld Rus blldk
Jetçlden on dakik& farkla birinci gel

mfttlr. Bu fark sekiz kilometreye t. 
ka.btll etmektedir ki pek mftbfmdlr. 
Tali.tın derecesi 2 saat 32 dakika 2 
saniyedir. tklnci Orhandır. Bls!klet 
takninmız gerek fert, gerek taJmn itf .. 
ba.rlyle blrlncldtr. 
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decJj]mfFJ. Maç gDnl pehlivanlar 

~E-:-~ Spor r esmi geçidi 
'1çUncll dakikada ttaıyam b.ldmp 
ringden ~ tJrlatmıe bu iRlkuttan 
fena halde cam yanan Koetill tekrar 
mtıabakan. baelachlı aman bitkin 
bir hal ~ Net.ekfm bir Dd da
kika eonra 18.lltbll blr tnntl ne tekrar 
ringden qafı yuvarlandı. 

Bu def& IOİ baeaiı da inctmntwtl. 
İtalyan pehlivan haatane,e lrübnl· 
dJ; bu suretle Yunanlı mtl..,,..yı 
kaandı ve alkqlar anamda lll1oııdan 
çıkarak dUIUllU yapmıya gitti. ftte hl 
dise tam be MD8 da oldu. Zaharya 11• 
kimrken birdenbire Ud el Billh aesl 
feftlldL Dut oclı81Da kotuıar Yunan
lı pe1ıUftm kol~ yaral&mm1 
bir ha1c1e ba14ular. 

Zaharya da bp•ne,e g0ttlrt1Jd11. 
Blru m d6 Yunan.'lmm mıeneceri 
de bir BUlkaate maruz blc1I. mm da 

~~~c1e1Mi 
YabJanm adamm İtalyan glheftf .. 

nhı k8yltıall, hem de çok f.1i doltu ol
dufu, onma lçba arkadqnn malltP • 
denlerden lntlbm almak illtedlll lSl
renildi. 

Şfmdl bast.e1lı8cli matJtp, p!lj-w 
galibin ınenecerl lep bera'ber ,..r-
lar. 

Finlandiya Iıvetf 
matlup etti 

StODölmcle yapdan l'lnllndlji -
fnet ...... ~biri brp 
i1d golle bza1•nılllrdlr· 

Her muvaffakiyetten sons: 
ağlayan yüzücü 

Mastenbroek 

lla.tenlJrok lım<nlığı bir yBzmeden 
aonra ajlarken 

Olimpiyatlarda ~ tesadüf edi
len hadiselerden biri de bir ferdin iki· 
den fazla b.rincllik k•nnmasıdır. 

Kazanılması kolay olmıyan bu şe
refli ve değerli mu~Jnyet Bertin 
Ollmpiyatlarinda yallJ ım.P Jdtlye mil 
,__. olm~. Bunlar& biri ma
ruf Amerikalı zenci atlet Ovenstir. ().. 
'\1818 100, 200 metre kogularla 1ızuD 

atlamayı k•ranAI ve bir dil 4)(.ao Geçen ay XotkOnda ltrzrl ineydancla mlftlr. Reaimtetlmia: Remdgeçfde ~ 
metre bayrak 1anomd& bldacl ıeien bilylk bb apor eermigeçidi yapmmpr. rak eclen ıeasteri (Lenin)nia mmn 
.Amerikan taJammd& yer al$. Bu •· Sovyet R'1ıyada ıimdiye lcadaı yapı· önünden gegerteiı ve bir sporcu ıenç 
retle eline dört altın mac1el1& geçm1f lan ıpor bayramlarmm en mur.tüaim lm tarafmdati. StaJlne idmınallır namı 
01~ birincilik Jr:amnan dljer yıldız bt.ı defPi ~. na bQket ..-iten "'*11 .. 

da Hollandalı kmlardan 1'lzllc11 manıf ..=:G;:eç:tt=r=eam=l=ta=m;::;::al=tr=11a=t=de=nm::S;::=et~-~::;:;:;:;::::;=:::;,b5~a~~:::;S: 
"Mastenbroek" dur. · amJıren ve popQler yapan ' .. ~\ n.Jrl

1 ~ KudOateki Yahu
ll.astenbrock orta boyhl, dolgunca muvaffaluyetlel'inden. ziyade çıkarttı· dilertıl''·~ tqr gibi bir yer •111'

v\lcutlu ve gayet latvfttll ştrlwı bir lı yeni bir moda oldu; o dj Jr.al'Ddıiı maldf.q •a çare llalm'fYI<' \.+-

kızdır. her birincilikten sonra aflarıiak Dl06 Bıuı 
Antrenörü bizzat amıelli olan bu atı dalı: Hakilıaten bu kız her kuandıf1 --~ 4dll 

zel kız tlc; birincilik k&81Ulrak sponm mfiaabakada.n sevinç ağlamuiyle !t ~ • 
bilh818& k&dmlar araarnda mı4er ye- yor ve ta.raftarlarlllJJl omuzlan _-.ı# 
tlftirdlji kal>Wyetlerden -oJduiunu le- rinde dakikalarca dolqtırilJ1o fr _ 
pat etmekle kalmadı, 1912 den 1938 Bilhuaa ba,yrak yanpnda ll01l ana b tAK 
ya kadar muhtelif olimpiyatlarda dal.. dar önde giden Aemrikalılan ııkı bir H 
ma Amerikalı kızlarm lnbllBrDlda finişle ve bapb~q geçip HolJandaya 
kalmq olan yDmıe blrin~llklerinln pmpiyonhıfu temin ettikten llOll1"& 

ilk defa. olarak Avrupaya pçmesine bJçkıF& ~ at~ --. 
h&dim otm111 oldu. Bittabi btıtfln sinema •tototra.fçdU' 

100, 400 metre serbest )rUzmelerde Maateabroek'wı gösler'fınuıiymıcaya 
blrineiliği, 100 metre ant tleti1Dde l- kadar peeini bırakmadılar. 
kinciliği kazandıfı gibi 4X400 metre Olim.piyatl-1"111 en tanmm11 ft • 
serbest bayrak yarışında da birinci .- Yilmiş ıımuı olan. bu ybtlctınUD ~ 
lan. Hollanda. takmımm en mUlıim uz- i,cat ve moda olan ağlaması btltlh!ı ~a
vu idi. 100 ve 400 metre serbesttaki dm PDWlJonlanıı. bilhula ymllik 
dereceleri erkeklerin vuatl rekorlan- merala olan Amerikalıların talrlit e
na mOaavtdir. c1ecei{ muhteırıeldif. Şayet bu m6da 

Mastenbrock'ı olimpiyatlarla UJl taımmlm edecek Oluraa bundan IOn-



Balkan oyunlarında ilk gün 
Merasim nasll yaptldı? Müsabakalar nasıl geçti? 

Atina Z1 (7 inci Balkan oyunlarına 
sureti mah8usada yolladığımız arka
daşımız yazıyor) 

Berlindeki muazzam olimpiyadı ve 
bllyük organizasyonu gördükten son
ra gelip de Atina da 7 inci Balkan 
oyunlarını takip etmek insanı adeta 
sıkıyor doğrusu 
Yunanlılar, organizasyonun birçok 

noktalarını Berlin olimpiyadına ben
zetmeye çalışmışlar, fakat ne yap.-.a
ıar, her şeyi, büyüle bir e"yanın, kiiçü
cUk bir taklit oyuncağından ibaret 
plmış .• Maamafih 7 inci Balkan oyun 
ıarı için çok çalışıldığı da inkar edile
mez ve bu sayededir ki Yunanlılar 

beden terbiyesi müdürünün birkaç 
kelime ile Başvekil 7 inci Balkan oyun 
larını açmağa daYet etmesi takip edi
yor. General Metaksas mikrofona yak
laşarak: 

(7 inci Balkan oyunlarını kral na-
mına açıyorum) diyor. 
Artık 7 inci Balkan oyunları bilfiil 

başlamıştır. 
Yunan takımından bir atlet ortaya 

geliyor. Çok kısa ve kesik birka~ keli
me ilt: mutat olimpiyat yeminini edi
yor. Tekrar c;:almnğa başlayan bando
ya ayak uyduran sporcular sahadan 
ayrılıyorlar. 

'l'am bu anda günün son seyircisi 

Yedinr.i Bcılkan -O'TJUnTanmn açılma mcrasimitıden bir görilnW} 

kaldığından tasfiyeye uğradı ve buse
ride sıra ile Yunanlı Frangudis, Ro
manyalı ve Yugoslav atletleri derece 
nldılar. lkinci seride Vedat büyük bir 
enerji iJe koştu fakat bu gayret genç 
atleti ancak 4 Uncü yapabildi ve tas
fiyeye uğramaktan kurtaramadı. Yu
nanlı Sakalaryu ile Uulgar, Yugoslav 
sırasile derece aldılar. 

Finalde yine Yunanlı Sakalaryu 11 
saniye ile birinci F'rangudis 11 3f10 
ile ikinci, Romen üçüncü, Yugoslavlar 
4 ündi ve beşinci oldular. 

800 METRE 
800 metre koşu olduk~a beyeeanlı 

oldu. Bizden Recep ve Galibin girdiği 
lJU yarışta Yunanlı Yorgokapulos 1, 
:>9 8/ 10 glizel bir derece ile birinci, 
Yugoslav Kornek ikinci. Romen üçün
cü, Yunan dördüncü. ve bizim Recep 
beşinci old ı. 

10000 METRE 
10000 metrelik koşu günün son mü

sabaka.c:;ı olduğu için karanlığa kal
mıştı ve son kısmı tamamen görülmez 
bir halde bitti. Yunanlı Kiryakidislc. 
Romanyalının çrkişmesi yüzünden 
yarış çok heyecanh geçti. Netkede 
~'.l,:l ile Yunanlı J\iryakidis birinci, 
Romen ikinci, Yunanlı ürüncü, bizden 
bu yarışa giren tek atlet R11.a l\tak"ut 
da 4 üncii ve diğer Romen de beşinci 
oldu. 

YtKSEK ATLAl\lA 

SelAnlkte yapılan mOsabakada 

Dinarlı Mehmet 
Maksos 

ile berabere kaldı 
lstanbulda yapılmış olan seçmeleri 

dolayısiyle Dinarlı Mehmet ile karşı
laşan Yunan serbest gUre.5 şampiyonu 
o zaman Dinarlıya nıağlfip olmuştu. 

Geçen pazar bu maçın revanşı Se
liuıikte lrakleus stadında ve on beş 
bin seyirci önünde yapılmıştır. 

Maç tam saat dörtte başlamıştır. 
Hava gilzeldi, ve her iki pehlivan da 
biltün oyunlarını tam bir hilnerle gös
tererek biribirlcrinin kuvvetlerini d~
niyorlardı. Fakat daha yarım saat ; · 

... J •• 

Amerikan oyunile hasmının kollan 
ve bacakları arasından kurtuldu Ve 
her ikisinin ayağa kalkacağı ve yeni· 
den tutuşacakları sanılıyordu. Fakat 
vaziyetin birden, tersine döndUğil gô
rüldU. Maksosun sağ kUreği minderin 
Uzerino gelmiş ve sırtı hemen mindere 
muvazi bir vaziyette bulunuyordu. Bu 
arada Ma.ksosun yenildiğine hilkme
dilecek meyus sadalar yükseldi. Her
kesin gö.zil hakemdeydi. Ha.kem bir 
kurbağa gibi elleri ve ayakları üzeri· 

baZI noksanlarını tamamlayabilmişler 

Organizasyonlan eksik noktalar bu
lunmasına rağmen atletlerini ha
zırlamakta tam manasile muvaffak 
olduklannı iJk gününde bütün açıklı
ğı ile isbat etmişlerdir. 

alkışlar arasında stada geliyor. Bu 
906 da ilk olimpiyat maraton şampiyo
nu Yunanlı 65 lik f'porcu Luidir. 

Yüksek atlama da çok heyecanlı ol
du. Bizden bu müsabakaya giren iki 
atlet vardı Sedat ve Pulat. 

Sedat 1,75 den yukan aşamadı, 
Pulat ve bir tek Yunuanlr rakibi 
1,80 ni de aşarak 1,85 şe çıktılar. Yu
nanlı Pantazis 1,85 i aştrğr halde, Pu
lat çıtayı iki kere eme çarpıp düşür
diiğünden 1,85 şi a,_qamadı ve bu mü
sabakada ikinci olduk. Oç:üncü ve dör
dUncnlüğU Yugoslavya. be~nciUğt de 
Bulgarlar aJdı. 

..,, 
Dinarlı Mehmet ile berabere kalan Yunanlı Mak.!os Oim LondosZa antrenmma 

'1 inci ikan oyun rı ~t 15,.30 da 
açılacafr halde 50 bin kişilik stat saat 
15 de hemen hemen tamamen dolmuş 
kapıla1 kapanmıştı. 

Yunan nazırlan, kıımandanlan, 
hatta üstünde dini elbisesi ve elinde 
kocaman fls:isilc patriği merasimden 
çok daha evvel yerlerine gelip otur
dular. Son gelenler bir haftadır bu
rada bulunan Alman propaganda na
zırı doktor Göbcls ve madam Göbels 
ile Yunan Dnşvekili g<'ncrnl 1\letaksas 
oldu. 

Sa.at 15,50 de, yani ilan edilen sa
atten tam 20 dakika sonra stattaki 
Patırdı birden susuyor. Stadın dört 
tarafından borular çalmmağa ve 7 
inci DaJI,an oyunlarının açıldığını 
bildinneğe başlamıştır. 

nu sırada 40-50 izci, ellerinde izci \'e 
Yunan bayraklarile ~abaya çıkıyorlar 
""e tribUnlerin önünden geçerek orta 
yere gelip duruyorlar. Bunları halis 
faşist USulile se!Umlayan Dulgar at
letleri ve sıra ile Yugoslav, Uomen 
Türk, Yunan sporcular takip ediyor' 

H~r~~. ~~r .~ere stadı dolaşarak şeref 
trıbunu onundeki yerine gelip duru
yor. Takımlar tamam olunca bu sefer 
baştan yine hurufu hecn sırasile Bal
kan milletlerinin mar§larını çalmağa 
başlaıııyor ve bir koru heyeti bu marş 
lan söyliyor. 

Berliudeki merasimin azametli ol
ması için her şeli dü., ünülmüş \'e ha
zırlanmış amma, bandonun arkasın
dan atlı kovalar gibi marşları acele 
acele çalması, bu sırnda direklere 
bizzat Yunan bayrağı da dahil oldu
ğu halde yanlış bayraklar çekilmesi 
~er~im de değil azamet, küçük bir 
cıddıyet bile bırakmıyordu. 

Milli marşların ~alınması bittiği 
zaman, 5 milletten beş atletin avuçla
rında tuttukları Balkan bayrağı or
taya geliyor ve direğe çekiliyor. 

Bu sırada stadın dört bir tarafında
ki direklere de 5 milletin bayrakları 
çekilmiştir. Borular tekrar çalmağa 
başlıyor ve stadın etrafından atılan 
toplnrın patırdısı arasında, yüzlerce 
güvercinler havaya saldırılıyor. Me
:nsimin en güzel kısmı da budur. Gü
vercinler dnbrılmağa başlarken Yunan 
Maarif nazırı ortaya gelerek kısa bir 
nutuk söyliyor ve bunu aynı nezaret 

yaparken 

Halkın kendi~ini çok se,·diği alkışın 
dakikalarca dinmemesinden belli. 

Lui gayet serbest bir tavırla şeref 
tribününe geliyor nazırların ve bütün 
tanıdıkların elini sıktıktan sonra ye
rine oturuyor. 

Müsabakaları sanki bu ihtiyar 
sporcunun gelmesini bekliyormuş gi
bi birkaç dab.;ka sonra başlıyor: 

Bu sabah Jrfanm da I..ondradan ge· 
lişi bizi oldukça ümide dOşüren gUlle 
müsabakasında 14,13 iJe Yugoslav Ko-

110 metro manialı 7roşu finalinde Faik ra1dp1crile çck~yor 
Günün ilk müsabakasını 110 metreJ vaçiç birinci, Yunanlı Stefanakis' ikin

maniali koşunun seçmeleri teşkil ettt.1 ci, bizim lr!an üçüncü, Romen dördün
Biıinci seride bizden Sedat bulunu-! cü n yine bizden Veysi beşinci oldu. 
yordu. Yugoslav Bradoviç 16 1/10 ile Bugünkü müsabakalarda puvanla
birinci, Yunanlı Skiadon ikinci, Bul- rın umumi vaziyeti şudur: 
gar Doçyef üçüncü oldular. Bizim Yunanistan: 41, Yugoslavya 21, Ro
Sedat oldukça mühim bir farkla 6 ın- manya 13, Türkiye 12, Bulgaristan 3. 
cı ve sonuncu oldu. Görülüyor ki. ilk müsabakalarda 

ikinci seride bizden Faik bulunu- Romanyndan bir puvan farkla 4 üncü 
yordu. Esas 4 atletin iştirak ettiği bu vaziyete geçmiş bulunmaktayız. 
.seçmede Faik üçüncü geldi. Fakat Mahim olduğu üzere Balkan oyun
ikinci gelen rakip, fazla mania düşür- }arından birinciler 5, ikinciler 4, üçün
düğünden Faik ikinci sayıldı. Meşhur cüler 3. dördüncüler 2, beşinciler ise 
Yunanlı atlet Mandikas da 15 7 /10 Juk 1 puvan almaktadırlar. Ye beşinci den 
bir derece ile birinci oldu. aşağı gelenlere puvan verilmemekte-

mamıştı ki, gUreş birdenbire hızlaş-1 
tr. Maksos müteaddit defalar alta düş
müş olmasına rağmen sırtının yere 
gelmesine meydan vermiyordu. Bir
kaç defa Dinarlının alta. dil3tüğü gö
rüldü. Yirmi bin kişinin helecanı son 
haddi bulmuştu. Hep bir ağızdan çığ
lıklar kopuyor, maçın nihayetlenmek 
Uzcrc olduğu snnılıyordu. Tam kırk 
beş dnkika olmuştu. Fakat D!Jlarh, ta 
savvur edilemiyecek kadar gUzel bir 

Yedinci Balkan 
oyunları 

Bngllnkil ve yarınki 
ıiıUsahokalar 

Geçen hafta başlıyan Balkan oyun
larına bugün ve yarın devam edile
rektir. 

BugUnkU programda~ 
400 metre manialı koşu seçme. 
Serbest disk 
Uzun atlama 
200 metre seçm~ 
5000 metre mukavemet koşusu 
400 metre manialı finali 
Sırıkla yüksek atlama 

200 metre finali 
Balkan bayrak k~usu 

PAZAR GÜNÜ 

400 metre seçme 
Cirit atma 
Yunan diski 
1500 metre mukavemet 
400 metre koşu 
Uç adım atlama 
4 xıoo bayrak yanşı 

yapılacaktır . 

Bu iki günkU mUsbakalarda şimdi
ki dördUncUlUk derecemizden bizi yük 
scltecek puvan ltn.za.n®ilmemiz müm
kün olmıyacak gib!dir. 

Final müsabakasında Yunanlı Man dir. 
dikas15:>/l0ilebirinci, YugoslavBra tık günkü müsa~~kalar fevkaliide Yunanlstnnın Pire 
doviç ikinci, Yunan üçüncü, Bulgar değilse bile, bizim ır.ın beklendiğinden 
4 üncü ve bizim Faik da beşinci oldu. daha fena bir netice vermiştir dene- karışık futbol takımı 
I<'nik son maniaya takılıp düştüğü mez. Romaoyaya gidiyor 
halde derhal toparlanarak yanşa de- izzet APAK Yunan milli futbol takımının merkez 
vam etti ,.e bu .sayede beşinciliği ala- Veni dünya rekoru 

1 k b k d 
muhacimi iken Roma'nyada bir kıza 

ra t ta ımına ır puyan ·azan ırrnış Hollnndalı Bayan Wagner 1500 
oldu. metre serbest yüzmede yeni bir dilnya aşık olarak orada kalan Humis, şimdiki 

100 METRE rekoru ynpmıay muvaffak olmuştur. klübilc Pirelilerin karşılaşmasını temin 
100 metrelik koşu bizim için tam bir Derece 23,18,5 dir. etmiştir. 

mağhlblyet oldu. Seçmelerde ilk seri- Eski rekor Fransız Bayan Jvounneı Pire kanşık takımı iki maç yapmak 
de Mehmet Ali epey bir farkla sonuncu G<>udara aittı· ve 23,32,4 ı'dı.' üz b · · d B · k ere u ay ıçın e iı reşe gidecektir. 

ne çökmUş ağzında düdük ve gözleri 
fıldır fıldır dönerek bu pek nazik da
kikayı dikkatle gözlüyordu. 

Maç çok heyecanlı olmuş, iki pehli· 
van da. birçok oyunlar göstermişlerse 
de neticeyi lehlerine çevirmeye mu
vaffak olamam13lar ve berabere kal
mışlardır. 

Bu vaziyette tekrar k&r1ıalfmalan 
kararlaşmıştır. Bu müsabaka da Se-
1.lnikte yapılacaktır. 

Balkan 
oyunlarında 

DUrdftncll mUyUz? 
Atina, 2 (Sporcularımızla giden ar -

kadaşımızdan telefonla) - Son yapılan 
müsabakalardan sonra umumi tasnif fU 
şekli olmaktadır: 

Yunanistan 54 Yugoslavya 31 Ro -
manya 17. Türkiye 12, Bulgaristan da 
3 puvan. 

Dün yapılan çekiç atma müsabaka -
lannda fU neticeler alıruruıtır: 

Dimitrakopulos (Yunanistan) 50/22 
yeni Balkan rekoru. Gregoviç (Yugo .. 
lAvya) 47/35; Petropulos (Yunanistan) 
42/87; Biro (Romanya) 42; Majcstic 
(Yuğoslavya) 38/40. 

Sporcularımız bugün Atina elçimis 
B. Ruıen Etref tarafından kabul edil -
miştir. 

Balkan oyunları tertip k:omiteai dün 
Yunan federasyonu merkezinde topla
narak 937 ıcneıinde icra edilecek olan 
sekizinci Balkan oyunlannın hangi te
hirde yapılacağını müzakere etmiştir. 

Macaristanda 
lik maçları 

Şampiyonluğu F.T.C. 
nln kazanması 

muhtemel 
Macarlstanda lik maçlarına devam 

edilmektedir. 
Son müsabakalarda F.T.C. FcbmıU 

0-2, Bundafok Hungaryayı 0-1, Uy. 
pe§t Kispeti 1-3, Halandas Boçkayı 

1-2, Elektrono Şorokşan 1-4 mağlup 
etmiştir. 

Şimdiki halde F.T.C. 10 puvanla li· 
kin baıında gelmektedir. 

Bunu Bundafok 7 puvanla ikinci, Fe· 
büs 6 puvanla üçüncü, Hungarya 5 pu· 
vanla dördüncü olarak takip etmekte -
dir. Uype§t de dokuzuncu vaziyettedir. 



-BS-

Holi\gtinon maksadı, sizinle akraba olmak
tır. Bunun için kızını oğlunuz Ebobekire 

vermek istiyor 
Bütün gece böyle geçti. Bütün gece 

Bağdat durma.dan yandı ve yağma e
dildi Sabahleyin orlalık aydınlandı
ğı zaman güzel Bağda.dm bir anda 
mahvolmuş olduğu görülüyordu. Gü
zel köşkler ve binalar birer harabe 
haline gelmişler, ateş ortalığı korkunç 
bir dekora bürümüştü. 

Hele sokakları dolduran boğazlan

mış ve parçalanmış cesetler büsbütün 
tüyler ürpertici ve müthiş bir manza
ra teşkil ediyordu. 
Bağdat bir gece zarfında on senede r 

tahrip edilemiyecek derecede mahvoı-1 
muştu. 

Artik Hulagunun askerleri ''Bağ

aada hücum" emrini bekliyorlartlı. 

Şehir dü.~üş sayılabilirdi. 
Halife Mustasım gece cereyan eden 

vakalarm hepsinden malUmattardı. 

Buna rağmen bütün olup bitenlere se-ı 
yirci olmaktan başka bir şey yapamı
yordu. 
Doğrusunu söylemek lazımgelirse, 

halüe Mustasımm ümidi çok zayıfla
ımş, hemen hemen hiç kalmamıştı. O 
kadar itimat ettiği ordusunun, Hulıi
g'Unun karşısında fırtınaya tutulmuş 

bir ağacın yapraklan gibi dökülme
si, dualarının hiçbirinin kabul e
dilmemesi onu tam manasiyle bir şaş
'krna döndürmüştü. 

Sab:ı.h ortalık aydmlanır aydmlan
naz ilk işi müneccimbaşı Ubeydi ya
nma ~ağırmak oldu. 

Ubeyd her zamanki mürai tavrile 
~ri girince sordu: 

- Ne haber var Ubeyd? Ne olacak 
,'l\.zim halim.iz? 

Ubeyd de artık icra.ata. girişmek za
manınm gelmiş olduğuna kani olmuş
tu. Vakıa halüe Hulagu şehri sarın
ca alevilerden korkarak ve yardım u
r.mrak vezir Müeyyededdini affetmiş
{i.Müeyyededdin gene eskisi gibi elleri 
n1, kollarmı sallıyarak saraya girip 
çıkabiliyor, eskisi gibi nüfuzunu kul-

lo.nabiliyordu. Fakat onu herhangi bir 
adamı vasrtasiyle öldürtmek işten bi
le değildi. Ubeyd buna her dakika 
cıuktedirdi. Hele böyle Bağdadın tam 
manasiyle mahşer olduğu bir anda. 

Ubeyd ikinci rakibi !bni Ömerin de 
artık bu işle meşgul olmadığını gör
düğünden onu da karşısında yok ol
muş fan.ediyordu. Binaenaleyh karşı
sında sadece halüe Mustasım kalıyor
du. Ve asıl mesele, Mustasımm uçsuz 
bucaksız hazinelerinin yerini ve met
hallni Ubeydden başka bunlardan hiç
biri !bilmiyordu. Ve bu paralar elinde 
olduktan sonra yapamıyacağı hiçbir 
iş kalmıyordu. Binaenaleyh §imdi ar
tı:K Mustamm.ı ortadan kaldırmak ~-

maru kat'i surette gelmiş bulunuyor
du. 

Bunu da halifeyi Hulfıgüya teslim 
etmek suretiyle yapmayı kararlaştır
m~tr. Halifeyi kandırma.k onun için 
kolay bir işti. Halife teslim olmak 

maksadiyle Bağdadı terkeder etmez 
hazinenin kapıla.nm açacak ve para 
kuvvetiyle orduyu ve halkı elde ede
cekti. Bundan sonrası ise kolaydı. 

Ubeyd her halde Hulagu ile uyuşma
nın yolunu bulabilecekti. 

Bu düşünceyle söze başladı: 
- Muhterem halüe dün gece yıldız 

lar bana gene fevkalade mühim sırlar 
ifşa ettiler. 

- Ne söylediler? 

- Huligfi Hanın maksat ve fikri-
ni. 
-Ne~? 

- Meğer Hulagfi Han buraya gayet 
meşru bir fikir ve niyetle gelmiş. 

-Ne gibi? 

- Bütün maksat ve niyeti sizinle 
bir karabet tesis etmekmiş. Yani da
ha açık söyliyeyim, kendi kızını oğ-

lunuz Ebubekire vermek, bu suretle 
sizinle akraba olmak istiyormuş. ls
temiyerek giriştiği bu harpten dolayı 
kendisi de büyük bir teessür içinde 
bulunuyormuş. 

- Garip şey. Ben de bu söyledikle
rinin tıpkı tıpkısını yazan Hulag-U im-

zasiyle bir mektup aldım. Fakat bu
nu bir hile zannediyordum. 

- Görülmemiş bir isabet! Esasen 
bana bunu haber veren yıldız en sadık 

yılclızmı.drr. Beni şimdiye kadar kat
iyyen aldatmamıştır. 

- Peki, daha ne diyor? 

- Sizin debdebe ve daratla kapı-

dan çıkarak onun nezdine gitmenizi 
tavsiye ediyor. 

- lyi ama, bu benim için tehlikeli 
olmaz mı? 

- Bence hiçbir tehlike yoktur. Bil
hassa böyle görülmemiş bir debdebe 
ve darat ile dışarı çıkarsanız, bu şev-

ket karşısında HuHlgfı müthiş bir şaş
kınlığa uğrıyacak, önünüzde rükua va 

racak, size inkıyat edecektir. Siz de 
böylelikle her arzunuzda muvaffak o
lacaksınız. 

- Bu takdirde ben de büyük oğlum 
Ebubekire söyler, ona HulagU.nun kı-

zını alırım. Vakıa onun da dört karı
sı var ama, zarar yok. Birisini boşa

yıverir. Hem biliyor musun Ubeyd, 
aklıma ne geliyor? 

- Ne geliyor? -
(Devamı var) 

K~ADIMLAa BEM. 
'-1iS -~ L "'* ~ / HDS$Ô ~©ffiallrll 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Birdenbire coşarak: 
"- Hayır, hayır! - diye hıçkırdı. -

Bunun im.kam yok. Deli olacağım .. 
Muradın hakkı var ... ,, 

f$e.. 
Hep Murad. .. 
HAlA ruhunda hfLki.m. olan odur .•. 
Başından ne gibi facialar geçerse 

t:eça.ln. :Murad, \tiy:ı.Uarına sinmiş, a
a.bmm dizginini ~iP. geçirmiş .. İsmet, 
11D.Ull o.zakta.ki hay:ı.linP. bağlı... Hep 
•>nn -i~nerek ;g• ikbalinin planlarını 
•.an.zjm P.<l.P.biliyor. Ve kendini bir an 
C'l.'J17% Ut...<Vıvvur ~1ınre titriyor.. Ah, 
'1:>1bin ve korlrn.k im.dm! 
Sın ian Mnr::ı._ bıJ şerait içinde hala 

aı:d."!II 11.ynlmanı·ulık edebilecek mi? .. 
~y:-:tm'l-qmll 1fa. lmkA.n var mı? .. 
Iş!e bir muadele ki, halledebilirsen 

et ba.ka.lım. 

Bundan sonra, onun nasibi bir has
tabakıcı ömrü sürmektir. Hayat, on
dan sade fedakarlık, bir a.nne feda
karlığı bekliyor. Maziyi tamir etmek, 
yaptıklarmdalf> pişmanlık duymak .. 
Hastalığın tehdit etitği evladına ken
disini vakfetmek.. Hem de belki ölü
me mahkfun olan evlidı için kendisini 
de ebediyyen mahvetmek ve son zev
kinden, iptilasından mahrum bırak

mak.. Sade Enis için yaşamak ... 
Öyle ya: !stese bile, bu yeni şerait 

içinde genç 8.şıkmdan ayrılmaması na 
sıl mümkün olacak? 

Ayağa kalktı. Fakat bacakları vü
cudunu ta.şıyaf!ladı. Kaçmak istiyor. 
Bu fikirlerden, bu emrivakilerden u 
zaklaşmak ... Sanki mümkünmüş gibi .. 

Halledilmez muamma.. Öyle mi? ... 
Evet, öyle ... Bunun muhakkak olduğu 
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Hatıralarını anlatan: EFDA1a TALAT -216- Yazan: tHSAN ARtF 

Bu akşam dışarı çıktnaE< • • 
s~zın . .. 

ıçın 
Herifin korkudan yüreğine indirmek 

için bililtizam şu cevabı verdim: 

lar. 
- Evet. Hem de süratle geliyor-

Ellerini uğuşturdu: 
- Peki, biz ne yapacağız? 
Alaya devam ettim: 
- Alnımizda ne yazd ise o olur. Dü

şünmekten ne çıkar? 
- Sizin için de vaziyet kötü. 
- Tabii kötü 1 Herkes beni İngi-

lizlerin uşağı olarak tamdı. Kemalist
ler İstanbulu ahr almaz (boynumu ke
ser gibi yaptım) ilk defa kopsi kefali 
yapılacak olanlar arasında ben de va
rım. 

- Öldürürler mi dersin. 
- Her halde bu yaptığımız işler için 

bize bir madalya vermezler. 
- Belki biraz hapsederleı 
- Zannetmem. 
- Mutlak öldürürler mi? 
- Seni, beni sağ bırakmazlar. 
- O halde başımızın çaresine ha -

kalım. 

- Yakıt kaybetme. 
- Kaçalım mı? 

- Derhal!. 

Herif, beti benzi kül gibi, elleri titri
yerek yanımdan kaçar gibi uzaklaştı. 
Çok ge_çmeden Ermeni gardiyanın, 

Krokeri kimseye haber vermeden terk 
ettiğini ve bir da!1a görünmediğini ha
ber aldım. 

Koca Krokere, derin bir matem çök
müştü. Herkesin suratından düşen bin 
parça oluyordu. Herkeste bariz bir havf 
ve telaş okunuyordu. 

Acaba, bizim yukarıda misafir olan 
muhterem dostlarınuz ne yapıyorlar.? 

Onlar bu haberleri, bu vaziyetleri nasıl 
telakki ediyorlar? Arzulan, fikri alileri! 
nedir? Onlar, binanın en üst katında 

oturduklarından ve şehrin hayatile ala
kalan kesilmiş gibi olduğundan hadisa
tın aldığı son cereyandan belki haberleri 
yoktu. 

Bu muhterem vatandaşlara! Kahra -
man Türk ordusunun İzmiri aldığını, 

milli kuvvetlerin Yunanhlann son baki
yetissüyufunu temizlemekle meşgul bu

lunduğunu, çok yakında şanlı milli kuv 
vetlerin bize kavuşacağım müjdeleme
liydim J l Evet, onlar bu müjdemden o 
kadar sevineceklerdi ki kimi kederden 
hastalanacak, kimisi korkudan ağlaya -
cak, bir kısmı da son ümitlerin kırılma
sından mütevellit bir inkisarı hayal için 
de yemekten içmekten kesilecekt. Onla
rı bu derin zevklerden mahrum edemez 
dim! 

Bunun için yukarı kata çıktım. Artık 
onlar Krokerdeki hayatlarını yadırgamı-

nu biliyor ve titrediği budur ... 
Muammanın bir tek hal yolu var ... 

Merhametsizce, insaf sızca bir kesiş ... 
Muradla her şeyi bitirmek... Bütün 
hayallere, bütün zevklere veda ... 

Fakat vücudu, hisleri, fikrine ve di
ğer hislerine isyan ediyor ... Bu isyan 
kuvvetli... Bütün benilğini sürüklü
yor. 

''- Demek ki ben buyum ... Bu ucu
be! Bu canavar!.. 01\11.JN ölümüne yü
rüyorum ... ,, 

Ancak Enis ölürse, Murada kavu
şacaktır. Bu bile aklından geçiyor v~ 
oğlunun ölümünü düşünebildiği için 
kendinden nefret ediyor. Her şeyi ta
nıyamaz bir hale gelmiştir. 

- Gitti demek? .. Gitti, öyle mi? 
Delikanlı, endişeyle kapıya bakı

y.Jr. Zebranın geri döneceğinden kor
kuyor gibidir. 

Zübeyde hn.mm0f endi. Enisin yas
tıklarım düzeltiyor. Kayan yorganı 

çekip c:cviriyor. Sonra da, saçlarını 

parmaklariyle taradı. Alnına bir öpü
cük k0ndurdu. 

- Büyük anne.. Bakın ellerime .. 
Nasıl kansız .. Balmumu gibi sapsarı.. 
Verem eli gibi... 

İhtiyar kadın gözyaşlarını güçlükle 

çok tehlikelidir 
yorlardı. Hepsi babalarının evi gibi bu
rada yerleşmişler, günlerini g iin etmeğe 
çalışıyorlardı. 

Hepsi de salonda ayrı ayrı gruplar 
halinde toplanmışlardı. Ben salona gir
diğim zaman ilk karşıma çıkan Kamil 
oldu - Dahiliye Nazm Mehmet Alinin 
oğlu - vücudunu kınp bükerek yanıma 
yaklaştı. Riyakar bir tavırla 

- Beyfendiciğim, dedi. Ben bu ak-
şam fakirhaneye kadar gidemez miyim? 

- Maalesefi 
- Sebep? 
- Bilhassa bu akşam sokağa çıkma-

nız doğru değil! 

- Fakat biz burada harekatımızda ser 
best değil miyiz? 

- Tamamen serbestsiniz. 

- O halde neden dışan çıkamıyor· 

muşum. 

- Dışarısı bu akşam tehlikelidir de 
ondan. 

Bizim konuşmamızı duyanlar etrafı

mıza toplanmışlardı. Biri lafa karıştı: 
- Ne gibi bir tehlike varmış anlaya

bilir miyiz? 

Herife ters ters baktnn: 
- Size mahsus bir tehlike! Bütün 

Türk halkı ayakta ... Kemalistlerin mu
zafferiyetlerini tes'it ediyMlar. On bin
lerce halk, cuş ve buruş içinde sokak
lara dökülmüş. İngilizler bile endişe ede 
rek bütün efradını karakollarda, kışla

larda topladı. Bu vaziyette sokağa çık
mak istiyenler varsa bana lCıtfen isim-
terini yazdırsınlar. 

Evvela Kamil bağırdı: 
- Allah saklasın çıkmam! Halkı ze

hirlediler, Bizi düşman tanıyorlar. 

Ben lafını kestim. 
- Sizi düşman sanıyorlar. Ve bu ak

şam sizi aralarında görürlerse bilmem 
ne olur? 

- Ne olacak, cHürüz. 
Maskaralığı hiçbir zaman elden bırak · 

mayan bir zabit mazulü atıldı: 
- Yahu bizi hallaç pamuğuna çcvi· 

rirler. Bırakın şurada rahatça oturalım. 

içlerinden eski bir ayan azası yanıma 
yaklaştı: 

- Eevladım, dedi. Mademki dışarı çı
kamıyacağız. Mademki vaziyet tehlikeli 
Bari Kapiten Benet cenapları buraya 
teşrif etseler de görüşsek. Bunu temin 
edebilir misiniz? 

- Çalışırım. 
Diğerleri beni bir sual yağmurum:. 

tutmuştu. Her kafadan bir ses çıkıyor

du. Ben onlara yorulmadan cevap ye
tiştiriyorum. Bu, doyulmaz bir zevkti 
benim için ... 

- Harp bitti mi? 
-Tamamen! 

zaptetti. Halbuki, delikanlının gözleri 
sulandı. 

- Susacak mısın bakayım?.. Bu 
lafları nereden çıkarıyorsun; kuzum?. 

- Doktor söyledi ya ... Uyuyor san
dı da benim yanımda konuştu. Her 
şeyi anladım büyük anne .. 

- Yanlış işitmiş olacaksın evlatçı
ğım ... İki gözüm .kör olsun ki böyle 
bir !'1CY söylemedi. Şüphesiz sçnde fak
rüddem var. Lakin hastalığın feci de· 
ğil.. İnşallah iyileşeceksin, hem de 
pek yakında .. Görürsün .. 

- Açık haYa ... Yakacık .. Günde se

kiz saat kımıldamadan 5cz1onga uza
nıp yatmak .. Tam bir sükun ve sükut .. 
Ve nihayetsiz bir sabır .. Bütün bunla
rın ne demek olduğunu ben bilmez 
miyim? .. 

İhtiyar kadın torununun fildişi gibi 
sarımsı beyaz \•e ince yontulmuş bir 
a~at parçası ~ibi şeffaf ellC'rini a\'UÇ

larına aldı. Artık hıçkırıklarını d;, 
zapt('demiyE'rek: 

- Evladım. yavrum! fyilcı:;eceks;n . 

lyilcşmemene imkan yok ... Allah biz" 
bnnu etmez ... Görürsün .. Ümidini k('s
me ... 

Delikanlı, gözlerini çevirdi. Artık 

bu Iafı istemiyor. Çünkü yoruluyor. 

- Yunanlılar ne yaptılar? 
Denize döküldüler. 

- Kemalistler İstanbula da. girecek-
ler mi? 

- Bugün yarrn ... 
- İngilizlerin bir hazırlığı yok mu? 
- Ne gibi bir hazırlık? 
- Yani, KemaJistlerin istanbulu da 

almalarına müsaade ede:ekler mi? 
Bu soysuzun, bu piçin, bu kansız ve 

haysiyetsiz herifin sualine o kadar içer 
!edim ki kan beynime sıçradı .. Vaziyeti 
unutarak sert bir sesle sordum: 

- İngilizlerin de Kemalistlerle harp 
etmelerini mi istiyorsunuz? 

- Peki ama, İstanbul hükumeti, biz, 
siz ne olacağız? 

- Beni ne karıştırıyorsunuz. 
- Siz de bizden değil misiniz? 
Baklayı ağzımdan çıkardım: 

- Herkes yaptığının cezasın1 ceke -
cek. Ben kısmetime razıyım . .Ne \·apa· 
hm mukadderat. 

- Çok soğuk kanlısınız. 
- Elimden başka bir şey gelmiyor. 
- Galiba siz. pasaportunuzu hazırla• 

dınız. 

- Ka ~mak için mi? 
-Evet ... 

- Bu hususta henüz karar vermedim. 
- Kemalistlere teslim olmaya mı 

karar verdınl.c. 
- Ona da karar vermedim. FaKd l ı,..;ıç 

nuyacağım. 

- Bu delilikten başka bir şey değil· 
dir ki. .. 

- Ne olursa olsun kaçmıyacağırfl· 
- Fakat, ipe çekilirsiniz. 
Acı acı güldüm. Onların ödlerini kO· 

parmak ıçin söze devam ettim: 
- Yalnız ben çekilecek değilim yat 
Etrafımı bir halka halinde çevirmiş • 

!erdi. Bu sözüm onlarda bir bomba te· 
siri yaptı. Kiminin yüzü sarardı . Kiıni 
mosmor kesildi. Bazıları heyecandan si
gara ta b;;ıkalarına sarıldılar. 

Eski polis müdürü Tahsin onları tes
kin etmeğe çalıştı: 

- Bu arkada~rmız çok ümitsiz görü
nüyor. Fakat vaziyet bizim için zannedil 
diği kadar vahim değildir. 

Eski Şeyhislam titrek sesilc lafa ka· 
rıştı: 

- Saltanat ve hilafete, hüklımetc mu 
ti kaldık. Şimdi sürünüyoruz. Partiyi 
kaybettik. Hala vaziyet vahim değildir 
demek fazla hayalperestlik olur. Enca
mımızın neye müncer olacağını anca!< 
Cenabıallah bilir. 

Vali mazulü atıldı: 

- Hoca efendi ha~retkrinin hakJ;ırI 
var. Eğer Kemalist!crin eline geçersek 
billahi bizi kıtrr kıtır doğrarlar. 

( nevamı t'(rT) 

Hümmanm vücudunu :rnr<lığmı hisse· 
d iyor .. Sinsi, zahife gibi sürüne sürü· 
ne yükselen bir hümma .. Çok geçme· 
den beynini kaphyacak, kulaklarında 
uğuldıyacak .. Şakaklarında atacak .. 

Göuerini yumdu. 
Fakat dimağında ayni fikri sabit 

var: 
- Gitti mi? .. Sahiden gitti mi? .. 

Söyle .. 
- Evet yavrucuğum .. Gitti.. Gelse 

bile bir daha onu kat'iyyen senin ya· 
nına bırakmam .. Emin ol.. Fakat yaV'· 

rucak seni seviyor .. Onun da çok azap 
çekti3"ini anladım. 

- Adam sen de .. Tc!:lellisin; bulur. 
- Enis ... Bu ya.5ta hain crkel,JiğC 

ba.~ladm mı?,. 

Bu ya~ta kadınların her h i::;si:ırlcP 
şüphe mi c~iyorsun ? .. Fakat onu f'('d· 

yordun ... Bütün bunlar onun rclrb.n· 
den değil mi?. 

- Of... $us Allah aşkına, bUyi:k an· 
ne! Ner~den çıkarıyorsun bun1a . " 

- Öyley!'e anlat ya,,.TUcağıM '. 1'"' · 
tün hislerini söyle bana ... rcndt>n b:r 
c;ok şeyler ı:akl::ı.dığını biliyorum .. 

Cevap vermedi. 
(Devamı vat) 
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Tekirdağ halkı 
vapursuzluktan şikiyetçi 
Bilet almak hususunda da halk 
müşkülatla karşllaşıyormuş 

Te1cirdağ m.WuWirimiz yazıyor: fettişi Emin Alinin iştirakiyle bir top
M.arınara denizinin en işlek ve ö- lantı yapılmıştır. Emin Ali Hava 

nemJj iskelesi Tek~rduğ olduğu gibi. Kurumu yardımlarından bahsederken 
candan emekler istiyen Marmara li- toprak mahsulleri hissesinin yüzde 1-
rn"''llarmm en başında da g_ne Tekir- kiye çıkarılması hakkında toplantıda 
dağ gelir. Hakikati olduğu gibi gör- bulunanlara izahat vermiş, valimiz de 
mekte daimn. büyük fn.yda vardır bu dileği teyit ederek karar alınması 
fehvasınca söylemek isteriz ki, M.ar- fikrini ileri sürmüştür. 
mara havzasında en çok ihmale uğn- V il karara göre §ehir üç bölge-
yan İstanbul - Tekirdağ - Karabiga er eln ve her bölgeye ayrılan 

d . 1 'd' ye ayrı mış 
hattın a yapıln.n vapur servıs erı ır. k 'tel ta.rafından üye yazımına 

11 d be ..... kib h omı er 
Yı ar an n goruyoruz u at- b 1 ıştır. Ayni karar köylerde de 

ta daima küçük tonajlı v&.purlar ~le- aş anm Sa Çorlu il-
tilmcktcdir. Ne yolcuyu, ne de tüc- tatbik olunmakta, ray ve.. • 

· · . çelerinde Hava Kurumuna uye ) azı-car eşyasını hakkıyle ıstu.p edemıyen , .
1 

kted' . Saray ilçe-
bu küçük vapurlarda geçirdiğimiz mma de\ am edı me ır 
yolculuklar ıstırap ve azap menbaı si halkı Balçık panayırında. Hav~ 

K · · al satım işlerınde bı-olmuş, mevkiinden tutunu- da güver- urumu ıçın ım 
tesine kadar tavuk kafeslerinin ko- rer hisse ayırmak suretiyle Hava Ku
yun ve sığır s!ırlilerinin tahammUlsüz ruınuna karşı bağlılıklarını göstcr
kokuln.n içinde hazreti Eyyuba taf; m~lerdir. 
'1karta.n bir sabırla kaç kere sabahın- Adliyede tayinler 

~~ır. . . . Tekirdağ mahkemesi adliye encüme 
a'ıcaret zihniyetıile hareket edilır- ninde imtihnnlnrı yapılan zabıt katip
~ yolcuların ha.yatını dn biraz göz 1 . de Cem"l Can Mahir Çelebioğ-
s..ünd bul d ki "k" enn n 1 ' 
,... e undurmak Hi.znn ır ı ın- 1 Ş"k .. Ülk imtihan neticesinde 
~ bir İnebolu facia.siyle karşılaşnu:ya- u, u ru e bun1 d Cc 
hm muvaffak olmuşlar ve ar an -

Blrçok yolcuların nazarı dikkatini mil Hayrebolu, Mahir Saray ve Şükrü 
celbeden yeni bir vaziyet de tahaddüs de BalA icra memurluklarına tayin 
~tmiştir. Mesela İstaııbulda bilet ve- edilmişlerdir. 
."en gişe, faraza vapurun yolcu • • 
miktarı 240 kişi olduğuna göre 24(' 
bilet kesiyor. Fazla yolcu mür.:.~:-~t 

ettiği zaman: "Vapura girin, yolda 
sim bilet kesilir.,, diyorlra. 

Biletsiz olarak vapura girenlere de 
bu sefer başka. muamele yapılıyor ve 
yüzde 15 ceza. alınarak bilet veriliyor. 
Bu komedya: "Ol m.a.hiler ki derya iç

redir deryayı bilmezler!,, mısrama 

şaheser bir m~saldir. Denizyollan İda
resi İstanbul - Tekirdağ - Karabiga. 

hattına icap eden önemi vermediği 
gibi lmroo hattına işliyen vapurlar da 
bir ay evvel kaldırılnuştır. 
Mnnruı.rndnkl sahil kasabalarmıız 

halkının f;irndi yegane dileği ve iste
ği yolcularm istirahat ve selametini 
U.min edebilecek bUyük bir vapurun 
muntazwıan bu hatta işletilmesidir. 

Halk bu sebeple yeni va.purlanmı
zın gelip sefere ba§lam.asmı sabırsız
lıkla beklemektedir. 

Hav:. Kurumuna yardım 

Bu ha€ta şehrimizde ha.va tehlike
sini b:ıen i1yc ve yardımcı üye i§lerini 
görü§Inok üzere Hava Kurumu Mü-

Aygır deposu 
Teldrda.ğm sahil kenarında 8546 li

ra keşif bedelli ve 24 aygır istiap ede
cek gen.işlikte bir aygır deposu yapıl-
ması kararlaştırılmış ve in.,.c;aatı mü
nakasaya çıkanhruşbr. Yakında ya
pılmasına başlanacaktır. 

Muradll da y eni yapılar.tar 
lstanbul - Edirne tren hattı güzer

gilımda bulunan ve Tekirdağmm is
tasyonu sayılan Muratlı, Trakyanın 
4887 nllt'uslu işlek bir nahiyesidir. 
Burada yapılmakta olan ikinci ilk o
kul ve parti binaları inşaatı ilerle
miş, ilk okulun zemlıı kat inşaatı bit
miş, betonarme döşemesine b~lanmış 
tır. Yakında üst kat kargir in.~aatı da 
ilana! edilecektir. 

Muratlı içinde örneklik bir kümes 
de yapılmaktadır. Köy içi yollarının 

çamurdan kurtarılarak ana yola ilti
sakı düşünülmüş ve Muratlı yollarırı2 
~yi bir düzen verilmek üzere silindir 
çalıştırılmasına başlanmıştır. Tekir
dağ - Muratlı yolunda da esaslı bir 
surette tamirat yapılmaktadır. 

• • 

Bu şapkalara 

ne 

Almanvanın Bllclwbcrg rrıınıahasroitıhi şelıirliler lıer !trne ynp:lan Hisar 
ıen]ihl<'rine İ!\tc brı !.ılıMa i~tiral• ed<'rlcr. Gcrt;i başlarma geçirdi/deri 
raeyt.'<'lcr1<' · iis'ii ba bl.lar bi:;e biraz ağır ~örimiirsc> el<' ~."irlii lml't'<'lli 1.öyliı 
'liudınları buna aldı;ı§ ctnıcmclacdiriC' •·. lJilal:is siisfori doloyısiylc ayrıca 

kurum bile satmalitaclırlar •• 

Bu ~apka öğleden sonra giyilmek 
içindir. Siyah pan'dan yaptlnuştır. 

Görilyorsunuz ya bütün şapkalarda 

hunilik değil, her simaya yakışacak ~c
killer bulunuyor. Bu Pariste (Jan 
Blanşo) mm modelidir. 

Kaı©I o lf1l na ır©Ja 
.JlYıDW ~~~aıır 
şaı~~~so 

lJoroz ipeği diycccl;siniz. 1layır Mi
liiddan evvel 55 senelerine kadar dos· 
yalan araştıran şoplia modelcileri bu 
cr,~id 'apka modelini J iil Sezarın dcv-
:s--:ı; ~ , ·-ı l • d rine aid ası.er nug er crın en 

çılmnnı.şl01 clır. 

Yeni yemekler : ...;. ____ _ 
B11llkh ıspanak 

yahut fırında balık 
Beyaz etli balıklardan alınıp temiz

lenecek. Biraz suda tefne yaprağı, bir 
az zeytin yağı kara biber ve tuzla pi
şecek, yani başlanacak. Bilahare kıl
çıkları ve kafası atılıp yalnız etleri 
alınacak. Diğer taraftan Ispanak yap
raklan yıkanıp haşlanacak, suyu iyice 
süzüldükten sonra bıçakla biraz kıyı
lıp bir iki kere yağda çe\Tilip fırın 
tabağı veya tepsi içinde ispanak yayı
lacak. üzerine de nyıkl::.nmış balık ör
tülecek. Ayrıca bir kabın içine üç ka
şık sade yağ konulup kızdırılacak, iki 
kaşık un mı·;~ edilip karıştırtıktan 

sonra ateşten indirilip iki bardak süt 
yedirile yedirile topak olmadan karı
şacak. Ve hafif ateşte koyuluncaya 
kadar pişecek. Diğer bir kapta iki yu
murtanın sarısını güzelce çarptıktan 

sonra bu yapılan unlu beyaz salçadan 
kaşık kaşık yumurtanın üzerine ko
nup karıştırılacak. lçine de biraz tuz 
bir miktar graviyar peyniri rendele
nip konduktan sonra balıkların üzeri
ne dökülecek. Rendelenmiş peynirden 
fınn tabağının veya tepsinin üstü~.e 

biraz daha serpilip fırına konacak bu 1 
beyaz salça penbe penbe kızarınca İ 
pişmiş demektir. 

IBayanBaıra tavsny~D®ır .......................................... 

Ucuzca modaya 
uymanın çareleri 
Çok masraf ederek güzel 
giyinmek marifet değildir 

Havaların birdenbire soğuması do
layısile herkes ne giyeceğini şaşırdı. 
A vrupanın laşlık modeller.inin İstanbula 
gelmesine daha bir ay vakit var. Onun 
için şimdiden manto ve elbise yapmak
ta acele etmek doğru değildir. Aynı za
manda da değişik bir şey giymek şık 

görür.mek bütün kadınların zevkidir. 
Çok masraf ederek giyinmek tabii bir 
marifet sayılmaz. Bir çok para verdik 
ten ve büyük terzihanelere gidip elbise 
ısmarladıktan sonra herkes şık olabilir. 
Şimdi ise genç bayanlarımız bütçeleri· 
ni tanzim etmeği ve erkekleri bir çok 
fuzuli masraflarla evlilik hayatından 

yıldırmamağı düşünmelidirler. Bunun 
içindir ki biraz iktisat yollarını aramak 
lazımdır. 

Evvela geçen seneden kalan manto, 
tayyör, yünlü ve ipekli elbiseleri, kürk
leri bir gözden geçirirsiniz. Mantonu
zun kürkünü çıkarıp yerine bir ipekli 
kravat veya eşarp kullanılmakla biçimi
ni değiştirirsiniz. Açık renk ve biçimi 
gUzel bir elbiseniz boyanınca bambaşka 
olur. Ve üzerine kendi renginde bir 
manto giyilir. 

Bundan sonra artık koyu renkleri 
tercih etmek mecburiyeti vardır. Uci
verd ve kahve rengi her zaman giyilir. 
Siyah, her seneki gibi bu sene de çok 
modadır. Bu gibi koyu renk elbiseler 
Uzerinde tezad teşkil eden renklerden 
deri enli veya dar her hangi biçimde 
şrk kemerler elbiseyi süsler. Kış elbi· 
selerinin biçimleri sade ve yegane süs
leri deri sentörleri olacaktır. 

Bazı elbiselerin kemerlerile düğme· 
leri aynı renkte yapılmaktadır. Siyah 
üzerine beyaz yaka plastron garnitür 
modadır. 

Aynı zamanda tünikler de çok yapı
lacaktır. Bunları uydrmak, iki elbise
yi birleştirmek suretile pek kolay olur. 
Yalnız tüniklerin kısa ve şişman bayan· 

lann yapmamalarını tavsiye ederim. 
Yazlık emprime veya ekose elbiselerini· 
zi bozarak modelde göreceğiniz şekilde 
tayyörünüzün içine blüz veya yelek ya
pabilirsiniz. Bu model Parisin meşhur 
terzilerinden birinindir. 

e obnse 

Şapkalara gelince; geçen senekiler· 
den pek farklı değildir. Gene büyük 

tüylü ve tepesi huniye benzer şapkalar 
modadır. Yalmz ~er modayı yapmaJr 

heycsine düşmeden yüzünüze yakışıp ya 
kışmıyacağma bakmahsmız. Bir de fazla 

şapka alarruyacak olanların mümkün 

mertebe garip şapkalardan kaçınmaldn 

lazımdır. Nazarı dikkati celbedecek, on 

metre ileriden tüyü gözüken şapkayı 

giyecek bayanın elbisesinden çorabına, 

iskarpinine kadar büyük bir itina ile 

giyinmesi ve alış verişe aynı şapka ile 
çıkmaması lazımdır. Sadelik, aynı za

manda ~ıklıktır. 

Si. Fu. Ma. 

işte yünlü kumaşlar.dan yapılmış bir kaç sade ve her zaman giyilir elbise 
ve ceket modelleri. Bunları evde dikmek hiç de zor değildir. Birisini ın<ıkıne
de floşla yapılmış pikürler süslüyor, diğerinin önünde yüze tazelik veren bir 

(Japö) sü vardır. Bir tanesinin de içir.de beyaz jilesi ve güzel bir sentörü gö

zü okşiyor. Bu elbiseler çok pratik ve şıktır. Omuzlar fazla kabarık yapılma· 
maktadır. Ekseri elbiselerin etekleri yul;ansı dar, aşağıya doğru hafif açılıyor. 
Bazılarının gerek korsajmda, gerek eteğinde pili kröler vardır. 



~ meAtııplaa: 

Gaziantepte kadın ık 
hareketleri ilerliyor 

Güzel bir sergi açıldı 

Qaf Antep ~ ,,azıyor: 
Gul Antep o pnlı mtıdafaayı nasıl 

yaptı ve bqardiyae cUmhurlyetln fe
Jlzlerlnden Jatifadeyl o kadar IJI bil
di ve l&l'lldJlı iti bqardı. DUtmanm 
larwcm ve mermilerle harap dtlfen ka
abulm yeni bqtan imara başladı. 

Blrkao lleDe llODl'I. Antep, tanmınıya
cak kadar- mamur ve modern bir çeh
re iktlaap edecektlr. 

Bu ileri harekette Ant.epli Tllrk ka-
4mlan da. mevki aldılar. Ve .Uinin 
priliklerinden nynhp yeniye kawş
mak için büyük hamleler yaptılar. 

DOııldl kadmla buıtınıdl kadın arasm 
da dağlar kadar fark vardır. 

Antep, eski bir auıat yuvamdır. Şeh 
rin endUstri pbelerl çok mfltenevvi 
Ye genlftlr. Tllrk bdmı bu vadide de 
Jcudretinl r&ltermJttir. Kadmlanmız 

birçok teaglh itlerinden başta el f§le
rinde pek mUıntaz bir mevki işgal et
mf§tir. Genç kızlarmmmı bUyilk ve fl
ztlctı bir emek sonu meydana getirdik
Jerl ltaryola lSrtillerl, IOfi'a ve çay ta
lmnJarr, rop 'Ve pijamalar üzerindeki 
nakış işleri cidden çok değerli sanat 
ti ridır. Umum! harpt.en evvel şimali 

Am r.ka fazla miktarda nakqlı men-

dil ithal ederdL Şimdi, hem sevldyat
tald mtl§külftt ve hem de bunu kızlan
mıman öğrenen Ermenilerin Suriycde 
g&sterdikleri f aalJyet dolayısiyle ih
racat durmuşsa. da buna mukabil da
hili raf bet· artmıştır. İstanbullu ba
yanlar Ant.ep el illerine çok rajbet 
göst.ermektedir. 

Dikit ve biçki işleri en ytlksek mer
t.ebelllnl bulmuttur. Şehirde birçok 
yurtlar açılmlştır. Genç kızlar bura-
ya çok rağbet g&rteriyor. Yurtlardan 
timdiye kadar yilslerce genç kız ve ta 
dm mezun olmqtur. Bu mUesse0 ele
rln aeneden seneye açtıktan sergiler 
glSrUJmeye l!yık eserlerdir. 

Alrl biçki ve dikiş yurdunun bu 
hafta içersinde açtığı sergi ise l.atan
buldakl emsalinden hiç aşafı olmıyan 
mtıkemmelieytteydL Burada teehlr e 
dilen kostnmıer, manto, rop ve piJa· 
malar, çocuk elbilelerl. ya.tak odası 
t&kmıı ve bir ev için lüzumlu olan her 

Pf• dddeaYe hlc nW.baltiam.luymet 
6lçtllemtyeeek eeyıercnr. 

Aııtepte bir de kadm dff do'ktonı 
muz vardır. Killsll olan Bayan Fatma 
Törllııer, mektepten 935 te çıkmış, :ıl 

tı aydan' • rl bura.da faaliyettedir, 

Dayarıbeklırde ~an ve çnçek 
seü" ..;~sı 

DIJarhklr (Huaat) - Ralkmmlz her Hat oldafa rlbl ba sene de rtlsel 
1J1r çlfek •rıtal açmııtır. Binlerce ailenin dyaret ettfft .erıt cidden ne. 
119 Ye her JJhnklnden çok daha .Uzel ve mflke•mel bir wrdl 

Ba aersfler phrfmfzde rBl •• çf~ek 8"11ai•I artırm·ıtır.
0 

Bundan ti~ 
... , enel•tne kadar çlçelt hiç HYmlyenler timdi bB)1lk llatbnam ye iti•· 

la fttft l'fll ve çiçek 7ttlftlrmektedlrler. 
Yakandaki realmde IOD •rrlden bir kite ne H rt.ımlerl tertip etmek 

Rntfle ~ karp ana ve Hvrt uyandıran Balkm bapanı ba7 Tala· 
lıla Cahft Çubukçuyu 1lr81eruz. 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ş· mdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.QPO liralık 
ikramiyelerle (50 000) liralık iki adet mütcalat vardır 

, "I' ,:ıı. 1 11 1 • 
1 1 Jı: 1 ı:· 

1 

Tarihte tel'in 
edilmiş kitaplar 

Kitaplar tel'in edilmekle, ortadan kaldırllmakla. 
hatta ateşte yakılmakla, ortadan 

kaldırılmış olamıyorlar 
MeıJıur lnıDfs piri John Milton: 

"Kitaplar canau daimler değıldir,. der
di. "KaybecUlmlf cennet,, adlı eserin 
müellifi bunda çok haklıdır. Hakikaten 
cansı.ı olmayan kitaplar, "klinatta en 
canlı olan ıeyleri aksettirmelt çalıtır
lar. Onlann canbhp, kencUlerine kartı 
yapılan akıUllmellere, mahkOm ve 
2.:emmedilmek, menedilmek ve yakılmak 
iddialanna kartı gösterdikleri mukave -

metlerden anlaflbr. Bir kitabı arkaam
dan kovalaym. müsadere edin, hatta 
yakın; ıonunda anlayacakanız ki, bU-
tlln emckleriniı bofunaclır. Kıymetli 
kitaplar dalma, haklarında bnlenen 
nefret hiılerinin, b~eriksizce yapdmak 
istenruiı intikam tecrübelerinin üstünde 
yükselirler, 

Anna Lyon adlı Amerikalı bir kadın 
muharrir Baned Bookı (Tel'in edilmi2 
kitaplar) adlı bir eserinde, muhtelif 
devirlerde tel'in edılmit kitaptan göz 
den geçirdikten sonra, nihayet yukan· 
da ldylediğimiz neticeye varıyor. Bu 

tetkik biae, hayret edilecek ale1'd tef· 
lerin tethiılerinden ziyade, beter! hama
katin bazı Abideleri brpsında bizi ha· 
kiki bir fikri merhamete dU1Urmektedir. 

" Tel'in edilmit edebiyat,, adı altında 
toplayabilecelimiz kitaplar büyük bir 

kütüphane tetkll etmektedir. Bu kütüp 
hanenin tam bit fihrlltlni yapabilmek i
çin, ite Hom6re'den batlamak ve kıy
metli İngiliz romanCJll Aldouı Hwdey' 
nin romanlanndan biri olan Contrepo· 
int'da karar kılmak llnmdır. 

Ban mUtebabldr1• kitaplar baJrJanda 
yapılan takibatın •e bu takibat neticesin 
de lilte tertip etmenin menttlerinl ıade 
'8 iaqulaltlon devdnde ararlar. -Kabul 
etmek lbım~ır ki, 1>u nevi takibat blz
ıat tdebfyat kadir eaJddir. Ondan bat· 
ka, en mqhur Alman •• ecnebi muhar
rirlerin IH!'lerinden tDi tanealnl büyUk 
b1r meydancla yakarak ellenenler yal
ms Nuller 4epdlr. Çok modern ve 
cabaletln dilplam oldufunu iddia eden 
birçok memleketlerde dı bu ttırlG vab
lar ekalk delildir. bal,ada lluaollnl 
tarafından nerlerlnla okunma• mene
dilmlt muharrirler Uatell hayli kabarık 

blt yeldlne balll olur. Gene bir ,oıı mq 
bur muharrirlerin eaerleri okuama11 
SoY)'et Rmyada da mtmnudur. 

Bu takibata ne lllsum nr? Bunun 1e
bepleri biribirinden farklı Uç eusa irca 
ediltbillr. Dini, siyasi, ahtald .. Baki de
virlerde, kitıplann mahldlm edilltlnde 
en hlldm roJO oynayan udece dindi. 
Bugün bu rolO bllhalU ıiyall aebepler 
ifa etmektedir. Maaınaflh, ahllJcsn da 
bu takibatta 18yllyecek tazU vardır. 

Rusyada, ftalyada ve Almanyada hl· 
kim olan sadece efyasl ıebeplerdlr. Bu.. 
na mukabil, Blrllflk Amerika devletle
rinde ve lngilterede sanallr hakkı hır 
ıeyden evvel ahllki mUIAbazalarla alA
Jcadardır. 

Hakkında 1anatlr takibatı yapıldılw 
bildijimiz müelliflerin ilki Hom~re'dir. 
Ve eseri, teli.imden ancak 600 HDt ton 
ra Yunaniatanm her yerine daiıldı. Vt 
terennüm edildi. Hiç bayrd etmiyelim, 
eterin bu kadar ceç terennilm edilmni 
Uıerinde Banqet (ziyafet) mllellifinln, 
biuat Eflitunun çok büyük teairl Yar

dır. Hakikaten, Millttan evvel 378 ıene 

sinde yazdığı yazıtarmdın birinde b· 
yada ile Odiıenin ban parçalarında, ah· 
Jlld kıymetlerin ldamcsi namına Yunan 
dehaımm dUıeceği tehlikeleri gastere
rek, mukabil bit cephe almakta, ve bu 
llı:i destanın Yunınlılann kafasından 

lilinmelini istemektedir. 

Bu tilrlU bir hareket, bir am ıonra, 
Çinde, Tchin htnedanmın mUeuili ta
rafından g8ıterildi. Bu muhteıem hU
k4mdar, Konfüçi6ı'ün bazı yazılannı, 
memlekette mile11is olan iyi ahlatan 
nddı olan fikirleri ileri aUrcfüjü iddia
.ne mahkam ediyordu. Ahliken bu ıu
ıuretle mahk4m ettili eserin ark•auu 
bırakmadı. Vtt bilyük filozofun biltlln 
eserlerini ateıe attlfdı. İ14ve etmeğe lli· 
zum yok ki, bu ıuretle mahkum edilmiı 

ve ate!}e atıhıu9 olan eterlerin hiç biriıi kunm ıı mekteplerde mecbur! iken, tlıtl 
kıymetlerinden bir teY kaybetıiııt delil- yarf addedilmeğe başlanınqtır. Buna N 

lerdir. bep, Amerikada1d buı Musnl tq)dlbo 
Haareti İıanrn muasm olmasına raf· tannm, bu pheserill MuHTUer baldan• 

men Ovide, zamanımıza kadar mütcad daki mUıamahasrzlılJ tepik etmekte 
dit 1ebeplerle mahk~m ve tel'in edildi olduğunu iddia etmesidir. 
Hatti 1920 de An Armandi adlı ceeri- Cesurane olduiu kadar yeni bir çok 
nin San Franıiakoda okunmaaı mutlak hakikatleri ortaya atan Copernie, Gali
ıurette menedildi. Filhakika, müellif, lee ve Descarte1, nerlerinln halyada, 
ayni eser yüzünden ıağlığmda da Roma Holandada, ilh .. da menedildiiini ıar • 
cumhuriyeti tarafından tel'in edilmitti mU1\erdir. Copernie ve Galll6e samanı• 
Tam on bet asır ıonra, yani 14g7 de, mızda müsamaha edildiği halde, Dee
bUyük ve korkunç dindar Savanarole'Un cartes'i okumak hlll ltalyada, •e So•· 
emrile bUtUn e1erleti ateıte yakıldı. Ki· yetlerin idareyi ele alrnalanndan aonra 
tapların bu ihralu binnarında, Dante'nin da Ruıyada re11Den memnudur. 
"ilahi komedya,,lile, dehıet saçan ra- SerıUzeıt romanlan lçlnde en klhltl 
bip tarafındfn gayri ahJiki telikki edi- olduğu kadar, en kuvvetllti olan Robin
len daha birçok pheaerler mahkC'lm ediİ son Gruı~'nin tıpanyada okunmalı 
mişti. Ayni rahiple hararetli din! nu- 1720 ıen .. ıir.denberi memnudur Buna 
tuklanrun tesiri altında kalan bir çok ıeb:p ne? Çünkil. P'oe (romanın mU.W. 
Floransalılar, beteri deıı.tun tiir olarak fi olan İngiliz}, eserlerinden birinde, 
yarattığı birçok kıymetli caerleri ateıe kiliıeve naaihatler vermefe Jrılkıpnıftı• 
attılar. Fakat, yeryUzünde hiçbir fCY ' 'Dine ayktn olan hareketlerin muhali: 
eaaslr\ hiçbir ıey devamlı değildir. Çün kak ateıte yakmakla, itkence yapmakla 
kU, ayni iti yapan Floransalılar, hemen mı önü alınır?,. Bu itibarla ncr mU.. 
bir sene tonra, 1498 de, bir sene evvelki tehzi bir üsl\tpla yazıl11111 demekti. t .. 
kanaatlerini, hattl hisJerlni değiftirerek panyol ruhbanı ayni iatilua unsurunu 
mahkCUn ettikleri ve atqte yaktıktan RobiMOncla da buldutwıu zannediyor, 
kitapların heplini yeniden tabettfrmeğe ve bu yUzden ıroe'yl ve eserini mabkaaa 
kalkrıtılar; mahkQm ettikleri ve ateıte ediyordu. 
yaktıktan kitaplann yerinde bizzat istihza, kilisenin kat'iyyen affedeme
SannaraJe'il mahldUd ettiler, ve atqte :r.;i bir 14=yclir. Gulliverin meıhur 111Uel
yaktılar. lifi İngiliz romancı11 Swift'te de bu yar. 

Bir çok deCa1ar mahkQm edllmi! " • dır. Bu itibarla .. Oulli•er'in terıUzeft'
teıte yaktlmrt oll "J:lihl komedya,. cel· leri,, adlı kitabı kara listeye ithal, " 
lltlannm hepsinden daha devamlı bir ltalyada, Ye daha birçok memleektlerd• 
bayata maliktir. Boccıcio'nun Dec:ame- menedildi. İstihza ve hicivde XVI 
rone'ıl de bu ta~ibattan, mahk<lmiyet- inci asır mı.oharrirleri araaında bO 
lerdeıı, atqte yakılnıalarian ku~ - bir mevkü olan Voltaiı'e de papanın 
.ı..c11: fakat, hej>il IMflltt i\@U;, 1dlda aa.na." >.! 14.' 
llu gayretler eserlerin yaşama imkanla- bile eser c:- n h 
nnı sajlamlamaktaclır.Kitaplann bu ha tarafından bila mcnedilmektedir. 
yatı hus\lliyctlcriqden bilıaber olmayım Cabalete kartı mücadeleden ıeri dur 
lardan biri, Papa dördtincil PauJ, Deca4 mayan Voltaire'ill kllile tarafından mah 
merone'nin teairi altında kalarak, kilite· kum edilmelini bir '1ereceye kadar hak• 
nin noktai nazarile Boc~do'nun hUr 1ı kabul edelim: fakat eserlerinde deria 
zihniyetiı.i uzlaıtırrnak iıtedi. Bu sebep bir dini sil:aniyetten ve semavi apa ıu-
1, papa muharririn eaeriııi, bilhaasa ra- sadıimdan bahseden ve bilyillr bir mı.
hibeler yerine "Ortamalı kadınlar,, tik filozof olan ' eçli Svedenborı'un 
Rahipler yerine "Şöv~yeler,, tabiılerini la1iae tarafından tiddetle menecUlitinf 
ikame etmek gibi, bir tasfiyeye kalkıfh. nasıJ fnh edebiliriz? 
Fakat, İtalyan efkan umumiyeti papah· Bu muharrir hakkındaki bOkUm o ka
tın eseri bu ıuretle tadil etmek iddiası- dar tuhaftır ki, papalık onu btoliklllı 
nı protesto etti. Nihayet, Boccaio'nun aleylıtarı olmakla, Amerikalı but sall· 
eserinin hakiki metni ortadan kalktı hiyettarlarda zehirle_. ·er içtimai ema
pyanı itimat olan bir tabı 1600 de, yülleri terviç etmekle lttham etmekte
fakıt Pranuda yapıldı. dirler. 13u iki kusur Moıkovayı ıu emri 

O zamandanberi, Boccacio'nun neri neıre mecbur etmittir: .. 1930 1e11e1in

bu ıon tabından okunmalrtaydr. Bu ha1, den itibaren Sovyet Rusya hudutlan da· 
1922 ye kadar devam etti. Amerikalı ta· bilinde Svedenborı'un eaerleri menectil-

bi eıerin tnıilizce bir Versiyonunu net· mlftlr." 
rile asıl metnini meydana koymak llte- Cuanen'nm batıralan bir nevi ahll 
diyse de, kitaplar toplatıldı, ve fula o-- lan bekçltl ô1an rellDI memurlarm ~· 
!arak tabi Ud bin dolar para caumt blr nmr merhametlerine nail oJama. 
mahkam edildi • m·ıtır. Zaten bu, tabii bir neticedir. 

Eraıme, W. Tyndale, Cal.ı.t •t Lut· Mumaflh kara U1teden Jlou .... a. 
her ıibi pıUtefekkirlerin dt ıerek bayat Qottbı, Scbltller, Heine, Kant, Shellef, 
Jannda, ıerek ölUmlerlnden IODn. ilim Rotstttl, BalAc, Huıo &lbl mefhut ilim 
Jerl kara liltelere ıeçtl, nerlerl yakıldı. ler dt barlç ka1ımt d•llllerdlr. Heln•' 
Hattl, bedbaht Tyndate'ln ktndlll de nln men'i p pyanı dl~. O bapa 
e1er1erinln lldbetlne utradı. Buna mu· bir Almanya iatiyordu: içinde yapdıll 
kabil, Lutber, papadan intikalll almak Atmaa,a11 belenmlyordu. Bu 1ebeple, 
için. mukaddes mUmnıDln ı&nderdil' Hitler Almanyuı onu hem •prisi. bem 
teklifnameleri atete attı. dt ~ahudillli ytldlndeıı mabkOm ttmlt 

Rabelılı de Romanuı. ,ani papabp bulunuyor. 
ve bir çok mUnener mubitlerili tel'lnle Kaupauant, F'.aubert, •udellalre, 
rine uirads. uauıaııtua •• Pantapıaet. ft daha blr ~Is ilimleri kara llltede ıe
adh nerl bGyllk &UrWttller uyandırdı, rUp de hayret ttınftlSllt kari pek udır. 
tlddetll tenldtlerle Jrartalanch. Gene blıtok m~ktlerde Kari MU..-

Son ıamanlarda Rabelaia'nln nerı m eaerfin'lldn dildlll malOmdur. 
llyık oldup mnkil kuınmıt bulua- Lfbe e uaml mllamabuile 
maktadır. ÇUnlcU, 11de okunmakla kal· mqhur olan "eçde tbaen'ln atrllrl 
mıyor; ayni ıamanda, ıerek FranltS. menedlllnlt~ Anlapbyor ld, iman, ba
gerek tnıtuı ve ıereklt A111erlkaa mek ldkatea kendi w,mıekodndt Peyıamber 
tep Antolojilerinde mjlhlm bir yer lt1al olamıyor. • • • ediyor. ______ _,, __________________ _ 

Sbak•peare'nln bir çok pfyaleri 1 
mubtelU aebep1erle, birçok memleketler 
de menet!ilmi~tfr. 1788 de, "Le Rol Le
ar,,ın Büyük Britanyadaki sahnelerd' 1 
~ynatılması, halkın •erde R'>•terll'r 
ielinneyl Geor es'a atfetme1inden c; 1'· 
rıilerek mutlak ıurette menedilml,ti 
Bundan başka, "Le Marcbaıı de Venise., 
.adh eser, Amerikada bet ıenedenberi o-

HABER 
lıt:ınbuf un en çok sabi 

kiki akıam gazetesidir. lla a • 
' rmı HABER•e verenler kü 

derler. 

d 





Bugün fen bunu açık olarak 
• ortaya koymuş 

bir vaziyettedir 

,1 

'(Solda)esldden yazın bile kadınlar kadife rop giyer omuzlarında kürle ta
§ırlardı. inanmıyorsanız Amerikanın tanınmı§ mirasyedi milyonP.r/<:rinden. 
nuzdmazel Elizabet Russel'in §U yazldılalığına bakın. (Sağda) bugiin i.;c en 
muhafazakôr şehri sayılan Bü.~tonda bile Sinkler aile.sinden Uliyan.,. Luviı: 

1.:e Edit hardc~for sokaklarda biitiin yaz bu kılıkla gezmi§lerdir. 

Kadınların, bilhassa A tneriada, il.'inci 
derecede de Avrupada çıplak denecek 
derecede hafif elbiseler giymeleri yal
nız plajlarda değil, hatta şehrin .ıokak 

ve parklarında bile böyle dolaşmalan 
birçok dedikodulara sebep olmaktadrr. 
Bundcın başka bu hal alimleri de bunun 
mahiyetini ve esbabını anlamak için 
araştırmalara, derin derin düşüncelere· 
re scv::etmcktedir. 

tı.merikamn büyük üniversitelerin • 
c:n Ycyl üniversitesi fiziyoloji pro
!e:öFü doktor E1lsworth Huntington 

ile diğer bir takım bilginler sağlık ba
kımından kadınların çıplağa yakın el
biseler giymelerini çok haklı bulmak· 

tatlrrlar. Bu alimler son zamanlarda 
çoktandır unutulmuş bir hakikati tek
rar meydana çıkarmışlardır. 

Tabiat her kadını derisinin altında 

bir yağ tabakasiyle techiz etmiştir. Kı-

şın bu yağ tabakası hararet neşreden 
0

bir vasıtadır. Yani, erkek kard!'}leri 
uzun ve kalın fanilalar, yün çoraplar 

giymek mecburiyeti hissederlerken ka
dınlar incecik ipek çamaşır ve roplar· 

la, hiç de üşümeksizin dolaşa;,ilir • 
ler. Yazın da kısacık ve incecik roplar, 

hatta mayolar, kadınlar için, bir füti
yaçtrr ve kadınlar sıcakla mücL?.dele 
edebilmek ıçın böyle giyinmiye de 
adeta mecburdurlar. 

Demek ki kadınların çrr çıplak do 
laşrruya temayülleri ne fazla densiz· 
lik ve şımarıklık yüzünden ve ne de 
gözleri kendi üstlerine çekmek için bir 

gösteriştir. Bu temayül kanlarım se
rin tutmak vücudlarmdaki hararet 
derecesini yükseltmemek içindir. 

Radiumun keşfinde kocasına yardım 

etmiş olan madam Mari Küri gibi mü-

kızların lehine mahkemede şehadet e· 
derdi. Nitekim Amerikan polisleri 
1932 senesinde kadınlar tenis turnuva · 
sında müsabrkları uzun etekli elbise-

lerle maç yapmağa mecbur etmişt.i. Her 
nedense Amerikan avukatları bu va

kalarda fiziyolojistlerin reyini dinletmek 
teşebbüsünde bulunmamışlar yahut 
bunu akdlanna getirememişlerdi. Eğer 

bunu akdlarına getirmi şolsalan.b fi. 

ziyoloji alimleri polis makamatiyle mah

keme reislerini kadınların tabiatan açık 
saçık gezmek mecburiyetinde oldukla-

rını ilim ve fen bak:mmdan ikna eder · 
terdi. 

him bir alim de yalnız bu nazar•veyi T b. h k J l · · · altında 
·1 · ·· kl k 1 . · a ıat er ·aamın < erısm1n 
ı erıyc surme e a mamış, aynı zaman- b. ... b ı. B h 
d b

'k d . . p . . K . ır yag ta Oh~au ynratmı~tır. u ta a-
a, tat ı e etmıştır. arısın .artı- k h l b · d 

L · d k" k" 1. 1 b 
1 

·a araret neşre<ı en ır vasıta ır. ye atenın e ı ır ı a oratu•ıar arın -

Kadınların diledikleri gibi aÇık, sa-
da incecik musolinden yapxlmrş bir 
tulum giyerek çalışan, Brittay sahil
lerindeki sayfiyesinde de yalnız mayo çık gezmeleri için olan mücadeleyi 

ile dolaşırdı. Altmış yaşına var·ncıya 1907 senesinde Amerikalı madam An

kadar hep bu adetini muhafaza etmiş - nette Kelterman açmıştı. Geçenlerede 
ti. ise Amerikan Kimyagerler cemiyetinin 

91 inci içtimamda, muhterem a1irnlerc 

şeygond:ın da daha ince sun'i ipekten 

yjpılrruş bir rop gösterildi ve LuF,ünkU 

Kış aylan yaklaştı ve göğüs rahatsız 
tıklan da kendini göstenneğe başladı. 
Bu rahatsızlıkların bir çoğundan, sonba 
harda, lamngkelen tedbirler alındığı 
takdirde eser kalmaz. Yahut pek hafif 
geçiştirebilir. 

Ciğer rahatsrzlıklannın en çok görü
len tipi kronik bronşit yahut umumiyet
le dediğimiz gibi "kı~ öksürükleri,,dir. 
Bu hal bronşit halinde de kendini gös
termekle birçok defalar tekerrür edebil
c.liği gibi müzmin bronşit gut hastalıklı 
olanlarla kalb ve böbrek rahatsızlıkla· 
rından ıstırap çekenlerde daha umumt
ctir. Bronşit borularının iç zarlan incel
miş" ve hava hücreleri ernstikiyctlerini 
kay betmiş tir. 

Hasta eksecriya soluğunun darlığın· 
dan şikayt't eder. Bunda da şaşılacak bir 
şey yoktur. Çünkü, ciğer nesicleri bü
ıülmüştür, nefes darlığı fazla sıkıntı 

verir. 
Burada hastalığın en bariz alameti ök 

sürüktür. Müzmin hallerde öksürük bil 
hassa geceleri hiç rahat vermez ve ök
~ürüğ~ ekseriya halsizlik ve hafif ser • 
;;emlik takip eder. 

Müzmin bronşitlerin kuru hallerinde 
ra ıla balgam sökmez; fakat, öksürük 
oldukça ağır ve ıstırap vericidir. Bu 
hallerin t~davisi, ciğerlerde her an vu
kua gelmekte olan değişiklikler dolayı
~ile zordur. Doktora müracaatla ilaç al
mak mecburiyeti vardır. Bununla bera 
btr h:ıstanın kendisi de birçok şeyler 

yapabilir. 

Alacağı yemeğin bilhassa yağ muhte 
viyatı zengin olmalıdır. Müzmin bron
~it çekenler sonbahar girer girmez balık 
yağı içmeğe başlamakla büyük fayda • 
lar görürler. 

Müzmin bronşitlerde günlük balık
yağı umumiyetle öksürük nöbetlerinin 
ônüne geçer. 

Balık yağı ile yağlı yemekler hastaya 
fazla A vitaminini verir ki bu da ciğer
leri korur. 

KıŞ öksürüğü çekenler için fazla uy· 
ku iyi değildir. Diğe~ tara'.ftart uykusuz 
luk çekenlerle, rahatsız edici .ökıürUk· .
ler yüzünden uyumıyanlar yüksek yas-
ttk kullanmakla rahat ederler. 

Kışın burnunu.zdan soluk almağa ça
lı~ınız. Çilnkü hava burun deliklerinden 
g eçcrken ısınır ve böylece ciğerleriniz 
üşümekten korunmuş olur. Bundan ba~ 
ka havada tahriş edici bir takım cisim· 
ler ta ciğerlerinize kadar ulaşamaz. 

Oturma ve yatak odaları s.ıcak olma-
lı ayni zamanda da buradaki hava dai-
ma yenilenerek tazelenmelidir. Kalaba· 
}ık yeılerin ağır ve tıkalı havalarından 
daima uzağa kaçmalıdır. Hava cereyan 
tanndan ve birdenbire üşümekten sakı· 
nılmalıdır. 

DOK.TOR 

Askere 
çağrllanlar 

Kadıköy Askerlik şubesinden: 
Teşrin - 936 celbinde umumiyetle 

sağlam bir buçuk senelik sınıflardan 

316, 327 doğumlular: 
tki seneliklerden 316, 330 dQğumlu-

lar: 
Jandarma ve gümrük sınıflarından 

316, 331 dahil doğumlular sevkedilecek 

lerdir. 
Birbuçuk ve iki seneliklerin sevk gü

nü 21 birinciteşrin 936 olduğuna göre 
bedel vereceklerin bedelleri 20 birinci 
teşrin 936 ak~amına kadar kabul edilir. 

Jandarma ve gümrük sınıflarının 
sevk günü 20 ikincitcşrin 936 olup bun 
ların bedelleri de 19 ikinciteşrin 936 

akşamına kadar kabul edilir. 

! Bhinclfefrln - 193t> . . 
BU TE<RUBEVE 
TAHA'1MUL EDEN 
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. Sabah dolruzdan akşam 
saat beşe kadar mat, sa1 
ve sevimli bir ten. Günciüz 
tekrar pudralanmrya ha
cet yo~· . tşte; havalandın!. 

mış yeni Tokal on pudrası· 
nm garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul ·dairesinde havası top 

landırılmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalor: 
pudrasının istihzanncfa 
kullanılmaktadır. lşte hu
nun içindir ki. Tokaları 

pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel biı 

tarzda yapışır cildi hemen 

hemen görünmez bir güzPl 

lik tat. ....... ası ile 1.<aµıaı "~ 

yüze tahii bir güzellik ve
rir ve modası geçmi~ \'e 
yüze bir makiyaj şekfü.i 

vermeden ka!ın adi puc.. 
ralarcian tamamen ba~kı-ı 
bir tesir yapar. Bu :ı,ı:>rJ 

Tokalon pu<lras. yüze ya. 
pışı k kalciığ1 cihet le 1--m ·a 
"8 saatlik pudra,, tabu 
derler. Art1k .ıe parlak 1-ııı
run, ne yağlı cilt göri.i:-ımi
yecek, helki riizgar, y:-ı.ğ 
munm ., terlemnin irravı 
tesir edemiyeceği mat sa.f 
·ıe sevimli bir ten göıiint· 
cektir. 

TüR.KiVE 

llRL\LiT 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-b:D~Q 

iŞi KLI --------NEON ı Bu ilana göre sevke tabi olan şube
mize mensup yerli ve yabancıların şim
diden müracaatla kayıtlannı yaptırma
ları gerektir. 

~--••--•mm REKLAMLARI 
lJJ((;lYJZ ve °U:©ık~ntne 

cecik sun'i ipekten yapılıruş olan bu 
rop ancak S Ogram ağırlığındadır. Ve 
bir mendil gibi katlanarak kadınların 
ellerinde taşıdı~arr küçük el çantala • 
rma konabilmektedir. 

Kadın elbiselerinin ağırlığı meselesin
de bilginler daha ileriye giderek v;::km-

larda kadınların sırtına tahta özünden 
yaptlmış selloloz kumaşlar geçirecek

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

şılrr. Eğer madam Küri yaşamış olsaydı: 

kadınların son iki sene zarfında çrnlak
lığa doğru attıkları büyük adımları 

hiç 1Uphesiz candan alkrşlar ve geçen-ı 
lerde Nevyork polisinin sokaklarda çrp
lak geziyor diye tevkif ettikleri genç 

kadınlarm sihhatleri için bu rnbu lerini söylemişlerdir. Yeni OrJean 

luloz elbise imal ettirmiştir. Bu, caket, 
yelek ve pantalon cia dahil olduğu ~aid: 
bir kat elbisenin bütün ağırlığı 550 
gramdır. Kadınların ancak bunun lört
te biri olan 135 gramdan daha ağır 
üst baş giymemeleri lazım geldiği anla-

Erkekier de sıcaktan çoit ~nütees'İ' 
olurlar. Yarın onlarm mümkün oldıığıl 
kadar hafif ve az üst baş giymeleri 13' 
zxmd·r ve bu sağlık bakımından ıne' 
Luridir de .. giymeleri lazım olduğu söylendi. İn- . şehrinde bir elbise tüccarı erkek için sel-



Ünl}anın en çok resmi 
çekilen kızı 

Güzeldir,d··nvanın en şık giyine

Lonara hususi muhabirimizin mek
tubu). 

Fotoğrafı en çok çekilen kızın nere
de olabileceğini sruııyorswıuz? Holi
vutta mı? Hayır hiç de değil. Bu kız 
Londradadır; adı da Mis Sib:l Jonz
dur. 

Sibil 23 yaşındadır ve meşhur Anita 
Lımm '"Erkekler sanşmlan sever,, 
dediği gibi saçları mısır püskülü kadar 
sarıdır. Kız herhalde çok fotojenik ol
malı ki, ayrı ayrı 20.000 den fazla poz
la sektirdiği resimler bütün dünya yü
zünde dolaşmaktadır. Bu 20.000 resim 
llOll dHrt sene zarfında gUnde on d6rt 
resim çekilerek meydana gelmi§tir. 

Bir mecmua alınız; orada Si bilin 
resmini görilrsilnüz, spor elbiselreil~ 
başa giyilen bir şapkanın altında da 
onu göreceksiniz. Tekrar bakınız elden 
ayaktan dUşmüş yaşlı annesine yemek 
hazırlayan fil! kız Sibildir; netekiın ko
casnım sigarasını yakması için bir 
kibrit çakmış olan genç gelin de Sibil
dir. Çulrulata kutulan üstünde, bUyiik 
afişlerde Sibilin yüztı gözünüze çar
par. Dünyanın her tarafına dağılan bu 
resimlerde tuhafı şudur ki Sibil ayn 
ayn genç kızlan andırmaktadır. 
Bunların nasıl olduğunu Sibll an

lattı: 

Bu ~ tesadüfen sarılmıştır. Dört 
sene evvel Londrada arkadaşlarından 
birin.in model olarak çalıştığı büyük 
bir terzi mağazasına gitmişti. Sibil 
g<Szlerinl açmış etTafına hayra11 hay
ran bakarken arkadaşı sordu: 
-. ~u ~ ve endaırunla niçin sen 

de bızmı ışe girmiyorsun kardeş? 
.. Sibll ~ ~e kadar böyle bir şey dü

tJWUnemıtşı. Arkadaşı onu mağazanın 
müdürüne takdim etti. Kendisine he
~en bir mankenııik işi verildi. Sibil 
ışe ba§ladı. Fakat, bu ancak iki hafta
kadar sUrebildi. Bir gün bir finnanrn 
fotoğraflı ilUnlnrma poz veren kızı 
h~lanmıştr. Onun yerine geçmesi 
Sıbıie söylendL !IAnlannda. güzel k 
fotoğrafları -kullanmakta olan firm~ 
bu resmi görünce aynı zamanda tica
ret rcklhnları iııile uğra.şan fotoğraf
!ılar da s:bilin farkına varınca, kızca
gızm evindeki telef on zili dunnadan 
talınağa ba.'.jladı. 

Şimdi ekseriya gece yarıla.rma ka
dar çalıştığı gibi sabahları da saat beş 
te_ uyandınlarak muhtelif fotoğrafçı 
stüdyolarına gitmeğc mecburdur. 

Yeni yaratmış oldukları fa.sun ve 
lllodalan ilan etmek için btitün tnodis
tralar, diktikleri elbiselerle Sibil resim 
lerini çıkartırlar. 

Sibilin bütün meziyeti sadece ınuh
tcşenı yilzlü, düzgün derili ve güzel ol
mak değildir o fotoğraf makinesinin 
~ h!ç kıprrdama.lı'.s~n dur
malda beraber nynı zamanda aktörlük 
1Btmıak meeburi,etindedir de. 
Bakın kendlsi ne diyor: 
- Dllnynmn her memleketinden iz

divaç teklif eden yüzlerce mektup alı-

nidir, fakat 
arkadaşı 
yoktur 

1 - Meşhur bir tuvalet suyu için 
ıJOZ duran Sibil Jonz. 2 - Bir makıJaj 
firnu:ısı il.anlarında. 3 - Bir anneden 
ödü.nç alınan ya'l.ml. ile çocuklara mah-
8U8 gu1a için resmini r.ektirirken. 

yorum. Bu mektubu yazanlar beni asıl 
hakiki hüviyetimle nasıl tanıdılar diye 
şaşar dururum. Çi1nkü şimdiye kadar 
çekilmiş fotoğraflarım ayrı birer yUz 
ifade etmektedir. Acaba bu ayrı ayn 
şahSiyetleroen hangisi benim? 

Sibilin fevkalade 7.engin bir elbise 
dolabı vardır. ÇUnkU aldığı ücretten 
başka elbise mağazaları ilan için giy
dirdikleri elbise ve çamaşırlan da ken 
disine hediye ederler. Hele ayrı ayrı 
pozlar için kullandığı pudra., krem ve 
makyaj ta.kımlan büylik bir parfumeri 
dükkWınu dolduracak kadar çoktur. 
Çalı§ma saatlerinden çok sonralara 

kadar fotoğrafçı stüdyolarında kal
malda beraber Sibil yüzmek, golf ve 
tenis oynamak gibi iyi sporlarla sağ
lığını ve endamının gU7.elliğini muha
faza etmektedir. Bu kız her şeyden ev
vel gözlerinin parlak I§Iğını muhafa
zaya ve derisinde hiçbir leke ile sivilce 
bulundurmamağa mecburdur. İspirto
lu içk'iler ona yasaktır. Bütün yağlı 
yemeklere elini bile sUrmez. 

Sibil ilk işe başladığı zaman her po
zu için bizim paraınızla iki buçuk lira 
kadar ile.ret alırdı. Şimdi ise aldığı üc
ret her poz için 15 liradır. Yukanda 
dediğim'iz gibi ilstU başı için hiçbir 
masraf yapmaz. Hem de elbiseleri gU
nUn en son modasına göredir. 

Bütün bu zenginlik ve evrensel şöh
rete rağmen Sibil annesile beraber 
sessiz sedasız ve uslu uslu ya~yan bir 
kızcağımır. Bakın kendisi ne diyor: 

- Çenemin altında ikinci bir çene 
peydahlanacağı '.{e yüzilmdc kırışıkla
rm görüneceği gUntı hiç düşünmiyo
nım bile. O güne daha çok var; neden 
şimdiden üzilleyim. l§te ihtiyarlığım· 
da. sıkıntı çekmemek için şimdiden ted 
birli davranıyorum. Fakat en çok ca
nmu sıkan §CY Londrada yapaya.lmz 
ve arkadaşsız bir kız olmakhğımdır. 
Güuıl olmakla beraber kurumlu deği
lim. Londranm en şık giyinen kızıyım 
fakat kimseye hor bakmam. Buna. rağ
men kızlar benimle arkadaş olınağa 
hiç yanaşmıyorlar. Hele erkek arka
daşlarile beni tanıştırmak istemiyor
lar; çiinkil onlan ellerinden çalacağı
mı sanıyorlar; ne boş kuruntu! Hani 
bir söz vardır: ''Elimi sallasam ellisL 
başımı sallasam tellisi,, derler, ben de 
öyle; istersem binlerce erkek arkadaş 
bulurum. Fakat erkekler ne tuhaf dti
şUnceliclir. Güzel bir kızla aşktan baş
ka bir şey için arkadaşlık yapılabilece
ğini akıllarına sığdıramıyorlar bir 
tilrlü. Bunlar sadece iyi arkadaş ola
mıyorlar vesselam. 
Tanıdığım biltiln kızlar beni öyle 

aptalca kıskanıyorlar ki, hiçbir gezin
ti ve eğlentilcrine davet etmiyorlar. 
Görüyorsunuz ya dünynnm en çok fo
toğrafı çekilen kızı olmak, pek de öyle 
.zannettiğiniz gibi her tarafı güllük, 
güIUstanlık yapmıyormuş. 

= 

Babasını öldürdü, a asını 
sevdi, kızına tazminat v rdi 

Talih bu mudur? 
Romanyanın bir köyünde hizmetçilik eden 

bir g~nç kız, hiç ummadığı bfr şekilde 
19.000 Türk lirası a dı 

(BükreJ huıuıi muhabirimizin mek. 
tubu:) 

Bilkre9in 300 kilomc:tre kadar şimal 
§<lrldıindeki Osorhel köyünde 9imdi 20 
ya9ınaaki Jüliya Dimitriyu'nun başına 
konan Zümrüt Anka kuşunun hikayesi 
anlatılıp durmaktadır. 

Kızcağız daha be9 ya~ında kilçücük 
bir çocuk iken ann~i 51mii§ ve zengin 
komşulara boğaz tokluğuna evlatlık 
olarak verilmişti. Geçen giln posta mü
vezzi genç kıza üstünde yabancı pul o 
lan bir zarf getirdi. Kız ınektubu açıp 
okuduktan aonra bulunJuğu yerin zen 
gin kızı olduğunu öğrenerek hayret için
de kaldı. 

Jülyanın hanımı, genç kıza yetim 
kalmasına sebebiyet veren faciayı hiç 
anlatmamıştı. Şimdi ise bu kızın bizim 
paramızla ı 9.000 lira tutan bir servete 
nasıl konduğunu anlatmak için aslında 
hiç de hoı olmıyan hikayeyi anlatmak 
icap ediyordu ve anlattı: 

Jülia Dimitriyu'nun hildyesi bun · 
dan 20 sene evvel , kendisi daha ku· ı 
eakta küçllcfik bir bebek iken ba~tanuş· 
tr. Ve bu öyle bit' hildyedir ki maaal· 
1ara tat ~kartır. 

Genç bir çiftçi olan ölen Dimitriyu. 
pek nadir olarak gittiği köy meyhaneıi
ne o gece, çocukluk arkadap Mork 
Nikol ile birlikte gitmitti. Nikol köyU.n 
en gilzel kızına niıanlarumıtr: Bu acvi
nccek hadiseyi de meyhanede kutlulu· 
yordu. 

Şarap ~işcleri biri'birint takip edin
ce iki arkada~ kör kütük ıtarho1 olmuı 
~ .. 

Julia'mn babaaı yani Öcen Dimtrl
yu, biraz ayılır gibi olunca arkadqma. 
kansı ile kızını bekletmenin doiru ol

mıyacafıru söyliyerek gitmeğe davran
rDIJtI, Sarhot Nikol ise bayle en meaut 
zamanında kendiıini brralap citmiye 
kalkmasına fena halde içcı-lemiı ve Di
mitriyu kanımdan ıüpheai olduğu için 
mi gitmek istediğini ıormuıtu. 

Bu söz can ciğer iki arkada§ arasın
da hararetli milnak8§aya. yol açmıı Di
mitriyu da Nikolun ıuratma zorlu bir 

şamar aık etmiıti. Nikol da tabancasını 
çekmiı ve en iyi arkada~ını ta kalbinin 
ortasından vurmuıtu. · 

ôctm 
Dmitriyu. 
nun en 

son fotoğrafı 

Babasını öldüren adam.dan 19000 

satarak, gemiye bindiği gibi cenubi 
Amerikanın yolunu tuttu ve madam 

Dimitriyu ite kızına, danna dagı~

ğı yaıayışlanru tazmin edeceğine daır 

söz verdi, 

Madam Dimitriyu ile geçirdiği bü 
tün aık gtinlerinde Nikol küçük kıza 

kaqı ~vcy baba rotu oynamıştı. Çift-

lik evini ziyaret ettiği her gün ona 

hediyeler getirmi§, kendisiyle saatlerce 

oynanugtı. 

Çocuğa bu adamın kendi babasını 

öldürmüı olduğu hiç bic vakit söylen -
memiıti. 

Nikolun gitmeıinden az sonra ma

dam Dimitriyu da b1dil. Kocasından 

kalmıt olan parayı hep harcadığı için 
kom~ular Jliliya'yı evladl:k aldılar. Ni-

koldan hiı; bir haber alınmamıştı. Jii· 
liya da büyüdükçe onu unutmuştu. 

Geçen hafta posta müvezziinin ge
tirdiği mektup Brezilya~nın bir maden 

ıchrinden gönderilmişti. Ayni mektu -
bun içinde köyün Noterine yazılmış oır 

tezkere de vardı. Bunda bizim para 

mızla 19000 lira tutan bir paranın Cenu· 

bt Amerikadan gelir gelmez genç kadı
na verilmesini rica ediyordu. 

M:ırh rı:ıcc'u ı 
;) i:mi sene. • 
"vvclki resmi. 

lira alan Jüliya Dim.itnyu 

Mektubun bura gazetelerinde çıkıın 
şekli budur: 

"-Sevgili Jüliyam seni ve annen 
bir daha görebilmek be.ıim için en b 
yük sevinç olacak, fa :eıat paramı bu u 
zun yolculukta harcam:ık istemiyorum 
Şimdi ihtiyar ve bitkin ~ir haldeyim bı 

ricik arzum; göndermekte oldügum J 
ranın ıeni mesut edebilm .. ıidir. Benı 

için hiç tasaya düımemen: rica ederim 
Son günlerime kadar benim mütevaz 

ihtiyaçlamru giderecek param var ve 
ben ölUrken geriye kalacak alanlan 

da sana gönderilmesi için vasiyetname 

mi §imdiden yazdım. Babanla ailene 
karıı iılediğim büyük günahın hatıra· 

sr beni son gilne kadar üzecektir. Gbz
lerinden öperim.,, 

Bir facia r.eticesin,: hizmetçilikle 
hayatını kaznnmıya m~cbur olmaktan 
hiç bir vakit şikayet ctmiycn Jütiyanın 

başına, şimdi böyle bir tali 

konmasına herkes scviııuıektcdir. nah~ 
şimdiden bir düzine •:lelikanlı perva· 

ne gibi onun etrafında :!.:>!aşmaktadırlar. 

Fakat Jüliya hiç birish..: iltifat etme
mektedir. İstikbat için bir plan taasr 

lamadan Romanyayı ba, tan başa gez • 
mck arzusundadır. 

Bu hiklye timdi ya§lru bqmı ala
rak bllyUmU§ olan Jliliya'run gözlerinde 
yep yeni bir hadiıe gibi canlanmıftı. Ni -------------------------------

tekim hiktyenin sonunu da büyük bir 1 ki n c i E d is on 
merakla dinledi : 

Mark Nikol ayılıp dıt en iyi arka· 
dqmı ö1dünnil! olduğunu anlayınca 
kendini müdafaa için bir teıcbbüste bu· 

Ad o n ne ~aliil o naıırn 
lhlaya'\toınıo aıliilDarltoy~rr: .. 

lunmadt. Hayatını sonw1a kadar hapsa· Ga7ete satarak hayat:ımı kazandım, 
kendi kendimi yetıştirdim , , nede geçirıneğe karar verdi. Fakat va

kayı görmüı olan bir takım phitler bu 
nun önüne geçtiler. Cinayetin u.rhoı Amerikanın elektrik mUtehassısı ı 
luk neticeıi olduğuna kanaat getiren olan kırk yaşında Villiyam Dub:~:er 
mahkeme N.ikolu yalnız bCJ seneye 
mahknm etti. 

Hapishaneden çıkar çıkmaz öldür
düğü arkadapnın çiftliğine koıtu. Fa· 
kat, ölünün dul kanar onu görmek bile 
istemedi. Her nasılsa küçük bct yaıın

daki Jüliya ile konuımağa muvaffak 
oldu. Kız ondan, o da kızdan ho§lan· 
dı. 

Araya giren vuıtalar Nikolta gö· 
rüşmiye razı etti,Nikol en iyi arkadaşını 
öldürmekte hiç bir kastı olamıyacağını 
ağlıya ağlıya ve göğsünü yumrukhya 
yumruklıya anlattı. Bütün suçu, prap 
tannsı Baküs'un omuzlanna yükletti 
Bu cinayetin acısmı kalt..inden hiı; bir 
vakit çıkaramıyacağını yana yakıla söy
ledi ve kadını inandırdı. 

SCSzün kısası, Nikol dul kadına 

aşık oldu; Evlenmeği teklif etti kadm 
da buna razı oldu. Fak:ıt, bunlar evle
nemediler; Çünkü Romanyada eski bir 
kanunun hilkümlerine göre, bir erkek 
öldürdüğü adamın dul karısiyle cvle-ı 
nemez. Aşıklar bu kanuna karşı koya
madılar. Nikol bütün mal ve mülkünü 

ihtira beratlarından milyonlarca lira 

kazanmış ve 2 inci Edison unvanı al

mağı haketıniş bir muhteridir. 
Büyük harpte deniz altı gemilerinin 

nerede olduğunu bildiren makineyi o 
icat etti, ilk portatif X şuaı maklnesi

ni buldu, telsiz telgraf cihazında kul· 
lamlan ilk kondesatörll o yaptı ve tay

yarede telsiz telgraf kullanmasını o 

mUmkün kıldı. 

Bir iki hafta istirahat etmek üzere 
geçenlerde lngiltereye ~iden Mister 
Dublier gazetecilere: 

- trıe na.sıl mı başlamı5 olduğumu 

soruyorsunuz? Gayet basit bir tarzda: 

Sokaklarda gazete satmal.1n hayatımı 
kn.zanm.ağa başladım.· Daha o günler-
de bile elektrik işlerine col;: rıcrnknn 

vardı. Komşu evlerinde y~ı.nn kontak
ları düzeltir bozulan kn:>' z=ııerini ya-

pardım. 

On iki yaşında iken hırsızln.ra karşı 
elektrikli bir imdat zili icat ettiın. Dö-

şcmedeki çivileri kapı tokmağına rap

tetmek suretilc gecele) in eve giriinıe

sini imkansız bir hale soktum. Çiinkü 
kapının tokmağına elini uzatanı elek
trik cereyanı çarpardı. 

Bir gece dışarıdan duyduğumuz çığ
lıklarla uyandık bir hırsız kapının 

tokmağına elini uzatınca elektrik ce 
reyan}na yakalanmış oradan bir türlü 

kendini kurtaramıyordu. Herifi yeti

şen polisler yakalayıp götiirdUJer. 

Tam altı sene müddetle her gün 18 
saat çalışarak~ beni istihdam etmekte 

, n telefon kumpanyasınr. n-ny para 

tas rruf edebilecek usuller buldum. 

On sekiz yaşına vardığım wn an 
m ~bur banker ve borsa rı~a'1.k' nın 

kullandıkları hususi uzun te1efon ı:r.t

larnun idare memuru olmıu tum. n• 'e
fon kurnpan; asında it barım aı • mış 
bana istediğım mıbedc ralıııma1 ;""ltı
yaz.ını vermışlerdi. 1ste bu kump-ı .. ya 

da birçok tecrübelerle fayC.a.: dc-1 r 
öğrcndım. 

Hiçbir mektebe gı ~edim. Kendim 
okuyarak kendi kendiını yetiştirdim. 



SiNEMALAR. 

JSTANBUL: BEYOCLU 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez aatınalma komisyonun· 
dan: 

18,30 çay ııaatı, da.n.11 mulldst, 19 Amba_ TORK 
aadörden varyete mll.zfği. nakil 20 Vedia Rı SAitAY 
7anm i§Uraklle Türk muslldsi ve halk §arkı. MELEK 
lan, 20,30 MUnlr Nureddin ve arkadaşlan iPEK 
21, solo plAklar 21,30 orkestra, 22,30 ajans SOl\IER 
haberleri, ' Yil.I>IZ 
VtYANA: 

Bir mayıs gecesi 
Aşnk serabı 

Çılgm genc;lik 
Fransa 1h tllA.li 
Monte Karlo Kralı 
Avlanan gönW ve Çöl 
arkada.şiarı 

1 - Tahmin edilen bedeli 977050 lira olan gömme ve betonarme 
mazot tanklan kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

2 - Münakasa 4 lkinciteırin 936 çarıanba günü saat 14 de An· 
karada Milli Müdafaa Vekaleti binasındaki komisyonumuzca yapıla· 
caktır. 

3 - Bu eksiltmeye ait vesaik ıunlardır: 
1 - Eksiltme ıartnamesi. 18 gramofonla konser, halk şa.rlolarmı 6ğ 

renelim, 10,35 kontl§IIl&, saat. haberler, hava 
raporu, 20,15 piyano konseri, 21,15 konser, 
Kolmanm eserlerinden parçalar, 28,05 haber 
ler, hava raporu, 1llmlere dair, 23,15 gramo. 
fon, 24,15 konuşma., 24,30 Viyana muslldsl, 

BERL1N: 
10,05 spor, 10,20 gramofon, 20,05 Hamblırg 

dan nakil, 21,05 haberler, 21,15 eğlencell or. 
kestra konseri, 28,05 hava raporu, hav&dls, 
spor, 23,35 hafta aoııu mllnaııebetlle eğlen. 
cell yaym, 1,05 gramofonla dana mwıikisi, 

BUDAJ>EŞTE: 

18,35 Macar §arkılan, konu~ 20,05 
orke3tra konseri, 21,05 haberler, 21,15: bir 
tiyatrodan naldl, 24 gramofon, l,05 son 
haberler, 
BUKREŞ: 
19,05 askeri konser, 20,05 konferans, 20,2~ 

ramoton, 21,10 konferans, 21,25 orkestra 
ltonserl, 22,35 haberler, spor, 22,50 haber. 
ıer, 24 haberler, 
rAnts (P,T,T,): 

17,35 gramofon., 18,05 prlolar, 19,35 hava. 
dls, 20,40 kon~ 21,35 ulusal orkestra 
konseri, 23,35 havadis, 23,50 dans muslldsi, 

ROMA: 
19,25 yabancı dlllerde konU§lll&. 20.~ eğ. 

leııcell konser, gramofon, 20,45 memleket ya.. 
ymı, 20,M Yunanlstan lc;tn yaym. 21,10 ha. 
vadl..s, turizm haberleri, 21,45 piyes, aonra 
eğlenceli musiki, 23,50 dans muslldsi, lstlra 
haUrrdc bo.vadls, 24,20 lngillzce haberler, 

TAN 
ALKAZAR 
şm 

ŞARK 

ASRI 
OUMURn"ET 

ASTORYA 

Yaralı ku§ ve Kontlnantııl 
Pranga ve tunç v11cutlar 
blldlrmeml§Ur 2 - Resimler. 

Son uçu§, Gece bUlbülU 3 - Umumi ve fenni ıartname. 

Klcopatra ve çııgm kan Bu vesaiki iıtiyenler 49 Ura mukabilinde her gün komisyondan 
Kahraman süvart, SaWık l b., . l 
kahramanlar ve FaU dU. a a 111r er. 
ğüne davew 4 - Münakuaya ittjrak edecek taliplerin: 
KUc;Uk albay, Ateş saçan A - 42832 liralık teminat mektupları. 
sıltuılar ve Amok . 

( S TA N B U L .3- Şimdiye kadar asgıui 300,000 Jiralrk betonarme veya tank 
şırıey .Ası, Yıldırım kap. İ§İni ve makine itini muvaffakiyetle yaptığı hakkında Nafia Veka· 

lltLAL 
tan (etinden tasdikli bir vesika ibraz etmesi. 
Mişel Strogof ve DakUJo. 
nun aşkı C - Asgari 300.000 liralık mali iktidarı bulunduğu hakkında 
CUrUm ve ceza, Altm top Milli Bankalarca verilmit bir mali vesika ibra::ı. etmesi. 
ıayan kızlar. D s· d. 1 1 ··h d' . 1 b Blld!rmemlşUr. - ızzat ıp oma ı mu en ıa VP.ya mımar oması veya un· 

A.LE.'W>AR 

AZAK 
KEM;\LBEY BUyUk oyun ve Kaçakc;ı larla müıtereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri. 

lar pe~nde. 

KADI KOY 
E - Aynı -zamanda bizzat makine tesisatı yapmağa ehil olduğu· 

na dair Nafia Vekaletince musaddak bir vesika ibraz etmesi veya 
HALE : Kahraman haydut 
!i'OREYYA : şırıcy ası hut her nev'i makine tesisatını yapmağa muktedir bir makine mühen· 

O S K U D A R disi ile mesai birliği yapması ve bununla keza müt tereken mukıwe 
HALE : blldl.rmemtşUr. leyi imza etmesi. 

K A R A G O M R O K F - 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve-
OZE."'ıl : Her aeY kazananm ve saiki ibraz etmesi mecburidir. 

Fatl ıı.hçı c;;ırağı • M'' ak · ' k d k b• f' 1 d 4 ·· ·· B A L A T ::> - un asaya ıttıra e ece ecne ı ırma arın a uncu 

T 
maddede yazılı vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

: arzan Yamyamlar ara. 
sında vo vcnedik şarkısı 6 - Münakasaya iıtirak edeceklerin zarflarını 4 lkinciteşrin 

B A K 1 R K O Y 936 çarıanba günü azami ıaat 13 e kadar komisyona vermİf bulun· 
aULTtYADt : Şcndw maları lazımdır. Bu saatten aonra verilen zarflar kabul edilmiyeceği 

TiYATROLAR 

1 
lSTAtOBUJ. BE.Lfil>lYESl 

T"pebaş: drom it smı bu akşam saat 20 de 

gibi zarfların posts ile gönderilmesinden mütevellit olarak postada 
vuku bulan teehhür de nazan itibare alınmıyacaktır. (1357) 

t"~hirTiqatroso 1'ı A K 8 E T 
ti Fransız Tiyatrosunda Cinsı 

"""111""" 1 :t = u:Usaat 

Miktar ve 
ölçüıü 

Tahmin Muvakkat Münakasa gün ve saati 
bedeli teminatı . 

ııı . ..ııı 
FATMACIK 
Bu akşam sat 

20,30 da 
DUDAKL'\RIN 

Taksim Bahçeslnln 

kapalı kısmmda 

HALK OPERETi 
P u akşam 21,4!S de 
'ELEFONCU KIZ 

lira Lira KT. 
Yün fanila 
ipliği 2000 kilo 5000 375 00 ısı. teşrin 936 per§embe 14 

Yün çorap ı 
ipliği 1500 kilo 3300 

1
397 50 15 1. tetrin 936 Per§embe 15 

Tire çorap 
ipliği 1250 kilo 2000 

Yukarda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakkat le· 
n temsiller pazartesi minatları yazılı olan üç kalem etya hizalarında gösterilen gün ve 
l'11.dıköy sureyyada saatlerde kapalı zarf usulile alınacaktır. 
TELEFONCU KIZ k • d h ·· "(' ~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~ Bun~ra aü şartname om~yon an er gun parasız vcnı~ 

fstanbul 7 inci icra Memurlug"" undan: ısteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaıarıa teklifi havi ka· 
palı zarfı belli gün ve saatlerden birer saat evveline kadar Kasımpa· 

Mahcur Neıenin uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci de
reced ipotek bulunan ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 

(20483) lira kıymet takdir edilen Kadıköyünde Caferağa mahallesi-

nin Mühürdar lzzetbey sokağında eski 1, 3, 88 yeni 29 (kayıtta 22 
numara diye gösterilmiıtir.) 106, 153 numaralarla murakkam 29 nu 
maralı mahallen gazino olan 106 ve 153 numaralı mahalleri de ah-

şada bulunan komisyon b&.§kanlığı na vermeleri. (1647) 

s Btrlndtepin - 1936 
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Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızllğı defeder 
Yemeklerden birer saat sonra aıınıraa 

HAZlMSIZLlaı. mide ekş1llk ve yanma. 
tarım giderir. Ağızdaki tat81%lık ve ko. PP gazino ve tiyatro mahalli olan hudut ve evsafı aıağıda yazı!ı 

ıayrimenkulün satılma.sına karar verilmittir. Hudutları: 106 ve 153 1 kuyu lzale eder. HOROS markalı amba. 

ıaumarab mahallerin hudutlan üç tarafı yol, bir tarafı Kamburoğlu 

ve Sultan hane ve bahçelerile muhattır. 29 numaralı mahallin hudu-

:lu yol ve denizle muhattır. Evsafı: bahçe ve tiyatro mahalli, bahçe
ie harap bir li.k ve çalgı mahalli bir çam ve 50 kadar kestan~ sal-

muayene heyetleri içir. iki adet fO· 

per markalı iplik muk!\vemet çek• 

me illeti ve iki adet kt1ma~ metre 

cım ağaçlan tiyatro sahnesi ankaz ı ve mozaik çini döşeli patinaj ma- murabbaını ölçme ilet: ve bir a- . 
ıalli ve ayrıca tuğladan yapılmıt iki kısım olarak kullanılan kulübe det ampermeablize su tazyik ö1ç
nevcuttur. Etrafı kısmen demir, kısmen duvar üzerine ahşap par- me illeti 5 Teırinievvel 936 pazar

naklık olup bahçe metruktür. 29 numaralı mahal ahşap haricen ve tesi ~i.:nü saat 15 de Tophanede ıa
~ahilen tavanları boyalı ve üstü alafranga kiremitlidir. Yanında ta- tın alma komisyonund:ı açık ~k 
nire muhtaç baraka vardır. Umum mesahası gazino ve tiyatro mahai- siltme He alınacaktır. Hepsinin 
i ve bahçesi 2609 metre murabbaı 29 numaralı mahal 90 metre mu- P[K M~~SJR tahmin bedeli 4193 lira. 30 kuruş• 
abbaı yanındaki baraka 30 metre murabbaıdır. Mezkur tiyatro ve vr rMlNB D CTIR 

tur. Uk teminatı 314 buçuk lira- t::. i:. T\ 
azino ve bahçenin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan KUTUSU" 2 QO · KUR US 
-12-936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 13 ten 16 ya kadar da- dır. Şısrtnamesi komisvonda görü- • · 1 

rede birinci artbrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu lebilir. isteklilerin be!\i saatte ko- BE:SIR-K[MAl:Mf\HHUT<I\lAr 1 

ammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakıla- misyona gelmeleri. (94) (520) fCZANb.Sl SIRKfCI j 

aktır. Aksi takdirde e~ son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 1 

ı.rttrrma 15 gün müddetle temdit edilerke 22-12-936 tarihine müsa- 1 
tarihinden itibaren nihayet 20gün zarfında birlikte dairemize 

IAjma dikkat. Deposu: Mazon ve Botton 
ecza deposu, Yenlpostane arkam Altr Et. 
Sok. No. •7. 

Çıplaklar 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevenei1 

Kitap halinde basılıp çıktı. 

ıoo Kurut 

Dağıtma yeri: V AKIT Kütüphn11esi 

lif Salı güün saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu :;icilli ile sabit ol- .. 

kinci açık arttırmasında arttırma bedeli lcıymeti mr .,"'"'menenin - - · 
mıyanlar satı§ bedelinin paylatmasından hariç kalırlar. Miiterakim N mw = 4'W*»W15...~ 

75 ni bulmadığı takdirde saht 2280 No. lu kanun ahkamına tev- vergi, tenviriye, tanzifiyeden müt.::vellit belediye rüsumu ve vakıf j. - Göz Hekimı 1 
kan gCTi bırakılır. Satış pefindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenle-
m kıymeti muhammenenin o/o 715 u nispetinde pey altçesi veya milli caresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 snelik vakıf icaresi ta- 1 Dr. ~ Ül<ru Ertan 

viz bedeli mü§teriye aittir. Daha fazla malumat alma 1~ istiyenler 1 ' 

b k t · t kt b hA 'J b l ) (A d H } • Cağaloğlu Nuruoamanıyc cad. Nt• \ r an anın emına me u unu amı u unma arı azım ır. a ~- 10-11-936 tarihinden itibaren herkesin "örebilmesi idn dairede açı'~ 
T 11 b l l 1 t> • 1' (Cağaloğlu Eczanet1ı vanıııda ı 

1 npu sici İ ile sa it o mıyan İpotek i a acal,lar da dif cr alnkfl.- bulundurJlacak arttırma ~artnamesi ile 34-1734 No. lu dosyn'-'a müra· 
:ı- " Telefon. 225fif. 

ramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 
1•••••••••••••••=•' 

re masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan 1 (1833) l 
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HAVAGAil ,of-beni 
Tefallltı _letllrfll cadcte•I tOt· 

Mabcur Net'enin uhdesinde olup Emniyet Sandılma blriacl 
recede ipotek huluııan ve tamamına yeminll Gç elıHYalmf ~ 
elan (2085) lira kıymet takdir edilen Kadıkö)'ÜDde Caferala --.ıllpll'!~ 
lesinde lzzetbey aokaimda etki 27 J'eDİ 6 mamarab aalı MaaokJa 
l'eleai arauı, aolu Ekoiyu hanesi, arkan PreD1e1 Nimetullalı ....... 
cepebıi lnetbey aokaiıJle mahdut evafı atalıck yazılı bahçeli 
f&P bir eTiıı ablmuma karar 't'ı81'ilmiıtir. Bina iki katlı ve bir ta 

araamdan fbarettir. Ahpp kapıdan ıirildikte iki oda, antre, Wr 
teaane, ..,ını çimento ve ocak Ye aaireJi haYI mutfak mahalU, 
rinci katmdaı hir ıofa, iki oda, bir apteaane, semin katında balie9Jııti 
bir tahnit, tavan araeı odaıı •• dolibı nrclır. Oıtl alafranp. 
mitlidir. Pencereleri lmmea pancu r lmmen cl,_jr pann•Jdı~ 
Kapılar ve pencereler harap ve tamire muhtaçtır. BalıÇe Jn.,ea 
varla kısmen demir paİ'maklık ve telle muhattır. Havaıui, sa 
elektrik te1iaatı vardır. Umum met ahuı 384 metre murab.,_ ... 
bunun 57 metre murabbaı biu 27 metre murabbaı matfak Sendnl 
lup kalanı bahçe olan maa bahçe bir. evin tamamı • 
çık artbrmaya vaıedilmit oldutundan 7 • 12 • 931 tul " 
hine mütadif Puarteti ıünü aaat 13 ten 18 ya kadar 
irecle birinci arttırmuı icra edilecektir. Arttuma bedeli m)awd ... 
bammenenin 9b 76 Dİ bulclutu takdirde •ütterisi ilserlnde ~ 
caktır. Akai takdirde en aon arttıra nm taah~üdi baki kalmak --~ 
arttırma ıs giln mtiddetle temdit edilerke at!-938 tarihine 
d.if Sair ailtla saat 14 ten 18 ya kadar keza c1airemb:de 
ikinci açık artbrmaımda artbrma hecleli Jıı,meti 

% 75 ni bulmaclriı takdirde •bt 2280 No. la kanan ahlılllil1D9 
fikan sen bırakılır. Satıt pefincllr. Arttıtma1a lttirü: etmetr latilMnll 

rin la7W9li muhemm..- Cl/o ?·f, 11 niapetinde pq akçeei ...,. ·•IR 
bir bankanın teminaı mektubuna hinıil bulunmaları lbımchr. nallJıııllOJ 
lan Tapa llcilli ile abit olmlJ'an ipotekli alacaklar da diler aıaım.-
daranm Ye irtifak hakla aahiplerl nla ha haldarmı .,.. haaaaile fafl 
Ye muarife dair olan iddialarmı evra10 m&biteleri de birldrta llliıiı;.tl 

ISTANHITL HAHİCI ASi\EHi 
Kl'fAATl İLANLAHI 

tarihinden itibaren nihayet 20 gün sarfında birlikte 
KURUNDoktoru bilclirmeleri lizmıdır. Abi takdirci e haldan Tapu sicllli ile •hit ol-: 

Necaetldin Atasaı•n m11anlar aabt bedelinin paylqma ımdan hariç kalırlar. ~ 
1Jer sin 18.30 dan 20 ye kadar vergi, tenviriye, tanzifiyeden mite vellit belediye riilmmı ve ~f İ• 

Merzifon ıaraizoınt IÇta 220000 ler. MüneJca• Menifon ar1bnDa Lllellde Ta-- a_....__, ___ 
.ilo un _bpak sarfJa ebiltmeJe ve ekıiltme komiJpnu tarafından da daire 1 ;.:.;,;. {;.~ careai bedeli müzayededen tenzil ohmar. 20 ınelik Yakıl İCU8Iİ 
onu~tm. Tahmin eclileıı Wde. 20-10-938 ça~ sini eaat via bedeli m6fteriJe alttiı .. Daha faa ..ıomat almalct 

• ...- ~-ilk tendnab 2310 JS,30 da ,.,.,..... ..... Weldile :_.ım~~~ 10.11-938 tarihinde iti'-"'n laerk-esia alteM'm ... lpn dairede 
radl1'. Şartnamedeki ev::: :ıf ve şe- rin ilk teminat mak'bnlarile birlilC dır. bufundunılacak arttırma fartaame si ile 34· 1783 No. la doe,.,. _.~ 
:ıiti görmek i e teklif mektu la 1 ıaat 15 e ka· -------------ı caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki g8rebilec~len i.t~•iiı~llii 

os?i) <~ 

- MACLOP FAUSTA 

1q111hlü. Blei" ~ oluna 81-
11 kim kurtaracakT 

Katerln bu nale eevap vermı,... 
ıik ~ De fit tlltladen yapıl· 
~ bir tiıi. heykelini 11Stert11 n l
ahde duran bir koltuif çlkerek dl
..._. beflacb. 

Şimdi evafım dhıutordu. Btl. 
bıtetlni lmlakJann- toflamı,tt. 
'J'mnda, -..m tistiincle aeıer ota
eq... anlamak istiyordu. 

1"1lk bhlnecle Kalabr Sen Ma 
Un. Ye Moıdaerl Ibım plen tertlba 
tı huırbJOrlarclı. Ortadaki masa11 
peneereye d&J'&clılar. Sandalya w 
bl~ hlr ldlfere YlldıJar. Ntha· ,.t odaam ortumda hl, bir .. ,. kal
•••• 8ls lferi llrer11 laklana· 
eak ff ba4talnl mldafa edeftk bir 
~er buJau,aaktı. ıtaa1111 1zer1ne 
..ı llanket •eetlertnı kararlaf
tlrmala bifladılar. 

1'Jerlade • eeanr olan S. Malin 
War.71 '*1i*e alarat: 

- mpr, ~ Giz a-IJne DPIJ'I 
.. n a~ Kalabr, sen u d 0 
llDl ortmada dar. lleataerı, sen de 
bpllUll arb8ma ll&kJanı Ben bpı-
11 aprat, bayman M6eJ1 clerlm ve 
seri ce1dBrlm. O, içeri ldrlnee sen 
hemen kaplJJ sllrmelersm. Kalabr ne 
'bea inden hUeam eclerb, sen de ar
ka4'n atıtmm. An18§11ch 1111? 

-BNt.. 
- Baycll IJ'I• l8e, he....._ nrlml1e 

--~ Kalahr o4anm orta.ama tlttl. Mon-
lerl kapama aıbllna Jftl.., Sen 
Malla ise bpmm lahde ap.ap hia· 
sır darll)erda. tJçtnb de nllkltrl 
"I'*.,. bıpkları eUeriııde icll. 

lloueri birdenbire: 
- B•1 abl 19;rtan I clecJI. K11çilk 

.... .,.... kapısı ne olacak? 
Sen Malin:. 
- SUılllealnl çekmek yeter, Kalahr, 

haydi 111 ltl yap da :terine ıec; l dedi. 
KaJabr hemen ktltat kapıya doln 

flrıa\h, tam eHnf drmeye llttlrm1iftl 
ki. kapı hlrd•blre aplclı, bir daıl 
1171...eN lceri girdi: 

- BoJllat efendiler •• BastilcleaMrl ........ , 
X.taltr leli geri çekilerek: 
- PüdaJan 1 cll,e blifn'ch. 
Dlter iki arkadaşı da kendisini ta

kip ettiler. 
P&rdaran ipti glrmft, sakin bir 

valyetle kapıyı hpallllftl. 
Sen Mallq sabımlbtrıu beJU edea 

SMle: 
- .HIS1I ! dedL Bize sll)rleyeeeffafs 

terletf tbnclilfk cllntemendze lmkl• 
,Ktur, liiiiadan laeıaen pktillZI 

- Adam sizde! •• Balafre gellneeye 
kacblr blikaç dakika 'faktlmfz ftr .. )>ek 
UA k•wphlllrlz. 

Kalak JaMdmeacll 
- Fabl billniais kt .. 
- Dik dB Gizi llclirmek lfin llam-

clnul tleill •17. 
Evet efenclller ı ı 

O'g ukaclq ltaJTltle birbirlerine 
bakarak ne dl§f.la48k1erlni anlamak 
tştecliler. Pardıayan tekft.r sa,.. 1NltJa· 
dı: 

- Rl.- ederim efendiler, bıpkJan
ıusla OJJWD&)'QnZ. Eler boa laie1ua 
edecek olmanız bUJnlz kl iicilatiztla 
de hakknulan ıellrim. O ump Gizi 
de BI4UrelDftBlnlz. Şu peneen)i &fa· 
rak dıpı-ıciakllere bıtiuuım. .._Mr da 
kenclfalne: ASizl içeride Uldtlreeekler 
glrme)'lllb 1,, derler. Bu es:aacı.a ~rtr 
de glrmlt old11flınu alam, yani Jak 
Klemaıa da Bluftda4ır. Onu iti kra.. 

M.Aru-OP FAUS:TA 305 

Pranaa kraltçeslJfın. iktidar ell~
dedir. Şllll(t, Jd~ bir kunet beni ye
aidea kuraeatnn btlyllk Sarımaa hli· 
ktınetinln imparatoriçesi olmaktan 
melıehmez... 

xxxıv 

nıaut 

Kralm odalı din kite olu avlu
ya balayord.. öalnde bir mabeyn 
odua ve daha ilerid.e 4e salon bulu
nuyordu. Bluva ptoHDa &irili• bti
yllk mer411vendt• tıkıbaea dotru bu 
salona gJrillrdl. 

Salonun ilerisindeki sat kaptdan 
kralm mabe;rn oduına çıkılırdı. işte 
timdi aıılataeajımız vaka bu odada 
geçecektir. 

Buranm ı, ~PiSi olup birisi 1&lo
D&t ildndal mim yatak odasma, fl. 
çüııelal ise avluya bakan bir odaya 
açılırdı. Bpe1 bfl7Uk olan bu odanın 
arkasıacla •ahlU merdlveae bakan 
ba~ bir oda daha vardı ki bu Jllel'· 

diyen Jaem ptı arasına çıkar, hem de 
a§&itya, Kateriıa d8 Mediçiuin dail'e
siue bierdt, 

Giz saraya geld.iii zamaa bıı •er
divenden CJkıror ve evevlA ~- ta· 
lonuna alrdlğtnden, yaıµndati ekalk 
etmedfil adaınlannı merdivende bı· 
raluyordu, Fakat kral buml sa
londa gil'Ü§mecllit umanlar, Gl& 
nıaiyenlni salona aldıktan 80Dl'a kra
Jm mabe;rn odaaına gtriyerclu. Bu 
odada her zaman kralın bazı aü.111la
rı bulunuyor ve Giz içeri cirinee ı 

- Zati pbane nerede? 
Diye soruyordu. 
Onlar da ya yatak oclaamı veya 

pllfllla odasını Piteriyorlar, Gis 
de hi~ bir te§l'ifata lflaum ıirmeclen 

kapıdan tçerl dabyorcla. Çlaktl kral 
bir kere kendlabae. dGılt JWl•tails 
lpn kapılarım ıeee rt1••t1z qıktır; 
dendftl. ( 

Bu sabah nlbetçtler t.qaa tara
fından dtatlttlrllmlftl. l'lbt 1na d .. 
fa konan albetçiler o bdar mk ft 
kalabalık delfli. 

Bu halt sirenler, p&oDn ler da
ktl mlldafaaınm kaldmldılmı ....._ 
derlerdL Yalnız kralm P"P'• oda
sının önündeki avl111a btkrlHak o
lursa, burada llç 1'lz luidar tflfeldl 
askerin bekleditl sflrllflrcll. 

Karakol odul eiftl'Dlda lnalunaa 
btlftlk bir alona tlrlleeek oluna a. 
teşe haıtr dlrt ufak topa 1erl4!f11-
rllmlf oldula •e her ldrlnlD etrafıa
cla aa cllrder topp neferi bulunchi-
1111 'fe sene ... blrhdll •Jne& dlirt 
adam tarafından halatlula etkflme
fe, yani Ulnmaıula avluya yerltt
tlrllmete ham oldqu ıke ~· 
4ı. 

Dirt köp avluda KrlTOD•• idi • 
filrler •derek ve ldcldeten p1)'Jklannl' 
yiyerek bir apfl, bir yukarı do)q. 
tıtı ,Ur81tborclu. 

Bir tıkım ftalz r.ablt ve asilsade
ler 8tecle beride toplanarak konuşuı. 
yorlardı. Blfilk merdivenden o. b1l 
inip çıkıyor, salolıda upklarclan baş
ka kimse 1Brllnmtl1orclu. HU~ 
kraba dairesinde her zamanki hal 
lılUdlm stlrUyordu. 

Mabeyn odasında i8e otu kadar 
ullzade toplanmıştı. Bunlar kralın 
ailamWrıydı. Halk, hanlara kırk 1>ef 
katiller derdi. Hepsinin kadife veya 
ipek yelekleriaill altıacla maada de
risinden ve,a çellktea sırhlar vardı. 

Kral, odaanda atefla bapaa pç
mif, ellerbd mtıyordu. Yanında ka· 
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Miki Afrikada 
haydutlar peşinde 

AMA--·· .Ş iJ:it> a 1;;{K 
PlANl-AR"\ SAT
MAK A'R.Zu5\JN· 

f>A OE:~iL\t.ı\ .... 

BE.., Karaciğer - Barsak - Mide ... 1B 
8 Td ·ıı· ~ ~ e avıs çın 8 

1 TIL~~~üeo(2i~~~~RJ i 
15 Haziran-151 inci Teşrin~ 

içme tıenlerinin vapurları köprüden ~ 
6.25-7.40-8.40-9.05-11-13.15-15.50 dlr. 8 

~·~ggg:~:88888888888S-~~888 

·---Mektep kitapları , 
Mektep kitaplarınızı kolaylıkla almak isterseniz Ankara caddesinde 

,.VAKiT" Kitap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 

Mevsimlik 
geldiğini 

yeni modellerimin 
sayın müşterilerime 
arzederim 

~ 

J 

Profesör K. 
Kömürcanın 

Modern ve herkese elzem kitaplan 

Amel~ ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulu 
Ticarl maltımat ve bankacılık 
iktisat ilmi . . . . 
İhtisas muhasebeleri (şirket, sanayi 
ziraat, banka) 
Ticarl ve mail hesap ı el. kısım 
Zihnt hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 
Yeni hesabı ticarl (mufassal eser) 
Mal~ cebir (istikraz ve sigorta be. 
sapları) 

Krş. 

85 
122,50 

105 
87,50 

17:1 
70 
20 
M 
200 

100 
Ba§llıca satrı,ı yerl: tkbe.l kltapevi 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F'atihte Kıztaşır,da Sofuiar cc1.dde 

sinde üç tarafı nıw:.tazam cadde, :.eni 
ze nazır, tramvaya ve ça~ıya peK ya 
km, civarı kami!en mamur, 702 met 
re murabbaı, kısrn! 8.zamı mülk müs 
tatil\i§§ekil ve altı parçaya mu:frez arsa r 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on. 
dan bire kadar HABER gazetesinde 
Bay Fethiye mUracaatlarL 

SONRA t>A\.IA ,..\ 
AÇU< "'ONVŞURVZ 'Jl!fl!IJ~ 

.$i..$elt.e: 
~.2. ~'!\ • .., "· 

1~l. .... ~3,.,.. 

, 
Yakacıkta satılık 

arsalar 

Ortaköy Biçki ve 
dikiş dershanesi 

Kadmlara mahsus kayıtlar başladı. Bi 

YAVUZ .IEZE~1 
TEIPZI 

Otobüs alıyorum 
Acele olarak 14 - 16 kişilik bir oto 

büs almak istiyorum. Satmak isti 
yenlerin her gün Sirkeci Balıkesir o 

Yakacığm en güzel yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ·ucuz fi. 
yatla. satılıktır. 

ve dikiş dersleri, tayyör, tuvalet, maıı 

frenkgömlek, pijama, krravat, kadın ve 

kek çamaşır, yakalar. organtin, gtil ve bir 
çe~ltıer, Erkek ceket ve pantalon. 
Ortaköy Taşmcrdiven Palnnya caddesi Arzu edenler Şeref oteJ müste· 

cirine müracaat. 22/1 Madam Yefso Papalll.rı 

• 
lstanbul Yenipostahane karşısında Foto Nur yanmda Letafet hanında 

telinde Bav Bcdrive miiracaatlan. liııı-----------··--•ı A 

JOO MAaLOP FAUSTA 
------------------------------------------------------------ranhk bir hayal gibi Katerin dö Me
diçi ölüm halinde olduğu halde son 
bir gayretle duruyordu. Dışarıda 
müthiş bir soğuk vardı. 

Kralla annesi, alçak bir sesle, a
deta iki hayal gibi konuşuyorlardı. 
Kraliçe: 

- İşte, diyordu. Büyük gün gel
di. 

Kral pek hafif bir sesle: 
- Cinayet günü I 
Diyordu. 
- Bayır oğlum, kurtulacağınız 

gün. Bu akşam saat onda, Gizin a
damları, karanlıkta avının üstüne 
atılan aç kurtlar gibi ellerindeki a
nahtarlar vasıtasile şatoya dolacak
lardır. Bu akşam, kralın kanına su
samış olan çete adamları saat onda 
bu merdivenden yukarı çıkacaklar
dır. Gene bu akşam saat onda katil
lerin ilerlemesine mani olacak kimse 
bu çete tarafından doğranacak.. Bu 
kapr arkasına devri1ecek, kral yata
ğında bıçaklanacaktır. 

f' çüncü Hanıi titremekte~ kendi
ni alamadı. Göğsünden kopan bir 
hırıltı gırtlağını yırtarak odanın ses
sizliğini bozdu. Korku He annesine 
bakıyordu. 

Katerin dö Mediçi sözlerine devam 
ediyordu: 

- Bu akşam Fransa kralı boğaz
lanacak... Eğer ... 

İhtiyar krali~e "eğer., kelimesini 
söyledikten sonra, on adamı korku -
da!' olduğu yerde mıhhyacak bir te
be.ı;;sümle oğluna baktıktan sonra ge
ne söze b:ışladı: 

- Eğer kralın annesi bunun önü•e geçmiş o1ma7..sa !... Fakat o, uyu-
11rnror !.. Haydi bakalım, kasap e
fendiler geliniz!.. Geliniz de ihtiyar 

bir kadının neler yapabileceğini gö
rünüz!" Benim oğlumu öldürmek ... 
Haha? •.• 

Katerin kahkaha ile gülüyordu, 
nihayet: 

- Hanri, hazır mısm oğlum? 

Dedi. 
- Evet anneciğim. 
- Öyle ise kucakla beni? Artık 

susalım ve neticeyi Allaha bırakalım t 
Kral sapsarı bir halde sallanarak 

kalktı. Annesi onu vahşi bir sevinçle 
göğsüne bastı: 

- Oğlum, buradan kımıldama, 
anlıyor musun? 

- Peki anne! 
- Şimdi, şu odada bekliyen asil-

zadelere son emri ver. Gerisi bana 
ait? .. 

Kraliçe ko11arını açarak oğlunu 

bıraktı, yavaş yamş kapıya giderek 
açtı. Kral kapı~:a yaklaşarak heye
candan titriyen otuz kişiye emretti: 

- Efendiler, ne vazi}ette olur.sa
nız olun, kraliçeye itaat edect•!;:siniz I 

Sonra titrek bir yürüyüşle pen
~erenin yanına döndü. Perdeyi kal
dırarak avluyu seyretmcğe başladı. 

Katerin dö l\lediçi. mabeyn daire
sindeki asilzadeleri birer birer ~öz
den geçirdikten sonra on tanesinin 
göğü5'1 rine dokunarak: 

- Sizin yeriniz, kralın odasıdır! 

Dedi. Kılıç Ye bt~aklarrnrz çekilmiş 
olarak bekliyeceksiniz ! 

Onu birden başlarını eğerek ila:ıt 
ettiklerini bildirdiler. 

Katerin devam etti: 
- Odada kendinize siper olacnk 

yerler seçiniz. Ne işitirseniz işi ti
niz yerinizden kımıldamıyacak.c;ınız ! . 
Eğer bir felaket olursa hepiniz ölün· 
ceye kadar krala bir fenalık gelcmi-
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yeceğine yemin ediniz) 
On kişiden aynı zamıında boğuk 

bir ses çıktı: 
- Yemin ediyoruz! .. 
- içeri girin. Allah sizi koru-

sun!.. 
On kişi krahn odasına girdiJer. 

Bı~ak ve kılıçları ellerinde idi. Bir 
an sonra odanın tahkim edildiği işi

tilen gürültülerden an laşıhyordu. 
İhtiyar kraliçe, mabeyn odasında 

kalanlardan on kişiyi daha ' ayı
rarak: 

- Siz de ~alona, dedi. O, mabeyı 
odasına gelince kapıyı kapar~ınız .. 
Kılınç Ye bıçaklarınız elinizde bulu· 
nacaktır. Eğer maheyn odasının ka· 
pısrnı da get:meğe kalkarlarsa ve sa· 
lon istilft edilirse kraln kapısı açılın· 
crya kadar öleceğinize yemin eder mi-
•• ? 

sınız .. 

- Yemin ed~riz! 
- O halde salona, yazifenizin 

başına gidiniz. Allah sizi korusun!. 

Bu on kişi salona ı?iderek, sanki 
hiç hir şey yokmuş gibi birbirlerile 
~akalaşmağa ve konuşmağa başladı
lar. 

Katerin bundan sonra odada ka
lanlardan üç kişiyi daha ayırdı. Bun
lar, Kalabr, Sen Molin ve Montseri 
idi. 

- Siz de kabineye girerek beni 
bekleyin! " . · 

Üç arkadaş hemen söylenen yere 
girdiler. Mabeyn odasında yedi kişi 

kalmıştı. Bunların arasında Kont dö 
Luvany ile Dekrena da bulunuyordu. 
b~lunuyordu. 

Kraliçe bu yedi kişiye dönerek: 
- Dinleyin! Dedi, O, kralı 5alon· 

ela bulamayınca buraya girecek ve 

size: z;a ti ~aha ne nerededir'! Uı) e-

cektir. ! 
Si:ı de kralın kabinesinde olduğu· 

nu söyliyeceksiniz. O, kabine) e gi-., 
recektir. Eğer sizden imdat ist~ne
cek olursa hemen içeri gire:ek heri· 
fin işini bitiri:siniz. Eğer imdat ı.<;

tenecck olma7A"a yerinizden kımılda • 
maz..coıınız, salon cihetinden taarruz 
edecek olurlarsa kapıyı iyice kapar 
ve ölmedil<~e i~eri g-irmell'rine mani 
olursunuz! Buna )emin eder misi~ 
niz? 

...!- Yemin ederiz! 
- O halde, Allaha ıs:mar?adık. 

Alah 5>İZİ korusun! 

Katerin yavaş y::naş hiiyül~ kabi
neyi ger.ti. Dışarı çıkacağı ~rada: 

- Efendiler. sizi bu iş fçfn :ı~-ırı

şrm, sırf vaktile Gizin üçünilzil de 
Bas tile sokmus ve ich• mımzı kararlaş
tırmı!-;l olmasındandır, 

Dedikt('ıt sonra ihhe etti: 
- O, her tarafın muhafaza alttn· 

da ' olduğunu görünce nihayet bura:;a 
ge)erektir.. Buradan sağ \'e salim 
çrkmaması lazımdır. IUer diler! l\:r:ıl 

sizlere itimat edebilir mi? 
Uçü birden şiddetle cevap 'erdi· 

ler: · 

- Giz buraya girecek olursa mut· 
taka ölecektir! 

- Pekil Her ha ide gelecektir, 
bekleyiniz. Allaha ısmarladık. Sizin 
ve kralın selameti için dua edeceğim. 

Katerin, hürmetle iğilmiş olan üı: 
kişinin önünden geçerek dahili ufak 
bir merdivene doğru yürüdü, Kendi 
dairesine girdiği zaman Rujiyeri ora· 
da idi. 

İhtiyar! 
- Efendim, dccli. Her tarafa nii

betçiler kondu, fakat sizin daireniz 


