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Bugün Londra ve Pariste 

ŞiST IVA 1 
LM Si D. 

RKULUVOR 
lng· iz Yahudileri endişe içinde! -~azırıadıgımız 
Pariste komü- anır mlYı$a~a~a\ 

nis er de bugün 
• • • 

numayış 

yapıyor 
Paris 4 - H ükOmet, sağ ve sol un

surlar arasında bir takım hadiselerin 
vukun geleceğini anladığından mühim 
inzibati tedbirler almıştır. Zabıta 
kuvvetleri jandarma ve askerlerle 
takviye edilmiştir. 

Bu tedbirlere sebep, komünistlerin 
bugün bir tezahürat yapmağı karar
laştırmalarına mukabil, eski (Ateş 
haç) ve yeni (Sosyal parti) isimli fa
şist teşekkülün de bir nümayiş yapma 
ğı kararlaştırmış olmasıdır. Birbirine 
tamamen zıt fikirlerde olan bu iki tc-

(Dcvcunı 4 üncüde) Fransız fll§istlerinin Reisi La Rok 

Madritte 15omba fabri
kası berhava edildi 

-~.-....=~~. »ar 

Asi general Mola hükumet 
merkezine yürümeğe başladı 

Bilbaoyt1 taarruz eden asiler §ehrin d~ındakt mezarZtkta bir hilcum e.ma.stnda · 
(Yazısı 4 üncüde) 

Paraların kıymetten dUşUrUlmesl O~erlne 

Giimrtlk resimleri 
lndirllmeğe başlandı 
1 wiçre ve Fransada gümrük . 

resimlerine dair k8rarlar verild1 

Fransa, Milletler Cemiyetinde kontenjan 
ve klerlng sistemlerinin kaldırılmasını 

da teklll edeeek 
Milletler cemiyeti umumi heyetinin 

iSnümüzdeki içtimaında Fransız murah

ha heyeti gayet mühim bir mesele et
rafmd~ muhtıra verecektir. Bu mesele 

konteııjan ve klcring sistemleri ile her 
nevi ticari takyidlerin kaldırılmasıdır. 

Fransızlar yapacaklan bu teklif üzerin 
de İngiliz murahhaslan ile mutabık kal 
mıılardır. 
FrenN gUmrUk reelmlerlnln 

tenzlll 
Pariı 4 (A.A.) - Ekonomi bakanlı

(Devamı 4 üncildel 

~® 

<dl©> ır1!: ve trD n 
'\tefırH~caımn~ 

Müsabakamız : 
1 - 2 yaşındaki süt çocukları 
3 - 7 yaşındaki oyun çocuklaril 
8 - 13 ya;ındaki çocuklar 
arasında yapılacaktır. 

Bu müsabakada derece alanlara : 
105 Türk lirası nakit 

50 liralık da kıymetli hediyele1 
Müsabakaıruzın tafsilatını pazar· 

tesi günkü nüshamızda bulacaksı · 
nız. 

Dört qeni 
tefrikamız : 

Son korsan 
1914 - 1918 harplerinde, yelken 

gemisile Alman fedailerinin gıriştik 
ten alo.la. hoyrct v~rici korııanlık ma- .. _ 
ceralan ~ bütün dUnvanın ~eniz· 
cillk lll'atb8ftlerl anamda bunun 
kadar heyecanlı bir vaka geçmeaıiı 
tir. 

-2-
Güzel 

prenses 
Bu eser, yirmi sene evvel Türk 

ieye tercüme edilmiıti. Ve o zamar: 
büyük bir zevkle okunmuıtu. Li· 
.dn romanın muharriri, eseri son 

• lerde yeniden yazar gibi tashiJ
erle Avrupa dillerinde neıretmiş· 
r. Ve bu yeniden büyük bir alaka 

.ıyandırmıtbr. Biz de yakında ter
ümeıine ba§lıyoruz. Karilerimizc 

.>unu Fausta tarzında forma form< 
'tap halinde vereceğiz. 

-3-
Harem 

ağasının oğlu 
(Va • NQ)nun telif ettiği bu mil

i roman da yakında Haberde derc
) 'unacaktır. 

--.4-
Miki 

kahraman 
HABER, hem küçük okuyuculo 

rınm, hem de büyüklerinin merak 
la takip edecekleri Mikinin yepye
ni bir maceraamı ilbeletle verme 
ye hazırlanmaktadır. Bunlan haft2 
nm muayyen gUnlerinde okuyucu 
lanna verecek ve onlann ayrıc . 
gü.ı:el bir kitap edinmiı olmaların; 
da hizmet edecektir. 

Vahşi bir 
karı koca 
Bartın da 

Rlr mimarı balta ile 
par\'alıyarak 
UldOrmUşler 

(Y a.naı 4 üncüde). 

B:ıgiin nöbetçi kalan Dördüncii Asliye Ceza lı!ahkcmcsi HC1JCfi 

"Yıldırım mahkeme., lerin faaliyetleri 

"Beyoğlu benimdir,, 
diyen adam 

Sonradan Beyoğluoun yarısına da 
kanaat etti ama 

Bugün bir ay habse mahkum 
edilince ayıldı 

Cürmilmeşhut davalarına pazar gü -ı 
nü de bakılması kanun iktizasından ol
duğundan bugün İstanbul cihetinde ası 
liye ceza mahkemesi nöbetçi kalmış, 

sabahleyin yediden itibaren gelen cür
mUmeşhut davalarına bakmaya başla -
mıştır. 

Mahkeme ilk olarak Simon isminde 
birisini sorguya çekmiştir. Ufak tef ek 
bir adam olan Simon dün akşam Ga -
latada kafasını tütsülemiş, Beyoğlunc 

çıkınca yoldan yoldan ~elip g~s•nl"rc 

sataf1D11tll'. 
Abdurrahman lalmli bir bekçi fitil gi

bi sarhot olan Simonu kolundan tutup 
karakola götürme le ilt~yince Simon: 

,. - Bana ne kanfIYOraun. Şu g8rdü 

Karı 

ğün Beyoğlu baştan aşağı benimdir 1 dl 
ye bekçiye ağzına gelen küfürü savur· 
muştur. 

Polisler yetişmiş, Simonu .Yakahya
rak şahitlerile birlikte müddeiumumili
ğe vermişlerdir. Simon ayılınca kendi· 
sine BeyoğJuna nasıl sahip olduğu so
rulmuş, şu cevabı vermiştir: 

- Şimdi Beyoğlunun yansı da olsa 
razıyım ... 

Simonun bekçiye hakaret ettiği sabit 
o ld11eundan bu viizdcn bir ay hapse 
30 lira para cuuma, 90kakta reaJ,et 
çıkarmaamm doı.,t da 1ftr Hra pua 
cezauna mahkOm edilmif, mevkuf olda 
ğundan derhal tntkifhaneye cönderil • 
mittir. 

koca 
Bir saat fasıla ile 

Biribirlerini dava ettiler 
iş sarpa sarıp ikisi de mabkOm olacakken 

barışarak kurtuldular 
Dün üçUncü ıulh ceza mahkemeıin-ı 

de geçirdiği safhalar itibarile çok garip 
bir cürmü me§lıut davasına bakılmııtır . 
Mesele ıudur: 

Berber Cemal ile karısı Hadiye aynl-
mı1lar ve mahkemeye dü§Dlütlerdir. 
Dün sabah Eyüp sulh mahkemesinde 
bopnma davaları görülmüı, mahkeme· 
den çıktıktan sonra Cemalin kansı: 

••- Ayda onbet liranı nafaka alıp 
keyfime bakıp yiyeceğim 1,, diyerek bu 

.arada kocasına hakaret etmittir. 
Berber Cemal mahkeme kapısındaki 

~ahitlerle bu cürmümeşhudu tesbit et
mif, karıkoca phitlerile birlikte öğle -
den sonra İstanbul üçüncü sulh ceza 
mahkemesine gelmiılerdir. Buradaki 

duruımada Hadiye beı cün hapae ft 
para cezaama malıkQm olmuıtur. 

Bu karardan sonra kankoca bu mah 
kemeden de çıkmqlar, adliyenin mer
diventerini inerlerken gene mtinakap· 
ya batlarnıtJardır. Bu yüzden kankoca 
bir saat ıonra ıeııe ayni mahkemeye 
ııeJmiı•~rdir. Bu sefer davacı. bir aut 
evvel hapse mahkQm olan Hadiyedir. 
Kocaamm kendisine hakaret ettilial 
iJdia etmekted:r. 

tki ıahit dintenmiı, suç sabit ıörU • 
!Urken Uçllnel bir phit kanlulıeanın ba 
nımak nlJethıde olduklannı llyl~ 

bunun l~rlne mahk~e Qd tsrafı ba· 
"f tekll"1de buhmmuı, dd6i de kabul 
edince da ı1a ıukut etmi§tir. 

Balkan oyunlarında 
Bir ikincilik kazandık 

Rıza Maksut 5000 
metrede 2 ncı geld 
Yunanlılar iki Balkan 

rekoru kırdılar 

Romenler 
ikinciliği 

alacaklar mı? 
TUrklye dUrdOnclllD· 
ğll muhafaza ediyor 

- l" IJ8l/an "'lOr: 8G1J}_aım,vd,(J -
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Bilmiyenler Başbakandan 
öğrensin: işçi, insandır ! 

Türkiye sanayileşmeden beynelmilel aile içinde müsavi hukuklu bir iktisa· 
di unsur olamıyacakttr. Bunun da isbatı, işte meydanda: Kontenjanlan, para tah

ditlcrini kaldıran ve ticaretlerine, seyahatlerine tam bir hürriyet veren millet
ler arasına kanşmağı ne kadar istiyoruz; fakat buna şimdilik muvaffak olamıyo-

ruz ... Sebebi? Sanayice geriliğimizdir. Bu sahada diğer milletlerle ayni seviye· 
ye varmadık, henüz onlar gibi olamıyacağız 1 

öyleyse? İşte, Başvekil İsmet İnönü, Kayseri bez fabrikasmda, yegane he
defi gösteriyor: "İdealimiz ve vatan borcuumz, T.ürkiyeyi endüstileştirmekte • 

dir!,, diyor. 
Ancak biz de ayni ehliyetle, ayni ucuzlukla fabrika mahsulü elde ettikten 

sonra, ecnebi malı aktnmm bizi boğamıyacağmdan emin olarak, ''liberal., hürri
yeti ilan edeceğiz 1 O zaman açanz biz dekapılanmızı 1 Dünyanın her tarafından 

varsın, mütenevvi mallar gelsin ve bizim mallanmız dünyanın çeşitlerinde tenev
vü hasıl etsin ... Geniş ölçüde bir değiş tokuş! ne hoş şey ... Fakat bunu yapmaz 

da yalnız ham madde ihraç ve sanayi mamulatı ithal eden bir memleket halinde 
kalırsak, istediğimiz kadar siyaseten kuvvetli olalım, iktisadi bünyemiz itiba

rile müstemlekeden farksız oluruz... Bırakın ki, en eski, en klasik mi.?stemleke
ler bile gözlerini açtı, sanayileşme yolunu tuttular ... O da başka! 

İşte, İsmet lnönünün son nutku, bizi en ileri milletlerle hakiki müsavata 
ulaştıracak yolu gösteriyor: Endüstrileşmek... Gerçi, buna ulaşmamız, güç-

iür, fakat ula§maktan ba§ka da çare yoktur 1 Çıplak Anadolunun ortasına muaz
zam fabrikalar kuracağız... Kuruyoruz da ... Bunlan her yıl, biraz daha arttıra

cağız .•• 

Başbakanın nutkunda tebarüz ettirilen diğer bir mühim nokta da: İşçi me
selesidir. Sanaileşen Türkiyede işçiye insan nazarile, hem de birinci derecede bir 

insan nazarile bakmak zaruriydi. tş kanunu veren rejimin Bi'.lşvekili işçi hakkm· 
aa "insan,, sözünü kullanarak, bunu hala anlamıyanlara ne ders alacak bir ihtar 

da bulunmuş oluyor. • 
Sanayiin kurulması, hakikaten de , bu fantezi için yahut şunun, bunun ce

bini doldurmak için değil, bu aziz vatanın bütün insanlanna insanlıklarını an-

latmak i~indir... Hüseyin Faruk T ANUR 

ita yada 
değişiklikler 

Grandi parti 
sekreteri oluyor 

Dahiliye Nazırı olacağı bildirilen 
Fa§ist Parti.si Sclcrctcri Strase 

İtalya krallığının imparatorluğa ve 

hükiımet reisliğinin de bir Sansölyelize 

tahvili mevzuu bahsolmaktadır. 

İtalya hariciyesi Londradaki elçisi 

Grandiyi geri çekmek üzeredir. Grandi 

i h"ist partisi genel sekreterliğine 

tayin edecekleri söyleniyor. Şimdiki 

genel sekreter Starake de Dahiliye na

zın olacaktır. 

Habeşistan umumi valisi general 

Grazyani Adisababadaki Alfnan mümes 

sili ile görüşmüştür. 

Roma gazeteleri bunun umumi va-

linin, Habeş hükQmcti nezdinde mümes 

sillik etmiş bir diplomata ilk yaptığ 

ziyaret oldu ..,u kaydettnektedirler. 

Pencereden üşenler 
serisi 

Sabun tüccarı Kustinin sahip bulun· 
dufu Nur aparttmanım boyayan Dimit 
ri Mutpak penceresinden sokağa düş
müş, başından ağır surette yaralan ~rak 
Fransız hastanesine kaldmlmıştır. 

Avust:uryada 

Eski başvekil 
muavini 

Af aroz edil dl ı 
Viyana, 3 (A.A.) - .Heimatşutz 

liderlerinin konferansı, eski başvekil 

muavini Fey ile Viyana belediye reis 
muavini binbaşı Laan partiden ihraç 
cuucf,"' 1,., ....... v"'r""i§tir 

Bu karara sebep, bu iki zatın Hei
matğutz teşekkülüne karşı muhalif bir 
vaziyet takınmış olmalarıdır. 

Bu münasebetle neşredilen bir tebliğ 
de Feyin Heimatşutzu yrkmağa matuf 
ef'al narekatta bulunduğu tasrih edil
mektedir. 

Fey afaroz edlldl 1 
Prens Ştaıhemberk bir emirname 

neşrederek, bütün Heiınatşutt üyeleri
ne Feyle temasta bulunmayı yasak et
miştir. 

Başvekil Şuşnigin bu meselede vaziyet 
aldı{;rı anlaşılıyor. 

Zira polis dün akşam Feyin Heimat
şutzdan ihracını mucip diye göı:terilen 

sebeplerin gazetelerde neşredilmesini 
!lon dakikada yasak etmistir. 

Filis in 
asiler·n·n • • re ısı 
ingilizlerin takiple
rinden hl r defa daha 

kurtuldu 
"Deyli Herald,. gazetesinde okundu 

ğuna göre, Filistin müftüsü tayyare 
ile Mısıra gittnektedir. Oradan Kral 
İbnissuuda telefon ederek Filistin is
yan ve grevinin durdurulması yolunda 
son defa olarak tavassut etmesini isti· 
yecektir. 

Diğer t<ıraftan İngiliz tayyareleri 
Filistin isyan kuvvetlerinin başında o
lan Fevzi Kavukçuyu çok yakından ve 
makineli tüfeklerle takip ettikleri hal
de. karanlık çöktüğü ve an üzerinde 
bulunan Fevzi Kavukçu mahirane kaç· 
tığr için yakalayamamışlardır. 

Sihlhları bırakma 
komisyonu 

:Milcltler Cemiyeti silahları bırak

ma komisyonu 1932 denberi dıin ikin
ci toplantısını yapmış ve reisliğe Nor
veç murahhnsını, reis vekil"ğine de 
Türk delegesi Nccmcddin Sadığı seç· 
miştir. 

Diğer taraf tan Milletler Cemiyeti 1 
konseyinde iki yeni azalığm muvak
katen ihdasına karar verilm "ştir. Bu

1 
azalıklar için asambelnin bu içtima-, 
ında intihap yapılacaktır. 

HAmm - ~ltŞ!m ~ 

Antakya ve 
lskenderun 

Doğıumu, 

değil mi? 
letYJ mecmYa 
yuırdumlYlza 

gnrmemeDndDır u 
m.., ~ . -.:~ıW:if--V 

Antakyadan memleketimize ga
zete gönderilmesi yasak edildi 

J".xtcunoN f~ //~ ::: b1~ 
Eylülün yirmi üçündenberi Antakya' 

ve İskenderundan Türkiyeye hiçbir gaze 
tenin girmesine Suriye makamları mil
saade etmemektedir. Türkiye gazetele
rinin de oraya sokulmadığı teeyyüt 
etmektedir. 

Şehrimizdeki Antakyalılar son bir 
hafta içinde memleketlerinden mek -
tup da alamamaktadırlar. 

intihabat hazırhkları 

Suriye - Fransa arasmda aktedilen 
yeni muahede iki ay sonra teşekkül et
miş olan parlamentoya arzedilecektir. 
Parlamento intihabatı için Suriyeden 
propagandacılar, İskenderun ve Antak
yaya da gelmek üzeredirler. 

Tebrikler 
Fransa - Suriye muahedesi aktolun 

du diye Suriyenin muhtelif yerlerinden 

heyetler gelerek Suriye hükumetini teb 
rik etmektedirler. Türk halkı bu husus 
ta hiçbir hareket göstermemektedir. 

Antakyada yüz elliliklerin de bazı 
tahrikat yaptıkları sezilmiştir. Yüz elli 
tiklerden Antakya irfan ocaklarına ka
dar sokulmuş bulunanlar vardır. 

YUz elllllklerln tahrlkfth 
Antakya sok4,1klannda Türkler aley· 

hinde yazdan muhtevi bazı kağrtlar 

yapıştmldrğı haber verilmektedir. Fran 
sız polisi bu küstahlığı yapanları araş· 
tırmaktadır. 

Suriye murahh ı sları 
nUmaylf 18 karfllandı 

Pariste Suriye - Fransız muahede· 
sini imzaladıktan ıonra buradan geçip 
Suriyeye giden heyeti Şamda büyük bir 
kalabalık karştlamıştır. 

ır.uvm:s "~~ ' - :.'\, . 'fil~. l ~ 

Fransız mecmuasındaki yazı 
ve resim 

BaşvekUln Kayserldekl nutku 
Memleketimizde de yüzlerce satılan 

"L'intrepide" isimli fran81zca çocuk 
mecmuasının 1363 numaralı son sayı· 
smd.a hakJ..'"'lmızda şa~laca.k derecede 
cahilane bir yazı gördük. 1928 harf 
ink'"'tlabımızdmı sekiz sene sonra 1936 
da taze bir haber şeklinde bahseden 
bu gazete harf inkılabı ilzcrine teş· 
kil ediletı komisyonların yurdu dola
şarak eski harflerle yazılı kitapüıt1 

umumi nıeydanlarda merasimle yak· 
tıklarını kemali ciddiyetle utanıp ss· 
kılmadan yazmakta tıe bir de şalvarlı 
fesli resim dercetmektedir. 

G~yemiz Türkiyeyi 
sanayileştirmektir 

ismet lnönü Kayseri bez 
favrikasını mükemmel buldu 
Başvekil İsmet İnönü şark seyahatin( 

den dönerken Kayseriye uğnyarak ora 
daki bez fabrikasını gezmişti. ttç bu
çuk saat sUren bu gezinti esnasında 

Baş~!"~ ilimiz fabrikanın bütün işlerini 
tetkik etmiş ve bundan sonra şu nutku 
söylemiştir: 

" - Kayseri bez fabrikasını, yapısı 
bittikten, tamamlanmış eser olarak işle 
mesi yoluna girdikten sonra ilk defa bu 
gün gördüm. Fabrik" ;v; ..... ,.1 ......... ao 
kurulmuştur. n .. ou vücuda getirenler 
mükemmel bir eser meydana çıkarmak 
için iyi yürek ve azimle çalışmışlardır. 
işin maddi tarafı için olduğu kadar bu 
dost ve samimi tarafı için de kuranla
ra teşekkür etm~k borcumuzdur. 

Bundan sonra bu fabrikada çahşan -
lara birkaç mülahazamı söylemek iste
rim: 

Bizim idealimizin ve vatana karşı Ö· 

demeye çalıştığımız borçların biri de 
Türkiyeyi endüstrileştirmektir. Mem -
lileketimizin refahlı ve emniyetli istik

bali için ,bunu şart tutuyoruz. Bu ka -
naatle takip ettiğimiz siyasetin icra va
sıtası Sümer Bank ve onun ilk ve mü-

KCÇCK 
HABERLER 

içeride= 
ııı Lise olgunluk lmtihanlarmda bir dersten 

muvaffak olamıyanlar, lmtlhaıılannı gele. 

eeks ene verebilmek Uz.ere Unlversitcye de_ 
vam edebilmeleri için vekı\lete mUracaat 

etmişlerdir. 

* Emniyet mUdUrlliğU motosiklet bölUğU, 
bundan sonra şehir dahilindeki merkez.lcrde 
ildşcr ikişer nöbet bckllyeceklerdir. 
* Bc~iktaş maliye knzanç tahakkuk me. 

munı Hüseynin UçUncU nsllyedc devam eden 
muhakemesinde rtlşmek istemek suçu sabit 

görUlmedlğlr.den bcraatlnc karar vcrllmlşUr 

* Kilittir Bakanlığı a..skerl mUze önünde 
bir kimya ldboratuvarı ve bir de fotoğraf 
atölyesi ile heykeltrll§ dairesi yaptlracaktır. 
ln§ıınta yııltmd bnşlıınııcaktır. 

ııı Sıın:ı.yl umum mildUrU Sabri, dUn An. 

knrndnn şehrimize gelmiştir. Kendilll §ehri. 
mlzdc kUçUk sana)1cUerle görüşerek bun

lnnn dileklerini tesblt ettikten sonra Dursa 
ya gidecektir. 

* Mezunen Rusyaya gltmi~ olan Sovyetıc 
rin Ankara elçisi Karahan aaıı gUnU şehrimi 
zc gelerek Ankııraya gidecektir. 

• I'\a~la \"ekili A il ç._.tınkaya yanındaki 
ZC\'atln birlik te Ayvalıktan 1zmlrc gitmiştir. 

Dışarda: 

• Londmdııkl İngiliz fn§latleı1 bugUn bir 

yUrUyU§ yapııcaklardır. Buna. mukabil de 

mUstakJI nmcle tarafından bir cUmaylş 

lıazırlanmrştır. 

önUmUzdekt ayın on beşine doğru bir İn. 

gtllz rnosu Yunan sularında 

ynpacnktır. 

manevralar 

• Londrada me~hur İngiliz casusu Lll.vrcns 
nnınma bir tı.bldo dikllmlştlr. 

kemmel eseri Kayseri bez fabrikasıdır. 
KAyseri bez fabrikasının endüstriye 

ve Sümer Bank eserlerine bir örnek ol 
matı için hiç bir fedakarlıktan vekinil
memiştir. En iyi makineler ve binalar, 
ekonomik, sağlam esaslar, bu faôrilCada 
çalr~anlann, insan ve işçi olarak, en iyi 
hayat ve istirahat şartlan düşünülmüş
tür. 

Büyük, küçük bu fabrikada çalışan • 
tarın tek vazifeleri onu, milletin örnek 
bır -:mnn ... u ....... csesı haline gexiômek • 
tir. iyi işlemede örne ...• 

Bunlar kadar mühim olan intizam -
da çalışkanlıkta, disiplinde, örnek bir 
fabrika... Ve hepsinden mühim olarak 
bir milli müessese ruhunda, Cumhuri· 
yetçi, milliyetçi kültürü ile Anadolu 
ortasında medeni ve manevi bir kale 
gibi sağlam karakterde olması lazım • 
dır. 

Kayseri bez fabrikası Türkiye milli 
hayatında kendi ananesini kurmaya ve 
tariihni yazmaya başlamıştır. Dikkati
miz ve dileğimiz bu tarihin temiz ilk 
yazılarının millet hatırasında derin kök 
ler satarak devam etmesine bağlı ola -
caktır.,, 

Kış 
letYJ yoU çok· şDda 

<dlelton ooacak 
İsveç hava mütehassıslanndan dok· 

tor J. W. Sandstroem Atlantik okya • 
nosunun ıarkındaki memleektler için 
bu kışm çok şiddetli olacağını söyle · 
mektedir. Bunu gösteren izler de şun • 
la r<lır: 

Kocayemişi ve emsali yabanı meyve· 
!erin lıu sene pek bol olması, yılan ba

Bir'k,(u; sene ewel de Ayasofyanıtı 
dans salonıı haline getirildiğini yaz· 
mı.ş olan bu mecmuanın hakkımızdtt ) 
doğruyu yazmamak hu-$U8tında ne· 
dense bir inat ve 'ISTan olduğu bıı se· 
/erki ııydurma haberiyle teeyyüt ei · 
yor. Fransa hiikıimeti bu mecmul:,11 

FraMtz çocuklarına ciddi ve dlJğf\1 

imiş ylbi l>öylc yalan 'ıanlııı malıhnilt 
vermr.<ıitı P nlf:: 'mmma.~·frr mP:nfn/t.t 

görilr mii bilmeyiz ama 1ıa1ac1m1zda 
bu. garazkitrlığı yaptığı için biz Jıcr 
halde Tiir1dycde satılmasına müsaade 
edemeyiz. 

Matbuat Umum Mildiirlüğüniirı 
dikkatini çekeriz. 

Halkın Dostu 

Uzak şarkta 
gerginlik 

Çinliler Şanghayda 
75bln askertopladı·at 

Hong • Kong 4 (A.A) - Şangh:ıyd• 
vaziyet bir hayli gergindir. Çinliltf 
Nankin • Şanghay ve Şanghay • Khıı1'1 
keu hatları üzerinde mühim miktard• 
asker tahşit etmişlerdir. Şanghay Jıı• 
pon mahafili bu hatlarda toplanntt~ 
olnn Çin ku\•vetlerinin 75,000 kişi>' 
yakı:ı olduğunu tahmin etmektedirlet· 

Tokyo İngiliz büyük elçisi ile J\f, 
Arlta arasında yapılan konuşmayı hıı 
tırlatan Röyter ajansının diplomati~ 
muhabiri lngiltercnin Uzak ŞarktnJ.1 
buhranla alakadar olmadığı hakkı11' 
daki haberin yanlış olduğunu ynzmtı~ 
tadır. 

lıklarının bu sene pek erken başlıyan ----
güçleri, kar kekliklerinin bu yıl eylfıl 

ayı ortalarnıda bembeyaz tüy çıkarma
ları .. Halbuki, bu hal teşrinievvel son· 
!arına doğru olurdu. 

Doktor Sandstrovem diyor ki: 
" - Hayvanlarla nebatlarda 'iddetli 

kışa karşı şaşılacak bir tabii sevk var· 
dır. Kışın gelmekte oldufunu nasıl his· 
scttiklerin! bilemiyoruz. Fakat, bunca 
ı:enclik tecrübelerimde nebatlarla hay
vanların hiç şaşumadıkh:ırını gördüm.,, 

Bir zavallı çocuğun 
parmakları kesildi 
Bebekten Em!nönüne gelmekte olan 

1700 numaralı vatmanın idaresindeki 
Eminönü - Bebek tramvayı Beşiktaş ~ 

Kemeraltma gelince arabanın kar§ısına ~ ~,.L'/J ;' //' 
çrkan 14 yaşlarında bir çocuğa çarp • ... ~· 
mış ve zavallının ayak parmaklarından [{adm - /spaııya lıarbilldc kinı 1:11' 
iiçü kesilmiştir. zanıynrf 

Yarah çocuk derhal hastaneye kal • Erkek - Bilmenı! Iiaybcdon1efl11 

dırılmış. tahkikata başlanmıştır. lspanyollar oUluğu mu1ıak1..ak ama ... ,, 
I 

(50) (2044) J - Danimarka karikatürü _.,. 
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Gedikli 
mektepleri 
Orta dereeeıe 

eıkarıldı terelbea 
kl1ID çocaklan 

alınacak 
Ankara 3 - GedUdl klSlk aab1t 

mektepleri bu u:ae ortamektılp dereceli 
ne pkanJmıttır. Ba _..., biri ihza. 
d, biri orta olmak e...e 6t unıflı 
olacaktır. 

lhnrt kılma Gs llllllı IDmaektep ıne 
aun1an. orta lmma bq amıf1ı ilkmütep 
muualan abaacalmr. 

Balkan tıp 
kongresi 

Çareamba gllnl 
Yıldızda baılıyor 
Dardbdl Balkan Tıp kongtnl W· 

mUıdekl çarpmba cflnU aat onda Yd
dudakl konareJer sarayında açılac:aktlr· 
Koqreyi Sıhhat vekili Refik Saydam •· 
çacaktır. 

nm1 içtimalar 7 ilktepin IQt on bu
çukta bqlayac:ak, ayın on üçünde bite· 
cektir. Balkanlardan gelırlmize celecek 
doktorlar febrimizi ıudlktetı bqka 
Yalova yoluyla Buruya ıideceklerdır. 
~ heyeti 34, Yuıo.ıav heyeti 

25, Yunan heyeti dört doktordan mU • 
rekkeptır. 

Geae1 Kurmay bqb0 klz &edildi sa• 
bit mektebine mGnbaman deiilte bile 

mutlak bir ıurette ~ puJdarmill •· 
1mmaum ve çocuklarm ldlSGk ,apı BI işleri ser"lsınde 
ba ru1ı1a yetiftirilmealni allbdar .eki verilecek mDkAfatla r 
Jetlerden lltemi•tfr 

Ankara, 3 - Cumhuriyet bayra-
1stanbu1 da mmda 90JJacak olan ev ve el itleri aer-

Y atılı ilk okul :::r==ı:.=::;; 
Maarif idareli. !ltUbuldald ptlb Bu mWr.lfatlar tetkAl llllecek jüri 

i1kob1 Uatlyacml sWSaln• alarak teh· tarafmdan tıeÇllecek qya l&hlplerine 
rimi.lde yatılı bir ilkokul ~la karar ...uecektlr. Jtlri sergi komitesi reisi 
nrmit ve buır1*1ua IMp........ w mlmyle hariçten leÇilecek aelds 

Mektep rmdrlikuJDda apcak n kitld8R ibaret olacaktır. 
)'lllık llcretl 80 &a oJ11c:ıktrr. JSu para MUWatlardaa bqk& muvaffak o-
ayda cm lira tabitle ele edenecektlr. 1anJara a'"ca madilyl.lar da ftrile-

Talebe kaydma baflıaant o1aD bu cektlr. 
mektelıln ltlerDe blaat maarif llsttl• 
r8 Tnfik ~gul olmaktaclır. 

mt ha'ytı muntuam btr ıurette lletle· 
~.BQsenem~ler~ayaQ 
i.111 l*Ni. Talna ~J.e ve Oa
ldldar pbi kalabalık yerlerde iki mek· 
tep •sınat ve çift tedrf11t uaulOnil ka
bul etme~ JAıımıeldl ... 

Sanat mektebinde 
parasız okuJ' klar 

fıtanbuJ lanat ~ " fntut Ul-

ta mektebbae ..... IWlt cfnnek llti-
,... ...... ,.,...... Olan imtihan· 

Askere 
çağrllanlar 

Bakırköy aıkerlik ıubeıinden: 
ı - ı tq 936 da apiıda gösteri • 

laı dojum v~ aıruflar celp ve HVkedi 
lecoktir. 

A tki aenelilc hizmete tabi 'fatwı 
Sl6, 310 (dahil) doiumlullr-

B - jandarma ve den z smıflndan 

.,. .. J~l (düil) d9~W., 
C - Gayri ia1im erattan 316 329 

(clabli) dojumlu1-ı 
ı- Denia .- içilı topleme sün 

14-10-936 dır. Bedeli nakdi ıs:-ı-ıo 
-936 a)qamma kadar kabul olunur 

3 - Diler smrilın için toplaml pU 
21-lo-936dır bedeli nakdfltri 20-
10-936 ınmı akp*ama ._ blKı1 
edDecektir. 

4 - AJüadaranın mbayyen pler· 
de pbeye miiracaat etmeleri. 

••• 
Emln6nii aıkerlik ıubeainden: 
936 - l. tepiade kendilerine buır· 

fDpat ve Ulla milrtebi bntihalUQda lanmalart ilin ffilen- !16,327 dahil Jıü 
kanmınla•: buçuk eea.wder ile 31&,330 c1ahB hl· 

da b1a111oanllnn ~l ~. 
nas. 

Boftr Erol. Refik, il. Dam. il. " ve diler iki senelik unıfl& 316, 
.. ._ l'lnllf a,pr .. ~ c...aı 331 dahil ıaııdarmaJann toplanma ıunu 
Tunai. Raydu ye Mswı. 21-lo-1'8 dır. 

lllaat ..... bi :r-an.- B~ bedel nreceklef ı. "tqri me'"e · ua-awada kaanın· 
tar: nin 20. inci ~tl akfl1111na kadar bedel 

tunail ~ IWll Nejat. cmtet _ıertnı __ .. _•_WJlıler _______ _ 
llutda x.aı ...... ı..n Maan 
11..ıat. Emin. l'l8ld; ı.. Ahmet 11 .... 
si. Ahmet 11J11111, 11...._r Sallbact 
din, Necati, Rifat,; AdD ...... Sttrur 
J>elirmencl. L6tfa1Jü, Melamet S.lia
W&, t1ırüim. BJJml Gl$Jkdık, •· 
reddla. Kadri Elaebe. Ha.... Ayket, 
tbraJalm. 

alllaıler biri.iti 
kon.ırest 

ı..ablld muallimler WrUtwe ,mi 
...,., ..,..... tntillabıi ~ ·--. •1111111 
lla1bftaclt h& koape ,apr1acakiı. ... 
Irat ha8s bütilin lleuplarmdi tetml-
111 bltlnDmnit o1aD ..,.. bu ~ 
....._.. eııvemifdr. 

Sanat 
mektepleri 
muallimleri 
Veni ta1ln ve 

naklllerln llsteal 
Şehrimiadeld Akpm im sanat ve a

nat mektepleri muallimleri arumda 
yapılan deliitJdilder llurü mUdUrltl-
1\lne teblil edilmiJtfr. u.tede ilimleri 
olanlar tunlırdu: 

Oıküdar diıpanıerl doktoru Sesai 
Uıkildar im sanat mektebi çocuk balu· 
mı muaUimliline, OıJdldar kız sanat 
mektebi riyanye muallımi Afife ı1ive 
ten Oıküdar Ak .. m kız unat mektebi 
riyaaiye muallimlliine, Güzel sanatlar 
Akademisi franaısca muallimi Enver 
Kbım ili.eten Beyollu Akpm kız 
sanat mektebı franuaca muallimltğine 
UıkUdar im sanat mektebi biçki ve dikit 
muallimi Mevhibe illveten Oıküdar 
Alqam lm sanat mektebi biçki ve diki 
mualllmlipe, OsJdldar lm sanat mek· 
tebi çamatn muallimi Rebia Uıkildar 
Akıam im sanat mektebi çamatır mu· 
allimlitlne, tstanbul im muallim mek· 
tebi çocuk. &alamı muallimi Dr Semir& 
miı ilaveten tstanbul lm sanat mekteb 
çocuk balamı ve biyoloji muılHmliibıe, 

Selçuk kız sanat mektebi nalat mual 
limi Tevhide ilbeten Oüildar lm sa • 
nat mektebi naJaı muaDımUiine, Uıkü 
dar kız sanat mektebi resim muallimı 
Taceddin llbeten Uıkildar akşam kız 
sanat mektebi resim muallimligine, Be 
oiJu AJqam kız sanat mektebi paıtacı· 
hk muallimı EHt ilketen tıtanbul ak 
pm kız aanat mektebi paıtacıbk mual· 
limliğine. Ankara Dil, Tarih, ve Coğraf 
ya Fakülteıi dahiliye tefi Klmil Hay· 
darpaşa Lisesi beden terbiyesi muallim 
llğiıle. Selçuk im sanat mektebi biçki 
·~4Udl ..,.....,, llilnener latanlnal 
Akpm Jm sanat mektebi ~ki ve cliJd 
muallimliğine, Vefa liaeai ,.rdsmcı ta 
rlh ve coğrafya muallim muavinliğine 
tffet HUaamedıılin. Anbna lsaaet .,.,p 
kia EııltitillG moda ve tıeımolojl mu91. 
llmi JUmUe o~ IQs unat meJrteQ.'. 
...... ... tıelmolo ~ ~ 
... .-oarillmmı.,. 
Ytlbek Muallım mektebi mlidUrlUfUne 
tayin ve nakledılmı•terdlr 

Klmıer mu aelr 
sa1ılacak? 

Ankara 3 - Kqak o1lnk nya mun 
taam pasaportla memlebtimlze ıelen
lerin muhacir sayılmıyacata, kendileri
ne tabüyet beyannuadl bua ettiriJml
yeceli ~tir. Bunlar Türk .a 
tandqbima prmeJ.l llterlene yurda na 
111 ve ne HJDlll pldilderi burada • 
nbalan, m-...tlerile de allbdar o
lup olmadılı ft TGtk vatandaflıtma 
almmalannda ~ bulunup bulun 
madı tadik ed 1 ektir 

Bir haftada akala· 
nan kaçakçılar 

Geçeo bir bafta içinde ıümruk mu· 
bafua~ 76 kaçakçı, 1282 kilo 
cUmrUk pçalı. 66 kilo inhisar kaptı 
Z9 altm Ura. 49 Ttırk lirası. Z tüfek 
5 mermi. 4U kHlm baJ"'m. de 21 b 
çaksa hayvanı ele ıeçannittir 

ER.T LE Rİ 

1 IKS I ZLIK 
M.hlJJeiııM cadcleJe ,.. _,... Oldap balde IObP • sobklarmm birlqtflJ d8rtyol atama bir fener koyamaz 
it~ & tt. ,,.,_: 11 Çlflllea ltantrol .ıcaır. Yo~u Nuri ve Uç mihrapb 

.......... Jpktaa malmlmdur. Acallıi ~.... 1111? 

flOI': 
Barbaonu Almaa)umm 

bOyflk inhJW emareleri bnİlldl.-J 
mllt.89effa llarid,e Namı &mlllliliM 

- Bereket ftl'llln Alman R11hMliilil 
t.eleri ayaktadır. Yabm onlara 
narak k&Drablllris! 
Dem•ı. !faJdhten bir mlJWe 

tek mekteple bile dolru fatD*'*iJı1 
ftl'lllek imkanı ftl"Cbr. ~ 

Mlten en kuvvetli 'llWlhell il'hnM 
ibarettir. Hani Aqlmede: 

- Rarl~te bir llltfnat noldUr 
Ballı ldtrelanı yerinden oynab;rdml,; 

Dedirten manlvell. 

ihtiyar geno 
"Kur..» da Sadri Brtna'Ut ,_._Q 

data: 

Saçları aPrmJI iki adam 
deki gueteye bpumıtJar, 118t111111~ 
merakla, hayretle IUsllyorlaıdı. 

yazmm bir yer1ne plince da~ilfıll1!ill 
dı. hnılı hlzh okumaya mf) .. ı. 
gills, Fraıı8I&, Balkan antantı 
antantvedaba birçok muı~Mll!llMl 
ŞUkrU Kayayı pllp yerinde 
etıniflerdir .,, 

Beriki OD& cevap verdi: 
.. _ İll8an l&llYOr y~-

celd hariciye nuır1armm, -ılJıfidll!I 

halinl dtlfüııtln. SEıtJr seJi1or 
dendi mi Ba.bılli halkmm tl.udaJdlıl 

~Uardı. Sadruammclan kapıeıya 
dar herk• gelen ecnebiyi ağJJıiallll&iJ 
onlara ara ubudiyet etme'1 
bilirdi. 
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' HABER - llp.m postuı 

Bir Faşist kıyamın
dan korkuluyor 

Haydarpaşada Almanyanın yeni 
bir kavga • • 

~ç~!.!~F.~. !!::8':!!~! il• .. harp gemılerı 
( Bt11 taralı 1 incide) 1 

tekkfiltln yapacağı nUmayişten kanlı 
neticeler çıkacafı zannediliyor. 

P .. latıerln rel•I •l•yhlnd• 
takibat 

Parla 4 (A.A.) - Sosyalistler tara
fından hazırlanmış bir mukabil teza. 
hf1rün doğuracağı hadiselerin önüne 
seçmek makaadile dün hÔktmet, al
bay La Rokun Fransız sosyalist par
tisini içtimadan meneylediğinden par
ti toplanamamıştır. 

~ Fransız sosyalist partisi di
fer halkçı cephe partilerine kal'§! ay
nı tabiyeyi kullanmağa karar vermiş 

olduğundan albay La Rok bugün ko
münist partisinin toplanmak tasavvu
nında bulunduğu Prensler parkmda 
bUtiln dostlarını nümayiş yapmafa 
davet etmiştir. 

Bu toplanhya milsaade edilmediyse 
de, vahim hadişelerin meni vukuu için 
zabltaca tedbirler alınmıştır. 

Fransız sosyalist partisi mensupla
nnı bugtinkQ nilmayişlere davet için 

duvarlara flAn yapıştırdıfından halkı 
bir noktada toplanmağa teşvik suçun 
dan dolayı aleyhinde adli takibata 
~'qlanmıştır. 

Londrada F••l•I hareketi 
ve yahudller 

Londra 4 (A.A.) - Sir Eavald Mos 
leyin (kara gömlekliler) tarafından 

tehriıı bilhassa Yahudilerle meakOn ma 
hallerinde tertip erulen nilmayiı alayı 
mUnasebetile bugün öğleden ıonra 

Fransız 
Başvekili 

Hariciye Veklllmlzle 
mtllAkatından mem

nun olduğunu sUyledl 
Cenevre, 4 (A. A.) - DUn ak§am 

Franaız Başvekili Blum guetecilere 
rJU beyanatta bulunmuştur: 
"- Buradan tamamile nikbin ola

rak dönüyorum. ln.gilterenin Sovyet
ler ittihadının, küçük antantm, TUr~ 
kiyenin, Polonyanm, Belçikanm ve ts
veçin mU.ınessillerile g~rilftUm. Fran
sanm dostluklarmm ta.ma.mlyle sağ
lam ve her türlil endişeden uzak oldu
ğu kanaatini h1sı1 ettim. Lokarno 
konferansının muvaffak olmasına bü
tiln gayretimizle çalıp.cağız.,, 

Bu(qar kralı 
Ateşli bir nutuk 

söyledi 
Satya, 3 (A. A.) - Bulgaristanm 

ist:ikJAli ve kralın tahta çıkl§Dllll yıl 
dönilmil bugtın aynı r.a,manda ve par
lak bir tanda tes'it olwımll§tur. Bu 
mUnuebetle ordu büyük bir geçit res
mi yapDlll ve kral harbiye mektebinin 
IOD sınıf talebesine diplomalanm tev
zi ederek ateeli bir nutuk söylemiştir. 

Metaksasın nutku 

Yunanistan 
Balkan mlsakına 
sadık kalacaktır 

Atin&, 3 - Dün burada Sindağma 
meydanıiıda yapılmış olan büyük mi
ting dolayısiyle mühim bir nutuk söy 
liyen başvekil general Metaksas eski 
rejimin ve komUnimıin fenalığından 
bahsederek kendisinin takip edeceği 

müstakbel pJ'Og?'fDlI anl&tmıştır. Ge· 
neral Metaksaa bu programı gu söz
lerle hullsa etmiştir: 
"- Mll1t hislerin yükselmesi, genç

liğin milli teribye içersinde yetietarfl
mesi, aile bağlıbğmm kuvvetlendiril
mesi, mitli iktısal ve istihsalatm ve 
turizmin çoğalması.,, 

Başvekil bundan sonra işçilerin hi
mayesi için hükfunetin mühim ted
birler alacağını ve milli müdaf aanm 
kuvvetlendirileceğini söyliyerek hari-
ci Biyasete geçmiı ve şöyle demiştir: 

- Y--Uırtan harp istem:yor. Bu
.m lgln de Balkan devletleriyle bir 
'1.IJqma ,apmitır ve Balkan misakı
n& ladıktır. 

East - Endde kanııkhklar çıkmasından :_ug:~!:nd:y:k:.ı:rm:·Y~~~~- Dun 26.000 tonluk bir saffıhar 
korkuluyor. :s r :r -

Londranm bu kısmındaki beı belediye kavgaya tutupnutJarctır. gemis·ı denı·ze ı·ndı·rı·ldı· 
. . Kavga •iddetlenmi•, Muıtafa bırı~. 

reıaınin protesto ve istirhamlanna rağ r :s r-•• 
men dahiliye nazın ne bu nümayişi ıie nı çekerek fbrahimi bapndan yaratamıı BerlJn 4 - İngilizlerle Almanya 
de İngiliz faıistlerinin, alay dağddıktan tır. Kavgayı haber alıp gelen lbrabimin arUUlda yapılmış olan deni& anlq
sonra ayn ayn dört yerde yapacakları kardeıi Ali Rıza da fbrabimi yerde kan masından sonra inpsına başlanan 
mitingleri yasak etmek cihetine gitme- lar içinde görünce Muatafanm illerine safı harp kruvazörlerinden birincisi 
mittir. atılmış, elinden bıçağını alarak Muata· dün Vilhelmhaf en de denize indiril-

büyüklükte yapılmakta olan G 
nav nrhlısı da yakında denize ind 
lecektir. 

Diğer taraftan komünistlerle müşta - fanın birkaç yerine ıokup çıkanmıtır. mtıtir. 28000 ton hacminde olan gemi
kil iıçi partisi de kendi taraftar ve men Vaka yerine yetiıen zabıta memurlan nin indirme meraaiminde Hftlerle be
suplannı karagömleklilerinkinden yanm iki yaralıyı Haydarpap hastanesine raber yüz bin kiti hazır bulunmqtur. 
saat önce baılayacak olan mukabil bir kaldırmışlardır. Ali Rıza yakalanmııtır. Bu remiye 1915 de Falkland deniz 

Alman ••kert mınt.k•l•rı 
Parla 3 (A.A.) - Berlinden res 

teyit olunduğuna göre, Almanya 
askert mıntakaya ayrılmııtır. Bu 
takalar ıunlardır: 

Königsberk, Stetting, Berlin, La 
ıı,. Ulm. Minater, Münih. Br•I• 
Kassel, Altona, Hanover, ve Coblen 

nümayiıe davet etmiılerdir. B t d b• . muharebesinde batmış olan Şamhorst 
3000 polis, asayiıi muhafazaya me- ar ın a ır mı• kruvazörünün 18mi verilmiştir. Aynı 

m~~~~b~rmd~rn~ar öldürüldü ----1-s--p--a--n--y--a---.----------~ 
kaldmmlan katran ve tebe1irlerle ya . IS y 8 O I 
zılmıt: "faıinne geçit vermeyiniz,. Bartın gazetesi yazıyor: 
''geçemiyeceklerdir,, ve daha buna ben Kaıamızın Gencali köyünde feci bir 
zer ibarelerle kapalıdır. cinayet işlenmiştir: 

Yahudiler endite içerisindedirler • Bartınm orta mahallesinde oturan 
Kehvehanelerl l•g•I eden mimar Nejat, ziraJ bir il için Gencali 

mU•tahdemler köyüne giderek Mehmet Karaçavu-
Paris 3 (A.A.) - Zabıta müstahdem şun evine inmiştir. Bu ev sahipleri 

ter tarafından işgal edilmiş olan kahve, cUza.mdan vUcudu dökUlmilf 50 yaşla
lokanta ve otellerden grevcileri zorla rmda bir adam olan Mehmetle kansı, 
çıkartmaktadır. Tahliyeye Şanzelize 45 yaşlarında Saime ve oğullan 23 ya 
taraftarlarından başlanmıı ve hiçbir ha şmdaki Ahemtten ibarettir. 
dise olmamıştır. Ayni tedbir diğer ma- Mimar Nejatla bu aile arasmda bir 
hallelerde de tatbik olunacaktır. tarla meselesi ytlzünden on bee eeııe-

800 klfl daha grev yaptı dir süren bir ihtillf vardır. Son za-
Marıilya 3 (A.A.) - Demiryolu mal manlarda pek uzun li1ren bu k&n11k 

zemeıi fabrikaama menıup 800 amele, iş sulhen balledilmiı ve Nejat da bu. 
bir arkadaşlannm işten çıkarılmasını nun üzerine köye giderek yeni dostu 
protesto etmek maksadile grev ilan et- :Mehmetten mahsulün hissesini iste-
mittir. miştir. 

Çocuk kaçıran 
idam mı 

edilecek? 

Gayet dostane geçen ilk geceden 
sonra, yatağında rahat bir uykuya 
dalını§ olan mimar &DSU!m hücuma 
uğnyarak balta ile vahıiyane bir SU· 

rette parçalanmıştır. 
Ertesi gtlntt vakadan haberdar olan 

fuUddeiumumt, jandarma komutanı 
ve hUkftmet tabibi derhal vaka mahal 
line geldikleri zaman mimar Ne_i&dı 
evin küçük bir odasında yatakta kJ
fUf, ~ ~. arkiid ve bfr kolu 
balta ile parça parça olmug, kan yığı
m içinde bulmuşlardır. Yapılan mua
yene neticesinde zavallı adamın on ye 

di yerinden vurluduğu anlqılm13br. 
Evde yapılan arqtınnada cinayet l-
leti olan ve yıkanmasına ralmen ttze. 
rindeki kan lekeleri çıkmıyan balta 
meydana çıkanlmış, bundan sonra da 
evdekilerin isticvabına başlanını§tır. 

Valı3l tavırlı bir kadm olan Saime, 
cinayeti kocasının yaptığını, battA 
vak'adan sonra, balta ile kendisini de 
kovaladığını söylemektedir. Etleri dö-

külmiiş, iğrenç bir adam olan kocası 
Mehmet ise vak'adan haberi olmadı-

. ğmı 'iddia etmlş ve oğullan Ahmet de 

Suçlu ceaedin bulunmu§ olduğu 
yerde 9 

o gece evde olmadığı yolunda bir ifa
de vermiıtir. 

ttk tahkikatn ve mUphedelerin !"er 
diği kanaate göre cinayet Saime tara
fından hazırlan.nııı olup, kadın bu su
retle hem borçlu olduklan mimardan 
ve hem de iğrenç kocumdan kurtul· 
mayı düşiimntışttlr. 

Maktulün Uurindeki yara1arm çok-
PtJ'fi3ten bildiriliyor! tuğu iki balta kullamldıjı zan'mı 
Çocuk kaçırma suçvndan ağırceza uyandırmıpa da dljer balta buluna· 

mahkemesinde bir genç idam mahkQ
miyeti beklemektedir. Bu Fransada 

mamıştır. 

Tahkikat devam etmektedir. 
birinci defa vukubtılmaktadır. --------------

Beledl ye sanayi 
Şimdi hapishanede olan Gabriyel 

Soclay geçen sene şarki Fransanm 

Şomont ha,·alisinde Nikol Nareskot 
adlı beş yaşm.daki bir kIZI dağa kal
dırmakla suçludur. 

Bu vaka.dan sonradır ki geçen hazi
ran ayında dağa kaldırmak ve sinni 

rüşte gelmemiş çocukları ö ldürmekle 
suçlu olanların idama mahkUm edile
ceklerine dair ceza kanununa bir mad 
de ilave edilm.i§ti. 

Küçiik Nikol 1935 nisanında evinin 

önündeki bahçede oynarken kaybol
muştu. Günlerce süren araştırmalar-

dan sonra bütün ümitler kesilmiş ve 

şubesine dokuz 
memur alinıyor 

Belediye sanayi ve makine ıubeain· 
de son zamanlarda kadro nokunlapntf 
bu sebeple i~er gecikmeğ~ batlamııtı. 
Buyilzden sanayi ve makine ıubeaine 

300 lira ücretle Uç, 150 lira Dcretle bir, 
40 lira aslt maaşla iki ve 100 lira Qc:. 

retle üç mUhendiı ve fen memuru alm· 
ması kararlaıtınlrnı§tır. 

Aynca ayni ıube müdürlilğil tarafın 
dan idare edilen temizlik itleri kadrosu 
na da 30 lira asli maaıla iki memur da· 
ha alınacaktır. 

ancak cesedi, altı ay sonra, evine ci- --------------
var olan ormandn bulunmuştu. ltalya on iki adadan 

Soclay kızın ort~d"tn kayboluşunun askerini çekiyormuş 
ertesi günü tevkif ecl 1 mışti. Kendisi Son gelen bazı buauai haberlere göre 
suçunu Şiddetle ini ar etmektedir ftalyarılar Habeı harbi esnasında 12 a
Muhakemenin gayet heyecanlı olaca- daya getirmi§ olduktan askerlerden bir 
ğı söylenmektedir. kısmını ceri çekmeğe batJanuıtır. 

Kadiz. 4 (A. A.) - • lapanya - dan ;,ir müddet evvel 50000 kuron 
Madritteki bomba imalathanesi ile ha yollamıştı. 

civarmda bulunan bütün evler berha- Cenevredeki lspanyol murahhu 
va olmuttur. Yüz kadar ölü vardır. tarafından, ecnebi devletlerin aafle 

Toledonun iuaJinden önce, hUkQ- yaptıkları yardımı gösteren vesika 
metçiler burada 600 esiri idam etmiş· da muhtelif ltalyan ve Alman v:ıp 
lerdir. HükOmetçllerin terketmi§ ol- lannın, tayyare, zehirli gaz bomba 
duklan Bilihlar arumda birçok Mek- mühimmat naklettikleri tarih ve 
sika tüfekleri bulunmuştur. Gua.dar- pur isimlerile bildirilmektedir. 
rama cephesinde General Mola kuv- Asi tayyareler dün tekrar Madri 
vetleri mevzilerini tahkim ve asker bombardıman etmişlerdir. Son üç 
mevcutlarını bir noktada temerküz içind"! llspanyol Fasından lııpan 
ettirdikten sonra Madrlt U7.erine yU- geçirilen asi kuvntlerin yekGnu ı 
rtlmeğe bqlamışlardır. kişiyi bulmu5tur •. 

Madrid, 4 - Maliye nazın bütün ls-
panyollann, eıelrinde bulundurdukla- Gümrük resi 
n altın ve yabancı dövizleri yedi gUn 

:!:!~taı:=: bankuma Y• leri indirHmeğ 
Avrupanın en kllqUk cumhurl· başlandı 

~eti imdat ıau,or 
Parlate çıkan Le Tempe gazetesi, ( Bqtara/ı l in.clü) 

ispanya - Fransa hududu tlzerlade bu- iında fiyatlann mürakabeai için te 

Junan Andore eumJnıtiY•tinhı hpan- 9'lU!Wi gümrili 1toı:ntsyonu halldaıııGI• 
yol anal'flstlerl tarafmclin tehdit edil kanun bucUn reamt gazetede çık~llll 
mesi flzerine bu hilktmet adamlannın Bu komisyon eıya fiyatlamım 
Fransadan yardım istediklerini yaz- ıelmesine mani olmak için mflmuil 
maktadır. Franınz hfiktmeti bu mflra- nebt mallannı mebzQl miktarda 
caati nazan dikkate alarak Andorenln ya dökecektir. Keza komisyon i~ 
S..--.Y• "'-"'-'-u xapallli'&Jf llzere ve ruheatlye reslmlerlnm 11iı!lkll..-'811. 
askeri kuvvetler g"ndermfştir. °tf! frnntPnj;ınfann Mb~ .,,.,.,.. ... ~1.,,: .. : 

Andore Pirene dağları üzerinde, h- mesinf ve hattl büsbütün kaldınhn 
panya ve Fransanın arasına şıkışmıı ru bab.nlıla teklif edecektir. 
450 kilometre murabbaında ufak bir Muk6r kamın cDmrük reaiml 
yerdir. Mevcudiyetini her sene Fran- 10 tefrinievvelden itibaren kontenj 
sa ve ispanyaya verdltl bir miktar na tabi olmayan e,ya için bam mad 
para ile muhafaza eder. N8fasu 4500 lerden yiilde 20, yan aıamul eıya 
kişi olup, 24 ki§iUk bf r meclis ve 6 ki- mahsulittan yüzde 17 ve mamul et 
şilik de zabıta kuvveti vardır. dan da yüzde 15 indirmektedir. 

• 
4 

• Gene kanunda taırib olUJtdui 

Asiler Madrit clvanndaki mevzile- göre, lO tefriaievvelden itibaren kod 

rini kuvvetlendirmekle meşguldtlrler. 
Asi harp gemileri Cebelüttank bofa
zını tar888ut altında bulundurdukla
nn-clan Fas tarafından ispanyaya ko
laylıkla nakliyat yapılabilmektedir. 

Yittoriodan gelen Uç tayyare hükO
met kuvvetlerinin bulunduğu Liban 

tenjana tabi qya itballtçılarmdan 
nan relim de yilsde 20 indirilece 
lewlqre de gUmrU11 N•lmlerl 

indirdi 
Beme: 4 (A.A.) - İsviçre bük 

ti bucün verdiii bir kararla bir ~ 
qyaya alt gilmrilk realmlerini tan:WSl'I 
ve dilerlerini de yüzde 50 ill 7 5 arı 

üzerine 25 bomba atarak bir halk evi- da uattmııtır. 
nl, bir mektebi yıkmıı ve birkaç kişiyi Çeko•luvakya crıv·z 111,cme 
de 8ldUrmUt veya yaralamıttır. Dola- dU.UrU,or 
pn rivayetlere röre Llban Uzerfne Prag, 3 (A. A.) _ H&vu & 

hücum eden uler phkUrtitlmUtlerdir. dan: lyi haber alan malı&fil, htlk 
Madrit hUkOmeti harbiye nazın, tin Çkoslovakya dövizini yl1sle 16 

htlk6met kunetlerfnln Vlgaenı:a mm- betinde kıymetten dütürm•k tasa: 
takuında muvaffakfyetli bir hUcum- rund& bulundujunu annetmeırtıeaıt' 
dan sonra ulleri, rlcata mecbur etti- ter. 
tini bildlrmlıttr. Cordone cephesinde- llalya da dU.Urecek mi' 
ki hUk6met kuvvetleri de Uç kilo ilet- Roma.. 3 (A. A..) - İtalya mil 
re llerlemi§lerdir. Zulpuzcoada asiler le ıııerbesüaine avdet meaeleBini 
alır zayiat vererek Tfbar mıntaka- taraf etmiftir. ltaıyanm itidalle 
1Rndaki sevlrillceyt mevzilerini terk kıymetten dUşilrmeğe veya 
etmı,ıerdir. himaye tedbirlerine teveadl 

A.8tlerin reisi olan renera f Franko temayül gösterdiği söylenmektedir. 
takip edeceii rejim hakkında vermiş 

oldufu nutukta, htlktmetin tamami
yetçi olacağını ·ve en Jtlbek meınuri· 
yetlerin askerlere verilecetfnl eiyle
dlkten sonra: "lspanyol milletf krallı
ğı kabul edf p etmemek hususundaki 

karannı bilAhare verecektir .. demlttlr. 
Nutkun birinci kısmı Karliatlerin. ikin 
ci kısmı işe faşistlerin lehindedir. Ge-
neral ikinci kısımda faşistlerin istedi
ğini yapacafını, itçflere geniş ölçüde 
tediyatta buluaulaaıtını, fakat tüf ey. 
H yurddaşlara vatanda yer verilmiye
ceğinı söylemiştir. Nutukta Karliatle-
rin arzuları veçhile katolik dininin 
resmi din ittihaz edilip edilmlyerekle
rine dair hiçbir §IY söylenmemiştir. 

İsveç işçileri sendikası hvanyoJ 
Mar!ciatleri için açtığJ bir ianede 80000 
kuron toplamıştır. Aynı sendika bun-

&artında 

Beş domuz 
kuyruğu 

Getlrmlyen kUy 
muhtarları ceza 

verecekler 
Bartm vl1lyetl munr hayvanlarla 

cadele komisyonu 1936 ey101 
1937 niaanma kadar Olan mOddet 
f ında Bartın k5y1Wcrini 500 domul 
dürmekle mükellef kıtmqtır. zu,.C J 
dareıi de ve nu"lrtan mmtalcalara t'I! 
taksim ederek her köy muhtanıuıt lif 
domuz kuyrufu getirmesini meC~ 
kılmııbr. Bu miktardan •talı lru1'ı 
getirenlerden para ceaaı almaca~ 



Bir yıldızın 
sönüşü 

Lise Dyon çok güzeldi. Uzun zaman
dır güzeldi ve güzelliği senelerin geç
mesine rağmen zaferini muhafaza edi
yordu. Lise Dyon, vaktile sessiz film
lerde birinci pl!nda roller almış, ve mu 
vaffak da olmuştu. Fakat, sesli filmin 
revaç bulmasından sonra sinemacılıkta 
ki saadeti sona ermişti. Hakikaten Lise 
Dyon'un asıl adr Elisabeth Dymstein'di, 
Vilnoda doğmuştu. Sesisnin tonu sesli 
filmde rol almasına manidi. Buhranın 
iflas ettirdiği bir veya birkaç dostu var 
dr. Kendisi de rehin olarak verdiği para 
Jarmı kaybetmiş ve Chaps - de - Mars 
daki giizel apartımanını terketmeğe mec 
tabur olmuş, Auteuil'de çalıştığı bir 
stüdyodakn eve çekilmişti. Fakat 
buhran mütemadiyen C:evam ediyordu. 
Lise iş de bulamıyordu, çok genç hem 

azeteci hem de air bir delikanlı ile _ .... //. ~-· . 

}~ 

yaşadığı aşk içine gömülmüş, zengin bir 
arkadq edinmeği de düşürunüy.Qrdu. 

Eldeki para eriyordu. Çünkü Lise ta
sarrufa alışık bir kadın değildi. Bir gün 
~kşam gazetelerine göz gezdirirken, 
gözüne, meşhur vazu sahne Ralph'm 
Amerikadan Parise geldiği havadisi iliş 

ti. Ralph vaktile aşikr olduğu Lise'in 
d~ rol aldıP- sessiz filmler c;evirmişti. 
Ralph Holıvuda giderken ona Lisotchka 
(asıl adı Ralph değildi, o da Rusyada 
doğmuştu. Fakat vazu sahnelerin perde 
de söyliyecek sözleri yoktur) şayet bir 
gün bana ihtiyacın olursa, eınirlerinize 
amadeyim.,, demişti. Bütün bunlar on 
sene evvel olmuş şeylerdi. 

Lise, Ralph'ın indiği otele gitti. İçeri
de bir çok gazeteciler vardı. Ralphın 

katibi gelenlere kokteyl vererek oyala
mağa çalışıyordu. Lise içeri haber yolla 
dr ve bir koltuğa oturdu, gazetecilerden 
birinin kendisile mülakat yapacağından 

giln gitmediğini anlatacak bir mana 
sezmişti. 

- Dinle, dedi, bu iyi ve paralı bir 
roldür. 

- Çok güzel 1 Fakat, Ralph, bana söy 
lemediğin bir şeyler var, bunu anlamı
yorum. Seni tanırım. 

- Evet! diye itiraf etti. 
- Peki, ne? 
- Dinle, Lise elimden geleni yaptım, 

inan banal 
- Ne demek istiyorsun? 
- Bu rol .. genç bir yıldız rolü değil 
- Peki, sonra? 

- Bu ... bu bir anne rolü. 
- Anne mi? 
- Bu filmde anne bir Rus kontesi· 

dir, hem de epey yaşlı .. Ayni zamanda 
da gülünç, çünkü genç görünmek isti· 
yor. 

Lise aynada kendine baktı: 
- İhtiyar mıyım? · 
- Hayır, beni anlamıyor musun? 
Lise sözü~ü kesti: 

- Kabul ediyorum. 
Sonra da, bir de: 
- Allahaıımarladık, Ralph, teşekkür 

ederim. 
Derhal sokağa fırladı, bir otomobile 

atladı ve evine döndür. Hıçkırarak ağla

mağa başladı. Güzelliğinin ~kibetile be
raber gelen fakirlik .. Ne yapmalı? Bu 

filmdeki gülünç ihtiyar kadın rolünü 
kabul etmeli mi? Fakat dostunun aşkı 

uzun zaman dayanam.ıyacaktır. Bir za
manlar arkadaşlarının gıpta ettikleri gü 

zelliği şimdi., Her şeyi reddetmek.Tu
ralardan uzaklaşmak ... Hoş değildi .. Bu 

daha kötü idi. Lise kaybolan gençliğine, 
sönen güzelliğine, istikhalsiz aşkına ağ
ladı, uzun senelerdenberi güzel ağlama 

yı unutmu§tu, ve şimdi sanki senelerdir 
ı:.; .. a~mit olan azapları gözlerinde topla-

, 
makta ve erimekte idi. Civardaki kilise-

lerden birinde saat ikiyi çaldı. Lise yal
nızdı; bugün hizmetçisine izin vermiş, 

arkadaşlarına da aralarında lokantada 
yemek yemeği vadetmişti. 

Lise kalktı, yazı masasına oturdu ve 
yazmağa başladı. Sonra, . yazdıklarım 
yırttr. Kendi kendine: "Ne lüzumu 

var?,, dedi. Lakayt adımlarla yatak oda 
sına gitti, masanın çekmesinden bir ta
banca çıkardr ve yatağa uzandı. 

Nuh CEM 
şüphe etmiyordu. Vakti olmadı. Ansı - ---------------
zın, Ralphrn odasına çıkardılar. Onu, Almanya gizlice bir 
mazideki hatıralannı ihya ederek hissi tayyare yaptı 
bir sevinçle karşıladı. Şimdi epey uzak 

(Almanyanm Dessau şehrinden bildi 
olan eski günlerden bahsettiler. riliyor): 

Ralphın hülyalı bir hali vardı. Lise Burada, gizlice çalışmakta olan Jun 
ı.·n. ellerini öptü. Kadın büyük Rus şa-

kers ima:athaneleri şimdiye kadar ya-ırı Pauchkine'den iki mısra okudu: 
"O pılmış tayyarelerin en mükemmelinin 

zaman daha gençtim, şimdikinden son kısımlarını ikmal etmiştir. 
daha iyi.,, Ralph: "Hayır, hayır! dedi. 
Daima genç, daitna iyi, daima güzel- Tayyarenin inşaatı tam beş sene sür-

müştür. İlk tecrübesinde 13500 metre 
sin!,, Nihayet söz bugüne intikal etti. 

yükseklikte saatte 600 kilometre hızla Lise izah ettiği zaman, Ralph: "Lisatch 
uçmı-ştur. Tayyare h tlar: · ' '. okyanosu 

ka dedi, bana güvenebilirsin. Filmlerim seferleri için hazırlanmıştır. 
den birinde rol alacaksın. Hatta kap e-
derse, senin için rol de ·icat ederim! Ölen profesör Junkers tarafından 

L. d " planları yapılan bu tayyare tamamile ıse evine öndü, mes'uttu. Her za-
m k' kapalı bir gemidir. Pilot yanındaki tel-. an ınden daha ümitli ve güzeldi; ge-

HA'BER- llşam PoSlası. 

T©>lfil tclfil amca 

atnaır 

.... _ .. . -..... ~ 

lıp geçenlerin oakışlan saadetini ona siztelgraf memurile taYYareye alt ta-
daha ernr:iyetle anlatmakta idi. raftan girmekte ve kabinesi otomatik---------------

bir surette sım sıkı kapanmaktadır. 
Haftalar geçti, ve Lise daima Ralph' 

dan hayrrlı bir havadis bekliyordu. Ga- İçeride hususi kimyevi maddeler ha
zeteler mütemadiyen onu:ı projelerin- vayı tecdit etmektedir. oksijen tnas -
den bahsediyordu. Fakat, bunlar arasın- kelerine lüzum yoktur. 
da kendi adına hiç rastlamadı. Sabır- Tayyare mahiyeti gizli tutulan ve 
sızlanıyoıdu, dostu şair de seyahatte i- aluminiyumdan daha hafif olan yeni 
di, bu seyahatin ikisini ayırmasından bir madenden yapılmıştır. Berglliyum 
kuşkulanıyordu. Şimdiye kadar birbir adı verilmekte olan bu maden Junkers 

" laboratuvannın yeni bir icadıdır. z:man sönüşünü, son günlerinin yaklaş-
tıgı vehmini duymamıştı. Junkers mühendisleri şimdi yeni bir 

Nihayet, bir sabah telefon ettiler: dümen tertibatı tecrübe etmektedir· 
"Ralph sizi saat 10 da otelinde bekli- ler. Bu usül mükeınmelleştirilince 
yor.,, tayyarenin Stratosferde saatte 800 ki-

DerhaJ gitti. Ralph, onu arkadaşlık lometre hızla uçacağı temin edilmekte
tezahürlerinin azami neşesine rağmen dir. 
]izliyemediği bir burkulma ile karşıla- ----------------

da. 'ltobU~ ahyorudı 
- 8-ftııl bir rol bulJuml Acele olarak 14 - 16 kişilik bir oto 
Lise: büs almak isti)•orum. Sat-uak isti 
- Oh! Ne ho§! dhre cevap veıdi. yenlP.rin her gün Sirkeci Balıkesir o J 
Fakat, Ralph'ın başrnda işlerin düz~ telinde Bay Bedriye müracaatları. 
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Yazan : Niyazi Ahmet 

333 sene evvel bugün 
Sadrıazam Davut Paşa 

kementle boğuldu 
Hasan Paşa, bahçenin tarhlarında kemendi 
gördft. "Kadınlar gibi öldftrillilyorum,, diye 

mırıldandı. Hu son sözleri oldu 
Gene sipahllerle yeniçeriler ikiye 

ayrılmışlardı. Fakat sipahiler, yeni: 
çerilerin önünde tutunamıyorlaı-, mag 
lüp oluyorlardı. 

Yeniçeri ağası Ferhat ağa, Topha
nenin yanındaki kurşunlu handa top-

lanmış olan asi sipahileri dağıttıktan 
sonra zorba başılarından olan Poy
raz O~man ile öküz Mehmetli yakala
dı. 

Zorbalar, kurtuluş yolunun kapan· 
dığını biliyorlardı. 

Sadrıfızam: 
- Niçin düşmanlarımıza iltihak et

tin? •. 

Diye sorunca, Poyraz Osman: 
- Biliyoruz cürmümüz bUyüktür. 

Ozür kabul etmez. Yalnız istirhamı
mız şu ki, kadınlar gibi kement ile 
boğdurmayıp kılıç ile öldürünüz. 

Sadrıazam, zorbalara, kendi arka
daşlarının adlarını söylettikten ve 
bunları padişahın karşısında da tek
rar ettirdikten sonra her ikisini arzu

Jan veçhile kılıçla öldürttü. Bunların 
arkadaşlarından ~zmi, tabutla ken
disini Usküdara kadar götürdü. Fakat 

dağlarda hizmetkarları öldürüp 30 
bin altınını aldılar. 
Sadrıham, sipahi isyancıları bastı

rddıktan sonra şahsen garazi olan 
a<t!amları öldürtmeğe başladı. Birçok 

paşaların idamı isin padişahın da ira
desini almağa muvaffak oluyordu. 

Bir gün sadrıfız•.m ile yeniçeri ağa
sının arası a~ıldı. O vakit yeniçeri ağ,a
lrğınm mühim bir nüfuzu vardı. Sad
rıazamrn onunla muhakkak surette 

iyi geçinmesi 15.zımdı. Bu bozuşmanın 
sebebi şu idi: 

Yeniçui ağası Ferhat ağa, Hafrz 
Ahmet paşanın emvalini sattırdığı za

man, defterdar Poğaça zade hazine 
namına orada bulunuyordu. Ağaya: 
- Aga, dedi. Bu türlü malların mü

saderesi maliye vasrtasile icra etmek 
gerek .. 

Ferhat ağa, bu sözün üzerine, def· 
ter dara şöyle karşılık verdi: 

- lnşallah yakında senin de, seni 
gönderenin de emvalini müzayede 
edeceğim. 

Defterdar, fazla karşılık vermedi. 
Yalnız sadrıazamı görür görmez, ye
niçeri ağasının sözlerini bire bin kata-

rak anlattı. Sadnazam, fena halde hid 

detlenmişti. Birkaç gün sonra yeniçeri 
ağası ile karşılaştıkları vakit ona: 

- lnşnllat seni de yakında bir san
cak bey1iğinc gitmeğe mecbur ederim. 

Dedi. 

Artık sadrıizamla yeniçeri ağasr
nın arası tamamifo açılmıştı. Bu hadi

sede ağa daha ağır bastı . ~adrıazamın 
aleyhindeki propagandaları ilerletti. 

Müftü de kızlar ağası da yeniçeri ağa

sına taraftar çıktılar. 

Sadrıazam aleyhinde Valde sulta
na, padişaha, üstüste şikayetler yağ
dırdılar. Guya sadrıazam Valde sul
tanr uzaklaştırmak istiyor, mührü hü
mayun istenirse vermiyeceğini söyli
yor gibi birçok yalanlar uyduruldu. 

Üçüncü Mehmet, bunların hepsine 
inanmıştı. Sadrıazamınr atlatmak ça
relerini düşünüyordu. 

Padişah, bir isyan ''ukuunda sığın
mak için şehir harici maha1lelerinin 
nihayeti olan Davud paşada yaptırdığı 
sarayında iken sadrıizam müstacel 
işler için huzura kabul edil'.r.1esi dileği 
ile g-eldi, Padi~ahın yanında bulunan
lar: 

- işte şevketlOm, dediler. Fırsat 
ayağınıza geldi. 

- Ne fırsatı?. 
- Sadrıa:r..amı iskat etmek fırsatr .. 
- Nasıl olur bu? .. 

- Huzurunuza gelmesine müsaade 
etmezsiniz olur biter. 

Hakikaten iyi bir fırsattı. Hasan 
paşaya şu haberi gönderdi: 

- Divan günü arzet.c;in •. 

Bu vaka 1603 yılı 4 birinci teşrin gü
nü, bundan tam 333 sene enel bugün 
cereyan etmiştir. 

Sadrıa~am saraydan çıkarken her 
şeyi anlamı~tı: 

- Düşmanlarım ağır bastı. Artık 

mahvoldum .. diye düşündü. 

Divan günü huzura ilk giren yeni

çeri ağası idi. Ondan sonra kaC:ı asker
ler, vezirler lfabul olundu, 

Halbuki ilk önce girmesi lazım ge
len sadrıazamdı. En son olarak gir

dikten sonra da ancak bir iki dakika 
padişahın yanında kalahildi. 

:[. .y. :[. 

On gün sonra Hasan paşa, Sütlüce

deki dairesinden çıkarılarak Handan 

ağa bahçesine getirildi. Hah~enin loş 

tarhlarında gözüne ilk çarpan bir ke

ment oldu ve derhal Poyraz Osnıanın: 

- Kadınlar gibi bir kementle boğ

mayın, kılıçla öldürün .• dedidiğini ha

tırladı. Tüyleri ürperdi. Hasan paşa, 

öldürttüğü adamın sözlerini söyliye

medi. Başına kemendin ~eçtiğini his
settiği vakit dudakları kıpırdadı: 

- Kadın gibi öldürülüyorum., Bu 
son sözleri oldu. 

Paııro~~ !§)Dlfil®ma 
~~~o uıro~ırn IFll n 

ır<e~~~~®lfü ık.o~ 

Dünyanın bütün kızları ve hele A

merikanın şımarık dilberleri sinema 

beyaz perdesinde görünüp dünyaca ta

nınmak için can atarlar. Ayaklarına 

gelea bir teklifi reddedebilecek l\ızlar 

yok denecek kadar nadirdir. Bunun

la beraber 1\evyorkun rne hur mirnra

larından Şampanın kızı Mis Audrey 

Şampan .sinema direkörlerinin k<.'r~i

sine iş vermek ve parlak bir istikbal 

yaratmak için yaptıkları müte.ıddıt 

müracaatlara kulak hile a5=mayar~ 
harkesi ha~rete düşürmli~ütr. 



, 

Cczairde yapı1ma1:ta olan s•u bentleri şimd;yc kad,ar emsaline raslanmam1ş 

bir harik"1l1Meliktcdir. Telmcsen civarında Beni - Badhel'de yapılan su 
bentleri, miiteaddit kiinbetleri ihtiva eder bir tarzda yapılmıştır. Tamamla-

nınca irtifaı 50 metre olacalctır 

Dünyanın en nıeşhur 
üç tavcısı 

~nır lllfl1~nnn~ ko~olfilnlfil ülf11~alıro [b~®ırDınH® 
yaılk.alyo ®ll<a ~®ır©I n 
~~~~~~-··~~~~~~-

Paristen bildiriliyor: ı düfen, Londranın en büyüle elmas fir-
Tatil aylanın A\.TUpada geçiren bir malarından birinde çalışan 19 yaşın

lngiliz kızının açık gözlülüğü en da bir kızın yanıbaşında oluyordu. 
mühim elmas tavcılarmdan üç kişi- Kızcağız elmas ticaretinin girdi ve 
nin Paris hapishanesini boylamasına çıktısını iyice bildiğinden tavcılığın 

sebep olmuştur. şeklini derhal anladı ve sessizce sa
Bunlar Serj Gcrsberg, Abraham Kaç- !ondan çıktığı gibi polise telefon etti. 

lani ve Jakob Ekshayserdir. Tavcılık- Enayi adını verdikleri müşteri halis 
ta polisin tanıdığı en ele avuca sığmaz elmas satınalmakta olduğundan 0 ka
sahtekarlardan daha üstündürler. Üç 

dar emindi ki polisin bu vakitsiz mü
ahbap çavuşlar Avrupanm bütün dev-
let merkezlerinde çalışmış ve bundan dahalesine fena halde kızarak protes-

üç ay evvel Londradan kaçmak mec- tolar yağdırdı. Bunun üzerine polis 
buriyetinde kalmışlardı. çarşıdan hakiki bir muhammin getir-

Fra.nsız polisi bunların Parise gelif;- terek satılmak istenen parçaların adi 
lerini İngiliz ve Amerikan seyyahları- camdan başka bir şey olmadığını is
nm şikayetinden öğrenmişti. Seyyah- pat etti. Şimdiye. kadar yüzlerce zen
lar, sahte elmaslara avuç dolusu pa- ginin canını yakınış olan üç tavcı da 
ralar vererek fena halde dolandırıl- Sen Vensan hapishanesini boyladı. 
rruş bulunuy-0rlardı. Her üçü de yahu 
di olan bu açık gözler sözde Rusyada Fransız polisi meseleyi ihbar etmiş 
ihtilalden kurtardıkları aile mUcevhe- olan !ngiliz matmazelinln adını her 
ratmı satmak mecburiyetinde kalan ihtimale göre gizli tutmaktadır. 

zavallı insanlar rolünü oynamakta- ~----------...--ıiii-İııııİİİİliilii••
dırlar. İçlerinden birisi enayi dedikle-
ri müşteriye yanaştı mı umumiyetle I 
mütehassıs olarak ~rsberg çağrıl- , 
makta o da malın haKiki olduğunu tar 
dik ettikten sonra bir fiat biçmekte-

• 1 

dı~ 1 

Bu üç ortak, geçenlerde, Parisin bü 
yük otellerinden birinin salomım1 ~ 

çalışmıya başladılar; İskoçyalı b ·• 
r ~yyaha elmas satarlarken, salona po 1 

iis memurları girdi ve iki tavcı ik 

Daimi 
okuyucularımıza 
Gazetemizin evvelce, daimi ku 

_,unlarını toplamış ve bu kuponları 
idarehanemizclen kartla dcğiştirmi:; 
.1lanlara gazetemizin birer ayhk 
. bonesi gönderilecektir. 

rlu okuyucularımızın kartlaril~ 

uirlikte adreslerini idarehanemiz<· 
.,ildirrrclerini rica ed<'riz. 

yanlarındaki mütehassısı polis komi- t' ---·--------------

serliğine da\·et ettiler. Pazarlık, tesa-
ıı---~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~- -~~~~~ 

Karaağaç müessesatı i~ç"leri için lazım olan 275 çift çizme açık 
ksiltmeye k::mmuştm·. Bu çizmelerin hepsine 2183 lira 50 kuruş fiat 
ahmin olunmuşh:r. Çizmenin nüm unesi ve şartnamesi levazım mü
ürlüğünde göriilür. istekli olanlar 2490 N. h kanunda yazılı vesika 
e 164 lir~lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/10 '936 
;azartesi günü :>aat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (1344) 

Uzun bir aşk ve işveden sonra 

Altı yar1ıyarıı· kızı 
Kaptanı nasıl öldürmüşler? 
~ lb!I ~ lYı lfll IF' ır~ ın saı ya <dl@li'il e ifil ika ~ta U'1) M a n lb!I e o 

ır@m©ılfilD©ıır©la ~nu~ t®sa<§J~if ce©JnnemD"1~~®ıı:t 
ma~eıraısnlflln alfilOarttoy@ır 

(Londradan yazılıyor) : 
Yüzü, senelerin rüzgar ve fırtınalari

le kavrulmuş bir cenup denizleri kap • 
tanı, geçenlerde, Fransaya giderken 
Londraya uğramıştı. Bura gazetecile • 
rine ;ınlattığı sergüzeşti, romanlarda 
bile bir t'Şine güç tesadüf edilecek ma· 
hiyettıedir. Bunu Haberin okuyucuları· 
na aniatmaktan kendimi alamadım. 

Şimdi altmış yaşında olan Kaptan 
Manucl Beaureg:ırd cenup sularında 

adaların arasında işliyen Merkator adlı 
gcmfaile, Fiji adalarının şimal kıyıla -
nnda Vano - Lövde Filipin Çin tüccar 
larına götürmek üzere bir nevi ağaç sa
kızı yüklerken, başına gelecekleri ha -
yalinden bile geçirmemişti. Kaptan Ma 
nuel bundan senelerce evvel Marsilya
dan ayrılarak cenup suları adalarına 

gitmiş ve oralarda iyi işler görmüştü. 
Yanında kullandığı ikinci kaptanı 

Piyer Lafond'u Salomon adalarında 

beş parasız bir halce bulmuş ve vatan
daşına acıyarak yanına almıştı. Gemi
nin geriye kalan dört tayfası hep esmer 
derili, kıvırcık saçlı Melanezlilerdi. Bun 
lar da ikinci kaptan gibi genç ve güçlü 
kuvvetli adamlardı. 

Gemisi, bu takım adaların arasından 
geçerken her nasılsa bir kayaya çarptı; 
dibinde büyük bfrd elik açıldı; içeriye 
hücum eden sular gemiyi az zamanda 
batırdı. Kaptan Manuel ile gemicileri 
kafi miktarda yiyecek ve içecekle kendi 
lerini bir kayığa atmağa vakit bulabil
mişlerdi. Kaptan cebine haritayı da 
sokmayı unutmamış olduğu için Sala -
mon adalarından pek de uzakta bulun -
madıklarını tahmin ediyordu. Fakat 
Malenezya civarında akıntılar aksi isti
kametten geliyor, gecenin karanlığı da 
çöküyordu. Akıntılar, saatlerce, bu kü 
çük kayığı sürükledi, içindekiler de is
tikametlerini büsbütün tA9•rdoı .. ,. ikl 

gün rastgele böylece sürüklendikten 
sonra nihayet karşılarında bomboş ve 
ıssız gibi duran bir ada gördüler. 

Kaptan Manuel ile adamları bu ada
da muz, ekmek, yemiş, portakal ve 
ananas gibi bol bol taze yiyecek bulnu
ca gemilerinin p~ksimet ve konserve 
etlerinden kurtuldukları için sevindiler. 
Kıyıdaki kayalıklardan fışkıran buz gil 
bi soğuk su kaynağı da şanslarını büs-
bütün parlatmıştı. Doyuncaya kadar 
yedikten ve kana kana içtikten sonra 
.ı geceyi sahilde geçirmeğe karar verdi 
1er. ıaten bu takım adalarda yamyam
lık 1854 senesindenberi yok edilmiş, 

geriye kalan birkaç yamyam kabile de 
en ıssız ve erişilmez küçük adalara sü
rülmüştü. Binaenaleyh korkulacak bir 
şey yoktu. Bununla beraber kap1an Ma 
nuelin yanında bir tüfek bulunduğu gi
bi ikincik aptan Lafondun da tabanca· 
sı vardı. 

Çıktıkları yer oldukça büyük bir a· 
daya beziyordu. Ertesi sabah Lafond 
bir istikamete, kaptan aksi tarafa ve 
gemicilerin de yayılarak adada bir a
raştırma yapmalarını kararlaştırdılar. 

Karanlık basmadan evvel gene hepsi ge 
ceyi geçirdikleri sahilde toplanacaklar
dı. 

Kaptan Manuelin hikayeside göre Pi 
yer Lafondu takip edelim: 

ikinci kaptan balta görmemiş orman 
larm arasından yanms aatlik gayet 
güç bir yolculuktan sonra hiç ümit e
dilmedik bir mar.zara ile karşılaştı. Su
ları gayet serin ve insanı kendine çc . 
ken kü'iücük bir gölün kenarına varm:!' 
tı. Karşı sahilde on beşer on altışar yaı 
larında kadar altı tane kız çırçıplak 

duryordu. Bunlar herhalde göle g-:--(] 
için hazırl,anmrş bulunuyorlardı. Ma -
lenez ve Polinez ana babadan doğmuş 
melez oldt~klarında hiç şüphe yoktu. 
Saçlan çok kıvırcık olmasaydı, beyaz 
tenli krzlardan hiçbir farkları olmıya -
caktr. Kızlar ikinci kaptanı gorunce 
hiç çekinmediler bil~kis yanlarına gel
mesi için gülüp işaretler yaptılar. 

Zavallı Piyer başına ne geleceğini 

nered'!n bilsin? Daha yarı yola varma
mışken kızlar onun iistiine atılmış; ka§ 
la göz arasında üstünü başını soymuşlar 
ve bep birlikte ılık sulara atılmıştırdı. 

Genç kızlar, sıcacık ve eritici öpücük
ler ... Bu ne tatlı bir rüya idi? 

Bu lezzetli rehavet uzun sürmedi l 
Az sonra bu sevimli huriler zehirli bin 
mahluka döndüler. Gerçi Fransız kuv 
vctli bir adamdı fakat bu yabani kızlar 
da çok kuvvetli idi. Gülümsemeler hay 
vanca homurtulara inkılap etti. Güzel 
yüzleri şimdi takallüs ederek çirkinle~ 
miş ve atalardan miras kalan yamyam· 
hk hisleri kabarmış kan kokusu almağa 
başalmışlardı. Onu sıcak kl·~ı:--m i; .. 

tüne sürüklediler; aç kurtlar gibi ısı -
np tırmalamağa başladılar. ıstırap. fer 
yat, gırtlak yırtarcasına imdat diye 
bağırmaklar çabuk sustu. 

Boğazdan çıkan hayvani hırıltılarla 

bu sırtlan kızlar adamcağızın hayat u
saresini emdiler. .K;lptan uzanmış ol -
duğu yerde kıpırdamıyacak bir hale 
geldi. Ve bu sıcak ülkelerin kızlan da 
birdenbire gözden kayboldular. 

Gece kaptan Manuel ile dört gemicisi 
tekrar kıyıda buluşunca J.,.fonnıı bula
madılar. Ertesi güne kadar yapılabile-
cek bir iş yoktu. Ertesi gün tanyeri a

ğarırken kaptanla dört gemicisi Lafon 
dun bir gün evvel tutturmuş olduğu is
tikamette yola çıktılar. Cesedinin bu -
lunduğu yere kadar geldiler ve zavallı 
ölüyü geriye taşıdılar. 

Kaptan Manüel meseleyi esasından 

anlamak istedi. Omuzuna tüfeği, cebi· 
ne de Lafondun pantalonundan aldığı 

tabancayı yerleştirdiği gibi adamlana 
geriden gelmelerini emrederek yola çık 
tı. Bu adamlar görünmiyecekler fakat 
ilk çağırmada hemen imdada koşacak · 
lardı. 

Kaptan gölün kıyısına vardığı zaman 
karş!clan gene bu altı kız, kmtarak, gi; 
lümsiyerek büyük bir zarafetle orman· 
dan dtşarıya çıktılar. Anlaşıldığına gö· 

re bu katil kızlar için genç veyahut ih· 
tiyarm hiçbir ehemmiyeti yoktu. Kap • 
tan daha ne olduğunun farkına varma· 
ğa vakit b'.llmadan ve yaşının pek ilerle 
miş olmasına rağmen gösterilen işvele· 
re dayanamamış, krzlar da onun zaten 
bir kaç parçadan ibaret olan elbisele • 
rini çekip soymuşlardr. Aralarında çok 
şidcdtli bir aşk ve sevda oyunu başladı. 
Sonra da hurilerin birdenbire birer gul 
yabani oluvermelerine şaşıp kalmıştı. 

Takatinin tükenmek üzere olduğunu 

hisseden kaptan avazı çıktığı kadar 
imdat feryadını salıverdi. Kızlar kuvvet 
karşısında, kızgınlık çığlıkları hasa • 
rak kaçtılar. Çok geçmeden ormandan 
l:>aşka bağrışmalar da işitildi. Bu dişi 
yamyamların herhalde erkekleri de var 
dı. Kaptanla yanındaki adamları farla 
vakit kaybetmeden ta hanları kaldrrıP 

sabile vardılar ve kayıklarına atladıkl'· 
n gibi çala kürek ı:ıriaclan uzaklaştı1af· 

Enıin denizlerde tam iiç gün üç ııe
c.: bocalae!llttan sonı a uıı ~m:ue rast -
geldiler, gemi durarak bu kazazdeleri 
aldı ve yeni Hebrid adalarına çık;:ırdı. 

Kıyıdan kıytya işliyen bir gemi de kap 
tanla Malenzyalı tayfalarım Fiji .:dala
rına götürdü. Sırtında oldukç_a bGyük 
iki diş y:ırası taşıyan kaptan Tiea .ıre· 
!{ard art:k cenup deniz'eri ad:ı:--·-:da 

daha fazla oturmağa tövbe ederek 
yurdun olan FFransaya döndü. 

Yamyam kr?:ların bulun<luğu 2rl" ha· 
ritada yazılı değildir: vüzlerr.e kt\ük 
:ıdadan nıiiteşekkil bu takım ada:arınıl"i 
kim!:ıilir hangi uzak ve ıssız bir yerin· 
deki ufacık bir toprak parçasıdır. Bu· 
nunla ber2ber şimdi bu tzkrm aclalamıın 
istikşaf edilmedik hiçbir noktasI!lı br· 
rakmamak için bir hevet göndermek te· 
şebbüslerine girişilmi~~i:-. 

Şimdi 
Mar 

40 hiz-:no";
kuUaT ıyo; 

( Ronı<ufnn bildirtli:Jor) 

Ev hizrl"rtçileri arn:.ında Y"'"'n11 
bir güz~llik müsaba';ns netice!:>ınde 
Emzna Koffari adındaki kız inanıl

ması güç bir hikayenin kahra ıran. ha· 
tine gelmiştir. Emma altı ay t!vHI 
Napolide bir doktorun evinde hizmet· 
çi idi. 
Şimdi ise bir Italyan milyonerinin 

kansı, saray yavrusu för kon:ı9 orr 

hammef edLc;i ve kendii'ine hi;:met-'.fen 
40 hizmetçinin amiri senyora Righini· 
dir. 

Doktorun yanında hizmetçi 'l.c>1' 

gazetelerde hizmetçiler arasında ) a· 

pılacak bir güzellik müsabakası ili.<n· 
larını görmüştü. 

Taliini denemek için ~irdiğ'i m ic-:t• 

bakayı kazandı. H&.lyanrn en ~üıcl 
hizmetçisi olarak ilan edildi 

Jtalya sanayi kra!larından mi.,o
ner sinyor Righini gazetelerde onu11 
resmini görünce fışık oldu. 

Birkaç hafta içinde de bu falil: ?;:ıı 

rüyada bile görse inanamayacağ'ı bit 

saadete erişti. Şimdi lüks konaı}md• 
tam ı. ırk ta ne h izmctçi kız kendisine 
hizmet etmektedir. 

ı::ıı 
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Amerikada 
taaddüdü zeveat 

'1 

Moırmon mezhebine mensup 
Bankan ovunıaronon DkDncn günü Musolini yalnız ooanBarDa bugQn Amerika müca-

R 1 •k• •ı•"" · . . . . . dene etmeğe mecbur kaDoyor 
Om~n er l IDCI ıge b~~~d~ı~il~y.!ıstıyor Bu mezhebin iki papası da_ 

yukseliyorlar ıar~:;!~~p~:~::~'!:~:d::-~:%'~ lngiltereye geldi propaganda 
Rıza Maksut- 5 000 metrede al7~!;:d~~filesi Berlinden dönünce Mu yapacaklarmış . k • • 1 d • . k• solini tarafından kabul edilmişler ve 
1 ıncı o u - Yunanlılar 1 1 ~~ıvek~l .kendilerine aynen şu sözleri Geçen hafta iki adam Londrya gel-

e 1 k soylemııtı · miştir. Bunlar Mormon kilisesinin on 
pasm göğsünün üstfine eğilmiş oldu· 
ğu halde durur. Papas aynı merasimi 
tekrar ederek erkeği de soyar. a an rekoru kırdllar "ltalya~ın ikinci ve üçüncü analara iki havvarisinden biri olan doktor R. 

düşürülmesinden artık bıktım usan-- Lyman Rişard ile Mormon kilisesi • 

. . ' 

400 metre llUllÜıalı lcopda: YWlalllı me§lıar pilet blrinci geliriell 

Atina, 3 (Telef onla Jiususi muha
birimiz.den) - Bugtln Balkan oyunla
rmm ikinci günü idi. Kralm kard~i 
veliaht Pavlos gelmişti. Tribünlerde 
ancak on bin kişi vardı. 

Bugünkü müsabakaların neticele-
ri şunlardır: 

~· 
Birinci: Yunanlı Sillas (~8,44) 
İkinci Romen: 44,25 

Üçüncü: Yugoslav 43,03 
Dördüncü: Yunan 42,51 
Beşinci: Veysi (Türk) 

Veysi 41,24 atarak beşinci oldu. E. 
tem derece alamadı. 

Uzun atlama: 
Birinci: Romen Yanesku (6,82) 
İkinci: Yunan 6,73 
Üçüncü: Yugoslav 6,59 
Dördüncü: Romen 
Beşinci: Yunan 

yeye uğradılar. 
FWilde: 
Birinci: Yunan P'rangudis "(22,9) 
İkinci: Yunan Sakalaryu 
. ÜçUncll: Romen 
Dördilııcll: Yugoslav 
Beşinci: Romen 
Ball«Jn "bayrak pangı: 
Bizden Recep 800 metro, Galip 400 

metro, Vedat 200 metro, Nazmi 100 
metro koştular. Dördüncü oldular. 

Bizden Şükrü altıncı oldu. Derece
ler beŞe kadar sayıldığından ŞUkrU bu tw~R{ 
suretle derece alamamış oldu. 

5000 metre: ' 
BU!la bizden Rıza Maksut ~· lllJ~ 

~rdi. Romanyalı Kıristea 15,52,6 da- fi 
kıka~a birinciliği kazandı; Rıza Mak
sut ılk za.manıarda ortada gidiyordu. 
Son tura doğru beşinci idi. Fakat son 
:urda b.ütUn enerjisini sarfederek di
ger rakıplerini geçti, ve 16,04 dakika- " 
da ikinci geldi. Rıza müsabakadan Disk atmalarda beşine; olan Veysi 
sonra alkışlanırken düşüp bayıldı. Sa
hadan çıkarılıp tedavi edildi ve iyi
leşti • 

Bu müsabakanın dereceleri §unlar
dır: 

Birinci: Yunan takımı (3,24,3) 
İkinci: Yugoslav takımı 
ÜçüncU: Romen takımı 
Dördüncü: TUrk takımı 
Beşinci : Bulgar takımı 
Cirit atma: 

Rom.en Kristea 15,52,6 ile birinci 
Türk Rıza Maksut 16,05 ile ikinci Yu~ 
nanh üçüncü, Yugoslav dördüncü 
gene Yunanlı besinci. ' ni 

Birinci: Papa Yorgiyo (64,09) ve. 
rekor 

400 M"Jtre lllaıı aıı: 
Birinci: Yunan Mandikas 54,5 yeni 

Ca!':nn rekoru. 
İkinci: Yunan 
Üçüncü: Romen 
Dördüncü: Yugoslav 
Be~inci: Romen 

İkinci: Yunan 
Üçüncü: Romen 
Dördüncü: Bulgar 
Beşinci: T"irk Melih 
Dilnkü müsabakalara göre Yunan

lıların puvanı 102, Yugoslavların 49 
Romenlerin 47, bizim 22, Bulgarlarm 
5 dir. Rumenlerin ikinci olınası kuv
vetle muhtemeldir. 

Dünkü neticelere göre Romenlm 
bizi geçmiş bulunmaktadırlar. Bu iti 
barla iiçüncülüğU kaybetmiş bulunu. 
yoruz. 

dım!,. nezdindeki Britanya misyonunun re-
Aradan az bir zaman geçtikten son- isi papas Kannondur. 

Geçen sene Arizonanın Majeve istin 
tak mahkemesi reisi Elmo Boll!nger 
bu mesleğe mensup olanlara karşı 

ra Sinyor Musolini her nedense yu-
muşanuı ve tok sözlerinin şiddetini ta- Birleşmiş Amerikanın Arizona eya
dil etmek için olimpiyatlarda kazanmış letinin Utah şehrinde kendilerine Mor 
olanlara çekler göndermiştir: mon adını vererek ve jstedikleri kadar 

şiddetli bir mücadeleye girişti. Haki· 
min takibatı ortaya hayretlere şayan 
hakikatlar çıkardı. 

Mezhebin ele başrlarınJfan biri de 
elli Uç yaşındaki Price Johnsondur. 

5000 liret (bizim paramızla 496 lira) karı alabileceklerini iddia eden bir 
birinci gelenlere, takım adamlar vardır. 

3000 liret (bizim paramızla 310 lira) 
ikincilere. 

1500 liret (bizim paramızla 155 lira) 
UçiincUlere de dağıtılmıttir• 

Sporculara tevzi edilen bütün para 
mükifatı 31000 Türk liraar tutmakta • 
dır. 

smkla atlamıya bugün Londradan ge
len Fethi ile Haydar, Yunan diskine 
Etem, 1500 metreye Galip, Recep, Uç 
adım. atlamıya Polat, 3000 metroya 
Rıza Maksut girecektir. 

100X4 bayrak yanşma girecek: ta
knnımız henüz seçilmemiştir. 

Dün toplanan Balkan oyunlan kon
gresi, Seki.Zinci Balkan oyunlarmm 
BUkreşte yapılmasına karar vermiş

tir. 
Bundan sonra. bu oyunlar üst Uste 

ayni yerde yapılmıyacaktır~ 
9 uncu Balkan oyunlan 1938 ae 

Yugoslavyada, 10 uncu Balkan oyun
ları 1939 da Bulgaristanda, 11 inci 
Balkan oyunları 1940 da Tilrkiyede, 
12 nci Balkan oyunları da. 1941 de ge
ne YuııanJstanda ya.pdacaktır, 
Yunaıüstanad çıkan spor gazetele

rinde Balkan oyunlarına iştirak eden 
milletler baklanda uzun yazılar çık
maktadır. 

Atletismoz isimli gu.etenin muhar
riri, Yunan atletizm antrenöıil Şmi
çek ile Balkan atletleri. baklanda gö
rUşmUştür. Antrenör: ''Yunan atlet
lerinden bilhassa Pantazio ile St.efa
nakioyu çok beğeniyorum. Ecnebi at
letler arasında ise Türkler en ziyade 
nazarı dikkati celbediyorlar. 

Mukavemetçi Rıza Maksud çok !iyi
dir. Nefesi ve stili mükemmel, tekniği 
de yerinde. Biraz daha çalışması li
zım.dır. Atlayıcı Pulat da TUrk takı
mmm dikkati celbeden sporcusu .. 
Velhasıl Türkler son senelerde iyi 
çalışıyorlar. İstikbalde Yunanlılara 
mühim. bir rakip olacaklarını ümit e
diyorum.,, demiştir. 

Her ne kadar doktor Lymanın 

babası üç karısının kocası ve yirmi iki 
evlat sahibi ise de, kendisi taaddüdü 
zevcata şiddetle aleyhtardır. Doktor 
Lyman kendisine ziyarete giden İngi
liz gazetecilerine : 

- Şimdi bizim katf siyasamız Mor
mon kilisesine mensup olanların bir 
karıdan fazlasile evlenememesidir. Bu 
siyasete karşı gelenleri hemen cemaa
timizden çıkarıyor ve gazetelerle 
aleyhine neşriyat yapıyoruz. 

Demiştir. 

Fakat lfugün Amerikada bir erkeğe 
bir karının kafi gelmiyeceğinde ısrar 
edenler pek çoktur. Netekim Mormon 

mezhebinin genç müessisi olan Brig
hamın on dokuz kansı ve yetmiş beş 
çocuğu vardı. 

Merkezleri olan Salt Leyk şehrinde 
Atlas binası adını verdikleri kilisenin 
taaddUdU zevcata inanan 25000 kadın 

ve erkek mensubu vardır. Bunların 
2000 i bilfiil birkaç karı ile yaşamak
tadırlar. 

Bu adam verdiği dinimuazzalardan 
birinde bakın ne demiştir: 

"Eğer bir erkek bir tek kadınla e·f· 
lenecek olursa bütün hayatı yeis ve 
keder içinde geçecektir. Karısı da 
onunla ıztırap çekecektir.,, 

.Johnsonun iki karısı vardır. Karısı
nın birisini on beş yaşında bir kız 
iken almıştı. Karılar !ri ayrı köylerde 
yaşamakta Johnson bir hafta birisin
de ikinci hafta ötekinde kalmaktadrı. 
Karının birisinden altı ikincisinden üç 
çocuğu vardır. 

Kır saçlı, elli beş yaşındaki 1. C. 
Spencerin de iki karısı \·ardır. İlk ka
rısı kendi yaşındadır ve dokuz evlat 

anasıdır. İkinci kansı yirmi beşinde ve 
dört erkek çocuğu vardır. 

Hakim her iki adamı mahkemeye 
vermiştir. Spencer taaddüdü zevcat 
yüzünden Johnsonla birlikte yediği 18 
aylık hapis mahkt1miyetini geçirmek 
üzere mahkemeden çıkarken: 

- Evet birden fazla karım var ve 
bununla iftihar ederim. 

Mormon mezh~bfnin itikattan şöyle Diye bağırml§tır. 
hulisa edilebilir: 

Mormon mezhebini İngilizlere ta
Her kadın senede bir çocuk doğur- nıtmak ve anlatmak vazifesile Londra 

malıdır. ya gelmiş olan doktor Lyman ve d~k-
Her erkeğin istediği kadar kans ıve tor Kaunonun lngilterede çok müşkU

odalığı olmalıdır. Aşk kitapları basa· lata uğrayacaklan muhakkaktır. Çün
rak aşkı telkin etmek erkeklerin en kü hiçbir lngiliz fazla kan almak id
bariz hakkıdır. diasında bulunan bir mezhebin ne ol-

Taaddüdü zevcat prensibini bütün doğunu anlamaya yanaşmayacaklar
Amerikaya yaymak için misyonerler dır. Her yerde olacağı gibi .. 
göndermek yeni mezhebin başlıca va- --------------
zifesidir. 

Mormonlar semavi izdivaç merasi
mine inanmaktadırlar. Açık bir mey
danda mezhebin baş papası evlenecek 
erkeğe kadının karşısında durur ve 

"bu izdivaç, baş papasın huzurunda 
başarılacaktır,, dedikten sonra bir 
adım ileriye atarak kızı saran örtüyü 
çeker. Çırçıplak kalan kadın, başı pa-

Nofos çoğalması 
böyle olur! 

Yugoslavyanın Groşnitzi köyünde bir 
çift ikiz kız kardeıler ayni evde ayni 
günün ayni saatinde birer ikiz evlit 
doğunnu,ıardrr. Yeni ikizlerin bir çifti 
erkek bir çifti lçızdır. Çocuklarla anne
leri sıhhaattedirler. 

• Bizden Faik finale kalmıştı. Altın-

t 
cı oldu. Fakat derecesi sayrım~dı. 

200 Metro: 
, Birinci seçmelerde bizden Melih 
it ~ Vedat girdi. Beş kf~iJik gruplarda 

Müsabakalara yarın devam edil~ 
ccktir. Yarınki müsabakalarda kra 
da hazır bulunacak, Maraton ko~~f.h 
400 metro sırıkla atla"".la, Yunan ~· · 

ki, 1500 metro, 100X4 bayrak üç a 
dım, 3000 metro müsabakaları yapı. 
lacaktır. 

f. 
koştular. Dördüncü oldular. Üçüncü
lerden IODl'Uı sayılmadığından tasfi-

• 400 metroya bizden Melih ve Münci 

Rusyada Halkcvleri sporcularımızın futboUle ill' mafjliip oldukları Moskovada on beş binden fazla seyirci alala 
(Dinamo) stadındaki maçlarından bir görünü§ 



1 

-86-

Halife Mustasım sayısı yedi yUzll bulan 
karı, odalık, cariye ve hizmetçileriyle 

birlikte dllğftoe gider gibi HuUlgftya teslim 
olmak için Bağdattan çıktı 

- lnM.nm böyle kuvvetli bir ordu- Her §eyi anlamııtı. Halk, askerleri, 
ya malik dam.adı olması hiç de "'fena kumandanlan gibi en sonra vezirleri 
bir şey değil. Bu ordu, bu kuvvet bir de kendisini tcrkedfyordu. Gözleri ka
elime geçse, bilirim ben yapacağımı.. rardı. Korkudan sapsarı kesildi. Diz
Evveli yeryüzünde bir tek alevt bı- leri titremeye bqladı. Bir taraftan 
rakmam, hepsini görülmemiş işkence- da: 
lerle gebertirim. - Ah, eu Hulagu derdi başımdan 

Sonra Bizansın üzerine yürilrüm. 
Anadoluyu baştan başa. kana boyıya

rak lstanbula varır, orasını da zapte
derdim. Kimbilir, belki peygamberin 
h~rifinde mevzubahs ettiği ls
tanbulu zaptedecek kumandan benim. 

lstanbulu zapt.ettikten sonra şehir
de bir tek insan bırakmamacasına 

hepsini kılıçtan geçirir, hepsinin ser
wtini, altmmı kendi hazinelerime ili.
ve ederdim. 

O vakit hazinem nekadar zenginle
firdi. Altınlar, altmlar, altınlar! Evet, 
evet, karar verdim. Bağdattan çıkıp 
Hulag(llıun yanma gideceğim. 

Halife Mustasım Bağdattan çıka

rak HulAgfınun yanına gitmeye ka
rar vermişti. Hoş bu işin doğrusu ara 

mrsa hlife Mustasım artık Bağdadı 

daha !azla konıyamıyacağıru ve ken
di gidip teslim olmazsa HulagQnun ge 
lip kendisini esir edeceğini de pek iyi 
anlıyordu ya. Yalnız bunu içinde sak-

lıyor, kendi kendisine tekrar etmek
ten, düşünmekten bile korkuyor, çeki
niyordu. 

Ubeyd izin alıp yanından çıktık
tan sonra oda hizmetçisi halife Mus-

tasım.a bir me'ktup daha getirdi. Ha.
life mektubu açtı. Kağıdın altındaki 

mu.hür 'Te damga.lan derhal tanıdı. 

Bu mühür ve damgalar en ziyade iti

mat ettiği vezirlerinindi .. Mektubu o
kumaya başladı. 

Fakat daha ilk satırlara göz ge?.di
rir gezdirmez şiddetli bir tokat yemiş 
gibi oldu. İ§te gözüne ilişen bazı sa
tırlar: 

" ... Memaliki mamurcnc ki Hulagu 
giQi bir dü.pneni biaman derya misil-
16 askeri atC§ef §anla 'lnütevcccih olup 
haoolii darülislama gelinceyedek ser
had mıihafa::<18ında okın ümeranazdan 
bu vakit oluncayadek f eryadnameler 
gelmedi. Böyle küfranı nimet izhar 
eden hainlerin cezasın şimşiri tizi si
yasete havale buyurmayup ta kangı 
düşmanınızı siyaset edersiniz c1eyu e
linden hattı hilmayun alub ümeraya 
mahfi 'haberler gönderip böyle Z<Jman 
da sizin gibi hayırha~ 'kullannın kat· 
line emreden hali/C1JC vezir olmaktan 
HuldgQ, Hana esir olmak yeğdir ... ,. 
Mustasım daha. ziyade okuyamadı. 

bir kalksa, o zaman ben yapacağımı 
pek güzel biliyorum. Bütün bu ahllk-

sız vezirleri, bana kafa tuta.nla.n bi
rer birer kendi elimle Dicle üzerinde 

işliyen bilyük değirmenlerin çarklan
na atacağım. Ah allahnrı ! Göster ba
na o günleri! 

Artık hiçbir tereddüde yer yoktu. 
Süratle harem dairesine gitti. Miktarı 

yedi yi.i7.e baliğ olan bütün karıları
nı, cariyelerini, hizmetçilerini ve ço-

cuklannm tevabiini topladı. Onlara 
keyfiyeti kısaca anlattı. Ve Huligt'.i

yu karşılamak için Bağdattan çıkıla
cağını, bunun için herkesin bayram

mış gibi en süslü elbiselerini giymele
rini, elmaslarını takınmalarını söyle
di. 

Mütemadiyen büyük bir korku için
de yaşıyan saray halkı Mustasımın 

bu sözlerini duyar duymaz kendisinin 
çıldırmış olduğuna kanaat getirdiler. 

Fakat korkularından hiçbir §eY deme
den verilen emri yapmaya koyuldu
lar. 

Bir saat kadar sonra ta1mn hazır 
olmuştu. Yalnız sarayın arabacısı bU-

tUn atlar ve arabalarla beraber gece

yarısr savuşup bir yere gittiği için ya
ya olarak gitmeleri 11.zmıgeliyor<lu. 
Mnstasnn bundan dolayı bir hayır hld 

det ettiyse de yapacak şey, bilhusa 
kaybedilecek zaman yoktu. 

Hep birden yaya olarak saraydan 
çıkarak yürümeye başladılar. Sokak

larda bulunan halk, halifnein böyle 
maaaile kapıya doğru yürlldUğilnU gö-

rünce teslim olmaya gittiğini anladı
lar ve kendisine yol açtılar. Bu mret
le yilrilyUş Bağdadın İrem kapısm:ı 

kadar devam etti ve kapı açıldı. 

Bu sırada Bağdadın kanısı açılınca 
Hulagünun askerleri bir huruç hare-

keti yapılıyor zanniyle yer aldılar. 

Fakat az sonra vaz!yeti kavradıklann 
dan yerlerinden çıkarak ta Huligt\

nun ordugahına kadar bir saf teşkil 

ettiler. Halüe Mustasım blr yanında 

oğlu Ebubekir, öbür yanmda diğer 

oğlu Abdürrahman ve ailesi efradiyle 

diğer birkaç kişi olduğu halde müte
bessim bir çehreyle ilerliyordu. 

(Devamı UM) 

KADIMLA.D Elll 
Yt: N L "'* -=<. / Hlsst Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Başını çevirdi. Uyuma taklidi yap
tı. 

İhtiyar kadın içini çekip kaşlarını 
çattı. 

Demek ona hiçbir suretle itirafta 
bulunduramıyacak.. Torunu açılmıya
cak, hislerinı söylemiyecek.,. Zübeyde 
hanımefendinin bu sahadaki her tec
rübesinde, Enis, halsizmiı, cevap ve
remezmiş gibi bir tavır takınıyor, boy 
nunu bükerek suauyor, gözlerini ka
payıp dalıyor. 

- Uvuyor musun yavrucuğum? 
- Hayır, niçin s&-dunuz? 
- tı · cmı e.la.cakam da.. Saat altı 

olmu . 
M an, blMeonbier tn~rak doğrul 

du. Yanındaki saate b:ı.lctı. Sonra, an
sızın. heyecanla: 

- Altıyı beş geçiyor. Geç kalmı-

orm. .• Çabuk, çabuk! .. Annemi! .. 
- Canım, ilicını ben veririm... Ve

remez miyim sanıyorsun! 
- Aman, vakit kayboluyor... Ça

buk çabuk annemi! ... Çabuk! 
İhtiyar kadın, kqlarıru çatarak, dU 

şUncell gitti. Yan taraftaki odada, 
İsmet, bir mektubu bitirmekle me!J
guldU. 

- Piramidon zamanı oldufunu bil
miyor musun?. Daima dalgınlıkla vak 
ti geçiriyorsun. 

İsmet mektubu annesinin merakı. 
gözler"nden gizledi. 

"-Her halde (ONA) yazıyor ... 
Belli .. gene onunla meşgul... Böyle 
gtinlerimi?.de bile ... ,, 

Yüksek sesle: 
- Haydi gel... Ver ilacı.. Senden 

başkasından istemiyor. Yalnız senin 
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HabraJanm anlatan ·: EFDA1l TALAT -217- Yazan: IHSAN ARlP 

Biraz daha 
bir ikisini 

dinlenıiş olsaydım, 
pataklayacaktım 

Tahsin müdahale etti: 
- it oraya kadar varmaz. Ha§metlG 

tng'iltere imparatorluğunun himayesin
de olduğumuzu unutmayın. Bizi kaldı
rıp sokağa atacak değiller ya .. 

- Ya atarlarsa ... 
- İngilizler nankör değillerdir, Hepi-

mizin onlara unutulmaz hizmetimiz var 
dır. Bizi ihmal etmezler. 

- Peki ama, kedi yavrusunu tatır gi-
bi bizi her yerde ta§ıyacak değiller ya .. 

- Biz onlar için çalışacağız. 
Bir tanesi de keramet savurdu: 
- Onlar için çalışmak memleket için 

çahımak demektir. 
Tahsin onlan teselli ediyordu: 
- Siz hiç merak etmeyiniz. Benetin 

sözlerini unuttunuz. Hepimizi beraber 
götürüp birer yere yerleştirecekler. Bi
ze bakacaklar. Biz de gayemiz için es· 
kisi gibi çalı§mağa devam edeceğiz. 

Onları biraz daha dinlemit olsaydım, 
belki bir pot kıracak, yahut daha ileri
"ft giderek bir ikisini pataklayacaktmı. 
Asabıma henüz hikim olduğum bir sıra
da bu bahsi kapatmak için sordum: 

- Bugünlerde sokağa çıkmanız doğ
ru değil. Ne lstiyonanız birer birer söy 
leyiniz. 

Hepsi Kapiten Benetle bir kere ko
nuımak istiyorlardı. 

- Kendisine telefon eder, arzunuzu 
bjldiririm dedim. 

Bundan sonra her biri bir ıey s8y1e-
di. Kimi evtne mektup ganderdi. Kimlıl 
siparişler verdi. Bunlan not ettikten ıon 
ra ıtafıya indim. 

Hava iyice kararmı§tr. Kolonel Ballar 
odasmda çahJryordu. Bir aralık beni ça
lft'dı. 

- Derhal emir veriniz. Bu gece kim-
se izinli gitmesin. Herkes it bapda 
kalsın, dedi. 

Kolonelin emrini derhal alakadarlara 
tebliğ ettim. 

Artık paydos saati gelip geçmi§ti. 
Fakat Krokerde her zamanki se111izlik 
yerine gUndUzlere mahııus mutat kala
balık iş hayatr hilkUm sürilyordu. 

Kolonel, yalnız daktilo kızlann evle
rine gitmelerme müsaade etmi§tl. Mat
mazel T ... o glln bir iki saat erken izin 
almıştı. Matmazel A ... yı da her zaman 
ben Ada iskelesine kadar glStürUyor
dum. 

O akıam da Ballardan bir saat izin 
alarak kızcağızı vapura kadar götür -
düm. Yollardaki izdihamı görerek kor
kuyor: 

- Kuzum Efdal 1 Ne olur ne olmaz 
sen bu gece sokağa sıkma 1 diye l !va
rıyordu. 

Matmazel A •.. yı vapura bindirdikten 
ıonra Şahinpafa oteline gittim. 

kendlainl tedavi edebllecetlni ıanıyor, 
ne yapalım! 
tımet bu ıözler Ur.erine anneılne a

laylr alaylı baktı. Mektubu zarfa ko
yup kapadı. Sonra gör.de kllitledi. 

Enlaln odaama girmezden evvel, bir 
an, aynanın önUnde durup yüzünün 
lf ade1lnl tetkik etti. 

Rot bir manzara arı.etmesi llzım. 
Huzuru ferah versin... Saçlannı dU
zeltti, yUzUnde pudra pomponunu gez· 
dircli. Acaba, göz kapaklan azıcık giş 
detll mi? Kızarmamış mı? 

Oğul, annenin kendisini azıcık ih
malini bile göree derhal tenkit etmek 
itıyadındadır. 

"- Anneciğlm ! Bu gri elbisenden 
hoolanmryonım. Haydi ou beyaz kıh 
saçlanndan çabuk kopu, Bu yaeta p 
kaklannda ne iei var onun?,, Yahut 
da, parmaklarile oynadığı ıırada: "El 
!erin llOluyor, buruşuyor, a.nneclğim! 

Buna kat'iyyen tahmmUIUm yoktur! 
Benim için üzülme... tlzU!Uyonun da 
böyle oluyor.,, Ve daima: "Anne! Se
nin hep tıık olmanı istiyorum ... Hay· 
di, benim için süslen!,, 

Enis, işte, annesine hep böyle söy
led ". Fakat, şimdi, y8.3tıl~Ia.rma ~ö

mülmüş, elmacıkları kadidleşmiş, hiç 

İatanbul tarafı timdiden mahıert bir 
manzara arzediyordu. Sokaklardan in
san selleri akıyordu. Herkeı müstesna 
bir sevincin müşterek ahengi içinde 
kaynaııyordu. Ana, baba, çoluk, çocuk, 
ihtiyar, genç; bütün bir millet karanlık 
ve kabuslu bir gecenin korkulanndan 
ve ağırlığından kurtulan bir insan gibi 
huzur surur ve bahtiyarlık içinde çalka
nıyordu. 

Polis müdilrU Eııat bey görülmemi§ 
bir faaliyet içindeydi. Her tarafa tele • 
fonlar ediyor, her dakika kapııını apndı 
ran memurlara pyanı ııpta bir taham
mUl ve dirayetle emirler veriyordu. Yor 
gunluk yüzünden akıyordu. önüne ge
len kahveleri içmeğe bile vakit bulama
dığı için fincanlar, ıoğumuı olarak tek
rar ıeri gidiyordu. 

Beni görünce: 
- Gel bakalım, oğlum! Kuıura bak

ma. Seninle sonra görilıilrilz, dedi. 
- Ben sizi rahatsız etmiyeyim. Çok 

1 
metıulaünüz. ı 

- Rahatsızlık ne demek. Böyle bi. 
günde seni yanımda görmek isterim. 1 

- tnıallah yakında bUıbütün yanı

nıza gelirim. 
- Daha birkaç gUn sabret. 
- Daha birkaç ıün değil, birkaç sene 

de sabrederim. YetiJir ki bugünleri g8-
relim. 

- Hepimiz bunun için çalıımıyor mu
yuz? 

- BuıUnldl vaziyet nasıl. 
- Mükemmeli Biz timdi geceki te-

zahilrata ait tedbirlerle meggulilz. Saat 
ikidenberi binlerce halk Sultanahmet ve 
Fatih meydanlannda toplandı. lıluu· 
zam tezahllrat yapı!ıyor. H~ tizsıdiki 
halde vekarını muhafaza ediyor. Bu mi
tingi tertip edenler gece için de bir f e
neralayı tertip etmiıler. Ben halk alay
lannm arasına sivil, resmi birçok polis 
kanıtırdlm. Bunlarla intizam ve aııayi
tin muhafazasına çalıpcağım. 

- Bir hldile çıkmamasını çok temen 
ni ederim. 

- Ben de 8yle ... Bütiln kuvvet ve kud 
retimi sarf ederek, teıkilatımdaki bütil:ı 
memutlan ıef erber ederek çalıııyorum. 
Bununla beraber, kudretimin bir hadde 
kadar olduğunu da itiraf etmek lizım. 

Esat bey poliı müdilril olduktan son 
ra poliı kadrolannda hayli tasfiye yap· 
mıı, :nuzır unsurlardan bir çofunu, itl
llfçılan, lnıilizlere caıuıluk eden bir 
çok klmaeleri birer birer tepelemit bun
lann yerine ekıeriai ihtiyat zabiti olan 
milliyetperver ıençleri almııtı. Binaen· 
aleyh poliılerimizin hemen hepıi de 
halkla beraber ayni milli nfer duygula· 
nnın sermeatiıi içinde ve onlarla birlik
te eğleniyorlardı. 

bir şeyler söylemiyor. Gözlerinin için
de beliniz bir gülilrnaemenin rakset
tiği hissolunuyor. 

Büyük ı.nne, yatağın baı;!ı ucunda, 
kızıyla torununa adeta dU§manca bir 
nazarla bakmaktadır. tşi, onun düşün 
celerini bir bir tahmin ediyor. 

- BUyUk anne! Pek yorguruıun ! 
Haydi git, azıcık uyu! 

Lakin biliyor, Zübeyde hanrmcfen 
di, onları bas başa bırakmaktan ho'"· 
lanmamaktadır. 

- Haydi git, uyu. btiyük anne! R" 
ca ederim, beni üzme .. Bak. yalvarıytr 
rum .. Bu eece gene yanımda oturu'"
sun. 

Halbuki, ihtiyar kadın bir an bile 
onun yanından ayrılmak jstememek
tedir. Bundan çok korkuyor. Bir sene 

müddetle buradan ayrıldı.::rına ne fenr 
etm·ş. tııte hep bu fenalıklar o yokken 

oldu. Ah, gitmseeydi, ri'"r'erneliydi' 
Fakat, döndü if!te .. Aile:ılnf her türIU 
fenalıklara kareı sıyanet edecektir. 

Şimdilik her türlü kapri. 1er"ne bo· 
yun iğmektcn b=ı..1ka çare yol;. Boym.:
nu iğerek odadan çıkıyor. 

Kapı kapandıktan sonra. Enis: 
- Zavallı nineciğim! diye büyük 

Bu ·ıün polis müdüriyeti de bir düfiln 
yerine benziyordu. Esat beyin yanından 
aynldığım zaman bütün çehreleri gUler 
bir halde buldum. Polisler, benim Esat 
beyi hemen ber&iln ziyaretimin sebebi· 
ni bilmiyorlar, beni Krokerle polis mü· 
düriyeti arasında gidip gelen bir idi poı 
tacı zannediyorlardı. Ve bittabi bu na• 
zarlarla üzerimdeki İngiliz askeri elbi• 
sesinin de tesirile beni hiç de hoı bir 
gözle görmüyorlardı. 

O giln polis müdürlüğünde "°Çokac:ı 
bir hakarete maruz kaldım. Fakat, sıı• 
layan kalbime elimi bastırarak Şahio 

pata otelinden ldeta kaçtım. 
Alt kata indiğim zaman, Uç polis kı• 

pının önilnde durmuı konuıuyorlardı. 
tlçü de batı fesli, üzeri İngiliz elbiıell 
bir adaoun kendilerine dotru geldiği 
görünce dönrek bana ten ten baktılar. 
Ben kapıya dofru ilerliyordum.Geçe 
mem için onların bana yol vermtıi 1' 
zımdı. Fakat onlar htç istlfierini bozma 
dılar. Ben de mecburen durdum. 

O zaman içlerinden biri beni töyle 
er bir bakıtla süzdükten sonra, arkad 
larına: 

- Bunların hila sokakta dola§lllala" 
n ne cesaret? 

Arkadaılarından biri homurdandı: 
- Yakında cesaretlerinin de, küstah 

hklarınm da cezasını görürler. 
UçlncüaU de bana g6zucuyla baka 

rak cevap verdi: 

- İntikam aaıti geldi. 
- Dünyada hiçbir 1eye güvenm 

li. Nihayet İngilizler de hak ve 
vet karıısmda pes ettiler. 

- tnıillzler niha~et defolur &(derle 
ama kendilerini ve şereflerini onla 
sat:mlar ne haltedecekler. 

Orada daha fazla duramadım. Titri 
rek yürüdüm. Teeasürden hıçkırıkla 
mış bir sesle: 

- Müsaade eder misiniz? dedim. 
Bir tanesi geri çekildi ve suratıma 

kürür gibi söylendi: 
- Geç bakalım; Mister satılmıı 1 
Sendeler gibi basamakları atladı 

Sokaktan adet ko11 kop caddeye çık 
tım. Birisi dokunsa ağlayacaktım. :S 
aralık geri dönilp onları bulmak: 

- Benim beyhude yere eünahıma 
diniz. Ben temiz bir vatandaıınız 

Ne kendimi, ne ıerefimi satmadım. B 
de sizin gibi çalışıyorum. demek is 
nim. Fakat it işten geçmişti. içi.m 
•i!;ıyarak yürüdüm. Bu da taliimin 
zin tecellilerinden biri idi. 

Yolda tektük İngiliz, Fransız ve l 
yan as;kerlerine tesadüf ediyorum. He 
ıinin neşesi kaçtıtı nasıl da belli .• 

( D•vamı &1at 

annesine acıdı. Hiç kimaeye itim 
yoktur. Sanki dilnyada beni seven 
b varmıs... Bu kanaattedir .. 

- Kendisi mi söyledi bunu? 

- Kapalı cümlelerle... Hem so 
llfa ne ihtiyaç var? Ben anlamaz 

yım? Yilzüne bakm<'a düşüncesin! k 
r r-m .. O, her yerde tehlikeler te'' 
hiim eder. 

f"ülümsedi. 

Annesinin göğsüne baı;ını daya 
Zübeyde hanımın ııcsini taklit eder 

"- Haydi bana her şeyi anlat. 

na ne yaptılar söyle evladım! Bir 
derdin var, biliyorum.. Haydi, sö 
söyle!,, 

Sonra, onun taklidini yaparak 

ettiğine pi!tman oldu. Derhal sesi 
perdesini değişt"rerck: 

- Zavallı bUyUk anneciğim! -
di. 

İsmet: 

dilşilrme!c ist"yor Jeııi? Sualler 

mamı istiyor galiba... Yoksa taş 

atıyor?,, 

( Deuanu ua 
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İstanbul Komutanlığı 
Sahnalm~ Komisyonu i~anları 

SiNEMALAR 

İstanbul Komutanlığı birlik · 
leri senelik ihtiyacı olan 36.000 

istiklal Lisesi 
Direktörlüğünden: 

kilo nohut 9/10/ 1936 cuma günü 1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
tst.u.'"BUL: 

18,80 CSY sas.tı, da.mı mwdld.s1, 19,80 plAk 
la operet parçalan. 20, Mllzeyycnın ~Ura.ki 
le Türk m~si ve halk ııarkılan, 20,30 
Türk muıılld heyeti tarafından k1A81k eser. 
Icr, 21 eolo plAklar, 21,30 orkestra, 22,30 
Ajana haberlcrl, 23, son. 

\'tYANA: 
18,M eğtcnccll konser, eaa.at, spor haber. 

leri, 20,:1,5 halk §&rlalan, 21,05 §8.l'kılar, 21, 
15 ka.n§lk ;yaym, haberler, spor, 23,25 çifte 
piyano ile konser, 24,05 konu:ma, 24,20 
gramo!onla dans mus1kU!t, 1,05 çtngenc or. 
kestra.sı. 

BERLIN: 

.. BEYOCLU 
TÜRK 
SARA1' 
l\IELEK 
İPEK 
S'OMER 
1'D..DIZ 

TAN 
AI.KAZAR 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 
OUMliltİ\'ET 

Bir maym gecesi 
A§&k serabı 
Çılgın gençtik 
Fransa. fhti!All 
öp~en yatılmaz. 
Avls.nan gönill ve Çöl 
arkada§ları 

Yaralı ku§ ve KontinantoJ 
Pranga ve tunı; vücutlar 
blldlrmeml§tlr 
Gllzcl günler ve Son uçuo 
Klcopatm ve Çılgm kan 
Kahraman sUvarl, Sablık 
kahramanlar ve FaU dll. 

ğünc daveW 

saat 15.45 de açık eksiltme ile 2 _ 7 inci, 1 O uncu ve 11 inci ınnıflara nehari talebe için 
sabn alınacaktır. Muhammen tu 

yer yoktur. 
tarı .4140 liradır. Şartnamesi ko b ld ·f d · - 3 - lstiyenlere kayıt şartlarım i İı en tan name gön erı· 
misyonumuzda görülebilir. istek· lir. 
lilerin 311 liralık ilk teminat :nak· Sehzadeba~ı polis karakolu arkasında. Telefon 22354 

~v~ m~~pl~~e~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~ ihale günü vakti muayyeninde F m· .: 
dıklıda Komutanlık satmalma 
komisyonuna gelmeleri . (1532) 

19,05 eğlenceli mus1kl yayım, 20,45 spor 
ha.berlerl. 21,05 memleket yayını, 23,20 ka.. 
rrpk yayın. 

ASTORYA KUı;Uk albay, Ate§ ııatnn 

sıJı\h!ar ve Amok 

İstanbul Komutanlığı birl:kle
rı senelik ihtiyacı olan 64.000 ki· 
lo bulgur 9 / 10/ 1936 cuma günü 
saat 14,30 da kapalı znrf ile satın 
alınacaktır. Muhammen tutan 
8640 liradır. Şartnamesi komis · 

yonumuzda görülebilir. lstekJile. 
rin 648 liralık ille teminat mak · 
buz veya mektuplariyle 2490 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Sntmalrna Komisyonun-

euoAPEŞTE: 
18,05 salon orkestraSJ, 21.85 Mwıikl Aka. 

dcmisfnden nakil, 22,35 haberler spor 23 
05 çingene musikisl, 24,05 cazb~d, ~nn; 
l,10 ıso:ı haberler. 

W1'"DJtA: 

18~ çoeuklarm znmanı, 19,05 pl.yano 
kcmacrl, 20 ccnub1 A!rikaya ısayaluıt, 20,25 
ark~ kOll.Berl ve §Ukılar, 21,05 karı§ık 
yaym. 21,5 havadis, 23,10 muhtcUf bcstekft.r 
Jarm eserleri, 24,35 son. 

İstanbul Harlct· As~.· 
. ' . 

kert kıtaatı ilanları 
. -- . ' - . ' ..... 

l\ltLLI 
lSTANBUL 

Şlrlcy .Asi, Yıldırım kap. 
tan 
bildlrmcml.§Ur 

ALEJ\IDAR CUrllm ve ceza, Altnı top 
layan kızlar. 
Blld!rmeml§tlr. 

KElUALBEY BUyUk oyun ve Kaçakçı 

lıır ~ndc. 

K A D 1 K O Y numaraı kanunun 2 ve 3 üncü 
11ALE : Kahram&n bnydut madüelerindeki yazılı vesaikle 
Stl'REl'VA : bltdlnnemloUr beraber ihaleden en az bir saa• 

OSKUDAR 
HALE : b1JdlrmemJ1Ur. evveline kadar teklif mektuplarını 

K A R A G O M R O K Fınd·ldıdaki Komutanlık Satmal-
OZEN : Her feY kazananm ve ma komisyonuna vermeleri . 

Her birine biçilen ederi 750 Fo.u 8.hçı çıratı (lSJl) 1 
ku"" olan 18000 ili 23000 T I Y A T R O L A R 

tane Battaniye kapalı zarfla alı- l!'1At•BtıJ U'f:U:tDll.'ESİ Dün ve yarın 
nacaktır. Şartnamesini 865 kuruşa r t "' d l!M J..-ısmı matine 15,suvare 20 de r 
almak ve örneklerini görmek isti· Sl?hirTı"gat~osu ~~;!:oda Tercüme külliyatı 
yenl~n her gün ö~leden. sonra lf lf llJlf IJllll )pcrct ıamnı bugtın saat No. 60 

::~~:=~:r~~m~!::~~u!k;ıl1:es~ 111111 Mntine 15 de yeni K ad 1 n 
20,30 da 

üncü maddelerinde yazılı belgele- DUDAKLARIN CEMiL SEKA OLGUN 
• "lk ttl 

dan: 
Muhammen bedeli Teminatı Mikları Cinsi 

Lira Lira Ton 
19.500 1463 50 Benzollu benzin 
21 .000 1575 :~OO Dizel mayii mahruku 

l - Yukarıda muhammeıı bedeli :ıe teminat ve miktarları yazılı 
Beo.7::.!lu benzin ve Dizel mayii kapah zarfla ayn ayrı münakasaya 
konul:nuştur. 

2 - Benzinin münakasa&: 6 ' l l ı~t36 cuma günü :;aat 14 de ve 
ma ii mahrukun münakasası da aynl tJÜn ve sant 15 de Ankarada 
Milli Müdafaa Vekaleti binasınd:ı y::ı ·n!acaktır. 

?. - Şartname3ini görmek isti yeninin her gün Ankarada Deniz 
Merkez Satnıalma komisyonuna ve lst~rnbuldn Deniz Levazım Sattn
afm,1 komisyonuna müracaatlaTı. 

4 - Münakasaya girecklerin de tcMif mektuplarını 2490 sayılı 
kan.ı:ı hükümleri" dahilinde müna kasP. saatinden birer saat evvel ko
misyona vermiş olmalarr. (1454) 

Cuıııı ıvnKtar ve 
ölçüsü 

1 -·---· ı l\luv<lk.kat Münakasa gün ve saati 
bedeli teminatı 

Lira Ku. Lira Ku. 
Sabun 30000 kilo 10800 00 810 00 15-10-936 Perşembe 11 
Zeytinyağ 20000 kilo 11200 00 840 00 15-10-936 Perşembe 16 

rı ı teminah olan 1875 liralık 
makbuz veya mektubu teklif mek
tuplarını ihale günü olan 6 - 1 O 
- 936 salı günü saat 11 den en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. 

Takı!:!m Bahçesinin 

apalı kısmmda 

HALK OPERETi 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 
kütüphanesi İstanbul 

Yukarda cins ve miktarları ile t ı?.hmin bedelleri ve muvakkat te
minatları yazılı olan iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün ve 
saatlerde kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

~"~-.unİ lm u 

Bu ak§am 21 • .:ı de 

Matine 17,SO da 

Bu kitapla Diln ve Yarın tercüme 
J...-tilliyatınm altıncı serisi tamam
lanmıştır. 

Bunlara ait şartname, komisyo:ldan her gün parasız verilir. istek 
lilerin 2490 snyılı kanunda ynzılı vesikalarla teklifi havi kapalı zar
fı belli gün ve atlerdcn birer $<ıat evveline kadar Kasımpaşada bu
lunan kon-isyon baskanlıfiına vermeleri. (1691) vermele;-i (308) (1379) FI..EFONCU ıaz 

n t.<-mslllcr 

MA~LOP FAUSTA 

mabeyin odasının kapısı da açıldı,) edı süYari, Dük dö Mayeni, kardinal dö 
kişi birden içeri hücum ettiler. Orta· Gizi, ihtiyar kardinal dö Burbonu \'e 
lığı büyük bir dehşet kaplamıştı. Uzun Ligin ileri gelenlerini yakalamak için 
bir müddettir kalplerde toplanmış dolu dizgin etrafa dağılmışlardı. Ki
olan Jdn ve nefret bu adamlarda avı lisenin ç.anı bütün kuvvctile çalıyor, 
tizerine atılarak kaplan ruhu )arat- şehrin içi knrma karışık olmuş, halk 
mıştı. Giz artık bir ölüden başka bir sokağa uğramış, ha) kırışlar, küfürler 

OCY değildi. Fakat onlar hftla saldır- ortalığı kaplıyordu. Giz tarnftarlan 
. makta '\'C bıçaklamakta devam edi) oJ"- büyük bir korkuya tutularak ~ehrin 
lardı. kapılarına doğru kaçıyorlardı. 

Biraz sonra salonda ve kralın oda· Katerln dö Mediçi ise )atağına 
&nda bulunanlar da yetiştiler, dört uzanmış, müthiş dehasının \erdiği nc
t:raftan sıçrıyorlar, bağınyorlar, kil- ticeyi bekliyor ve ölecekmiş gibi hırıl
fu~ler ediyorlar ve naaşı parçalamak dıyordu. 
istiyorlardı. Hepsinin ilstleri basları 

:ıı: • 

kan içinde idi. Nihayet Gizin ölüsünü 
mabeyin odasına götürdUier. 

Kral odasından çıktı, biran yerde 
J"a.tan rakibinin artık §eklini kaybet-

biş vücuduna baktıktan sonra şunları 
mmJdandı: 

- Ne kadar da bilYilkl.. Ölmüş, fa
kat sağken bfle bu kadar azametli de
ğildi •• 

'Oçüncü Hanri hunlan söyJedikten 
eonra güldü, san dudaklan gerdildi. 
Birdenbire ayağile Ölüntin basına ba-

ıo 

sarak: 

- Şimdi, dedi. Fransada kral ya]. 
nız benim! .. 

Dük dö Giz de bundan on altı sene 
evvel, aynı şekilde amiral Kolinyinin 
başına ayağını koymuştu_ 

Şatonun dört tarafında gürültüler 
baş göstermiş, Dükün ölümü birknc;: 
dakika içinde yıldrrım gibi her tarafa 
yayılmıştı. 

Gizin adamları, hayrette kalmı!;lar 
:. 1 

h ant darbe karşısında deli gibi ola-
rak kralın askerleri tarafından hUcu
ma .uğramış kaçıyorlardı. Bir yığın 

Pardayan. kabinedt·n çıkıp merdh e
ne geldikten sonra yukarı tırmandı, 

Şatodaki gürültülere ehemmiyet \ermi 
yormuş gibi ağır ağır çıkıyordu . • •ihn

yet Rujiyerinin kendisine verm i:; ol

duğu odaya girerek yandaki odanın 
kapısına doğru ilerledi, bir tekmede 

orayı açarak, içeri girdi. Ornd:ı, kn r3 o· 

Janın üzerinde elleri ,.e ayakları h:ığ
lanmış ,·e ağzı tıkanmış bir adam ~a
tıyordu. 

Bu adam, MorÖ\'erdi. 
Pardaynn karyolaya )nk1aşarak, 

l\forö\'erin ellerini ve n3 aklarını çöz

dü, sonra ağzındaki tıkacı da çıkardı. 
Morö,·er ölü gibi ~ararmış, yi:'rinden 
kımıldayamıyordu ... 

Pardayan: 
- Kalkınız! dedi. 
Morö,·er titriyerek kalktı. Pnrdayan 

gayet sakin görünmekle berab€'r ~esi 
titriyor \'e ara sıra yüzü kırışıyordu. 
Bıçağını çekerek Morövere gösterdi, 
İnler gibi bir ses: 
- Affediniz! dedi. 
Pardayan: 
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Iı öldürmek \"e Gizi kurtarmaktır. bu
nu da pek i~i bilirsiniz. 

Üçünün birden renkleri u~muştu. 
Çünkü Jnk Klernanı öldürmek için 
üstüne atıldıkları zaman hiç çekinme
den kralı öldüreceğini söylemişti . Şim 

di bu ndnm Bluvada imi:. ; kral veya 
kraliçe bundan haberdar olursa kendi 
halleri ne olurdu? Ya dar ağacına ve 
yahut da satırın altına giderlerdi! 

J{uJabr dişlerini gıcırtatarak s or
du: 

- Söyleyiniz bakalım, ne istiyorsu
nuz? 

- Efendiler, bana karşı bir ha)at 
daha borçlu olduğunuzu hatırlatırım. 
İşte şimdi hu borcunuzu ödemenizi 
is tiyorum. 

~en l\falin çıldırmış gibi bir sesle: 
- Kimin hayatını L tiyorsunuz? 

dedi. 
Pardayan sakin bir s esle ce\'ap ,·er 

di: 
- Hanri dö Gizin! 
Sf'n l\l:ılin tecssüriinden ba şını önü

n <' F'•di; ağlıyordu. 

J\:alabr, l\lons eriye döndü: 
- Şu halde, eğer Dükü öldürürsek 

uamm:suz ola c..-ığız, eğer öldürmezsek 
mnhvolacağız! l\tonseri IUtfen beni 
öldür! 

- Ya beni kim öldürecek? 
J>arda.}nn bu sözleri dinledikten 

s onra: 
- Efendiler! dedi. Borcunuzu öde

rneğe karnr verdiğinizi soru.} orum. 
Fnknt bunun s ize ıztırap Yerdiğini 

gördüğüm için size hir anlaşma teklif 
ediyorum. 

Cc arkadaşın gözleri ümitle parla
dı ı:\<'n Malin hırıltıya benzer bir ses
le: 

- Ejter, Gizi bize bırakacak olursa-

nız üçümüzün de hayatını emrinize 
hazır bulunduracağımızı ,·andcdiyo
ruz. 

Pardnyan cevap \'erdi: 
- Kabul etmiyorum. Teklifimde şu: 

Gizin hayatını tamamile bnna bağışla
yacak ) erde, on dakika kadar bu ha
yntt.ın vazgeçmenizi istiyorum .. 

Üç arkadaş Şövalyenin ne demek 
istediğini nnlnmı)arak birbirlerine 
baktılar. 

Pardayan i7.ah etti: 
- E,·et, Düke birkaç şey söylemek 

istiyorum, bu görüşme ancak beş da
kika kadar devam edecektir. Bundan 
. onrn onu size bırakacflğım. Heni din
le)iniz!. Dük buraya girecek değil mi? 

C'çii 1ıirden nefes nefese ccrnp ver
diler: 

- F.vet. girecek ... 

- Bir kere burnyn girecek olursa, 
ancak mabeyin odasından çıka bilece
ğini habul ediyor mw•unuz? 

- ırnçük merdivenden de çıkabilir! 
- llu da doğru. O halde üçünfö: de 

küçük merdivende bekle) iniz. nu su
retle her taraf kapanmış olur .•• 

Pardayan duyduğu kılıç, nal 'e 
mahmuz s es leri üzerine biran ı::e ini 
kestikten sonra devam etti: 

- Odur!.. Buradan heme:t çıkın! .. 
En geç on dakilrn sonra Giz. ı::izin ola
caktır. Hn) di c•ıkınız ! .. 

Parday:ın dimdik bir \Uziyet a ldT. 
Gözlerinden çıkan a teş \C hareketin
deki hakimi.}et bu adamın müthic; hir 
şeye kara 'erdiğini gösteriyordu. Giz
le ynpnr.:ığı görüşme, hayat \eya 
iSlüm içindi. Pardayan şimdiki halile 

insandan ziynd<.>, bir ) ıldırımn benzi
yordu. 

Üç ahbap hu vaziyet kar.,ısında ken
dilerinin ne kadar aciz olduklarını an-
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--------------------~--------~~~---------------------)ayarak dışarı çıkıp küçük merdiven

de beklemeğe başladılar. 

Sen M.alin çıkarken: 

- On dakika? diye mınldandı. 
Pardayan: 

- Merak etmeyin, fazla değil! diye 
söylendi. 

Merdivenin kapısını kapadı. O za. 
man uzun bir nefes aldı. Gülerek kol
larını kavuşturdu. işittiği bir sesin: 

- Zatı şahane, sizi kabinelerinde 
bekliyorlar monsenyör l dediğini an
layınca. yüzünü mabeyin odasının ka
pısına çevirerek kımılmadan bekleme
ğe başladı. 

Sarayda derin ve korkunç bir ses
sizlik vardr. Pardayan ağır ve sert 
adımların mabeyin odasını geçtiğini 
duydu., 

Nihayet Dülc dö Giz kapıda görün
dü. Iki adım kadar ilerlettikten son
ra biranda kralın bulunmadığını ve 
Pardayanın kımıldamadan beklediği
ni gördü. Evvela sarardı, sonra dışarı 
~ıkmak üzere hemen geri döndü. Fa· 
kat bu anda kapı dışarıdan kapanmış
tı. Bunun üzerine odada çevrilmiş ol
duğunu anlayarak Pardayana doğ'ru 
döndü YC başını kaldırarak: 

- Kimsiniz? dedi. Ne istiyorsunuz, 
burada işiniz nedir? 

Pardayan sakin bir sesle: 

- ismimin size pek lüzumu yoktur! 
diye cevap verdi. Beni pek iyi tanırsı
nız. Ben, bundan on altr sene evvel 
Kolinyinin otelinde sizi tokatlayan 
adamım. 

Giz di~lerini gıcırdattı. 
Par dayan devam ediyordu: 
- Ben bundan sekiz ay evvel sizi on 1 

bin kişilik bir halk önünde "Dayak ye-

miş Hanri,, diye teşhir eden adamım •• 
Giz homurdandı: 

- Cehennem zebanisi 1.. 
- Ben, Sen Deniz sokağında sırf 

zavallı bir kadını kurtarmak için size 
teslim olduğum zaman: alçak diye 
bağırmanıza. mukabil bu sözü bir gün 
gırtlağınıza hkayacağını ve muhak
kak k~ndi elile sizi öldüreceı~ini söyli
yen adamım .. Hanri dö Giz, "Dayak 
yemiş Hanri !,, Ne istediğimi mi soru
yorsunuz? .• nana ettiğiniz hakareti 
temizlemek için kanınızı.. Hanri dö 
Giz, Kolinyinin ve daha birçok se.n
yörlerin katili! Burada ne işim mi 
var? .. Namuskarane bir çarpışma, kı
lıç kılıca, hrçak bıça~a. göğüs gö~üı;;e 

bir çarpışma için sizi l::ekliyorum l 
Dük dişlerini gıcırdatarak söylen

di: 
- Delisiniz! dedi. Hey .. Bana ha

kın ! Orada kim va r? Bu deliyi te,,Iiif 
edin! 

Giz kapıyı a çmak üzere atıldı. 

Fakat kapının arkasından: 
- Öldürün! Şu Giz lı:ö pc&i ni orta

clan lrn lclırrn ! Ces ur I\:ı l 1 Jp· C"t;Ur Sen 
Malin! diye sc...ç;Jer geldi. 

Giz bembeyaz oldu .. Eir :l ~idl:! . ı~cr 
şeyi anladı! 

Pardayan: 
-Mösyö! dedi. Size ya l nız bir kur

tulu" yolu kalıyor ki, o da şu küçiik 
merdivende hel<liyen üç as ilzadeyi 
ciğnemektir,. Fakat daha evv~l dP he
ni öldürmeniz lazımdır.. lfarar veri
niz! 

Sizi namuskfırane hir düelloya da· 
vet ediyorum. Eğer kabul etmiyecc'i 
olurasnız kapılan açar, katilleri hur::ı.

ya davet ederrk: 
"Bu adamı öldürünüz, çünkü kendi-

dairesine müracaatlar. 
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sini nıüdafaa edemiyecek kadar al
çaktır!,, derim. 

Giz, görilnmiyen bir kuvvetten im
dat ister gibi etrafına bakındı. Düş
tüğü kapandan nasıl kurtulacağını ve 
neden daha çabuk hareket etmediğini 
düşündü. Kral kendisinden evvel dav
ranmıştı •• Artık mahvolacaktı?.. 

Nihayet kurtuluşun ancak kendi 
kuvvetile olacağını anladı. Harp mey
danlarında kendisini büyük bir kahra
m:ı.n yapan meşhur cesaretini topla
dı. 

Şu herifi .. Sefil Pardayanı öldür
mek .• Sonra, merdivene atılıp önüne 
çıkan bütün manileri devirmek .. Kra
Ji~enin dairesinden geçerek kan için
de dört köşe avluya dii§mek, maiyeti· 
ni toplamak ve kralın dairesine çıkıp. 

onu kendi elile öldürmek •• 
lşte bir an içinde Gizin kurduğu 

pta.n buydu. Hemen kılıcım çekerek 
Pardayanın üzerine atıldı. Aklrnca 
ona kılıç çekecek vakit bırakmayacak
tı . 

Pardayan bir sıçrayışta kendini ar
kaya doğru atb, bu anda Giz, onu kr
lıcr dinde ve müdafaa vaziyetini al
mış olarak buldu. 
Çarprşma çok kr~ müthiş ve yıldı

rım gibi oldu. Pardayan hiçbir şaşırt
ma hareketine lüzum görmeden, haya-

tını hiçe sayarak dosdoğru ileri atıl
dı. Balafrenin elinden kıhcı düşmüş· 

ve sırt üstü yuvarlanmrştr. Pardaya
nın kılıcı Dükün göğsünü delmi5, ar· 
kasından çıkmıştı. Pardayan kılıcını 

çekerek yerine koydu. Birkaç dakika 
ka dar kımıldamadan durduktan son
ra: 

- 01 dil! dedi. Evvelce Divinyerin 
önünde söylemiş olduğu bir kdime 

yüzünden öldü.. Adiyo monseuyör 
Dük! Bir söz için bir kılıç darbesı çok 
mu? Elbette değil. Yalnız, senin bir 
sözün serseri bir Şövalyenin biraz fik
rini değiştirmişti. Fakat benim kılıcım 
ise krallığın cihetini değiştirdi. Ara
daki fark budur. 

Şövalye bir müddet kendi kendine 
bÖylece söylendikten ve Düke bir 
daha baktıktan sonra hemen küçük 
merdivenin kapısını açtı. Alaca karan 
Iıkta, renkleri sararmış üç yijz mey-
dana çıktı. · 

Pardayan: 
-Efendiler. on dakika henüz bttme 

di. Fakat zararı yok içeri girebilirsi
niz. Sizi borcunuzdan affediyorum ve 
DUk dö Gizi iade ediyorum. dedikten 
sonra yavaş yavaş merdivene doğru 
yürüdü. 

Kalabr. Sen Malin ve Moruıeri içeri 
daldrlar. Bıçaklan ellrinde idi. Dükü 
yere düşmüş ve kan içinde buldular, 
Hayretle yerde yatan naaşa bakmafa 
başladılar. 

Acaba Pardayanla Dükün ara.4'rnda 
ne geçmiştJ? Bu anda Dük de hafif 
bir kımıldanma göründü. Ölmemişti .. 
Gözlerini a~tr, kalkmak istedi, inliye· 
rek şunlan mırıldandı: 

- İmdat! .. Beni öldürüyorlar? 
Bu sözler yandaki mabeyin owrn

dan da işitildi: Orada duran yedi kişi 
birden bağırdılar: 

- Öldür! Tamamla? .• 
O zaman. asabi bir hareket üÇ kati

lin de ben 1iğini kapladı; Dükün iizerf
ne atılarak onu, brçak1arile delik de
§ik ettiler. Dük sua bir g&Yf(!tlı! siirük 
lenmek istiverek inledi: 

- Efendiler ... Efendiler! 
Uç arkadaş küfürler ederek stılrfrr

makta devam ediyorlardı. Bu anda 
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tık devriilem seyahatini yap -
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ikmal etmiıti. 
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bda, 1913 de John Henry Me
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C .... Fıkralar I 
Mü9teri - Kuvvetli bir gözlük 

istiyorum. 
Gözlükçü - Sizin ltinize bu 

yarar. Fevkalade büyütür. 
Mütıeri - Beı veya altı defa· 

dan fazla büyüttüğünü sanmıyo
rum. 

Gözlükçü - O halde tecrübe 
ediniz. Bet kilometreden aıağı 
uzaklıktaki cisimleri arkanızda 

göreceksiniz. 

* * ~ 
öğretmen - Kalk bakalım, 

Faik 1 Sağ cebinde 30, sol cebin
de de 18 kuruı para olaa. üzerin 
de ne olut? 

Faik - Babaırun pantaloau o
lur •.• 

~ .. ~ 
Bay Ali İatanbuldaki fabrika· 

lardan birinde memurdur. Bir 
gün mOdilrün yazıhanesine girer. 
Muzaffer bir tavırla amelelerin 
gecikmemeleri için bir çare bul· 
duğunu söyler: 

- Ah 1 Bakın ne iyi! Bu çok 
mühim. Peki anlatın bakalım bul 
duğunuz weyi! 

- Çok buit. Herkea girer, 
fab:ibya son gelen zili çalar. 

Gülen adam 

"'. 

• • 

1 ve 2 numaralı resimleri &il • 
l'f'lce kesenini&. Resmin daha 
kuvvetli durabilmeal için o Jata, 
da bir brtona yapqtırıraımsTam 
ağ.znı balundufu yerdaı bir çala 
ile çlxenlnlL 06.derinl de cene 
teakln plnnnl• oyanam. 2 nu
maradaki dDl çala ile çlidiifnls 
ağıa ,erüıe IObr n brtoma ar
ka tarafmdaa opatınmıs. Ol1eD 
adaama dlUnl plranmf ft Ye ak· 
lcrial ......... .... .......... 
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Yanlış 
hesap 

, 

Dünyada ne Tar; ne yok? 

Erit rede 
cenaze 

merasimleri 
Bir İtalyan müstemlekesi olan 

Eritre yerlileri Habeşten ırkına 
mensupturlar. Onlar da Habe§li
ler gibi ölülerine ıstırap ve keder 
tezahüratında bulunarak hürmet 
ederler. 

Eritreli ölünce ailesi. yani men 
sup olduğu kabilenin bütün fert· 
teri cenazenin bulunduğu eve 
koprlar. 

Gelenler ölünün üzerinde yat
tığı yatağın etrafında dolaprlar, 

' 
j F aydah Ellılelert J 

Bir dQ~me 
kutusu 

Altı kibrit kutusile kolayca 
yapılabilen bu küçük şey, düğ " 
meleri. iğneleri, ilh ... . • koyma~ 
için kullanılabilir. 
Bozulmamıı altı tane bo1 ~ 

1 
u __ , 

1 
rit kutusu alınız. İçlerini çıkarı-

Eski dağ ıporcuıu Tepeg5x 
ırkadaflarile tehliketl bir buz 

denizinin Ustüne çıkarken, ipin 

en ucunda bağlı kalmak için cid· 
dl ıebpler gösterdi. 

' • r 

, '""· . 'ırr. .r--
,ı, 

Sonra, feryat ederek kendilerini 
kannUatO yere atarlar, bqlanm 
toza ve çamura bularlar. ölUye 
daha yakın olanlar bu tezabtırat· 

ta daha ileri giderler. Yüzlerini 
ustura ile çizerler. 

GUrWtUler, lnlltiler devam et· 
tiği müddetçe alUnUıı ailesi ceae 

dl iyice yıkar, yağlar. Ve torba 

biçiminde yapılmıf bir kefene 

sarar. Bu kefen alfloilıı zenginlili 

ne göre değipr. Ya kenan yald.ıa 
1ı ince bir tillden, yahud da kaba DUıilndilğil gibi, arbdaflan 

ilk kısma zahmetsizce tırmandı- ve yamah bir kuma!tan yapılır. 
Ju, ve ipin ucunda bağh olan Te ÖlflmUn ertesi gilnll enet en 
pegözü de beraberlerinde aürilk· yakın kıptı klliseılne g6tUrlllUr • 

Feryatlar, iniltiler, hıçkınklar a, 
lediler. 

JPabt. iri ric:utlu bu adamm 

alırlılma taNmmUJ edemfyen 

iki dala bydılar n Tepegktln 

tlltlne 4tlttUJer. Alnyan .. 

-- ltıe9lnl berWnl otutturan 
llPk •• dala, bliehatl bir he-

rasında rahip cesedi takdis eder. 

Eritrede her kabile a.zaaı ken

dilerinin tek bir cedden geldikle

rine inanırlar, •e binaenaleyh 

biribirlerinl u veya çok akraba 
sayarlar. 

Tıkdil edOen ceset, kiliseye 

çok yakın olan mezarlığa götU, 
rülilr. öUl çok derin olmayan bir 

çukura konar, rahip il.zerine Uç 

kürek toprak atar. Sonra, orada 

buhmanlamı hepü çukurun anan 
de reçlt rami yaparlar. Ve ıeç-

tikçe attıktan tatlar~ çukuru dol 

dururlar. Ne bir bbir inta edilir 
ne de bir kitabe konur. 

ÖlDnGn çok yakın akrabam n· 
lerine d&ıUnee aaçlannı trq eder 
ter, •e on1an huıual ocakta ya• 
kadar. 

nız. Çekmeceye benziyen fçlerla 
ön tarananna zevkinize göre bir 
kumaı parçası yapıştırınız. 

Çekmeleri kutularına koyu • 
nuz, bunlan üç kat teşkil etmek: 
üzere ikiıer ikiıer iklter yanyana 
koyup sıralayınız. Bu suretle U. 
tı glSzlil bir komodin elde ede • 
cekainiz. ~ 

Kutuların yanlarını da biribll 
rine yapııtırdıktan sonra, genip 
lifi çekmelerin uzunluğu Jr:a • 
dar olan bir bezle kumodini tams 
men örterek gene yapııtırıııu. 

Artık bunu faydalı bir 9ekilde1-~ 
çinde düğme ve iğne muhafaza 

edebilmek için kullanabilirsiniz. 

Bulmaca 
Bugtınlerde gazetelerde adım 

çok ıeçen Türk huduttan dıp 

da bir Türk ıehriyim. 7 bar• 
fımdan 1,3 ve 4 Uncll harflerim 

ecdat manasına gelir. 1, 2, ve 4 
üncü harflerim sizi doğuranı bB· 
dirir. 5, 4, 6, ve 7 inci harflerim
ae bUyUk taıdu. 

Birinciye bir elektrik ftnert. 
ikinciye ve UçUncUye birer mG
rekkepll kalem verilecek aynca . 
ild yUs ki1iye de muhtelif be(ll. 

yeler dağıtılacaktır. 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece lıupona 
4 Birinciteşrin - 1936 

• buırlanır. İnlemekte ft feryat 

etmekte devam eden iyi Eritrel 
ler blribirlerine, ekaeriy.a aatlef 

ce ıllren büyük .ziyafet ftrirler~ 

Teakar adı verilen bu .. yafetla 

pyeai iSIUyil takdil etmekten le 
blrettir. Ayni ehemmiyette iım. 

d .. OçGnctı slyafetıer, ..... 
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Tehlikeli. vo~ 
arkadaş. 

O glhı• ·on arkadaş bulvarlar
'cfan birinin lokantasında toplan· 
mrş, garbi Afrikada mühim bir 
uçuştan dönmüş olan cesur tay
yareci Eticnne'in dönüşünü kut 
biayacaktrk. 

Bizim ısr•nmıza lüzum kalma 
<1an tayyareci piposunu yaktık • 
tan sonra anlatmağa başladı: . •. 

- Sekiz senedir tayyare ile 
:Uçarım, ·si'.z d~ kabul edersiniz ki 
bir çok kerel~re ölüm tehlikeleri 
atlattım ... 

. Bu teh.likelerin her birinden 
ölmeden sıyrılabildim. Sanki, ta· 
liimle aktedilmiş bir muahedemiz 
vardr. Uğradığım kazalardan ni
hayet hafif birer yara ile kurtul· 
muştum. 

Sağlam:' çift satıhlı "Kırları • 
gıç,, adh bil tayyarem vardı. Da
Jtardan hareket ettim, ve iki mola 
.ile garbi. Afrikaya ·gitmek niye· 
tindeydim. İlk indiğim yerde 
Öört gün kaldım, motördeki kü
çük bir arnayı düzeltmem la· 
zımdı. Tamir bitince ğene hava· 
l.ındrm. 

Niyetim Sierre Compli'da dağ· 
larmı takip ederek Fransız Kon
gosunu çaprazvari katetmek, ve 
Belçika Kongosu civarında Ma
kokoya gitmekti. 

Rüzgar şiddetli idi. Tayyareyi 
muayene için üç defa yere indik 
ten sonra, sonuncu defasında sür 
ati arttırdım, ve rüzgarı da arka 
ma alarak, saatte iki yüz kilomet 
telik bir. sür.atle Makokoya gel-
Öim. , 

Dostum Roland bekliyordu.Be 
ni görünce dostça karştladı. Ora 
da ', birkaÇ gün kaldım. "Gezdik 
eğlendik. Hareket 'günümün. ari
fesinde Roland bana , sordu: 

· .:_ Etienn~. bana bir iyilik et· 
mck ister misin? 

- Hem de zevkle, dedim. 
:Emrine hazırım. Nasıl bir iş? 

Eğer, teklif edeceği şeyi ev
velden keşfede bilseydim 1 Roland 
koluma girdi ve beni bahçeye gö 
türdü. Uzun boylu bir Şampan· 

zayı gösterdi ve izah etti: 
- Müzeum direktörü benden, 

kendisine erkek bir Şampanze 

bulmamı istemişti. Evindeki öl

müş. 
Dostum tereddüdümü hissedin 

ce, ilave etti: 
- Sana, her tedbirin alındığını 

'!ıÖylemeği unuttum. Hayvan iyi· 
ce bağlanacak ve seni rahatsız 
etmemesi için ne lazımsa yapıla

cak. 
- Peki, dedim. Götürürüm. E

ğer, bu seyyah yüzünden başıma 
bir felaket gelirse. Cezasını sen 
çekersein. 

Bu sözlerden sonra ikimiz de 
gülüştük. 

Ertesi gün şafakta "Kırlangıç., 
hangardan çıkmış ve harekete ha 
zırdı. 

Hava rüzgarsızdı, motör gayet 
iyi işliyordu. Böylece bir saat 
kadar uçtum. Franceville'i geçin· 
ce tayyarenin sol tarafa aktığını 
farkettim. Muvazeneyi temin için 
tevazün dümenini manevra ettim, 
o esnada iki ayağın boynumu sık 
tığını hissettim. Başımı çevirme· 
ğe çalıştım, fakat, o kadar kork
tum ki, saçlarım kasketimin al
tında diken diken olmuştu. Şam· 
panze çömelmiş, arkamda duru
yorôu. Ensemde ılık nefesinin 
ohlamasım hissediyordum . 

Sımsıkı bağlanmış olan bu hay 
van bağlarından nasıl kurtulmuş 
tu? Kafamda beliren ilk sual bu 
oldu. Sualin hallini başka bir za 
mana bıraktım. Bu an için mühim 
olan, kendimi, beni boğacağını ve 
ısıracağmı bildiğim bu hayvan • 
d<i? kurtarmağa muvaffak . ol
maktı. 

Elimdeki dümenleri bır<!k.tım. 

Maymunun el!erinden birini ya
kalc.dım ve avucumda kuvvetle 
sıktım. Can acisile ensemi bırak 
lr. Tiz bir ses çıkararak sıçradı. 

Başrmın ü:;tünden atladı, ve tay
yarenin kanatları üstüne düştü. 

Bu ani hücumdan kurtulunca, 
vaziyetim tehlikeli safhasından 

-t:~~r:~,~ 
w .... ,. • 

C......;._ 

Ansızın bir gürilltü i..Jittim, ve bir 
cismin döne döne yere dü-§mekte oldtı.
ğwıu gördii.m. ' 

kwtulmuşcu. 

Tayyarenin alt kanadı üstUne 
oturmuş olan Şampanzenin a
ğırlığı muvazeneyi korkunç de
necek der~cede bozmakta idi. 

Tayyare gittikçe sağ tarafa yat
mağa başlıyordu. Biran, şiddetli 
bir sarsılma neticesinde onu düş· 

müş zannettim. Fakat, iplere sa
rılmıştı. Yavaş yavaş gözümde 
tayyarenin düşmesi ve benim ölü 
mUm canlanmağa başladı. 

Rüzgar da bu tehlikeli vaziyeti 
korkunç bale sokacak kadar şid
detie esmeğe başladı. Kırlangıç 

attık dümefle itaat etmiyordu. 
Cesurane, fakat ümitsiz bir ma
neua ile yükselmeğe muvaffak 
olôum. Beni hasmımı ihmale mec 
bur eden yalpalardan kurtulun
ca, sağ elimi deriden ceketimin 
ceı..ıne daldırdım, ve her zaman 
yanımda taşıdığım otomatik ta
bancamı çıkardım. Şanpanzeye 

doğru çevirerek üç el ateş ettim. 
Birinci kurşun boş gitmişti. ikin 
cisi kanatları bağJz.yan iplerden 
tiriı·e rastl~dr. Y2lm.z, •üçüncü 
h'!defini bulmuştu. 

Yaı;alar:an Şampanze acıyı ve 
hiddeti anl.;tan bir ses . · çıkardı. 
Ne<l,.n soma, 'olduğu yerden düş 
tü, fakat tekerleklere asıldı. 

':leni bulunduğu yerde onu gö 
:-emiyordum. oraya yetişemez· 

dim de. 
Bu mü.;adele esnasında - dik 

kat etmedim - Kırlangıç rüzga 
rın tesiriie ark~}'a düşüyordu. 

Derhal başüstU süratle yere in
meğe başi:ıc"h. O zaman kendi 

kendıme: 

- Bu 'dçfa, dostum, dedim, aki 
betiıı kötü .. Kurtulman imkanı 

yok. 
Maamafih, kendime hakimdim 

soguk kanlt idim. Dümenlere sım 
sıkı yapışmış, bu ani düşmeyi sey 
rediyor gibiydim. 

Birden bir gi.irültü oldu, ve bir 
cismin dönerek toprağa doğru 

düşmekte Qlduğunu gördüm. 
Süratli bir dümen hareketile 

Kırlangıç gene dikilmişti, Suku
tu nıhayete ermişti. Tekrar mu• 
vazcncyi temin ederek, hiçbir ye
re ~aıpmadan yavaş yavaş ot• 
larla örtülü bir sahaya iniyordu4 

R~hat bir nefes aldım. Bir mu• 
cize ile kurtulduğumu kendi ken 
dime itiraf ediyordum. Tayyare· 
nin indiğini gören müstemleke 
halkı ve zencileı etrafıma toplan
mrş:ardı. 

Zı::r.cilerden biri Şampanzenin 
başsrz vüctıdunn taşırp.akta idi, 
Baş!:ıın kopmuş olması düşme 

esna~ında neler oJup bittiğini an 
latti, mayrn-.ın t<:kerleklere yapış 
mış, fakat bu vaziyette uzun müd 
det blmca yoı;ılmuş, burasını 

iyi bulmıyarak tayyarenin öteki 
kanajma t~rmarımak istemişti .. 
İhtimal bu esn:Hla kafasını us· 
kuta (pe~·vaııeye) kaptırmıştı. 

Gelen müstemleke ahalisinden 
biri Duval, Rolandın iyi bif dos 
tu idi. Sergüzeştimi öğrenince, 

lıaua. azami mic:;atirperverlik gös· 
terdi. 

•ı. - :_ . # • 

üç gün rnnra ond<l!l ayuldım, 
Kırlangıç gene güzelce tamir e· 
dilmişti. Duvaldan, arkadaşıma, 

Şampanze::ım nasıl bir zaruret 
ntticesi ölmüş olduğunu anlat
masını rica ettim. 
Dönüşüm gayet rahat, tehli· 

kesiz geçti, bava da çok güzel .. 
di. 

ı ... arflerıe resim yapıyorum 

ô 
L 

Mi ki bahçıvan 

" ' 

Tuzak 

t I J 

' ,F; • ~ 
'~ ' .. ·-~~ ·'"·· .. _-_ . _- ~ 

~ 
Bay Kerim Afrikada aslan avı ''Silahımı bir kazığa iyice bağ Birkaç adım ötede, vahşi hayva- Karaca parçasını ağzına ı:ı ldrğı 

4a gitmişti. Aslan avlamak için ladım. Rovelverimi bir karaca nın görcrniycceği bir ağaca sak- zaman rovelverle boğazından, si-
. b' · b ı B k ı- 'f .... · · · kl dı U k 1 d A 1 ... ... 1 . ..ı· tabla da karnından yaralandı. 
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