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©lYI m lfll lYlrnwe't l1'il tYı ~cıı metı n n ın t~maısoaıro9 ır@ ırk 
maı°U:l.9>lYl<a.1\Çonnlf'll lflleşırnyalt:o0 aınıa vaı'[Çaıın <e1f!J(Aıro u
ffi\YI mnyesDn Dlnl g<alOeyan Do Sancak if"ü ırkOeırDn Din 
rh1e~<eH~a\IRIOo ıroltlımayDş ve prrotestoOaııro mlUısbet 
Dıl®°U:D©~ veırnycır : 

r nsa, Antakya işinde bizimle 
m · za ereye razı .oluyor 

Suriyede gençlerin muhakemesi 12 gün 
sonraya bırakıldı - 150 ilklerle beraber 
Taşnaklar da tahrikat yapıyorlar - Türk-

leri soyan bir arap çetesi türedi 

Güzel ve TiirT: A11tal.:yamtzcüuı 01, 
?na"4:1arıı. 

(Yazısı d üncüde) 

Dördüncil yıl başlanırıcında, rekt6r, 

Üniversite kürsiisündertı)tedi ki: ....... 

·versiteı· -Ca.tiil 
• • e ş re e ız! 

Yarım münevver? Varım dolıtor? yarım 
hukukçu? Yorım alim? •• Bunla!9da 

,, ne umabiliriz? 
~a il cesurdur,, derler... Ya 

iversiteli cahil ne olur?,, 

Bu sabrılı Vn· •t d 1 . . ıvcrsı c c açı ma mcrasımın<le bulıma11lar tıc açış nut1.:unu 
söyliycn Rektör 

. 1 teşrinievvelde açılacak iken lisele
rın olgunluk imtihanlanmn bitmemesin 
~en dolayı açılması geciken İstanbul 
Üniversitesi bu sabah saat 10 da mera
simle açıldı. 

Merasimin y<ıpılaca fi. ı üniversitenin 
büyük konferans salo~~ daha saat se -

kizden itibaren dolmağa başlamıştı. Sa 
at 9,30 a geldiği zaman salonda otura
cak değil ayakta duracak bile yer kal
mamıştı. Buna rağmen yüzlerce talebe 
bahçede çiselemekte olan yağmura rağ
men bekleşiyordu. Bu hal merasımın 

(Devamı./ üncüde) 
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Atatürk 
Dün Ankaraya 
hareket ettiler 
Bu yazı, İstanbul ve İstanbullu· 

ıarla beraber geçiren Cumhurrcisi
miz Atatürk, dün akşam Ankaraya 
avdet buyunnuşlardır. 

Cumhuriyet bayramının ve Mcc· 
.İ3İn açılışının yaklaşmasr dolayı -
.. ile Ankaraya dönen Büyük Önder 
saat 16,20 de hususi motörle Dol
mabah!;eden Haydarpaşaya geçmiş· 
,er ve saat tam 17 de hususi trcnle-
ıle gardan ayrılmışlardrr. 

Büyük Şef hareketinde şehrimiz
Jc bulunan saylavlar, hükQmet mü
mesilleri, askeri erkan ve hararet
li tezahürat yapan bir halk kütlesi 
tarafından uğurlanmıştır. 

YıldırJm mahkemeler 

bir argl e içme 
meraktır 

Bunun teıaşile 
olanı biteni görme
mek te makuldür 

Müşerref olabıllrmlylz ? 
Efendim dlyeQ az kaldı 

mahkOm oluyordu 
llçüncü sulh ecza nrnhkeme."inde bu 

sabah iki davaya bakıldı. Birincisi 
söz atmak davası idi. Kumkapıda otu· 
ran Raşel dün akşam tren ista.syonun-

(Devanu 4 üncüde) 

Ôylc ise fakir fuka.ra için si r c7• avcılı ğmdan ba§ka çare kalmamıştır! •• 

Bedbaht şişli! bedbaht Mecidiye kö~.?il ! 

···sinek çi tliği , nde 
filt fiatıarı yükse di ! 

Hu yüzden mesken masrafına dayanılmıyor 
Belediyenin Şişlideki Ermeni 

mezarlığı arkasına kamyon kamyon 
çöp dökmesi neticesi, Mecidiye-
köyü, bir "sinek çiftliği,, haline gel-
miştir. Bir odaya filt sıkıldıktan sonra, 
yerden faraşla sinek toplandığını geçen 
giln bir resimle tesbit edip göstermiş -
tik. Bugün de, Mecidiyeköyü ve Şişli 

civanndaki sinek bolluğu yüzünden 
o civar bakkallarında flit ve emsali si-

nek öldürücü (yahut bayıltıcı) mad(fe-
lerde bir fiyat tereffüü yaptıklarını 

öğreniyoruz. Bu vaziyet karşısında, 

halk için sinekleri teker teker avlamalC
tan başka çare kalmıyor.Çünkü, flit pa 
rası da inzimam edince, Şişli civarında
ki evlerin kirası kendiliğinden bir bu • 
çuk misline çıkmış oluyor. İkinci sayfa
mızdaki (Dogvru değil mi?) sütunumu-, , 
zu okuyunuz. 

Beş SS!f'\l®@ı n ır ®a:'@Öll'il. ~lYI UUa1İn1a1iil 
lQ) u 1r v o lh11Yl ©\ n 
bu yüzden Dün 

çırpına çır ına ··ıdü 
Avramın eroini nereden aldığı araştırılıyor 

Tarlabaşında sucu Halil sokağında 

104 numaralı evde oturan 27 yaşında 

Yako oğlu Avram beş scndenberi eroin 
çekmektedir. 

Avram dün akşam üzeri tedarik etti-

haber gönderilmiştir. Civardaki doktor
lardan biri bulunup getirilinceye kadar 
A vram çırpına, çırpına ölmüştür. 

Vakadan zabita haberdar edilmiş, 

M lQı'\t h n ş lb> n ır 'fF a c na fi eroini fazla miktarda almış. Ceviz 

sır kamyonet: sokağında 20 numaralı eve gitmiştir. 

nöbetçi bUlunan zabita doktoru çağrıl
mış, muayene neticesinde ölümün faz
la eroinden olduğu tesbit edilerek ceset 
morga kaldırılmıştır. 

uçuruma 
yuvarlandı 

Avram bu evde otururken rengi sarar
maya1 başı dönmeğe başlamış, doktora 

Yedinci 
A vramın eroini nereden aldığı etrafın 

da şiddetli takibat yapılmaktadır. 

Balkan 
24 yolcu ile Tarsru tan Namruna 

gelmekte olan bir kamyonet Akdağda 
5 metrelik bir uçuruma yu\·arlanmış, 
14 yolcu ağır ve 6 yolcu da ümitsiz bir 

şekilde yaral~~mıştır. :olculardan oyun arı du·· n bı•ttı• 
bir kadın \'C ıkı kız çoeugunun kafa . , 
tasları parçalanmış kaburga kemikle-
ri kırılmıştır. Yunanistan 153 puvanla birinci, Yugosıa,1ya 

Neier 
yiyoruz?! 

Kırk sene klmyager•lk 
yapan b r zat uzun lf:c· 
rUb~lerden sonra •u 

neticeye varmıfhr: 

Bütün 
yediklerimiz 

mahlüttur 
Kaij türlü yağ vardır. Tereyağı 

namı altında neler yiyoruz. Karışık 
yağlar neden yapılır. Yağlarda ya
pılan hilekarlığı nasıl anlayabiliriz. 

Bu ve bunun gibi bütün yiyecek 
maddeleri üzerinde kimyagerler -
den esnaftan, tüccardan ve bu işle 

alakadarlardan öğrcndikletjrnizi bir 
tetkik yazısı halinde negretmeye 
başlayacağız. 

Bir kaç gUn sonra 
HABER' da 

71 puvanla ikinci, Romanya 65 puvanla 
iiçüncü, biz 28 puvanla dördüncü oldu;, · 

Yad:ııci Balkan oyımlarına iştira1c eden atletlerimizin ilk lrofilcsi Pireden • 
hareketleri esnasında. 

Balkan oyunlarının bitmesi dolayı. 
sile komite Atatürke, Bulgar kralına. 
Romen kralına \'e Yugoslavya kralile 

''Balkan gcnçlibri Atina stadında 

sunar ve milletinizin serer \'e saadeti 
için en samimi temennilerinin kabul 
buyurulmasını rica eder ... 

1 
Yunan kralına a:iiağıdaki telgrafı çek
miştir: 

._ ________ ....... .__.. müttehit olarak en derin saygılarını 

Maraton koşusunda birinci gelen 
Yunanlı Kfryakosa nrilen muhtelif 
hcdi)c arasında Atatürkün büstü de 
verilmiştir. Spor sayfamızda okuyunuz 
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"Faşizmin franga çarpıp 
ne demektir? sendelemesi ,, 

Bir okuyucum, yaıdığlm yazılardan birindeki malQmatı natamam bulmuş, 
diyor ki: "Bolımklerin Val'§ova önünde mağlQp olmaları Uı:erine niçin artılr fsti· 
li hareketlerinin nihayete erdiğini anladım. Lakin, franktaki sukut ne sebeple 
faıizmi sademeye uirattığmı vazıh olarak anlıtmıyorsun\U.,, · 

Bu meseleye dair gueteminn başka bir sütununda tafsilat verildiği için, ay· 
rıca üzerinde durmatı zait saymıştım. Mademki gözden kaçmtJ, iuh edeyim: 

Frangın dü9meai, hakiki bir düımek değildir. Buna biuat FranaızLu "alig· 
nement,. yut ''hlsaya ıelmek,. diyorlar. Leon Blum hWdllncti, Amerika ye 
lnptere ile anlaprak, mütekabil menafii korumak ilzere bu ıukutu temin et
miıtir. "MOtebbil menafi,, kontenjan siıtemlerine veda etmek, harpten evvelki 
tekilde ıenit bir ticaret uaulilnU ihdas etmektir. Hudutlardan hudt.ıtlara ıeçe -
cek aermayıleri de kontrole tabi tutmamaktadır. 

Bu yUsden dünyanın bu Uç en bUyilk memleketi arasında delil tokuı ahp yU
rilyecektir. Bunun için de, fabrikalar yeni hızla lılemefe baıtayacalr, ipbler •· 
.r:alacaktır ve tablatfle böyle bir vaziyetten hem patronlar, hem amele, han de 
esnaf veaalre memnun olacafı için, rejimin defiımeai kimse tarafıudan ırıu 
olunmıyaeaktır. 

Dlyeceblnb ki: " - Ya Franuda olıun, lnıilterede olıun aon cUnJcrde 
&ördUiUmU.ı fatfıt nil.nıayltleri nedir?,, 

Bence, bunlar, o memleketlerde ölüme mabkQm olan faıimıin aon 1eke
ntrdır. Hant bir baıta, tam ruhunu teılim edeceğine yakın bir uyanıklık, bir 
canlıbk cBatırir. Gasleri lflldar, yanaklan penbeleıir .•. O bbilf... Yoksa, de
mokrat memleketler toparlanmııtır. Bir fevkalade hal olmaksı:z:m, buralarda de· 
mokraainin ıukut ctmiyeceğine hükmetmek mümkündür. 

işte, raşirmin "franga çarpmtsrndan,. kasdım buydu. 

Gömböşün 
ölümü 

Macaristan için 
hakiki bir kayıptır 
HOkQmet istifa 

etti 
GOmbOe kimdi? 
Kardeş Maearistanın en değerli bir 

evlldını kaybettiğini, böbrek kanserin 
den hasta olan Başvekil Göm böşiln 
ildüğUnü dün bir telgraf haberi ola
rak son dakika kaydile vermiştik. 

Hüıeyin Faruk TANUR 

lngiltere 
Türkiye 

Yakın şarkta sulhü 
alakadar eden me

seleler üzerinde 
Yeni bir anlaşma 

yapmışlardır 
Birka~ gün evvel Cenevrede Harici

ye vekilimiz Terlik Rüştü Arasla la
giltere Hariciye nazırı Eden araaında 
vukuunu bildirdiğimiz milli.kata In
giliz matbuata büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. 

HABER - llşam posldı 

lstanbul şehri 

lstanbulu kurtaran ordu 
şerefine dün bir ziyafet verdi 
Belediye reisinin nutkuna Kor 
General All . Fuat cevap verdi 

!aı.nbulu kurtaran ordu tcıcfine 

diln ıece Belediye tarafından Perapa • 
lasta bil' aiyafet verilmiştir. Ziyafette 
Orgeenral Ali Sait, Korgeneral Ali Fu· 
at, mebuslar, zabitler, gareteciler. ıe·ı 
hir JDecHll azaları, bulunm.rdır. 

Zl,.tet çok samimi geç~ Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ bir 
nutuk aöyliyer(k dtmittir ld: 

" - btanbulun kurtuluıunun yıldö· 
nilmilne rastlayan bu akpmki toplantı 
ile biı, TOrk talilnin mes'ut ufqklarnu 
açan ıüneı başa ve onun işaretlerini 

hakkile yerine ıetuen muhterem Türk 
ordusuna şehrin minnet ve tükranlan· 
ru bir kere daha 11111..ak istedik. Bu 
saadet dalgası içinde davasının sonunu 
g8rmiyen kahraman şehitlerimizi ıı,ırur 
ve iftiharla anaru.. 
Ar~; 

Atatürkün ve onun §anlı yoldaşla· 

nnın ıerefiıw.,, 

Valinin nutkuna İstanbul kuman -
dan vekili ve Harp akademisi lruman· 
danı Korgeneral Ali Pwıt cnap ver -
miı, §Öyle dem.ittir: 

" - Ulu Başbuğunuur Atatürk Bat
kumandan muharebesinden sonra onhı
lara ilk hedef olarak Akdenizi göster -
miJti. Son hedef İstanbul n OQtUı lay
metll hinterlandı olan Tralcya idi. 

istiklll harbi esnasmda, esaret ve 
Hal yıllarında istanbulun aala.n, ıatı· 

• latanbul ıı.arif müdDrlttU ıı.terde rabın destanıdır ve İltanbuhın iatiklll 
talebe adedi ve ıımıt YUlyetıeri hakkında 

içeride 

!avaşına manevi ve maddi hizmetler; 
bir ırtaUstik hazrriryarak lılaarif nk'1eUDe 
gl5ndermiıUr. bOytikttlr. 

• CuaıJıur17et ~ Ankaraya gide Bu yıl, İltanbulun kurtulUfU bapa 
cek izcilerle beden terbiyesi amuml mllfettı.. bir bayramla arttı. fstanbulun kapıları 
ıt Cemal ınetcUl olmaktadır. 1zcller baZlr. nı kapatmak hakla abten tndiJc edildi 

laı:m=~QdQrU T•.ılk ı.tanlMıldakf ilk Askerleştirilmiş olan kapılar, teluat 
Türk silahlarının muhafazasına tevdi e· mekteplerin vaztyeU hakkında izahat ver • 

mek Qzere bu ayın 13 Unde An karaya gide. dildi. O kapılar ki, onun mildaf Ult için 
cekt!r. Çanakkalede yib bine yakın Türk ıe· 

• Şebrimlad• bWunan gUmrWt ve iDbiılar. hidi, yaralarının uyanık 1Ö%lerile ya -
Jar mllateoarı, Adil Okuldaf dUD hmln ha. tıyor. 

reket etmift1r. Oradan Kmslne ııtdecekUr. Bofazlar ve tıtanbul ebediyyen mU· 
• GUmr1lk ldareal Galatadakl yeni bina • dafaa edilecektir. 

11na ancak mene llOllunda tqmabllecektır. 
• Gaçenlerde temdit edllmlf · olan Ttlrk Büyük ordu, Türk milleti m•lle-

- İtalyan Ucaret ımlqmasmm mUddeU hasıdır ve İstanbul, Tiirk milleti mO-
bu ayın ytnnbılnde bltecektb'. setJehasmm milhim cib'üdür. 

• aı.orta abtekArlıtı bakkmda poll• ta. btanbulun ; sayın prbaymın dilile 
ra!mdan yapılan tahkikat ikmal edllmlı rt- ordu hakkındaki cinnmert duyculan· 
~dlr. 

• P&rfııte bulunan Oıımantı bankan mUdL na ıtikranlanmı tekrarlarken t.ıanbulun 
rU GarelH ,e!nimlze dönmO§tllr. ve her weyin kurtancıır ve koruyııcuıu 
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Doğıu 

değil 
Herr ışe vaıı 
Belediye rel 
ye~•••m•• 

§.i§li Jıalbım derdi,, M . 
yinden kopup gelen sinek bu 
bitmiyor. Bu i.Ji doğuran 
t•kı• pü'f'izla \.Wdır ki 
o.-tcwı.n llaldmmıeı w., 
Ediyor ama, bunun halli için 

Hwda ve beıecjye f'NimiQa ~ 
kıGl'1f17UM& tnı ıô:mı gelecek1 

Mecidiye köyü.ne d-Okülen 
ra/aha Whrttl....,. Hl' lalde 
ye ~ ..,._. •-.ı oı.mo 
buriyeti'lde bulwuawzauu icap 
§eylerden de~üli. ~undan, be 
rei8üein müda.haZe~ne şcbebiy 

tlir.:e1c klMÜtlr "9 e~ 
yenler, uazifelerini yapmıyan 
cıınmaı.dırlar. 

~i 1~ •uinm temi: t 
va.."'i/esile de mükellef olanla 

kanzJılitln ~ - -..~ 

• Belediye tansttat •ergta Sç1D her ntn Büyük Baıbufunnua aonıu.c NYCI vcl 
(ıkal'd.ıtı çijp Jllliktanııa gön bir v•rııt ko. bağlılığımızı sunanın. 
Jlulmaııı fikrindedir. Bu hwıusla b1r proje _____ .......... ..._ ____________________ _, 

M 7~lmık\•cllr. 

Fransa - Sovyet Rusya anlaşması 
Büyük bir şef olan Gömböşii kaybe

clen Macamtan ne kadar matem yap. 

• lrıh1ııarlar tdarQl prap flyaUarmda 
yapmağt kararl&~fı ı.zoıtr bu ay için 

Diier taraftan bir müddet evvel de tatbik edecektir. 
kend~lni misafirimiz görmekle bahti- • lleledlyo ~ ~ p ~ 
yarlık duyduğumuz lqiUz kralı se- vermett dtl§UDIVOrda. G6rill8n lllzum Uze • 
klzind Bd\'ardJB da Jnsiltereain Tür- rine bu fiyat uk1ıı1 gtbi 18 Jniru§ta ım.ıaı. 

Bir tehlike devre sa azdır. . 
General Gömböı Almanyanın M8nlh 

şehrinde tedavide bulunuyordu. OIUm 
haberi Almanyada da biiyük bir tees
sUr uyandırmış ve hUkumet reisi Bit
ler Macar hükumet naibi ve generalin 
aUesine bir telgraf çekerek taziyetle
rini bildirmiştir. 

Başftkllin cenazesi bugttn trenle 
Peşteye nakledilecek ve Macar parll
mentosunda halka teşhir olunacaktır. 

Kabine istifa eUI 
Macar kabinesi ölüm haberi üzeri. 

ne derhal istifa etmittir. Yeni kabine
nin şimdi Başvekile vekilet eden zira-

at nazırı Daranyi tarafından kurula
eafı muhakkak addedilmektedir • 

General &ambıs. kimdi ? 
Macar Başvekili general Gömböş 49 

yaşında idi. Gençliflnde mektep mu
allimliği yapan Başvekil, bflahare as-

kerJlte lntlaap ederek orduya ıirmiş 
n pneralllğe kadar terfi etmlıtlr. 

Gömböş büyük harpte Sırbistan ve 
ltasya,budatlannda harp ettikte• aon 
ra Vfyanaya dönmüt ve 1918 de oraya 
ateşe mfliter tayin edilmiştir. Blak-

hamun kom8nlst dlktatörliJflne karşı 
J&pllu •leadelede mlhl• bir rol oy
aamııtrr. Sonralan dlrffadi IJarlm 
lıfaeariıdaa taJatma pDt'PN •aba
]ef et edealeria llareklbnı lclan etmlf 
Ur. Geaeral, ım 4t •llH •ldafu 
mtlatepn tarla edil•if. 1930 dan 19.12 
7e kadar Harbiye auırbjında balan 
mat n J,112 de Bapekil olmattar. 

General Gimfilt orta Au11pada 
Franaız myıuetin• kartı koyacak bir 
sr•P lhduına ~ ... .,ar. Ba mau. 
sebetle İtalya n ATUtarya ile aıkl 
aarette tefrl1d •-' eden ıeaeral 
Gömbiftln .. r1 tlserfne İtalyan - Ha
beş harbi eenUJnda Cenevredeki Ma
ear murahhasları ltalyaya karşı zec. 
rl tedbirlerin tatbiki lehine verilen 
karara rey vermemitlerdi. 

General Göm höt bu senenin :martin· 
da ltaJya ile Avusturyanın da i§tirak 

kiye sefiri Sir Persi Loreni kabul ede- m~~ Berberler ~ele bir bDWıaD 
rek usun boylu sörüfJlleıli bu ehemmi- yapılm• .,. lmUh&na ııtren OD btrberdeo 
yeti arttırmaktadır. dokuzu muvattak olmu§tur. 

Londrada çıkan Deyli Ekspres gaze • Beıtıerıer cemiyeti idare heyeti lııer -

teslnln Cenevre muhaMrt gazetesine berlerla •••hkh t>lchllUDU .ıJJU7• bir 
berber halllanc!a teesl)"8 Juınn ftl'Dlil ve 

Ceneneden çektiği bir telırafta diyor hakkmd& takibat yapılmaaı 1ç1n alikadar 
ki : makamlan mUı-acaat etmııtır. 

"Bu akşam burada salahiyetli ma· • Trakyac:ta yeniden 415 Ukmektep yapda. 

ı eaktır. 
hafllde söylendiğine nazaran ngflte· • K....U veweu balk Ulrktlıertnl teebtt 
re ile Türkiye Yakın şarkta sulhu ali- eWnnele haf'am!fbr. AynJ zamanda mım 
kadar eden mesail Uzerfnde yeni bir oyunl&nn luyafeUeri de teablt oıuıımü.ta • 
anlaşma akdetmltlerdir. •· 

Hariciye 11azın M. Edenle TUrk Ha- Dısarda: 
riciye nldli doktor Tevfik Riittü 
Aras aramndakl konapalar n,.dt'tlri 
olarak Ttirkiyenin karmak istediği 

afır harp sanayii de dahil olmak üze
re ıtılhlanma hasuunda Jngiıtereye 
büyük siparişlerde bulunacağı şayanı 
itimat kaynaklarca haber verilmekte· 
dir. 

Tevfik Rüştii Aras, Filistin Arapla
nnın nıiyetlnln lngtıtereye karii 
Yakın şarktaki mii7.aheret meselftlile 
umumi surette al!kadar oldufunu ve 
fazla kan döklllmeden Flllatin Arap
larile bir anlapaa akdi ı...,.uuada 

lnUdftl' oldalu• ..,.. et.ittir. 
lasilb anayldlerlada ve .. u,. 

dlerfadea •ltetekkll lllr ırap el1nm 
Tlrldyede balaa.Utadır. 811 latJttla 
de komqmalardaa latlfade •decôl• 
rint tattur ol••maktadır. 
Aalqmaaıa prkr AkdHlsdeld lqi 

il& nalyettni dı kunetl.adlrffetl•t 
lntfsar olunmaktadır. 

Dlter taraftan Ttrkiyede kendt.llt 
mltekabU maanntt paktları akdet
. •lf oldaill ko•ıa •t•lektüere .tlAı. 
'V't mlhf• .. t Terebf1eetlı bir ateTkle 
girmiş balanaeaktır. 

Ttirkiye, Irak. Efganistan ve Iran 
arasındaki mmtakavi paktın yakında 
imza edileceği de bu akşam sahibi sa
lahiyet ki~ler tarafından söylen
miştir. 

• Atman)'lldan hudut UridM çıkanJıp 
Avuııturya,ya 11fmDU§ buhıQıı lagUiz ga. 
~ 0eattn1 Trucr evinde yapılan a. 
rqtll'IMda komllnlaUerle tem&8ta bulundu. 
tu anla§tlarl\k Vtyana polisi tar&fmd&n te•. 
ltU ednrnlftJr. 

• HabefYtana bir ınJlyoa dolar •erenle 
lıılr JDlldea lııltıyaın alu m•ur Anwriku 
maJlyac\a.I Şıerlok Loadı'aya ıeı~r. 

• Arnavutluk natıaamda yek~u ytl7Jerce 
milyon dlnara varmakta otan bir bUyQk su. 
U.tımal meydana çıkmııtır. BatvekAJet u. 
ınum1 k1Ub1 a,ı;ledilmlgtir. 

• Ytlz ellillklerden vatan haini Relik Ha. 
Udin karuımdan buradaki allealne gelen bir 
111ektupta evvelce t.elsraf b&beri olarak yaz. 
dığnn~ otomobil kazasını geçirmediği anla. 
fllmal<t&drT. 

• SelAnlk hallamlıapaı lllr te~a Yu • 
nan bqveklletlne :a,!usevl cemaatinin aada. 
Jcatlnl bildtnntıtfr. 

• Romen harfetye nuın Antanulco l,.ehls. 
tan harletye. ftUll'I tarafllld&Q Varıovaya 
yapılan daveti kabul eu.lfUr. 

• lngllterenln AkdenlZ doQanmaaı amlrall 
tir kruvazörle J>treyıe pınifttr. 

• Geçen eeue Yunanl&t&ııda lkl çocuğu 
berbat eden Ye k&nllll içen tutta ameleat 
)!avramat.lnlD m~emeal,ııe AUnada ba§. 

lanmııtır. 

* AlD\U devlet reisi Hitıer Almuıyad& 
hulUDUl Kı~ bl,fvekill Nabu pa,p.yı ve 
Muıır maliye nuırmı kabul ~tmJıtır. 

• AUna - Varşova hava yolunun açrlror 
mtlnuebetne Attnaya gelen Leh bava mUa 
teıan tere.ftne Lehistan elçi.il blr 

tJyatet vermlftlr. 
• lngtll2 bava ve denb lruvveUertnlll yap 

tıklan maııevnalardf. bir ckqıta tayyarest 
denize dUfmut ve U.yyaı-e ile rAldplerinden 

ettifi Roma protokolunu imzalamıştı. -------------- tılr eser bile bulunamamıştıt. 
• protokolan tasvibi münasebetile 
Macar pa,rllmentosunda yapılan ha· 
raretll bir mUnak• yüzünden. Macar 
Bapekfli muhaliflerin lideri ile dü-

ello yapmak mecburiyetinde kalmıştı. 
Düello netic~inde Ba~vekil ile Macar 
muhaliflerinin lideri yaralanauşlar· 
dı. 

• Moskovada çıkan Pravda gazetesi (bir 
bekleme Mlcınu) halini alan Cemiyet akva~ 
ılyasa&ma §lddetle llQeum etmekte ve lsulh 
lotıs ııtP nsOcadete pP08ftmmm dertlaJ ...,,. 

ı dana geUrJlrneııi llzımdır) demektedir. 

mi geçiriyor ? 
IBDum, Lltvlnofa, aralarındak 
muahedenın bir tecavüz sııa 

ıtıaoıne getırııemıveceğını 
aOylemlş 

Bu sabahki posta ile gelen Sunday Gazete diyor ki: 
Dispatck gazetesi Fransız· Sovyet _Bu şekilde Fransız. Sovyet 
itif ak bağımn ko~ &ehlilr•i geçir- tında bitin sikredilenlır, 7tni 
diğlnl yazıyor. no muahedesile bertaraf edil 

lngilis guetesl diyor ki: caktlr. Baaa makabil l'raasa, 
"Raaya, Fra11Bayr, Almanya ftya 

RUQ'adaa biriaiai aes•ek urunt n 
enditNi l$bade luabuktadır •• ..,. 
Harldye komileri Uhlılof ba .. na 
iiserlade l'raua Bq9tklU B1naa 

tan veya Çekoslovakya toprak 

bir tecaria .ut oldaiu takdir 

laal harekete ~eceii•I R..,.a 
adedeaktir. 

Ce••n• 1•aldea laU.as eUI. Blyle bir pllıua pyeısl. Al• 
Aalqıldıtıaa sire Bla• teminat Lokarao konfen.mmaa ıelm ... 

ve ... ektea pktaait " Pra ... • SoY- etatıkUr •• 
yet JQhıa lllllttler eeal71tl ~ ... , ........ • uaı,.t 
v.ı daldlladt 1ıılr pruti" •lteka- 11•"'8 
bil ,.,.._ ••••• oll••• 111· S.rlladea ıelu haberlere 
lemlttir. Prauıa. SoYJtt •lakıaı ta.t1 

Fraua BaptldU 81 .. , h •aah• ••il ben Praua Ut So.yet 
dıala ld~111r amidi Mr tee&Ttl alllhı aru11ula yeni mlake"ler 7&P' 
halta• ptlrll••l1"1ifal "1• ptlril· mit ıtW sllttrllt•IJteeilal 11111 .... _ .. __ ••_r·--------
tir. Tevft k Raıta. Ar• 

Diler tarafta Loadracla real Wr 1 
Lokarao ""'',... ••Ja•ak ı.ıu.. Lltvlnof konuıtu 
rl art ... t.dır. Al••nma baba· C.aenedt• hildlrildtttaı slıf 
feraqa ...... tela ftkl olaeak da· rld7e ftkill•la TeTflk Rlf&I 
vetl kaltal edeettt ••alayor. So.,ıt Hartdyı ko•llerl Utf 

la.tlll aoktal naunaa tin. 1e.t arU1ada a11111ea bir •llDıt 
Lokano •uhıdeııd Rea auntakulada bal•aım. 
emnl1tt ... ı..ı111 lahlur ıdM'tktlr. -----------~ 

Ru1-. bu fikre flddetlt •aanadır, !atal\bul 8'1ecti,.U Merı... H8' 
LIMnof Jl'rauanın blyle bir •aah.- dllrHllOndm: 
deyt ı..ı.m•nı •ihanet.. ltt11••11e Halde ı ZI No. b kavun, brpıal: 
tavaif edehlleeeflnl alylı•ltth• giınde icrayı ticaret eden Yusuf '4 

Bu sıarada İngiliz Hariciye nazm riki Fethullah buradaki muameleı.ı 
Eden~n de, Fransız BaşnkiH Bluma. rd 

28-9-936 tarihinde nihayet -ve 
Fransız - Sovyet misakı üıerirıde faı- .. 

terini bildirdiklerinden hesapları "', la ısrar etmemetc tetvik ettiği ha~r ..1ı1: 
Ye edilerek idaremizdeki teminav ''eriliyor. 

Fransızca ö· •• ıazetesinin yazdıtı· ade edileceğinden me:::kfir sercide' 
na göre, Eden, Franşanın Lehiatan ve caklr bulunan müstaı.sili:ı evrakı • 
Çekoslovakya ile itifaklarmı yenile· biteluile birlikte nih.yet 20-1~ 
mm kuvvetlendirmesi tavsiyesinde tarihine kadar idaremize mUracal~ 
bulunmaktadır. lüzumu ilan olunur. 
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Vabaıro 
domuzları 

H""A""BEıt - Alişam PMfası 3 

~~~ 
... .......,..- - -- ,._ ....__ 

Sovyeit:Deıroe 
deniz sahilinden yeni gelmiş 

ıum beni ziyaret edip dedi ki: Zimmetine 
aha Ünytdeyken aklımdan ge- Balkan tıp haftası tncarretnmnz 

teşlkD D&tna ın ma o o 
tim. "Şuna gideyim de an]ata- 41 "il b lYI ç lUl k on ra 

Bugün saat 1J 5,30 cdla aıçoaoycır 
Bulgarlar iştirak etmiyorlar 

Asım Us KURUN da yazıyor: 
ı.sın?,, diyordum. Döşen Allah Geçiren belediye 
şu domuzların aleyhine. t:ahsildarı 

Sanayi sahasında devletçilik mu
ayyen bir programa bağlanmış oldu
ğu halde, henüz ziraat ve ticaret sa
hasında muayyen bir deYlet programı 
çizilmiş değildir. 

üfürbazhğa mr başladın? Bu 
yoktu! Bir ••ne 8 •Y hapee, bir senede 
'"f" d -·1 devlet hizmetinde kuUanıl· 

_, ~.. ~:tt•~ ·r ·ı..~ 

u ur egı • canım, sahici do- hkOm edlldl 
n bahsediyorum. Hatta daha da mamaya ma . . . Milletlerarası ticaret bakımın

dan hükumetin alakalanması icabcder 
bir nokta var ki şimdiye kadar buna 
el değdirilmemiştir. Bu nokta da ~ov
yet Rusya ile Türkiye arasında Pere
yan eden ticaret isleridir. 

ndatt •.• Yaban domuzundan! Belediyede 35 lira maaşla 16 sene 
n, haksızlık etmiş gibi durdu çalıştıktan sonra geçen arife günü 17,5 
üslüman dininde domuzun ye~- lirayı zimmetine geçiren fakat bu para
aramdır. Fakat, kaste.ıdilen hay. yı Belediye veznesine ödedikten sonra 
aban domuzu değildir. o, tama- makbuzlarda yaptığı tahrifat yüzünden 
aşka bir fasiledendir. Halbuki, yakalanan Belediye tahsildarı Saibe a
üşabehetinden dolayr, yaban it karar dün ağır cezada verilmiştir. 

da m ı k t . · d Bu karar bazı hadiselere de sebebiyet u em e e ımız e afaroz-

Herkes biliyor ki, büyük komşu
muz Sovyet Rusya, kendi rc>jimi ikti
zasınca, başka memleketlerle olduğu 
gibi Türkiyede dahi tek elle muamele 
yapmaktadır. Türk satıcıları jsc, or
ganize olmadıklarından, Sovyet tica
ret mümessilleri ile Türk satıcıları a
rasında yapılan her alı~ v<>riş b:r nC'vi 
münakasa neticesine Yarmaktadır. Bu 
netice ise halkın zararını mucip ol
•n'lktadır. 

tır. Müslüman Türkler tarafın
nilmez .• Hayır: Kimsenin ade-
ikadına karışmak istemiyorum 
e yenmesin, Yarı:;ın ... Fakat bu 
, Anadolunun ekinlerine müt
a1ıklar veriy-or. Bilhas.~a Kara 

sahillerini kaı-ıp ka,·unıyor. 
Anadolunun ahalisi, hu can:ı
rafından fındrkları, mısır ve 

Y tarlaları harap cdiJdiği ve da
a harap olmak tehlikesine ma
akıldığı i~in, evlerini harkları

k edip .~kın akın şehirlere geli
• Bu goçmenlik zaman gectikce 
r. Çünkü, yaban domu;un.;n 
oğalmaktadır. Hunun planlı bir 
e önüne geçmek gerektir. 

n domuzu erbabınca makbul 
• Hatta garpte en zevkli avlar
ri onun a\"ıdır. Hristiyanlar, 
yıla bayıla yerler. Devlet, pek 

mal olacak konsen·e fabrikaları 
ğr düşünmeli, hunlan malh-e1 
a ihraç yollarını aramalıdır. 
un asri manası içinde bütün 
keti tehdit eden bütün tchlike
U..t .. n ı ... ıuırmak cıhetı de var-
lki düşman tarar gibi, hu hav-

a geniş sahalar içinde aske;e 
ak, neslini kurutmak değilse 
Itmak mümküncliir. nu, bir 

mahiyeti alır mı, bilmiyorum. 
ekseriyeti köylü olan a..<;kerler, 
nnı korumak için bu işi canla 

yapacaklardrr. Jşte bu tarzda 
len yaban domuzlarının mali
.atı pek ao;;ağı olacağı için. kon. 

de, bnz d~lapları içinde ihracı 
ala imkan dahiline girebilecek-

füyü korumak 
re" · · · •• .Jımımızın programı hasında 

dır. • 

dolu köylüsünü koruma'- prog. 
n en başında da domuza karşı 
ele gelmektedir. Bunu biran 
malıyız. 

( VI ·NO) 

Peırnste 
a!91••khkların 
tıcesı hen·· 
zan oırnadıuz 
pazar g" .. 
1 kl unu Pariste ,·ukubulan 
ı arın tesiri elan zail olma-

vermiştir. 

Saip dün mahkemeye getirilince yedi 
~ocuğu ve eşi de içeri girerek bir köşe
de yer almışlardır. Derhal okunan ka -
rarda suçlunun suçunu itiraf ctmesile 
de sabit olduğundan beş sene ağır har ... 

sine ve üç sene devlet hizmetinde kul· '! f 
!anılmamasına; fakat bazı tahfif edici 1 
sebepler bulunduğundan cezasının bir Dün ,qrl~n Yıtgn.<ılav ve (altta) Romcıı <' arı kcııdilrrini 1..·nr§ılıymı de- Revnzyonnst 

<dle~IBDz g sene sekiz ay ağır hapse bir sene dev · ğerli <lokforıt11ıı1z B. A .. ıı ıtı ulı tarla bcml>cr. 

let hizmetinde kullanılmamasına ka · Dördüncü Balkan Tıp haftası bugün 
rar verildiği tebliğ edilmiştir. 

başlamaktadır. Bu hafta münascbetile 

Heyatler dUn geldl 
Haftaya iştirak edecek Balkanlı he

yetler dün §ehrimizc gelmişlerdir. 30 
kişilik Yugoslav heyeti doktor Zik::ı 

Açık söz' de, Diplomat yazıyor: 
Türkiye matbuatının Antakya ve 

İskenderun hakkındaki yazılarını mev
zuu bah~eden Avrupa gazetelerinden 
biri şu suali sormaktadır: 

Kararın okunmasından sonra suç-
1 yapılacak toplantılar bugiin saat 15,30 
uyu jandarmalar çıkarırken maznunun 

büyük kızı ortaya atılarak heyeti ha · 
kimeye: 

" - Babamı niçin mahkum ettiniz?., 
O namuslu bir 2d~mdı. Şimdi bize kim 

bakacak?.,. diye bağTrmrştır. 

Dışarı çıkarılan suçlunun ailesi bu
rada da bağırmı§lar, kızları bayılmışlar 
dır. Nihayet çocuklar Saibin yanına gö
türülerek sükun iade edilebilmiştir 

Rftke'li: 
ını e ıre o e ır<dl e '? 
Dun kendisi 

şehrimize geldi{li 
halde bundan 

haberdar olmadı· 
gını sÖylÔyor 

Meşhur İngiliz i§ adamı Riket,, dün 
tekrar şehrimize gelerek Perapalas ote
line inmiştir. Beraberinde tanrnmış A
merikalı müteahhit Smit de bulunmak-
tadır. ' 

Riket dün kendisile görü\en bir mu-
harririmize şu şayanı dikkat sözleri 
söylemiştir: 

"Nereden geldiğimi bilmiyorum. Ne
rede bulunduğumu da arkadaşım Şmit 
ile birlikte bilmiyorum. Buradan sade
ce geçmekteyim. Ne vakit hareket ede
ceğimi bilmiyorum. Nereye gideceğimi 
bilmiyorum. Bu sene tekrar buraya ge
lip gelmiyeceğimi de bilmiyorum ... 

da Sıhaht vck<llcti müsteşarı Hüsamed· 
din Kural tarafından bir söylevle açı -
lacaktır. Bu açış merasimini Sıhhat ve-

kili namına yapacak olan müsteşar dün 
şehrimize gelmiştir. 

Balkan Tıp haftasında bulunmak Ü· 

zere gelen Balkan heyetleri bu sabah 

saat 10,5 de Yıldız sarayını gezmişler
dir. Bu arada hekimler arasında tanı· 

sıklık hasıl olmus ve samimi müsaha -
beler y<ıpılmıştır. 

Markoviçin riyaseti altmda trenle, dok 
tor Bensisin riyasetindeki Romen he· 

yeti Romanyadan vapurla, 23 kişilik 

Yunan heyeti kezalik vapurla gelmişler 

ve hepsi bir heyet tarafındırn karşılaş· 
mışlardrr. Bulgarlar bu sene kongreye 

iştirak etmiyeceklerini ancak diin sa • 
bah telefonla bildirmislerdir. Bunun i

çin gerek otele gerek kongre binasına 
Bulgar bayrağı asılmıyacaktır. 

Liretin düşürülmesi üzerine 
ihracat. tacirlerimiz 

- Türkiye, Avrupamn revizyon a
leyhtarı devletler zümresine mensup 
olduğu halde nasıl oluyor da 1921 mu
ahedesinin hiikümlerini değistirmeğe 

ca lışrnaktadır? 
Hemen söyliyelim ki, Avrupalı ar

kadaşımız Türk gazetelerinin .Antak· 
ya hak,kmda yazdıklarını dikkatle o
ku!'öaydı. böyle bir suali sormaya lii· 
zum görmezdi. Türkiycnin revizyon 
aleyhtarı devletlerle yakın münasebet
leri olduğu doğrudur. Fakat evvela 
revizyon aleyhtarlığından ne anladJğı
mızı izah edelim: Rcv'zyon aleht:ın 
olmak demek; bir muahedt?yi bir ta
raflı bozmıya çalışmamak demektir. 

Ba:ı~o i\te<dJIQ)ôırUeırftını aDorrıımaso ırncasDOe Böyle bir teşebbüs sulhu ielılikeye 
di!süreceğinden Türkiye muahede al-

A ın B<aı ır a:ı ya müıracaat ettlDeır tına konuıan imzaya her aevıeun hiir-
Liretin sukutundan mütevellit yazi- 3 - MukaHleye raptedilmiş ,.e fa. met etmesine taraftardır. Ancak ala-

yet hakkında dün Tiirlrnfbte ihracat kat h<'nüz se,·kedil~~emiş olan mallar kadarların rizasile mtJ:ıhede hüküm
facirlerinin yaı>tığı idi!"aı müteakip için. mukabil Jtalyan malının ltalya- lerinin değismiyeceğini en koyu re
derhal te.shit edilen dilekler Anka raya I dan ı_;ıkanlacağına dair gerek ltalyan vizyonist olan devlet bile iddia ctme

bildirilmiştir. Bu dikkler §Unlardır: I hükümeti, gerek Italyan ihrncat<;ısm- miştir. 
ı _ Muayyen bir malımız mukabi- dan tahhüt alınmadan sevkiyat yapıl- Diplomat, dcmm ederek, Suriye 

linde takas suretile ithali kararla~tı- mayacağı. ııa-ziyetini, bizim, rctıizyoni..ı;t ::i1ıııivc-
rılmıs olan bir ltal)an malının liret İhracatçılar hundaıı maska dört tile dcği.,tirmek istemediğimizi, lnı 
kıYrn;tinin sukutundan istifade ede- muhtelif nokta üzerinde fikirlerini de ı·a::iyethı zaten değiştiğini) l>u deği-
rek klering yolile ithaline müsaade bildirmişlerdir. şen uaziyet ortasında, oradaki Tiirk-

ç k k b Zerin istikbalini düsiinmelı: mrcburiye-
olunmaması. e osıovakyanın erarı ve iz 

• tinde ol.dıığmnw::u .<ıöyWyor. 
2 _ ltalya ~ükıimeti~in liretin su-ı Çekoslosrakynnın kleringe dahi) ---------------

kutu üzerine bır kısım ıhracatı dur- memlel~tıer için klering hesabına para A L M A N 1.., t\ R 
durmu~ olması iizerine Türkiyeden kabul etmemeğe ve tediyatta bulunma ICa u h n 
takas ;ome aıınan maııann karşılık- mağ'a karar nrmiş olduğunu dün yaz ın z CSl şe ır n D 

Yeniden kooperatifler sız bırakılması vaziyeti doğmuştur. rnıştık Türk ihracatçıları bu karar- Bir ils ha il ne 
blrleşllrlldl Bunun önüne biran ene! geçeilmesi dan sonra Çeko..,lo\·akyaya karşı olan ıretirmek fsllyorler 

h;in İtalya hükumeti nezdinde teşeb- taahhütleri ifa etmemeğl daha muva- "Sımday E:ı:pre.s.ı;,, gazetesi yazıyor: 
İktisat vekaleti tetkikat ilerledikçe b" r k b l kt d 1 us yapılması. ı u ma · a ır ar. "Almanların niyetleri Danzig ser -

birçok kooperatifleri kaldrrmakta ve ~-----~~~~~--~~----~~~~-~---~----
la> e o e ~ n ue Ve k ı· ı ı er •. n best schrini Rusya ya karşı askeri hare-birlestirmekte devam etmektedir. Bu ls;;;!1 ~ rt kat için kuvvetli bir üs haline getir -

meyanda Beykoz kazası dahilindeki Ak OtobüS İ$1et:me mektir. 

Pariste BasvekiJ BI . baba, Hüseynli, Mahmut Şevket paşa, hakkını bU Sene çalışmaları Alman nazileri bir harp olduğu tak· 
hnd • umun rıya. Koçullu, Buzhane, Kılıçlı zirai kredi a bir toplant l k Ullanacak dirde Rusları yenebileceklerinden pek 
• 

1 Yapı mıs ve kooperatifleri ömerlik kooperatifine il- N fi Vekil 1 ) 1 d ti~~lerin neticeleri gözden ;eçi- hak edilmişlerdir. Beledh'<' nihayet otobüs i~Ietme U 8 Z m r e emin görünüyorlar. Fakat bu fikre her-
hakkını bu sene kullanmağa karar elektrlk ve su kes iştirak etmiyor. 

daha bazı takibat sebepleri ŞI I vermistir. Yalnız bunun için Kamutay I i i I i Stalinin askerlerini görmüş olan bir 
nla ~ıkmı!;.ltır. Mesele d~ha zh·a- rketf hayr ye SOnba- dan b~ denede muafiyet kanununun mese eS O OCel yor çok kimseler. bu askerlerin bütün Al-
'~ aç 1 • h 1 i b B 1 Başvekilimiz evvelki gün oldufo gi- d - 1 ~ d ~ · k ""lik 1 1 mış olan bir dava~a ar tarif es n usabah cıkrnası bcl\lencccktir. e ediyc sim- ~ man or usunu mag up e ecegı anaa· 

ıı o arak telakki edilmekte 1 diden alınacak otobfü;Jcr it:in bazı bi dün de gene Hariciye vekaletine gi- tindedirler. Rus ordusu Alman ordusun 
- tatbtka baş adı derek bir müddet meşgul olmuştur. dan daha iyı' techiz edilmiatir, bu ordu. firmalarla temastadır. ~ 

te he ·· İzmirde bulunan Nafia vekili Ali Çe- t ki d k tr h d 
1 .. nuz grenilerin işgali al- Şirketihayriyenin sonbahar seyrüyse- tinkaya dün İzmirlilerin daimi şikayet an ar an yana uvve ı ve ava an 

muessese ve 7441 grevci var- fer tarifesinin tatbikine bu sabahtan F b i • da büyük mikyasta yardım görmekte -

ara anıaşma'-;ı 
letıer Cemiyeti 
nomi konseyin

takdir edildi 
etler cemiyeti ekonomi konse'\·i-
nk" · u topJantısında Romanya dış 

1 Antenesku söz alarak para an
_ının sevinecl'k bir hadise teşkil 
l .. 1 80Y emis ve Romanyanın ti-
!bestiye doğnı gideceğini temin 
ır. 

l~nda delegesi de kontenjan ve 
ıstemine nihayet \'ermek zama

ge]dfğinf söylemistir. 
tf delegesi iki tar;flı anla~malar 

ikiden fazla anlaşmaların ika-! 

1 rı n cı n 1 n ey g r 1 mevzuu olan su ve elektrik tarifeleri dir .. , 
itibaren başlanmıştır. Yeni tarifede pos Ahmedin kaburga üzerinde tetkikat yapmıstır. Halkapr • 
talar yaz seferlerine nazaran biraz azal- • k nardak·ı yeni hava istasyonunu tetkı'k 

1 kemiklerin• ırdı tı mıs buna mukabil akşam ve sabahla- eden Nafi~ vekili bundan sonra Karşı-
rı kt 1'1 · · t !ar ilav d·1 · Sislide Mesrutiyet mahaJiesinde mc ep 1 er ıçın pos a e e 1 mış - • ~ yakadıı Belediye reisinin verdiği ziya -
tir Aralık sokag;ında oturan 70 "·as.ıncla 

' ,;r fette bulunmuştur. 

Borsa kom:serı 
vazifesine başladı 
~lezun bulunan borsa \ ' C Osmanlı 

bankası komiseri Ihsan Rifat mezu
niyetini bitirerek bu sabah l'ctzifesine 
tekrar başlamıştır. 

mesini muvafık gördüğünü söylemiş
tir. 

Arjantin delegesi ise sözlerine Ar 
jantin topraklarının bütün insaniyete 
açık olduğunu ilave etmiştir. 

Ahmet dün Nurinin fırını önünden 
h Şark vilayetlerinde seyahat etmekte 

geçerken diikkan öniinde ulunan Nu-
olan iktisat ve maliye vekilleri dün Er· 

rinin beygiri bir dfte vurmuştur. 
zurumdan Karaköseye gelmişler ve bu 

Çifte Ahmedin :-:ol kaburgasına 
sabah Vana hareket etmişlerdir. Vekil

rastlamış, kemiklerini kırmıştır. Ağır 
!er Yandan sonra gölü vapurla geçere~ 

~aralr olan Ahmet ~i~li çocuk ha..,ta- Tatvana gidecekler ve buradan sonra 
hanesine kald!l'llmı tır. 

Ekmek narhı 
Beledi)ede toplanan narh komisyo

nu ekmeğe bu sabahtan itibaren on 
kuruş 10 para, ikinci ne,·ie dolrnz ku

ruş 20 para ve francalaya da on bcı;;l 
kuru~ narh koymuştur. 

otomobille Bitlis, Muş ve Diyarbekireı 
varacaklardır. • 

Vekiller 15 birinci teşrinde Ankarada 
bulunacaktır. 

Parti merkez bürosu gidiyor 
Bir müddettenberi şehrimizde çalı • 

san p:uti merkez bürosu birkaç güne 
kadar Ankaraya nakledilecektir. 

ıngiliz kumanda
nının ölüsünü 
veya dirisini 

qetirene 
soo Dngnınz 

onıraso veırnuecek 
Filistindeki İngiliz başkumandanh • 

ğının katil yapanları ihbar edene 500 
İngiliz lirası vaadetmesi üzerine Filis
tindeki Arap kuvvetlerinin başına ~
miş olan Fevzi Kavak!lı bir beyanname 
neşrederek İngiliz kuvvetleri b~sku!'l!an 
danının ölüsünü veya dirisini geti~ne 
500 İngiliz lirası vadetmİ§tir. 

Gelen malumata göre İngiliz een"Tal 
leriııden Havvard ve Beauman da Safad 

- Akre yolu üzerinc!e asilerin açtık!a"' 
rı ateşle kar§ılaşmışlardır. 



' 
Üniversite açıldı 

( Ba,ıanılı 1 lndde) na ldareaiD b'1tlbı Jmdretilıe badi • 
eonuna kadar bBylece devam etmiıtir. mlrlallllll ............... anıiıclerlm. 
Salonda profesör doçent n a.._nlara Yarmm genç Alimi ve dejerli pro-l 
mahsus olan orta kıaım kordeWarla feaörl olmak için DerlecJlklerlııi, ça!Jl
a71ıılaaattL Yerli Ye ecnebi hemen b8t6n tıklanm timit1e gaMtlilbuls doçent. 
ilim n fen t6Juetlerinhı burada toplan lanmm da llevgi ve anı ile 118Jam. 
dıtı 18rilltlyorclu. Her profalk içeri lir lanmm ela leVki ve sayğJ ne 1ellm
dikçe salon aJkıttan anki yılahjordu. Ianm. 

Saat tam ıo da binlerce cenc1n 11ıü AtatUrk'Un Cumhuriyeti keııdileri-
11 aDatJuı arumcJa Onlftnite rekterO • enet eWtt bittin PllC arbdaf
Cemil Bilsel salona girdi. lanmm ba p,.,e Derleme JQhmda 

KlnGye celen rekt& 6Ierine f8y· bitin tbnMtmle 1111mJanm. 
ıe bqladı: rr ...ı11r Jloce.lıt baJUlmda ıa 

.. - Saym c1illı.,ldler; -·· aatllk hl•••ll• bahamJo-
fstanbul Gniftl'Siteai bagtln alkRnctl ram. Ba teertlbem ft Awapa lnher-

den yılına bqhJor. fstanbuhm karta- altıhıbda .a.falnl s8rdQllm için 
luı bayrammm erteli gOnlnde bafWı· tntn.laımla lllS1'ibONm 1d Tlrtr 
tnms den ydmm her blrinis için daha gendfll c111apmn !alg bir pnçUfinclea 
olpn ft tam bir verim yılı o1mnsm l9klcl. Jra~ çalıpnaea farkb 
dDeyor ft bu dilekle yeni clel'I J!hm delD. bir - noktaJarda tlstbdtlr. 
açıyoram. Tllrt .....,utiDID ba mem.,.tterinden 

Bu den ,mm Kmtlr bakam Saffet tun nnchman alfaü bbıe attme çaJn--
Anbndan açımllftl cHlemiftim. Bunan --ıı - ftl'lmle batarmak ÜI aft 
eebebl geçen yd lnlversiıe,l açarken tir. 
yapdacajım .Sylediflm bir ~k teJlerln &Jıllwl 111tfr1rba Atatllrb htlr
cımm eliyle rnmlyete gfnnif olmnıdır. !Dltlalml m4JG1'm. Ne mutlu 0 ı.. 
Buna Ankan da vadetmlttL Fakat ta11aJ 'DmMBI .... ki _. taranla
son 1Unlerde çıkan itleri dola,nlle ıe- rm bqmda s&raYIJlt. o4aimı mm 
lemiyecelfni bildirdi ft fatanlnat ilni- kurumlarmm toplanmalarma ta.halı 
venitesinde bqb bit ..U. ile sesini eden gilnef dehl var. Bu dehlya ta. 
duyuracatmı vadetti. Bundan dolayı - tanbul ft.....__ ... _._ •-

dır ki İstanbul Univeraitesinin bu dets uumsnMWllUÜD 80D8U 111.ygı. 
lanm aunanm.n 

yılını da ben •ÇIJ'Orum. Daha açarken Rekt&den soma kflnUye Hukuk 
&ninnıltqi de yurdu da 'kuran ve ko- Faklllteei dekanı Sıddık Sami gelerek 
nayan gUntbı bilyUk çehreli AtatOrkU rene rektar namma dört senelik Vni
anar1k onun ailnet deh•unm aydmhk· venitenin verimi haklnndaki raporu 
lannda llerliyen tbılffl'litenha celitmesi okudu. 

için blltUn varhfmı veren cumhuriyet 'D·-- nazaran İstanbul Oniver-
hUtametiııe de minnet ve tllb'anlan· •-a-• 
mm sunarım. .tteeinden dört yılda 4293 g~ mezun 

Sayın profes3rler: cq arbdqla • olmuttur. Bu yıl bpatn 154, hukuk· 
nm a(Jevimiziıı bGyUk oldulGau bilme- tan 188, edebiyattan '1, fenden 60 
lidir. VniYel'Iİte bGyUk binaladJe. ~- dlglden 39 genç mezon oJmUftur. Bu 
pı emtltOlerile, Alim profel6rJaile he- suretle bu 1eııeld mezunlarm mlkdan 
ftlli ve culh talebeeile 8rin81en bir 4'12 dlr. 
sis defildir. Vnivenite. JU'DUD mes•aı- Vnlvenita klbıilderlnde S08T kiti 
Jiyethıf lberhıe alacak ııeali dnlet n unellyat oJmue H607 kiti yatmıı ve 
memleket 1ıizmet1ed l'8l JUllUll llimle 151821 kiti tecım edilmiştir. 
rin1 ... olarak laaaırJqa. mm 78P - Relrt.ör raporunda bu sene dönen 
..... Dme bir fey btma, milU Idlltnril, B1lkü tlWlllL igia 20 iklaai ~ 
yursever ve her fedakhhjı btJaıı. bir imtihan daha yapılamılanı. dil ted

.,....._....,~MU!ıl~ .u- ,...ur. Uniftl'lite l'llat tanmda &tlifiklik yapıldttmJ 
~mleketiıı varhimı temelleaclirme .,. ~ o.n..ttec1e J8Piı.cü da
sife&lle mDicelleftir .. , ha hır gak_. o,lllalmdaa ..,.,._ 

Rektar handan toma llJJıletlncle mekte w: 
H\yilk bir ehemmiyetle pınlm llJle • "99u veren Allah birini de elbet 
ı:ütt;r: ftnCIJrtJt.,, Diyerek 1MJerini bitir-

.,Dilnjanın durumundan &nü alarak meı1rt.edlr. 

lctnimlze lpret ediyorum. Dtba,uma llqndan llODl'a ~ Fabiyat 
buciin gicfiti milU mOdafaaya memml • J'ütUte.ı prote.6rlerfnden Şemlettin 
Jet Yennektecllr. 1li11I mOd•faa kadar Glnertay gelerek Tllrk tarihi hakkm
OniYel'liteye ve IdlltUr itlerine ele &lem c1&ti ilk del'Bint UDluma vermlttfr. 
..eriliyor. MiDI mGdalaa memleketi ha- -~----~--...;:_ __ 

ıict dtlpnana brp korur. Dltllr • lspany harbi 
q. 4t: =-mOhfm oWa 16nema iki taraf fi• 

Bu bahiste rektar aon .adnU ~ler bazırl&DIJOr 
ken 111Je demlflir: 

.. _ 'Oniwnitqe ~ oı.. _._ lrlanda g6nDllOleri 
1ıillin 1d tszerlne atcblr actev &15tGr.,, de asllera yardıma 

Univenite mmrJanmn boırç1anndan gidiyor 
büleclerbn ele : Pan.,, 7 (A.A.) - Jereade ı. Fron-

"-Bu borç MhlalUıea, hayattan. ra• teAdall88J'OUliltler nıdJO iltaqc.m 
hattan her F)'daa fGkirkJda olar. dün tayle bir teblii Jllll'ebDiftir: 

1tra1Yersiteye aclmı ~ en b8Jt1k ICmllar, dh Oriedo ilsertııe dart 
profetardaa en yelli bJebe,. 1ra41ır yttaden fasla ._.. ~- Kı • 
s8yl8j0r'WD: Bu borç böyle Nmlr_ allar, bu taamWan ile 1934 iJltiWinin 

Bitkn hmet faantialn (bin ,.am hatıra- m'k etmek lltemitJerclir. 
adanı bir pnm adam WJe dejilıılir) 6 AJqam Ozerl naıyonaliltler bir h~ 
atlııl hatırlatu rek1ıar. talebe,e ldtap hnebtl ,..- tlar Te llarbiatleri ,.. 
eden ve her ıuaJI idrada brt•k•• n bir majldbiyete ulratauflanlır. As
fU sualleri IOrdu: turiesden tahlye kıtaatı geıtnce Mark· 

- Yanm doidıcr llRl ~lilllba! sllller •• 41e lıealmetiı ~ 
Repbıillilı blldlll 1lir darlll ..... Iudlr. 

llatırlatacaPn- JıalWI ,....... ... Bilip, • (A.A.) - -~ 
met i8temlJoru. kuvNUw ıı.cJait - V......,_ demtr-

Yuım Jnıbqa Jllll JWtiltlrellllT JQlmaa ~-
Yan Jal.1dhnle hallan ea•ı, ..ı.a DJPr bntta, ..... kup mu-

mahvedemeyj& a._.u takYIJe IPI liddetll t.edblr-
Yvı IUıa al ıeu,tiNUm? ler aJ11MEEllbr. ım bin Minin .......... 
(Cahil eemriad derler. Ya Om- •ı 111

• "ta oldüllln Jfadrltt.eld 
verslteli caJdl • olur? ıam.tlll'lll ,_.,••m• Jqmet u.., 

Onun lçladir .ki tJnhııenıit«nt• tam ValıaiılJaduı 30 bla Jdll lfJnılerllmlt
adam, tam Oıa1veniteli J~ tir. 
değ'emez btr pq:ıam olarak almıpn. ... .. • .. ...,.._., ... 
ı.te 1"ı pl'Ol!'Ull tatbik ea.. bu .. MIDl)iiltpei teıleae de yvdlm için 
ne 'Onheudtedmı 414 1eaQ memn ol· J'Mtan tü.ı,. kıteatl gelmektedir. 
ela. Ba w terfi edm'r • ,.ı ,... iri ...... ..m allmleldllarl 
alaDlar da bu JOlda yit tl'9081deldlr. lrllmda mavi g&nleklfler 18fi Ge-
811 yolda ylrlbwll. - huin ... Jlll'&I Dllff7 ~ ..... nlai 
1er lçbade bahmııJıanz - iN ...... a...ı l"nnlllo De glrlotlkten 80llr& 

~.inler tekerrlr edlr'. lrianCf&)a d&ımilf ve guetıecilere 'ft
Rektar llÖl1erille töyleoe nilla)Wt ki ola beJanatmda İspanyol nasyo-

vermi§tir: naliaµerlle aynı safta harbedecek olan 
Ss,m patem6rler, genç arbdat- lrlmdl. g&dllltllerind9'1 maretı.p ti

~~ HipıliM bqmlar diler, a.rpb menin blrhld bfi~lnm bu ay içeri· 
- Jmfl pufe.arler lnllJMle hlıiMtJe ama. ....,..,. gideceğini ~ 
llWrtm. ıı~ p.hpn'en- tir. 

lngilizlerin 
CIQzeıcasus 

kadını evıendl 

tnıilialerin ıüael cuua1anndan Car· 
la Süzan Jeauen bu hefta Loadn4a. 
bııiliz boraacıJanndan Kilter Preclrlk 
Leviı ile rdalrek. heyecanlı n oı
duk~a tehlilreli mesleğinden b6tbilt8n 
ayrılmrttır. 

Mahkemelerde 
(/laftllralı 1 ilııelM) 

da •Jatırken yanına sobacı Hu..,ta 
yaklaşmıı: 

-Müterref o1abi1i~= 
aiti ata ... B1a -~ 
9ba davacı tiJ1e deilf: 

- Tahkfk ettim. Bana ah atan ba 
adam iki ~ak lllibul imlf.. Aatım, 
da"famdan nıppJ911111i. 

B• Wek IRl'lne daa. sabt etti. 
llt.el da.a 1llr ka\'P ,,. yarala

ftkuı ı.u. 
Da.acı Bml• inıhlde ... brylkJs 

erta hoylw 1llr •dam. Da• ettlll de 
2C YBfllldald 8fta Zü1'eyir .. 

'fBrlaella; '" --

Fransa Antaky 
işin e bizimle 
konuşmaya ra 

lfilWlp OıımiJeti MrnhiWrrln si· 
~ ko~ .. ..adalar meae· 
Jr 'n•n mll•hn!eri• •rnalP&r. 

J'raw muıMb• Vieaot .a. ala· 
ra.k, Swi)ıe nwm.mım "ı dan 
~ ve .Jnneermı SuriJ9deki 
Tnrk eblli)11etleri mı?? lMini mmlilH -. 

mu vuıta0e ileri .anm Tilrkiye ne 
t.bndenm mmtakumcla muhtariyet 

tealdlltı temin edecek hir tlmviye 811 

nU bulmak Uzere mtizakereye haz.T 

olduğuııu blldirmiftir. 
Hariciye Vekilimiz Tevfik RüttO 

Ana. V.MaJar kamiayonunun t.enii 
hıkJrmdıJrj lıflhlatan tekili ile ...... 

gu1 o1lıme ve mezkfır komw,on& p · 
rek komfQluk ve gerek ahdi aebepler 
c!olaymile bqlıca ali.kadar olan dev
letJerbı lrabulilnil de teklif etmift,1r. 

le1üııltan marahhw Kcwınbf. ı.. 19Gm5UlıjJM1il'. 
hilltan Dltmw feQallde artına

mndan bahaetnalt ft ba ~ ~. 
konomik telek1dlllere muhaceret top
ralı aramak mecbııriyettnl )'flldediği
Dl de eöylemlftir. 

JngiUz murahahsı Lord KraııaJonı, 
J'lliatin hadilıeleriJWı tnkipfma kartı 
bir QCk nwnlüetler tarafmdaa Jı&I • 
terilen allb.yı kayıW:mif ve t.,.;tt• 
renin bugUa için l'iliatiıl vuiyeti hak
Janda 1alı&t vC'Cbüecek hir halde 
balDllJDedıjmı h&tuiatbttaD .... 
~ hmlı An.plan, hem ela Ya-

Y•iWi11•....-•olln9Gı 
............... w ,,.,,, •. Bmhala lllyleditiae pre, kea61 

dl• akpm Abi.rayda 11ortaor cıad• --------------------...-ıı 
sinde Mustafanın kalıveafn• otwraJ'lo! ••••••••• Ymmdan Juı.r. ..... .. • 
kea ~e Züllerir atrmit.,a .. dald SAKARYA1._. an.-a) Sinema• _,.otum .... 11raa ..... 7.lheflr 
B ... ,. bl7Jk)anna~: ,, E A N K 1 E p u R A 

- Bua bak ı.e.,.t ,. br7ıkJan am en ,utıel filmi ve hald1d bir blrika olan 

~ =-=:::..,.. Bütün GOzelleri Severi 
AL S.. , .... ltakt'lhl ah ..a » :r;ımtnde Up.ım1 edeoeji prlalan «la1•ıril llD'& 
beyiri kmhrmlf, Emini ._.., 1laJa. MJ»A&tats G!YtI.1:N,, Paramount Jurnal dQJua ~; •&hd 
"4leld lrifterller tldıdıai de dqıan a1nl 1 "' ., 8 1/2 
ea Zttbeytr oraü acehllHJft ~r4ı- KatlneJmr: 2 

,.., '
1
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jı bir flle1i Bnld• ..... iMiNi& -------· 9llVU'e 21 ... -----· 
Y&nut-

Pek rallıatla TCRK 
LILIAN HARVEY ve WILLY PRI 

KARAGÜLL 

Z 8 be yir tae .akaana Yyle •imadır 
tını, Eminin kencliSlne sandalre ..ıJa· 
c1ıflnı 817ledl. Şahit olarak blan 
mlfterllerladea Saffet, Recep. 91kr1, 
bekp llellmet alnl•ndlJer. Bulu' b
balaatln Zflbqlrde olduflma .a,lffl. 
ler. Dlrc1Undl phlt 'Mellmet, o •pcla 
pek sndlll uısll•ml lprUa dd ld
ffnin kahvede DPl§tıklamu, ursDe-
alnla eöamemesl lem ella4e narsU• BlJik a1mıw1e a&'IBAcM1wdlr. r.U.JAN HARVBl', 1111 f1Jm4e 
mflmslp bir Wfte ara-* tellpu J!!!!!!!_~dls~gllli~~--~~.,_~=:ve~bir~~tn.JicDJm~~~llW~~o.~j~_,.~~· 
............ ft: 

- :J1mJa kt-1 cliivdQlal ba teJAt 
arumcla alremedim, cledL Neticede 
ZBbeJlrl• E•llll divcUllll v.ı bqnlcln 
yaralaclıfı sabit oldu. Zfte71r iki ar 
hapse aahkAm edlldL Ve Jaaldrmda 
derhal t.evklf kaJ11,r1 verllaJlfaün tn 
kifhane1f! götilrilldU. 

Ba sabah Sultanahmet blrtnd atı. 
cna mahkemesinde bir lnnıslıi da'Ya 
st llakkmcla da karar vedl..ıplr. &eh· 
zadebaşında Mektepler aokatmaa otu 
ran Hueae Yemlştea~Jrıen ekmek 
çl fırını &nUnde çantuıaclaa ıs lfruı· 
m !1:11nkah1ardan Rıza ~lımt- Basa· 
ltaJakt ~uhakttmede 1tna 7ef)f ay 1ıap· 
•ve "11 kadar 1n1lc!det emwlyet 1111111· 
re Ml&retf altrnc't baluftnaJaa71 
mahkQm edilmiJtlr. 

Sevenlere- Sev•İf olanlara... ·~•• 
1ttihaf ec!ilmll ,.... tü•• .. ,,. 

OLUM PE 
rnımaea 1&1111 • -·· .... 

Val'{_n a1&111m, gala mftumereal ol 

SARA V sinemasın 
~- Bat rollerde: 

,__. MAllC • 1--• O•NNt ·llEUZ ar 
lllveten : Sonbahar zaratetıert. MontrG baferalit l'ı•w--11 

llAmlD'• dolru vetalre-
.... a.ıet.er •imdiden aıınablllr. 
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Bekçinin 
evi 

- DUnkU nUahadan devam -
Bir gün öğleden sonra, Caillon au 

fıçıst yüklü iki tekerlekli hafif arabayı 
çeken beygiri yedeğinde götüren bah
çıvan yamaği1e karşılaştı. 

- Hava sıcak! Biraz su içeceğim. 

Karıma bir limonata yaptırmak istiyo
rum. Boğaznn kurudu. 

Zayıf hizmetçi, biraz tuhaf bir eda 
ile cevap verdi: 

- Evinde hiç kimse yok ı 
- Öyle ise kendim yaparım. 
Cam sıkıldı. Sonra, bahçıvan yama

ğının söylediği sözler kafasını meşgul 
etmcğe başladı. 

- Kanmı gördün mü? 
Ötekisi, biraz geveze bir tavırla. o -

muzlannı sllkti ve kamçısını şaklattı. 
Buruşuk yüzünde müstehzi bir tcbes
silm belirmişti, terliyordu. 

Birkaç adım attıktan sonra acul 
bir tavırla: ' 

- Patron ile beraber, dedi. 
Caillon bu işte bir fenalık görmedi. 

- Mösyö Guyun bizimle arası iyi -
dir. 

Yaman bir kahkaha fırlattı. Bu kah 
kaha Caillona dokundu. Biraz burku -
larak sordu: 

- Ne oluyorsun, bana bak?! .. 
Bahçıvan yamağı beygirin yanına 

kaçtı, dizgini tuttu, susmuştu. Sessiz, 
~ayrimcı'ur bir hiddet bekçinin göğsünü 
parçalıyacak kadar kabartıyordu. Bu 
kahkahada bir alay cesareti vardı ... Bel 
ki de terbiyesizlik ... Caillon yoldan sap 
tı. 

Bahçıvan yamağının sözleri, her şeye 
rağmen, hoş olmayan bir merak uyan-
dım'"' .. ~ .... Dwıalcu. a...""" .. u a-MTG•n~~ eirf· 
yor, insanlarla bir aradayken kaybolu
yor, eve ayağını basınca tekrar kafa • 
sında bcliriyor, hazan da bütUn gün 
meşgul ediyordu; o zaman kızarak 
kendi kendine: ' 

"Bu ne demek? Bu ne demek? .. ., diye 
tekrar ediyor, ve nihayet kendinden u
tanıyordu. Genevievle konuımak arzu
su duyuyordu. 

O kadar çok utanıyordu ki, verdiği 
bu karardan vazgeçmeğe mecbur oldu. 
Bahçıvan yamağile karşılaştığı günden 
tahminen üç hafta sonra, bir akşam 
kuvvetli bir yağmurdan korunmak üz~ 
r~ Marais gölü kenarındaki kamış ku
lUbeyc sığındığı zaman Caillon evinde, 
odasında kendisile eğlenen M" ·· G . osyo u-
yı ve kansını görerek hayrete düştü. 
Bahçı;.a~. yamağının bir cadıya benzi • 
Y~n yuzu gözünün önünde canlandı. 
Şıddetle kamçılanan izzeti nefsini kur
tarmak "ht• ·1 k 
h ı ırası e, orkudan yan ölü 

alde ol b k an, ve aşını yorganın altına 
!! layan karsunın üstüne hücum etti 
.rıı.ansı bag- w ba · 
Ca ·11 ırmaga şladı, Bu hareket 

ı onu zapt d d' O . 
61 k" e eme 1• nu şıddetle sar 

yor, ufredi h • b" . 
Pab·1 -· yor, va şı ır ınsanın ya-

ı ecıegı her . 
yordu. şeyı yapmaktan çekinmi 

Mösyö Guy d . 
· · - .. • onmuş bir halde ancak 
uı ve gurbuz .. 
sin· h vucudunu sevdiği metre-

ın aya tından korkarak: 
- Durunuz d . 

Yord ' urun uz 1 dıye yalvarı-u. 

idils~~~~~an dudakları bükülmüş halde 
• .ı uzu kan ter · · d gözü le . ıçın e olan Joseph, 

dönd .. ararmış hır halde, şato sahibine u. 

- Siz w 

Ç • eger patron olmasaydınız ı 
enel • ... 

nakl _ en biribirine çarpıyordu; bu-
§I d ıgına _ra~men içinde efendisine kar
de .du'ydugu ırsi hürmetin esiri bir hal 

ı ı. 

-n·· Onu öldürmeliyim, öldürmeli. u .. . 
te r §mu~ olan •ilahına bakıyordu. A-
d § ıtkrran yanaklannın eti terliyor • 

1 
u. Donuk bir parlaklık bakışını tatlı-
aıtırıyordu: Ağlayacak sanılırdı. 

t - Bunu siz, Mösyö Guy siz mi yap
ınız? . .' Bunu, bana karşı mı yaptınız">. 
Sesınde sakin bir ihtizaz hissedili • 

Yordu. Basit ruhunda kara bir boşluk 
~asıl olmuştu. İnsanların ahlaksızlığı 
~rada kararmaktaydr. Caillon mütema 

dıyen patronunu ııyıplryordu. Sükunet 
bulan hali, elini akakça u.r.:ıtan Mösyö 
Gr~ndvali teskin içindi. Bek!:i tereddüt 
e~tı, kendi kendine karar verdi: "Evet, 
Çunkü aiz patronsun ur f,, 

- fOcrlm benim, Mösyö Camon, 

Karın değil. Onu affediniz.. inanınız 
bana? 

- Katı yüreklidir!. Yahut o katı yü· 
rekli değil de, ben ahmağın birisiyim. 

Caillon dehşet saçan gözlerile köti.ı 
karısına bakarak bir çok muhakemele 
re sahne olan bir sükuttan sonra: 

- En kötüsil, işi herkesin bildiği • 
dir ... dedi. 

.... * 
Genevieve deli gibi ağlıyor, çırpını • 

yordu. Caillon en küçük bir merhamet 
bite duymuyordu, belki seviniyordu. 
Bu vaziyet devam edemezdi. 

işten dönünce, Genevievein şimdiye 
kadar terketmediği evi bo~ buldu. Ma· 
sanın üstünde bir mektup vardı. Her 
şey yerli yerinde idi, fakat ortalıkta in
sana büyük heyecan bir hissikablelvu
kuun ağırlığı hissediliyordu. Versaya, 
hemşlresinin yanına gitmişti. Kocas.ın: l 
kendisini ormanların yalnızlığı içme 
kapadığı için ittiham ediyordu. Şehir • 
ler civarmıfa bir İ§ bulması için rica edi 
yordu; ve o zaman tekrar evine döne
cekti. 

Caillon derin bir azap duydu, otur
mağa mecbur oldu. Ne olursa olsun 
karısını seviyordu. Acı acı: "Ah, ço
cuk ı .. Ah! Çocuk ... , diye mırıldanıyor
du. 

Birden odaya koştu, yatağı itti, bir 
parke taşını kaldırdı, delikten bir ku -
tu çıkardı ve açtı. içinde para vardı .. 
Saydı: İçinde mirası ve tasarruflarile 
toplanmı§. bir çok satı§lardan kazanıl
mış yliz elli bin frank kadar bir para 
vardr. 

Kasvetli yalnızlık bulunduğu sükut 
çemberi içinde onu boğmakta idi. Gel
mesi için yaracak mıydı? Gururu ne 
l.o.Aıor hırpalanacaktı? .. 

Yeni bir hayat tanzim etmek lazımdı. 
O zaman kansının bütün kıymetini öl
çecekti, 

Yıldırım sertliğilc kapıya vuruluyor
du. Mösyö Guy bir kepazelik çıkma -
smdan korkuyordu. 

''Ve sonra, itiraf ediniz ki, biribirimi 
zi yUzlerimiz kızarmadan görmek güç 
olacak, biliyorum ki, haksızım. Tamir 
ediyorum. Hiç bir 'ey kaybetmiyecekai 
niz. Rambauillet civarında bir yerde 
bulunun.. Kannız ııize tekrar gelecek .. 
Buraı.la canı sıkılıyordu.. Onu o kadar 
ihmal ettiniz ki .,. 

HAHBR - Ak'"am :ı;ostn ı 

-.~ı. .. lf.ı~ .. ı. 

kCfıçQDmQş mü'? 

Yazan : Niyazi Ahmet 

365 sene evvel bugün 

Meşhur Lepanto muharebesine 
başlandı 

Bu çarpışmade 224 TOrk gemisi zayi oldu. 
8468 esir verildi. 15,000 hırJstiyan 

esir kurtarıldJ 
lki yüz kırk kadirga, krrk kalyon geçirmeden koştular. Burada da tali 

ile yirmi küçük çektirme" Y.ani Uç yüz yardım etmedi. İntizam boı.ulmaştu. 
yelkenli. I..epanto körfezinde deniz Karagöz He J>ertevin kadirgaları zap. 
yüzUnü kaplamıştı. Leventlerin gür tediJerek hristlyan gemilerine bal'lan
seslerinden rüzgarlara karı§a:n mnğ- dı, Karagöz öldürUldü. Pertev deni· 
rur şarkıları, körfeze derin akisler ze atılarak bir şalopeye girmek imki· 
bırakıyordu. Donanma kaptan mUez- nını buldu. 
zin zade Ali paşanın baş kumandanlığı Muharebeye en geç başlamış bulu· 
altında idi. Cezayir beylerbeyi Uluc nan Uluç Ali, Doryanın gemilerial 
Ali, Trablus beflerbeyi Cafer paşa muharebe sahasından umklaştırmata 
Rarbaros Hayreddin oğlu Hasan paşa muvaffak olarak hUcuma hazırlandı. 
n diğer beş sancak beyi de kaptan HUcum çok ani ve süratll oldu. Ulu~ 
paşanın emrf altında bulunuyorlardı. Ali Malta kaptanının gemisini zaptet· 
Gemilere konulan kara askeri kuman- ti. Mesine kumandorunu elleri ile ya· 
danhğını Pertev paşaya verilmişti. kaladı, Hançerini çıkararak: 

Leventler: - Kumandanlanmın intikamını alı-
- Harp, harp .. diye haykırıyorlnr- yorum .. diye kendi ellle kumaadorun 

dı. başını kesti. 
Kaptan paşa, bUyUk muvaflaklyet- Fakat difer gemilerin merkezi bo-

lere yaklaşmakta olduklarını vaadedl- zulmuıttu. Uzaklaşmaktan başka ~are 
yordu. yoktu. BUtün yelkenleri açtırdı. Dort 

Pertev paşa ile Uluc Ali ise, hiç de kadirp ile hrlstiyan donanmuının 
bu fikirde değildiler. Tayfanın bir ortasından geçti, uzaklattı. 
tali oyununa kurban edileceğinden şi- Uluç AJi, bu suretle bu kanh muha-
kftyet ediyorlardı. rebeden dört kadlrge ile kurtulmuıtu, 

1571 yıh 7 birinci teşrin günü, 365 at Türk gemisi zayi olmuştu. 117 bU
sene evvel buıün hristiyan donanması yük çapta, 156 küçük çapta top dtipaa
demir alarak Osmanlı donanmasının nın elinde kaldı. 3468 esir alındı ve 
üzerine yürüdü. Kanlı burun açıkla- Osmanlı donanmasında bulanan 15000 
rında karşılattılar. Hristiyanların do- hri.stiyan esir kurtanldı. 
nanması 200 kadardı, lkl tuafın kar- Müttefikler on bq kadirga ile Mkia 
şr karşıya gelmelerini Hammer §ÖYie yfla uker ve &'••ld kaybetmlflerdL 
anlatıyor: Muharebenin UçUncU stnU )'lrml altı 

"lki kuvvet bir müddet mütekabil asilzade · kumand n aldık)arı y ra
hayret ile birbirlerini temap ettiler: ]ardan öldüler. Meşhur Don Ki~t 
Güneş bilttin şapsı ile parlıyordu. mUelJifi Servantea de sol koluna ba 
Müttefiklerin mifferlerf, zırhlan, muharebede kaybetmişti • 
kalkanları Türklerin gözlerini kamat- ---------------==-
tırmış 01dutu halde bunıar da gemi- Kömür yerine 
)erin ve Tilrk tayfaların koyu ve mü-
tenev,·i renklerine, altın fenerlerine, 91Y liil&Ş DŞISJI 
altından, gümüşten kitabeleri haYi kır Arokolor adı verilen yeni bir ccz• bil· 
mııı sancaklarına ay yıldıza mütehay- tün mühendislik fileminde büyük bir 
yir idiler. Bu sükut, Osmanlı amiral inkilap yapacaktır. 

Mösyö Grandval bu çirkin hikaye • 
den sonra, bekçisini kabul edeceği baf· 
ka bir hizmet mukabilinde deği§tirmek ' 
istiyordu. Fakat, bundan kuvvetli bir 
heyeccn, şiddetli bir protesto beklemi

gemisinin selam işaretini ,.e hristiyan Amerikan ilimlerinden doktor Ab -
amiralını o suretle kendisini tanıtma- botlı bunu kullanmak suretiyle ~üneı 
ia daveti mutazammın olmak üzer• tarafından igletilen bir istim makinem 
attıtı barut dolu top sedasile fasıla yapmıştır. 

boıu1du. Bu makinenin ticari maksatlarla kul· 
yordu. 

"Bunu siz, siz Mösyö Guy yapacak 
m:sınrz? .. Bunu yapacak mısınız?,. 

Mösyö Grandval, Caillonu teskin et
mek iıtedi. Haksızlığın yaraladığı in -
sanlım makul olmağa davet etmek gUç 
tür. Lafın sonunu: "Öyle icap ediyor.,. 
gibi kestirme bir cümle ile bağladı. 

Bu sahne evin önilnde cereyan edi -

• • • lamlacak elveritlilikte olduğu ve 1..ö • 
Bir saat sUren kanlı boğuşma esna- mürle gaz gibi mahrukata ihtiyaç hi9-

sında müttefikler birkaç defa kaptan settirmiyeceği söylenmektedir. 
gemisine hUcum etmişler, fakat her Makine güne! ıualanru hususi bi. au
defasında geri ptiskürtiilmUşle.rdi. rette imal edilmiş cam borular Uzerinı 
MUeuln zade bir kurşunla ölUm de- tekasüf ettiren alaminyomdan mJmuJ 
receslnde yaralanarak yere düştükten mahruti aynalardan ibarettir. Arako. 
sonra iş defl§tl. Leventler karıttılar. lor denilen yeni ecza bu bonılann icın-
Bu fırsatı kaçırmayan lspanyollar -

den akmakta ve güneş şuaları tarafın-
hiicam ettiler. Askeri teşvik eden ku- dan ısıtılmaktadır. Muhtelif halA 11Jı • 
mandanlar şöyle bağırıyorlardı: 

temleri vasıtaıiyle sıcaklık bu ecz,.dan 
- Para, para •. Osmanlı kadirıalan suya naklolunmaktadır. Kaynıyaı ıu 

yordu. Hendeğin derinliğinde yC§il 
renklerin garip bir ak?§ı vardı, taham
mül edilmez sıcak yapraklardan, yaba
ni menekıeler, kurumuı otlar üstünde 
zıplıyordu. Bir ölüye fazla saadet.. ==================== para doludur. Koşunuz. ise istim yaparak makineyi iıletecelı 

Fauimaud inledi. Caillon köpeğinin ilk Bir nefer, can çekişmektt olan kap- kuvveti temin etmektedir. ölü, şaşkın halde, boğuk bir sesle an 
cak: "Bunu yapacak mısınız, siz, Mös 
yö Guy? Bunu yapacak mısmız?,, cüm 
lesini tekrar edebiliyordu. İ! ona o ka
dar gayriinsani görUr.üyordu ki, inan -

mak istemiyor, hattfi inanamıyordu. 
Artık bu onnanlann, bir umanlarki 
gibi dend.iai olanuyacakb. Hiç, hiç bir 
giln kendisine yol verilecellni hatum
dan ceçirmcmiıti. 

Caillon evine nasıl dönecek? O ar -
tık içi boplmq. aıu bir insandı. Hiç 
bir ıey yemeden içmeden yattı.. NeteH 
pfıı1ı: bir irmafın tınltnmı veren orma
nı atqli uykusundan uyandırdı. bti • 
yük odaya aolıun bir parlaklık serpti. 
Gece hiç uyumamı! olan Calllon tif • 
mit göalerile yatafında dofnıldu, an 
eiliıine (yani ormana) baktı.. Bafb 
lannın ormanlan? .. Yabancı inNnlar, 
kendiıindcn bt.tkalan ... Ve onnanlan 
onara teslim edilecek! Azaptan 6le -
cekti. Heran renkleri delifen taf ak, 
a~açlann ıUr aaçlarmı yqile, mora. 
ergm·.ıniye boyıyordu. Gün dofuyordu. 
Acıkmış ~rleri rş•lrta yonılmu! olan 

defa haykınf!ırına karşı lakayt kalı • tan paşanın başını ke ti. Düşman ami- Arokolor denilen ceza bu hafta J on
yor du. rah kesile başı denize attırmadı. Bir drada açılacak olan İmparatorluk kim-
Düıünüyordu. Derin, ve caniyan~r mızrak ucuna reçirerek baş dlreı. yevi ecu sergisinde teşhir edilecektir. 

astırdı. Bunu gören Avlunya kaptanı 
ıey düşUnüyordu. Bu ormanların yega Karagöz, Midilli sancak beyi Mahmut --------------
ne sahibi değil miydi? Buranın efen -
diai delil miydi? İçini koyu bir 1Uphe bey, amiral gemi inin imdadın .• yeti· 
kemirmekte idi. Hakikatin soğuk, kor- şerek şiddetli bir muharebeye tutu . 

tular. 
kunç maskesini yilzilnde hiHediyor ıi· Tehlikeri gören diğer dü';'man gemi 
biydL CailloııUll bizzat kendisi kimdi? }eri amirallarını kurtarmak için vakit 
Bir korkuluk. itte o kadar .. İçinde, aak- ================::;::=======
!adılı ve hlll saklamakta oldufu bu 
servete, ruhu olmayan bu aencinlife, 
elinden kansını, mnkilni çalan ve ni-

hıtyct ıururunu hırpalayan bu servete 
kartı kuvvetli bir kin uyandı. Ya or 
manian!.. CaWon uzun zaman kendini 
onlan sevmekten mcnedcmczdi. Onla· 
nn lisanını anlayan, ııtıraplanru, dert
lerini, saadetlerini. ımnçlerini ancak 
o, ketfedebilen ancak oydu. 

Karan 1Unet cibi parla~ı. Hayır. or
manlarını atqe vermiyecekti: hayır, 
kendini de Marala ılllne atmryacalrtı t 
Hunlar zayıf insanların y~pacakları §eyi 
!erdi. O! Buraya yeni bir bekçi gele -

bilırdi. Gaillon sakin ve emin olacaktı. 
iyi bir sabah geçirdi, karan sert ve 

kısa bir sakalla kaplı yüzilnü aydınlat
tı. 

Kcttane, meşe ağaçlarına, çamların 

ağır '>esi, evden gelen taze kokulara ka
rışıyNdu. 

"' .. 
Caillon küçük evini, gitmeği sevme

c!i(;i Bfıtein öte tarafını, o~manların ya· 
:ıındaki çukurda yaptırdr. Hata gururun 
öan bir şeyler saklıyordu. Ve Caillon 
nıhs"ltsız avcılık yapan bir adam ol -
r.lU§tu. 

(SON) 
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Telgraf aoresı: lstanouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu URi! 
idare ve ııan .. . uıno 

ABONE ŞARTLARI 
Seneuıc 

6 AViık 
3 aylık 
• avıııc 

Tirltlqt: Euır/,, ••oo Kr 2700 !o(•. 
730 1450 .. 
400 •• 800 .. 
1.$0 .. 300 .. 

Suhıbı Vt' Nt'srıqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı ~' (VAKiT) mat6aası 



Yedinci Balkan 
oyunları dün bitti 

Yunanistan birinci, Yugoslavya 
ikinci, Romanya üçüncü, 

Türkiye dördüncü, Bulgaris
tan da beşinci oldu -

• 

.Yedinci Balkan 

Atina, 6 (Kafile ile giden arkada_şı· 

nmdan telefonla) - Yedinci Balkan 
oyunları bugün nihayetlendi. Sahada 
40.000 den fazla seyirci vardı. Şeref 

tribününde kral, veliaht, başvekil ve 
vekillerle birçok ecnebt devlet sefirleri 
bulunuyordu. 

Bugünkü programda 3 adım, sırıkla 
yüksek atlama, Maraton 400, 1500, 
metre koşular, Yunan diski ve 4X1 oo 
bayrak yanşı vardı. 

Müsabakalann teknik dereceleri 
Jardır: 

400 metre 
Birinci Yunan Mantikas 50,1, ikinci 

Rumen Menes 51,4, üçüncü Yugoslav
ya 51,6, Dördüncü Romanya 51,8, Be
şinci Melih Türkiye 52,8. 

uıoo metre 
Birinci Yunan Yorgakopulos 4,6,8, 

ikinci Yungoslavya, 4,9,8, üçü.neli Yu

nanistan 4,10, dördüncü Rıza Maksut 
4,15,3, betinci Romanya: 

Uç adım 
Birinci Yunan Uimbrakis 14,19, bu 

rekor Balkan rekoruna muadildir. Ya· 
ni egale etmiştir. İkinci Yugoslav Mi
kiç 13,93, üçüncü Yunanistan, dördün· 
eli Romanya, beşinci Yugoslavya, biz· 
den Polat ancak 13,44 atlıyarak altın

cı oldu ve derece alamadı, 

Yunan u•ulU dl•k 
Birinci Yunan Sillas 41,78, ikinci 

Yugoslavya 37, 70, üçüncü Bulgaristan 
35,90, dördüncü Romanya 35,86, be· 
tinci Veysi Türkiye 35,67. 

Sırıkla yUksek at am::ı 
Birinci Yunan Pavlos 3.90 ikinci 

gene Yunan 3,80, üçüncü Bulgaristan 
3,70, dördüncü Yugoslavya 3,50 beş:n· 

ci Haydar Türkiye 3,40. 
Sırıkla yüksek atlayıcım:z Fethi an . 

cak 3,30 atlıyabilmiştir. 

Msraton koşu•~ 
Birin ~i Yunan Kiryakidis, 2.49,10. 

ikinci Romanyalı Gal 2,59,47, üçüncü 

Bayralc indirilirken. 

Dü11l~iı miisaba7:a1arda ;kinci gc1cn, 
Romanyalı Gal ilç sene iist iistc Ral-
7ro11 maraton ~ampiyonlıtğmııt 1."a::aıı-

clığı esnada. 

yakidisin bu miihim rakibini ~ec;m~s 

stadda büyük tezahüratın yapılmasına 

vesile oldu. 

4 X 100 bayra'l< 

Birinci Yunanistan 43.9, ikinci Yu· 
• goslavya 44,1, üçüncü Romanya 45,2, 

dördüncü Bulgaristan 45,4, beşinci Tür

kiye 45,6, bizim takım Cemil, Nazmi, 
Münci ve Vedaddan teşekkül etmişti 

Bilhassa son iki koşucu çok fena kcs'.l· 
rak takımın en geride kalmasını i:ıt:ıc 

etmiştir. 

Saat altıda müsabakalar bitti,. U-
mumi tasnif neticesinde: Yuncmlılar 

yedinci defa olarak 153 puvanla Bal -

Türkiyede 
sporun tarihi 
Maarif vekaleti, Türkiyede sporun 

tarihi hakkında tetkikat yaptırmakta 

idi. Bu sahada İstanbulda yapılan tet
kikat bitmiştir. Şimdi de Bursadaki spor 
vaziyeti tetkik edilmektedir. Şimdilik 

elde edilen neticeye göre, Osmanlı hü
kumetinin ikinci payitahtı olan Bursa
da, Orhanm zamanında muhtelif 
sporlar yapılmakta olduğu anlaşılmıı· 
tır. Daha sonra İznik ve Yenişehirde de 
tetkikat yapılacak ve neticeler tesbit 
edildikten sonra Vekalet "Türkiyede 
sporun tarihi,, ismi altında bir broıür 

=ıeşrede:ektir. 

Klüpleri davet 
Jstanbul futbol ajanlığından: 
18 ılkteşrin 1936 tarihinde lik maç

larına başlanacağından teşkilata dahil 
klüplcrin fikstürü tanzim için kur'ala
rım çekmek üzere 10 ilkteşrin 936 cu· 
m:ırtesi günü saat 15 te tam saJahiyet· 
li Direr murahhsalarını Beyoğlu halke
vindeki Türk Spor kurumu İstanbul 

bölgesine göndermeleri rica olunur. 

Boksör 
Braddok 

();skallfye mi 
ediliyor? 

Amerika boks komisyonu boksör 
Braddok, Şchmeling ile derhal kaq~ılaş 
mazsa bundan sonra birinci kategori 
hiçbir boksörle müsabaka yapmamasına 
karar vermiştir. 

Bazı sebeplerden ·Braddok Schmeling 
ile karşılaşmayı istemiyordu. 

Macar 
futborcüf arı 

Romenlere sıfır Oç 
yen ildiler 

Budapcşte karışık talmnile karşı
laşmak üzere Macaristana gitmiş olan 
Bilkreş muhteliti, yaptığı müsabaka
da çok hakim bir oyundan sonra sıf ı
ra karşı Uç golle galip gclmiştır. 

Dünya şampiyonluğu 

Boks maçları 
Dünya boks şampiyonluğu için 28 

tcşrinievvelde Roth ile Adolf Witt Ber 
1 inde karşılaşacr ~ !ardır. 

kan atletizm şampiyonu oldular. 
Yugoslavyar 71 puvanla ikinci, kendi

lerini geçip üçüncü olacağımızı tahmin 
ettiğimiz Romenler bizi 37 puvan ge -
çerek 65 puvanla üçüncü, biz 28 puvan 
la dördüncü, Bulgarlar da bazı müsa • 
bakalara iştirak etmedikleri halde 13 
puvanla beşinci oldular. Biz geçen se· 
ne umumi tasnif de 71 puvan almıştık. 

Kapanma merasiminden evvel Yunan 
kralı bizzat galiplere mükafat1annı ver 
di ve kendilerini tebrik etti. 

Bundan sonra marşla: çalındı ve Bal 
kan oyunları bayrağı indirildi. 

Atletlerimizin ikinci kafilesi bugün 
Yunanistandan hareket edecek ve yarın j 
~chrimiı:dc bulunacaktır. 

Atletlerimizin ilk kafilesi hareket 

'tlrtn~n - 1936 

Eseri hazırllyan : Nüzhet: Abbas 
Dikkat: Bu. 11azı, yalnız pa:zarlesi (arşruı!Jrı ı'e cumartesi günleri neşred 
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Küçüklerin müsabakar arını 
asgari ebadı haiz sahalarda 

yaptırmahyız .. 
Diğer mühim bir mesele de kalp ne 

kadar kuvvetli ve büyük olursa vurma 
sı da o nisbette yavaşlıyacaktır. Faka: 
bunda korkulacak bir ıey yoktur. Kal· 
bin damarlar va;;ıtasile vücuda sevket
tiği kam dakikada altmış yahut yetmiş 
iki kere atmakla icra etmesinden neden 
endişe etmelidir? Bu mahzuru fenni 
bir surette izah etmeden kalp büyüme· 
sini çok korkulacak bir afet gibi göste· 
ren kimselere her şeyden evvel bunu 
izah etmelerini rica ederim. Fikrimce 
mesele tamamile bunun aksidir. Bir si-= 
tem dahilinde ve fenni bilgi ile iyi bir 
bakım altında spor yapan ı;ençlerin vÜ· 
cutları kadar kalb!erinin de bu idman 
dan istifade edeceklerine hiç şüphe ca· 
iz değildir. Kalb büyümesi hiç de kor · 
kulacak bir §ey değildir. Şu izahattar. 
sonra genç futbolcuların dikkat etme· 
leri lazimgelcn noktaları tetk:k etmek 
isterim. 

Evvela çok hafif idmanlarla vücudu 
işlcmeğe alıştırmadan birdenbire fut . 
bole başlamak ve böylece vü:udu zorla 
mıık büyükler için ne kadar mahzurlu 
ise küçükler için de belki bundan daha 
zararlıdır. Bizde maalesef herkeste yan 
lış bir fikir yerleşmiştir. Hazırlık id • 
manian, haftalarca, hatta aylarca yoru 
cu olmayan antrenmanlarla vücudu iş· 

)etmeden bir sporcunun birdenbire sa· 
haya çıkıp muvaffak olmasını bekleriz. 
Halbuki bir sporu mükemmel bir stil 
ve form ile yapabilmek için birkaç av 
ve sene değil; bes. on hatta on beş yıl 
uğraşmak lazım olduğunu düşünecek 

olursak genç çocuklardan büyük netice 
lcc beklemenin ne )cadar yanlrı olduğu 
nu takdir ederiz. 

Bu itibarlı bilhassa küçüklerin bir -
denbirc mükemmel futbol oynamalarını 
beklemek ve istemek çok yanlı§ bir 
düşüncenin mahsulüdür. Bu uzun sene
lerin göstereceği bir neticedir. 
Şu halde birinci ıart olarak futbol: 

olsun, diğer sporlara olsun gençleriıı 

çok tedrici ve yorulmadan baılamala· 

rı lazımgelmektedir. 

ikincisi, gençlerin, büyüklerin tabi 
oldukların şartlarla idman ettirilmesin· 
deki mahzurdur. Çok soğuk havalarda. 
küçükleri hava tesirlerine karşı çok iyi 
muhafaza etmek icap eder. Körpe vü
cutların bilhııssa terli oldukları vakit 
soğuğa maruz bırakılmamaları lazım . 
dır. 

Üçüncü bir nokta küçüklerin ayni 
günde uzun müddetlerle futbol antren· 
manı yapmalarıdır. Her ne kadar bi• 
sporda maharet, hareketleri t"krarla . 
makla elde edilirse de bunu vücuduna 
zarar vermek bahasına elde etmec'ii de 
k

. t> 

ımse aklından geçirmiyeceği için kü -
çüklerin antrenmanı kısa müddetlere 
inhisar ettirilmelidir. 

Dördüncü ve en mühim telakki etti· 
ğim nokta küçüklerin müsabaka şcklir. 
de çarpı~maları meselesidir. Futboldc 
olsun atletizmde olsun eğlence, idman 
veya stil kazanmak icin yapılan antren· 
man ve oyunların vücut ve cümlei asa· 
biye üzerindeki tesirleri eğlendirici, 

esnasında Pire rıhtımında. 

dinlendirici, zevk ve neşe •.-erici ol:tı 

na mukabil, müsabakalarda vaziyet 

zaman bu şekilde kendini göster 

Bu itibarla gençlerin çok sık sık rn 

bakaya sokulmaları aleyhindeyim, 

onların asapları üzerinde çok iyi bir 
sir bırakmaz. 

Diğer taraftan on~arı henüz oyu 

tekniğini iyice kavramcıdan yen 

her ne bahasına olursa olsun gal 

çalmak için fazla hırslı yapar. Spo 

esas maksat bu değildir. Hasmı yerı 

muhakkak ki bir gayedir. Fakat b 
ulaşmak, bu gayeye vasıl 

sportmcn':Je yakı~maz çarelere ba~ 

mak zihniyet:ni daha henüz hali te 

külde iken söndürmek de k:ıt'i ela 
lüzumlu bir tedbirdir. 

işte bu sebeplerden dolayı l:ü,.u 
rin mü3abakalarını çok sık tekrarla 
nın faydalı olduğuna kani değilim. 

On sekiz yaşına kadar olan küçü 
rin müsabakalarım asgari eb'adı ıJ 
sahalarda yaptırmalıyız. Asgari eb' 

claki sahalar azami saha!ardan he 
hemen yarı yarıya daha küçüktiır. 

sahalarda küçüklerin kendilerini hır 
lamadan futbol oynamaları mümkU 

dür. Oyun müddetinin b!r buçuk 

yerine iki devreye ayrılmış bir saat 
ması da muvafıktır J.T.,ttJi daha l;ı.ı 

yaştaki çocuklara oyunu dört dev 
ayırarak her onbeşer dakikalık de 
ler arasında beşer dakika istirahat 
mek şartile oynatılabilir. 

Küçüklerin vücut ka biliyet:ne glS 
bu gibi tadillerle futbol oynatılmıya 
ğına dair ne bir kanun ne de bir ı:ıı 

buriyet mevcut olduğuna göre ve fil 
bol kaidelerınin de olduğu gibi tat 
sırf resmi müsabakalara şamil bir k3 

olduğuna göre gençlerin gerek ,.uc 
tarını gerekse futbol kabiliyetlerini 

lemek ve arttırmak üzere oyunu 

göre tanzim her zaman için kabil o 
bir meseledir. İşte meseleyi bu cep 

den tetkik ederek mekteplerde ols 

hariçte olsun bu işi idare edenlerin J: 

çüklcre futbolü bu kayıt ve şartla:

tında oynattıkları takdirde futbolün 
çüklere zarar vermiyeceğini, orıları 

dia olunduf;u gibi kavurmak de~il. 
kis neşvünümalarına, iyi büyümeler 

hizmet edeceğini şu kısa izahatla te 

bit ettikten sonra çok muhım olan 
noktaya sıra gelmişken te:nas fırsa 

kaçırmamak isterim. 

Futbo'de temayüz çok uzun sencl 

rin verdigi tecrübe ve alı~ıklık ile l; 

biltlir. Dirkaç senede iyi bir atict 

bir güreşçi yeti~ebilir. Fo:kat iyi l-o'r 
bolcu aslJ ! Bu itibarla on sekizin 

sonra futbole başlamak kırkından s 

saz çalmağa benzer. Evvela genç oy 
karşı bu yaşa kadar bir al~ka. bir st 
duymamış ise bu ya§tan sonra onda 

le bir merak uyandırmak hemen re 
mümkün değildir diyeb:lirim 

oyun her cihetten bir mııharet bil" 
leke sporudur. Bu maha:eti elde cd 

mek için hareketlere, vuruşlara ve f 
bol'için elzem olan evsafa ancak kil 
yaşta oyuna başlamakla tevarüs e 
bilir. 

(Devamı va~ 
1 Sovyet Rusyeda9'1 

Sporcularımız 
bu sabah 
geldiler 

Sovyet Rusyada futbol, bisiklet. 
reş ve eskrim takımlarımız bu sa 
dönmü§lerdir, 



Eski ve yakın tarihte 

Kral gözdeleri 
ilif.Nasıı. şaşaa içinde hayat geçir· 
mişlerse, ölünıleri de o kadar 

sefalet içinde olmuştur 
farihin her dev • r \ 
rinde ya§ayan ve 
hükmeden krallar 
urnaz ve fettan 
adınların tesiri 
tına girmişler -
ir. Ger.~i kral ol
ıyanlardan bi: 
oğu da ayni işi 

tapmışlardır. Fa-
\at kralların dü -

ir \ecekleri uçurum 
Saha derin, ka . 

+plan daha bü _ 
Jlüktür. Bu kral
ıJa:~dan . bazılarının j:' · 
~

osterdıkleri ha-

o flik karşısında .· '.··"--". 
san aklı durur· • , ~ 

bılkrallara hakim ;_ .} ;:~ 
ı4ıan kachnlardan ba Kral Manuelin bir 
l:rlannı.~ ~~tekleri • resmi Gaby De.s-

şıl'le de olfiu bulun • Zys'nin tırnağına 
~adığt görülür. nak§edilmişti. 

a lfalk, bütün tazyik ve şiddetlere rağ
'Jlrncn, bu gözdelerin hudutsuz israfla -

··tdrma kafa kaldırdıkları zaman da bu 
krallardan bazılarmın taç ve tahtlarınr 
hatta h3yatlannı bile kaybettikleri va· 

"ıdkidlr. 
11 Bunların en meşhurlarından biri za-
, ınanımızda olmuş ve sabık Portekiz 
ıı:'halı Emanuel Paris Vodvil dansözle
. f rinden Gaby Deshpe gösterdiği aşk yü 
ır1zünden tahtını elinden kaçırmıştı. Gü
iiıl %el Deshp bir t~ksi şoförünün kızı idi. 
s1' Çok çapkın bır adam olan İspanya 

lı:rah Alfons, Parise yaptığı eğlence se
-~ yahatlerinden birinde, bu dansözü Por
~ tekiz kralile tanıştırmı§tı. 

rt Kızı ilk görüşünde kalbini kaptıran 
t~ genç Emanuel, bağlılığını açık bir şe-
., kilde göstenneğe başlamıştı. Tiyatro • 

nıın bir locasına oturarak dansözü çlı
gmca alkışlar; sanki onu gözlerile yuta
cakmış gibi başını sahneden başka tara
fa çevirmezdi. 

lıktan çılgına döndüler. Bunun üzerine 
delikanlıyı tahttan uzaklaştıran ihtilal 
koptu ve kral kederinden genç yaşında 
öldü. Delikanlının ölümünün başlıca 
mes'ulü Gaby Deshpe gösterilebilir. 

ispanya kralı Alfonsun sukutile de 
şakrak bir takım kadınların alakası var· 
dır ama, çapkın adamın aşk maceraları 
o kadar çoktur ki bu kadınlardan han
gisinin ispanya hanedanının sukutuna 
saik olduğunu söylemek güçtür. 1 

Tarihte müsrif gözdenin en bariz mi-, 
Slli belki de Madam dü Barridir. Ona 
dair ne kadar kitap yazılmış, ne kadar 
çok piyesler te1if edilmiştir. Kendisi 
gözdelerin en kötüsü olmamakla bera· 
her bu kadar şöhret edinmesinin sebe· 
bi Fransız ihtilalinin onu Fransız bil-

miş bulunuyordu. Hele ölüm haberini 
alan kral derin bir kurtuluş soluğu çe
kerek hemen Barrinin göğsüne koştu. 

Bu kraldan da..l-ıa evvel de on dördün 
cü Lui. La Valliere, Montespan, Fon
tanges adlı gözdeleri uğruna Fransa 
hazinelerini boşaltmıştı. Fransayı iflas 
ettiren ve ihtilali körükliyen işte bu 
güzel kadınlardır. 

Fakat büyük ihtilal patlak verdiğ; 

zaman Pompadur ile ötekileri hep öl
müştü. Dil Barri ise yaşıyordu. thti · 
lalcilerden birçoğu ıstıraplarının baş· 

irca sebebi olarak onu göstererek büyük 
bir lüks içinde yaşadığı taşradaki gü -
zel şatosundan sürükleyip hapse gö • 
türdüler. 

Evvela bütün mallarını müsadere 

ı;ı ~manuel dansöze, Paris eğlence yer 
.b lennde her gece ziyafetler çektikten 

a :aşka, nadide hediyeler vermiş Mad.am Döbari'nin selefi Lapompadurun tl4 Fransa. kraılığıt.ın sona ermesinde 
c 5·?00 altın İngiliz lirası değerinde bir tesiri vardır 
ıı'l~cı gerdanlık bağışlamış, Parisin en { 

0 
lrıbar terzisine kadın için 100 kat elbi- kümdarlarının bütün günahlarından 1 ettikten sonra halka karşı cinayetlerin-

0 ıe yaptırmıştı. mes'ul tutmasıdır. den dolayı ihtilil mahkemesinde acele 
!ıl Bu uralarda Portekiz umumi yok- Tethiş devrinde halk ıstırap ve yok- bir muhakemeden geçirdiler. 
ıJI. ıulluk ve sefalet yüzünden bir ihtilalin sulluğunu hep onun yüzünden bildi, Tabiidir ki mahkQm oldu. Giyotin 

s kenarına sürUklenmiş bulunuyordu Onun gerçi az çok bir mes'uliyeti yok makinesine taşınırken hep ağladı, mer-
1: :r~rtekizliler krallarının Faris güzeii değildi. O sabık kral on beşinci Louis' hamet dilendi ve kellesi uçuncaya ka· 

ugruna w nın' metresı· olmuştu. Kral kenı'dsı·ne 
:- ~DZoyDapt$ıgıalisrÇarı0ar0ı igşitinlYlc0e~kı<ezgmD dar barbar bağırdı. Madam dtl Baninin muazzam hediyeler vermiş, şatolar, ma-

utaruna.z hamisine halef olan on altı.r· 
likaneler ve mücevherler bağıştamııtı. 

Dü Barri bir şapkacı çrrağııun kızı · •, . 
b idi. Aklı başına geldiği günden itibaren 

) ~ 

rEnıe~t'irı A d , . l l re/ [" • n er.<;on un ıpe • saç arı 
ı ıkP. l§arctleridir! Earl Caroll sahne 

~ile film ir;in t?n giiz<'l hızları yeti§tir· 
melde tc.n b. .. d S .. d 1 ' ınmı~ ır ustnt ır. ~ tu ro a-
nnd« r~makta oları gii:.dlcr giizeli 
ırasında w b' ·· ı 1 • • 

aşık kucaklarında dolaşmıştı. Kont dö 
Barry onunla cazibesi için evlenmişti. 

Karısının az zamanda kralı teshir ede
bileceğini anlamıştı. 

Kral halk arasından çıkan bu güzel
lik cazibesine o derece esir olmuştur ki 
yaptığı bir çok gülünç işler arasmda 
onun ayak parmaklarının uçlarını kok
laya koklaya öpmesi vardır. Kendisin· 
den evvel krala metreslik yapmış olan 
Madam du Pompadur ise çok daha 
zengin hediyelere garkedilmiş, Franstz 
siyasetine keyfi istediği gibi hakim ol - ı 
muş ve Fransanm Kanada ile Hindis . 
tam elden çıkarmasına sebebiyet ver . 
miıtir. 

Pompadur kadar arsız, hayasız ve u-
tanmaz bir kral metresi yoktur. Çok 
şehvetengiz cazibelere malikti. Güzel
~iklerinin solmakta olduğunu farkedin· 
ce, kralın duygularını kontrolünden 
kaçrmamak için ne zevk ve şehvet çıl
gınlıkları icat etmedi. Pek Tezilane bir 

şey olan Pare • Aux • Cerfs yani köle
ler parkını yarattı. Burada kralının 
şehvetini doyurmak için ailelerinden 
kaçırd;ğı genç kızlan terbiye etti. Kra
lın en halis masumiyetle temas edebil

mesini temin için bu kızlar hususi ta
lim ve terbiyeyı: tabi tutuldu. Şehvet 

oyunlarına girişmeden evvel kralın, A_ 
bu kızların hususi bir ki)isede dua et-

15 inci Luinin güzel gözdesi Madam Döbarinin kaprislerine olan esaretini 
gösterir bir tablo. Bu kadının utanmazca §'tnuırıklıkları kralın halefi ol.an on 

altıncı Luinin sukutu sebeplerinden biridir 

CI Lui de kendisinden birkaç gün son
ra ayni makine ile idam edilmişti. Bu 

adam da dedelerinin günahını kendi 
başile ödemişti. 

Kral gözdelerinin bu tasnifinde 
en ziyade göze batan sima Lota Montez 

' adiyle tanılan güzel kadındır. Gerçek· 

ten çok güzel olan bu kadının sevimli 
yüzüne, koyu derin gözlerine bakınca 

insan onun kötülüğüne hiç de inana
mazdı. Babası İngilizlerin Hindistan 

• ordusu zabitlerinden Gilbert, anası da 
bir İspanyol kadını idi. Kendisi pek 

kUçük ya~ta iken babasının maiyet za

bitlerinden biri ile evlenerek ingiltere
ye gitmiş, orada yapmadığı rezalet, 

baştan ~ıkarmadığı asil erkek buakma· 
mıttı. Nihayet İngiliz hakimlerinin ya
kasına yapışacağını işitince Avrupaya 
kaçrnıg ve Lola Montez adını takma -
rak Pariste bir zevk ve safa hayatına 

dalmıştı. Onun yüzünden bir şairle bir 
tiyatro muharriri arasında ölünmle n.e-

ticelenen bir düello oldu. Bu düello yü· 

zünden birinci Ludvig'in kral bulun • 
duğu Bavyeraya göçetti. 

Lala saray balolarından birine davet 
olunmaksızın, harretlere şayan bir ce· 

saretle girdi ve o geceden itibaren kra
hn kalbini zaptetti. Kral ona kontes 

Landsfeldt ünvanile birlikte büyUk -bir 
şato ve geniş malikaneler verdi; hatta 

namına bir de h~ykel diktirdi. Tuh~f 

değil mi: Bu kadın liberal partinin ha-

misi rolünü oynadı ve halk dostu gö -
rUndü. Fakat muhafazakarlar onun yü

zünden ayaklanarak kralr tahttan indir 

diler. Lola da pılıyı pırtıyı topladığı 

gibi Amerikaya göçetti. Kaliforniyada 

zengin bir Amerikalı ile evlendi. Son 

günlerini Nevyorkta yoksulluk ve s'efl· 
let içinde geçirdi. 

Kral gözdeleri güzellik çağlarında 

ne kadar parlak bir hayat geçirmişler• 
se, ölümleri hep bedbahtlık içinde ol· 
muştur. 

Fransada sahte pasaportlarla 
gelen ecnebiler 

Evlenip bir kaç aylık zevku safadan sonra 

Başlarını alıp 
gidiyorlarmış 

Parisflen yazılıyor: l 
Geçenlerde, ilk defa Fransaya giden 

genç bir İngiliz erkeği, az kalsın ağır 
bir mahkQmiyete kurban olacaktı. 

lngilterenin l{orm·al şehrinden 

Mister Harold Treyman cenubi Fran
sada bir müddet gezip dolaşmak için 
geçen hafta Dieppeyc çıktı ve pasa
port kontrol dairesinde polisin kendi 

evrakile çok yakından YC derinden 
alakadar olmasına şaştı. Bele sorulan 
ahret suallerine aklı ermedi. Bununla 

beraber Parise varıncaya kadar niçi:ı 
böyle bir muameleye maruz kalmış 
olduğunun sebebini anlayamadı. 

lndiği otelde daha elini yüzünü yı
kamağa vakit bulmamıştı ki odasına 
bir polis hafiyesi girerek kendisini 
karakola kadar davet etti. 

Orada, iki çocukla karısını yüz üstü 
bırakarak kaçmış olduğu için, aleyhin 
de takibat yapıldığı söylendi. 

karısına ev hazırlamak için ln
giltereye dönen adamdan bir daha ses 
seda çıkmamıştı. Bu evlenmek netice· 
sinde kadın dünyaya bir çift de ikiz 
evlat getirmişti. 

Mister Treyman bu hikaye karşısın
da şaşa kaldı. Fakat, ''erdiği bütün 
teminata rağmen de karakoldan yaka· 
sını kurtaramadı. Nihafet şikayetçi 

kadının getirtilip müvacehe ettirilme
sine kara verildi. Kadın geldi. Genç 
lngilizi katiyen tanımadığını sQ..yledi, 

polis de Mister Treymanı salıvermek 
mecburiyetinde kaldı. 

Bu vaka sahte pasaport imal etmkte 
olan ~ok geniş teşkilat:ı bir çetenin 
marifeti neticesidir. Fransada böyle· 
]eri sık sık tekerrür ederek. ora3 a giw 
den İngilizleri hazan müşkül vaziyet
lere düşürn:ıektedir. 

Ç~tenin lngilterede çalışmakta 
olan kolu her nasılsa on un a clile eş
kalini ele geçirmiş ve herhangi hır se

bep dolayısile kendi hüviyetini ~izle· 

mek istiyen başka birisine temin l'ttiği 
sahte pasa:>ortu yazmıştır. 

Fransada hatta e\•lenmek st•r:.ıtile 

zevk ve sefalı birkaç ay ge~irrnek isti

yen yabancılar böyle sahte pasa:-ıort
larla gelmekte ve arkalarında za\'allı 

- '\'Clptıgt ır TTlll.~Q )O/Wc.CI SPÇl-

t>n Aııir- • -.,/ m ~.mıda yal-

lı::; Rmf'st lm~rl snr.lıdır. v,, <ıa"· 
l • " " arının r<'ngind<•hi ilıti~mn halplcri 

melerini gözetlediği tarihde yuılıdıt. Bir taklti ~oförü:niim kızı olan Paris 
La Pompadur kralı tam yirmi yıl aş- vodvilleri dansö;m Gaby Deslys, Por-

~fü;ter Treyman hiç evlenmemiş bir 
bekardı. Bunu isbat için cebinden yep 
yeni pasaportunu çıkardı, ı;ücünün 

yettiği ve dilinin erdiği kadar protes
tolarda bulundu. Fakat, bunların hiç 
birisi beş para etmedi. Hele pasaport, 
polise aradıkları adamı bulduklarına 
dair büsbütün kanaat getirdi, Çünkü 
hüYiyet ,·arakasında yazilı tafsilat 
bundan üç sene Hvel Dieppe ch·arında 
Pun;ı de evlendikten sonra karısını 
bırakıp kaçan adamın hüYiyetine tıpa 

Fransız kızlarını betbaht bıralimakta
dırlar. 

tıp benziyordu. Fransız poli~i bu haydutluğun önü
J-:cni ne bir türlü geçememektedir. 

kma esir o1arak yaşatmasını bildi. Fa· te~ Kralı Em<ınuelin tahtından 

e/silnlamaktadır. kat, hastalandığı zaman artık terkedil- ~ni hız~tırmı§tır Evlendikten birkaç ay sonra 
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- Ah Ubeyd, sana bir k6pek gibi yal
varıyorum. Bu sözlerin yalan değll mi ? 
Mahsustan beni üzmek için bana bunları 
slJyledln öyle değil mi? 

- Yok yok.. Sakın bana hücum et
me! Beyhude yere ıünaha gireceksin! 
Buradan çıktıktan sonra eğer sana 
kal'§t zerrece fenahk etmeyi aklımdan 
bile geçirdimse allah benim canımı al
sm! 

- Korkma Ubeyd, korkma! öyle 
k8.I'§ımda kedi gibi büzülme, dizlerin 
korkudan titremesin! Dişlerin biribi
rine vurmasın.! Sana bir §ey yapacak 
değilimi Bak ben sana hakikati açıkça 
söylemek cesaretini gösterebilirim. 
ÇünkU senden daha kuvvetliyim. Bana 
hücum etmeye kalkışsan halin harap
tır. 

sonra sen de bir daha asla. gülemiye
ceksin ! Anladın mı? 

- Ne demek istiyorsun? 
- Sen de benim gibi zehirlendin. 
lbni Ömer ga.şkın §8.§kın bakmıyor

du. Biraz evvelki kahkahalarından 

şimdi zerre kalmamıştı: 
- Sözlerini anlıyamıyorum Ubeyd! 

diye mırıldandı. 
- Anlamıyacak bir şey yok. Sen be 

ni nasıl zehirledinse, ben de seni ayni 
şekilde zehirledim. 

- Şu halde? 
İbni Ömer elini yaralı omuzuna 

doğru götürüyordu. Ubeyd devam et· 
ti: Dinle beni Sen buradan. yani bu mah

zenden sağ çıkmıyacaksın Ubeyd~ 
Ha.h, hah, hah, hay! Yüztin de ama ka- ._Tamam! İşi şimdi anladııı. Omu-
nştı, yok mu yani! Ne komik, ne gü- ~una. hafifçe aaple.dJğını bıçağa. da, 
lünç bir vaziyete dilşmUQ old w müthi~ bir zebir flüriilmüştür. Bu ze-

"' ugunu h' · af d 'nk' · Y bilsen! . ırın evs ı a senı ının aynıdır. a 

Hayır korkma.! Gözlerindeki mana _ rım saat sonra sen de beqiJil gibi öle
yı okuyorum. Beni delirmi§, çddlrmış ceksin! Sen de benim gibi geberecek
sanıyorsun. Fakat emin ol ki ben ne sin! Anladın mı? Haydi şimdi sen de 
delirdim, ne de çıldırdım. Ve sana bir gülebildiğin kadar gül! Tıksmmcaya 
ı;ıey, ama. hiçbir şey yapmıyacağnn. kadar gül! Yumruklarını karnına bas 
Buna rağmen buradan senin dirin çık- etrafa kusar gibi saç pis kahkahe.la-
mıyacak. Sen ölüme mahkllmsun ! rım ! 

- Sebep? Ubeydin boğuk ve her kelimesi bir 
- Sebep mi? Aman yarabbi neka- feryat gibi kopan acı sözleri, tbni Ö· 

dar da gij,leceğ.im geliyor. Ben haya- nıere zehir yudumlan gibi teair eı:li
tımda. asla. içimden gülmek ihtiyacını yordu. İbni Ömer bı.ı darb~ler karşı~ 
bu kadar kuvvetli, bu derece fazla his- smda, sanki cm yıl, sanki on beş yıl ih-
setınedim. Neden diye soruyOl'dun de- tiyarlamış gibi f:öktü. . 
~ mi? Çünkü zehirlen<lin, Kanın ıe- Ve artık insan sesine benzemiyen 
h1rlendi. Anladın mı 3imıll? bir sesle yaltaklanan bir l{öpekten 

- Ah! ! daha bayağı bir sesle sordu: · 
Ubeydin dudakları arasından bir - Ah Ubeyd! Yapma söyleme! yal 

inilti dökUkfü, :1bni ~er ~Ali. m~ze- varırım sana bana hakJkati söyle! 
:n!n kubbesiJ'lden garıp ve Urpertıcı a- Sözlerin doğru değil, değil mi? Mah
k:s~~ yapan korkun!: bir kahkaha ile, sustan beni üzmek için bunları söyle~ 
giiluyordu. Devam etti. d' N 1 .. ği . 

II . b. 
1 

. , ın. ası sa olece nı anladın, bana 
- an~ ıraz evve ~ninle bo~- 1 d bj 1 k b ~ l a ç o mazsa yarım. saat elsun bir 

P
§ura en_ ıçagı,ml ın ucu sol elinin baş cehennem azabı yaşatmak istiyorsun 
rnıagma sap anmadı mı? neo. ·ı . ., · 
_ ??ıt 1:>1 mı ı 

- İİ~İbuki !> bıçak ~hirliydi. lşte J - Hayır, hayrr. Hak 'kati söylüy~-
bütUn mesele bu. Bu bıçak bir insana . rum. lnanmazsan, al QIQ&ğrmı kQkl~ '. 
saplandı mı onu yarım saat şonra ge- Ubeyd bıçağını yere atıt. İbni 0-
bertir. Bu ölümden onu hiçbir şey kur · mer, üzerine der:Qal kapandı. Bıçağı 
taramaz, hiçbir §ey! kaptı ve burnuna yaldaştırdı. ~mer 

İbni Ömer kasıklarını tutarak Boğu- gibi kokladı. Ve: 
Jurcasına, gülmeye bıı,~ladı. Ubeyd bir - Lltnet! diye bıçağl yere attı. Ay
müddet sustu. Alnı buruştu.Yaralı sol ni zehir .. Demek ki sen de bu zehiri 
parmağını gözlerine yakla3tırdı, Lo~ İlmi Hasan denilen o rezil büyilcüden 
aydınlık içersine sanki yaranın içersi- nldın. 
ni görmek ister gibi baktı. Senra tbni ,.,,, Hem de zehiri almadan evvel gö
Ömerin gülijşündeki müthi§ korkun{;lu- zümün önünde tecrübesini yaptırd\m . 
ğu masum bir kahkaha §eklinde hıra- Bıçakla bir f!l'!İrll\ derisini p.1raz Qiz· 
kacak lçadar dehietli bQğµk }lir sesle dim. Tafll yarım 13aat ı:;onra esir yıldı 
homurdandı: rrm çarpmış g'b\ öldü. 

- İyi gül tbni Ömer, i;vi ~l ! Bol - Ben de tecrübeyi bir hayyan li-
1bol gül! Ve belki bu da senin son gU- zerirıde yaptım. Ayni neticeyi ~;ldım. 
ıttşlerin, son kabkahf;l.larındır. Bundan ( Dl'vıırn.ı var} 

KADIMLAR BEMi 
4~LY1t R ·' u=un~~t ~cmarn 
Nakleden: Hatice Süreyya 

-28l!!'I"!': 
- Vallahi naıik oğlan.. tstanbulda

ki bütün angaryelerimi ~ekti.. Murad 
iyi dosttur vesselam ... 

Biraz durup devam etti: 
- Daimi surette kendisile mektup

laşıyoruz. Hasta yattığımdanberi ba
na her gü~ yazıyqr .. BiUyor muygun '! 

- Nasıl bilebilirdim? Baı:ıa ·~nından 
hiç bahse~medin ki... 

- Yok can,nn ?.. Unutmuşum de
mek .. Mektupları bana hep büyük an
nem getiriyor. Benim yazd!klarımt da 
postaya o veriyor. Onun için Muradrn 
mcktupla.rrna gözün ilişmem: ş. 

Anne.sinin cevap vermediğini göriln 
ce. uııi rnevsuda ısrar etti: 

- Si'n Murad! 1stıınb"1a gidince el
bet gôrcce}fşin. ÇW+kü benim pa~etle
ri ondan alman iktıza ediyor. Kuzum, 

muhavereyi o tarzda idare et ki; be
nim yüzümden üzülmesin .. Zira, mek
tuplarından pek Uzüldüğiinü anlıyo

rum. Bu sıralarda ahvali ruhiyeslnin 
iyi olmadığının farkmdayım. Pek 
mahzuna bsnziyor.. Mahzun ve so
murtkan! Satırlarının arasından, bu 
his akıyor ... Her halde ~mda.rı bir 
kadın m~ceraaı geçmie ve inkiasr~ uğ 
ra.nııij, darbe yemi§t .. Belli.r . 

lsmet, baŞll\I oğlyna yakl~tırdı. 
Y~U yğf;lin~ dayaAı, Delilçanhnm 
daITT"mk gljml'ah saçlaljile çehresini 
örttü: 

..... Ya.§ının icabı .. Neylesin! .. - de-
di. 

- Yol<:, anne, yok .. Beµ Muradı l:?iJi~ 
rim ... Onun Don Juan taslalçhğı ile 
hiç alakMı yoktur. O, şayam haYfet 
bir insandır. Ne romantiktir, bilsen ... 

Hatıralarım anlatan : EFDA'h TALAT -210-

Kendilerine d·okunulmadıkça 
hiç bir işe nıüdahaıe etmesinıetınt 

batından bağnımılar, şarlcılar, ~Jff liı 
zurnft eeıleri ıcllyor. Kolon el pjraı L n 

_. Kolonelle gl:SriişJllek istiyorum, o· 
rada mı? 

Tam bu sırada Ballar da kapıyı aça· 
rak içeri giriyor, Makineyi uzatıyorum. 
Konuşmağa başlıyor. Ballar, Kenediyi 
dinliyor ve kısa kısa şu çev~bı veri -
yordu: 

- Olrayt! Olrayt Kepedil Kendini 
sakla ... 

İngilizce ''kendini ı;akla,, manasına 

gelen cUmle 'piraz lastiklidir. Bu ciim
lentn ingifücesi (K~~f your self)dir. 
Ballar telefonda bu sözü birkaç kere 
tekrar etti ve telefonu kapadıktan şon
ra bana döndü : 

- Şehir telefonile Arapyan hanını 

bul. Yüzbaşı Sedanı telefon başına ça· 
ğır ve kendisine şu emri tebliğ et: 
Miting ve şenlikler için Sultanabmet 
te toplanan on binlerce halk, Beyoğh; 
ve Galata tarafına geçmek üzere köp -
rüye doğru ilerliyormuş. Sedan sokak· 
ta bulunan bütiln devriyelerini derhal 
toplatsın ve kendisine bir tecavüz ol ~ 
madığı takdirde hiçbir şeye kanşmaınn, 

Ballara sordum : 
- Devriyelerini karakollara mı ~ek

sin. 
- Evet, meydanda bizden kimse kal 

masın. 

- Başüstilne 1 
Telefonla Sedanı buldum. Ballann 

emrini tebliğ ettim. Onun da etekleri 
tutuşmuştu. Bana: 

- Beyoğluna geleceklermiş. Binler
ce kişi ile nasıl uğraşacağız. Bir milsa
deme olursa ne yap:t:ağlz? 

Sedanın sözlerini Ballara anlatıya ~ 

rum. ihtiyar kumandan müşkül bir va
ziyette ... Bir dakika düşündükten son
ra cevap veriyor: 

- Türk ahali tarafından kendileri
ne dokunulmadığl takdird~ hiç bi~ işe 

müdahale etmesinler. 
Kolonelin emrini telefonda tekrar e• 

diyorum. 
Vakayi o kadar süratle cereyan edi

yor ki Meta aptallaşmı§tııp1 Bu vaziyet 
karşısında benim. yerirncle kim qh\a ~a
şmrdı. Ayak~a, pdanrn ortasınqa dur
muş Ballan seyrediyorum. O, kendisin 
den Umit edilmiyen bir çevikUkle ka -
ğıtlan kanştmyor, telefondan telefo
na sanlıyordu. Ben, kumandan Sedanla 
konuşurken, o askeri telefonla Harbiye 
deki umumi karargahı buldu. Haring
tona vaziyet etrafmda uzqp lJl!idıya 

izahat verdi. 'Uç senedir Balların bu 
kadar telaşlı, bµ kadar faal zamanını 

görmemiştim, 

Biz telefonla görüşürken Galata tara
fından bize doğru bir uğ4ltu yükselıpe 
ğe başladı. Yüksek bir yerden ınuaz ~ 

zam bir su kütlesinin boşanmasını an-

Biliyorum. (elimde izler var:) Onun 
hıı.yatına bazı esrar karışmış bulunu
yor. Hem de pek çok esrar .. O kadar 
çok ki, bana bile bahsetmiyor. Bunun 
iein hayatı ciddiye alıyor.. Billrim o
nu ... Pek kederli, pel~ .. 

Sesinin tabiilik.ten ayrılmamasına 

dikkat eden İsmet: 
- Demek sana hiç açılma.dı ? 
- İmkanı var mı?... Murad, ciddi-

yetlE: tel!kki ettiği bir kadını 1ekeli
~cek bir gevezelik eder mi hiç? .. Fa
kat var .. bir geyler var., Meseıa. işte 
bak, dünkU mektubunda ne diyor: 

0Şunu unutma, k.arde'!im: KOO.mla
rP. iı~sa.n biUün mevcudiyetiyle asl{I 
bağ"f,anmamalı.' Yarı yolda b1rak1rlar .. 
Ve biçare erkek, boynıı bük.iilf, tok ba· 
şınıı kalali.alır ..... 

Bilmem anne! Bunu anlıyor mu
sun? Fakat hem kalıbımı basarım ;ı:i, 

~k ha,ş~n bir kadın oııu tutuşturmuş, 
yakıyor. Ne d"rsin. ha? 
Yatağm 011tasmda toparlanıp otur

dq, Bu f elaeftı<Icn ~oııra pek sevimli 
bir hali vard•. Olı;şamnak lStiyen b~r 
keı;i~ yavru~una benziyl)rdu. Salün göz 
ler, hiobir ik:nci mana ifade fıtmiyf•n 

bir bak1ş .. Ve anneşin~ bak1yor. 
- Ya, böyle anne .. Kadrolar hem 

dıran bu gürültü üı;eriJte ikimiz de ir
kildik. 

Pencereyi a~arak; Şişhane yQku§ı.ma 

bakıyorum, Görünürde bir şey yok. 
Gökyüzünde hafif bir kı~ıUrk var. G~
latadan ~onra o e~rarengiz µğultu de· 
vam ediyor. Adeta şehrin havaaı elek· 
triklenmiş gibi... Gecımin s~rin rüzgarı 
ru eiğerlerime çckerelt: etrafı dinliyo -
rum. Sokaklar tenha .. tc;imcjeki garip 
heyecan, ifadı:si gü' bir: sevinçle kay -
ı:ıaşryor, ~allar ırıasaı\mır. ~şında otur 
muş gaFip f:ıakıghırla beni ııUzilyon 

- Ne var~ 
- Hiç bir şey ... 
Pencer~yi kapıyorum. Ballar, tek -

rar Esat beyi telefonda aramamı emre· 
diyor. Arıyorum. Yerinde yok. Bir da
kika sonra tekrar telefon çalıyor. Ge
ne İstanbul kumandallı Kenedi. Telefo
nu Ballara uzatıyorum. Kenediyi da · 
kikalarca d1nliyor ve yalnuı şu cevabı 
veriyor: 

- Olrayt Kenedi 1 
Telefonu kapıyarak bana dönüyor: 
- Halk, teı:ıı.hUl'at yaparak ilerliyor· 

mu~. Şimdiye kadcır hiçbir hiidiae olma 
mı~. Fakat B~yoğluna geliyorle.rmx§. 
Buna karşı ne yapacağlz? 

Benim cevap vermeme vakit !:alma · 
dan telefon zırlıyor. Açıyorum: Kar · 
şunda Esat Bey .. Kendisini birkaç defa 
aradığumzı söylUyorum. 

..-- Bir dakika oturabildim mi? Bu 
akşamki kadar yorulduğumu bilmiyo -
rµm. Allahrn inayetile bıı akşamı ııüku 
rıetle geçirebilsek çok sevinecej!im. 

Ve &oruyor: 

- Kumandan orada mı? 
- Burada efendim, 
Diğer taraftan Ballar da soruyor: 
- Kim arıyor? 
- Esat Bey. 
~ Vuiyet lıakkında kendisinden i· 

ıahat al. 
Ef:lat beyç telefonda ~all~rm ıı.rımı,u

nu bildiriyorum. 

- Ben pe zaten onµn i~in telefon et· 
tim. Halk mutlaka, Beyoğlu tarafına 
ge'imek istiyçr, Qnlarıp bu arzularına 
mani olmağa ınukte~ir de~iliz. Rum ve 
Ermenileıin üç senedir yaptıklan nü
mayiş\ete rnulı:abel~ etmek istiyorlar. 
Fak~t. kimse bir tecavüz fik;ri beslemi
yor. Ve Türk polisi vaziyete tamamile 
ha.kimdir. 

Esat beyin f!Özlerini terçüme ediyo· 
rum. Kısaca bir: 

' 

- Olrqyt 1 diyQr. Eş.at beye münasip 
Pll' ı:ıevf!!p v,ıriyorum. Telefont,ı kapa -
tıyon~ı. Bı.ı. ısırada gürültüler, ı.ığuhu . 
lar gittikçe fazlalaşıyor. 'I'ekrar odanın 
pençeresine gidiyQrum. Henüz kimae -
ler yok, Fakat Şi;hane yqkı.ışunun alt 

hoş mahldklardır, nem de vazgeçil. 
mez onl~rd~p. .. , Fi1,kat1 bağlanıp inki
sara. uğramak. aman allah verme ya. 
rabbi.. DeÇil mi.. SeP. de onlarclanınn? 

,.._Ben de mi? 
-=- Öyle .. ~en de, l:>ir erkeğe r;aGdPt 

vercmiyec~k kQP.ınlarci?.nsm .. Endiı;;~
ye düşürür, güşUndürürcıün, insanı ... 
Karakter·n böyledir .. Oh oh oh! Çok 
şükür ki annemsin .. Ya annem olma
saydın vay hailmo .. , Vay gelecek P.a
ŞJllla o z&man ... 

* • * 
AYrtlık güniL. 
..:_ Anıwciğim .. , 
- Evladım .. , 
~ H~ydi, haydi.. Git artı}{.. Çabull 

git de cabu}\ gel.. 
Pudak1arı altmd~ kelebek kan~dı 

gibi çırpman kirpiklerini öp\i,•pr. f.'li-1 
nt gçrilmiş ohp vUcudunu:ı. her tara
fında g-ezd.iriyor. 
EMadı ... 
Ayrılacak ... 
Ah bu yolculuk! .. 
Çrl\masaydı ... 
H?,lbtıki, bugijnü öyle ir'p r~i~rn ~t ' i 1 

ld ... Görınelı;, cnıı görnı ~'• j-• ,:>nı i~ t;,' 

Ş~nıdiyse, pavullarmı, eli desmcye 
1 

değmeye yapıyordu. 

ridt tıen btttımı pencereden uzatl 
vut:yıtte bekliyoruz. Biraz sonri 1'f 
tıncı dıirenin JdiJeııini dönen alfl.yırı Ü 
tarlarmı görüyoruz. En önde irili ~ıı.n 
lr kırmııt bayra.1'1ır ta,Şryan bir "! 1 

insan... Arkadan ı:nüthi§ bir kale~n 
davul ~alanhtr, raksedenler, hora de 1:: 

penler, 'ArJct aöyliyenler.,. un; 
Oç ıencdşnbed ıstırabın en koyıl~~id 

mı 'ekm!g olan millet stir ve suru:$en 
de ... Oözlerim yaıırıyor. Ballar ı •kl( 

dlji h!'Jlde baıımt çevirip bakamıy~ı4" gi 
Bu "ıtlabahk ıimdiye kadar gördı.ı~ e 
ka1abalıklarm hiçbirine beMemiyo ısaı 
Bu kalabalığın vaveyJası içime ut'11 .rm 
ürperti veriyordu. ih 1 

H"l~ kütleleri davul çalarak, ~ 11) 
söyliyerek, ~ırmızr muzaffer bayt,) az 
rı sallıyfl.rak akm akın önümlizde!I. öyl 
çiyor. Tarif edilmez bir gurur i9~1ar 
onları ıeyrediyoruın. Kiminjn bfl~ı 'ıraı 
çık, kiminin göğsü .. , Yüzler sevini . , 
kıpkırmızı. Bağtrmaktan sesler kı9ıunı 
mıi. Ve bitmez t\ikenmez bir ı.ığ de 
halinde devam eden ha;ykmşmalar ~i~ 
srnda daima §U çümle duyuluyor: iz 

- Yaga Muııtafa Kı:ıme.1! ~ol 
Ben alayı seyrederken telefon ı'fer 

zrrlaınağa ba•ladı. Arkı.lında durAl'I ~şi. 
lar seıılendi ı ard 

- Teldonıı bak ı rde: 

Gtirültilden delayı pencereyi kırt' 1 
rak telefonu aldım. Kar!!ıtna Galat•~ ye 
lis kumandanı Sedan çıktı. Ahizeyi fr r~ 
lara verdim. Daha bir iki kelime J,coJ"Sm 
madan p::.na d8ndil; n 

- Efdal 1 Koş, solçağın bilyUk di4 Ç 
ıerı 

kapılarıpı jc - -ı9ttır 1 dedi. 1 
1 

ar 
Aşağı koştum. Kapıda l{ıbrıslı "i 

isminde bir !'lefer nöbet~i . duru)'~~ 
c~: ı 

- t~eri gir ve deırhal kapıları '/.~el 
emrini vçrdim. ..a.nı· 

(Devamı ıJI' bi
0 

.............. ..-........ ~~enl 
;ı--...... ı:ıe ..... =.a~www,...•..-..,..:;..,.:;.._.~-=-.ıı'.•.:_,,~"l'ü~ 

ı.rna 

ai < 
Yakında 

Bu sayfada 
11 c:::=- ii c !Fi 
~@trSıel ını 

ası 

ek 
i ı; 

ırır 

1914 p 1918 seneıinin cm ne.ye fctt 
canlı deniz macerası. :ıer 

~ = Heıırem ·YE 

®<.§l~~nnon ojD"~ b· 

v A - NÜ'rum tol '! ~geri. te 
•u:ır • -~as 

iç: 
-~si 
·~· öpU~tuıer. ııyr1h~~rlar .. BY t11r''Cm 

kad1ncığuun gör;)erlndı:ın ohık :.: et 
yaşlar lıo111nmıytt. bıı.ı,l@dı. Ve b\J as 

bir volkanın lavları ı: bl, yu~unU de 
kıyor. Kendi k~m1!ı.dnl ttnıelli 1 rdı 
"Canım! Ne oluyorıım 1 canım .. ~~e~ 
yıı. dlinecek dşğj) mi?,, aiyor. f'5Uh 
burl\cltı rol @ynıyarı mtmtıl< dcıtıi11Eaı 

Meohul btr kuvvet onu l!f}Vk \'O saa 
r" ediyor. Öy1@ bir kuvnt ki, "\I ~öte 
kadar mevıımUy~tind~ bıılundUf' kılı 
dap hf!h~rdar d~ğildi... da 

Gitmeyi' h~~rl3m1ı. Ayf!fa ı.ce11 . d.~ 
Fakat Al•akları onu götürmüyor· 1 ~ 1 

desi emrediyor. Ykin vücudu itnl11 ıh . 
miyor. Ayakta durqyor. Enis'n ~fok 
göğsüne abanmı~tır. Parmakları. o.tra~ 
nun saçlarını karıştırıyor. Ciğerle~~h l 
çeke çeke. onun hastalık kokan r ~ sb 
hasmı ci~-erlerine çekiyor... un 

.... -."tık 
- Haydi, git git, anne... (}tw 

in~allah... /: d 
~u sözler dud? t' "!J'ından fırtıYıı. a ı 

tı. Zorla zaptediyor: 1uşt: 
"- Ölmiyeceksin, ya.'.'lıyacaksJf1· ,ı uıı 

ğ ı mi? ... Ben burada yokken bit { yab 

ket olm•ynca~ına dair söz veriyor~ ru 
sun? ... ,, 

(Devamı ,;~f 
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n sanlar ölüler-
n neden korkar 

u tetkik yazısı size 
akikatı olduğu gibj 

gösterecektir 
BQDeırdeırn ~@ırkma nok 
n sa ın o aı ır<dl a liil sn ıra ~'1'cet 
mnştnır~ Y as nç nn r~n '1aıltıı 

nnmeliil ö ırn mana:ı.su so ırif 
.. a ır lYI !hl lYl lfD lYI fiil ş e ır (f-'ij fiil <dl e liil 

r a liil <e'lt Üç n fiil <dl n ır 
·n. Van köyleı inden birinde ge· 

1 te bır yaralama ile neticelenen 
ç bir muziplikten bahsetmiştik. 
e adı geçen Kara Musatfa 0 .:r_ 

din mezarlıkta karrjılaştığı k;:
korkmama.sına ihtimal vec-

0 ki~ .beraber, değme baba yiğil.in 
hı hareket edemiyeceğini de 
mek lazımdır. 

1., ark:ı-r~sında ölüden koı'.kmı-

HABER - 'Alişam J>OSIUT 

Güzel ve gürbüz 
çocuk müsabakamız 

A - 1 - 2 yaşındaki süt çocuktan 
B - 3-7 yaşındak i oyun çocuklarile 
C - 8 ... 13 yaşındaki çocuk lar ara-

sında yap ı lacaktır , 
Ga~ctenıi;; bu müsabaha1111ı yalnız tcdibilc lw:::.aıwnlura hediye Pcrrncqı 

ü:::.criııe almıştır. Gii'.;cl 1·c giirbii:; çoc11klan seçecek hakemler rrrasmdrt ga.zc~ 
temi::: mcıısııplanıulaıı lıiç kimse bulıııımıyrıcaldfl'. Bi;ylccc sq·inı çok bılarrıf 
bir hcyctiıı lıll':ımwda yapılmı::t olacaiı fır. 

Müsabaka şekli: 
1 - 2 yaşındakı ç oc u klar 

Bunların seçimi yiiçliiğii d•)/ayısiıılc lıakcııt h11zıırımdcı ynpılmıyaraHır • 
Bıoılarııı gazetemizde yalnız re.<;imleti ııcş,.eclilecck, e;ı giizel t c gifrbü~ çocuk 
okuyucıılarwıızııı reyleriyle aljrılacrıl. fır. Eu miisalmkamı::a ~ocuklarını i§
tirak ettirmek istiycıt a,11a t:e babalar ÇOf'ul,larııwt: 

1 - l'a~larını 

2 - Kilolarını 
ya.::ııı göıulcrcccf..:lcrdir. Eıı frı:::la rey foplıyrırrtk rııı çncul; rıra.mıdnn da veri-o 
leıı m.alıinıata göre en gii::.el nı giirbü:::iinii nıın·ıııak i.7i miiieha.'i:,'llS doldorlara 
l>ırcıkılacaktır. Oıılarırı ı·crccelı:lcri hauır!cı lıiriııci, il:bıci 1ıe iiçfüıcü ilan edi
lecektir. 

Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birindsine 1~, ikincisine 10, ü~üncüsU-
nc 5 lira \'erill'cektir. 

.'t - 7 ya~ındnld 1..•ı:: 1ıc crkelt çocuklar 
8 • 13 ym;ındalı:i kı:: tıc erkek roc uldur 

V'In ye unu sayılmış değildir:-. Ma
jh bu rakamın, her halde korkan

fhooooo de biri kadar ve ~iki de 
az olduğu ııüphesizdir. 

;,.ı;\>yıe b.~r .. hadisenin geçmesi bir.c. 
rı arm olulerden niçin lrorktukla-

·"tştı~ak, tetkik etmek fikrini 
rı • Aşagıda göreceğiniz tetkik ya- r 

ıcı,.. u açıkça ortaya koyacaktxr ve 
115'! de bu yazı. sizin de bizim ooibi. 
r 6ı:Jiğiniz ve şimdiye kadar işifme
: iz hakikatlerle karşılaşmanıza 

Sonıatra yerlileri öWrıün geriye 9elm esini menetmek içiıı kiitii bir ruh un 
lıcyl.:oZini yaparak cesedin yam ba.şmd a yakarlar. Bıı Wı'rıı öliiyii cıl·"ı ette 

0 kadar memrıwı edermiş 7d bir dahrı rlilıryrıya gclmryi al;lındaıı 

Bu ya~faki çocukların öııcc ga.::ctemi;;de rc~im!eri rıkacnk .emnra da ilerde 
layiıı edilecek bir giindc ıımıwıi bir yerde 8eçnıcler yrıpılacaktır. S t'C 7 ya§la 
8 - LS ya~ arasmdaki ldiçiiklerden lı:ı.:: re erkek olnıalt ii::.<'rn iki birinci, iki 
ikinci, iki ilfiüıcü seçilecektir. 

Bıııılann birincilerine .20 şer, ild11( ilerine 12 ~er bııruk, üçiirıcülcri1ıe de 
beşer lira para mükafatı, bundan başka gerek süt çocuklarından. gerek diğer
lerinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 

olacaktır. 

• • rden niçin korkarız ? 
sr.'6şünülemiyecek kadar eski za _ 

8.rdanberi, iptidai insanlar bile 
Men korkmuşlardır. Bununla be. 

; ölüden korkmak için hiç bir 
ti yoktur. Bir adam hayatında ne 
fi~ rezil olursa olsun, ölü bir köpe
_.rramıyacağı gibi, onun da öl
!n sonra kimseye zararı dokuna. 

c1 Çok sevilen bir baba, uğrunda 
ernıeğe kalkışılan bir ana bile 

llanndan hayat soluğu çıkar çık
>rrrkunç sayılmakta ve bu dü!'.ün

Yaztk ki ya.cıadığımız za.nıa;lar.Je h~.ıa kuvvetini kaybc.tmemck
Ölu cesedile yalnız kalmaktan 
_ar pek çok olduğu gibi gec!' _ 

bır mezarlığa yalnız gitmekten 
nlcr sayısızC:rr. 

. den korkmak adeti bize c;ok es
a~I~rdan kalmı15tır. Çlinkü bll 
dının emrettiği bir farzdı. 

kı i~ade ctn1ck için siyah elbise 
. _hıç de acı \·e kederi göstPr-
1c;ın değildi. Bilakis ölenlerin 

e~~~a~ gi.zle:u:ıek ic:in bir tebdili 
er .. ~tidaı ınsanlar ölü ruhJ:ı.. 

turlü zarar b' ve a yapa ılecek tıy-
bire~ ~manda da aldatılması 

u ala olduklarına inanır-

e bunun iein .. 1 .• • 
ası h ' 0 muş bır adamın 

• ru un kena·ı · . · · ı erını tanıma 
ıçın ·· l · · · -yuz erını kumaşı .. t 1 si h a or er er-

y::ı. da tahiatilc bu . . . 
nkt. ış lem en 

1 c .. k .. 
",. ede~e - un u ruh, bu renkten 

ıdJ.as ren ~ arkasını göremezdi. ç;n. 

U dede!:~ ~Yazdı:. Çünkü Çinli-
',i ~· rı bır vakıtler çöllerde ya-
llrdı ,.e .. 1 erı. ço de ise açık renk elbise 

Uzakta t 
'ti.in i . n anımak zordur. 

l Ptıdai insanlar en tchlike-
anın .. 1.. ' 

aat 1~ u:nden sonra geçecek bir 
\1 öteki 

0
d .. uguna inanırlar. Çünkü 

;t.;ıhr, tnyada .~enüz yabancıdır 
ekrar dunyava döner. Ya-

a bu d'' .. J 
d onuş intikam almak Ye 
iç~ Y~rr kalmış bir işi tamamla. 

1h ~.~ur. Fakat bir müddet son-

~ l
. un ya ile ahiret arasında me-

0 \Umakta n yorulup usanır. ruh-
asında k d. . 
hl en ıne yenı tanıdıklar 

l~ b~r .. ve nihayet ölüler diyarın-
s utun Yerleşir. Bunun Ü7..erinc 

,,tt:
n akrabası icin gizlenme kılı°'ı· 
ık d ~. . - . b 

egıştırmek sırası gelmiş bu-

Jr: İşte bunun icindir ki vas tut-
ad t· - · e ı muayyen bir müddet olarak 
uştn-. 

b !l alttden kOT"kmak yalnız ak
'tlşa inhisar etmezdi. . Hele ölen 
11 btlyilk bir şef ise. bütün kabile 
' ruhundan kendini korumağa sa-• .. 

bile geçinne:miş! 
Yalnız şııııa <lilckat etmek 1iiz1mdır. Mii.saba7~aım.:::a resim göndererek ue

ya qö11dcrmiyerek iştirak edecek çocuk babolarıııın llabrr okuyucusu, olm(Ujt 
§arttır. ll!iisrıbakrınıız yalııı-: hcııdi olwyııcıtlarımı::ııı çoc11kktn içindir. Bunu 
ispat etmek için de uıüsabalwımwı ılcrnm cfti!ii miidrlctçc nC§rctieceğimiz 

kııpoıılarııı toplaıımıl} olması 16:::mulır. 

ı:a§ırcrr. Afrikada yaşıyan bazı kabi
leler, ölülerden korunma işini Avru
palıların istihi.sına kadar bir cok in
sanları kurban etmek suret ile. ba;;a r
mağa uğraşırlardı. Bir şef öldUğü 
zaman ırmak yahut derenin mecrası 
değiştirilir; dere yatağına derin bir 
hendek kazılırdı. Ruhun geriye gel . 
~:mesi aralarından istediklerini seçip 
~?nlünü eğlendirmesi ic;in bu hende
gın içine diri diri elli kadın dizilirdi. 
Kendi karılarından birisi hendeğin or
tasına dirsek ve dizleri üstüne doma
larak canlı bir kürsü vaziyetini alır. 
Karılarından ikisi daha bunun yanla
rına geçerek ölünün vücudunu taht 
üstünde oturuyormuş gibi tuatrlar. 
Şefin en gözde karısı onun avakları 
dibinde ~ecdeye kapanır ,.e hu;usi bir 
imtiyaz olmak üzere bu kadın kafası-

ekseriya yüzün lrnyun gömülmektedir. 
Ölünün gözlerini, kapakları üstüne 

madeni para koymak suretile kapa · 
mak usulü bir çok memleketlerde var
dır. Bu da ölü bir cesedin gözlerinin 
açık olmasının çirkin manzarasından 
değildir. Makı:;at. nıhun geriye döne
ceği yolu gormcınesini temin etmektir. 
Hatta bazı milletler ruhların işitip ko
nuşamaması icin cesedin kulaklarile 
ağzını tıkarlar. 

Sibiryanın Koryak kabileleri ölü
lerini eskidcnberi yakmaktadırlar. A
vusturaJyada CL'sedin yürüyememesi 
için iki ayeık, baş par!'naklarmdan bir
birine bağlanir. Bir takım kabileler
de de tokmaklarla vura vura cesedin 
bacak kemikleri kırılır. Rusyanm 
Kermiss kabileleri öliilerin ayakları

m tabut tahtasına çivilerler. Garbi 

Çocuklarını müsabakamız.ı. iştirak ettirmek istiycnler gazetemiz hesabına 
resimlerini paraı:ız çektirebilirler. 

Çocl'klcınıwı ı·csinılrriııi çektirmek i:stiycıı nJ.-ııyııcıllarıntı:! i<larehancmfae 
müracaatla birr:r kart a1malıcltrlar. Bu kartlarla ncyoğlwıda lstildiil Caclde
sindc Foto Etem lstanbulda Ankara caddcsindr Barnı Foto miiesscsderine 
miiracnat edcrlcnw 7>arası::: ol.arak 1 ya.~ınd.an 1.'J ya§ııı<ı htulıır çocuklarının 

resimlerini ç!:klirfebilirler. 
Süt çocukları için kart alnuya gelecek babaları rocukummtt kilulariyltJ 

boy ölçiilcrini rir' gcfirmelfrlirlcr. 

t1h~ıuııı1dlllllU111111111t1ıuıın111ıu111ııuuııııtt11uuııııumıı"ıınıuttıuıı1111uınıttmı11111111uıı1111m\ı\\m11~ttuı1111"1mı"ıttıfltn\llfıl11{t111 

Posta soygunculu
ğundan beraat eden 

Meğer bu işi yapmış 
Bun~n ortaya çıkmasına b i r kaza 

yapması sebep oldu 
Bundan bir sene evvel posta soy- f 

gunculuğundan beraat eden Hanri Mi
şon, talihin tuhaf bir cilvesile yeniden 
polisin eline düşmüştür. 

Paris, geçen senenin kanunusani
sinde yapılan posta soygunculuğu ka· 
dar heyecanlı bir vakayı iqitmemişti. 

Gideceği yere gönderilmek üzere pos
ta kamyonile taşınmakta olan içi pa· 
ra dolu bir torba çalınmıştı. Kamyo· 

nun şoförü Hanri Mişon, çalınan pa· 
ra da, bizim paramızla aşağı yukarı 

12:5 bin lira tutarında Fransız frangı 
idi. 

Yapılan araştırma \'c sorguda ÜS· 

tünde bir çok makbuzlar bulundu. 

Bunlardan birisi bir arkadaşı taraim

dan kendi ı:amına Belçika.da bankaya 

yatırılan 7000 İngiliz liralık makbuz

du. Çıkan diğer makbuzların da hep 
birlikte yekunları 10000 İngiliz lira
sını buluyordu. 

Bütün bunlara istinat ederek ge

çen seneki posta &)ygunculuğu suçu 
bu adama yükletilmektedir. 

Cenıılıi Siyam yerlileri ara81nda öliidcn koı·T:ıı n hulrır lıPyıiT-fl(r l;i i~·7criıı· 
den birisi ô/.(Jf( tn.ii ccr~cdi me::arlılda parça p<ırça kesilerek akba1>alara 

yccliril?r. 

Para Fransız hükumet memurları
nın aylıkları için gönderiliyordu. Mi
ı:ıonla kardeşi tevkif edilmekle beraber 

aleyhlerinde hiç bir delil bulunama
dığı için sahverilnı işlerdi. 

na bir tokmak vurulmak suretile öl -
dürülürdü. ötekilerin hepsi diri diri 

gömülürdii. Hendek toprakla örtül -

dükten sonra ellı esirin kafaları kesi
lerek kanları mezarın üstüne akıtı

lırdı. Bundan sonra da ırmağın yolu 
açılarak eı-ld mecrasına getirilir. 

Ruhlar !luyu delerek geçemiyecckleri 
için kabile de böylece kurtulmu~ c;:ı
yılır. 

Ölü şerrinden kurtulmak yalm;: 

Afrikalılara mahsus değildir. Bering 
boğazının Eskimolarmdan tutun ~o

matrada. yasrvan Batak kabilelerine 
kadar bütü~ 

0

cahil kabileler ruhlar-

dan korunmak için türlii türlü zulüm
ler yaparlar. 

Ölünün ruhunu aldatmak ic;:n Av
rupahlar da bile mutnd ola11 bir usul 

ı:ardrr. Cenazeyi eYden. c:rkarıldığr 

yolu hatırlryamaması için ayakları 

önde. başı geride olmak iizere c;ıkar
maktır. Hatta bunun için ceset 

A:frikad·dd I<amerun'lular dn vücudu· Şimdi ise Henri Mişon, nişanlısı ile 
biçiminden cıkmcaya kadar hamur annesini kendi otomobili ile cenubi 
gibi yuğ"urcluktan sonra bir turbaya Frnnsaya götürürken yolda tehlikeli 

koyarak ağaca as3 rlar. bir kaza yaparak 68 yaşında bir ada-
ÖlUni.in ruhuncl ııı koı unmak H·ın mı yaraladı. 

akıl ,.e hayale ge:mcdik f:dctlf'r ,.e Hususi bir otomobili nasıl !'.atın 
örfler sayıp dökmek!c hitm0 z.. an- alabilmiş olduğuna dair polise kana· 
c:ak bunların en tuhafı ölünün ruhun•ı atbahı:: izahat veremediğinden tcv 
satmaktır. Kafkas~·ada bakire olarak f edildl 

ölen bir kızın babası, :,ıynı zamanda ==-=-:...::===-=============== 
bekar ö!nıüş b r erkC'k eYl:'tdrn babaı:; _ da. ölı:n bekar bir adamın kardes;:. 
na giderek, ölülerin ruhl:ınnı e\'len- dünyada onun ruhuna eı=ı olma!• üzere 
dirmeyi teklif eder. kte>necck fiat fazla bir kadın daha almak mecburi· 

yctindedir. Bu kadından doğacak <;o-
başlangıcta briki de otuz ınektir. Ara
da r·ok !;iddetli hır pazarlıkt:r başla;· 

,.e bunda ekseriya uyuı:ulur. Çünkü, 

ruhların evlenmC'si her iki baba için 
aranıp da buhınamıyacak fırı:;atlar

dandır. 

Bekar olarak ölen insanların akra-
baları kendilerini dUnyada evlendire

mezlersc ahirette b<.'rbat bir hayat SÜ· 

reccklerine inanmaktadırlar. Afrika-

cuklar ölünün evlfıtlarr olarak tanılır. 
Ancak bu atlet Arfiakdadır. Çin ile 
Kafkasyada ise bekar ölenlerin ruh
larına gene ölüler arasında eş aranır. 
Hatta bu iş için c;öpçatanlar \'e ara 
meynnecileri vardır. 

İnsanlar hayallmnde icat ettik
leri gülünç ıtikatlarm doğurduğu 

korkulan gidermek i~in ne maskara
lıklar yapıyorlar. 

Ancak Fransız kanunlarına göre, 
bir adam bir suçtan beraat kazanıp da 

beraati temyiz mahkemesinden de geç
tikten sonra aym suç tekrar muhake

me edilemez. Nitekim İngiliz ceza ka
nunları da böyledir. 

Hırsızlrk yilzünden mahkum edile
miyecek olan bu adam, ihtiyar bir a-

damın ölümüne sebebiyet vermekle 
mahkum olacaktır, 
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taTAntJLı 
Ja.JO 99ı1' -ıı. de.na nu•s!k••l 19,30 mo. 

Jdol, Plf1dnleyze tar'afmdan, 2G ..,,,_ 
ve .udqlarmm ~ Tılrk •Ullki8i. 
JO,IO KUnlr Nurettln ve arkada§Jan tarafm 
dul 'l'Qrk mwılldal, 21 plWa eololar, 21,30 
odr.eıltn,. 22,30 IJana baberlert 23 IOIL 

Vb'ANA: 
11,11 maıdJd, ktmupn!ar, W,2S ... bL 

bedir, ..... npoN. ]7sc 2 '•• 20.tl ı.ıa -
1181', 23, etıencell yayın, 23,15 haberler, ba. 
ft raporu. 23,Ja gramofon, 24J.6 kODUfma 
2',30 dana musUdat, 
mı.iN: 

18,.85 konupna. 19,05 kamer, 20,05 etlen.. 
ce1l mmt1ll, 20Jllfj g11ıdbı aldlllerl. baber'ler. 
n.ıo ceec JlllDetıeırbl wmma, l1.IO ~ 
ta, 21.• ~ rapın. ......_ JlllOI", 13,81 
gece mwdk18l, ve dana havalan, 
BUDAITıŞTJC: 

ıs.as orkestra kon.seri. 19,50 lld hfk&lle, 
20,20 f&ll konaerl, konferans, 21,25 ork..t.. 
a ıam.rt. ft,til 'baberler, 23,30 plJ'8llO ı.oa. 
.... fi a llllaf.erall, ~ el...-. mu. 
alll, 1,10 - hlıeder, 
JIOKBq: 

11,05 kouer, havadl.I, 19,20 komerln de. 
ftlm, lmnfenna, 20,a gramofon. 'lwuretw. 
21,40 plyano konııerl, l&D. 22,35 haberler, 
llJIOl'o 22,IJO orkestra kouert, 23,IJO fraD8IL 
ea ,,. aJmuca haberler, 2' eon haberler, 

l"Alll& (P~): 
20,.ll Jaava.n., 21.35 ora.tra komerl, 22, 

m tumm :flaberlert, gramfaa, 22,3S eflen -
ee1l jiL&dllr, 21,20 konaer, 'K,11 lıaadla, 

1,0CS Amertka ba'berlerl, 
llOMAI 

29,11 JÜUIC! dtUcde Jııcmnpııa. tm1am 

Bl#B•A.LAIC 

BEYOCLU 

vn• 

ı Bir m.,. gecul 
Af&k Mrabı 
çıısm &'llDClllr 

ı J'raD8& lhWA.U 
1 OpQpedla ,. ..... 
1 AYlaMD pW Ye Qll 

adradq1an 
ı Tarab 1mf ft KA:mttnatal 

: Pnap "" tanv ~ 
1 bua-.... 
ı Gtızel g11Dler ve 

Yılmaz tayyareci 
Amd ı JDeopatra ve Çılgın kan 
c1.D11'1dnT : Garp aepheldnde kall1J 

bllcumlar ve tngDl& &)mı 
Saadet gecell. ][açaJrçl -
lar lJellDie, saa.. - ı -
tal1Ul ı.aıtıl 

ISTANBUL 
ı Şirley Alil. YJldmm kap, ... 
ı blldlrmemJtUr 

u.mu : CllrOnı ve cea. Altm top 
laJIQı kızlar. 

: Blld!rmeml§tJr. 
._.,.,. .: Kara :-.:ti ft Çıudq 

FOnıtlD 

JCADJKOY 
1 Dlınmu 19qdllt 
ı tıBd1rmenıı,tlr 
: Petrol mubarebeıll ve A. 

man .kanm pllyar 

OSKODAR 
llALZ 1 tıOdlrmem.llUr-

K ARA G 0MR0 K 

İstanbul Harici As~ 
kert kıtaatı ihinları 

744492 kilo arpa bpalı zarr Bir metre ~W>ama 5 lira dier hiçilea ADan.J' y 
uaulü ile almecekbr. Şutaame.i de C inci adada 1317, 1315 ve 1178 lmila N. lr ...W 
Ankara Levama ...._. Sa...ı. 560 aantim yüzlü 149 metre 60 ıantim meaahuındaki 
ma komiıyon-+n 140 -..-- urlar aruında aabllllak iare açık artbrmaya koımlmlflll 
kbilinde verilir. O.illi 9/10 •-ili levazım müdürlüğünde rörülür. istekli olanlar 
cuma günü aaat ıs-.... A111a.ı l ıkJr ilk teminat ..Ulan veya melrlaWle beraber 8 -
nm tutan 27918 lira• lmr:at P-.w J. aünü aaat tf de daimi encümende bulunmalıdır. 
lup ilk teminat 2093 lira il .. • (8.) 

ruttur. Eluiltmiye ittira1l..... Ltif Weli 2088 lira 90 lnar\JfGJan KonaerYataYU' Jall 
terin .2490 ıayılı b•ama Z w 3 

miri ...-lrla konuhnnıbar. Kepf evrakı Ye prtnuaeei 
üne:.& maddele rindelti ftlıilrlalalrlal tlBslQl .. e aörülür, t.Lekti elaalar belediye fen itleri 
ilk teminat teklif ••••,......_ Ma .laliyet meaikuile 156 lira 87 kunıtluk ilk teminat 
havi kapalı zarfiarmr illah 116 

,. mektubfle beraber 8 - 10 - 938 peryembe mBnii saat 
vapdacaiı belli rün w ....... imi ımcimende bulaamdıchr. (8.) 
bir saat evveline kadar 

komiqona vermeı.n. ~!-> lstanbul Ticaret ve Sanayi Oda 

7I0840 kilo ,J'1llaf bpalı mıf 
usulü ile alınacalchr. Şutname.i 
Ankara levazım A. Sabn•hna im 
miatOllCIDdan 137 bıtlt h .. 

liad11 Yerilir. llWesi 10/10 
cmaartesi sünü S. 11 dedir. Y• 
lafın tutarı 27329 lira 40 b · 
1111tur. ilk teminatı 2049 lira 70 
kanıttur. isteklilerin 2480 saydı 
kanunun 2 Ye 3 üncü maddelerin-

R...I & Dl •.t .... ilmemit. nizamnamesi tacil ye i 
'-ildi w INllik a*lrıı it olan (Deniz Nakil Vumılan K 
lal aldi,_ı w aba ...U1 Cemıyetİ) miihtMbialeri 
.... 'zn ......... nı11uP1 'ilin twlrtiımii:ıclür. 
.... (1771) 

lstanbul Posta T. T. Başmüd 
tünden: 

Ka,.m - Anlmıa 
" 2'.onpldak 

baberlert, I0,25 eğlencell mual]d. frauaıca 

haberler, 20,M Yunarııatan için~ bna 
m., g!'8IDObl. n,as dnlet ~ n.a 

ı Hw lll7 ke•-um 

l'aU ÜÇI ~ 

BALAT 

,,. deki vesikalarla ilk teminat n 
,, lmnbul 
,, - Kmkkalt. 

1 
7 

~ whMJer, 22,10 ........... --
..... w 1llatm ~ ... illlat. 11.IO 
...... ~ - p.rJalan. .... dul8 
mU811dal, taUralıatıerde havadis, 24,20 lngl _ 
n.. haberler, 

DünveYann 
Tercüme külliyab 

No. eo 

Yeni Kadın 
Fiyatı: 40 kurul. Tefti Jeri Yakıt 

ktltt9haneat tetenbW 

Bu kitapla Dün ve Yarm terclhne 
ldDliyatmm aJtwm seıtlli ....... 
lanmqtır. 

Mektepler 
açıldı 

Kitabınızı 
Kola7bkla almak 

isterseniz ....... ~ 
VAKiT kitap 

evinden ahnız 
.., •••••• 1 ..,.. 

KURUNDoktoru 
N••rllirt Ata.arma 

...... 18,IDduaılJıa .... 
141 Si _,,.... .... Z --

da ... I ald9' s'ehn
•lmllll eıllr. CWartwl &1 'Rl H ._.,.._.._,_,.m 
lır. 

BAICIRKOY 
lıdL'lttAlll a Şadıd 

'l'lrAraoLAa 

IM'AJllAIL -· ndibll -· 

• 

ttAL1t OPEHTt 
Pek ,..,,..... q teıau. 

ter:IDe bqhyor -YElt 
BUyQk OJ1919t fJç 1*9 
I(~ ....... --
dll ~ 

Yeni çıkb 

Aadre •ontn 
HAYDAR RIPAT 

iki imi er 
l1lillCi TÜi 

ı.tanbu1 - 1938 

Sayın Müşterilerimize 
....._ ........... aüul Yakit ~irmek ~n ayın 

..._ ..... , + , ,. •irallaneai S.,ollu Parmaldrapı 1mam 
eohk -ra 1/8 tel GGD aphqtır. 

Be,othman en etleaceli Ye tanm•'f m.efhur 11111zıka ma
istro.u Bay ALBERT Tumo tarafmdan Baran SUNA JOLIO 
Atinonun Havayon talmnmm tenoru Bay ANDREA m 90D ala
bırb Ye nunca tarkılarile düeltolarmı t.nda clialiyecebiniz. 

Taze çekilmiı bira Ye iyi dinlendin1mit nkılar, hmut" 
hol meze ile fiyatlarımız ehvendir. 

Mi11ı•-iw 18 ıılen 24 de kadar açıktır. 
!aJm m&ıten1erimizin bir kere tefl'İflerini reea ederiz. 

• 

teklif mektuplaruu havi kapalı 
sarf1amu kanuni tekilde tanzim 
ederek ihalenin yapdacajı belli 
aün •e taatten en az bir saat eT'Yel 
mezker komisyona Yermelen. 

(322) (15.18) 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu i'-ınl:H· 

latanbul Xomutanhp birlik -
leri senelik ih6yacı olan~~ 
kilo nohut 9/10/1938 cuma paii 
aut 15.45 ele &çık ekti"'- ile 
atın almacakbr. Muhammen ba· 

tan .4140 liradır. Şartnamesi ko· 
mia7omımuzda görülebilir. istek
lilerin 311 liralık ilk teminat mak
buz veya mektuplariyle ......_. 
ihale günü vakti •n-•nde Fın
dıklıda X a 'eahlr •lı•'
kM'i.,_... aelmelsi. (15.1Z) 

..... ı-ı Kwutwahiı JairliWe. 
ri ....a ildi,.aa olaa 81.D Jd. 
lo ı..ıa- 9/IOlt•cama
aat 14,30 da lrape)ı ad ile ..... 
AJrmc:ekbr. ..... - ...... 
8840 liradlr. Şut. ili ..... -
JWI" Mil •• siriiJebilir. • ..... . 
rin .. lirabk ilk t iet _. -
bas..,.~ ... 
....... ...... z - 3 ... 
madci.ı.iMeld JQıb ........ 
beraber ihalec:len en u bir aaa~ 
eneline kadar teklif mektuplarım 
Fınd•lrlıdaki Komutanlık Satmal-. 
ma komisyonuna vermeleri • 

(15.11) 

lataabul - ,, 
Zoabldak - .. 

Ankara- " 
Aralarmcla 2S eylil 938 tarihin den itıDar.n telefon k 

na bqlamnqtır. SaJID halka illnolunur. (1 

.DAoA 
BiQiKTiRE 
'2A~T .. ~00 

Çıplaklar 
'·-----------------.----~ ı Mevsimlik yeni m ellerim 

geldiQlnl sayın maşterlleri 
Yann~ arzederlm 

Refik Ahmet StmmaiJ 

Kitap halinde basılıp çıktı, 

100 Kuraı 

Dağıtma yeri: V AKIT KUtUphannl 



• 

~ Karaciğer - Barsak - Mide -4111 

Tedavisi için 

TUZLA IÇMELEID 
Mevsiminden istifade ediniz 

15 Hazirandan 15 Birinci
teşrine kadar 

sm~ 

Istikliil Lisesi 
Direktörlüğünden : 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 10 uncu ve 11 inci 11nıflara nehari talebe için 

yer yoktur. 

3 - lıtiyenlere kayıt f&l'llarmı bildiren tarifname pnderi· 
lir. 

Gtlzelllğln 
En birinci şartıdır 

Petrol Nizam 

KllULIK AP A.RTDıılAN DAlRELERl 

Şebzadebqı polis karakolu arkasında. Telefon 22354 

Mercanda bir tarafı örUciiler sok:ı.
fı bir tarafı Eminpaşa 90kafı köşe
b~mda her tarafa y&kın Mercan a

partmıanmda küçük ve büyük daire· 1 ler kiralıktır. Büttııı konforu tamam· 
............ dır. Kapıcıya müracaat. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Umum 
Mektep 

kitaplarınızı 
Yorulıııadan tekmil olarak lstanbul 
Ankar• caddeai inkılıp ldtaphaneain 
den alırsınız. 

BlrTE"CRÜBEY.E 
TAHA""UL EDEN 

Şimdiye lcadar binlerce kişiyi zengin etmiıtir 
6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 

Kitap satın alıyoruz 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pi.ıdralanmıya ha· 
cet yo!·. tşte; havalandını. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazip hava· 
!andırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kulJamlmaktadır. İşte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel biı 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen göıiinmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabif bir güzellik ve~ 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir maldyaj şeklini 
venneden kalın Adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu lelıİ 
Tokalon pudrası yüze ya· 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, ti.bir 
derler. Artık ne parlak bu. 
run, ne yağlı cilt görünmf. 
yecek, belki rüzgar, yai 
munın \ terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görün• 
cektir. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000 12.000 10.000 liralık 
ikramiyelerle (50.000) liralık iki adet ~ükifat varchr 

Eıkt ve yeni harflerle her nevi kitap 
tar ve okunmuı yeni harflerle lise kitap 

tarı 11' &,atla utm ahmr. htanbul An·~--Mektep kitapları -------~ 
ima cacldeal 155 No. 

Mektep kltaplamuzı kolaylıkla almak l8tenenb: Ankara caddesinde 

lnkılAp kltaphanesl ,.YAKIT,. Klt•p Evinden geçiniz. Telefon : 2ıl370 

MAru.OP FAUST~ · 
Btissi: 

- Eğer bizimle gelmezseniz sizi öl
dürürüm! dedi. 

Pardayan hemen kılıcım çekerek 
hazır oldu. 

- Haydi bakalım, istediğiniıi yapı
nız! 

Menevil ile Ilü.asi bu sö~ üzerine, bi
re karşı iki olduklarına bile bak•7a
rak utanmadan Pardayana hücgq1 et
tiler. Fakat Uk handeden aoara Büs
slnin elindeki kılıç elinden fırlayarak 
ilerideki hendeğe düştü, Menevll bı
~k kullanmasını ihtar etnaeşiqe rağ
men dinlemiyerek kılıcının arkasmdan 
koştu. Gi!ri döndiiiU J.aınan arkadaşı· 
nı .. aiıından kanlal' bopnnn-. ölümle 
muca.~tle eder buldu. Parcf4mın kı
lıcı &'öisUni,i bir bqından öbUı: NflPJ 
kadar delmiıtı. U10un bir ıaınan yerde 
çabaladıktan ve C4n hav)ile qtları ve 
taşlan kopardıktan sopra kıınılda
ınaz oldu. Artık lhnU§tU. 

Btissl bu vaziyet brŞUIJllda bir 
müddet şaşırdıktan sonra, gözlerin
den yaşlar bopnarak hemen Parda
Yanın ilzerlne atıldı. Pardayaq l\azır
dı Büssiye daha hflcuma geçmeden 
ıunlan dy1edf. 

- Bu seter kıhcınızr Luvar nehripe 
tırlataçafıın. Hüilqaten sözUnU J>itir
mlşti ki BUssfnln kılıcı elindeR fırla· 
Yarak nehre düşmütü. 

Şilval7e: 

- Haydi gidin! dedi. Bir d•ba 
alın. 

Büssi bir şey yapamamaktan dolan 
bir aciz içi• de nehrin kenarına otu-

rarak ağlamafa başladı. Parda1an 
aı. nsiyet l11erlne kılıcını 7erlae lro-
18Pak Bflssl11ln yanına çömeldi, onu 
t~elll ediyor ve kenclbine kal'fl hiçbir 

kJnl olmadıflnı. 86yllyordu. BU.iye 
yedi ttlrll 11Bulle bir adamın kılreıaı 
ellnden feklp almalı bfülftfal " is
tene kendlalne de 8tretebllete~l ••· 
Jatıyorda. 

Büssi nihayet Parda,,.n gibi bir 
adamın doetu olmamaımta tee.Uf et· 
ttttnl l!llyllyerek elini nattı" ı.nt
tılar. 

Pardayan Bflşslyl arkadapm illl 
sil yanında maltzun ve dl,Uacell bira· 
karat uzaklqtı. 

J{endi kendine: 
- Haydi, dedL Şimdi de Mor6verln 

hesabını ıörelim. 

Çabuk çabu1' ytlrQ1or, Mortveri Jak 
l{leıııanın nı\llıafazıası altında bıraktı· 
fi kulübeye gidlyor4q. Tıın baran. 
iki )'Uz adını kadar mlat•lftı 1d, bir 
adamın telA§lı tellşh oraya bqraya 
koıtutunu JÖ~dtl. Bu ac!Jmın Jak 
Kleman olduğunu anlanaea )(oprık 
yanma gitti. Heyecanla: 

- Moröver netedıT diye sordu. 
Jak Kleman pyet müteessir bir 

sesle: 
- ~çtı ! eledi. 
~iye: 
- Ti ..\llah J>e14şrnı Tersin ! diye· 

rek l~erl daldı. Mor9Ter ortada olQ· 
dıfl gtbf, çıta ı.tıı duraa beygfrJer
den bh1 de meycla,nda yoktu. 

Jak Klfman P~rdannın yQdndekl 
hiddeti girerek: 

- Kardtflll\ ! dedi. Barik f ellket, 
bir tarltl .. tlrtlmQ r~remtreettm 

Pardayan şert bfr sesle: 
- Hakikaten lyle! dedi. Pak•t ne· 

sıl yaptı da kaçtı! 
- Blhndeki bıf•kla Jıerlftn karpı· 

na otarclafuma blll1opun11d Jtlr ntUd 
det ba Jekilde hekJe~lkte11 ıt(tnra ald1' 
gelip gelmedltfnlze bakmak l~n elim· 

MA~LOP FAUSTA 32l 

Fausta anlaşılması gUç bir sesle: 
- Mösyö I dedi. Artık hayatımı Sİ· 

zln hakkımda verecefiniz hükme bağ. 
lı görüyorum. Beni kalbinizde yer et
tftlm flbl flkrinlzde de kabul ediyor 
musqnuz? Yalnız bir söz isterim, eter 
beni dedifim gibi kabul ederseniz ya
pyacafım. Eter benden ayrılıyorsanız 
hayat artık benim için aftr bir yük 
olacaktır. Bunun için öleceğim. Bir 
söz. Hayır mı? Eter yaşamamı ~ti

Jonanıs elinlsl uutınız. 
Pardayanın Fautaya dofru uzan

mak iatlyen ell hafifçe titredi, hu el 
birdenbire eski yerine gitti, ŞtiYBlye
nin yilzil donuk bir hal aldı. Fikrin
den yıldırım gibi şanlar geçml§tl: 

- Yalan ai11iyor t Kendi ISJUmünil 
delfl, ltea\lm llUmUmU lattyort •. 

Oldufu yerden kımıldamadı .• Fau
ta acı bir surette inledi. Glslerlnl si
yah bulutlarla kapanmış olan hanya 
dikti. Pardaya•, onan ak1erlnde iki 
damla 18f1B beUrdiftnl " Hnra ya
naklanna dökUltrek hararrtten kayb
oldaiana gördü. 

Fausta hemen beyl'frlnla disglnle
rini topladı.- sonra birdenbire llaJVS· 
na tfddıtli bJr ınah111aı darbeli indir
di. Atıa ba11 k5pr6nUn korkalaklanaa 
doi'a döntiktl ı 11hlaıub, acile kişne
di va aynı daktkada korkuluja aprak 
kendini boşluğa bıraktı, Fausıa ile be
raber Luvar nehrinin dalıaları arUOI 
da kayboldu. 

Pardayan: 
- Fa111ta ! diye batırdı. 
Ona. bu fe'kilde ilk defa olarak hitap 

cdiyordıı. Bu söz, dimağında bir aksi 
seda gibi çınladı ve hayretle ıu keli
meleri mırıldandı: 

- Onun HldUfilnU istemem. Esasep 
evvelce de istememiştim. Bunları sBy-

ter siiylemez kendini beysfrden fırlat
tı. En•ell nehrin dibine kadar daldı, 
suya şiddetle çarpmaktan n cereya
nın çok kuvvetli olmasından kalakları 
uğulduyor, gözleri ıarmlyordu. Elbi
sesi kendini sıkınata batlamııtı. He
men ayafını flddetle yere nrarak su
yun yUzUne çıktı. Tekrar bir cereyana 
kapılarak dibi boyladı, 'hayli kuvvet 
8arf edip de suyun ytidne ~ktıfı za. 
ınan, etrafına baktı. ileride Faastanın 
bey~lrl sahne dotru yüdyorda. Fakat 
0 , yoktu. Hıçkmta benzer bir sesle 
haykırdı: 

- Fausta!.. 
GözU birdenbire ileride cereyana 

kapılmış bir cisme illıtt. Bu Faasta 
idi.. Fakat hiç kınuldamıyordu, khn 
bilir belki de botulmutu. 

Pardayan sulan yararak btltUn km 
vetile ona yetltmefe ~alıpyordu. Tam 
dalgaların aruına ıöml1eeetf ınrada 
kolundan yakaladı .• 
. • • 
Birkaç dakika sonra Pardayan Fa· 

usta kollarında o1data Jlalde nhile 
çıktı. Fausta beyılmamı~tı. Gizlerini 
açmış kederli ve şiklyetd Mr nazarla 
Pardayana bakıyordu. Nihayet dof· 
rularak kallı:tr n •rt bir .. ıeı 

- Niçin, ne hakla beni iHmekten 
menettiniz? diye sordu. 

Pardayan son derece YUlftupk bir 
seşle: 

- Koluma dayaamız 1 dedi. Sizi 
şuradaki balıkçı ku1U1*rine kadar 
ıötürecetim •. Orada UstimiizU kuru
turuz.. 

Sonra gülerek ilave etth 
- Kurunmafa mUhtaç oldufumuzu 

da inkar edemezsiniz ya! 
Aralarında reçen bütün ICiıler bu 

kadarla kaldı. Fausta timdi afhyor· 
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ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E v ş E K L i G i N E K A R ş 1 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede araymız 

Kiralık Apartırnan •• 
istanbulun mutena yerlerinden Türbede Belediye civarında Dostluk yurdul 
sokak 8 numaralı apartımanm 1 ve 2 inci daireleri kiralıktır. Apartımanın 
havadar ve güneşli bulunması itibarile çok tercih edilen bilcümle vasıfla~: 
la her tUrlü Konforu haizdir. Görmek arzu edenler ayni apartzmamn 4 cu 1 

dairesine müracaatlar . ................................. 
SAGLAM 

Sıhhat ve sağhk mecmuası 
Birinci teşrin nüshası çıktı 

1 

Glandokratin 
Ademi iktidara, zafiyeti umumiyc

ye ve asabj buhranlara karşı, meş

hur Prof. Brown Sequard ve Şteina
hın keşfidir. 

Eczanelerd~ kutusu 200 kuruş. 

Operatör Crolog 
Doktor 

Süreyya A.tamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parm 
kapı tramvay durağı, Roma otelı 

yanında 121 birinci kat 3--8 
Her gün 15 - 20 ye kadar. 

MA~LOP FAUSTA MAGLOP FAUSTA 323 
------~----------------~~~~~~~~--------------------
du. Kolunu Pardayana dayamış adeta 
sürükleniyort ve her ikisi de titriyor
du. Pardayana, Faustanın bütün ma
zisi bu göz yaşlarile silinip temizleni
yor gibi geliyordu .. 

Fausta ara sıra gözlerini kaldırarak 
Pardayana bakıyordu. Fakat bu göz
lerde artık eski cesaret ve hakimiyet 
yoktu, hatta biraz da korku vardı. lki 
üç defa kadar birbirlerine böylece ba
karak güldüler. Genç kadın Pardaya
nın hislerinde büyük bir değişiklik 
olduğunu anladıktan sonra tekrar 
hıçkıra hıçkıra ağlamağa başladı, bir 
az sonra bayılmıştı. 

Şövalye, gayet güzel ve bakir olan 
bu kadını büyük bir incelikle kucağı
na aldı, Başı omuzuna dayanıyordu. 
Dudaklarını genç kadının alnına y:ık
laştırdı ve ağır ağır yürüyerek evvelce 
gördüğü balıkçı kulübesine girdi. Ku
cağındaki yükü bir yere koyduktan 
sonra kulübe sahibine bir lira vererek 
mükemmel bir ateş yakmasını söyledi. 

Aradan bir sa.at geçmişti ki her ikisi 
de iyice kurunmuşlar karşı kar~rya 
konuşuyorlardı. 

Pardayan: 
- Gitmeniz lazım! diyordu. Çünkü 

Bluvadakiler sizi takibe çıkmışlardır, 
nerede ise gelirler. 

Fausta: 

- Nereye gideceğim? diye sordu. 
Çünkü artık Pardayandan emir al-

mağa alışmıştı. 

- Beni bir yerde bekleyemez misi
niz? Fran!'ada düzeltecek bazı işlerim 
~da. 

- llett sfzt ancak Italyada bekleye
bilirim. 

Her ikisi de sözlerini gayet 13.kay-

dane söyliyorlar, asıl fırtına ise kalp• 
!erinde kopuyordu. 

Fausta bir müddet Pardayanın göz
leri içine baktıktan sonra: 

- Roma benim için tehlikelidir, de
di. Çünkü Sikst insanı hiç affetmez. 
Floransada bir sarayım var. Ecdadım
dan kalmıştır. Sizi orada beklerim. 

- Floransada Borjiya sarayı, Gü
zel ama yol çok uzun korkmaz mısı
nız? 

Fa1Jsta bu söze gülmekle mukabele 
etti. Pardayana gelip gelmiyeceğini 
sormıyordu. Çünkü onun hali bunu 
vaadediyordu. 
Şövalye birden bire sordu: 
- Fakat para? 
- Orlean da~ Lion da ve A vinyon da 

yetecek kadar para bulabilirim. Yal
nız bana bir şey sıkıntı veriyor ki, o 
da iki hizmetçimin tevkif edilmiş olma 
sıdır. 

Şövalye sert bir sesle: 

- Onları tahliye ettireceğim! d<'di. 
- O halde, beni Orlean da bulsun· 

lar. Orada beş gün kadar kalacağım, 
Nl'rl'dC olduğumu bilirler. 

Fausta ve Pardayan bundan.c;;onra 
kalkarak kulübe sahi1ine teşekkür et
tikten sonra çıktılar. Fausta bu esna
da elini cebine attı, bir ~e:.r bulama-

yınca kemerinin tok!tsını kopararak 
hayretle kendisine bakan balrkı.:ınrn 

karısına uzattı.. Tokanın üzerind<' en 
az yüz' bin lira kıymetinde elmas ,·ar· 
dr. 

Fausta tokayı kadına \'erirken: 
- Azizim. dedi. Eğer tekrar Fran

saya gelecek olursam sizden bir hiz· 
met i!'ltiyeceğim. 

Karlın gözleri kamaşmış. adeta ap
tallaşmıştı: 

- Emirlerinize her zaman amade· 
yim madam! diye mukabele etti. 

- Sizden istiyeceği~, bu kulübenin 
yüz bin liraya mukabil bana satılma
sıdır. Onun nazarımdaki kıymeti belki 
de bunun iki mislidir .• 

Masallardaki gibi bir peri kızının 
kulü1*lerini ziyaret ettiğini zannede
rek şaşırmış olan balıkçı ailesjnden 
ayrılan Fausta hemrn ileride otlamak 
ta olan beygirine atladı, Pardayana 
tatlı hir bakış fırlattıktan sonra elini 
salladı: · 

- Floransada Borjiya sarayında .• 
diyerek uzaklaştı. 

Pardayan olduğu yerden kımıldama 
dan ona bakıyordu. Fausta gözden 

• l 
kayboluncaya kadar arkasından baktı 
ve belki bir saat orada bekledi. 

Birdenbire omuzuna dokunan bir el
le kendine geldi. Arkasın.a döndüğü 

zaman, Büssi Lölderk ile Mencvil kar
şısında duruyordu. 

xxxvı 

TAKİP 

, 

Pardayan, Fausta" gözd~n kaybol
duktan sonra ;§Unları düşürüyordu: 

- Bu kadın, ihtiraslarından ve .fena 
ahlakından kurtulduktan sonra sevgi 
ve giizellikten yoğurulmuş bir .vücut 
olacaktır. Hakkımda düşündüğü şey· 

lere ~elince, elbet bunlar da ge~er. 
unutur •. Floransaya? .. Evet, oray~ gi
deeeğim ve başladığım işi tamamlaya
cağım. Aramızda kin ve hiddet-yerine 
bir dostluk başlayacak .. Benim i.ıı~edi
ğim de zaten\ bundan başka bir şey 
değil?- H~m bu suretle bir kadmm 
tam manasi1e hayatını kurtarmış ola- , 
cağım .. E,·velce boğulmak üzere i'<en 
köpeğim Pipoyu da kurtarmıştım .• 

Aklına gelen bu duşünce kenaısini 
güldürdü. işte bu esnada idi ki omu· 
zuna bir el değmişti. 

- Bonjur mösyö Pardayan ! 
Büssi Löklerk ilave etti: 
- Merhaba mahpusum ! 
Pardayan soğuk kanlılıkla rcv~p 

verdi: 
- Merhaba efen diler, ne isti) orsu

nuz? 
Büssi: 
-Beş dakika kadar görüşmek, de· 

di. 
- Ya? •• 

l\lenevil arkadaşxnm sözünü tam:ırc 
Jadı: 

- Evet ama burada değil. 
- Nerede olmasını istiyorsunuz? 

-- Bluvada? Çünkü sizi kanuna ita· 
at etmediğiniz için arıyorlar. Bizi ta. 
kip ediniz, çünkü esirimizsiniz. 

Şövalye alaylı bir sesle: 
- Herhalde, dedi. Eski zindanc 

başr şimdide ce11at ) amaldığı ) apı· 

yor. '1 ebrik ederim! 
Bü~i di~lerini gıcırdattı: 

- Haydi bizi takip ediniz, bu sefeı 
elimizden kurtulamazsınız? 

- Efendiler, sizi ta~ip etmeğe ha· 
zırsam da Bluvaya değil, şurada ~ö
rünen değirmene kadar, bakın ne ~Ü· 
zel dönüyor. Tıpkı Sen Rok tepesin· 
deki gibi, 

l\lenevil tehditkar bir tebes.süml• 
smttr. Ilüssi ise dinsızler gibi kilfüı 
ediyordu. 

Pardayan sordu: 

- Efendiler neye karar ,·erdiniT., 
benimle be:·aber değirmene gelecek 
misiniz? Eğer razı oluyorsanız, h~n·di 
rok, iHe Blurnya gidelim diyorsanız 
işim var, gelemem! 


