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Patlayacak denıektir 

Ren'de 250,000 Alman 
askeri birikmiş 

Almanların zecri tedbirleri ltalyanlardan çok daha 
kuvvetle ve tok daha şiddetle karşılayacağına emin 
olmalı! 

~imanların Ren mıntaluuına getirdikleri ve §İmdiye kadar qi görülmemi§ toplardan bir kafı ... Bu ruim 
Kolonyada alınml§tır. 

Londrada bugün saat: 11de 
1 ~~ ,.., 

Uıusıar!<urumu meclisi mühım 
bir t:opıant:ı yaptı 

transa nok lal nazarını değiştirmek için 

lngiltereden kat'i 
teminat istiyor 

lııgtHzler Almanyanın da lştlraklle yeni 
bir emniyet projesi hazırlamışlar 

Alman maliyesi pek 
vahim vaziyette 
Bitler bu gece 

,!lutuk söyleyecek 

························-·-·····-················--·· 
Sovyetler 

Japonlara pek 
mUhlm bir nota 

vermiş 
Moıkova, 13 (Zamtn ga -

zetesinde okumnuıtur) - Sov • 
yet Sosyalist cümhuriyetleri itti
hadı komiserler meclisi bugün 
İçtima etmit, ve hazırladığı bir 
notayı Japon elçiliğine tevdi et
mittir. 

Bu nota, Japonya Dıt Mogo
liıtana tecavüz ettiği takdirde 
Sovyet Rusyanm dıt Mogolista
na yardım edeceğini, ve bu ha
diseyi bir harp sebebi olarak ta
nıyacağmı bildirmektedir. 

--·--· ················-················-··--· .. ··· 
Fransa ve Belçika hesabına 

Türkiye hiç bir taahhüde 
girmiş değildir 

F:ransız ajansmm uydurma havadislerini bizim 
gibi, Yunanistan da tekzip ediyor 

Almanlar, Rende, yeni •i•tem toplarını nümayifli bir aurette 
yerlqtiriyorlar ... 

Yarın dost franın bayramıdır 

Şahenşahın oğlu 
ve kızları ··· 

Gençlere rehberlik ediyor· 
Yarın, dost İran bükUnıeti, Şa- · 

bentahı Peblevinin 59 uııcu Yatını 
büyük bir merasimle kutlulaya
caktır. 

Bu münasebetle şehrimiz 1-
ran konsolosluğu da sabah saat 
10 den 12 ye kadar bir resmi kabul 
tertip etmittir. Konsolos, burada 
bulunan lran kolonisinin tebrik
lerini kabul edecektir. 

lrandan gelen haberler, son iç
timai inkıJapların sür'at ve muvaf
fakiyetle inkiıaf etmekte olduğunu 
bildirmektedir. lran kadınlarının 

büyük bir kısmı Çador denilen 
çartafları atıp medeni kıyafet ve 
ıapka giymitlerdir. Bu münasebet. 

le yeni inkılap terefine her gün Şahenıahı Pehlevi'nin kızı Preruea 
davetler, toplantılar. yapılmakta, Şam. izci kılığında ... 
danslı çaylar tertip edilmektedir. 

Bu inkılaplarda lran zabitleri 
de pek büyük roller oynamakta
dırlar. 

Daha bir iki sene evvel iptielal 
bir vaziyette olan mekteplere l . 
ranh kızlar çarpfh olarak gider • 

(Derxınu ' iJncüde) 

Artık adet oldu: 

Dün gene iki tram~ 
vay yoldan çıktı 

Dün gene iki tramvay yoldan 
çrkmııtır: 

8t"şiktaı - Fatih hattında işli
yen 51 numaralı !:irinci mevki 
tramvay arabaaı Beşiktaş istasyo
nunda manevra yaparken hattan 
çıkmıt, on dakika sonra yola kon
muıtur. 

Gene Beşiktat - Fatih hattı~ 
da itliyen 1077 numaralı vatma • 

nın idaresindeki 4555 numaralı 

tramvay arabası da Sirkecide Re-

~adıye caddesinde yoldan çıkmış, 
sekiz dakika sonra yola konmlJı! -
tuı-. Her iki kazada da çok §iikür 

nüfusça bir zayiat olmamıttır. 
Bu raydan çıkma bidiaeleri 

son zamanlarda gene çoğaldı. Ha-

va yağıtlı olmadığına ıöre, kaba
hat in rutubete yükletilmeyip kime 

; üklet1leceğini cidden merak et • 

mekteyiz. 

' Arnavutlukta 
karışıkhk mı var ? 

Paristen bildirildiğine göre Ar
navutlukta bazı karıtıkhklar çık,. 
tığına d·air fayialar dolatmakta • 
dır. Bu hususta henüz bir tafsilat 
gelmemiştir. l[tlçtık aodlaşma tam bir tesa~Ut içinde olduğunu tebliğ etti 

Yazılan 2 nci ve 4 üncü sayfada Bugün 16 sa fa 
L-~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~--~:__.._~----=-~~~~~~-= 
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Cephe gerisine propaganda için tayyare 
ile adam indirJyorJar 

Habeş ·mparatoru da aarruza 
hazır anıyor 

Roma 13 (A.A.) - Mareşal B~ 

doglionun bugün neşredilen 154 numa· 
ralı tebliğine göre bir İtalyan tayyare 
kolu Alkadra mıntakasına ulaşmış ve 
üçü.'lcü kolordu Fanaroaya varmıştır. 

İtalyan tayyare kuvvetl~ri, Somali 
cephesinde Negheli ile Adisababa ara
sında faaliyet göstermektedir. 

Ras Desta bir tayyare 
dUşUrmUş 

Adisababa 13 (A.A.) - Havas mu-

yöz ateşile karşılanmışlardır. Biraz son· 
ra beş uçak uzaklaşmıştır. 

ltalya, Habeşlstanla doğrudan 
doğruya müzakereye g rlşe· 

ceğlni tekzip ediyor 

Roma 13 (A.A.) - iyi haber alan 
mahfiller.sulh müzakerelerinin açılması 
için İtalya ile Habeşistan arasında doğru 
dan doğruya temaslar teessüs ettiğine 
dair yabancı memleketlerde dolaşan ri
vayetleri tekzip etmekte ve bu rivayetle-

habirinin bildirdiğine göre Ras Desta, 
• . rin, finansçı Ricketin Roma seyahatin· 

Sıdamo cephesınde bulunmaktadır. Ye· d 1 t ld ~ ·1" t kt d' 1 . en ga a o ugunu ı cıvc e me e ır er. 
ni bir tayyare topunu bızzat kullanarak 
bir İtalyan tayyaresi düşürmüştür. imparator taarruza mı geçecek? 

Bu haber, Ras Destanın menkQbi• Londradan bildirildiğine göre im· 
yeti ve Adisababaya avdeti hakkında şa paratorun bizzat ordularının başına ge
yialann yalan olduğunu ispata k5fidir. çerek şimal cephesinde bir taarruza ge-

Yenl taarruz başlamak çeceği söylenmektedir. İmparator ayni 
Uzere mi ? zamanda şimalde İtalyanlara ne bahası· 

Londra 13 (A.A.) - Röytcr İtal· 
yan uçak faaliyeti hariç olmak üzere şi· 
mal cephesinde zahiri bir sükllnet hü
küm sUrmekte ise de Aşanzi gölüne doğ 
ru bir İtalyan taarruzu için hazırlıklar 
yavaşlamıştır. 

İtalyan ön müfrezeleri şimdiye ka~ 
dar hiçbir mukavemete maruz kalmamış 
olmakla beraber, Negüsün kumandasın• 
daki Habeş ordusunun da bir taraftan 
hazırlanmakta olduğu ve bir muhareb~ 
nin pek yakın bulunduğu malumdur. 

Röyterin şimal ordulan nezdinde 
bulunan ve İtalyan ileri harekatını şah· 
san takip etmiş olan muhabiriı İtalyan 

zaferlerinin, büyük bir kısmı itibarile, 
topçu sayesinde mümkün olduğunu ve 
topçunun Habeş müdafaasını kırmak 

suretile kafi bir flmil olmuş bulunduğu· 
nu yazıyor. 

Hcrl)angi bir Habeş hareketi rasat
uçakları tarafından haber verilince İtal
yan topçusu bu kıtaatı dağıtmakta idi. 

ltalyanlar propaganda için 
cephe gerı ine tayyar ile 

adam lndlrlyorlar 

Röyter ajansının Adisababadaki mu 
haberi bildiriyor: 

Bir İtalyan uçağının Jinirin batı 
şimalindeki /frussi Vilayetinde yere dü-I 
şcrek bütün rakiplerinin öldüğü bildi· 
rilmektedir. 

Burada dolnşan, fakat .resmen teyit 
cdilmiyen bir habere göre, beş İtalyan 
uçağı Arussi vitsyetinin tenha bir kıs
mında karaya inmiştir. Mürettebat halk 
arasında propaganda yapmak için tali· 
mat almış bulunuyorlardı. Ayni habere 
göre, uzun müddet Habeşistanda otura· 
rak memleket lisanını öğrenmiş olan Bo
ra adındaki bir doktorlar Havagna adın 
daki bir mühendis te bu tayyarede bu· 
lunuyorlardr. Bunlar en yakın köye gi· 
derek halkla temas etmişler ve halk ken· 
dilerine kanmı§ görünmekte idi. Fakat l 
o sırada ansızın bir Habeş muharibi gel,. 
miş ve bu iki yabancının İtalyan olduğu 
nu söyliyerek "bunları öldürünüz,. de
miştir. Bununla beraber Bora ve Kavag 
na kaçmaya muvaffak olmuşlar ve ken· 
dilerinl takip eden köylüler de mittral· 

na olursa olsun hiç bir arazi parçası ver 
miyeceğini söylemektedir. 

Badogllyonun harp raporu 
Roma: 13 (A.A.)-10 lkincikanun 15 

şubata kadar cereyan eden Enderta mu• 
harelıesi hakkında Mareşşal Badoglio' 
dan Musoliniye mufassal bir rapor gel· 
miştir. 

Bu rapora göre, Enderta muharebe
sine hemen hemen münhasıran İtalyalı 
askerler iştirak etmiş ve ölü olarak 36 su 
bay ve 620 assubay ve asker, 130 Erit
reli ve Ras Guksa adamlarından 15 kişi 
zayiat vermişlerdir. 

ltalya kuvvetleri ilerliyor 

Asmara: 13 (A.A.) - D.N.B. nin 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Resmi İtalyan mahafiline göre şimal 
cephesinde İtalyan kuvvetlerinin ileri 
yUrilylişU hakkında son haberler teyit 
olunmaktadır. 

Yerli kuvvetlerden mürekkep kıta• 
lar Setit nehrini geçerek sağ cenahlari
le Sudan hududundan bir kaç kilometre 
beride bulunan Noggaroyu işgal etmiş
lerdir. 

ikinci kolordu Takkazenin cenubun .. 
da Semien yaylasında ileri yürüyüşüne 
devam etmektedir. 

'Oçüncü kolordu ise Sokota üzerine 
yürümektedir. Ve Fenardoyu işgal et· 
miştir. 

Henüz teyit edilmiyen bir habere 
göre de, birinci kolordunun sağ cenahı 
Aşanginin yakınlarına kadar ilerlemiş· 

tir. 

57 ltalyam öldüren 18 Habeşll 
kesUdl 

Asmaradan Romaya gelen bir habe
re göre, yakalanmış 18 Habeşli, 57 İtal· 
yan işçisini öldürdiığü için İtalyanlar ta
rafından idam edilmişlerdir. 

Gondrand inşa taburu mensupları 
şubatın üçüncü günü birden Habeşlerin 
baskınına uğramıştı.Bu işe nezaret eden 
İtalyan müliendisi Roka karısile birlikte 
Habeşlere epey mukavemet etmişse de 
cephaneleri bittiğinden Habeşler tara· 
fından alt edilmiş ve öldürülmüşlerdir. 

ftalyanlann dediğine göre, mühen
dis Roka ve karısı zulümle kesilmiştir. 

• 1 
Ancak bu ~er it ltalya 
Lokarno aktı dakl taahhütlerini 
yer ne getirecekmiş 

Londra, 13 (A.A.) - Röyter a- selesinde diğer devletlerle beraber 
jansımn öğrendiğine göre, İtalyan hareket etmesi için Habeş işiyle il
hükfunetinin talebi üzerine 13 ler gili bir teklifte bulunduğu yolun
komitesi İtalyan - Habe~ uzlaşma- dadır. 
sı meselesini tetkik etmek üzere ö
nümüzdeki hafta Londrada topla
nacaktır. 

Romadan g~len bazı haberler, 
ltaJyanın Lokarno muahedesi me-

İtalya, Lokarno meselesinde bir 

lik hareket etmek için İngiliz filo-

sunun Akdenizden çekilmesini §art 
koşmu§ ... 

.J ... n. - Aktam postası 14 MART - 1936 --

Ren'in işgali yüzünden kıyme leri sıfıra 
inen F ans z is ihkam arı nası k r ! u, ne 

uzun u a ve ne kıymet edir ? 
Deyli Telgraf gazetesinin aske· ,,....,..__..~..--~ ........ - ........ ....,....__,,.............,. ........ _ , Bilhassa döne dola~a giden bir 

ri muharriri General Temperley seyir üzerine yapılmış bu yeraltı 
Almanyamn Ren gayri askeri mm- galerilerine mcthalinden girince, 
takasını işgali üzerine askeri sev- ilerliyerek nihayet büyük bjr rner· 
ku'Jcey§ bakımından temin ettikle-1 kez noktasına varırsınız Bu bir· 
ri istifadeler hakkında yazdığı bir çok galerilerin her biri elektrik.le 
yazıda §unları söylemektedir: idare edilen ye!ipare duvarlarlll 

"Fransa, ikinci bir Alman taar- birbirinden ayrllab:Iir. 
ruzu karşısında kendisini sigorta- Bir elektrik kuvvet istasyonu ı• 
lamak için, Paris sulh konferansın. , şık temin eder, bir muharrik ku~" 
da Almanların hududu Ren sahil- \'et . asansörleri işletir ve bu suret· 
lerinin öte tarafına kadar geri al • le efrat ve cephane taşımaktadır· 
malarım teklif etmişti. Fakat bu Hava tertibatı gayet mükerıı -
teklif İngiliz ve Amerikalılar ta- z h J k i · 

meldir. e ir i gaza arşı tes 
rafından rok ağır görülerek Ren- T h 'f!1 

3' Fransız yeraltı istihkam/arından satı vardır. aze .ava tanz 
de huduttan elli kilometre uzak- bir geçit... edilmiş bir hararet üzere ,.,. 
Jıkta gayri askeri bir mıntakamn dınlık cephane depolarına dailfl" 
tesisine ve buradaki askeri köprü- namlularının tahtelbahir periskop girmektedir. Rahat yatakhanele• 
}erden üçünün bitaraf askerlerden ları gibi yer yer dışarıya baktığım ri, yemek salonları, mutfakları, :r;IJ· 

mürekkep bir kuvvet tarafından yazmaktadır, f • k d lllt 

l 
bitler ve e rat içın müştere o a 

15 sene müddetle İ§gal altında bu· Bu müthiş sistem, daha geçen vardır. 
Iundurulmasına karar verilmişti. sene tamamlanmı§b. Ve 80 milyon ı Top yerlerine doğru çıkan he' 

Gayri askeri mıntaka Fransa i- sterlin gitmişti. lezoni merdivenler de vardır. 
çin ehemmiyetli olmakla beraber Bu itibarla "Fransanın mukabil b 0-
bu mıntaka tayyareler için hiç de Gelişi güzel neferler urayı S ı· 

h bir gayri askeri bir mıntaka ihdas remezler. Buraları sulh zamarı 
buyük bir mani değildir. Ne ire etmesı· hususundakı" Alman tekli- J<· 

l l · nın "hudut kuvveti,, denen te~e gelince makine eşmiş kuvvet erın b d l · h" " 
finin Pariste ka ul e i eceğı ıç külünün "iskeletini,, te~kil edeı· 

buradan geçmesi hiç de güç değil· zannedilmiyor. b 1 
dir. Fransa bugün nüfus itibariyle bilhassa seçilmiş efrat ek er. 
Almanyadan çok geri olduğu gibi Fransa, beş senedir yüksek Bu kuvvetin efradı, komşu kÖf 

masraflarla ortaya koydug~u gizli ı d J y h f lı'ye· aske~Jseferberlik itini de Alman - er e yatar ar. e. emen aa 
k ·d b k B tahkimatı açıp gitmeğe taraftar o- te geçecek derecede talimlidirlet· ya a ar ça u yapamaz. u -

lamıyacag .. ı muhakkaktır. B' · t b k J He-eJI gün Almanyanın hazırladığı 36 ır ışare e a ıyor ar. 11• 

fırka iki sene içinde azami kuv - Bu mıntakadan şöylece geçen mevki;ne geçerler. 
velini J>ulmu§ olacaktır. bir seyyah p,ek az şey görür. Fakat 

Bu suretle Fransa gün geçtikçe daha sıkı çalılıklara daldığı za
kendisinden çok kuvvetli bir Al - man ayağının garip surette gizlen
manya karşısında kalacaktır. Bu - miş bir top mahalline kayıverme
nun içindir ki Fransa Alman isti • si pek muhtemeldir. 
]asım geriye bırakacak her hare - Fransa, Almanlara bir göz da
ketten azami istifade yoluna bak. ğı vermek üzere bu tahkimata ait 
maktadır. Almanya şimdiye ka - bazı resimler ve krokiler gazete
dar bu gayri askeri mıntakada lerde neşretmiçlerdir. (Bittabi as
mevcut ve askeri sevku1ceyş nok - l{eri sırlardan b'r parça bile ifşa 
tasından pek büyük bir ehemmi . etmemek şartile.) Bunlardan birkaç 
yeti haiz olan demiryolu şebeke - tanesinin resmini bugünkü sayı
sinden istifade edemiyor ve her mızda görüyorsunuz. Burası müt

1(. 1(. 

Böylelikle, Fransanın Avrupş' 
da asri bir Seddiçin kurduğu, f ,. 

dl' kat bunun çok uzun dayanama 
ğı anlaşılıyor. Asri olan her ~eyİ11' 
kurunu uladaki herşeyden daha ş$ 
dayandığı gibi ... 

Siper kazıyorlar 

Deyli Ekspresin yazdığına go 
re, Fransız askerleri, lsviçre hıJ ' 
dudu ile Ren boyunca olan Altı1ıt.~ 

ı· 
hududu üzerinde otuz noktada ~ 

hangi bir harp vukuunda ilk çar - hiş yeraltı şehrinin bir parçasıdır. per kazmahtadırlar. 
pışmayı kendi topraklarında ka - ----------·----- -------------_/ 
bul etmek mecburiyetinde bulu -
nuyordu. 

Fransızlar I>u gayri askeri mm· 
takanın ilanihaye devam edemi -
yeceğini pek ala biliyorlardı ve 
bunun için de kendi hudutları da
hilinde ayni bir gayri askeri mın
taka tesis edebilirlerdi. Fakat bu 
gün Fransa Ren hududundaki as 1 

keri mıntakalarına milyonlarcn 
lira sarf ederek yapıpış olduğu çe
l ik ve beton istihkamlardan sonra 
böyle bir harekete girişemez.,, 

1(. .ıı: .ıı: 

Askeri mütehassısların söyle
diklerine nazaran, Almanyanm 
gayri askeri mmtakayı askerileş -
tirmesi üzerine, bu müthiş istih • 
kamlar, kıymetini kaybetmekte -
dir. Hele birkaç ısene iç.inde, AI • 
manya, ayni çeşit istihkamları ya • 
pacak olursa, Fransız takviyesinin 
kuvveti, biisbütün sıfıra inecektir. 

1(. .y. 1(. 

Niyuz Kronikl gazete.sinin Pa
ris muhabiri Almanların bugün iş
gal ettiği Ren mıntakasma komşu 
olan Fransız hududundaki Fransız' 
tahkikatının eski ehemmiyetinden 
bahsederek bu tahkimatın 222 mil 
uzunluğunda tahtezzemin istih • 
kamlardan mürekkep olduğunu ve 
buralarda gizli bulunan topların 

r 
~lYI 0~©llfil©llfl1 liiiil®~@ ffi©~al'o/JO l'f' 

ln1~'lrlrfi'1'©J'\Ç:a lfil©l ~<ava ır © D tYJ ınal<ea ~ 

Yeni çıkarılan Bizans mozaiklerinden bir görünüş ..• 

f ngilterenin Sent Andris üni
versitesi profesörlerinden Baks
ter geçen sene ~ehrimize gel
miş, Sultanahmette hafriyat 
yaparak Bizanslılar zamanından 
kalma mozayıklar meydana çıkar
mıştı. 

Havalar bozduğu için profesör 
hafriyatı yarı bırakmış, kazılan 
mozayıklarm Üzerlerine yağlı ka
ğıt ve kum döşüyerek memleketine 
gitmiştir. 

Aldığımız malumata göre, pro-

a cioi· 
f esör Baksler nisan sonların ·ıte· 
ru arkadnşlariyle birlikte fog~ıtl' 
reden ~ehrimize gelecek ve ;.J<ıt.t' 
yıklarm tamamını meydanr J1 yer· 
mak üzere geçen sene kaı;~ir· 
de hafriyata devam edec ıl•" 

Rafriyat tamamlanınca. aÇ çıttı 
ki bır sahalardaki moznyı ar, tıet 

b. rııes 
altına alınarak burası ır · 
haline getirilecektir. yıJ<ID· 
Döşeme halinde olan moza cllG' 

1 111ıyıı rın yerlerinden kaldırt a 
anlaşılmı§tır. 
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~etroJ rekabeti 
l>eutache Al&~ine Zeitwı& ıue 

~in deniz itleri mütebauıe• Vie • 
llıfrtıi Gadow '"Dünya politika11Dda peı
~lln rolil,, hakkında yudı&ı bir maQ. 

e ezcümle diyor ki: 
"Meşhur tnıiliz amirali Sir Walter 

!-!.cigh 1617 de Kral birinci Jacka ver 
~ bir muhtırada tnpterenin ihtiyaç

ndan bahıetlerek demittir ki: 
. ..Denizlere hllrim olan beynelmilel 
~ete ve bu sayede de dünyaya baltim 

taktır." 
Bu hakilcatf takdir eden İngiltere, 
~ küsur yıldan beri denizlere hl· 

olmak için bUmmah bir faaliyet 
::etmektedir. On dokuruncu a11nn 

'1nda İngiltere donanması için tı. 
~ olan demir ve kömllril temin etmit 
ht tlnuyordu. 1880 de amiral Lord Fi-

lnglliz donanmasmm en büyük ihti
~ petrol olduğunu ortaya attı. Di 
~ trıilletler uyanıncaya kadar İngiltere 
ti Yanın belli batlı petrol kuyularına 

•tnı11 bulunuyordu. 
tı.tt '8ugUn motörterin yüzde eltisi pet
-ı:: ınUteharrik oldufuna nazaran, 

d Fişerin ne dereceye kadar haklı 
~lığu kendiliğinden meydana çıkmak-
~· Deniz, kara ve hava ordulan ma
~ lcttikçe petrolun ehemmiyeti bir 

daJıa artmaktadır. Bundan dolayı 
lıı~~ ıon yllz vıl içinde petrol meselesi 
~ beynelmilel meselelerin istinaf. 

halini almıştır. Lord Fişerin ilk 
tlııtatı,,dan ıonra İngiliz siyaseti g8zlc
~~\lnya petrol istihsalatınm • yüzd.e 
b ınf temin eden İrana tevcih etti. 
~ ~llrnt harpte müttefiki bulunan Rue
lıı ~le düşmanı olan Almanyaya karı• 
~lterenin tuttuğu yolu teabit eden 
~ llrf petrol endişesi olmuttur. Nite 
lı.ı harpten sonra trandaki petrol işini 
to~den İngiltere bu sefer de Musul pet 
'tına el atarak, bu mayi cevheri Ak 
~ e akıtmak için daha o samandan 
l irler aldı. Bu ~yede Akdenlzdeki 
"titiz donanmumtn petrol ihtiyacı hı> 

tamamile temin edilmi' bulunuyor. 

l So zamanlarda gözU açılan İtalya 
~ iıhcta mukabil tedbirler alma
~ baş?adı. Bu adada bilhassa bom bar-

an tayYareleri benzin depolan vücu 
:... getirilnıesi fnO'ilizleri endiıeye düıür 
"il t" • ur. 

"'- Eskiden .oldufu gibi. Çanakkalenin 
l'\htartannı bugün de elinde tutan 
-._lc~Y~, bilyilyen tehlikenin 8nOnU al
' ıçın Boğazlar yoluyla ttalyanlann 
~ c geçen Romen petrollarmı bir nevi 
'ttfıe tabi tutmaya başladı. Bu müna
~le. Türkiye ilk iş olarak 111hillerini 
~eve ba,ladı. Yakın .. rktaki petrol 
~ Gnüdini keeen İtalva bu sefer de 
~tluk petrol'.anndan iıtifadeye 

lt'ıefe•başlam11tır ... 
'"ltııan amirali bundan aonra petrol 
~Ctlntn Amerika ve Uzak şark bldj. 
\ltt. berine de bftvilk bir tesir yap· 
~ oldupnu ve Londradaki deniz 
\ "-nımm da oetrol meselesi yUzlln
~ •~nıete mahkOm olduğunu aöyle
'-~ir. 

~~lllen srellrllmestne 
"krar başlanacak 

~~lrendilimize ıöre kıt bqın· 
~ durdurulmuı olan göçmen 
~iti n:aan bafmdan itibaren 
'- ....... hathyacaktır. Bunun i -
~ ""llrlıklara bqlanmı,tır. Bu 
l. ~ bundan sonra ıöçmen nak
~~da umumi merke~ vazifesi
't ""hul trn1'-c,.1ctir c;,.cf'n •-S:."-91' an}iyat m,.r!:~zi yapıl 
~ İçin itkin idareı·ne ve
~ etld ıevkiyab askeriye binaıı 
~ hlr halde olduiundan bu
~'!' tamiri evvelki gün bir mü
~de ihale edilmitt;r Binanm 
\ İ~in 16000 lira ıarfedilecek 
~8çllıen konalı ittihaz edile-

"· 
\. 't ~ ICSçmenler geline iye ka -
~'çen ıene ıelmi• olan eiki 
~~lerin bütün ihdyaçlan gi-
~ 11 olacaktır. Trakvaya yer -
l ~ ıöçmenlerin elbiıeye o • 
~ ""..~1an sis 8nUnde tutu -

\tu.tara yerli ıayAtan yaz • 

HABER - Alf!llam ıtostan 

Muauıım ve poıı 
Verem ~ 

hakkında bir 
münakaşa 

Şehir mecliıi azaıından Galip 
Bahtiyar dün mecliıte verem diı
panaerlerine yardım meselesi gö
rütülürken çok tayanı dikkat bir 
iddiada bulunmuıtur. Galip Bah
tiyar bu iddiasını ıöyle izah edi-
yor: 

- Senelerdenberi birçok tıbbi 
eserleri tetkik ediyorum. Verem 
hastalığının tedaviıiyte meşgul o
lan dünya doktorlannın tecrübele
rini eserlerinden takip ettim. Aldı
ğım neticeye göre ~üterakk! ve 
medeni memleketlerde artık ve -
rem aanatoryumlarına para tah -
siı ed'lnıemekte, bunlar kapatıl • 
maktadır. 

Ve artık anlaşılıyor ki verem 
bir yatından sonra sari değildir. Bu 
itibarla Avrupada olduğu gibi biz
de de cocuk sanatoryum lıtn açma
lıyız . Bi?:de henÜT böyle bir tedavi 
müessesesi yoktur. 

Fransız profesörlerinden lom
berle arkadatlarının veremin bir 
vatından sonra sari olmadığı yo
lundaki iddialarının memleketi
mizde de göz önüne alınır.asmı, f s
tanbul belediyesinin ç<K"uklar için 
bir müessese kurmasını isterim.,, 

Bu sabah HHaliahmerin idare
sinde bulunan El'enköy sanatoryo
mu baş hekimi ile görüıtük. Bize 
dedi ki 

- Bay Galip Bahtiyar bu iddia
sında yanılıyor. Verem her yaşta 
.. rtcllr. Ba ütıfl tnlr-&r edi1emiy•
cek l:ir hakiks.ttir. ltmi toplanb 
larda böyle bir iddia ortaya henü7 
atılmamıştır. Bu i•te bir yanhılık 
old,,f!unu tahmin ediyorum.,, 

Sıhhat müdürii Bay Ali Rıza ile 
de göriittük. Dedi ki: 

- VereMin sari oldupnu her
kes bilir. Doktor olm~n Bay 
Galip Bahtivar mecl' ste veremin 
çocuklarda fazla teıir S(Österme
mesi için yeniden çocuk hıutaha
neleri açılmasını istedi "4eaele 
bundan ibaret!ir .. Kendisi bir ço
cuk haıtabanesini kaf: görmüvor.,, 

.-1111 ili •91ffll...0_1 .... ,.,.... ___ , - -·-· -· . ......... __ , .... --

Ayakkahırılar 
«'emıyell 

latanbul ayakkabıcılar cemiye
ti heyeti idaresinin müddeti bit
mittir. Yeni idare heyeti ıeçimi 
önümiizdeki çarpmba günü yapı
lacaktır. ' 

İŞSİZ kalan 
denizciler 

Bundan bir müddet evvel, Va
purculuk §İrketi liğvedilrait ve 
b :.aün gemileri Devlet deniz yol -
lar idaresine geçmİ§tİ. 

Bu vaziyete nazaran, ıirketin 

vapurlariyle beraber, bütün kap -
tan, çarkçı ve itç"lerinin de Dev
let deniz yolları idaresine geçme
leri icap e ..!erdi. 

Halbuki duyduğumuza göre, 
Devlet deniz yolları idaresi, Ve· 
purculuk ıirketinin eski müstah -
demlerinden 1 O - 15 ki~iyi kad
roya almamıt ve bu zavallılar a
çıkta bırakılmıtlardır. 

Bir aydan fazla bir zamandır 
açıkta kalan ve ellerinden, sene . 
lerdenberi alıttıklan denizcilik • 
ten baıka bir İf ge1miyen bu 10 -
15 kiti, çoluk, çocuk aç ve peri· -
tan bir halde kalmıılardır. 
Vapurculuğumuz hemen hemen 

Deniz yolları idaresine bağlı ~l . 
duğuna göre de, bunların batka 
yerde it bulmaları a,ağı yukan 
imkansız bir hale gelmiıtir. 

Artık çaresiz kalan bu biçare 
den:zciler, toplanmıılar ve Mil et 
vapuru eski süvarisi Kazım kap • 
tan vasıtasiyle Baıvekil ismet in
önüne bir telgraf çekmitler, lkti 
ıat vekaletinin ite alın.malan hu· 
ıusunda ticareit bahriye müdüri • 
yetine, Deniz yollan idareı:ne 

verdiği emre rağmen, düze!tilmj · 
yen acıklı vaziyetlerini an!atmıt
lardır. 

Biz de Deniz yolları idaresinin 
iN hakaıs Yaaiyeti bir an en-el 
dü:aelteceği~i ve 10 - 15 zava1lı 
denizcinin daha fazla mağduriye
tine yol bırakmıyacağım umuyo -
ruz. 

OUMABTESl 
MART - 1936 

mert: llM Zllbl('l('Je: ZO 
Rumi mart b&§langıcı _ _.._ 
ı.ıa 

flıl,JN ......... ... 

18,16 

,..=.. 4,154 12.23 15,43 18,15 19,44 4,86 
~o:.ıo,39 s,09 9,29 12,00 ı.ao l0.21 

GEÇEN SENE BUGtJN NE OLDU f 

Alma.nlar Veraay muahedeatnt resmen 
bozuyorlar. 
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Hamalların 
yaşayış şeraiti 

düzeltiliyor 
latanbul Sıhhiye müdürlüğünün 

yüz kilodan fazla yük taıımanm 
rii ~at içia zararlı olduğunu bir ra
porla bildirmesi üzerine tehirde • 
ki hamal1erın bundan fazla yük 
tat ınaları menedilmitti. Şimdi de 
hrn-alların en çok bulunduğu 
mıntaka olan Eminönü kayma -
kaınf ~ğınm teklifi üzerine he.mal
lann uzun mesafeli yük taşımala
rının büsbütün ortadan kaldırıl -
ması ve artık her medeni memle -
kette olduğu gibi yüklerin araba 
veye kamyonlarla taf tlUDMI tet -
kik edilmektedir. Öğrendiğimize 
göre Ankarada da bu mevzu üze -
rinde tetkikat yapılmaktadır. 

Dün bir muharririmiz bu hu -
susta muhtelif hamal bö~ükler:n -
de temaı'arda bulunmuıtur. He · 
ma11ar böyle bir ıeyden müt~uir 
değil, bilakis memnundurlar. 
Çünkü zavallı hamal1ann akıbeti 
ağır yük taıımakten dolayı baki -
katen feci olmaktadır. 

Mesela yalmz Eminönü bölül· 
lerinden 1935 yılında 11 genç ha
mal ":'--Di olmu,tur. Hamallarır. 
hemen kaffesinin ıazleri ağır yük 
ttl§nnaktan bozuktur. 

Her hamal ihtiyarlığında göz. 
terinin kör olacağını bilmekted"r 
Ha!buki bu kadar eziyete muka • 
bil zava11ıJann e1ine geçen pal'fl 
g:tnde üst üıte 50 kuruıu geçme 
mektedir • 

Kol batı, bölük başı, pay bat· 
ve katiplere para vermekten ha • 
mallara para kalmamaktadır. 

Uzun mesafelerde yükl~r ara
ba ve kamyonla taşınına hamal • 
lar bu nakil v~ııtaYarma ve kıaa 
mesafelere yük taşıyarak geı.e ek
mek paralannı çıkarabi!etektır. 

Fırtınada balan 
gemi ve sandallor 

teshil ediliyor 
Belediye geçen ayın on ikisin -

de vukubulan kar fırtınasında ba. 
tan veya parçalanan aan~al, ma
vuna, ıa 'apurya ve motörleri tes
bit etmektedir. Bu 11ıretle hem fır
tınanın denizdeki zararı kati ola
rak an!aıdacak hem de bu mera -
kip için merakibi bahriye rüıumu 
tahakkuk ettirilecektir. 

• 
' [ 
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lstanbul belediyesinin nazan dikkatine 1 
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Arabacı kahyası 

esnafı haraca mı 
ve katibi 

kesiyorlar ? 
Kaaımpaıada Sahaf Muhiddin mahallesi Kuyu aokak 7 

numarada asker Ali oğlu Aziz an&11 Emineden fÖyle bir 
mektup alddı: 

•'Sanati arabacı olan oğlum vatani hizmetini yapmak 
için askere gitti ve k imsesiz kalan kansı ile benim iaşemr 
zin temini için bir çift beygirli yük araba11 bırakb. Halbuki 
Arabacılar cemiyetine mensup olan Kihya ile katibi hayvan 
lanmız ile arabayı kendi hesaplanna mecburi çalıştırdıkla

nndan periıan bir halde kalmaktayız. Yani günde 
bir nöbet Kahya i~in bir nöbet kitip için çalıtmak prt olu 
yor. Esasen, haftanın bir kaç gUnü de boı itsiz geçip an
tak iki günde bir it zUhur ettiğinde onu da klhyaya ve 
katibe çaiıııp verince bizler ve hayvanlar aç kalmaktayız. 

Bu kahyalığa bir nihayet verilmesi için vaziyetin ait 
olduğu dairenin gözönUne konulmasını muhterem 

hukukunun müdafaa edilerek açlıktan ölmekten kurtanlma 
sını diliyoruz. 

Şayet kahya ve kitip için nöbet almazsak bize it ver 
mediklerini ayrıca bildırmek isteriz . ., 

HABER: Bu ıldyet çok acı ve pyanı dikkattir. Yur 
da olan borcunu ödemek, vatani hizmetini yapmak için, ar. 
kaaıneaki kanlannı kimsesiz bırakıp vazifesi bqına kopn 
bir asker ailesinin nzkına, bu devirde kim ve nasıl engel 
olabilir anlamıyoruz. Arabacı kibyalan •• katipleri birer 
derebeyi midirler. 

Kendi keselerini doldunnak paha11na, bir asker aile 
sinin aç kalmasına sebep o!abilec:ek cesareti kendinde bı • 
labilecek tiynetteki bu insanlarla, devlet teıkillb n bele 
diyenin alikadar ~eireleri derhal meııul olmalıdırlar. Ve 
bu mektup hakikatse, elllemin, ll'alnu kendi heaaplanna 

Zaman refikimizde D. K. imzaıi. 
fıkralar yazan bir arka~qmuz, Kült
direktörlüğünün talebeler hakkında a 
dığı son kararlardan ve muallimlerin t 

lebeleri tramvaylara aaılmaktan men' 
çin sokaklarda nöbet bek~emelerind 

bahsederek kültür direktörlüğüne ıu ta 
aiyede bulunuyor: 

tyi amma, a güzelim carum. polis 
muallim vazifesi, muallime polis vazife 
yaptmlacağma asri disiplin talebenin 
huna sokulmaya çalışılsa, bu zahmetle 
buyurulmasa. 

Ab<dlüDDııamıt ve ...................................... 
suıkastuar 

M. Turhan Tan Cumhuriyett 
(Köıe penceresi)nde yazdıiı yazı 

Abdülhamit zamanında ecnebi h ·· · 
darlara yapılan suikaıtJama gazetele 
geçirilmesine mü ... cle edilmedip 
!atarak diyor ki: 

Onıara göre, ayn ayn 
kurban olmut olan Fransa Reisicumh 
ru Karno kalbden, Amerika Cumhurrr 
isi Mak Kinley şiripençeden ölmütlet'o 
di ve bu kekeleyiş halkı acı acı gilldunr 
yordu. Yalnız Bclgradda öldürülen 
Kral Aleksandr ile kansı Draga'nın 

katmeri gazetelere geçmit ve Abdillha. 
midin hadiseyi medeniyete, insanıycte 
aykın göstererek kendi hakkında da 
beslendiğine emin olduğu ıuikast fikirle 
rini guya öldürmeğe kalkışmasının ter9 
netiee vermesidir. Çünkll Belgrad bldl
sesini·, bizzat Abdülhamide yapılan 
bombalı suikast takip etnU§tL 

Bunlar ve bunlara benziyen sayısı• 
örnekler, hUrriyet fikrinin durmadan 
yürUdllğünü g6sterlp durur. Llkin A boo 
dü!hamidler bu yilrilyilfll göremiyecek 
kadar kör doğmuşlardı. 

Fallh Rıfkı -ve antcDoJI 
Haftalık Kaynak sazeteai, Matt.uat 

Müdürlüğünün çıkardığı antoloji hakkın 
da Falif Rıfkı Atayın ıu IÖElerini, (Ar. 
kara muhal'l'irleri fikirlerini söylüyor
lar) serlevhası albnda töYle yazm&fhrl 

Doğrusu biz muharrirlerin iıtediği
miz antoloji, hani şu büyük panayırların 
bir köşesinde gördüğUmllz dev aynalan 
galerisidir. Fakat bir galeri ki beni dev, 
başkasını cüce gösterecektir. Baıım an
tolojisi, bugünkü fikir Tllrkiyeıl muhiti 
tlzerine iddiasız bir aydınlık vermekte
dir. Bu da yeter. 

Falih Rıfkı. böylelikle, anıtoloji,e 
ginnedilderi için itiraz edenlere cevap 
venniı oluyor. 

._.tWWIMMAili•••bWM••Cll 1 1 HA 

Vunf'nfsta11a hayvan 
ihracatımız 

Evvelce kasaplık hayvanlanmm 
için ba,lıca mahreç olan Yunania
tana havvan ihracatımız ıon za• 
manlarda ç.ok azalmıfb. Yunanlı 
celepler bize nazaran daha çok ko
laylıklar gösterildiği için Yuıoa
lavya, Romanya ve Lehistandan 
hayvan Retirtmeği tercih etmekte 
idiler. Fllkat bu vaziyeti göz önü• 
ne alan Türk hayvan ihracatcıla• 
rından bazdan Yunanistana gide
rek Yunanlı ce1eplerle temasa ıi· 
riımitlerdir. Bundan ıonra eko
nomi bakanlığıyla temasa gecen 
ihracatçılar müsait bir zemin hu
htrak bvnu Yunanlı celeplere bil· 
dirmitlerdir. Bunun üzerine Yu· 
nan tacirlerinden mürekkep bir 
heyet A,..karllva gelmit ve b'zzat 
iktisat Vekili Celil Bayar heyeti 
kabul etmiştir. Cereyan eden mü
zakereler ıonunda mutabık kfllı• 
narak mektuplar teati edilmistir. 

Heyet Yunan;ıt&na dönmüttü._. 
Bundan ıonra Türkiye ile Yuna • 
nistan arasında vaat m ~kyuta bir 
hayvan t;careti ha"lıyacaktır Yu • 
nanistanda tacirlerimizin tesadüf 
ed~e~i dlSviz mü,külitmı lkttsat 
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Bugün Lon a 
mühim toplan· ı var 
Türkiye de meseleyi halledecek 

komiteye giriyor 
Lokarno devletleri Londrada 

dün bir toplantı daha yapmıılar
dır. Bu toplantı tam iki saat sür
mü~Lür. Bugün milletler cemiyeti 
konseyi .. Sen Ceyms,, sarayının 

büyük salonunda toplanmaktadır. 

Dörl devlet arasında Y•kmıa,ma 

Lokarno devletlerinin dünkü 
içtimaı neticesinde dört devlet mu. 
rahhasımn noktai nazarlannrn bir 
birlerine umumiyet itibariyle ya
kın la~tığı görülmüştür. 

Alman ıararının lngllterede 
fena ak1elerl 

üzerine bliyük tesir yapmak istedikleri 
anlaşılmaktadır. 

Fransa lngiltereden teminat 
istiyormuş 

Ayni haberlere göre, Fransa ingil
tereden Avrupa emniyeti hakkında ne 
gibi teminat verebileceğini sormuştur. 
Almanyaya karşı Fransanın takip edece"" 
ği hattıhareket tngilterenin emniyet hak 
kında vereceği cevaba bağlıdır. 

Bu mesele Londra müzakerelerinin 
en mühim noktasını teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, Deyli Telgraf ga
zetesine nazaran, İngiltere Almanyanın 
iştiraki prtile yeni bir emniyet projesi 
hazırlamıştır. Gazete bu proje hakkında 
hiç tafsilat vermemektedir. 

İngiliz dıf bakanı Edenin, Re- Almanya intihabat 
ne gönderilen askerleri geri çek- mUcadeleslle me,gul 
meıi hakkında Almanyaya yaptı- Berlin, 14 (Radyo ile) - BiltUn 
lı son teklifin Almanlar tarafın- Almanya intihabat mücadelesile meşgul· 
dan reddedilmesi lngiliz hükumeti dilr. Yarın 1000 hatip tarafından nu-
mahafilinde pek fena tesir uyan tuklar söylenecektir. 
"dırmııtrr. Almanya bazı ,artlarla askeri 

Niyuz Kronikl gazetesi siyaset geri çekecek mi 1 

muhabiri Vernon Bartlet diyor ki: Londra, 14 - Alman sefiri dün 
"Al k ' l aktam Eden ile görüşerek, Renin man ıt a arının Ren mın-

talıaıınclan sembolik (remzi) bir tahkimi hakkında Almanyanın ye-
ıelrilcle geri çekilmesi hususunda ni tekliflerini bildirmiştir. 
Eden tarafından vaki olan müra. Londranm iktisadi mahafilin _ 
caafın Bitler tarafından reddedil· de dolatan. ~akat daha teeyyüt etmi 

· · ı· d h h' l t' • yen bir ıayıaya göre1 Almanya ha-mur vazıye ı a a va ım eı ırmıı-
ti. zı tartlarla Rendeki askerlerini ge. r. 

l ·ı· h "k,. t '-1'11 · l ri çekmeği kabul etmistir. ngı ız u ume man ı erı1 o· · 
karno paktımn Almanya tarafın· -111111,._*1*4ilflllllllltttm111"IHllhılfflHlllll!lllllfllı 
dan ihlaline karfı kuvvetli bir ha- Alman kuvvetinin yekOnu 
rekette bulunmak hu•uwnda in- Londra, 13 (A.A.) - Alman-
giltcrenin Franıız blokiyle elbirli- ya, gayri askeri mıntakadaki kuv· 
ği etmekten imtinaı halinde, Mil- ~et mevcudunun .~o bi~ k

0

iti oldu
letler Cemiyetinin yıkılmasından gunu resmen teblıg etmışt1r. 

ve Franıanın ıon tedbirlere btJ§· • * • 
vurmatnnclan enJiıelenmekteclir- Londrada çıkan Deyli Telgraf 
ler.,, gazetesinin yazdığına göre, Al -

TUrklyenln de glrdlll bir komlte manyanın Rende ancak 20.000 as-
Bugün [ondradaki Milletler Ce- ker bulundurduğunu iddia etmesi

miyeti toplantısı istisnai bir ehem- ne rağmen bugün Rendeki Alman 
miyet iktisap edecektir. Zira yal- askerlerinin miktarı 250.000 kişi
nız J.;okarno muahedesinin ihlal e- dir. 
'dilip edilmediği hakkında karar "8ı:ı ..._lfltlll•1tttımıı"*"lı11111ıtl~""'llll 
verecek değildir ki bu husustaki Bu gece Hlter bUyUk b!r nutuk 

aöyllyecek 
karar şimdiden muhakkak görül- Münih, 14 - Bitler bu gece bir mil· 
tr.ektedil'. Usule uygun göreceği yon kişinin önünde büyük bir nutuk söy-
tnvsiyelerde de bulunacaktır. liyecektir. 

Şimdiden, meseleyi tetkik için Belçikalılar Sovyet pa:ttından 
hususi bir komite teıkilinden hah- •lk8yetıerlnl söylem·ye çağrıldı 

d 'I' b h t D • I..ondra, 14 - News Chronicle gaze· se ıyor ve u usus a anımar- . .. . .,. 
k P k • I T·· k' tesıne gore, Belcıka Ba;vekı.ı Van Zc-
• a, • orte ız, spa~ya ve ur. •:e land Lokarno k;nferansında derpiş edi-
ıle bır cenup Amerıkası devletının len hakem komisyonu önünde Almanya
isimlel'İ muvakkaten zikredilmek- nın Fransız - Sovyet paktına karşı §i

tedir. Toplantı devresinin bir haf- kayetlerini izaha davet edilmesini tavsi-
ta süreceği tahmin ediliyor. Komi- ye etmiştir. 
t:?nin tavsiyeleri Alman hükumeti- _S_o_n __ D_a_k_i _k_a_: ___ _ 
ne tebliğ edilecektir. Almanya
mn hemen muhakkak gibi olan 

.. (red) kararı hakkında, konsey a
sambleyi bir karar vermek üzere 
fev!<alade toplantıya çağıracak-
tır. 

ııı *. 
Paris, 13 (A.A.) - Franıanın 

MHletler Cemiyeti bakanı Paul 
Bor.cour, saat 13,30 da tayyare ile 
Lo?tdrnyn g'tmiştir. 

Habeşlerin iki 
teşebbüsü 
akim kaldı 

Roma, 14 (A.A.) - Haber 
verildiğine göre, İtalyan hava 
kuvvetleri, Habeşlerin, somali 
cephesinin orta kısmında iki te -
şebbüslerini akim bırakmışlardır. 

Bu meyanda, Bali ilbayı, Dcc
caz beye Nomeredin Gestro suyu 
boyunca dizilmit olup cenuba 
doğru harekete hazırlanan kuv -
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Fransa ve Belçika hesabına 

Türkiye hiç bir taahhüde 
girmiş değildir 

Fransız ajansuıın uydurma havadislerini bizi 
gibi, Yunanistan da tekzip ediyor 

Kttçttk andlaşma tam bir tesannt içind; olduğunu tebliğ etti 
Cenevre, 13 (A.A.) - Havns ajansı 

bildiriyor: 
Titülesko, 11 mart tarihinde topla

nan küçük antant ve Balkan antantı mil 
messillerinin içtimaına riyaset etmiıtir. 
Bu içtimaa Yugoslavya namına Sulotiç 
Türkiye namına Cemal Hüsnü, Çekoslo 
vakya namına Rosetti iştirak 'etmiıler
dir. içtimada ittifakla ve hiçbir ihtiraz 
kaydı serdetmeden, Lokarno muahed~ 
sinin ihl§li ve Ren havalisinin tekrar 
işgali karşısında Fransa ve Belçika tara· 
fından ittihaz olunan tarz ve hareket 
tasvip edilmiıtir, 

Küçük antant ile Balkan antantı 

Loknrno da dahil olduğu halde, muahe
delerin tatbikini her türlü vesait ile 
müdafaa etmek kararındadırlar. 

Anadolu ajanıırun notu: 
Tahkikatımıza göre, Türkiye mu

rahhaslanndan bu esasta bir malQmat 
merkeze gelmemiştir. Şu halde bu tebt 
liğ, ya k§milen uydurma veya bir değir 
tirmedir. 

Herhalde hükumetin haberi olmadan 
Türkiyenin bir taahhüde girişmesinin 

emrivaki olabileceğine aklı başında kim
se inanamaz:. 

Yunan reamt tabu{! retmesinin en büyük sebebi Yunan 
Atina, 13 (A.A.) - Atina ajansı zetelerinde bu taahhüt aleyhinde ko 

bildiriyor: fırtınalardır. 

Küçük antant ile Balkan antantı Bilhassa Venizelist gazeteler b 
mümessillerinin Titüleskonun riyaseti al eski ve ıimdiki hükumete çatmak i 
tında, Cenevredeki toplantısına dair Ha- mükemmel bir vesile olarak kullanın 
vas ajansı tarafından yapılan neşriyat tadırlar. Bunlardan Eleftron Viına 
münasebetile salahiyettar mahafil aşağI"' rettiği baımakalede diyor ki: . 
daki malumatı vermektedir: " Bu netice Çaldaris hükumeti 

"Yunanistanın mümessili Politis yanlış siyasetinden doğdu. Ve TitUl 
bu içtimaa İ§tirak etmemiştir. Yalnız, ya Yunanistanın vekilliğini yapın 

Balkan antantı sabık reisi Titillesko ta- cesaret verdi. Titillesko Yunanis 
rafından noktai nazar teati etmek üzere Küçük itilafa kuyruk yaptı Cene 
yapılan bir davet neticesi olarak, Yuna· tebliği Maksimosun Yunanistanı Lo 
niıtanm Milletler cemiyeti nezdinde da- no işlerine karışacak derecede taahh 
imi murahhası Rosetti, tesadüfen orada lere soktuğunu isbat etmiştir.,, 
bulunmuştur. Rosetti, Havas neşriyatı KUçUk andlaşmada tam taall 
hakkında izahat istediği vakit kendisine d 
bunun gazetelere Titüleskonun noktni Londra 14 (A.A.) - B. Flan e: 
nazarını tebliğden ibaret olduğu cevabı manya Dışbakanı B.Titulesko ile,: 

1 v~rilmiıtir. Şurası muhakkaktır ki, la~y~mn Paris elçisi B. Puriçi ka u 
kendi hükumetinden talimatı olmadıkça mıştır. 

1 Yunan mümessilinin Balkan antantı na· B. Titülesko, Puriç ve Çekos 0 

mma neşrolunan bir tebliğe iştirak et- yanın Londra elçisi B. Masarik diln 
meııi gayri kabildir. Esasen mümessile şam toplanmışlar ve ''Lokamo andla 

sının reddi ke}rfiyeti karşısında güç hu yolda hiçbir talimat verilmemiştir. 
antant dcvlet!eri arasında tam bir no Yunan gazete!erlnln f lddetll 

ne,rlyab nazar mutabakatı mevcut olduğunu 
Yunan hükOmetinin bu tebliği net diren bir tebliğ neşretmişlerdir 

Almanyada 

Mali vaziyet 
berbat 

l ııı:ıttıımnıııı ıııınnınnı111111ıııııınıınu11111:ııımn111ı:ıııııı:ııını111111 Zecri tedbirler 
tatbik olunursa 

Sovyet Rusy 
Romanya üzerinde 

asker sevkedlyornı 

Bankalardaki 
paralar geri 

verilmiyormuş 

İngiliz matbuatı Almanyanın 
gayri askeri mıntaka hakkındaki 

kararına sebep olan amillerle Al
man iç durumu hakkındaki haber· 
lere büyük ehemmiyet atfetmek
tedir. 

Morning Post gazetesinin Ber
lin muhabiri, bira, tütün ve kah
veye yakında yeni vergiler kona
cağını bildiriyor. Nafiz bir Alman 
maliyeciıi Almanyanın hakiki fi
nansal ve ekonomik durumu bilin
ıe bütün memlekette panik hasıl 
olacağını ıöylemit ve demiıtir ki: 

"-Durum ani bir ümitsizlik ar
~etmeınekte ise de bu ümitsizlik 
filen mevcuttur.,, 

Harp 
çıkacak 
Londra, 13 - Deyli Ekspres 

muhabiri Alman hariciye nezare
tinde alakası olan bazı kimseler-

Dost ıranın 
Bir habere göre, tasarnıf ıan- Bertin, 13 - Alman gazeteleri 

dıklarından mevduatın geri alın - zecri tedbirler aleyhinde şiddetli 
ması hakkındaki müracaatlar oka- makaleler yazarak Almanyanın 
dar çoğalmıştır ki salı günü 50 bünyesinin bu tedbirleri kartılıya
marktan yukarı paraların geri ve- cak kadar kuvvetli olduğunu ve 
rilmemesine karar verilmi§tir. Bu zecri tedbirlerden bahseden1erin 
talepler muhakkak bir panik mev- ateıle oynadıklarını söylemekte -
cut olduğuna delalet etmemekle dirler. 

bayramı ., 

beraber, Renin tekrar işgalinin ih- tnıtııwınttllllll'*ı .. 22111a•&lllli•R113'ı;z•ıa ... illllll111111• ... l533iil• 
timali kuvvetlendirmediğini ve 
halkın bu iıgalin tazammun ettiği 
tehlikeyi hissetmekte olduğunu 
göstermektedir.· 

Şaht istifa etml• 

Paristen gelen haberelere göre 

ne endişe içindedir. Halk lngilte
renin Fransa ile anla,arak zecri 
tedbirlerin tatbik edilmesinden 
korkmaktadır. 

Alman parası 

( 8Qf taralı 1 irtC' 

terdi: Şimdi bu mektepler l~ 
miyle modern bir bale •.0~i i 
ve eski çartaflı talebeler fllll 

r htı olmuılardır. Ve lran ve ıa • ci 
hammed Rıza, lran erkek ıs 
baıkam olduğu gibi, Şahe~ 
büyük kerimeıi Prenses ŞaJll h 
levi de İran izci kızlar batk•P 

nı kabul etmiıtir. .. 
1 

Resimden de gördüğün~~ 
· · Ih" eıi ıı,,~ kendisi artık ızcı e 11 • pre 

tedir. Şamı'ın küçük karde.t•ci 1'1 
Son 
telgraflar 

DUnkU mUzakereıerln .ntfbaları 

Alman milli iktlsat vekili doktor Bir Viyana gazetesinin yazdığı. vetleri hava bombardımanlariyle 
Şaht istifa etmiştir. Kendisi mil- na göre, Ren hadisesi Almanyanın durdurulmu§tur. 
li banka umum müdürlüğü maka- dahili ve iktisadi vaziyetinden iBu kuvvetler, İtalyan pişdar • ! 

ses Aıraf Pehlev! d~ ... ~r~n :bul .ı 
lar baıkan muavınbgın , 
miştir. bt1Ul 

Berlin, 14 (Rndyo ile) - Londra· 
dan alınan haberlere göre, Lokarno pak 
tını imzalayanlar arasında diln yapılan 
müzakereler de neticesiz kalmıştır. 

Fransızlar Cemiyeti Akvam paktını 
liarfiyyen tatbik etmek hususndaki nok
tai nanrlarında ısrar etmektedirler. 
İngilizler ise bazı mukabil teklifler der 
meyan etmi~lerdir. 

Sovyetlerin Londra müzakereleri 

ı mını muhafaza edecektir. leri gelmiıtir. Alman parası, lariyle temasa bile vakit bulma - ı· 
Alman efkarı umumiyeıi Lon- yüzde otuz nisbetinde düımek tehdan dağıtılmışlardır. 

dranın aldığı son vaziyetler üzeri- likesine maruzdur. 

Doıt memleket Şahen!a -.et' 
• 111 P" 

zun ve memleketi ıç , . 
Vebe Şebeli mıntakacında, ge- --------------..... 

ne bazı Habeş tahşidatı ceriye Yenı· moda 
püskürtülmüştür. 

İtalyan uçakları Habe~lerin 
Malkaikodaki ordugahlarını tan:· ı 

yıll::ır temenni eden:z. :1 

modelleri geld1 

Ankara caddesi VAKiT ktıtOpballesi mar etmiılerdir. 
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Mektup 

Enginciğim, cici kızım; 1 
Nişanlınla başbaşa çektirmiş l 

olduğun fotoğrafı aldım. Ve çok 
sevindim diyemiyeceğim, çünkü 
yalan ıöylemiş olurum. Bana "En
gin ni§'tmlandı,, dedikleri günden-

Engin, yüzme bilmiyen bir a -
damm suda nasıl çırpındığım, 
kurtulmak için çabaladıkça nasıl 

daha çok battığını bilir misin? İ§

te ben bu vaziyetteyim. Kurtul -
mak iıtedikçe batıyorum ve boğu-

beri, bu yaramaz, ele avuca ıığ -
maz kızın bir yuvanın çemberi 
içine nasıl gireceğini, nuıl gire -
bileceğini düıünüyorum. Parmak-

larının arasında pırıldayan hal -
kaya, derinliklerinden ıevinç ve 
bahtiyarlık taşan gözlerine, gülen 

yanaklarına ve dudaklarına uzun 
uzun bakarken hep yarını dütünü
yorum. Bütün tatları, heyecanlan 

:ve bağlan gevşeten, silip ıüpüren 
zamanın bu mes'ut yüzü nasıl de
ğiıtirebileceğini düşünüyorum 

Sonra kendi kendime: "Çare -
ıiz, onlar da bu yoldan geçecek -
ler. Kana kana içecekler ve arkası 
kesilmiyen karvanın yolcuıu ola -
caklar,, diyorum. 

Bu yazımı okurken benim için 
belki "Ne kadar kötü düşünüyor,, 
diyeceksin. Ben hayahn içinden 
konuıtuğum için belki bu satırlar 
hoşuna gihniyecek. Fakat içimde 
öyle önüne geçilmez bir fışkırma 
var ki, sana hepsini yazmadan ıü
kunete gelemiyeceğim. 

Bana birkaç defa "~ kaClM' 
mesuttun abla. Sana imreniyo -
rum,, demiıtin, beni acı acı aül -
dünnüttün. Yüreğine y&plfDllf 
bir ateşin sancısiyle kıvranan bir ..._an, kendisini saadete aömül
müı göstermek için zorlaması, ne 
tahammül edilmez bir ıztıraptrr, 
bilir misin? işte ben yıllardan beri 
hu acıyı çekiyorum ve ilk defa ıa
na bundan ba:hsediyorum. 

Artık çocukluktan kurtutuyor
aun. Bundan sonra benim dert or
tağım olabilirsin. Sana her ıeyi 
anlatabilirim. 

Saadetin ölçüsüz bir mefhum 
olduğunu bilmiyor değilim, fakat 
ben bunun en azına bile Y.aba.ncı
ymı Enginciğim 

Düğünümüzün yapıldı~ı gece 
kocaın yatağına, sabaha kartı Jir
d i ve bqıru yutıia koyar koy • 
ınaz horuldamıya baıle.dL Ti ço
cukluktanberi Leylak kokuıiyle 
dolan odama keskin bir rakı ko -
kuıu yayıldı ve ilk ıqalama ve 
aendeleme ilk geceden bqladı. 
Bir aile yuvası için içki ne demek

tir, bilir miıin, yavrum. Hayatta 
aeni en çok korkutan, yıldıran ne 
varsa içkiyi onun yerine koyabi -
lirıin. 

Kocam alkolikti ve yuvamıza 
muvazene vermek imkinı yoktu. 
Bu yüzden yıllardanberi karı ko
ca ıendeleyip duruyoruz. 

lçki ile kumar çok defa el ele 
yijrürler. Biz de kumar masaları 

batında ıabahlamağa bqladık. 
Kazanamadığımız geceler kan 

koca birleıerek kartımızdakileri 
hile ile yenmek yolunu tuftuk. lç-

ki1 kumar kocam için kansından 
Ve evinden daha entereıandı. E • 
aer, hayatta ne kadar himayesiz 
kalsa., gene dütmiyecek bir kadın 
olınaaaydrm bugün sevgili abla -
ilin yerinde faz ilet namına hiçbir 
fey tqımıyan bir inıan bulacak
tın. Bu kirli dekorun ortasında 
bugün ayakta durabiliyorsam, bu 
llıuvaf f akiyeti ilk terbiıemio aai
laınbjma borçluyum. 

luyorum.. · 

Hayat arkada~mı tanımıyorum. 
Fotoğraf mdaki yüz insana ümit 

veriyor. Sizin biribirin:ze acı ver
meden Yatamanızı candan dile -
rim. Yalnız §U noktayı unut ma ki, 
(Zaman) adını taııyan yıkıcı 

kuvvetle çarpıfmağa her zaman 
hazır bulunmalııın. llk ayların 

aarhotluğu içinde göze çarpmıyan 

bozuk ve eksik taraflar sırıtmıya 
ba§ladı mı, aile yuvasındaki sıcak 
havayı koruyabilmek için ince ve 

sonsuz bir idare ve çabalama is -
ter. Bu söylediklerimi belki, tim -
diden pek kavnyamazsın. Fakat 
zekina itimadım vardır. Aylar 
ilerledikçe ne demek istediğimi, 

hangi yollardan gidileceğini anlı
yacağına eminim. Parlak, bulut -
ıuz ve güler yüzlü bir yarına ka -
vuıursun in.şnllah yavrum. 

• • • 
Genç kadın yazdıklannı oku

du. Sonra parmaklarmm arasın -
daki ka~!dı kıvıra kıvıra uzun u -
zun düşündü. 

- Onu en sevinçli gün1erinae 
zehirlemeğe h&mı yoktur, dedi 
ve mektubunu parça parça ede -
rek sobaya attı. Alevin kal"§ısm -
dan çekı1lrken aazlerinde Yatlar 

vardL 1 ı 

GUrillmemiş çeşitte 

Cani bir çocuk 
Paristc misli görülmemi§ ~ok 

garip bir cinayet olmuı, on üç ya
ıında bir çocuk babasını av çifte· 
siyle öldürmüştür. 

Röne Boden isminde olan katil 
çocuk, tenbel ve haylazdır. Mek· 
tepte bütün arkadaşlarını yıldır -

mıt, muallimlerine yaka silktir -
miştir.Yalnız babasından korkmak 
ta, onun kendisini azarlamasına 
hiç tahammül edememektedir. 

Cinayet günü mektepte gene 
bir kabahat yapmış, bunun üzeri
ne muallim çocuğa: 

- Babana söyle, yann mekte· 
be gelip beni görsün. demiştir. 

Çocuk eve gittiği zaman hep bu 
daveti dütünmüt, babası mo;:ktebe 

gidip muallimden vaziyeti öğren
diği zaman kendisini gene azarlı
yacağını bildiği için hir çare ara
mağa baılamııtır. 

Nihayet aradığı çareyi bulmuı, 
duvarda asılı duran av çiftesini a

larak doldurmuı, ayrıca yanına ih. 
tiyat kuttun da almıt ve üst kata 
çıkıp babasının oda kapısını ara
lamıt ve ateı etmiŞtir .. 

Çıkan kurşunların babasını ya
raladığını, fakat öldürmediğini gö 
rünce çifteyi tekrar doldurup ateş, 
etmiş, böylece üç defa ateş edip 
altı kurtun atmı§tır. 

Çocuğun annesi ve komşular 
tüfek sesleri üzerine geldikleri za-

man onları da tüfeğiyle tehdit et· 
mit, polisler gelinciye kadar on· 
lara istediği gibi kumanda ebni§
tir. 

Çocuğun babası ölmüş, kendisi 
tevkifhaneye gönderilmittir. 
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Mudanya 
şilebinde 

önlerinde 
• 

esrarengız 

dıran Yunan 
bir hal vard! 

Bir an jnsamn baımı döndü ·ı Ben, y·apacağım iş dolayısiylc 1 
recek bir güzelliği vardı. Çok gi1· vaziyeti bütün teferrüatiyle etüd 
zel Türkçe konu§uyordu. Ve ba - etmiştim. Ve Gok kısa olan müna
kıtlan muhakkak ki çok vaitkardı. sebetimize rağmen Mira1aym ka -
Boynumu bükerek, önümde duran rakterini çok iyi öğrenm"ştim. Bu 
valizleri ve bizi bekliyen otomo • itibarla onun bu manidar bakı -
bili göstererek mazeret beyan et- tından: 

tim. 
Bu küçük ve.kayı, insanın çol< 

defa istemiye iatemiye kaçırdığı 
f ınatlara güzel bir misal olduğu 
için kaydediyorum. 

MUDANYA AÇIKURINDAKI 

ŞlLEP. ( 
\ 

O gün &ğleclen evvel miralay 
Haringle Mudanyaya geldik. Mih
mandarımız olan Yunan erkanı
harp zabiti de beraberimizde idi. 

Miralay Mudanyada bulunan 

Yunan kuvvetleri hakkında bazı 
malumat almak istedi. Sahile ba
kan bir yerde ağaçların altına is
kemleler getirdiler. Yunan yüzba
ıııı, Miralayın suallerine cevaplar 
veriyordu. Ben bittabi, benim de 
çok işime yanyacak olan bu ce • 
vaplan not etmeyi ihmal etmiyor-
dum. ı ı ı 

Yıkık Mutfanya lakeleai Drtı
mızda bir harabe halinde duru -
yordu. Hava, sakin ve güzel. .. U
fuklan. kadar uzayan deniz dur

gun.. Görünürde hiçbir fey yok. 
Yalnız Mqdanya açıklarında de -
mirli bir ıilep görünüyor. Bom -
boı, memlk bir vapur ankazma 
benziyen bu vapurda canlı hiçbir 

- Sen ne dersin? 
Demek istediğini anladım. 
O zaman, Yunanlılar, resmi 

harp raporlarında Türklerden al
dıkları esirleri hakikate uymıyan 
çok yüksek rakamlarla bildirir • 
]erdi. İngilizler bunu anlamışlar 

ve Yunan ba§ kumandanlığına, 

ancak harp meydanlarında döğü
şürken ele geçecek olanların esir 
telakki edileceğini İ§aret ederek 

ıivil ahaliye katiyyen dokunulma
masını ııkı sıkıya tenbih etmiıler
di. 

Miralaym bane bakıımdan, bu 
nokta üzerinde bir tüpheye düştil
ğünü ve Mudanya açıklarında de
mirli bulunan ıilebi tetkik etmek 
arzuıunda bulunduğunu aezinıe -
mittim. 

Ayala kalktım ve bana göster
diği teveccüh ve itimattan aldı -
ğmı cesaretle: 

- Siz oturunuz Kolonel. Ben, 
yüz.bqı efendi ile ıu gemiye ka -
dar gidip bakayım.,, 

İngiliz zabiti taıvipkir bir ita· 
ret yaparak Yunanlı mihmanda -
rmııza döndü ve emirlerini verdi: 

YUNAN ŞiLEBiNDE 
NELER VAR? 

"\ 
Fakat Kolonel de, ben de kara-

rımızı vermit bulunuyorduk. 
Bu zayıf mazeret kartısmda ce

vap vermeğe lüzum görmedik. Ve 
iskeleye doğnı ilerled:ğlıni gören 
Y unanh mihmandar naçar beni 
takibe baıladı. 

Kıyıda duren küçük bir bota 
atladık ve gemiye doğru yol al • 
mağa baıladık. Sahilde kalan 

Miralay Haring ayağa kalkmıt. 

elindeki kamçısını getrlerioe vu • 

ruyor, hiddetli adımlarla afaçla
rın altında do1aııyordu . . Yunanlı 
yüzbaıısınm gemiye gitmemek 
için gösterdiği acemice temarüs. 
soğukkanlı lngilizi fena halde •"' 
n iri end irmit ti. 

Yunan zabitine gelince; kartı
ma oturmuıtu. Kabına ıığamaa 
halde idi. Mütemadiyen dudakla
rını ısırıyor, ayaklarını oynatıyor

du. Elinden gelıe ve imkan bulıa 
beni' derhal öldürecekti. ilk defa 
içjme bir korku girmiıti. Yalnız 

başıma meçhul bir gemiye gidi • 

yordum. Bütün mümanaatine r~t
men gireceğim bu Yapurda Yu • 
nanlı bana bir oyun oyniyabilir 

ve bunu da bir kaza haline soka• 
bilirdi. Onunla kartı ka11ıya kal
saydık, mesele yoktu. Kollarıma 
güvenebilirdim. Fakat, ya vapur
dakiler? ... Gözüm, yüzbaımın be
lindeki tabancadan ayrılmıyordu. 

(Devamı var) 

ıey göze çarpmıyor; yalnız kıçın
da bir Yunan bayrağı ara sıra ha
fif hafif sallanıyor. 

Miralay Haringin Entellicenı 
Servisin en güvendiği elemanlar
dan biri olduğunu öğrenmittim. 

Çok tecrübeli ve çok zeki bir a -
dam olan İngiliz istihbarat zabiti 
bir tamftan Yunan zabitinin iza · 
hatmı dinlerken göz ucuyla da 
bomboş ve metrfik bir halde görü
nen bu garip vapuru süzüyordu. 
Bir aralık Yunan zabitini ıuıtur

du ve kendisine verilen salahiyeti 
yerinde ve icabı gibi kullanmasını 

çok iyi bilen Kolonel Yunan zabi

- Beraber gemiye gidiniz. Ar
kadatımızın istediği şekilde yapa. 
cağı araıtırmalarda kendisine 
yardım ediniz.,, 

Zavallı Yunan zabiti kederin- ı Göz Hekimı 
den bayılacak hale gelmişti. Pek Dr. ~ükrii Ertan 
mütkül bir vaziyette kaldığı ha 1 Cağaloğlu Nuruoamaniye cad. No. 30 

tine sordu: 
- Limandaki tilepte ne var? 
Bimz hU§unetle ve birdenbire 

sorulmuş olan bu sual karııaında 

Yunan yüzbaımnın uğradığı tat· 
kınlık görülecek teydi. Değil mir-

alay gibi pişkin bir adam, benim 
gibi bu işlere henüz yeni girmi§ 

toy bir insan bile onun bu halin -

linden belli idi. Muhakkak ki mil- (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
letine, yurduna bağlı bir gençti. Sah günleri meccaneacm. 

Telefon. 22566 
Bunu bir günlük temasımda an "IİİI•••••••••••••• .. 
lamıttım. Fakat adamcağızı öyle---------------

bir kafese düşünnüıtük ki, bu vazi-
yetten kurtulması için bir mucize 
lazımdı. Ve o bu mucizeyi zeka
ımdan bekliyordu. Fakat, bilir 

miıiniz, böyle anlarda dimağ, ek
seriya kendisinden beklenen bece
rikliliği gösteremez. Orada da 
böyle oldu. 

Yunan zabiti gemiye gitmeme
miz için bulduğu ıebebi titriyen 
seıiyle izah ~tti: 

- Gemi uzaktadır. Şimdi de 
yemek vaktidir. Bir erzak gemisi 
için bu kadar zahmete ne lüzum 
var. Ben size pratikasiyle ve diğer 

· vesaikle bu geminin bir erzak ge
miıi olduğunu isbat edebilirim.,, 

HABER 
AKSAM POSTASI 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutusu ı lstaabul 214 

Teıgraı aoresı. ıstanouı HABER 
Vazı ışıerı teıotonu. 2S872 
idare ve ıı~n " ı 2070 

ABONE ŞARTLARI 
Türlri11• E~,,.IH 

Senelik tAOO Kr, 2700 Kr. 
e ayıık 7:ao .. t4~ .. 
3 aylık 400 •• aoo .. 
t avıık tSO .. 300 .. 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret ııanıarının •atırı t2,SO 
Resmı •lanıarın tO kuruetur. 

Suhıbı ve Nepı9at Mütlürüı 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (YAKIT) matbaoıı 

den şüphelenebilirdi. Çünkü bir •••••••••il
dakika içinde yüzü renkten renge z A M ]\ ~T,. •• .. ..... L.t ~~- ..... ·.. ' 

girmiş, kendini ne yaptığını bil - 1 ~ 
mez bir adam telaıeaine kaptır -

mıştı. Sonra da birdenbire kendi. 

ni toparlıyarak cali bir soğukkan· 

Idık içinde ıunları söylemiıti: 

Manifatura 
Ltd. Şirketi 

- Hiçbir fey Kolonel ! Gemi
de yalnız erzak vardD'. 

Fakat bu cevap lngilizi hiç de 

tatmin etmiş değildi. Bana döne 
rek yüzüme manalı manalı baktı 

Merkezi: 
Şubesi: 

lstanbul, Sultan Hamam, No. 26 
İzmir Peştemalcı arbaşı No. 46 

Fantezı, ipekli, yünlü, pamuklu 
ve kazmir mağazası 

Büyük Parça Sergisi 
lstanbulda başka şubemiz voktur. 



;Jla4o ıSjHl!"'E!!!! 
ISfA!'ıiBUL: BE y o CL u 

18: Dans mustkfsL 19: Çocuk saati hl. IHELEK : Klo. KJo 
.aycler (Mesut Cemil). 19,30: Bah, Mozar II'EK s •·-

cngapur pos.....,. ve Şubcrtden kUçUk parçalar {plo.k). 20: SARA 1' Prl d 
., ma onna 

MuhtoUf sololar (pllUt). 20, .. 0: Stüdyo orkcs TOJrK Vcncdlk arkısı (Barka. 
taralan. 21,30: Son haberler. Saat 22 den 

1 
§ 

ro) 
sonra Ana.dolu ajansının gazetelere mahsus ısU"'·L~ı· 

rn&1:- • Dokunma kalbime hıwndi& aervlsl verilccekUr. ı·ıwız 
Parts hayatı. \NJCAUA: (%80 Kh.) - (1960 nı.) fA1'. 

19,30: Müzik hakkında konuşma. 19,45. • Agktan korlana ve LOkres 
Borjiya p!t.k neşriyatı. 20,10: Ajan haberleri. 20,20: ŞIK 

l~ıırnlç Şehir lokantasından nakil (orkestra) AlJ baba < tUrkçe kopyes!) 
... ALKAZAn Ate§ yaı:ıınuru ve Vatan. Ut'IUtEŞ: (t!2S Kh.) - c:mı,ö m .) 

da§ silMı başma. 
l~: sueı bando. 19,15: Radyo orkestra. A m Sokaklarda aıtm ve Harp 

1• 20,1:;: Konserin devamı. 21,05: Radyo ca arifesinde 
zı (Romen bestekArların d8.D8 eserleri). 22 8AUK 

• Harp ve Hayatta bir defa 
4!5: Orkestra. 24: Orkestra. ASTOR\'A Maskeler aşağı ve Kırık 
ıu:n u•cşr~: (546 Kb.) - (5,11.ô m.J hayatlar 

lS,40: Üniversite korosu. 20,25: Slgnn OIDIUUl\'ET ltto (Ay§c) ve Ölllnı ker 

HABER - Al<şam postan 

Yarısı cellada 
yarısı hürriyete! 

Çinde eskiden kalma bir adet 
vardır ki, hala da sıkı sıkıya mu
hafaza edilmektedir: Hayatında 

memuriyetinden ayrılan bir has -
tahane müdürü, hapishaneyi hale
fine bombo§ teslim eder. 

Pekin merkez hapishanesinin 
müdürü geçen ay azlolunduğuna 

dair bir tezkere almı§tır. Muhafa
zası altında da 248 mahpusu var-

dı. Ananeye itaat etmek için 
bunlardan 200 tnnesini salıverrni~ 
ve 48 ini de cellada göndermi§tir. orkestrası. 21,40: Macar operetlerinden pa~ ,.anı 

Yeni müdür hapishaneyi bom 
Sarıoın karmen ve Anıen bo§ olarak teslim almı§ bulun -ALE!tIDAIC 

.,:ıııır. 23,20: Spor snlonundıuı nakfl. f S T A N B U L 
\'AltŞO\ A: (2'.!4 l{h.) - (1.339 m .) 

11.20: Tenor ve piyano. lD: Oda mustkl. Lüpen maktadır. Ne kolay devritP.slim 
si konseri. 20,55: Skeç. 21,10: Varaovannı AZAK Çinsenc baron vo O da blr d 1 "? 
.. ..,.rand Theatre,. den naklen G. Blzettn • ği mı. 
" zamanmı§. 
Rar!?lcn,. ısımıı operası <araJıklıırda haber. ı:tıo"'EıtAIJ Tamın ctttrkço sozıu, Kaplanı· dilinden 
ıcrı. &llLLI Frankeştaynm n!§a.nlısı t ttu 
'IO ,hO\'A 1: < 174 Kb.J - (1.'724 m.) ve Lndamukamelya U 

ı0.15: Hnlk sazlan orkestrası konseri. KEMALr.El' Cesaret kralı ve Karnb!ber Bize mektup yazıp da hikayc-
2ı: Ko~r (orkestra). K AD l KOY nin doğru olmadığını aöylemeğe 
\'1\'ı\NA: <

59
z Kb.J - <M6.8 m.J BALE SllMı ba§mn kalkıtmayınız. Biz havadisi P..öy • 

20,45: Operet. 23,10: PJyano solo. 24,0~: SV'RE\'l'A Gllldllr ö ı 
Dans mUzJğl. Ü S K O 0en;_ R er ter Ajansından aldığımız gilıi size 
ORESLAV: (D50 Kh.) - (815,8 m.) llALE bildiriyoruz. 

Nnta§a 
21,10: Hafif musiki ve dans. 2ı'J..SO: Şar B A L A T Assamın uzak köylerinden bi-

kılı hafif konser. MfLLt 
DERUN: (8U Kb.J - (358,7 m.) Bltmemı~ aentonl ve Mck·~ rinde bir adam hayatını gösterdiği 

19,115: Piyano konscr.ı (Bach ve Armln sJkalı haydutlar. aoğukkanlığına borçludur. 
l~bm bestclcrl) 20: Hatıl mualkl. 21,10. t" iT Bu adam vırtıcı bir Leopardi.ı 
Operet. 23,80: IAypzlgdcn §eD mUztk nakli. .,ehirTı'yafrOSU Jlfllkolae ~ 
ı -2 dans mllzlği. hücumuna maruz kalınca, hP.men 
STUTl'GAUT: (57.ı Kb.) - (52%,6 m.) Gece aaat :o de hayvanın dilini yakalıyarak çek -

19,30: Koro. 21,10: Kan:ık konser DEL/DOLU mittir. Leopard kendini kurlar • 
23,30: Şarkılı hafif konser. Büyük operet 

LA YP'.r.lo: ('185 Kb.J - (882,2 oı.J lnun: Ekrem Re§.lt mak için var kuvv~tiyle çahşmış, 
19,15: Halk mwıtkial. 21,10: Operet. ~tcllyen: Cemal R~t adam da diline yapışarak tmdat 

23,30: Şen musiki (prkılar, mandollnlcr ve rAg"ırmı•tır. 
orkestra). f"t~ANSIZ TİYATROSU ~ :s 

'UUNtn: (UO Kb.) - cco5,t m.J Gece saat 20.~ de Adamın on sekiz yaıındaki oğ-
.,o oda ""-' BAYADER L 

10,40: Şan resitali .... : musuu.... ij lu imdada koıarak, bıçağiyl~ eo-
~ı.ıo: Sirk "'e \•a.ryetc. 24: gece konseri ve Büyflk operet h 
dan,,. ' IJ Dost Yunantstanm ley. pardı öldürınü§tür. Ancak ayvan 
KOWNYA: (6M! Kh.) - (tM.9 m.) aıeuı artıııtıerl, Zozo Dal· öldükten ıonra adam dili bırak -

19: Tenor ve orkestra. 20: Şan kon.seri mas ve Konflnyotlsl.rı ~ mı•tır. Öldükten sonra ölçülen 
Gnrtton). 21,10: Çocuk korosu. 22: ''Hit· tirakUc.) :J 

rfst gençlik eğlc.ntyor,,. • * * Leopardın iki metre yirmi beş san-
ıtu~IUSBEl~G: Cl.031 Kh.) - (291 m.) <*Jl'o.nıncıa işaret bulunan alnemalarm oy tim uzunluğunda olduğu görül -

10,o:ı: Org konseri. 19,SO: Şen musiki Damakta olduğu veya oynayacafı mmıere 

Gr~~l20:H~~~~~O:~kılıi~~t~W~~~tiıim~~iaini~~ini~~i~~~~ai~~~~milı~·ş~tiüiri.~~~~~~~~~~~ :·,n..ıcr. 23,45: Şarkılı dana. ~ 

H'\l\ıı.:uno: < 90ı Kb.) - <331.9 m.) GUSTAV FRöHLtCH VE LtDA BAA ROVA'nm en güzel filmi 
10: Kızlar korosu (halk türküleri). 20: 

kan§llt konsı..r. 21,10: K&rI§1k ynymı. 23~: 
Skeç. 2-t: Dans mwıfkls1. ı: Damı orkestram. 
noltA: c;ı.s Kh.) - (U9.S m.> 

21,35: Konser. 22,45: Şarkılı §en yayım. 

ve dans mUzlğL 
PRAO: (638 Kh.) - ('70,2 m.) 

23,30: Dans mualkfa1. 
·ruı.u·t (Franııa): (IUS Kh.) - (1!8,8 m.) 

24: Kabare. 24,40: Caz. ı: Konser. ı,ııs: 
Opera orkeııtnw. 1,40: Şarkılar. 2: Hafit 
mumkL 2,115: Süel bando. 
PARIS P.T.T. (6915 Kb.) - (431,7 m.) 

22: Grand operadan naklen "Faust,, 
operası. 

PARIS (Pott ParizfJeııJı ~ IDL.)(112,8m). 

22,80: "Faust,, tan parçalar. 23: Caz. 
band. 

PARIS (Kad.lo.Parb): (18% IDL.).(LMI m.) 

22,45: Opera parçalan. 24,45: Orkestra. 
1,15: Hafif muaikl. 
UJ.U.NDBOKU: (ZS8 K..b.) - (l.261 m.) 

22,40: CazbnncL 24: Dans nıUzfğt. 

KISA DALGALAR 
LONDRA: (Kısa aralıklarla. mohtelll ıı. 

tunlııklarda gttnUn her eaattnde mütemadi. 
yen c.aıııır.) 

16: Orkestra. 17,20 den 18,20: Gal 
Irlanda ruğbl mac;ınm nakli (Arada ajans 
haberleri). 19.45: Musikili piyes. 20,20: 
Cazbnnd. 20,45: Piyano konscrt. 21: Kanoık 
program. 21,45: Orkestra. 23,20: Keman 
Resitali. 24,0~: Skeç. 24,10: Cazband. (Şef: 

Henry HaH). 1,20: Dans müziği. 
ZEESEN (Almanya): 

(Kı88 aralıklarla, mnbıetU uwnluJdardıı 

~nnn her ııaatlndt' mütemadiyen ~aJr,ır.) 

16,30: Müzik. 18,85: 19,4,: Varyete. 
21,30: l)ans müziği. 22: Dans mUzlğ:I nakli. 
ı: Varyete. 
!ıfOSKOVA: (liı!l:ı d:ılg11): (:?S \ '!" 50 m.) 

19,43: Konser. 
ıtO)IA (KiM dalga): (215,4 m.) 

• 1,20: "Samson Dama .. operasının üçün. 
il perdesi ,.e yeni plO.klar 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 
14 MART- 1936 

BARKAROL 
VENE DİK ŞARKiSi 

(Hofman hikAyeleri)nden alınmış Offen bach'ın musiki şaheseri fevkalade 
dekorlar ·müzik ve emsalsiz a§k macerası 

Bugün matinelerden itibaren TURK SİNEMASINDA 

-- -- ---- -

Radyolarımız ·geldi 

ffiENDE 
Markalı Radyolar 

DlYınyaıınıon eıro nyn rra<dlycoaıra(dforr 

Başka bir radyo al
madan bu radyoyu 
görmek için mües-

• v 

sesemıze ugrayınız 
t - Kısa, orta ve uzun dalgaları 

muntazam alır. · 
2 - Neon.Lamba tertlbatlle istas

yonları aramak ve bulmak kolaydır. 
3 - Radyonun sesi madent değil 

tabiidir. 
Adres: Galata Bankalar, Hezaran 
caddesi No. ·75 Tel. 44 333 

ELEKTRA 
KAMPEAS 

ASRI ESRAR 
KABAKLARI 
,-

Amerikanın en 
kötü hapishanesi 

Nevyorkun Est ırmağı "'tasın
daki Wefler adası üstünde Birle
şik Amerikanın en kötü hapisha • 
nesi diye şöhret kazanmış olan U· 

mumi hapishane yıkıla.-1\k arsası 
park apılacaktır. 

Bu hapishane 1828 yılında in
§a edilmişti. Mahpuslara kötü mu
amele ve i§kence yapmanın mü -
nasip görüldüğü günlerde burada 
tatbik edilen ceza şekiller:ne kim-ı 
se itiraz etmezdi. 

Zifiri karanlık zindan hö.:ere -
leri ve işkence odalariyle Durası 

gerçekten bütün canileri dr.hıet 
içinde bırakan bir yerdi. 

Para ile tutulan 
kavalyeler 

Talebeler arasındaki sefalete 
karşı mücadele etmek için A.me -

rikada nev'i §ahsına mahsus çok 

orijinal bir acentalık açılmıştır. 

Kocalarının fazla me§gul olmaıı 

dolayısiyle geceleri sokağa yalnız 
başlarına çıltmak mecburiyetinde 

olan kadınlara, bu acentaJık na -
zik ve kibar kavalyeler yani yol 

arkada§ları bulmaktadır. Böylece 

fakir talebe bir gecede maharetine 
ve açıkgözlülüğüne göre 6 dan 10 
dolara kadar para kazanabilmek
tedir. 

Kadınlar bu acentalığa giderek 
yüzlerinden ve vaziyetlerinden 
hoşlandıkları delikanlılan seç -

mektedirler. Bu delikanlılar. em • 

Esrar ve afyon tiryakileri, zehirded 
bir nefes çekebilmek için akıl ve hayale 
gelmiyecek kurnazlıklar icat etmektedir 

ler. Kabak ve naP 
gileler artık her yer 
de tanmdığtndan, 

bunlar yerine Ameo 
rikada şu resmini 
gördüğünüz inek i
cat edilmişir. Gayet 
güzel bir bibloya 
benziyen bu ineğin 
jçi boştur, marpuc; 
vazifesini görecek 
olan uzun lastik bo 
ru da cepde taşınr 
rak l!zım olduğu 

vakit hemen ineğia 
ağzına takılmakta • 
dır. 

Uçuruma atılan 
eşkıya 

Çinde Peiping civarında bir kö
yü •oyarak necat fidyesi almak ü
zere beraberlerinde birkaç kitiyi 
dağa kaldırmı§ olan yedi haydut 
müthiı bir cezaya çarpdmıılardrr. 

Eşkıya çt:tesi soygunculuktan 
sonra yola çıkınca köylüler de ıi
lahlanarak takibe çıkmı§lar ve çe
teyi esir elmitlerdir. 

Yedi haydudun elleri ve ayak • 
ları sımsıkı bağlandıktan sonra, 
teker teker uçurumun kenarına 
götürülmü' ve a§ağıya atılmıttır. 
Bu müthiş ceza öteki eıkıyaya 

korkunç bir ibret dersi tetkil et • 
mektedir. 
Mumdan tereya§ı 

Fasla beş kiti mumdan tereya
ğı yaptıkları için yakala'?mıı, hap
se atılmı§lardır. 

Margarin ile mumdan yapılmıt 

olan bu "tereyağı,, "husuıi mamu· 
lat,, diye satılmaktaydı. Mumlar, 

evvela İyi satılmıı. birçok Faslılar 
tarafından kızannı' ekmeğe sürü
lerek yenilmiıse de mide fesadı u• 

mumile~ince, sıhhat idaresinin dik 
katini celbetmif, sonra polis faa· 
liyete geçm;§tİr. 

Müıterilerden bir çoğu haıta• 
hanededir. 

Fransada çıplak 
dans cezalanıyor 

Paris temyiz mahkemesi, Ame

rikalı dansöz Con Varnerin çıplak 
dansetme cezası olarak 50 frank 

rinde bulunacakları bayanın pal • cezasını tasdik etmittir. 

tosunu yahut eşarbım taı tyarak Amerikalı dansöz, Pariıi11, 
kendisine gezmelerde ve danslar- "Modern,, barlarından birind• 
da refakat etmektedir. Böyldik!P halk önünde 20 saniye kendini tef" 
aldıkları ücretlerden maada, ka • hir etmekle itham edilmişti. Sehıı• 
nnları da doymakta ve vücutları ay ı§ığı kadar lo, bir ıtıkla yari 

&!cak yer giirmektedir. aydınlanmıt bir halde iken kadıll 

FERAH 
Sinemada 14 mart cumartesinden 

itibaren 

TÜRKÇE 

A 

R 

SÖZLU 

A 

N 
fatanbulda ilk defa gösternen bu film 
başka sinemada gösterilmiyecektir. 

. l 

dansederek elbiselerini birer bi • 
rer üzerinden atıyordu. 

Fakat Amerikalı dansözün ni• 
hayet vücudunda küçük bir libaS 

kalmıı olduğu ve hayli makyaj ~ 
lunduğu cihetle tamamen çıpl 
olmadığı teeyyüd ettiğinden ceza• 
11 nisbeten hafif olmuştur. 

v üz yaşında ç11<af1 
dişler · . . d• 

Yugoalavyada Loyoviç ~ıaıUI dit 
ı ()() yaıında bir adam yeınden 
çıkarmaktadır. 1, 

Bu taze ditler çıkmadan eYY• 
·1ı1 di et· ihtiyarın tıbkı bir çocuk fi ' ta 

leri kaıınmağa1 ağzı ıulanaı• 
baılamı§trr. ...,. 

Loyoviç yüz yaşında olaıa• • 
rağmen çok diridir. Ve ev itleri 
görmektedir, 



Unkapanı köprüsünün 

Açık nıektubu ! 
Hlauet Münir ve Mumt Sertoğlu, 

ıazetanizin "Ne var ne yok,, sütunun 

da seçenlerde, feli.ketzede U o.kapanı 
köprüsünü dile a-etirmiş ve yeni köprü. 
nün yanında dert yanıılanm ynznuılar. 
dı. 

Parça parça olan Unkapanı köprü 
aünüıı derdi meier arkadıqlarnnızın 

Wwnininden ne kadar büyükmü!! Ve 
lröpri 1ı4ler düıünmemiı.. Karilerimiz 
den SAMI vuıtaaile Unkapanı köprü. 
•Gııün ıönderdiği fU mektubu ehemmi 
Jeti dolnyuile §aka sayfamıza dcrcedi 
)"Onlz, Köprii diyor ki: 

"Bayım! 

Dilnyada milyonlarca köpril var .. 
Bu hemcinslerim nerede kurulursa ora 
da idamei hayat eder gibidir. 1şe yara. 
nıaz hale geldiği vakit oradan çekip a· 
lırlar .. Kendisi rahat, hurdacılar da is 
tifade ederler 1 

Medent dilnyanın kabul ettiği bu 
uıul maatteessüf bana tatbik olunamadı. 

Ben MC§rutiyetin itıinma kadar İstan 
bul ile Karaköy arasında uzanmıştım. 

lierkeı ve her tUrlil vasıta sırtımdan 
&eçip gitti. Senelerce serserilere yuva. 
lık vazifsinei gördüm. Siz o vakit çocuk 
tunuz belki bilmezsiniz. İsterseniz Al> 
dUlhamidin saltanatı devrinde ramaza 
nın birinden on beşine kadar geceli 
gUndüzlU nöbet bekliyen eski polis mc 

lllurlanndan birini tanıyorsanız soru. 
nuz öğrenirsiniz. 

Ierimi tıkadı sucu eşekleri başka türlü 
bela! .. 

Yeni yapılacak köprüyü işittiğim 

vakit çok sevinmiştim. Bekle. Bekle. 
Ondan da usandım .. Buradan da kurtul 
mak ümidi kalmadığından firar etmeğe 
karar verdim; çUnkü anladım ki hemen 
asırdide bir emektarım bunca senelik 
hizmetini pek çabuk unuttular .. Beygir 
eşek ve tuğla kamyonlarından başka 

beni ziyaret eden kalmadı. 
O gece, hani Münir Nureddinin 

konser verdiği gece, hani Kadıköylüle. 
rin yuvalarına dönemediği gece, hani 
o bir çok minarelerin külfilılan devrildi 
ği gece, karayel fırtınasının önüne ka· 
tıhp istanlıuldan kaçmak istedim. Hey 
hat! .. 

AzametlQ karayel cenapları Kağıt 
hane deresini kabartıp kabartıp Haliç 
sularile beraber üstüme yüklendiği va. 

kit ayağımın birini Azapkapısına di· 
ğerini Yemişe doğru uzattım. Azapka· 
pısındaki mavunaları ve limanın motör 
!erini kurban verdim. Yeni hs.t önünde 

bulunan mavunalan da neptUne feda 
ederek Yemiş cihetine doğru ilerledim. 
sc de palamarını koparmış beı1 vapur 
önüme çıkıp hareketime mani olmazlar 
mı? 

Bu vapurların ihaneti hiç bir ııu· 

retle affedilmez .. GOya yeni köprüyüyü 
göreceğim gelmiş gibi Muhterem Bele· 
diye Reisi beni oraya getirip bağlamaz 
mı? .. Ora:la bulundukça zavallı arkada· 
şrmın tramvaylardan, ııçma kapama 
için haydroluğundan şikayetlerini dinle 
dim. 

Anladığıma göre beni bir mUddet 
daha sUrükleyeceklerdi ama. Bende ta· 
hammül kalmadı. Allah a~kına bay mu~ 
harrir ... Beni kurtar •. Kurtarda beni de 

hurdacı Mişonu da sevindir! 

Hırsız (arkadaşına) - Çabuk ol' 
Elimde ancak bir tek sucuk kaldı, köpek 
havlıyacak: 

-----ı 

~ıl 

- Bu, üst.ıu. n son tablosu, fakat 
modeli onu yediği için tabloyu tamam· 
lıyamadı! 

MUıteri - Kavgadan evvel bir ka· 
deh daha verliı bari 

Gareon - Hangi kavga 1 

Megrutiyetin ilanını mUteakip Al· 
tnanlar halihazırdaki Karaköy köprüsü 
nü yaptıkları vakit tekaüde sevkoluna 
cağımı sandığım için pek ~ok sevinmiş 
tim. Fakat ne güzel 1 Beni şimdiki mev. 
kiim olan Azapkapı ile Unkaparu ara· 
sına uzatıp bıraktılar. Hemen yirmi al · 
tı~enedenberi tek tük insan sarfı nazar 
kamyon lbtik eri sırtımı delik dc§ik 

etti, yük arabalımnın gürültüsü nefes ---- ~~~--~-=------------:-------------------------------
Müşteri - Birazdan param olmadı 

ğını söyleyince kavga etmiyecck miyiz? 

Bok.:ıör, yaramazlık eden çocuğunu 

terbiye ediyor r 

Bcırç 
PIAjda boğulmak 

kurtardığı genç kız, 
tefekkür etti: 

üzereyken 

delikanlıya 

- Hayatımı kurtardınız. Size 

t,orcumu na11l ödeyeceğimi bilmi

Yorum. 

DeTikanlı telaşlandı: 

- Aman nasıl isterseniz öde. 

)'İn, fakat sakın bu, evlenmek su. 

tetile olmasın! 

~ lYı n ü rD lYı 

g©>ırecelKI 

Kadın yeni bir §apka almrftı, 
kocası bunu görünce: 

- Bu ne biçimsiz -şey! Dedi, 

§apkam görünce güleceğim geli· 
yor! 

Kadın omuzlarını silkti: 

- İstersen gül, kaça aldığımı 

söylersem o zaman gülmek have· 
sin ka maz ! 

Nikbin bir adam 1 

ta~ıren mek 

nstnw~ır 

BDır JJapcrD 
!hl n l}(&yesn 

Bir gemici ıssız bir adada genç 
ve çok güzel bir kadınla karşılaş. 
mıf, aşıkı tarafından adaya hıra . 
kılan bu kadınla evlenmişti. Za
vallı kadının bir tek kusuru var . 
dı: Dilsizdi, konuşamıyordu. 

Bir doktor kadını muayene et. 

tikten sonra: 

- Karınızın iyile§mesi kabil . 
dir, dedi. Dilsizliği ıssız adaya bı. 

rakıldığı zaman korku ile olmu§. 
Kendisini tekrar korkuturıak has. 
ta lığı geçer. 

Hazırlık yaptılar ve kadını tek. 
rar odaya çağırdılar. Doktor ta· 

bancasını çekerek gemiciye nitan 

aldı ve kuru aıkı kurşunla ate§ et· 

ti. 

Mucize! Kadın iyileşmişti, 
doktorun üstüne koşarak hiddetle 
haykırdı: 

- Budala! Beceriksiz! İyi ni 
şan alamadın! 

Kaçak içki imal etmekten suç- · 

lu birisini muhakeme etmekte O· 

lan bir Amerikan mahkemesinde 

hakim jüri ıheyetine sordu: 

-- Maznuna sormak istediğiniz 

Ha;ğoır ~evaı~Daır 
lngilterenin en nükteli sözler 

söylemekle tanınmıı hakimi Lord 
Hunter geçen ay 72 yaşına basa. 
rak tekaüde çekilmiştir. lskoçya. 
da riyaset ettiği son muhakemede 

ağzı kalabalık avukatlardan biri· 
si, yü~sek sesle boyuna söylenir. 
ken, civarda bir eşek de anırma . 
ğa başlamış; bunun üzerine ha :

1 
: 

kim: .. f J.j 
- Ustad sesinizi az daha al-

1 
f/ 

çaltırmısınız; iki sesi bir arada 1 l/ 
dinlemek zor oluyor. ·~Z. 

Demittir. k: ( 
Avukat sesini alçaltmış, fakaı •' c;::;;;;;;;;;:=-

kendini yenilmiş saymamıştır. Bir 

kaç dakika sonra hakim muhake. 
meyi hülaıa ederken ayni eşek 

tekrar anrrmağa başlayınca bu 5 

fer de avukat: 

- Muhterem hakimim, demİf · 
tir, sesinizi biraz alçaltırmısınız. 
Bu salonda müthiş bir aksi seda 
var! 

Birinci davetli - Yahu davetliler 
arasında bir de yankesici görüyorum. 

İkinci davetli - Onu ev sahibi Uc· 
retle tuttu; çalınan çatal; bıçakları sez· 
dirmeden davetlilerin ceplerinden geri 
alsın diye! 

~aım nsteırnmR 
Memur, patronun odasına gir· 

di, ezilip büzülerek mak•adını an. 
)attı: 

- Hizmetinize gireli tam bir 
sene oluyor efendim. O zaman 

maaşıma sene nihayetinde zam 
yapacağınızı söylemiştiniz. Bu va· 
adinizi hatırlatmama müsaade . 
nizi rica edeceğim. 

Patron yüzünü buruşturdu: 

- Hakkınız var, o zaman böy. 
le bir vaadde bulunduğumu ha . 

tırlıyorum, fakat bir de tart kot· 
muttum. 

- Ne gibi şart efendim? 

- Unuttunuz mu ?"Canımı aı· 
kacak bir harekette bulunmazsa. 
nız sene sonunda maaşınıza zam 

yaparım,, demi~tim. 

- Evet efendim, fakat canım· 

zı sıkacak bir harekette bulundu
ğumu hatırlıyamıyorum. 

-- Maa!ınıza zam istemek su· 
retile beni memnun ettiğinizi mı 
!anıyorsunuz? 

- Çalış oğlum, büyüyünce bu çalıg 
manrn faydalarını göreceksin 1 

- Peki ama anne şimdiden görsem 
olmaz mı? Mesela bana sinema para& 
versen! 

D 
nJ~ 

" 

- Yaşına göre maşallah çok kuv. 
vetlil 

- Evet 1 O kadar ki ne be~ ne de 
babası kendisini dövmeğe cesaret ede
miyoruz ! 

r-1: ·~ı-ı ~ 

~~ d 

- Baba t Annem bana pazar diye 
yirmi beş kuruş har!jlık verdi. . 

- Sen benden talilisin oğlum, bana 
ancak on kuruş verdi 1 

VaınDnşDolk 
Sahilde bir adam telaıla ora• 

ya buraya ko§arak haykınyordu: 

- Karım! .• Karım denize düt
tü ! .. Boğulacak! Kurtarana yüz 

lira var! ... 

Balık ağlarını tamir etmeğe 
çalışan balıkçı "yüz lira,, lafını İ· 

§İtince hemen ceketini çıkarıp 

kendini denize attı. Be, dakika 

sonra kadını kurtarmıf, sahile çı· 
karmıştı. 

Kadın ayıldı, gitmeğe davran
dılar, paradan ses seda yok! Ba .. 

lıkcı, adamı bir kenara çd~erek 
sordu: 

- Yüz lira vaadetmi§tiniz, ne 
oldu? 

Adam kekeledi: 

-- Bir yanlıılık oldu. Ben d• 
nize düşenin kal'Im olduğunu ıa· 

nıyordum; halbuki kaynanammıt ! 
bir sual var mı? \.. Balıkçı hiddetle bir küfür sa-

~~ ,~~ ~ vurdu: 
Jürilerden biri atıldı: Jtı" - ~ \.....' _Eyvah! Hapı yuttum! 

;' ~':.~ ~ kadın - Aman~imdi radyoyu kapa 1 - Cibreyi hazırladıktan son- ,,_, Cambaz (sahnede bir şarkı söyııy~ Ve elini cebine aokup para • 
'l'tlevı·7Wftft •-dlarilc falan belki benı· g;.;.. ra ı·mbikte ne kadar mu··ddet tu- HAPtSHANEDE -'· 1 M v t ) s· · · · l r }hrarak sordu: -J-- - ..,.. c~ o an ey es c - ızın yerınız _ 
tilrlerı tuyordu? Gardiyan - Kanun namına a!jınız t orası değildi, orada ben duracaktım! - Size nekadar borçluyum! 
~~~~~~~~~~~~~_:_~~~_:_~-=-~~~~~~~~-----'--'-~~ 
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Derhal kendisini gene tanımadığı 1 
bu adamlar vasrtasiyle yakalatır, 
elini, ayağını bağlar, istediğiniz 
yere götürürüz. 

panyol ayağa kalkarak ortaya gel
diler. Kılıçlar sıyrıldı. 

Leyla, bütün yolcuları taarruza 
uğramış olduğuna inandırmağa 

muvaffak olmuştu - Mükemmel! Fakat hiç vakit 
geçirmeğe gelmez. Bu iş, bu gece 
olmalıdır. 

- Ben de ayni fikirdeyim. 
- O halde derhal iıe baılama-

lıyız. 
- Bunun için de derhal bize lii

zmı adamlar tedarik etmeğe koyu. 

lalım. 
On bet adım kadar ötede Fari-

yani'nin kapalı arabası duruyor -
du. ikisi de buna bindiler. Ve a -
raba verilen bir adrese doğru sür' 
atle ilerlemeğe baıladı. 

On bet dakika kadar sonra Ro
manın gemici ve serseri meyhane
lerinin bulundukları yere vannıf
lardı. 

Aral>a bunların en tehlikelisi-
nin önüde durdu. Fariyani ile sa
dık adamı Jülyetto inerek buraya 
girdiler. 

Fona kaçkınları ve ipsiz, sap
sız serserilerle dolu berbat bir mey 
hane .. Fakat rahip kılıklı, yüzleri 
gözleri ıyıce gizlenmit iki 
yabancının içeri girmesi, bun
lan hiç de hayrete düıür

medi. Çünkü bu gibi kahve
lere sık sık asilzadeler gelir ve bu 
ipsiz, sapsız serserilerden gözleri
ne kestirdiklerini angaje dereler
di. Bundan dolayı iki rahibin içeri 
girişini herkes memnuniyetle kar
şıladı. Meyhaneci san çürük diıle
rini meydana çıkararak yerlere ka
dar eğilmek suretiyle yabancıları 
selamladı. Ve kendilerine ocağın 
yanındaki en mütena yerini tak
dim etti. 

Fariyani ile Jülyetto liuraya o
turdular. Ve etrafı dikkatle göz
den geçirmeğe başladılar. Hemen 
hemen bütün serserilerin gözleri 
kendilerine çevrilmişti. Hekimba. 
tı bir işaretle meylianeciyi yanma 
çağırdı. Ve alçak sesle konuflllağa 
batladılar: _ 

- iki adama ilitiyacnnız var. 
- Burada istediğiniz gibilerini 

liulabilirsiniz. 
- Evvela gayet 1Cvvetli, lier 

türlü silah çarpışmalarında gayet 
nıahir olacaklar. 

- Bu kolay. 
- Romanın, daha doğrusu ltal-

yanın yabancısı olacaklar. Yani 
burada kimseyi, hatta papayı bile 
tannnamıf olacaklar. 

'" - Anlatıldı. 
- Dilleri çok sıkı olacak. Geve

%elikle hiç bir alakalan bulunmı
yacak. 

- Güzel.. 
- Yani kısacası Türklerin de-

dikleri gibi ser verip, sır vermiye
cek cinsten olacaklar. 

- Şartlannız biraz ağır amma, 
fedakarlıktan çekinmezseniz ... 

- O hususta hiç merak etme. 
- Pek ala! f ste size şu ön ma-

sada oturan iki lspanyolu tavsiye 
ederim. Çok belalı adııı.,,..brrh,. 

Kılıçlarını ne kadar müthis kulla
nırlarsa, ağızlarını da o kadar sıkı 
tutabilirler. 

Jülvetto: 

Jülyetto ikisiyle birlikte çarpı
ııyordu. Bir müddet yabancıların 
hücumunu bekledi. Sonra ıimıek 
gibi bir hamle yaptı. lki İspanyo
lun da kılıçları iki parça olmuıtu. 

Jülyetto cebinden iki altın çı
karıp yere fırlattı: 

- Alın bunları, kendinize sağ
lam birer kılıç alın, ve kılıcı eliniz
de tutmayı öğrenin .. 

lki İspanyol yere kapanatak al
tınları kaptılar. Tüylü !apkalariyle 

Jülyetto ile F ariyaniyi derin birer 
reverasnla selamladıktan sonra 
tekrar yerlerine geçtiler. 

Meyhaneci devam etti: 
- Şu halde size şu Mısırlı ile şu 

Korsikalıyı tavsiye edeceğim. Mı-

sırlı bir aydır bu meyhaneye de
vam ediyor. Fakat henüz beş para 
bile vermedi. Hep veresiye içi -
yor. Fakat kılıcını şeytan gibi kul
landığından bir türlü cesaret edip 
kendisini dışarı atamadım. Üste
lik bir kelime de İtalyanca bilmez. 

Öbür Korsikalıya gelince, çok 
tehlikeli bir adamdır. Daha evvel
ki gece bir hırsızlıktan dolayı pe
şine düşmüı olan iki devriyeyi yo
lun ortasında doğradı.Korkunç bir 
silahıordur. Buraya yeni geldi. 
Korsikada ne haltettiğini bilmiyo
rum. Fakat Napolide de kalmayıp 
buraya geldiğine bakılırsa orada 
da tanınmaktan korkuyor demek-
fir. 

Bir dakiJ<a sonra Jülyetto bu 
iki korkunç adamla da çarpıştı. 

Fakat hiç biri geniş kılıcının kar
ıısmda tutunamadı. 

Bunun üzerine Fariyani de aya
ğa kalktı: 

- Aradıklamnızı 'burada bula
mıyacağız. Gidelim .. diyerek mey-

hanecinin önüne de bir altın fırlat
b. San çürük dişli meyhaneci al
tını alıp yerlere kadar eğilerek 
tekrar selim verdi. 

(Devamı VCIT) 

Te'firka No. 71 

Fakat bu saadet dakikası bir
denbire kısa, fakt.t tiz bir çığlık
la nihayetlendi. Güvertedeki göl
ğeler tekleşmişti. Mısırlı Abdül -
vahab ortada görünmiyordu. Yel
nız Leylanın elinde kaim bir cüz
dan duruyordu. Kaplan ruhlu ka
dın kendisini kaybetmiş bir vazi -
yette olan Mısırlı Abdülvahabm 
yüzüğünden sonra cüzdanım da 
cebinden aıırmıf ve bir hamlede 
esasen alçak olan parmaklıklann
dan kendisini aıağı denize yuvar • 
lamı§tı. . 

lunınıyordu. Ve Leyla o geceyi j 
ikinci kaptanla birlikte geçirdik -
ten sonra şıaf ak sökerken kama -
rasına avdet etti. içinden parala
rı çıkarıp cüzdanı denize attı. Ve 
yüzükle birlikte çantasına sakla -
dı. Bu sırada Emir Sait de hadise
yi öğrenmiıti. Leylanın tahmini 
hilafına hiç bir ıey söylemedi. Sa
dece: 

- Vah, vah. Demekle iktifa 
etti. 

Ve vapur lstanbula kadar bu 
tekilde hadisesiz olarak geldi. 

Bu hadise göz yumup açıncaya 
kadar kısa bir zamanda olmuıtu. 
Leyla bundan sonra cüzdanla yü
züğü mendilinin İçerisine sardı. 

Ve eğilerek esasen açık olarak bı
raktığı kamarasının penceresin -
den karamasınm içine e.ttı. Sonra 
tekrar doğrularak feryat etmeğe, 
imdat istemeğe baıladı. 

Sizi kanun namına 
tevkif ediyorum 

Orada ilk önce geminin ikinci 
süvarisi yetiıti, Leyli kendisini 
genç ve yakışıklı ikinci kaptanın 
koJları arasına atarak anlatmaya 
başladı. .:. 

- Beni buraya getirdi ve üstü
me atılarak taarruz etmek istedi. 
Fakat müvazenesini bozduğun -
dan denize dii§tü. 

Hemen diğer yolcular da salon
dan ve kamaralarından fırlayarak 
yukarıya çıkmışlardı. Güvertede 
büyük bir kalabalık oldu. Nihayet 
vapur durdu. Geri döndü, deni7.e 
sandal indirdiler. Projektörlerle 
de her tarafı ar~tırdılar. Fakat 
bir şey bulamadıklarından tekrar 
yollarına devam etmeğe baıladı • 
lar. 

Hemen 1iemen bütün yolcular 
leyli.ya hak verdiler. lkinci kap • 
tan Abdülvahabın Leylanın üstü ~ 
ne hücum ettiğini gözleriyle gör • 
düğünü temin etti. 

Ortada Y.alnız Emir Sait bu -

Gaıtayn vapuru Galata rıh -
bmına yanaşmı§tı. 

Ortalık kararmak üzere oldu -
ğu halde rıhtımda göze çarpan bir 
kalabalık vardı. 

Emir Sait Leyli ile birlikte bi
rinci mevki salonunun penceresin
den nhtımdaki kalabalığı seyre -
diyordu. 

Leyli sordu: 
- Vapurdan çıkınca nereye 

gideceğiz, Emir? 
Emir Sait önüne bakarak ce -

vap veriyordu: 
- Tepe batında bir otele .. 
- Bir pansiyona insek. .. 
- Ben lstanbula gelince dai -

ma bu otelde kalınm. Hiç çekin
meyin Leyla Hanmı ! Orada da 
benim adamlarım var ... 

Hamallar, polis memurları va
pura dolmuşlardı. 

Yolcular yavaı yavaş rıhtıma 
iniyor, oradan eıyalariyle hcraber 
salona gidiyorlardı. 

Leyla: 
- Bizim eıyamızı da muayene 

edecekler mi? 
Diye sordu. 
Emir Sait gülümsedi: 
- Eıyanız arasında sizi utan -

dıracak bir şey mi var? 

- Hayır ... Bir kolaylık olsun 
diye düşündüm. 

- Gümrük muayenesi on da • 
kika bile sürmez. Geçip gideriz, 

Yürüdüler .. Valizlerini götü .. 
ren hamal önden gidiyordu. Eınir 
Sait pardesüsünün yakasını kal .. 
dırmıştı. Rıhtım üstünde fazla 
konuşmadılar. 

Muayene salonu kapısında E· 
mir Sait durmuıtu. 

Kapıda bir lngiliz polisi ile bir 
Türk polis komiseri pasaportları 
yolcuların elinden alıyor ve hüvi· 
yellerini soruyordu. 

Kapıda duran polis komiseri, 
Emir Saidi görünce tanımıştı .• 
Yanına sokuldu.. Selamlaıtılar. 

Leyla biraz arkada duruyordu. 
Emir Saitle komiserin neler konut· 
tuğunu anlamak istiyen Leyla bir
az ilerledi. Komiserin: "Sen ya .. 
man adamsın vallahi!,, diyen se • 
sinden b~ka bir fey duymadı. 

Komiser bu kısa konuşmadan 
sonra İngiliz polisinin kulağına da 
bir ~yler fısıldadı. lngili'l politİ 
kendi kendine homurdanau.k ma· 
naJı bir bakışla güldü .. Diğer yol
cularla meşgul olmağa başladı. Ve 
Türk komiseri, bu iki yolcuya bü
yük bir nezaketle: 

- Buyurun içeriye .. Pasapor • 
tunuzu kaydedeceğiz. Serbestsi .. 
niz! 

Leylanm yüzü güldü .. Bacak
larındaki titremeler, yürek çar .. 
pıntıları bir anda kaybolmuştu. 

Salon komiserliği odasına gir
Clikleri zaman gümrükte garip bir 
telaş eseri görüldü .. Resmi elbi~ 
li polis memurları kapının önüne 
koıuşuyor, sivil memurlar sık s~k 
merkez memurunun odasına girıP 
çıkıyorlardı. 

Ser komiser, Leyli.ya yer gö• ~ 
terdi: 

• _.ı... -
(Devamı var) 

Göğsümde kabaran hıçkmklan boğmak için kol· 
tuktaki kırlantlann dantellerini ısırarak uzun uzun 
ağladım. 

gene böyle diz çökmekten alıkoymak için hiç bir ha~ 
ket yapmadım. Şu sırada ona olan kinim o kadar bil' 

~~Ull. . 
S h • . .. 1. y• h ğ thti"' - ana epsını soy ıyecegım anımcı ım. 

- Ya sizi anlamaz, sizin arzunuzu kabul etmez. 
se 1 Hem niçin edecekmiş hiç bir suçu yoktur ki 1 

- Beni anlamak istemezse bunu kendisi düşün· 
sün .. Şimdi siz odanıza giriniz Samiye .. Ben ona bir 
uğrayayım. 

Bu kadar şiddetli gözyaşları belki Arif Nedrete 
boyun eğdiğim içindi. Benim mukavemetimi kırmış. 
ona göstermekte inat ettiğim soğukluğu eritmişti. 

Onun galip ve alay tavrını hiddetle düşünüyor 
ve bu mağlfıbiyetimin onu nasıl keyiflendireceğini 
gözlerimin önüne getiriyordum. 

Bu hiddet ve öfkemin sademesine uğrayan ihti
yar Ahmetağa oldu. 

yar hizmetçinden şüphe etmem pek Smna gidiyor·· 
- Bir casusun sözlerine nasıl inanabilirim?·: . t
Adam kamçılayan bu kelime ile titriyerek ırlci 

di. Şiddetle itiraz ederek: 

- Şu ihtiyar yaşımda bu sözU işitmek ne ağı~·· 
Bunu söylemezden önce beni bir defa dinleseydıtı 
daha iyi edecektin hanımcığım.. d 11 Yavaşça kolumdan tutarak beni kapıya doğru 

götürdü. İçerimden zemberek gibi bir şeyler boşana· 

rak göğsümü tıkadı. Bir sıçrayışta kocamın yanına 
koşmuştum. Hıçkırıklar içerisinde ceketinin yenleri. 
ne asılarak: 

- Arif! Gitmeyiniz! Oraya gitmeyiniz! Size söz 
veriyorum. Size yemin ederim ki bu adamı sevmiyo· 
rum. Onu artık asla görmiyeceğimi size söz veriyaa 
rum. 

Bana doğru eğildi. Yüzünü yüziime yaklaştıra
rak gözlerini yaşlarla dolu zavallı gözlerime dikti, 
tekrar ederek: 

- Asla mı? 

Beni hafifçe kendisine 'doğru çekti. Dudaklarını 
alnım üzerine koyarak seri bir buse aldı. Sonra ge
ne şiddetle iteledi. 

Saat altıya doğru odamda gürültü duymadığı i· 
çin çıktığımı sanarak her zamanki gibi odamı topla• 
mağa gelmişti. 

Ağlamaktan ktzannış gözlerimi, bozuk yUzümU 
görmesi büyük bir sadakat hamlesile onu bana doğ
ru koşturdu: 

_ Ah ! Hanımcığım ne oldun? Bir derdin mi var? 

söyle banal 
Kırışık yüzünü bana doğru uzatmıştı. 
Doğruldum. Sert bir tavırla: 
- Ağlamama sen sebep oldun Ahmetağa • 
- Nasıl? Ben mi? Bu olacak şey mi hanımcığım? 

Ben senin için hayatımı feda.. · 
Şiddetle sözünü kestim: 
- Körü körüne efendinin emirlerini yaptın!.. 

- Neye yarar? Haftalardanberi benim arkaıtl a a 
geliyorsun. Bütün yaptıklarımı gözetliyorsun. son;i. 
belki de bunları dallandırıp budaklandırarak efen rıi 
ne söylüyorsun. O da başka manalar vererek be 

hırpalıyor.. •-
. d d'ğ' gibi or - Hayır hanımcığım.. tş senın e ı ın Jca• 

madı. Birazcık da şu ihtiyar Ahmetağayı dinle ba 

hın.. 

- Peki söyle bakalım dinliyorum. ılcw 
- Bir gün efendi bana "bizim hanım sokağa çınf' 

tığı vakit arkasından gideceksin. tstanbulun a~e lcO" 
sidir. Bazı kötü şeylere rastlar. Kendisini nası ar-

. • h' .. terrncden 
ruyacağını bilemez .. Kendını ona ıç gos b st 

d ... ·yı'ce ser e 
kasından gideceksin. Evimde ken ısını ı . ce1t'-
b'ld' Y" • • • S 1 u•aktan gözethYC ı ıgını ısterım.. en ya nız .. yer on• 

- Müsaade ederseniz şunları 

bir imtihan edeyim, diyerek aya~a 
kalktı. Herkesin hayreti önünde 
nliin mantosunun alhnıfan genis 
ağızlı l;tr kı1ıç çıkardı. Mevliane
cinin de bir itareti üzerine iki la-

Odadan fırladım, koşarak merdivenleri çıktım a· 
cı gözyaşlarile boğulurcasına kendimi odamın kana
pesine atarken o da bürosuna giriyordu. 

Döktüğüm bu göz yaşlan neydi? Hiddet mi? 
Gurur mu? Asabiyet mi? veya iyi!ik şifa veren yaşlar 
mıydı bilemiyorum. O gUn niçin bu kadar çok ağla
mıştmı. ? Bunu hi~ bir .zaman anlıyamadım. 

Hizmetinde bulunduğun hanımını gözetledin. Bir ta
kım saçma şeyleri ona söyliyerek onu kışkırttın. 

İhtiyar hakirane başını eğdi: 
- Efendiye : "hanımlarını gözetmek benim had· 

dim değildir,. dedim. Fakat meram anlatamadmı. 
Zahmetle dizlerini bükerek önUmde diz çöktü. 

Zavallının bütün mafsalları öyle katılaşmıştı ki diz 
çökerken kemiklerinin çıtırdadığıru duydum. Fakat 

sin. Lüzum gösterirse onu koruyacaksın. Eg ban• 
fenalık getirecek şeyler gördüğün vakit hetne~ msa 

i . ne ı .. .ı:ı 
haber vereceksin. Ben onun faydası çın dinin 
yapacağım,.. Görüyorsun ya hanımcığtm. cf~rı ıncrt" 
bana verdi i>i iş casusluk değildir!.. Efenaı ço 
tir böyle bir şey yapamaz. 

(Devamı var) 



Sinemanın biı kaç sırrı 

Klark Geybl'in bir karikatiirü 

11 935 n ırn eını nyn 
iFDDmDeırn 

"Holivudda bulunan ecnebi g~ 
zeteciler birliği,, senelik mükafat
larını tevzi etmiştir. 

Birlik 1935 senesi içinde Ame
rikada yapılan filmler arasında 
"The informer,, filmine birinciliği 
vermit. bu filmin baş artisti Vik
tor Mak Leglenle rejisörü Con F or 
da da birinci mükafatları tevzi et
miıtir. 

Katharin T epbörn iiAlis Adamı,, 
filiii\ için, kiicük Freddi Bartolo

mev de "D:ıvid Koperfild,, ve 
"Anna Karanin,, filmleri için bi
rinci mükafatlar almışlardır. 
~ Londrada çevirmekte oldu
ğu "Sevimli serseri,. filmini ta
mamladıktan sonra Moris Şövalye 
haziranda Fransada "Günün ada
mı,. isimli bir filme başhyacaktır. 
~ Sessiz filmin meşhur yıldız

larından Betti Balfur Londrada ye
ni b'r filmde rol alarak tekrar si
nemaya başlamı§hr. 
~ Şarl Mere'nin "Alev,, piyesi 

f'ransada filme alınmaktadır. Bat
lıca artistleri Şarl Vanel, Singoret 
\'e 1<:.olet Darföv'düP. 

Sinemada ~irçok hileler yapd- ı 

dığmı hepimiz biliyoruz; meseli\ 
perdede uçuruma yuvarlandığını 
gördüğünüz tren hnkikatte mın • 

mini bir trendir. Fırtınada dalga
ların hücumuna uğramış bir gemi 
güvertesinde geçen s~.hne stüdyo İ
çinde çevrilmiştir. 

Herkesin bildiği bu hileler ar
tık kimseyi şaşırtmıyor; fakat bun
lardan başka neviden sinema hile
leri vardır ki bunları bilenler pek 
azdır. Birkaç misal verelim: 

"ihtiyatsız gençlik,, filminde 
Sarışın Cin Harlu'nun şarkı söyle· 
diği işitiliyordu. Fakat hakikatte 
şarkıyı söyliyen Cin Harlu değil, 

bir başkasıydı. 
"Mata Hari,, filminin dans sah

nelerinde danseden Greta Garbo 
değildi; Cun Nayt isimli yıldız o
nun yerine bu sahnelerde oyna· 

''Şen Dul,, filminin büyük vals 
sahnesinde danseden çifti hepiniz 
Moris Şövalye ile Janet Makdo

nald sanıyordunuz değil mi? Hal
buki bu sahnede onların yerine 

çok iyi danseden başka bir çift oy
nuyorlardı . 

"Metropolitan,, filminde Virj'n
ya Brus'un yerine başkası şarkı 

söylüyordu. 

Perdede piyanonun başına otu

ran bir aktör gördünüz mü. pi

yano çalanın yüzde seksen o olma
dığım iddia cdebHirsiniz; muhak-

kak onun yerine baıkası piyano 
çalmaktadır. 

~ "Monte Kristo,. muharriri 
Aleksandr Düma Per'in hayatı A

merikada filme alınacaktır. Film-
• 

de hat '".:>lü Edvard Arnold yapa-
caktır. 

Yeni Amnikan yıldızların dan LüıU Bal ••. 

Kuçü haberler 

~ Söylendiğine göre, Janet 
Makdonald, yakında Bob Riçi i
simli bir delikanlı ile evlenecek
tir. 

):} "Bozambo,, filmi mümessili 
zenci muganni Pol Robeıon "Hür
riyet tarkısı,, adlı bir filmde rol al. 
mışbr. 

):} Ginger Rogerı, hayatta en 
büyük arzusu ne' olduğunu soran 
bir gazeteciye; bir milyon dolar 

sahibi olmak ve dört çocuk doğur
mak olduğunu söylemiştir. 

}} Marta Eggert tekrar Ufa şir
ketine dönmüttür; bu tirket hesa

bına yeni bir filme baılamak üze
redir. 

~ Brigit Helm'in bir erkek ço

cuğu dünyaya gelmiıtir. Kendisi

ıin bu münasebetle artık sinema

dan çekileceği sanılıyor. 

R. K. O. artistlerinden Doreti Li 

Paıırwsite kaç 
sDlfilema vaı?? 
Fransada yapılan bir statistiğe 

ıöre, Pariste büyük küçük 297 si-

nema salonu vardır. Ayrıca on üç l 
tane de yalnız havadis filmleri gös 
teren sinema salonu mevcuttur. 

Bunların en büyüğü 4500 kişi alan 
"Gomon Palas,, dır. 

Paristeki sinemalar 1931 sene
sinde 28.880.000 Türk lirası hası-

lat temin etmişlerdi . Bu miktar 

1934 senesinde 25.600.000 Türk li

rasına dü§müştür. 1935 de ise ha-

11lit 1934 e nazaran yüzde on a
zalmıştır. 

~ Geçenlerde ölen büyük İn
giliz edibi Kipling'in meşhur eser
lerinden biri olan "The light that 

'failed,, Amerikada filme alınacak
tır. Baş rol Gari Kuper'e verilmiş- Klark Geybl, Cin Harlu ve Mirna 
tir. Ayni muharririn "Cesur kap- Loy çevirmekte oldukları yeni bu 
tan,, eseri de filme almacaktır. filmin bir ıahnesinde 

lren H ervey 

~ "LUkres Borjiya,, filminde 

gördüğümüz Fransız artisti Edvig 

Fay,er hastalanmıı, haıtahaneye 
kalclmlmqtır. Büyük artiıt A" ll<ırJing ıon filmlerinden birinde •• • .. 
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itfa ·yecilik pek 
güç meslektir 

Londranm itfaiye kumandan -
lığına her sene 5000 kişi bizzat 
müracaat ederek itfaiye neferi ol
mak istediğini söylemektedir. 

Aslanlar hı 
ansızın pe 

lngilterede bü
yük Kroydon ti· 
yatrosunda Boro 
isimli 20 yaşın
da bir çocuğa 

Habeş aslanları 
hücum etmiştir. 

Yine her ıene 'l0.000 kişi ayni 
iş için mektupla müracaat etmek
tedir. 

Fakat itfuiycci olmak için en 

Bu çocuk, ti· 
yntronun elek· 
trikçisiydi. Genç 
bir nişanlısı var
dı. Aslanların 

hücumuna uğrar 
uğramaz avazı 

çıktığı kadar 
haykrrmağa bat· 
lamıf, ve kendi 
sini zor kurtara· 
rak hemen has· 
tahaneye götür-

Aalanların pençesine yakalanan 
ni1anlısiyle beraber 

adam, 

müşlerdir. r 
Yanağı, kolları, sırtı ve başı 

yara içinde kalan ve hastahanede 
yaralarına 20 dikiş vurulan 20 ya
şındaki genç, başından geçen çok 
heyecanlı vakayı şöyle anlatıyor: 

''Hücum o kadar ani oldu ki, 
hadisenin o safhası hakkında bir 
şey hatırlıyamıyorum. Aslanlara 

itfaiyenin duman dolmuş bir odadan bir yiyecek veriliyordu. Ben de sey-
kazazedeyi kurtarması rediyordum. Sağ tarafta iki aslan 

çok müracaat vukubulan bu mem- kafesi bulunuyordu. Ben, kafes
lekette gelenlerin yalnız yüzde !erden birinin içerisinde hayvan-
biri itfaiyeci olabilmektedir. ' ları seyrederken sırtımı diğer ka-

Londra itfaiyecileri, namzet o- ::::::==================== 
larak !kabul edilmelerinden sonra ceklerini anlamaktadır. 

fese dönmüş bulunuyordum. 
Epey bir mesafe uzakta bulun

duğumu sanıyordum. Fakat bir -
denbire kolumun üzerinde ağır bir 
kavrama hissettim. Ayaklarım yer 
den kesildi. Ve kafesin demirleri
ne atıldım. Çırpındım. Bağırdım. 
Pençelerin etime battığını, derimi 
yırttığını duyuyordum. · 

Aslanların gükremeleri i§İlili
yordu. Fakat kaç aslanın beni ya
kalamıı olduğunu takdirden aci-. 
zım.,, 

İngiliz gazeteleri, bu aslanların 
Habeşiıtandan gelme olduğunu, 

timsahlar, yılanlar ve aslanlardan 
müteıekkil bir kumpanyaya men
ıup bulunduğunu yazıyor. 

14 MART- 1936 

~©ı~Do~ tô'<.§llYı'ltOceırn: 

a aki gürültüler 
iyice uyku uyuyamıyan insanlar ek·t doktorlar bunun hakiki ve tam sebe 

s:riya başlarının içinde ~i:. t~~ı~ ~ürü!· henUz: bilmemektedirler.Bununla bera 
tulerden bahsederler. Gurultu sozıle de yukarıdaki öğütlerimizi dinliyenler, de 
kulaklnrmda bir takım uğultu ve vızd Jerinden yüzde seksen be§ kurtulın 
tiları nnlatmak isterler. Bu uğultular u olurlar . 
zanıp yatınca büsbütün artar. Bilhassa DOKTOR 
olgunluk yaşlarında çatan bu gürültüler --------------
kadnr sinirlendirici bir şey yoktur. Çocuk Eslrgemtıı 

Baş g~r~ltüsü ~aş!r başına bir tek Kurumunun kongres 
hastalık yuzunden ılerı gelmez. Bunun . 
muhakkak bir sebebi vardır. Eğer vak· Şehremini kamunu Çocuk eıı 
tinde davranılıp da çaresine bakılırsa geme kurumu· evvelki aktam ıen 
çabuk geçiştirilir. lik kongresini kaza başkanı " 

ilk yapılacak iş bir kulak doktoruna parti kamun başkan ve üyeleri V 

gitmektir. Bazan basit bir şırınga, top kendi azalarının çokluğuyla ya 
lanıp katılaşmış olan kulak kirlerini yı mış ve ekseriyet g...ren ıene fa 
kar ve uğultu da hemen kesilir. Kulak· -= 
lan kendi kendine el şırıngası ile yıka olan idare heyetinin tekrar bu 
mak iyi değildir. Bunu bir mütehassısa ne de verimli faaliyetlerini ve 
yaptırmak lazımdır. Çünkü şırınga ile zerinde yürüdükleri çocuk doğ 
kulak zarına gönderilecek su tazyiki faz- evinin meydana çıkanlmaaı yo 
la gelerek zarar verebilir. Başka kulak Iunda sarfettikleri enerjiyi tak 
hastalıkları da başın içinde uğultulara dirle kartılamı§tır. 
sebep olur. Fatih kazasının bu değerli nı 

Baş içinde duyulan uğultuların di· hiyesini biz de tebrik eder ve yen 
ğer sebepleri, yüksek kan tazyiki, kansız faaliyetlerinde batanlar dileriz. 
lık ve kalp hastalığıdır. Kansızlık teda 
vi edilmeğe başlanır başlanmaz gürültü' DVD an R 
ler kendiliğinden ve yavaş yava§ geçer. 
Kalp hastalıklarında ise yatarken baş n • (~ 
bir kaç yastık üstüne yüksekçe konacak erzı m l 
olursa uğultular daha azaltr gibi olur. 

Yüksek kan tazyiklerinde hasta faz
la üzUlmez, hayata aldırış etmez ve dik· 
katli bir pehriz yaparsa baş gürültüleri 
kendiliklerinden yok olurlar. 

Sinir bozukluklarında da kulak u 
ğultulan olur. Fazla tasalanan, boyu· 
na kötü kötü düşünen insanlar ekseriya 
beyinlerinde tabanca patlamalarını andı· 
nr indifnlar duyarlar. Müsekkin bir ilaç 
hemen ferahlık verir. 

Fakat baş gürilltlileri ekseriya teda 
visi en güç hastalıklar halini alır çünkü 

aırny@ırsuınuz 1 
işte size bir adres ~ 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzfıt 

ıstınbul • Yeotpostıoe tar~ısıod• 
Foto Nur yanıoda Letafet hanııd• 

üç aylık sıkı bir talim devresi ge
çirdikleri 11rada yanan binalar -
dan erkek ve kadın kurtarmayı, 
merdiven dayamayı, ve buna ben
zer yüzlerce yangm icaplarını öğ
renmek zaruretindedir. 

Londra itfaiyesine müracaat e

den delikanlrlara en çok dOkunan, 
itfaiye müzesindeki tarihi bir ca
mekan dır. Çocuk, pençelerinden kurtarıl - ------------------------'-------' 

Birçok namzetler, daha talim 
devrelerinde bu işi beceremiye • 

Bu camekinCla, vazife Uğruılda 
kurban giden itfaiyecilerin hali 
parıl parıl duran miğferleri p ~ 

rülmektedir, 

dığı vakit aslanlar dehıetli köpür
müıler ve bir ara kafesleri kıracak 
gibi olmuşlarsa da ıonra sükunet 
bulmuı lardır. 

AVNAK 
3 üncü sayı bugün çıktı 

Bu nüshada bulacağınız 
yazılardan bazıları: 

iktisadi hayatımızın en çok alaka 
celbeden meselelerine dair iktisat 

vekili Celal Bayarın mühim beyanatı. 

Antoloji taarruzlarına 
mukabil taarruz. 

' . . f alih Rıfkı, Vedad Nedim, Reşad Nurtı 
Yaşar Nabi, Nureddin ( 1oplu iğne) 

ne diyorlar ? 
Ahmed Emin Yal
manın üç makalesi: 

_, 
Kız mı, erkek mi? (Doktor C 

ral Besim Ömerle bir mülakat). 
Bir saJgm: Kahve falı. ~ 
Erkeklerin karakterini hesap )· 

için yeni usul (hem tetkik, hem .o:,_ 
Amerikada macerah bir tabail at 

tı. Kırk yaşından sonra baılıyan :rı: 

1 - Dünya fırtınaları karşısında. 
2 - Kırtasiyecilik zihniyetini ten

kit (kırtasiyeciliğin iddiası her §eyi 
7o 100 iyi yapmaktır). 

3 - Bir haftalık tarih. İzmirli Ali Rızanın gurbet batı 
Mahmut Yesarinin romanr. Nar ta· Molla Mehmedin seyahatnamesi. dair 

nesi. Turizm hakkında yeni kanenJ 
Cahit Uçuğun küçük hikayesi: tçi· esaslı mammat. oeıJ1' 

nin gözleri. Erkek kadın, sinema, ıpor çetcc;i-
Rauf Ahmet ce Nurullah Atacın· ve tuhaflık sayfaları, yannın g&J: 

yazıları. 

Eşref Şefiğin spor yazıları. 

Balıkçılar: Ali Can. 

leri müsabakası. d n af' 
Kari müşküUeri, erkek ve ka 1 

laşamazlığma dair kari mektuplarL . ,. 
K A Y NA K size haftanın esaslı /ıarıcı 

ve dahili haberlerini bunlara aid resimlet 

( 
s 

ve mütalealarla beraber veriyor 

AK) ın üçoncO 
nı bugün nıove~
den isteyiniz. 



lik maçl~rı 
ikinci devresi 

başlıyor 
Bugünkü (B) takımları oyun

larından itibaren lik maçları ikin
ti devresi batlamlf olacaktır. 

Yarın üç atadda da yapılacak 
~lan maçlar da Kadıköyünde: 
enerbahçe - Süleymaniye, Ve • 

~' - Is tan bul, Şeref stadında: 
eıiktaı - Eyüp, Beykoz - Top· 
~Pı; Taksimde: Güneı - Ana. 
~olu, Galatasaray - Hilal takım
'ttını karıı kaJ'§ıya göreceksiniz. 

Bu ma-;ların hepsi de, epey U· 

~il bir istirahat devresinden ~~o
t\, takımların ilk zorlu karıı1aı 
~1arı olacağından §ayanı dik . 
~llir. 

Sümer sporun 
~enelik kongres,i 
.,Slltner Spor kulübüncten: 
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8-o ~-O 9-0 4-0 E 6-1 s-o 3-0 o-2 FENERBAHÇE -- - -- --
5-0 2-3 2-0 7-2 i-6 R b·2 5-1 O·O 

GALATASARAY -- - -- --
2.-i -i-'ı. 1-2 6-1 o-s 12 -b • 1 - o 1-i ~ ~ GlJNEŞ -- -- -- -- --
1·1 2-3 0-1 3-2 0-3 1-5 O- -1 s 2.- 3 .. c:.. 

HiLAL -- - -- - -- ·---
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r.v1: 
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22 Mart 936 günlemccine rastlıyan 
~llr günü saat 10 da kulübümüzün 
~elik ko!"lgJ'Csi yapılacağından Üye 
~ıı.daşlann o gün kulüp evine gc!me 

1 

'-... f>ildirilir.,, ı - Lik maçtan birinci devresinin bUtUn neticesini gösteren ve kesip sakla yacak okuyucularımıza çok faydalı olacağına emin bulunduğumuz bu cet" 
vel burulu heca sırasile tanzim edilmiş tir. , 

~tjantinde maçlar 2 - Cetveldeki neticelerde: Her hanenin soldaki birinci rakamı sol tarafta gösterilen taliımlann; sağ tarafa yuılan rakamlar ise, cetvelin yukarısında ismi 
yazılı olan takımlann attığı golleri gösterir. 

~8.0Ynus Ayrea (Özel) - Geçenlerde 3 - (H.M.) harfleri hükmen mağlüp. (H.G.) harfleri de hükmen galip demektir. Galipler (3), berabere (2), mağ 1\tplar (1), hükmen mağJQplar (O) pı> 
rı lıver atadında 60,000 kiti önünde van ahnı,tardır. 
S ~endiente) ve K.uario tehrinin 4 - Cetv~ldeki bütUn neticeler, mu rabbalarm Ust kısmma yanlmış ve altla rma ufak bir çizgi çizilerek murabbala nn altmdakf yan kısmı boş brrakılmrştır. 
f ~lorenzo tn.kımlan arasmc?a oynaıum Bu boş kısımlar, ikinci devre maçları oynandıkça, bu cetveli kesip saklayan okuyucularımız tarafından yeni alınacak net icel~rin rakamlarile, ilk devrede bizim 
~ol maçında Sanlorcnya 4- mıığlup yaptığımız usul Uzerin.den doldurulacak ve böylece okuyucularımızm elinde, lik maçlarının öaştan son oynanan haftasına kadarki bütün vaziyeti gösteren tam ve 
ıı... tııtur. Mıunnfi moğ~ubiyetinc rağ mükemmel bir cetvel !>ulunmuş olacak tır. 

S ~i~~~~c: 7nc:~,:~r:: 1:yu~ ::.--G-=a===ra==f a===s=a==ra===v=ı=n===========:-:s=o=N===9=A=v==ı=ç=ı=N=o===E=· =======:===F===r===a===n=s==== =-
"ı\ti omuzlar üzerinde sahadan çıkar A. d 

rdır. kongresi bt.."gün ~ V/IFUI P>~ r"i @} Belçikayı 3-0 yendi 
ı. Ayni gece oynanan Boca kulübü Galatasaray ku'übünün ıenelik kong c::::J.! ~ c::::i 
"lont 'd d kul ı '-1' • Pariste Fransa ile Belçika milli ta· ) evı eonun ıamniyonu olan Pen resi bugün ıaat 15 e Üp Öıa ınc e 
°" l ak 1 • kımları arasında futbol maçında Fransa 

1-...o t nnı güzel bir oyundan ıonra torlanacaktır. Konçenin nızamname 41 b ey n' e 1 m •ı ı e 1 f U d b Q 1 1 Yenmiıtir. ed bazı tadilô.t yapmaaı kuvvetle muh Belçikayı 3-0 yenmiştir. 
Haftalardanberi beklenilen bu maç 

"---'-( a ı ı• f o r nEı~ Ey. -atem_e_ld_ir.________ nı a Ç 1 yap ı I m 1 Ş t 1 r ümit edild iğiFkadar zevkrihl.i ve hcıyefcankılı 
olmamış ve ransa sa sayı ar 

~ . 

A~ustos 1935 den mart 1936 ya 13 Birinciteşrin: Almanya - Litvanya le galip gelmiş olmasına rağmen güz:el 

h •11 • d kadar geçen 9 ay içinde Avrupada 41 yı: 3-0 yenmiıtir. bir oyun gösterememiştir. Sa 1 e r 1 n e beynelmilel futbol müsabakası yapılmıg 19 Birincitcşrin: İngiltere - İrlanda· Belçikalılara gelince denebilir ki 25 

lırn üstünde kış sporları yapıyorıar !!I 

~ -...~-----~~~--------"-~-~--~-....... .__~~----...~ 
~ ~ ve dem: nıcı•sinıi bitnılycn Amerikanın Kalilornla sahillerinde tatil. 
~eçirmekte olan bir çok insanlar hillıa.~.fJa bunların arasındaki si.nema ar
\~ lialilornianın bitmez tükenmez plcijların<la kum üstünde ka11ak aporu 
'fıl le çarelerini bulmuşlar ııe kış sporlarına karşı duydulı:lan lıasreti 
~eee rmutmak yolunu tutmuşlardır. 

\~~""'1ıtı, plaj kıya/etlerinden başka, ayaklanr.;inki s'kiierilen, ellcrlnrfeki 
'\ Cb-a kadar biltDn kayaJ..· takımları tamam olan Amerll.:anın nDz~l af. 
\it' ~terinden JJ/is Amı Shlrl~y fsolda) ~ Phyllis Rronds'un, 1.-um üs 
~iri kayak sporunu nasıl yaptıkta rını nöstcri•mr. lkl artist bu yeni ve ga. 
"l epordan memnun görünüyor lcır değU nd1., 

tır. 

Yapılan bu maçlann bir listesini a· 
şağıya dercetmekteyiz. 

Listenin tetkikinden de anlaşıldığı 

veçhile en fazla maç yapan Almanya 
otmuş, yaptığı sekiz müsabakadan ye 
disini kazanmak suretile de en fazla 
galibiyeti gene Almanya elde etmiştir. 
Müsabakıılann neticeleri şudur: 

ACUSTOS: 
17 Ağustos: Finlandiya - Estonya: 
2-2 
18Ağustos: Yugoslavya - Polonyayı: 
3-2 venmiştir. 
18 Ağu~tos: Almanya - Finlfindiyayı: 

6-0 yenmiştir. 

18 Ağustos Almanya (B) - Lükseın

burgu: 1-0 yenmiştir. 
20 Ağustos· Litvanya - Estonyayı: 
2-1 yenmiştir. 
21 Ağustos: Almanya - Romanyayı: 

4-2 yenmiştir. 

EYLOL: 
1 Eyllıl: İsveç - Romanyayı: 7 -t 
yenmiştir. 

7 EylUl Yugoslavya - Çekoslovak· 
ya: 1-1 
8 EylQl Norveç - FinUindiyayı: 5-1 
yenmiştir. 

15 Ey101: Almanya - Polonyayı: 1-0 
yenmiştir. 

1 S Eyi Ut A )manya (B) - Estonyayı: 

5-0 yenmiştir. 
21 EylUl Mar-aric:tan - Çekoslovakya 
yı: 1-0 yenmiştir. 
21 EvlUl: Norveç - İsveçi: 2-0 ye~ 
miştir. 

BIRtNCtTESRtN: 
5 Birinciteşrin: Gal - fskoçya: 1-t 
6-'Birinciteşrin: Avusturya - Macaris
tan : 4-4 

6 Firinciteşrin 'P"'""Va - Avusturya 
(R): 1-0 venm•stir. 
6 Biri.,dtesrin: n .... ;.,,arka - Finlandi 
YiU'&: S-1 vcnmistir. r 

yı: 3-1 yenmiştir. senedenberi bu derece bozuk oynadıkta 
20 Birinciteşriı\: Almanya - Bulgaris n vaki olmamıştır. 
tanı: 4-2 yenmiştir. Düdük çalar çalmaz Fransrzlann 
27 Birinciteşrin: İsviçre - Fransayı: hasımlarına nazaran gerek teknik ve 

2-1 yenmiştir. gerekse taktik Ustiinllikleri açık bir su-
27 Birineiteşrin: Çekoslovakya - İtal· rette J?Ö ziikmüştür. 
yayı: 2-1 yenmiştir. Belçikalı oyuncular, kendilerinden 
27 Birinciteşrin: İtalya (B) - Çekos· daima uzaklaşan topun arkasından ŞU'" 

lovakkayı (B): 2-0 yenmiştir. raya buraya nıfüemadiyen koşuyorlat" 

27 Birinciteşrin: İsviçre (B) - Fran dı. Hatları biribirine karışıyor, oyuncu
sa (B) yi 3-2 yenmiştir. tar biribirinin oyununu bozuyor. müda

raalarmda emniyet görülmüyor. Muha
cimler de tutuk ve çekingen oynuyoıe 

tardı. 

Fransızlarm kahir faikiyetlerine rağ" • 
JKlNCtTEŞJ:UN: men ilk gol ancak 39 uncu dakikada o 

3 İkinci teşrin : İsviçre - Norvcci 2-0 da Belçika kalecisinin büyük bir hata. 
yenmiştir. sı yüzünden olmuştur. Kaleci topu ya-
3 fkin-:iteşrin: Holanda - Danimarka kaladığı halde elinden kaçırmış ve top 
yı 3-0 yenmiştir. da yuvarlana yuvarlana kaleye bacak 

10 fkinciteştin: Fransa - 1sveçi 2-0 arasından girmiştir. 
yenmiştir. ikinci devrede Belçikalılar biraz da
l O lkindtcşrin: Fransa (B) - Lüksem• ha muntazom oynamaya başlamışlar ve 
burg (B): 2-2 bir kaç tehlikeli nkın yapmışlarsa ela 
10 tkincitesrin: Macaristan - tsveçi · müsbet bir iş görememişlerdir. 

Fransızlar bu devrede iki gol ata-6-1 yenmiştir. 
24 tkinciteşrin: Macaristan - İtalya rak maçı 3-0 galip bitirmişlerdir. 

l\far sonlara doğru sert bir cereyan 2~2 x t 
BiRINCI KANU N: almış ve bu yüzden Fransızlnrdan ik 

oyuncu snkatlonarak ovunu terketmek 4 Birincikanun: İngiltere - Almanya· 
mechııriyetinde k;ılmıştır. 

yı 3-0 yenmiştir. d 
Mar bevnelmilel futbol fe erasvonu 

8 Birincitcanun: Holanda - İrlandayı : .. · · D 
5-3 yenmiştir. futbol kaitieleri komisyonu reısı r. 

Bauweus ict:ıre etmiştir. 
IKtNCI KANUN : Drıktor Bauweuı; bu macı ne ıı1tın-

l 2 fkincikamın: Hatanda - Fransayı : cı nefa bevnt-1mi1e1 futbol müsabaka• 
6-1 yenmiştir. ~ irlnre etmi!; olnvordu. 

ı9 tkincikanun: Avusturya -İspanya· ================ 
yı: 5-4 yenmiştir. 

26 fkinciMnun: A.vusturya - Porteki 
zi: 3-2 venmiştir. 

ŞUBAT: 

9 S11hat: Cekoıslovakya - Fransayı:! 
g--0 venmioıtfr. , 

16 Şubat; Polonya - Belsikayı: 2-0 

yenmi tir. 
ı 6 Su bat: Lüksemburg (B) - Belçika 
(B): 5-5 
23 Suh;ı t: Almanya - İspanyayı: 2-1 . 
venmic:tir. 
27 S"h .. t : Almanya - Portekizi: 3-1 
ycnıniıtir. , 
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~ ne· Berlin Olimpiyatları 
Seyaha ·ne 'ayıt muamelesi 25 marta kadar kabildir. 

TA Seyahatacentalarına müracaat. Tel.44914 

Oksürenıere: Katran 

Tabu mey\ l' usarell'ri le haLır • 
lnnmış yeg:ine mey\'t' tuzudur 

J\lide, barsak, karaciğl'r, lıölırek 
hastalıklarında fe\·kalAdt' fa,•dalı 

dır. Hazmi kolaylaştırır inkıhazı 
izale eder. 

IN<;JLJZ l\ANZIJI\ ECZANESi 

Ueyoğlu - lstanhul 

• f • • \- •••••• " •• - ••• 

·lstanbul Komutanbğı 
Satınalma Komisyonu llanl:arı . ,,,. .. 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
lJrotou - O~ratör 

Bevliye MUtehassısı 
ffraköy - f,,'kselsiyor mağazası 

yanında ""' 11ün fiğleden ıonra 
2 • den b · e kadaı ~ Tel: 11235 

1 

V. Tercüme şubesinde 
iki tercümanlık yeri açıktır. Bu 
yerlere Fransızça, Almanca, in 
gilizce bile~ılerden Ankarada Dil 
fal<ültesinde, lstanbulda Üniverai. 
tede yaptırılacak imtihan netice • 
sinde kazananlar almacaktır. Ve
rilecek para miktarı nihayet 126 
liradır. isteklilerin bilgilerini gös
terir ellerindeki belgelerle ve bon. 
servisleriyle M. M. V. Kara Müs. 
tefarlığrna müracaatları, imtihan 
günleri ayrıca bildirilecektir. 

(620) (1310) 

9 uncu Kor için pazarlıkla 
20 - Mart - 936 Cuma günü 

ıaat 15 de Spor malzemesi alına

caktır. Muhtl:nmen tutarı 3000 li
radır. Son teminatı 450 liradır. 

Şartnnmesi her gün komisyonu -
muzda öğleden evvel görülebilir. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!! 
JıtekJiJerin son teminat makbuz 

veya mektuplariyle beraber ihale 
günü vakti nıuayyeninde Fındıklı-

da komutanlık arttırma ve eksilt
me komisyonuna gelmeleri. 

(1164) 

* * • 

G "imü§suyu Haıta yurdu için 

1200 tavuk açık eksiltme ile 
20 · - Mart - 936 Cuma günü sa

at 15,30 da alınacaktır. Muham • 

me:ı tutarı 720 liradır. ilk temi -
ne.tı 54 liradır. Şartnamesi her Ademi iktidar 
gün öğleden evvel komfayonu - Ve Bel gevşekllQi-
muzda görülebilir. lstekJilerin ne karşı 
ilk teminat veya mektuplariyle H Q R M Q 8 İ N 
birlikte belJi gün ve vakti muay · Tafsilat: Galata P. K. 1255· Honnobin 

yeninde Fındıklıdaki arttırma ve f f b ) G I A kk b J 
eksiltme komisyonuna gelmeleri. 8 an u .. en.e. .Y~ . ~ ıcı a~ k.u.rumundan: 

(1 l 6S) Kurumumuzun muddetı nızamıycsı bıtcn ıdare hcyctı scçımı yapılmak üzere 
18-3-936 çarpmba günü saat 10 dan 16 ya kadar heyeti umumiye toplanacak 
tır. Nizamnamemizin on üçüncü maddesi mucibince azaların reye iıtirak etmek U.. 
zere o gün Çarşıkapıda 72 No. lı Kurum merkezine gelmeleri ilan olunur. 

• *. 

lstanbul komutanlığı için 6600 
kilo zeytin tanesi 18 - Mart -
936 Çarıamba günü saat 16,30 da 

açık eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 2300 liradır. ilk 
teminetı 174 liradır. Şartnamesi 

her aiin öğleden evvel komisyo -
numuzda görülebilir. isteklilerin 
ilk teminat makbuz veva mektup
lariyle beraber beJli gün ve vakti 

muayyeninde Fındıklıdaki komu
tanlık arttırma ve eksiltme ko -
misyonuna gelmeleri. ( 1163) 

hta'lbul Komutanlı*• i·in 4600 
ki:o zeytinyağı nçık eltsi1tme ile 

181Mart1936 Çarı;amba günü saat 

16 da alınacaktır. Muhammen tu

tarı 2300 liradır. tik teminatı 173 

liradır. Şartnamesi her gün öğle-

. den evvel komisyonumuz•Jn görü

lebilir. lıteldilerin ilk :eminat 

makbuz veya mektup1ariyle bera 

her belli gün ve vakti muayyenin

de Fmdıkhdaki arttırma ve ek . 

ıiltme komisyonuna gelme1eri. 

(1166) 

Istanbul 4 ilneU icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
500 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çev-

rilmesine ·karar verilen ve tamamı na 1417 lira kıymet takdir edi-
len Üsküdnrda Rum Mehmet paıa mahallesinde Uncular sokağında 
eski 57 yeni 73, 75 numaralarla murakkam bahçesi olan iki kısım· 
dan ibaret hanenin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma pe
§indir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammene· 
nin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçları ve 20 senelik vakıf icaresj tavizi borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 1 4 936 tarihine müsadif çarşamba gü
nü dairede mahalli mulısusuna talik edilecektir. Birinci artırması 27 -
4 - 936 tar hine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 
ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamme
nenin % 75 ini bu1dı:ığu tal<cl:rde üstte bıralcılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın taahhiidü baki lmlmak iizere arttırma on beş gün daha 
temdit ed 'lerek 12 - 5 - 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak ildnci arttırma neticesinde .en çok art
hranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan haklarıtapu s?cillerile sabitolmıyan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
hırmı ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarını ilfın tar.hin
den itibaren 20 gün znrfında enakı müsbiteleriyle birJikte dairemi
ze bildirmcl --ri lazımdır. Abi takd:rde hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmıyanlar !:atı§ bcde!inin p:ıylaşmasmdnn hariç kalırlar. Daha faz
lR malumat almak istiyenlerin 934 '2411 numaralı · dosyada mevcut 
evrak ve mahaUen haci:ı ve takdiri kıymet raporunu görüp anhya
cakları ilan olunur. ( 1330) 

Tahmin edilen bedeli 12.500 lira olan 50.000 metre 
bezi pazarlıkla 16 Mart 936 pazartesi günü saat 15 de alınacaktlr• 
lira 50 kuru~tan ibaret muvakkat teminat veya mektubiyle yasılı 
ve saatte pazarlığa girişilebilir. Şartnameyi görmek istiyenler her 
Kasımpaıadaki komisyonumuza müracaat ederek görebilirler. 

(1211) 

lstanbul 7 Jncl icra Memurluğundan s 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vu'#lf-

raf ın<lnn tamamına (1436) lira kıymet takdir edilen Sultan• 111...,..., 

Nahilbcnt mahallesinin Tülbentçi çe§mesi sokağında eski 10, 10 
kerrer yeni 16, 18 No. lu bahçeli iki evin tamamı açık 
vazedilmiş olduğundan 27 - 4 - 936 tarihine müsadif pazartelİ. 
nü aaat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edil 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takd 
mütterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artbr&Dlll. 
ahhiidü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edi 
12 - 5 - 936 tarihine müsadif aah günü saat 14 den 16 ya 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında artbrma 
Ji kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde sabt 2280 
lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satıı pefindir. __,.,._ 

ya iıtirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niı 
de pey akçesi veya ıiıilli bir bankanın t~minat mektubunu hamil 
lunmalan lazımdır. Hakları tapu ıicilli ile sabit olmıyan İpotekli 
lacaklar da diğer alakadaranın ve irtifak hakkı ıahiplerinin bu 
larını ve hususiyle faiz ve masarif e dair olan iddialarını evrakı 111 

teleriyle birlikte ilin tarihinden iti baren nihayet 20 gün zarfmda 
likte dairemize bildirmeleri lazım dır. Aksi takdirde haW.....r'flllı~-

~illi ile sabit olmıyanlar salıt bede linin paylatmasından hariç 
lar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit bel 
rusumu ve vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icareai tavizi bedeli 
zayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak bti 
3 - 4 - 936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için d 
açık bulundurulacak artırma şartnamesi ile 934/4448 No. lu d 
ya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecelrlerf 
olunur. (1327) 

, 

Levazım ve Mübnyaat ıubemizin Kabataıtaki yeni iti~ 
taırnmasiyle değifen te!efon numaralarının kataloğda y~z:.dl~ ~ 
mamasından dolayı arayan ve arananlarca müşkülata ugr ~j 

rülmektedir. Bundan sonra apğıda yazılr telefon numaraı.r. {I~ 
dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle ilin olu~• 

Levazım ve Mübayaat ıubeai müdürü, alım ıahm kon:-.;:; 
44688 Santral 49367 Doğru t. tflf1 
Şube müdür muavini, mübayaa tefleri, mes'ul muhas•Plir.-

rük ve anbar amirlikleri, 44688 Santral 



14MART-193~ HABER - Aktam poıtuı 
İstanbul 2 inci ticaret mahkemeıin·f 

a.n: 
X.zrnirci Kanetti biraderı. ..-..-

fmdan Samsunda Çarıryolunda elbl• ttlc 
can Çelik Cemil aleyhine açılan ala
cak davada milddeialeyhe gönderilen 
dava arzühalinde gösterilen ikamet
gahı terkettiği tebliğ ilmilhabere veri
len ıerbten anlaıtlmakla mahkemece 
kendisine bir ay müddetle illnen tebU. 
gat icraıma karar verilmit ve tahkikat 
günü olan 14 - 4 - 936 ıaat 14 de 
bırakılmakla mezkQr gilnde hazır bulun 
ması veya bir vekil bulundurulmasını 

lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere ilAn 

HASAN PUDRALARI 

olunur. 

Tuvalet Pudrası 
Vücude gençlik ve güzellik, cilde in
celik ve letafet verir Çiçeklerden 
ve en neiıa kokulardan yapılmıf 

olup ihtiyar kadmlan gençleıtirir, 

genç ve güzellere insanı çıldırtan 

bir renk ve incelik verir. Kadın

lar için daim! ve n.rud bir fhtt 
yaçtır. Cilde kat'iyyen zararı dokun-

Traş Pudrası 
Tırq pudrası cildi bo.zma.z bilakis 
daha gtizelleıtirir. Kokulu en iyi 
trat pudra11dır. Tırap atqini ve 
hararetini keser. 

Talk Pudrası 
Bilkimya aaf 

ambalAj edilmit 
da bulunur ve 
kokuludur. 

olup mükemmel 
kutular derunun
gayet ucuz, güzel 

HASAN DEPOSU 
lstanbul - Ankara .. BeyoA-lu 

Çocuk Pudrası 
Vücutta, koltuk altlarmda, 

da, ayaklarda vukua ıelen ter v 

fena kokularda pftiklik ve afvilcelerd 

ve bilhaasa yeni doğan ve kllçilk ço 

cuklarda vaki pi1lkliklerde ve aivllc 

ııııılllJlllll ........... ._,,,,,, ... ______ 11111111ımı111111111ı111111-•n11ı1n~ıtınnııı""'lllltııruıdl'l111•••• .... ----... .-----· 

I Pek yakında Türk matbuatının şimdiye kadar görmedlQr bir tarzda t.az·u lanmış 
bir gazete ile karşılaşacaktır 

'' '' Tam Bir Hafta 
Herkesin gazetesi olacak, iş saatlerinin yorucu atırhğtle bunalan kafaları dlnlendlrecektlr~ 
TUrk matbuatının şimdiye kadar görmediği blr şeklide diyoruz; çUnkft ı 
1 - Kıt'ası 37 X 55 dir; 

2 - Yansı yaınız resimdir ve bu resimlerın yekanu nüshada vasati 17 bin santimetre 
murabbaı tutmaktadır .. 

3 - 4 bütün sayfası baştan b·aşa 4 renkll resimdir 
4 - içinde iki büyük roman, röportajlar, seyyahat vtr casusların kendi aQızlarından dln

leyece§inlz hatıraları, yalnız resimlerden ibaret: macera ve heyecan sinema romanları, bll• 
hassa kadınları yakından alakadar eden bahisler, onlar için sayfalar; seçilm ış tarihi vak'a· 
ıar, en güzel hlkAyeler, okudu{lunuz zaman hayret: edeceQlnlz ve yalnız okumanızla ik'tlfa 
etmeyerek baflkalarınca da okutaca{lınız veya a".11atmaktan kendinizi aıamıyacaQınız dQn• 
ya hAdiseıerı, haftanın en mühim vak'aları, müsabakalar, e§lenceıer, haftanın tenkidi bu
ıunaca{lı gibi gene bir haftanın belll başh yerli ve yabancı hAdiseıerini vazıh ve güzel fo
toArafıarıa da tesbit et:miş olacaktır. 

Tam Bir Hafta 
TOrk matbuatının görmedlQI bir mecmua olabilmek için ayıardanberi ha:.!ırlanıyordu. NI· 

h a et bugün Türk matbuatında böyle bir mecmuanın çıkarılabilmesine imkan olduğu gö-
-!tlll91M1f!Siıi"ttmü• v~ n••r•c1t•ın"9•tnı11·~k agı fd~iiftU' blt~ır 'ftt'•atına erllmlfJ't r. 
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-Dinsizler kahrolsun •.. 
- Muhafızlan ıuya abn ! Kriy-

yonu Sen nehrine ... Diye beimfı· 
yorlardı. 

Giz sapsan kesilmqti. &rafına 
durmadan emirler yaidmyordu. 
Birçok subaylar dolu dizgin Gizin 
krtalarmm deiılmıt bulunduğu 
noktalara kotuyorlarclı. Araenale, 
Bastile, T ample, Luvra, Paleye, 
Şatöleye ••• 

Kriyyon kılıcım çekti. itte bu 
anda Pardayan ile Şarl Dangulem 
tüfek ve mızraklarla donanmıt 
yekpare bir granit kütlesi gibi da
ğıtılması imkimız bir hal almıt 
olan muhafızlarla lsviçrelilerin 
etrafındaki gürültücü halkın ilk 
uralanna varm1ıtlardL 

Giz, Pariıin çılgınca ıevdiii 
mağrur Giz, gene bir hareketle 
halkı susturdu. Onu dinlemek, o -
nu takdir etmek için ahali nefeı -
!erini tutmuıtu. lıte bu anda lsviç
relilerin kumandanı olan Albay, 
timdiye kadar Kriyyonun arkasın. 
da dururken birdenbire Düke doğ
ru ilerledi. Ve yükaek seıle: 

- Ne ben, ne de benim kuman
damda bulunan lıviçreliler ••• Pa -
riıten çrkmıyacağız, dedi. 

Kriyyon: 
- Albay, yerine! Diye haykır

dı. Yoksa yemin ederim ki, ikimiz
... Mı .. iz ölU diifene kadar dö
l ....... 

Albay Kriyyona cevap vermi -
yerek: 

- Monaenyör ••. Ben Sen Lige 
teslim olıayorum. laviçreliler, ay • 
nlmızl Dedi. 

Bu anda, genç, dik ve titrek bil 
1ea duyuldu. 

Herkea tatmp kalml!h. Gizin 
Albaya doğru uzanmak üzere bu
lunan eli birdenbire durdu. Alba
yın üzerine atılmaia hazırlanan 
Kriyyon bunu yapamadı. Vazife • 
)erini terketmek üzere bulunan ı .. 
viçreliler olduklan yerde mıhla -
nıp kaldılar. Alkıtlamağa hazır • 
lanan halk ürperti içinde yeni bir 
facianın geçeceğini hissederek 
beklemeğe bqladı. 

Çünkü bu ıeı bütün kuvvetiyle 
töyle haykırmqtı: 

- Alçak! Bir alçağa teslim o
luyorsun, öyle mi? 

Albay müthit bir küfür savur
du. Giz hiddetinden moımor ke • 
ailmit, ağır kılıcını yanya kadar 
çekmit, kendisini alçak diye tab -
kir edeni gözleriyle arayordu. 

O zaman Dük, bir delikanlının 
dairenin bot olan orta yerine at -
ladığmı ve sert bir hareketle Al • 
bayı bir tarafa iıterek kendi önüne 
dikildiğini ve kollannı kavuştura
rak durduğunu gördü. 

Hasıl olan ıeasizlik içinde bu 
delikanlının dik ıesi hala duyul • 
maktaydı: 

- Hami dö Loren, Dük dö 
Giz ! Babamın katili ! iki kere ha
in ve asi! Fransa kralı Dokuzuncu 
Şarlm ojlu olan ben, Şarl Dangu· 
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- Bu ekpm saat dokuzda! 
Sitedeki evde... Gelecejiz Mon • 
•enyör Giz, emin olunuz ki, gele

, ceiiz 1 Cümlelerini tekrarlıyordu. 

• 
PARDAYAN 

Prens Farnez ile Belıoder ara
sında geçen fU kııa ve uğursu<ı 
konutma ile Viyolettanın akıbeti 
kararlqtmhrken, Dük Dangulem 
Gize doğru yürümekteydi. 

Dokuzuncu Şarl'ın oğlu, • müt· 
bit bir hiddetin bütün benliğini 
kaplamakta olduğunu hi11edb·or· 
du. 

O bir az evvel arabada, Viyo -
lettanm yanında bir bakıma acı ve 

bir bakıma tatlı olarak geçen sa
niyeleri unutmuş bulunuyordu. 

O timdi, yalnız Balafre ismiyle 
anılan dinin mukaddes evladını 
Gizi, ıüphe götürmez bir maksat
la Viyolettaya doğru eğilmit gö
rüyordu. 

Giz ona alçak sesle birkaç sö<: 
aövlediji zaman Dük Dangulem 
ka 1binde timdiye kadar yabancısı 
olduğu bir duygunun uyandığını 
hissetti: Kıskençlık ! insanlarda 
ki kin ve dütmanlığın en amanıı-
zı ... 

Genç dük, yumruklan ıdnlmıs 
rözleri dönmüı, yüzü içinde ko -
pan fırtınayı anlatarak, kahra 
manian, reisleri olan Dük dö Gi . 

zin hareketlennı gozlenyle takıp 
eden ve onun bir itaretine hamı 
bulunan he.Ikın içine abldı. 

Birdenbire birisinin kolunu,.... 
kaladığını hi&aetti. Şiddetle d6n
dü. 

- Şövalye dö Pardayan ••. Tam 
vaktinde yetittiniz dostum. 

Pardayan cevap verdi. 

- Evet, sizi delice bir hare ~ 
ketten alakoymak için tam vak • 
tinde yetiıtim. Böyle nereye ko • 
şuyordunuz? Monsenyör Le Dükü, 
şu zavaJlı avanakların dediği gibi 
"Davudun oğlu,, nu tahkir etme
ğe mi? Aman ya. abbi, ne ka ar 
da sabırarzsınız Monsenyör? Yir
mi dört saatteoberi adam öldür • 
mek için terter tepinen Ye henüs 
buna doymamış böyle on bi11 ki
şilik bir kalabalığa kartı koyacak 
dünyada yalnız bir kiti vardı. o 
da şimdi öldü. Bu adam, babamdı 
Monıenvör. 

Pardayen Şarlm diitUncesini 
bu sözlerle oyalayarak onu kala • 
balığın dışansma doğru çekiyor • 
du. 

Dangulem, büyük bir inatla: 
- Pardayan, şu herifle mutla

ka konu,mak istiyorum, dedi. 

- Doğrusunu sövlemek laz~ 
gelirse ben henüz ölmek istemi • 
yorum dostum. Hele burada ken. 
dimi budalaca boğdurmak hiç de 
itime gelmez. Bir de 8lmeden ev• 
vel Morövere mutlaka b" IÖZ 
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söylemek isterim. Hot benim de ne doğru eğdi. Sonra yürümeğe 
avucum kqmıyor ya... Fakat ne ba§ladı. 
yapayım ki, henüz vakti değil! öteye bir dirsek, beriye bir 

Haydi bakalım, §imdi yürüyün.. yumruk indirerek yolu açıyordu. 
Ne o, gitmiyor muıunuz? Bu sırada bir .. Parisli şövalyeye 

- Siz gidiniz Pe.rdayan. Ben kar§ı biraz sertlenmek iatediyıe 
rızle biraz görÜ§eceğim. de onun gözlerinde gördüğü çıl • 

Şarl Da.ngulem bunları söy - gın cesaret ve belinde sallanan 
lerken hiddetinden gözleri yaşa - kocaman kılıç aklını çabucak ba-
nyordu. şına almasına sebep oldu. 

Pardayan onu §efkat dolu bir .1 Birkaç ıaniye içinde Şövalye 
bakıtla ıüzdü. Bu bakı~ta en de _ ile genç arkadaşı halkın Dük dö 
rin bir kardeş ıevgiıi parlıyordu. Giz eıraf ında teşkil etmiş olduğu 
Şarlın bir elini yakalıyarak: dairenin ilk sırasına vardılar. O 

- Bu kararın kati mi? Dedi. anda iki arkadaş Dükü, Paris kra-
- Dük dö Gizden nefret edi- lını, Balafre'yi [*] hiddetinden 

yorum. Şimdiye kadar böyle şid • mosmor, gözleri kan çanağına 
detli bir kini kimse hakkında dönmüş olduğu halde Kriyyonun 
duymamıştım. Yoluma çıkmış ol . önünde duruyor ve halkın alkış-
masınm belaunı çekecektir. larmdan duyulamıyan bazı sözler 

Şövalye kendi kendisine: söyliyor gördüler. 
- Aşk! Aşk! ... Sen bir hasta- Bu an hakikaten müthişti. Ge-

Jıktan başka bir şey değilsin! [. çen vakn şuydu. Kriyyon, Doku -
\'et şimdi de şu genç deliyi senin zuncu Şarlın Sen Jan Panjeli mu
pençenden kurtarmak lazım gc - hasarnsında "Cesur,, ünvanmı ver· 
lecek. Diye düşündü. Sonrft yük- diği Kriyyon, ölünceye kadar sa ~ 
sek sesle dakatten ayrılmatına imkan olmı-

- Madem ki, kararınız kati . yan bu yüksek ruhlu askeı, Kral 
dir. haydi ona doğru gic'e1in.ı . Fa- Uçüncü Hanrinin Paristen ç.ıktığı
kat ne yalan aöyliyeyim, konue • nı haber almı§, bin muhafız ve iki 
manız pek tuhaf düşecek. Jibole, bin Jsviçreli ile kapanmış olduğu 
benim emektar kılıcım. Korkma şehremanetinden çıkarak kralının 
ıon söz gene sana kalacaktır, de- yanına gitmeğe karar vermişti. O 
di. muhafızlara kumanda edemiyor • 

Pardayan ayaklarının ucuna du. lsviçreli bir Albayın kuman • 
kalktı. Etrafını bir gözden geçir- dasmdaydılar. Fakat Bir çoğu ya• 

di, Ve fapkasrnı kulağının üzeri - [*] Balafre =Yüzü yaralı. 

vAH~ı KA
t>ıNLAR t>ÖN 
MEz.E YE: 
ME'K' GE.i:. 
Rh'OR
LA.~oı . .. 
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ralı, topal, sargılı, aksak; kanlı o
lan bu büyük alay yola çıktığı ve 
baş tarafı Grev meydanına vardı
ğı zaman, Kriyyon en öne geçmiş 
ve hemen: 

- Muhafızlar ve İsviçreliler, 
ileri! Kumandasını venni§ti. 

Bu sırada ahalinin teşkil ettiği 
canlı bir Okyanos geniş dalgalaı 
halinde çalkalanıyordu. 

Evvela boğuk sesler, sonra hid
<let naraları, küfürler yükseliyor, 
havayı sarsıyor, kadınların inilti -
si, mızrakların çatışması bu kü -
fürlere karışıyordu. Böylece biraı 
zaman geçti. Birdenbire etrafı 

sessizlik aldı. Giz koşup gelmişti 
Bir hareketiyle h!\1k1 zaptetmiş, 
onları bakışiyle sanki zincirlemit
ti. 

Sonra Kriyyona doğru yürüdü 
Kısa boylu, toparlak, kır bıyıklı 
zırhı kamburlaşmış, yüzü gözü 
kanlı ihtiyar kumandan askerini 
durdurdu. Ve soğuk bir tavırla 
Dükü selamladı. 

Giz dokunaklı bir sesle: 
- Görüyorum ki, Lui Kriyyon 

muhaf ızlanm krala göVirüyor .. 
Dedi. 

Kriyyon ise acı bir sesle: 
- Mösyö Le Dük, çok doğru 

görüyorlar! Cevabını verdi. 
- Demek luvra gidiyorsunuz? 
Kriyyon büyük bir kahkaha ko

pardı: 

- Bu sefer yanılıyorsunuz! 

Çünkü Kral ile buluşmak uzere 
gidiyorum. 

Balafre haykırdı: 
- Dikkat ediniz Kriyyon ! Şeh

remanetinden çıkarak büyük bir 
hata iılediniz ... 

- Halbuki ıiz beni tekrar ora
ya sokarak ikinci bir hata işlem'~ 
iatiyoraunuz. Kral Parislen çık -
mıtlır Mösyö Le Dük, t,en de Pa· 
risten çıkacağım. 

- Sizi aldatL.ı§far, Kral. .... 

Kriyyon Gizin sözünü keıerekı 
- Yalnız bir ıöz iıtiyorum.J 

Bir söz! Yol açık mı? Dedi · 
- Evet, o yol bütün sadık ta

balarma açıktır ve kral. .• 

- Yaşasın kral! Hem dikkat 
ediniz Monsenyör. Vazifenizi çok 
ileri vardırıyorsunuz ki, bunun 
cezasını pek ağır olarak cekmeniz 
mümkü t 'ür. ikimiz de "Sen teoi
ri,, nişanını taşıyoruz. Bu nişanlar 

bize verilirken ikimiz de krala, 
mukaddes efendimize, sadık kal• 
mağa yemin etmiştik. işte ettirim 
şu yemini tutmak için Paristen 
çıkacağım. Hatta lazım gelirse 
bütün Sen Ligin cesetlerini çiğnİ· 
yerele... Ya siz Mösyö Le Dük? 
Yemininizi yatınız? 

Kalabalık halk küt1esinin ça1-
kanmakta olduğu Grev meydanın
da gök gürlemeeine benzer bir u
~ultu haaıl oldu. Ahali hep bir a• 
ğızdan: 

- :Ya§Alm Davudun oğlu! 
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Harp tehlikesi Tonton amcayf 
korlrutmuı bir gaz maskesi al· 
mayı tasarlamıştı. Aldı, ve kar
nını doyurmak için bir J9k;mta· 
ya .citti. Yemekten sonra biraz 
C!a (Rokfor) peyniri getirtti. Ko 
kusuaa tahammül e'demedi ve 
gaz •skesini burnuna taktr. 

HABER - ÇOCUK HAFTASI --------
1 rn IBJUYOR ·MUSUNUZ ? !I 

Su ılb>alı·ğıo 
11 

. · ~ · . . ~··· · 

d.anıre nça·ne 1 ovuNıLAR :ıM :ız f 

Kediler, yaşamağa alıştilda· 
n evden ne .kadar uza,ğa atıhr:lar 

sa atılsınlar ·geri dönüp yolları

m bulabilirler. tngilterenin Kent 
dükalığı ahalisinden bir kadın 

k(disini 482 kilometre ıua'kta 
b:ışka bir ıehirdeki 'bir tanıdığı
mı hediye etmişti. Kedi ·dört ay
·da bu kadar mesafeyi qarak 'ter 
rar eski evine dönebilmi§tir. 

nasmı s@.lka~nnn !1rs 1B ·rrDnzg '? 

1 ., 
• 1 

--tı 
Geçenlerde 

ölen İngiliz 

şairi Rudyard 
Kiplingin aL 

le aaını nalt'il aldığını biliyor mu. 
sun uz. 

Kiplingin annesi Ue babası 

ilk defa Rudyard gölü kenarım:l~ 
birbirine tesadüf etmiş ·ve tanış. 

mışlardı. 

Küçük Kipling . Bombay.da 
dünyaya gelince, annesi ve baba. 
aı 'nişanlılar gölü,. nün hatırası. 
nı ebediyen unutmamak üzere 
ilk çocuklannın adını Radyar<l 
koydular. 

* Geçenlerde altmış yaşında ölen 
:F.rank isminde bir Alman bütün 
.ömrünce içtiği Y.aprak sigaraları 
nı saymak mecakmdaydı. Bu a· 
damcağız ölümüne .kadar tam 
54 7 .888 yaprak sigarası icsmiş-

~ir. 

.Jr 
Dünyanın 

birçok mem • 
leketlerinde 

yıl baıı kar 
ve !>oı;Llkiar :arasında tesit ~. 
dilirken y ,eni Zelanda'da, ka. 
nunusani zarfında herkes bunal 
tıcı ısıcaklardan korunmak için 
günde iki defa denize girmekte • 
dir ... 

~ 
"Sümüklüböcek filden daha 

Yukarıda gördiiğijnüz bir dai. 
ırc ile halik Tcsmi olan kısmı 
ya kesiniz yahutta .üzerinden 
:kopye ederek bunu ;bir :kağıt 

üzerine g~iriniz. 
Sonra noktalı .çizgi ' -yerinden 

resimler drş tarafa gelmek 'Şartilc 
ikiye bölünüz ve bu~iki böldü. 
ğünüz 'k5.ğıdm .nr.ısma birinci ıe. 

ll : Hesap _ ıonilan 1 

kuvvetlidir!,, derlerse sakın bu• Bir kadın yuvarlak bir pasta 
ffl inanmamazlık etmeyiniz l Çün yaptı. Kendisinden bunu sekiz 
kü hakikaten sümiiklüböcek, fi. düz ç'izgi çizerek 21 gayrimüsa· 
le nisbetle .• kuvvetlidir. vi kısma taksim etmesi istendi. 

Sümüklüböcek kendi ağırlığın Bunu nasıl yapabilirdi.? 
dan elli misli fazla bir yükü sü· Resqlimiz kadının sekiz düz 
rükliyebilir. Halbuki fil kendi çizgi ile pastayı 21 gay.rimüs~vi 

ağırlığından iki misli fazla bir kısma nasıl dağıtmış olduğunu 

yükü sürükliyemez. gösteriyor. 
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',ulde :gördüğünüz ,gibi ıbir mu • 
• kavva koyarak böldüğünliz resim 

JLkiğıtlan_bu_mukavvaya yapış,. 

ıtmnız. ikinci şekilde gördüğü ~ 
.nüz gibi de iki tarafında~. dele. 
tek ip pağlar ve bu ip vasıtasi. 
.le pervane gibi bu kt\ğıdr süratle 
·~evirirseniz balığın daire içine 
girdiğini görürsünüz. 

.. , , Şen ~Mzler 1 
Bir aincma~yı1dın bir kasa. 

badan geçiyormuş. Kasabanın 

eşrafı kendisinden kim olduğu• 
nu sormuşlar. O da ,demiş 'ki: 

- Ben .bir yıldızım, herhalde 
kasabanıza gelmemden memnun 
sun uz ı;anırım ! 

- Evet ama, zatınız galiba 
kuyruklu yıldızsınız? 

- Neden dostum? 
- Kuyruklu yıldızlar 1700 

senede bir görünürler de ondan. 
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- Terbiyeli a· 
dam nasıl olur? 
- 'Kendisine bir 
hikaye anlattığı· . 

nız Zdman yuz defa işittiğini yü• 
zünüze vurmadan gülmekten kırı 
lır .. 
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Berber Bay Ordek özene bez.ene kestiği canım sakalı ne hale getireli. 

[hydah uğratmalar 1 

Bebek elbisesi 
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Bebekler,inc zarif bir elbise dik. 
mek isteyenler aşağıdaki resme 
~ikkat etmelidirler. Fistanın e. 
teklerini küçük güllerle süslemek 
için iğneyi .istediğiniz yerden so • 
karak resimae .gördüğünüz §ekil. 
ôe üç düğüm yapınız ve :sol eli • 
nizin baş parmağile ipliğin ucuna 
basarak iğneyi yavaşça ~ekiniz. 

Dş'lte ~n~e dJıç zoır soırgY 
"1<e ]b)UJJnOaron ceva~u 

ResJmıerl yazılarım okumadan bir arkadafmlza 
sorunuz ı Sakalım size nasıl cevap verecek? 

"Zengin bir ihtiyar olan Bay 
Süleyman 'ibir ,sabah yazıhanesi

nin ·yaruba§ına ·yıkılmı' bir halde 
füü bulunmuştu. Zavallının iki 
küreği arasına h'ir bıçak saplan· 
mrştı. 

Yazüıanenin üstünde vurulduk• 
~n 1sonra 'henüz kendini kaybet
meden yazmış ~lduğu bir kağıt• 
da da şunlar okunuyordu: Beni 

~·eğenim Ahmet vur ... ,, son keli· 
meyi ta~amlamağa vakit bulama 
mıştı .... 
CEVAP: 

Maktul yazdıklannın son keli• 
mcsini tamamlamağa vakit bula· 
ruadan düştüğüne göre masanın 

üstünde görülen kalemi hokkanın 
kmanna koymasına imkan yok· 
tur. 

.. Bay Cemal zengin bir adam· 
dı, tenhaca bir yerde olan kö_şkün 
de yalnız yaşıyordu, Bir gece he
nüz yattığı bir sırada koridorda 
ayak sesleri iş"itti, nefesini kese
rek bekledi. Biraz sonca yavaşça 
kapı açıldı, aralıktan bir hançer 
demirinin parıltısı görüldü. Bay 
Cemal bunu görünce hemen yastı 
ğ:nm altındaki tabancayı alarak 
yataktan fırladı, dı{arıya çıkarak 
meçhUI adamla dövüşmeğe başla· 
dt., 
CEVAP: 

Bay Cemal kapı aralığında 

hançer parıltısını görünce he· 

İşte size iki Buldok köpeği ki güne§ başlarına vurmasın di· 
ye bir güneş şapkası altına sığınmışlardır, Güzel değil mi? 

men yataktan kalkarken yatağın 
kapı tarafından inmesi ve yorga• 
nı aksi tarafa atması tabiidir. Hal 
buki resimde bunun aksi göste· 
rilmiştir. 

6U"AI>~ MER.-;ç~ 
RAKiBINİ !>\.l'l'A 
Ou~VRMEGE ÇAL\. 

$11.C:AK~ ı 

1 Dünyanın döı tbir yanma;; 
Talihsiz kadın 

C> --: •;;zıtw : .;#' ..:iö ..... • . ' • 
, .... o·. '· 

Dünyada talili insanlar arasırı· 
da bir çok da talisizler vardır~ 

Yunanistanın Patras ;ıehrinde sa 
kin Madam Kiryakopu1os tali· 
sizlik şampiyonu addedilmekte
dir. 

Madam .Kiryakopulos küçük 
·ya~mda anne6ini ve babasını kay 
betmiş, 18 yaşında evlenmiş. fa• 
kat iki ay sonra kocası ölmüştür, 
Bir sene ·sonra bir erkek çocuğu 
dünyaya gelen Madam oğlunu 

beslemek, daha sonra da onu bil· 
yütmek i~in 'bir çok zahmetlere 
katlanmıştır. Nihayet oğlu büyü 
müş, fakat talisiz kadrn gene .ra· 

1 

hat yüzü görmemiştir. Tam bir 
az rahat edeceğini ümit ederken 
geçenlerde p<)liskr gelmiş zaval· 
lı kadmı yakalayıp karakola gö• 
türmüştür. 

Hesap _!;ğlenceıi 
83X S867=111111 

66 X 3367=222222 

ll9 X 336i- 33333S 

l32 X.3367=4444H 

l 65 x 3367~5555 

BULMACA 
Ben öyle üç harfli bir yer pa*• 

çasıyım ki dört bir tarafımda su 
görmeden rahat edemem ve adı· 
nu neremden okursanız okuyu· 
nuz hep ayni manaya gelirim. 

1 
Adımı bulanlardan birinciye 

bir, ikinciye bir kolonya, üçüntb 
ye bisküvi vereceğim gibi, aytl~ 
ca iki y'üz kişiye de muhtelif hg· 
diyeler vereceğim. Gazetenizin 
kesilmetneQ için bu :bilmecenin 
kuponunu Haber guetesinin r, 
inci saylatımda bulıeı1rsınız. O 
rodan kesip bize hal mektubunu
zun İfinde gönderiııltı. 
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"Beyaz küt k~u aüaın şoföre hü. 
cum ederek onu yere yuvarlar 
ken, ayni şekilde giyinmiş diğer 
iki beyaz gölge de doktoru araba· 
dan dı;larıya çıkarmışlardır. Şofö. 

rün ifadesine göre caddenin tam 
ortasında gökten aşağıya sarkıl· 

mış ince bir ip gözüküyordu .. Be-

• yaz gölgelerden biri doktoru bir 
torba gibi sırtına alarak gökten 
asılı gibi duran ipi tırmanmaya 

başladı .. Diğe,r beyaz gölge de 

arkadaşını takip etti.. Tam bu es. 
nada kafasına bir da ı.'be indirildi· 
ği için şoför baygın bir halde ye
re yuvarlandı. işte bize anlattık. 
ları bundan ibarettir! 

Ortalıkta kimsecikler yoktu. t 
pe gelince b ir balona veya bir tay 
yareye bağlı olduğu muhtemel· 
dir, fakat şoför bir şey görmemiş. 
tir. 

Faik'i şoförün yanına bırakarak 
vaziyeti size anlatmaya geldim .. ,. 

Muavin H ilmi polis Alinin h i· 
kayesini dinledikten sonra düşün· 
meğe başladı. Aliye itimadı var. 
dr, fakat anlattığı hikayeye pek 
;;;:::-

- İyi ki seni gördüm. Bir apar 
bman aradığını söylememiş miy 
din? Bizim yanımızdaki apartr 
:nanın dördil.11cü katı boşmuş, tav 
siye ederimi 

de inanamıyordu. 

- Şoförü ve arabayı buraya ge· 
tirmeli idiniz, dedi. Bu adamı ben 
c!e şahsan isticvap etmeği ister· 
dim. 

Polis Ali derhal atıldı: 

- Onu ben de düşündüm, fa. 
kat arabanın motörünü bir türlü 
harekete getiremedik .• Şoför ben· 
zin deposunun dolu olduğunu söy 
!ediği halde, depoda da bir dam
la benzin yoktu .. 

- Herhalde fogiıiz generalini 
haberdar etmek lazımdır. Sonra, 
§t;förü buraya ·getirmenin bir ça. 
rf'.sini bulmalı, çünkü anlattıkları 
nız biraz esrarengizdir .. Biraz ev· 
vel İngilizce bildiğinizi söylemiş. 
tiniz değil mi? 

- Polis mektebinde ingilizce· 
de birinciydim. Bundan sarfı na . 
zar, şoför ayni zamanda fransız 
ca da biliyor.Esasen size anlattık ' 

lanmı hep fransızca söyledi. Son 
ra ingilizce olarak tekrar et tir . 
dim, hep ayni şeyleri söyledi ve 
kat'iyyen sarhoşa da bcnze~iyor· 

du. Yalnız yediği darben in tesirin 
den henüz kurtulamamıştı ve zor
it• kla nefes alıyordu. 

- Pek iyi, ben şimdi müdüriye. 
te t elefon ederim, sen de ıoförü 
buraya getirrneğe çalış .. Arabaya 
gelince, onu da muhafaza altında 

bulundurunuz ki etraflıca mua~ 

yene edilsin . . Diğer taraftan ge
nerali de h aberdar etmeli, her
halde daha uyumamıştır .. Durır 
nuz bakalım, galiba generalin te
lefonu da var! 

Muavin Hilmi masasının üstün· 
de duran telefon rehberini eline 
alarak generalin telefon numara 
srnı buldu ve derhal numaraları 

çevirmeğe başladı .. Dakikalar geç 
tiği halde cevap veren olmıyordu. 

BU 1'AV.ŞAN\ AR~AOASI. 
N\A HE O\YE ETMEK iŞ\lvo. 
RuN\ HA'(O\ ŞUNV GÖ"TURt. 
~iMOE SEV İNSİN ..... 

•6' .... •• ,, , 

A~ADAKi Re si N\DE ~ORovg,v NVZ ı 
NOk"TALAROA.N ~A~IDI. 8UKEREKfl . 
OkLARINI '<VKAR DAKt OKLARA 

. KADAR GETİR\~\Z. . 

f 

-~ . ' ~ J' - ~ ·- \ __ _ 
Muavin telefonu kapadı. Beş==============================::===::...:============ 

dakika sonra tekrar açtr, F akat Ve bu sefer istihbaratı istiyerek asarak, polis Aliye: 

gene cevap alamadı. Muavin Hil· generalle görüşmek istediğini bil - Benimle beraber geliniz, bu 
mi polis Aliye dönerek: dirdi. Santraldaki memur, tema~ı işi mahallinde halledelim, dedi ve 

- Demek şoför doktoru evine ~mine çalıştıktan sonra genera. derhal kaputunu sırtına geçirerek 
götürüyormuş öyle mi? lin evinden cevap verilmediğini po!isle beraber kapıdan fırladı.. 

- Evet Bay muavin. ' ' · - bildirdi. 
marn!.. Muavin tekrar telefona sanldı. Muavin Hilmi telefonu yerine (Devamı VtıT) 

- Teşekkilr 

ben o kada1 

ederim kardeşim, 
yükseklere çıka· 

---- ---
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MiKI ARAVIC 1: 14 

Bav Domuz durmadan bağırmasında devam ediyordu: 
- Bak Sakallı Gorilin çamaşırlau ne oldu? Haydi bakalım 

bunları temizle şimdi 1 
Bay Domuz bunu söylerken cidden korkulacak bir şekil al· 

mıştt. Gözleri yuvalarından fırlamış, ağzı bir karış açılmıştı. Eli· 
le de kirlenen berbat çamaşırları gösteriyordu. 

Miki elinde tuttuğu ahçı külahını evirip çevirerek: 
- Peki ama, nasıl? dedi. 
- Nasıl olacak? Benzinle!.. Al deponun anahtannı da koş 

benzin getir .. 
Miki ne işitiyordu? 

Benzin, benzin, benzin ha !.Aman ne saadet .. demek Miki benzin 
deposunun yerini de öğrenecekti.Ustielik kendisine anahtarı da tea 
lim ediliyordu. Bu hiç beklemediği bir saadetti, doğnısu. 

Anahtarı Bay Domuzun elinden ne kadar siiratle kaptığını 

imkanı yok tasavvur edemezsiniz. Hemen oradan uzaklaştı. 
Önüne gelene şaşırmış bir halde benzin deposunun yerini 

soruyor ve onların gösterdikleri yola kıvrılarak yıldmm gibi i
lerliyordu. Benzin deposu nihayet önüne çıktı. Kapısına kocalllan 
bir levha asmışlardı. Levha aynen .şöyleydi: 

"Benzin deposu .. İçeriye girilemez.,, 
Nacırl girilemezmiş. Mikinin elinde içeriye girmek salahiyeti. 

ni bir ferman gibi veren kocaman bir anahtar vardı. 
- işler yolu:1da .. Benzin deposunun yerini de keşfettik di

ye seviniyordu. Asıl sevinci içeriye girdikten sonra artmıştı. 
Depo, tavanlara kadar benzin tenekelerile tıka basa dolduru1mu• 
fu. 

Bir teneke benzin aldı ve dışarıya çıktı. ama na11l onu bir de 
siz Miklye sorun. Hiç çıkmak istemediği halde çıktı. Ne olurdu. 

Buraya müsait bir zamanda ser1'estçe girebilmek imkanım bul 
aaydı da aşıracakları benzinle kaçmak yolunu bulsaydı. Kapıyı k i
litleyip de döndüğü sırada gözüne, yerde yığılı duran kil i lişme. 
sin mi? .. Şu Miki de çok tatilidir vesselam. Şimdi bununla elin 
deki anahtarın kalıbını mükemmelen alabilir ve bu kalıptan bir 
anahtar yaptırabilirdi. Hemen bir avuç kil aldı. B ir kaç dakika i· 
çinde bu maksadına da kavuşmuştu. Kendi kendine: 

- Ala, dedi. Kalıbı bizim H ödük'e vereyim de aynını çıkar. 

sın bakalım. 

Benz.in tenekesin i hemen oracıkta bırakarak Hörüğe gitti. 
- Al sana, dedi. Benzin deposun un anahtarının kdlıbını vere-

yim de aynını yap .• 
Bay Hödük şaşkın §aşkın geriye bakarak : 
- Ne diyorsun ? dedi .. 
Fakat Mikinin izahat vermeye vakti hiç d e m fü;nit de(;il~i Bay 

Hödük Mikinin eline tutuşturduğu kalıba bakıp da: 
- Bu mükemmel kalıbı nereden buldun, diye sorarken o hem 

koşuyor, hem de: 
- Sonra anlatırım, şimdi işim var, diyordu. 
Miki hiçbir yerde durmadan doğru çanıaşrıhaneye geldiği 

zaman anahtarı Bay Domuza uzatarak: 
- İşte anahtarınız, dedi. 
- Haydi bu çamaşırlan nasıl kirlettiysen öylece temizle 

bakalım. 
Miki hemen işebaşladı. Hem temizliyor, hem de başardığı bil. 

yük i§in sevincinden şarkı aöylllyordu. Bay Domuz onun Uı:Ulece 
ği yerde prkı söylediğini gl5rllnce bapm Od tarafa 8allıya sallıya: 

- Bu dUnyada ne kadar budalalar var .. Ustelik tarla da söy
Hlvor. divordu . 


