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tamarnile boşa 
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l'e iken 28. 29 
""-t ıecesi biç 
b ~ldenilmiyen 
ır hadise ol . 

lnuıtur. Arazinin 
bütiin zorlukla -
~na vakıf o)an 
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)'~ ord-. b .. 
lı~'f&llİat .---n oır nc•at 
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'Japon kabinesi 
Prens SayooJI 

tarafından kuruluyor 
ta zabitin lntlher haberi 

Londra, 2 (Rad 
yo ile) - İm para · 
tor yeni kabineyi 
kurmak vazifesini 
Prens Sayonjiye 
tevdi etmiştir. 18 i· 
si zabitin Harakiri 
yapmak veya taban 
ca kurşunu sıkmak 
suretile intihar et • 
tikleri tahakkuk et 
memiştir. Son ha· 

Prens Sayonji berlere göre yalnu 
&silerin reisi yüzba§ı Malavo intihar et 
miştir. Diğer isi zabitler hapsedilmi§, 
Asi askerler iae kimilen kışlalarına dön· 
milşlcrdir. 

(Diler Jiin Jffi= 4 ~e) 
· -çıd ayyare er 

1nglllz gemtlerlne 
yiyecek attılar 
Şimali Çinde en aıağı üç tane

si de lngiliz gemisi olan 23 gemi, lnak iıt:yen iki l 
talyan k 1 
t o unun . 
q'zırl d kl Mareşal Badoglıo yem k yerken ... 

buzlar arasında kalmqlardır. M h b ka ak · • • • eş ur uz y çısı ve şampıyon Son ya kayarken ve balo elbisesile (göğsUnde 

l>ef h~ 1
b •rı çenberde bir tek Ha. da it1al ettiği mevzilerden çekile· Bu gemılere, Çın tayyarelen kazandığı madalye vardır) · 

yiyecek atmıılardır. R.aı ~ ulunam_amııtır. rek timal cephesini yeniden tan-
lııD s aaaa hahhazırda Ras Mu- zim etmek üzere yakında ric'at e· 

.etta ile . t"b . "aff k ır ı atını temıne mu- deceği muhakkaktır. 
a olmuıtur. • • • 

~s Seyyum'un da ileri hatlar- (Diğer haberler 4 üncüde) 

IVI Utanass. P 
l'lıürteciler 

Recep Peker 
lnkııap dersi için 
eehrimlze geldl 
C. H. Partiıi genel sekreteri Re-

cep Peker Ankaradan ıehrimize 
gelmiıtir. 

Recep Peker bugün üniversite· 
de inkılap dersini verecektir. 

Memurıarın 
maaşı arı 

Memurların mart maqları bu
gün verilmiye batlanacaktır. 

Saf Türk çocuklarıni Güneysu 
s Bulgarlaşbrmak istiyorlar Tektrdağı Unilnde 

t-.. b~Yada, eski harflerle ve Bul-f zehirlenen kafaları yoracak ve e- karaya oturdu 
~uk?metinin parasiyle çıkan zecektir. Fakat Bulgaristan müs- Dün Tekirdağma giden Güney-
~ enıyet,, ( !) gazeteajnin bat· lümanına hakiki saadd ve refah su vapuru Tekirdağı önünde ka-
)~ -lesinden birkaç parçayı alı- yolunu da gösterecektir. ray& oturmuıtur. 

Kayakı:ı1ar ve reisleri hAIA Alman yada •.• 
Fakat mDşahltler ıreldl, anlatıyorlar: 

61 kişilik yarışa 
4 Türk girdi 

Bunlar, 58, 59, 60 ve 
61 nci geldiler ... 

Birinci oJan Norveçli, mUsabakayı 4 dakika 47 
saniyede bitirdi. Bizim eı ncl Bay Erce• ise 22 

dakika 44 saniyede sondan famplyon oldu 1 

" Biz onlara yarışa girmeyin ı,. dedik-
se de "Maneviyatımız kuvvetlidir ı,. 

Cevabını Verdiler 1 (Yazısı 2 incide) 

' z: Evet, timdiden sonra Bulgariı- Vapurun imdadına _lim.anda bu 
:qll•tt:atan1ı mUslUman TUrk tandaki müslüman Türk çocukları- lunan Kemal vapuru gıtmıt, fakat idam 

9ocuktarınm vatenı nın kafasına "vatan olarak "Bul- kurtaramamııtır. Bunun üzerine 
a " ı a u·ıaryadır (? 1) garya,, yerleştirilecektir. stanbuldan dün ge!:e yarısı bir 

~" llıevzu üzerine yazacağımız Maaleıef münevverlerimiz, çok tahlisiye gönderilmiştir. 
~ok sakim kanaatlerle rneuamı ı1 üncüde) Bu ıabahtan itibaren tahliıiye 

Tramvay facDaRaro 
..., ,_, --~ c:wwwı ~~ ~ 

k~~t;.~ri;~;Jii'n 
~cenazesi 14,30 da 
lagün de bir tramvay 
bir kamyonu ezdi 

(7 azuı 4 ünciltle). 

itine batlanmııtır. Akşama kadar 
geminin yüzdürüleceği ümit edili
yor. Gemide has-ar yoktur. 

Edebi bir 
hadise! 

Edebiyatı cedide, Fecrlltl 
ve hececilerden sonra: 

"Cep takvimi ıairleri,, 
lsmlyle yeni bir edebi mektep 

zuhur etmlf 
Bu mektep ve reiaine Jair 
.)'.CIZI 3 Üncü .ayfamu.Jadır. 

''1bret olsun!,, diye eşeği de asmak olur mu ;ya? 
. . . - -- - ·- .(Y .... z mciııltl 



2 HABER - ~litam postası 

işçi kadınların kötü yollara 
sapmalarına sebep hep 

Beş çocuk anası 
bir kadın 

iDAMA 

Patronlardır Mahkdm oldu 
tngilterede genç, 

fakat beş çocuk a 
nası bir hastabakm 
kadın idama meh 
kum edilmiştir. 

iş <anununun, kadın işçileri 
korumaya baş;adığı gün bu 

öyle olmıyacak 
ildam hWanü ve 

rilmeden bir kaç d:ı 
kib önce, lehde Vl 

aleyhde haykıran 

kadınlar mahkeme kapılarına aaldır · 
utlar ve kapılan kapamak mecburi · 
tti haaıl olmuıtur. 

Dorotea isimli bu genç hastabakıcı, 
tedavisi altında bulunan 52 yaşında A 
da Bagli ismindeki sakat bir kadını öl· 

ı dürmekten suçludur. 
idam hükmü verilmesine az kalmış· 

ken, suçlu kadına bir şey söyleyip söy 
Jemiyeceği sorulmu§tur. Kadın hakime 
bakakalmış sonra dudaklarını açarak, 
b:r fısıltı halinde şöyle demiştir: 

''-Ben masumum!,, 
Hakim duraklıyarak, ikide bir du· 

d:ıldarmı ısırıp ıslatarak, sesine güçlük· 
le hakim olarak idam hükmünü vermiş 
tir. 

Bir Türk i§çi kadını İ§te böyle alın teriyle ~alııır ve yalnız emeğini 
•ataT. ı. 

Mahkum hastabakıcıyı akabinde ve 
kili görmüş ve mahkum kendisine şöyle 
demiıtir: 

'' Temyiz ediniz, temyiz ediniz. 

Dünkü anketimizde mües
seselerde kadın it;i çalııtıran 
bazı vicdansız ve kalbsiz patron
ların bunları nasıl hayvani zevk
lerine alet etmeğe çalı,tıklarını ve 
bu maksatla yaptıkları hareketleri 
yazmıttık. Türk kadın işçisinin 

namusuna uzanan bu elin it kanu
nu tarafından kırılacağı muhak
kaktır. Buna asla füphe etmiyo
ruz. Ve bu acı hakikatin ibret ol
sun diye diğer feci kısımlarını ya
zıyoruz: 

Bütün fabrikaları, bütün ima
lathaneleri gezin. Göreceiiniz ka
dın işçilerinin yüzde doksah beşi 
uıı beşle yirmi beş ya! arasındadır. 
Ve bunlar gayet çabuk olarak de
ğiıirler, tahavvül ederler. Eskileri 
gidip yerlerine daima yenileri ge
lir. 

Acaba bu kızlar, genç kadınlar 
r.erelere giderler: 

1 - Başka fabrikalara .. 
2 - Evlenirler, yah\Jt çah§ma

ğa ihtiyaçları kalmaz. 
3 - Hastalanırlar, çalışamıya

cak bir hale gelirler. 
4 - Fena yollara saparlar. 

ihtiyarlamak bahsini buraya 
katmıyorum. Çünkü bu da ayn bir 
dert ve deşilecek bir yaradır. Hem 
yalnız bizde değil, bütün dün
yada hu böyledir . Patron 
bir işçisinin otuz yaşını geçti
ğini görünce, onu fabrikasından çı
karıp atmak için bahaneler ara
mağa başlar. Çünkü patrona çok 
çalışabilen, ve çalışmaktan bıkmı
yan kam damarlarında hızlı ceve
lan eden yıpranmamış, yorulma
mış işçiler lazımdır. 

Hele 35 yaşını geçmiş kadın iş
çiye t~sadüf etmek ihtimali büsbü
tün azdır. Bunun icin kadın, bir 
işçi için ölmeden evvel uzun ve il· 
hrap dolu bir ihtizar devresi olan 
ihtiyarlık devrine girerken büyük 
bir mücadele başlar. Bu mücadele 
gençleşmek, genç ve güzl görüne· 
bilmek mücadelesidir. 

Dünyada ihtiyar yahut ihtiyar
lamağa yüz tutmu§ kadınları genç 
gösterebilecek hokkabazlıklarla 
uğra§an ve bu İf ten geçinen mil
yonlarca insan var. Fakat bunla
rın hepsi bu it için çok para alır
lar, korsalar, allıklar, türlü türlü 
kremler, boyalar, makyaj, masaj, 
bunlıınn hepsi pahalı ve mukabi
ftnde pek çok para ödenmesi lazım 
gelen teJlerd"r. 

Halbuki fakir işçi kadında pa-

ra ne arar? Kazandığı ile yalnız Temyiz etmeliyim. Ben suçlu değilim. 
karnını yarım yamalak doyurabil- Suç teşkil edecek hiç bir it yapmadtm.,, 
mektedir. Binaenaleyh yapabildi- Mahkeme salonundan çıkarken, malı 

kQm hastabakıcmm dört ayhk çocuğu· 
ği ıey katığını feda edip yalnız ek- nu bir arkada§t yanısıra taııyordu. 
mek yemek, ve bu suretle arttırabi.. --------------

leceği para ile saçlannın rengini ı·dam edı·ıen 
oksijenle killi su renginde sarıya 

boyamak, gözlerine fakir kadın- eşek 
ların en ucuz olduğundan en çok 
kÜllandıklan süs levazımı olan sür Suriyede, §İmdiye kadar görül
me, dudaklarına terkibi meçhul memit bir idam cezası infaz olun
ve tüpheli ruj sürmektir. Ti. ki muıtur: 
patron kendisini genç ıanıp fahri- Şama ))ağlı Vadiüzzaniye kö-
kadan kovmaıın. yünde fakir bir köylünün eıeii, 
- Ciddi bir lnıiliz ıtatiıtiline ıö- çeıme batmda dururken bir yan

re, lngil!erede bu şekilde genç gö- hthk neticesi olacak, köy ağala
tünmek, itinden kovulmamak için nndan birine bir çifte savuumıt, 
makyaj yapan itçi kadınlann ıayı. pek hızlı savrulan bu çifte ağanın 
sı, makyajı bir ıüı, bir zevk için karnına raııelerek hemen ölümü
yapan kadınların sayısından pek ne sebep olmuıtur. 
fazla imit. Bu vaka üzerine eıek sahibin-

İngilterede kadın itçilerinin pat- den alınarak muhtarın ahırında 
ronla mukaveleleri vardır, orada nezaret altına almmııtır. 
patron fU kadının yüzü buruıma- Ağanın ölümü bütün köylüleri 
ğa baıladı, diye bir tekmede kel\4 çok müteessir ettiğinden eteğinin 
disini dııarı atamaz. Halbuki biz- batını bot bırakan adamın mah
de henüz it kanunu çıkmamıt ol- kemeye verilmesiyle intikam ahna
duğundan patron bu hususta tama- ml)'acağr anlaıılmıt, düıünülmüı, 
miyle ve korkunç derecede serbest- tatmılmıı, neticede eıeğin muha
tir. Her istediğini, köküne kadar kemesine karar verilmittir. 
yapabilir.. Bu karar üzerine köyün yaılıla-

Gelelim fena yollara sapan iıçi rından ~ürekkep bir heyet eteği 
kadınlarına: köy meydanının ortasında sorguya 

çekmiı, hazır bulunan sahibinden 
Bir statistik yapılacak olursa, şimdiye kadar bir kabahat yapıp 

zavallı kötü kadınların büyük bir 
yapmadığı sorulmuıtur. 

ekseriyetinin vaktile işçi oldukla- Bu sualler esnasında etek tesa· 
rı meydana çıkacaktır. Bunları düf en anırdığından, bu anırma 
dinlerseniz atağı yukarı hepsinin cürmü itiraf mahiyetinde görüle-
maceralarmın birbirine benzediği- rek hemen idamına karar verilmif4 
ni göreceks1niz. tir. 

Bunlar bir yerde hizmetçi, ev- Genç köylüler büyük direkler 
lathk, ya bir fabrikada işçi, ya bir getirerek bir idam sehpası kurmuş. 
müessesede daktilo iken türlü teh· Jar ve kalın bir ipi eşeğin boynuna 
elitler, vaatlar yahut hilelerle bir takarak derhal idam etmiılerdir. 
takım sefil canavarların pençeleri- Eteğin cesedi diğer eteklere bir 
ne düşmüşlar, ve namuslarını kay- ibreti müessire olmak üzere bir sa
betmiılerdir. at kadar teıhir edilmif, sonra bir 

Diğer bir kısmı da her hangi dereye atılmıştır. 

bir fabrikadn çalışırlarken kendi- -------------
]erine "Beyaz kadın tüccarı,, adı-
nı verebileceğimiz bir takım mu· 
tavassıtların tuzaklarına düşerler. 
Günde on saat çalrşıp namuslariy
le elli kuruş kazanmaktansa 
kendilerine hiç bir fayda ( !) ver
miyen bu namuslarından vazgeç
mek telkinine kapılırlar. Ve ondan 
sonra işçilik hayatlarından vazge· 
çip kötü kadın olurlar. 

Fakat bu it çok ağır ve korkunç
tur. Çok çabuk porsuyup, ihtiyar
lar, türlü müthiş ve tehlikeli hasta
lıklar alırlar. lstanhulda tutuna-

maz olurlar. Ondan sonra Anado
luya geçerler. 

Orada da muhtelif yerlerde sürt. 
t,ükten sonra nihayet Zonguldağa 
demir atıp orada yerletirler. Gay
ri buradan başka yere gidemez, 
burada ölürler .• 

Bu zavallı kadml~rm en sonra 
Zonguldağa gitmelerine sebep bu
rada 6000 bekar ve fakir iıçi erke-
ğin mevcudiyetidir. 

Bu bahıe yarın da devam ede
ceğiz. 

Murad SERTO(;LU 

2 MART - 193~ _.-

Kayak('ılar ve relslerl hAIA Almanyads;: 
Fakat müşahitler Reldl, anlatıyorlar ı 

61 kişilik yarışa 
4 Türk girdi 

Bunlar, 58, 59, 60 ve 
61 nci geldiler ... 

Kıı olimpiyadlanna, Istanbul ı 
Daic:.Jık kulübü namıaa miifahit 
olarak ittir ak eden V edad. Abud, 
Ekrem, Hikmet dün Romanya 
bandıralı Daçya vapurile Roman
yadan tehrimize dönmüılerdir. 

Antrenör Riverle, kafile reisi 
llyaı ve müsabakalara girip kay
beden kayakçılar henüz Almanya. 
dadırlar; şimdilik Münihte bulu
nuyorlar. Yakında onlar da gele
ceklermif. 

Gelen müp.hitler Garmitteki 
müsabakalarda geri kalmamızın 

sebebini töyle anlatıyorlar: 
"- Biz üç kiJi İstanbul Dağcı

lık kulübü namına mütahit sıfati
le gittik. Maksadımız Türkiyede 
DağcılJik ve kayakcılığın en ça . 
buk bir zamanda gerek tefkilat ve 
gerek teçhizat bakımından ilerle. 
mesi için tetkikat yapmaktı. Ra
porlar topladık. 

Garmitte ecnebi kayakçıların 
kudretlerini yakından gördükten 
sonra bizim kayakcıların müıaba
kalara girmemelerini aöyledil. 
Antrenıörümüz ve kafile reiıi il -
yas bunu dinlemediler. Bilhaaaa 
Antrenör bizim kayakçıların ma
nevi kuvvetlerinin çok yükaek ol
duğunu söylüyerek bazı müsaba. 
kalarda Bulgarları, Yunanlıları, 
hatti. Romenleri geçeceklerini id· 
dia etti ve nihayet Türk kayakcı . 
lar.r ;;..,. ,,.._ ..... .,.ı, .... u., u. ..,~, W.IACı •• 

Her üç müsabakad. "da ıoO_, 
cu seldiler. 

Gazetelerdeki hüamılann bi
ze doğru olmaması lazımdır. Çiif' 
kü biz müsabakalara girmit dl' 
ğiliz.,, 

Dün gelen sporcuların ıetit' 
dikleri resmi raporlara göre, I 
buçuk kilometrelik sürat mn-1"' 
kasına 61 kişi girmiıtir. Biı~ 
müsabakaya airen dört genÇ 
sonuncu gelmitlerdir. 

Birinci gelen Norveçli, bu "'! 
saf eyi dört dakika 47 aanif,.,., • 
almlıf, Türk kayakçılarından ~ 
nuncusu 22 dakika 44 sanİF. 
aonuncu gelmittir. Antrenöriitı ,M 
lediği gibi ne Bulgarlar Ne "fd' 

J d6' 
nanblar, ne de Romenler bil • 
geri kalmamıı, bilakis çok il,., 
gitmiılerd ir. 

Y ~oslavyalı Tracek, bu ~ 
ıafeyi ' bet dakika 31 sanif ~ 
alarak on altıncı, Roına~!j, 
Schesser altı dakika üç -.mrr1 
yirmi sekizinci, Bulgar Yord' 
altı dakika dört saniyede otuı' 
cu gelmitlerdir. ,. 

B. . k'I · 60 '1 ızım ı er ıse 58, 591 , 

ind olmuılardır. 

On kilometrelik bayrak ~r1' 
tında da bizim kayakçılar soıı°' ,. 
cu olmuılardır. Hatta müsa~ d 

ya 1riren kayakçılarımız dan biri~ • 
ıeıenaen bır acı ...... _ J ti 

Döviz tahdldatı üzerine 

Beynelmilel şekilde 

Para ka~akçılığı 
şebekesi kurulmuŞ 

Bu şebekenin yapt:ıQı marifetler• 
şaşı ı ır ı ~ı..I 

Döviz tahdidatı koymuı olan Kaçakçılığın nasıl itledi; 
memlek~t~erde dı§arıya. para ka· gösteren b ir misali Sunday R•f ıl. 
çırmak ıçın arsıulusal bır sendika gazetesinin muhabiri ıe;yle ,.ıı 
tetekkül etmiıtir. Bu sendikanın maktadır: ~ 
Roma, Paris, Nevyork, Londra, "Berlinde bir iş adamınııı '~I 
Budapeıt~ ve Berlinde ajanları var de satmak istediği 100.000 'i 
dır. Teıkıli.tın arkasında çok nü- değerinde petrol hiHe ıe.,,tl 
fozlu ve kudretli adamlar bulun- vardır. 
duğundan işler aksamadan yürü- B J Al d t•~' 
mekt d" un.arı manya asa et/ 

e ır. lursa eline çok düşük fiyat I d"1 
İtalyanlar ayda yedi İngiliz li- cektir. Saba bile aldığı ,sr• f' 

rasmdan (bizim paramızla 47 lira hiç bir kıımını memleketteO ~· 
5~ kuruttan) fazla parayı ~ıt~rıy~ rıya çıkaranuyacaktır. SeO.~ 
g?nderemezler. Alman hukumetı nın bir ajanı bunu haber ~ 
~ı~ Alm~n~n memleket dıtına 16 it adamına yanaımııtır. 1' 1,sıl' 
ı1lıng (hızım paramızla 480 ku- tuktan ve mesele karııhklı .ıı , 
ruıtan) fazlasını çıkarmasına ya- dıktan sonra it adamı ııaısofe~ 
hut göndermesine izin vermez. Bu meıhur bir ~vukata takdİO' e 
parayı çıkarmak için de parayı mittir. İJ 
kontr~l bürosundan müsaade al - Avukat petrol h!eıe seıı-'1~ 
mak lazımdır· dikkatle gözden geçirdikl811, i'I' 

Memleketten dışarıya kaçırıl . zavallı it adamının dehtel ~ ıt' 
mak istenen nakit para, esham ve kalan gözleri önünde ıobıa 
tahvilat için kaçakçı te,kilitı, kıy- mııtır. tef' ıl' 
metin yüzde onunu peşin almak Bundan sonra avukat, a tt' 
ıartile bu iti görmekte ve kaçırdı· tıiı bütün senetlerin u~, 1Jlt 
ğ~ ~e.nkul_ kıy.~etlerle1 paraları ~a- tarih~erini yazarak m~9teri;_.,,,,r 
hıbının dıled1gı memıekette dıle- zayi ılmühaberi vermıt ve ~'f" 
yeceii bankaya depozito etmekte- dama giderek "petrol,, ~,ıl;' 
dir. sının ıubesinden "zayi,, ·~ti'· 

Döviz tahdidatmın bilhassa çok bedelini almumı aöy)edlİf etl;tı' 
sıkı olduğu Macaristan, ltalya ve it adamı bu mektubd. ~f'. 
Almanya da sendikanın faaliyeti koyarak Amıterdama si~'' 
pek fazla dır. raları almııbr., .. 
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Edebiyatı cedide, 
~ecri ati, hece vezni 
1 Cereyanlarandan sonra 

ff A"BER - "Alisam postait 

Hırsızlar 
Boş evin btttUn 

kurşunlarını çaldılar 'Cep takvimi şairleri 
J I Göztepede hat boyunda askeri 

diye yeni bir edebi mekteb mütekaitlerden Muammerin 26 

''3 

Haliç şirketinden 
açıkta kalan 

memurlar 

=--

numaralı bot evine kapısındaki 

kuruldu kilidini kırmak. sur~iıe. Kamil, ş·ırketten istedikleri ikramı·yey·ı QQ Mehmet, lbrahım, Huaeyın, Muı-
cerey&DID lideri de yeni sultaoUşşuara tafa iıminde _he~ ~1r11z girmittir. alamıyorlar• 

Ahmet Mublpmlş... Bunlar evdekı butun kurşun boru- ' netice ne olacak? 
lllfh.~oloji meaeleıi etrafındaki ğünde vapur ve tren tarifeıi tek- larmı keımitler ve çuvala doldur- Vapurlarını belediyeye devret-
l\ ~lar, bütün gazetelere si- linde çıkan edebiyat risalelerini muılardır. Hırsızlar arkalarında- tikten ıonra itleri pek yolunda gi. 
d:ı.!':l etti. Hepıi de muharrirlerini takip etmek zarureti varmıt gibi... ki çuvallarla kaçarlarken zabıta den{!) Haliç Şirketinin rahatı ye
~ bir yana yolluyorlar, fikirler Bunların furyası içine, kazara ha- memurlan tarafından yakalanmıt niden bozulmuştur. Vapurlar be -
-"lllJorlar. kiki bir san'at karıtmıf olıaydı, lardır. lediyenin eline geç.tikten sonra 
'il Biz, okuyucularımıza, bunların genç ıair meraklanmasın, mutla- Karadeniz liseıe- Haliç §İrketinin bütün memurları 
lı..,,c:aziplerini nakletmek vadinde ka bu eser, kulaktan kulağa sira- rinde yetişenler bir tekrar vazifeye alınmış, yalnız 
~uıtuk. yet eder, "aman ne güzel,, diye işi- cemiyet kuruyorlar tirket merkezinde çalışmakta o -
~ıeı;li!l'e. yin Cahid in, - zahir ken- tilirdi. Eslif, tiir hakkında "yaz- lan on yedi memur açıkta kalmış-
111 • Karadeniz liselerinden yeti .. en- ı d B d. b. ·· d . •ttigal buyurmadıkları i- mak,, değil, "söylemek,, tabirini ,. ar ır. u on ye ı memur ır mu · 
Siıı cc Ier bir cemiyet kurmak üzere dün d · k · beled. · ı .ı:_ - artık edebiyat kalmadı!,, kullanmıf tı. "Söylemek,, de itittir- et tır etın ıyeyı protesto a-
~1e il" Halkevinde toplanmı .. lardır. Top· • l lan · ı t b ,;_ an etmesini ve genç bir tai· mekle mukayyettir. ,. ny e ve vapur gerı a ma eıe -
.... d le lanbda hazırlanan nizamname o- b 1 ·ı ı "h b ... e endiainden evvelkileri hiçe Şiir, iyi ve kötü haberlerden, üs en e avunIDUf ar, nı ayet u-
-.h-• " d b" be · l b lı kunmut ve münak&§a edilmittir. k b" l 1 d • ·· ~--.g e e ıyat nım e aş - hatta dedikodudan daha çabuk nun çı ar ır yo oma ıgıru gore-
llı~~ !'anaatinde olmasını cidden yayılır. Bir ıairin adı duyulması Cemiyetin adı Karadeniz Genç- rek tirketi proteıto etmişler ve ik· 

pur1a direktöre mahsus olan Ha• 
liç motörünün satılmasını, elyevm 
ıirket1e belediye arasındaki dava
ya bakan hukuk mahkemesinden 
istemit ve mahkeme bu talebi ka .. 
bul etmittir. Yalnız konulan bir 
şart i~i bozmuttur. Mahkeme ka. 
ranna bu sabttan elde edilece)( 
paranın davanın neticelenmesine 
kadar adliye emanet kasasında 
aa.klanmaıı kaydı da ilave edil • 
mittir • 

Bu suretle 9irket buradan da 
umduğunu bulamamı§br. Bu va .. 
ziyette memurlara mahkeme kara,. ~ bulduğumuz için, iki zıd için, bir antoloji münakaşasının ler Birliği olacaktır. Cemiyet aza- ramiye istemiılerdir. 

""Qi ... • ki d 1 ddi d H lb k. · k · h" _1_ nna kadar ikramiye verilemiye .. ~ııya na e iyorum: alaalaheyine mi ihtiyaç vardır? anna ma ve manevi yar ım- a u ı tır ehn ıç parası YUK· 
:to • "" larda bulunmak makaadiyle kurul- tur. Biraz para bulmak için şirket ceği bildirilmiş ue de memurlar 

Nazım Hikmet, on ıekiz yafm· 
liiia muıtur simdi iılemiven 3 numaralı va • bunu kabul etmeme'lrtedirler. 
~ ~n~~~~~~- ~~mdLU~~y~~~ • ~----~----~---~-----~~---~Jette, yeni edebiyatçılar hak· debiyatla alakadar olan - hatti ti 
1 daSuatDervişinıuallerineıöy. olmıyan- nice nice vatandatlar. MOtekal erin, yelim ge~· 
'ee ... p vermi,. onun hakkında bir fikir tabibidir- ve dulların maa~ları ~ ~' 
~,,,;:- Edebiyah ölü bir mevzu ola- ler. ,, ... ı =:---· 'l ~ 
~ mı telQkki ecliyoraımız? • • ,,. Emlak Bankaımdan cüzdanla-
- BUntem bizcl ecl b"yat tık Co • !) 1...d··• • rmı kırdırmak suretiyle maat alan Kahveden dı•arı bi, .. ' e e 

1 
ar (Courir! unr müu ıı nın mu""tekait, yetim ve dullann maat· .., 

ntuatehcue değil mi?... ki 'l hakkmdak0 f!I-! .. 1 
S- es neaı 1 uuı fOY e- lan dünden itibaren verilmiye bat· Tophanede oturan koltukçu 

Hayreddin, Necatibey caddesinde 
Eftaliyuı gazinosuna gitmif, aahi
bi..ıAbdHr.rabim U. ka.vaua bılut· 
muıtur. Abdurrahim kardefi A· 

6i - 1%ce )'eni ve e•ki Türk ede- dir: 
~ •• Y,.a?hnrn hcıkiki üıtadları kimler- lanmııtır. Pazar olmaıma rağmen 
"'· .•• · ''Bizden evvel kim vardı? Kim bankada dün muamele yapılmıı· 

. - Eawı~ -a. _P L~•· -·- ___._ oritqa ne lıo~a?. Bu lxvlar etle- tır. 
~ne VUM;. -·~- ____._ ~-.,. ....... _, .,. 

cliirlüfii d ~·ıı ae atbuat Mü- kıq,, a mıı? "Binnai,, 1 mı? ~- Tahlisiye idaresinin sımla bir olarak Hayreddini kah
veden dışarı atmışlardır. Bu sıra
da Hayreddinin eli cama gelerek 
keıilmitlir. 

l'elr· n en gelecek ifarcti bekli· l • ., o an1 
m. nülden aa erı,, mı. zam ar bütçesi 

• "' 1f. 

ismini ·ık d 
~ ~··tah 1 efa olarak fransız-
bi)' u abattan itittiğ•miz ve ede
d, •~ızı temsil eden üstadlar
'b tJ. 

0 dufunu böylelikle resmen 
'"ll'end· ... · 
a.L . ~gunız ( Courir ! Courir ! ) 
·~erı • · d ' faırı e eskiler ve yeniler 
~ . etrafında, dünkü Akıam 
~ta eal •nde, Hikmet Feri duna tÖY 

J enıittir: 
,.Bır,,.;:n • -!ı •• d b" 
~ ... Yenı neım ıçın e ırçok 

~'1tacl· YC1%GnJar vardır. Ahmet 
' • 

1
' Cahit Sıtkı, Ômer Bedred

' tibi en Yeni hisleri kendilerin
ttfaı-;'"elkilere naaip olmıyacak 
~ ~.aöl'liyen birçok ıairler de 
~~ııye girmemiftir. Bunun da 
~. ~ •rti gene antolojinin tertibin
,Qın~~ lazımdır. Bu grupun 

~ı "!~r~lı beni aeçmifler.,, 
'-ldi: faırının ıu beyti aklımıza 

~ "-'-deııı L! • • ~ &1 zıpıri eser nist 
•uhan rncnem, diğer nistl(*l 

'~~ Seyfi, Yuıuf Ziya ve 
'.\t 'd~~e girmiyen diğer tanm
~ea'. ler hakkında, bu lider ve 

c.l( •ıl edip diyor ki: 

~~llciilerinden •onra gelen hiç 
~~l de okumadıklarını itiraf 
C'f~. ~· Ne yapalım, uyuyadur
•~='. J em bu kadar gürültüye ne 
~ dö~e ?.nlar İfi edebiyat tica
&ı..')o 1t1Ufler. Hem yazıp, hem 
~~ rlcır. Bari aan'at tarafını 

cak1tn1crr.,, 

~ ~,,.,,. 

\i '-''·-h.ııiki ti irin mevcudiye
~ takvim büyüklü-

\~ devirde iri, ıairlikten e
~a;ı ııiera benim, 

bir tek' uer gibi görünen "Aıkı 
memnu,, hatta "Mavi oe Siyah,, 
bugünkü nealin yaıp Ja nqretme
ğe sıkıldığı ve bir tarala aaklamak 
iatecliği çocııkluk devrine ait e.er-

lerdir.,, ' ·~b 
• 

Yukarıki münakata, !;ana ıu-

\ 

Tahliıiye idaresinin bütçesi 
400.000 lira olarak tespit edilmit
tir. Bu paranın elli bin lirası ile 
Akdenizde Kumkale civannda ye. 
ni bir radyofar istasyonu ile 
Zonguldak ve Samsunda birer tah. 
liıiye iıtaayonu yapılacaktır. 

Çabuk söndürüldü 

nu dütündürdü: ı--------------

Koskada Cümhuriyel caddeıin
de kunduracı Yaninin dükkanın· 
dan yangın çıkmıf, çabuk söndü· 
rülmüttür. Yangın elektrik telleri· 
nin kontak yapmaıından ileri gel
mittir. Hüseyin Cahidin tenıail ett!ği 

zümre ıark edebiyatmı devam etti
rememif, Türk haraını garp edebi
yatına geçirememiıtir. 

Ahmet Muhibin temıil ettijini 
söylediği zümre ise, tarktan biha
ber ... garptan? •.• 

Gören göz, kılawz istemez! ... 

Cep takvimi büyüklüiündeki 
şiir mecmualanndan kinaye ola
rak bu yeni tip ediblere "Cep tak
vimi ıairleri,, iımi konulmuıtur. E
debiyab cedide, F ecriiti ve hece
cilerden ıonra, "Cep takvimcileri,, 
de bir edebi mektep tetkil ediyor
lar. Bunların reiıleri de kendin
den menkul: - Ahmet Muhib
mif ... 

(Yl·NO) 
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GEÇEN SENE BUGtl'N NE OLDUT 

Ywıa.nlstanda VenlzellsUer bir isyan çı. 
k&rml§lar, 4 harp gemlBi ile Salamtn terııa 
nesi A8llerln eline geçmt§tir. 

1ııgllterede umumi harptenbert Uk deta 
olarak ticaret nıoau harp filosu Ue manevra 
Jara girecektir. 

Kan gelerek öldü 
F eriköyünde Civelek sokağın

da 12 numaralı evde oturan Meh· 
met isminde birisi dün ağzından 

kan gelmek suretiyle ölmüttür. 
Mehmedin verem hastalığı çektiği 
anlatılmıtbr. 

Şikayet üzerine 
Salim isminde biriıi Şehremi

ninde oturan Nadidenin evlenme 
itini takip edeceğini ıöyliyerek 

dört aydanberi 80 lirasını çekmit, 
f ika yet üzerine yakalanmıtlır. 

Zehirlendiler 
Eyüpte Kızıl mesçitte Kaplan· 

pqa medresesinde oturan hamal 
Ömerin karısı ile çocuğu yedikleri 
baldan zehirlenmiıler ve Haıeki 
hastahanesine kaldırılmı§lardır. 

~~'~E0S OR u~ u z.~si~'E~'(EVAP ~ -~·~;i-~'~· 
~'~----~~ ' . ' ---~ -= - - -~ ~*- -~~--- ------~'~-.' .\. 

BeyoQlu caddesi ve tramyaylar 
Beyoğlunda oturan eczacı C.M. imzalı okuyucumuz 

yazıyor: -

"Galatasarayla Taksim arasında alqamlan bılhassa nak" 
liyc vcsaitinin çokluğu ve Uatüste geliıi yüzünden yürümek 
kabil olmryor. Bu kadar çok kalabalık bir caddenin geni§k 
tilmesine imkan yoktur. Fakat, hatırıma bir çare geldi: A 
caba bu caddedeki tramvay fıattmı arka caddeye almak ve 
1ıtikW caddesinden daha ıenif olan bu yolu Tepebaıı bat-

tına bağlamak mümkün değil midir? Bir mühendis arkada 
§ım bunun mümkün olduğunu şehircilik noktasından da 
bir mahzuru olmadığını söyledi. Siz ne dersiniz?., 

CEVABIMIZ: Çok mühim bir mcvzua temas ediyor
sunuz; 1 Akşamlan Bcyofluna çıkıp da bu müşkülatla karşı 
]aşmayan bir yolcu tasavvur etmiyoruz. Elektrik şirketinin 
mukavelesi böyle bir hattı diğer caddeye geçirmeğe müaait 
sc, belediyenin bu itle alakadar olması lhmıdır. 

ODDmpDya'lt 

Dün bir havadiı vermiıtik: Yaz Ot 
Hn.piptlanna 4tirals ed4ICek olan ~ 
cıılar ve idareciler bqinci gelmeyi temin 
edecekler, selmezlerae maıraflanm 
kendileri ödiyeceklcrmi§. Abidin Da.
ver, bu havadisi kaydettikten aonr11t ve
rilen karan ıu alb noktadan c:erfıediyol'> 

1 - Dünyanın en yaman sporculan 
karıısrnda bizim en az beşinci olabilecC" 
ğimizi kat'iyctle kestirebileceğimiz hi~ 
bir spor şubesi yok gibidir. 

2 - Futbol gibi takım halinde yapr 
lan müsabakalarda,bu karann tatbik ka· 
biliycti pek yoktur. Meğer ki takırnm 
biltUn masraflan on bir futbolcu ile ida• 
rccilcre taksim edilsin. Fakat, on bir o
yuncudan birkaçı mükemmel oynar da 
gene be§ inci olamazsak ne olacak? Ki· 1 

min iyi oynadığını tayine kalkışınca, 
it sarpa sarmaz mı? Çünkil bizim fut
bolculann hepsi kendisinin iyi ve arkadat 
larmm f cna oynadığını iddiaya alıpr 
tırlar. 

S - idareciler, iyi diye seçtiği spot 
culann, Berlinde ayni dereceleri elde 
edeceklerine nasıl emin olabilirler ki ta· 
ahhüdname imzalasınlar ve üstelik bir 
bankadan kefalet mektubu getirsinler. 

4 - Bazı sporculardan taahhütname 
almak kabilse de, taahhildnamcnin ta· 
zammun ettiği parayı bulmağı ümid et" 

mck, dalgalı borçlara bir dalga daha 
ilave etmek demektir. 

5 - Berlin olimpiyatlanru görmek 
istedikleri halde. döviz alamadıklan için 
gitmiycn, zengin spor meraklıları, fır· 

sattan bilistifade gidip gezmek ve sonra 
taahhlitnamcyi ödemek için bu işe talip 
olurlar ve taahhütname verirlerse onlara 
buyurun seyahate mi diyeceğiz? 

6 - idareciler de, spor şampiyonla· 
rrmız da hep zengin olsalar ve taahhüt!· 
nameleri imzalasalar, gidip orada. ka· 
yakçrlar (:'İbi hezimete uğrasalar, para· 
lan ödetmek kabildir amma Türkün mft· 
1i b:zet ve şerefini ödetmek mümkllB 

, rnüdlir? AsTl bunu kim ödiyecek ve nr 
srl ödiyecek? 

Çuval hırsızı 
Tophanede kanalizasyon şirke

tine ait 40 bot çuvalı çalan sabı• 

kalılardan Abdullah .kaçarken ya. .. 

kalanmııtır• 



Habeşler Italyan 
muhasarasından 

Zecri tedbirler 
komitesi 

Bugün 
toplanıyor 

Zecri tedbirler tanzim komitesi Kurtuldu bugün Cenevrede toplanacaktır. 
gölü istikametinde devam ediyorlar. Bu Fakat bu, en ehemmiyetli toplan
g<Slün civarı mUthi§ ıurettc tayyareler tılardan biri olduğu halde dün hiç 
tarafından bombardıman edilmiştir. bir devlet mümcuili tek kelime 
Habe,ıer henUz harbin devam 

Roma 1 (A.A.) - Havas Ajansı 1 
bildiriyor: 

Üçüncü kolorduya mensup 'Silia,, 
ve (23mart) fırkaları Ras Kassa ordu 
suna cenuptan hücum etmek emrini al 
rnışlar ve hareketlerine 27128 şubat 

eecesi başlamışlardir. Ayni zamanda 
timalden de yerli kolorduıu HıbeJ kuv 
vetlerini çevirmek üzere Tembien üze 
rinc inmeb koyulmuşlardır. 

İtalyan kuvvetlerinin Ceva nehrini 
g~tiktcn sonra Sokata yolu üzerinde 
kain Çibuk nehrini işgal etmeleri üze 
rinc Andien mıntakasında muharebe 
baş1amışnr. Habeşler, düşmanın ken· 
dilerfoi çevirmek istediğini anladıkla· 

rından, daha ilk temasta §iddetli bir 
mukavemet göıtcrmeğe baılamıılardır. 
Son va:iyette şimalden yerli kolordusu 
nun ve cenuptan da üçüncü kolordu 
nun teşkil ettiği kıskacın ucları arasın 
daki mesafe ancak yirmi kilometreden 
ibaret bulunuyordu ki, bu topçu ateıi 
lJabeşJere ağır zayiat verdiriyordu. 

Arazinin çok arızalı ve binaena: 
leyh Habe§lere çok müsait olmasına 
rağmen, bunların mukavemeti yavaş 

yavaı azalmııtır. Kat't netice henüz 
malum defilse de, Habetlerin bu mu· 
harebeyi kitybettikleri muhakkaktır. 

Habefler çemberden kurtulmak 
için flddetle çarpıfıyorlar 

Asmara l (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor: 

Tembiende 27 ıubatta başlıyan mu 
harcbe kazanılmış telakki edilebilir. 
Düşman kendisini ihata etmek iıtiyen 
çemberden kurtulmak için şiddetle çar 
pıımııtır. Ra& Kassa ordusu çok ağır 
:zayiata uiramıştır. Mühim miktarda 
silah, hayvan ve harp levazımı iğtinam 
olunmuştur. Ras Kassa da Ras Muluge 
tanın akibetine uframııtır. Hava kuv 
vetlcri zaferi istısmar etmekle meşgul 
dür. 
Son muharebeler hakkındaki 

tats111t 
~amara 1 (A.A.) - Dub. Ajansr 

nın huıuıi muhabiri telsizle bildiriyor: 
Geçen cuma günündenberi şimal 

cephesinde İtalyanlar tarafından Ras 
Kassa ve Ras Seyyum ordularını ihata 
için geniı bir hareket yapılıyordu. U· 
mumi ltalyatı karargahında bugUn 
mevcut kanaate göre, şimaldeki Habeş 
cephesi bugün filen yıkrlmııtır. 

Yerli kolordusu birinci kolordu ile 
birlikte Tembiende Raıı Kassa ve Ras 
Seyyum ordularına karşı kat'i bir ha 
rckcte giritmiı bulunuyorlardı. Bura· 
daki Habe§ orduları şimdiye kadar 
Hausien istikametinde italyan hatları 

1 ru yarmak için mütemadi teşebbüslerde 
· ~ulunmakta idiler. 

Bir taraftan üçüncü kolordu Gerra 
nehri boyunca ilerlerken diğer taraftan 
bir siyah gömlekli fırkası ve Alp a 
kylarını da ihtiva eden yerli kolordusu 

, ~ddi • Abbinin şimnlinden cenuba doğ 
1 
ru ilerliyerek 28 şubat sabahı Vork · 

:Amba üzerinde çok kuvvetli Habeş mev 
:zilerini zaptetmişlerdir. Alp alayları ve 

1 >ıiyah gömlekliler, Habeşler kat'iyyen 
farkına varmaksızın iki bin rakımlı V ork 
• Amba tepesine tırmanmışlar ve bu su 
retle baskına uğrıyan Habeşleri göğüs 
göğUse cereyan eden bir müsademe ne 
ticesinde tepeden atmışlardır. Topçunun 
ve tayyarenin şiddetli bombardımanına 
rağmen Habeşler mevzilerini tekrar ele 
gecirmek için çok çahşnuşlarsa da ttal 
yan kuvvetlerinin tazyiki karşısında mu 
harebe meydanında üç bin ölü bırakarak 
çekilmiye mecbur olmuşlardır. Bu ölüle 
rin arasmda bir yüksek kumandanla S i 
kinci derecede amir vardır. İtalyanlar 
hu 'TtÜsademelerde beş yüz ölü vermiş 
!erdir. 

üçUncü kolordu ise bu esnada Gero 
ha hattına varmış ve ric'at etmekte bu 
lunan düşmanın arkasına düşmüştür. 

29 Şubatta İtalyanlar hareketlerine 
devam etmişler ve bu suretle şimal cep 
besinde harp edilecek bir halde tek bir 
ordu kalmııtır ki o da. Ras 1mru ordu 
ıu'dur. 

Buradaki askeri mahafil. Hobesista 
mn (faha §imdiden askeri bakrmrfan har· 
1il kaybetmit olduğu miitaleasmdadrr. 

fta!yan kuvvetleri Amba · Alaginin 
tenuouniia ileri yürüyüşlerine Aşangi 

ettljilnl söylUyorlar ıöylemiyordu. 
Adisababa 1 (A.A.) _ Röyter A Zec:ri tedbirler hakkında her 

jansı bildiriyor: Gayriresmi malumata hangi bir mütalea ileri ailn:nekten 
&öre, Antalo • Amba • Atıgi yolunun çekiniyorlardı. 
yirmi mil garbında Samra nehri boyunca Bu defa Cenevrede yapılacak 
tiddetli mUaademeler olmaktadır. müzakerelerin büyük bir kısmını, 

Şarktan ilerliyen İtalyanlar Ras Kas 
Romanya Dıt bakanı Titüleıkonun 

&a ve Raıı Muluıeta kuvvetlerinin şid 
detli bir mukavemet~ile kar§ılanmıglar . umumi emniyet hakkında hazırla-
dır. Mucya civannda cereyan ı:den gö dıiı formül üzerinde cereyan ede
ğüs göğüse müsadeınelerde yüzlerce t· cektir: Mevzuu bahsolan ıey, aza 
talyan ve Habeş ölmü§tür. İtalyan dağ devletlerin, 16 ncı maddenin ta
bataryalarx Habeş mevzilerini bombardı mamiyle tatbiki takdirinde birbi
mana ba§lamışlarsa da Habeşlerin yap · rine naıııl yardım edeceklerini gös
tıklan mUteaddit süneli hUcumlan yü· 
:ıünden topçu kullanılmamııtır. teren kaideleri tespittir. 

En son gelen haberlere göre, henli:z Fransa Lokarno muahedesinin 
ortada kazanan yoktur. Ve Tembiende tatbiki meselealnln 
bUyük muharebeler henüz şimdi baıla mUz•kereelnl lsteyecekmlf 
mıştır. Deyli Herald gazeteıinde okun. 

t4t numaralı ıtalyan tebll61 d 
ikinci Tembten muharebesi, kat'i uğuna göre, Cenevrede Fransa-

bir devreye girmijtir. ihata edilmiı olan nın talebi üzerine Lokarno muahe
Ras Kassa ile Ras Seyyumun vaziyet; desinin tatbiki meaelesi müzakere 
leri, her saat geçtikçe daha buhranlı ol· edilecektir. Lokarno muahedesi -
maktadır. nin tatbiki, Almanların Ren hav . 
142 numarah ltalyan tebllijl zasını i11al etmesi ihtimali kartı • 
Eritre cephesinde ağır bir mağhibiye· smda mevzuu bahsolmaktadır. 

te uğrıyan Ras Kassa ordusu infisah ha· 
Undedir. Bilhassa Lôkarno muahedesini 

Raa Ka••a intihar mı etti ? imzalamış olan devletler arasında 
Roma ı (A.A.) - Raa Kassarun ken bu mesele münakaıa edilecektir. 

diıini öldürdüğil §&yiası dolaşmaktadır. Münakaıa edecek devletler 1-
lmparator BIUr•e... talya, Fransa ve İngilteredir. 

De11ide bulunan Habet imparatoru· --------------
nun birden hastalanması yahud da ya· 
ralannuş olması ihtimali üzerine hususi 
doktorunu Adisababadan yanına çağırt 
maaı hakkında İngiliz gazetelerinden 
Deyli Herald §Öyle bir netice çıkanyor: 

"Sanıldığına göre, imparator apan 
sız ağlr :b.ir Jıastalığa ~•J...ıılo.uıwş, ycllJuL 

da ıayi olduğuna göre yaralanmıştır. 
İmparator hareketten sakıt olursa 

elbetteki İtalyanlar çok sevineceklerdir. 
Çünkü pek isabetli olarak tahmin et 
tiklerine göre, imparator, Habeşistanın 
İtalyan tecavüzüne karşı koyan kuvve· 
tin esasıdır.,. 

Gazete, Habeş imparatoru öldüğü 

takdirde, Habeş ordusunun kumandan· 
lar arasındaki kıskançlık yUzUnden mUca 
deleye devam edemiyecek bir hale gele· 
ceğine İtalyanların kani bulunduğunu 

söylemektedir. · 

Son 

İtalyan topçusu, Ras Kassa ve Ras Sey· 
yum ordularını mütemadiyen bombardı 
man etmektedir. Amba Alagi harbinde·· 
ki Habe§ zayiatı binlerce sayılmakta, 
ltatyan zayiatı ise bir kaç yüzü bulmak 
tadır. 

Habe§ler bol miktarda malzeme br 

raknutla't'dır. 
Şimal cephesinin en ıolunda İtal· 

yanlar pek az mukavemetle karşıla§mrt· 
tardır. Aşyangi gölU istikametinde ileri 
hareketine devam edi!mektedir. Negü· 
ıUn maiyetinde artık kendi muhafızla· 

rmdan başka kuvvet kalmidrğı söylen· 
mektedir. • J: .. 

Raa Seyyum kurtuldu 

Londra, 2 (Radyo ile), - Şimal cep 
hesinde İtalyanların kazandıkları muzaf 
feriyet hakkında İtalyan kaynakların· 

dan verilen haberlerin milbaliğalx oldu· 
ğu anlatılmaktadır. Bu meyanda Raa 
Seyyumla askerlerinin İtalyan çevirme t ı f l hareketinden kurtuldukları haber alın· 

e g r a ar 4::~~· Erltrell Habefler akatıldı 
Badogılo keyf içinde ••• Londra, 2 (Radyo ile) - Cenup 

İtalyan umumi karargahı, 2 (A.A.) cephesinde, general Graziani ordusuna 
- Mareşal Badogl:o, keyf içinde, gaze mensup 4000 yerli asker Habeş ordula· 
tecilere demiştir ki: nna iltihak etmiılerdir. İtalyan işgali 

" Enfes bir şey oldu. Habeşler ezil· altında bulunan mıntakalardan bir çok 
di. Bu ikinci bir ordudur ki mahvediyo kabile reisleri de maiyetleri ile beraber 
ruz. Ve yakında sıra iiçüncüsüne gele· Habeş kuvvetlerine iltihak etmektedir· 
cektir. Ondan sonra da zaten hiç bir ler. 
şey kalmıyor . ., 

Havas muhabiri Ras Kassa ile Mu 
lugetta kuvvetlerinin imhasından sonra 
Tembien muzafferiyetine kat'i nazarile 
bakılabileceği kanaatindedir. İtalyanla 

rın ilerlemeleri şunu isbat etmi§tir ki 
Tembien gibi münhasıran tabii istihkam 
lardan müte§ekkil bir arazi üzerinde 
dahi geniş mikyasta herhangi bir hare· 
ketin karıısında Habeşler tutunmaktan 
icizdirler. 

Diğer taraftan Habeılerin ihtiyat 
kuvvetleri olmadığı da kaydedilmekte 
dir. Söylendiğine göre, bizzat impara 
tor muharebenin son anlarında muhafız 
kuvvetlerile birlikte gerek Ras Muluget 
taya yardm etmek ve gerek Ras Kassa 
ya yandan hücum etmekte bulunan 
üsüncU İtalyan kolordusunu <'.rkada"t 
vurmak maksadile şimal istikamctind: 
ilerlemek teşebbüsünde bulunmuştur. 

Vaktinde yetiıemiyen imparat ,_, 
Quoram civar•nda sıkıştırılarak önemli 
:zayiat verdikten sonra çekilmeğe mc; 
hur olmuştur. 1 
ıtalyan m~nabHnln haberlerJ [ 

Tigre cephesi 2 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, 

ltalyanlar Ras Kassanın 
kurtulduOunu itiraf ediyor 

Asmara, 2 - T embien muhare
besi hakkında alınan tafsilat tun· 

lardır: 
Abbi - Addinin şimalinde bulu

nan \Vark • Ambanın istirdadı 
için bütün teşebbüsleri akim kalın
ca Habeıler Abbi - Addiye doğru 
ricata batlamıtlardır. 

Burada ıimalden gelen üçüncü 
kolordu ile cenuptan ilerliyen yer
li ltalyan askerleri Habetleri çevir. 

mitler, fakat 28 . 29 şubat gecesi 
Ras Kassa muhasara zincirini kı· 
rarak askerleriyle beraber Takaze 

istikametine kaçmaya muvaffak 
olmuştur. Bombardıman tayyare. 
leri Ras Kassayı takip ediyorlar. 

Halihazırda, sol kolları müstes

na olmak üzere şimal cephesinde 
Habeş kuvveti kalmamıştır. 30 
bin kişiden mürekkep bu Habet 
kuvvetinin vaziyeti de ümitsizdir. 

Bulgaristanda 
Türk çocuklarını 
Bulgaı· yapıyorlar 

(Btı§ taraf .. 1 incide] 
yanlıt bir zihniyetle devri Hami
dide, Amdülhamide methiyeler yaz 
malda, ittihat ve Terakki devrin
de Jon Türkleri alkıtlamakla dal· 

kavukluk yaptılar. Hila da bir 
takım haikcileri - hata - Allah 
kadar yükıeltmekle bir ıUn ele hir 
yağlı kuyruk geçirmeği kuruyor
lar. 

1(. jll- 1(. 

Hükumetimizin bu şuursuzca 

hareketlere karşı göz yumması, 
BulgarlığlJl asil ruhunun ııarıdır. 
Medeni memleketlerin hiç birinde 
bu kadar müıamahakarlığa te:ıa

düf edilemez. Bütün cihan mede· 
niyetine karıı hükumetimi:ıin bu 
ulüvvücenabını anmakla bir zevk 
duyuyoruz. 

1(. ~ ııı: 

Bütün kitaplar ba!müftülük ma
kamı alisinin nazarı tasvibinden 
geçtikten ıonra maarif nezaretin· 
ce tasdik edilecektir. Hükumeti
mizin mektep kitapları hakkında 

son neşrettiği kanun çok ;erinde· 
dir. 

• 
Satılmıı bir adamın kalemin· 

den çıktığı ilk nazarda anlatılan 
yukarıki satırlar bugün muharrir 
arkadaşımız Abidin Daverin de 

nazarı dikkatini celbetmiıtir. Ar
kadaıımız bu hususta yazdığı uzun 

bir baımakalede tunları söylemek
tedir: 

Asıl yağlı kuyruğu Bulgar hü
kUmetinin, kentli önüne attığı 8'1§
mültülükte bulan bu mürteci •ol
ta, Türkiyeyi seven, Türk inkılabı
m metheden müntwver Bulgari•· 
tanlı kardeılerimize böylece hü-
,...,,,.. n&.• •-A&.c;.~'' •ıı 

"Gayeleri kentlileri gibi Bulga
rütandaki diğer Türkleri de Bul
garl'l§hrmak olan bu gözcle (!) 
Bulgar vatandCJ§lannın oradaki 
Türkler tarafından layık oldukları 
mrette karıılanacakları f üpheıiz· 
Jir.,, 

12,5 milyon işsiz 
Vaşington, 2 (A.A.) - Ameri

ka it federasyonu resmi bir rapo

runda ikinci kanun ayı içinde iısiz 1 

ler ıayııında 1.229.000 fazla kay de 
dilmektedir. ikinci kanun ayın· 
da iısizlerin yekunu 12.626.000 İ· 
"di. 

2 MART.:_ 1936 ~ 

Japonyayı eJlodO 
tutan kuvvet .. 

Bu adam karaeJde· 
cemiyeti reisi s 0 

yaşındaki 

bir lhtiyardlt 
Japonyadaki son isyandan babsed~ 

fransızca Pari Soir gazetesi bu isY'~4 
1932,1935 iıyanları, 1904 Rus - Jaf"t' 
harbi ve 1894 deki Çin - Japoll ııır 
gibi bir tek kişinin eseri olduğunu )'3' 
yor, ve soruyor: 

Avrupada bitmiyen, ilAhi detı'~ 
kadar bir kudrete sahip bulunan ve fı t 
lerini imparatora varıncaya kadar t~ 
rnağa muvaffak olan bu adam kirrıcJlr 

Bu adamın maksadı her şey oe ~ 
tirmektir.Eıkl içtimai havayı dirilttll' 

Hayatta model sayabildiii ş~ r 
Hideyoşi ismindeki milli bir Japon 1" 
ramanından sonra, Napolyondur .. 

Toyama bugUn mevcut gizli çe ~ 
yetlerin en eskisi olan (Kara Ejder) 
miyetinin başındadır. . r 

Bu adanun maksadı her şeyi it~ 
mekdi. Eski i~timai havayı diriltti' 
beyaz insanların Japon toprald•r? 
vücude getirdikleri binalarx yıkılırı'~ 
kadar sarsmak, başka çare bulaıfl' 'I 
takdirde §lddet kullanarak manevi ş'J~ 
tun önUne geçmek Japon meziyeti' 
uyandırmaktır. ti 

Reisi bulunduğu (Kara Ejdet)', ı 
tün öteki gizli cemiyetlerin mefAl~ 
zifesini görmektedir... -1., 

Japonyadaki askeri kıyamın .. 1 
masından sonra, Çin siyasi mahafılil' 
bir emniyet bir nikbinlik uyan~ 

Sovyet kurye 
lerine Japonıat 
saldıracak mı~, 

Moskova: 2 (A.A.) - Kabare ~ 
tan gelen itimada değer haberlerei 
Harbindeki Japon makamatı 1tfaııÇ 
Sovyet konsoloshanelerine diptoııı• ~ 
evrakı götüren Sovyet kuryelerine~ 
pek yakında bir tecavilzde bulut! 1. 
kararlaştırmıştır. Bu tecavüziln tti 
T--~-1~-.:ı .. ., l-ııuıka bir çok beyaı: ~ · • 
nn da çalı§makta oıuı..6 - -··· - ı 
idaresine tevdi edilmiştir. _/ 

Bükreşte 

Yahudi 
aleyhdarhğl 
Şiddetleniyor .f 
Bükreşte iki yahudi gazel~~; 

de.resi önünde büyük nünı"~ 
yapılmı§ ve yüzlerce nazi" k.• 1'' 
sun yahudiler, kahrolsun pı• ıt' 
hudi matbuatı,, diye haykı,.... 
lardır. ~ 

Polis vaziyeti teskin içirı 
otomobillerle gelmittir. _./ 

Tramvay facialar•, 
Şişhane yokuşundaki tramvay zelmektedir. Yelkenci Me~ fi . ~ kazasına ait tahkikat devam edi- vatman Hayreddinin de \fası 

yor. Fen heyeti tarafından hazır· ri iyidir. ~r 
lanan raporun bugün, olmazsa Tramvay tirketi iıpel<te; ,l 
yarın tahkikat~ resen idare eden yazi ile kontrol lsmailin aile 'tt'J 
lıtanbul müddei umumiliğine ve- sonradan vereceği tazmin•t~tti'' 
rilmesi muht~meldir. suben bir mikdar para verll'' 

Ko~trol •.•mall llldU .• Bu sabahki kaı' ~ 
T ahkıkat bır yandan surer - • de 

xen kazada yaralananlardan biri Bu ıabah Şehreuıinırı tıflıf 
daha ölmü§tür. Bu zavallı kurban, kamyonla bir tramvay ç•?'~ 1Jİ 
11 numaralı kontrol İsmaildir. tı~ •. E~liyets~z tof~r mu•:::;.,;,; 
Kontrol lsmail o gece Tepe başın· hının ı~aresındekı 3612 atdıl' ~ 
dan tramvaya b\nmi§, arabanın kamyon T opkapıdan ·tl<''ı~ 
içinde biletleri kontrol ediyordu. yi~~den f azl~ ku~u~arıes;ştti b' 
Tramvay devrilince muhtelif yer· getırırken Şehremınınd t,,s" ıı 

·· ·· d 46 ralı ,,~ )erinden yaralanmıt, sağ bacağı nuı onun e numa d ıııe ' 
feci bir tekilde ezilmitti. vayla çarpışmıttır. Müs• e.rilı"it 

Beyoğlu hastahanesine kaldı- tiddetli olmuı, kamyon de 11t~ 
rılan kontrolün bacağı kangren ön tekerlekleri tranıv•r° Jı;ıl1ol , 
olduğu için keailmİ§tİr. Kangren girmittir. Kamyondaki • iıı Jııl~ 
ilerlemiı, vücudüne sirayet ederek yerlere yuvarlandıkl~rı ~ 17i fi 
bu zavallıyı öldünnüttür. tulmuılardır. Vehbıy,e ~1" 

Kontrolün cenazesi bugün iki olmamıf, kan.dan sona 
buç~a Nitantaıındaki evinden bırake.rak kaçmııtır. ,~~ 
kalaırılarak F eriköy mezarlığına Kamyon tramvaytJI ~,.,,; 
gömülecektir. güç halle çıkarılmıf, bO • 1'İ' 

Diğer hastahanelerde bulunan. hatta tramvay seferı-ı 
larm sıhhatleri günden güne dü- kadar it.li1-ememittir• 



Merhamet .Al' llVl
0
llnmr.,1 / ıı.ılJlı,. 

Doktor Sacit içeri girdi, dü,ün- ı 
celi görünüyordu. Elim sıktı. 

-Merhaba! 
- Merhaba doktorcuğum, ne 

\'ar, ne yok? 
Bir koltuğa gömüldü, yorgun 

ıörünüyordu, cevap verd · : 
- Canım sıkılıyor. 

- Yorgun görünüyorsun. 
- Evet yorgunum, fakat sebep 

.bu değil. 
- Peki, nedir? 
- Ciddi bir mesele... Bir ders 

aldım. 

- Kimden? 
-Hayattan! 
- Anlat bakalım, ne oldu? 
Doktor Sacit bir cigara yaktı, 

biraz dü,ündü. Sonra anlatmağa 
ha,Iadı: 

- Zenginlikle benim mali vazi
yetim arasında dağlar kadar fark 
olduğunu biliyorsun. Bununla be
raber eler timdiye kadar ona bu· 
na. dağıttığım para ve saire toplu 
olarak elime geçıe kendimi olduk
ça zengin sayabilirdim. Azizim, 
hayatımda bir servet dağıttım; he
diye verdim, sadaka verdim, tanı
dığıma, tanımadığıma yardımlar
da btllundum, dostlarıma, dostum 
olmıyanlara, hatta belki düıman
lara borç verdim. istenilen b'r 
§eyi reddetmek elimde değildi. 

-Neden? 
- Evvela irade zaafından ... 
-Sonra? 
- Sonra, böyle yapmaktan zevk 

duyduğumdan ... Birisine hizmette 
Yardınıda bulunmak.~lcıt-1•• hanp 
t • - - .. na yatta hıçbır ıey yok 
ur. itte bu .. d h ··ı .. .. yuz en eıapsız, o çu-
~~z Para dağıttım. Fakat bir gün 
ıkı haki katın farkına varınca ışın 
fekli değitti. 

Bunlardan birisi şu: Yardımda 
bulunduğum k;mselerin mühim bir 
kısmı ben: • .'.'e~e koyup: 

"-Enaiy· kandırdık!,, . 

k O.iyen soyundandı. ikinci haki-
at ıse bu kadar üzücü değildir: 

Benden yardım görenlerin bir kıs· 
mı da Yardıma muhtaç ve layik ol
mıyan kimselerdir. Bak sana bir 
misal anlatayım: 

Bir gün evimin kapısı çalındı, 
hırpani kılıklı zavallı bir adam: 

- Allah rızası için dedi eski b' I ' 'r elbiseniz varsa bana verir mi-
•iniz? 

Adamcağızın üstü ba•ı limelime . d' :; 1 1• ayak parmakları kundurasın-
dan dıtarı fırlamıstı. Üzerinde 
~Ömlek namına bir ~ey yoktu, de-
1~ deşik ceketini çıplak sırtına 
iri"-' • p ' ,,. •ulfb. antalonundan dizleri 
RÖrünüyordu. 

Elbise dolabımda kat kat elbi
•e~erim vardı, ayrıca artık hiç giy
~1Yeceğim bir sürü elbise de evin 
tr kötesine atılmış bulunuyordu. 
ı:rıımdaki zavallının feci hali 

rııaında birden bunları hatırlı
l'ıtrak kendimden utandım. 

. Adamcağızı içeri aldım, yepye
~~ ıayılabilecek bir elbise seçtim. 

tr de perdösü ayırdım. Baştan 
'tııfı tertemiz giyindi. Ayakkapla. 
!'ıın da kendisine iyi geldiği için 
~ePYeni bir de ayakkabı sahibi ol
lc u. Sonra eski elbiselerini bir pa· 

el
et Yaptı ve türlü teıekkürlerle ev
en '" kt itt" • :rl ı, g ı. 

~ "'Pblım iyilik dolayıaiyle se -
~ ~ndeydim; fakat dört bet 

lonra .•• 

Bir gün kapı çalındı. Evde ge- Habralartnı anlatan : EFDAL TALAT - 6 - Yazan: IHSAN ARl P' 

ne benden batka kimse olmadığı -------------------------------------------------------------------------------~ 

lngilizlerin işqalinde bulunan için kapıyı ben açtım. Bir de ne 
göreyim, geçen günkü fakir adam 
gene o eski elbiseleriyle kartımda 
değil mi? Evvelce uğradrğı evi u- k 
nutacak kadar hafızası zayıf olma· ırmızı 
lı ki: 

konaqın bir odasına alındım 
- Allah rızası ıçın, diye gene 

yalvardı, eski bir elbiseniz varsa 
bana verir misiniz? 

Biraz geç amma, nihayet dolan
dırıldığımı anlamıttım. Bu herif 
bu suretle insanların merhametle· 
rini istismar ederek topladığı elbi
seleri satıp geçiniyordu. Kendisi
ni polise verebilirdim, fakat öyle 
yapmadım. 

- Defol! diye haykırdım, bir 
daha buralarda dolaşayım deme! 

Daha böyle kaç misal sayabili-. 
rım. 

itte bu yüzden, ıahsan tanıdı -
ğım ve muhtaç olduklarına kana -
at getirdiklerimden başka kimse · 
ye yardımda bulunmamağa karar 
verdim ve bu kararıma senelerce 
5adık kaldım. 

- Sonra? 
- Sonrasına !İmdi geliyoruz. 

Geçen gün kızımla beraber bir ye
re gidiyorduk. Yol da oldukça le· 
miz giyinmit fakir halli bir deli
kanlı yanımıza yakla,tı, fısıldar 
gibi bir ıes\e ve gayet mahçup bir 
tavırla: 

- Affedersiniz, dedi, karnım 
aç .. Dün sabahtanberi bir şey ye· 
medim. 

YüzUe,e b.ktı1D zeki bir ifadesi 
vardı. ~endisinde an ... -. .. ı uaıı ae 
görünmüyordu. Fakat ben bu tcl
kikimden memnun olmadım. Çün
kü haline acıyıp - yapmak istedi
ğim gibi - birkaç lira versem, i
çinden: Enaiyi kandırdık!,, diye 
bilecek bir aciama benziyordu. 
Söylediklerini duymamış gibi ya
parak ilerledim. Lakin kızım öy
le yapmadı, fakir delikanlıya bir
kaç kuruş verdi. Söylendim: 

- Verdiğin parayı meyhaneci· 
ye devredeceğine emin olabilir
sin! 

Kızım ba,ını salladı: · 
- Belki haklısın baba, dedi. fa . 

kat ya söylediği doğru ise ... 
Evet, ya söylediği doğru ise? Ya 

zavallı genç yirmi dört saattenberi 
hiçbir ıey yememiş ise? Belli etmi
yerek peıinden yürüdük. O hiç bir 
şeyin farkında değil gibiydi. Önü
ne ardına bakmadan yürüyordu. 
Jlk rasgeldiği meyhaneye girece
ğinden ve kızımın verdiği beş on 
kuruşla rakı içeceğinden emindim. 
Fakat azizim öyle olmadı. 

Zavallı delikanlı ilk rasgeldiği 
fırına girdi ve biraz sonra elinde 
bir somun ekmekle dıtarı çıktı. Ek
meği öyle bir hırsla ısırıyordu ki 
deminki insaf sızlığımdan utan. 
drm. Süratle yanına yaklaıtım, eli
ne birkaç lira sıkııtırdıktan sonra 
bir hırsız gibi süratle uzaklaştım. 
Kendisinden af dilemeği öyle iı· 
terdim ki .. fakat buna cesaret e
demedim. 

Doktor Sacit suımu,tu. 
- Net:ce doktorcuğum? 
- N~tİc ! mi? Kararımı değiş-

tirdim, H;:; ;,..,., Rasgele yardımda 
bulunurs a.nı, filvaki aldanmak ih
timali var; fakat yardımı redde
denem bu ıefer de batka bir nok
tadan a~dnnacağım . 

Nakleden: f ahire Muallô 

İngiliz çavuşu, sözlerim kendi.! 
sine tercüme edilir edilmez hemen 
hazır vaziyeti aldı ve beni kapının 
önünde bekliyen otomobile neza -
ketle davet etti. 

Orada bulunanlar işin böyle bir 
cereyan alacağını akıllarına bile 
getirmemitlerdi. Onlara göre 
Rum bakkalın bir yalanı, bir ifti
ra11 ile pılıyı, pırtıyı toplayıp, üç 
aylık kirasını pqin vermit oldu .
ğumuz halde evden çıkrp gidecek
tik. Onların nazarında bu iı bir 
saatlik kolay ve gürültüsüz bir ev 
b<>!altma hadisesinden ibaretti. 
Ve böylece fırsat yoluulu ev sahi
bimiz iyi bir para vurmuş olacak-
tı. 

İngiliz çavuıiyle aramızda ter
cümanlık etmek üzere gelmiş olan 
herif de bu iti (hüsnü idare) et -
mek ve bizim evden derhal çrkar-
tılmaklığımızı temin eylemek mu
kabilinde bakkaldan dolgunca bir 

bahtit koparmak sevdasında idi. 
Ev sahibi, benim doğrudan doğ -
ruyalngiliz makamatiyle temas 
ettiğim takdirde bu komployu 
meydana çıkaracağımı dütünerek 
benim gitmeme mani olmak için 
çırpınıp duruyordu. 

ev .. ae uızım na~ıı..-b-· -nd. 
f aa etmek için heyetle beraber 
gelmiş olan Türk polisi ile mahal
le muhtarı da durmadan: 

- Emir emirdir. işi uzatmayın. 
Oraya buraya gideceğinize eşya • 
nızı toplayın,, diye söylenip duru
yorlardı. 

Bu efendilere layik olduklan 
cevabı vermemek için kendime 
hakim olmakta hayli güçlük çek. 
tim. Daha doğrusu, zeki ve bitaraf 
duygulu bir adam olan İngiliz bat 
çavuıunun · vaziyeti kavrayarak 
teklifimi derhal kabul etmesi beni 
yumu§atmıştı. 

Arkamda alrk alık biribirlerine 
bakanlara arkamı döndüm ve ka
pıdan çıktım. 

Kırmızı konakta 
bir tanışma 

Otomobille, o zaman adı (Kıl"' 
mızı konak) olan şimdiki Cumu • 
riyet gazetesi idarehanesinin bu -
lunduğu binaya geldik. Burayı o 
zaman lngilizler işgal etmişti. 

yor, bililt:zam tercüman vnsıta -
siyle konuşuyordum. 

Zabitin suali üzerine elimdeki 
kontratı gfü.terdim. Ve ben· de: 

- Acaba bu ev sahibi olacak 
adam, benim yüzüme karşı da pa
rayı almadığını iddia edebilecek 

.d . ., d. d 
mı ır.,, ıye sor um. 

Ev ıabibiyle bahtit itinde uyuJ· 
muı olan tercüman, kontrattan 
pek az bahsetti ve sözlerimi de 
büıbütün batka bir §ekilde anlat
mağa baJladı. 

Hatti, o sırada bu işten- vaz
geçmenin kendisi için daha ha -
yırlı olduğunu hi11ederek ona gö
re konu§maya bqlıyan Rum bak
kalın sözlerini bile tahrif etmeğe 
batladı. 

O zamana kader sabrediyor, 
kendimi tutuyordum. 

Fakat, herifin birkaç kUJ'U! 
için gemiazıya aldığını görünce 
duramadım. Oturduğum yerden 
sükUnetle kalktım ve yazıhaneye 
doğru ilerliyerek genç zabite İn
gilizce olarak tunu söyledim: 

- Zannederim ki, ikimiz, yal
nız konu!unak, size vaziyeti daha 
iyi anlatabileceğim. Ve böylece 
siz de daha bitarafane bir hüküm 
verebilirsiniz. 

KU•tah tercttm.1Uap9an Jte.il-
mişti. Adım adım geri çekiliyor • 
du. 

İngiliz hassa zabiti de, benim 
İngilizce bilmemden ve lngilizce 
bildiğim halde timdiye kadar sü
kUt etmemden dolayı hayret için
de ikalmıftr. Derhal tercümanın 
odadan çıkmasını emretti. 

Ve biz yalnız kalınca ona her 
feyi anlattım. Bir iki dakika son • 
ra hakikati anlamıt bulunuyordu. 
O zaman hiddetle zile bastı. 

Rum bakkalı ve tercümanı oda
sma. getirtti. Evvela bakkalı gös . 
tererek şu emri verdi: 

- Herkese yok yere iftira eden 
bu adamı hapsediniz. 

Sonra tercümana döndü, ona 
da: 

- Siz de on bet gün için vazi
f enizden çıkarıldınız,, dedi. 

Onlar odadan çıkarıldılar. Biz 
tekrar yalnız kalınca İngiliz zabi
ti hayretini açığa vurdu: 

- Madem ki İngilizce biliyor
dunuz, neden ilk geldiğiniz za
man İngilizce konutmadınız? Binaya girince üst kata çıkarıl· 

dım ve askeri merasimle küçük 
bir odaya alındım. Bu odada bü - =========================== 
yük bir yazıhane vardı. Bu yazı • 
hanenin arkasında 21 - 22 ya§ -
farında bir Jngiliz zabiti ayakta 
duruyordu. Bu çok genç zabitin 
asil ve ııevimli bir yüzü vardı. Tek 
gözlük takıyordu ve ~apkasmın 
kenarlarındaki sırmadan kralın 
hassa zabitlerinden olduğu ar.la -
tılıyordu. 

Askerce verdiğim selamı ayni 
tekilde karşıladıktan sonra bana 
Yer gösterdi. 

llk olarak lngiliz çavuıu vazi
yeti ve benim arzumu anlattı. 

Bunları dinliyen genç zabit tercü
man vasıtasiyle, ev sahibinin bu 
iddiasına ne diyeceğimi sordu. 

Ben İngilizce bildiğimi saklı -
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Adam yarama parmak bas:a:ı .. 
tı. İçimde duyduğumu açıkça söy
lemekte hiç bir beis görmedim: 

- Sizin lisanınız, benim yur • 
dumu. işgal eden bir milletin lisa
nıdır. O dille konUftDak benim gi
bi bir adam için her halde ho§ bir 
şey değildir. Şimdi bile sizinle İn
gilizce konuştuğuma müteessirim., 

Genç zabit, hasaaı ve aatl bir 
çocuktu. Yüreğimin ıızıımı göz • 
lerimden anlamııtı. Bu sözlerim 
de onda derin bir tesir yapmıt o
lacak ki, derhal vaziyetini deiit
tirdi. T eıelliye muhtaç bir adama 
gösterilebilecek en yumu,ak hare
ketlerle gönülümü almağa çalıtı • 
yor ve bana mütemadiyen ikram 
etmek istiyordu. lsrarla beni bir 
saat kadar orada alıkoydu. Uzun 
uzadıya görüıtük. 

Annemin Kollejden diplomalı 
olduğunu ve benim İngilizceyi kü
çüktenberi ondan öğrendiğimi 
söylediğim zaman: 

- Ben yerli Türk aileleriyle te
mas etmeyi çok istiyorum. Fakat 
hiç kimseyi tanımıyorum. Müsaa
de edenen, senin buraya gelmeni 
bir ziyaret telakki ederek ben de 
sana evinde iadei ziyarette bulun
mak ve annene de hürmetlerimi 
azretmek istiyorum,, dedi. 

Bu, beklemediğim bir teklifti. 
Şahsen üzerimde çok iyi bir tesir 
yapmıt olmasına rağmen (düş • 
man) olduğu için onu evime ka • 
bul etmek istemiyordum. fakat, 
o, bu teklifini o kadar samimiyet
le yapmıth ki, iıtemiyerek kabule 
mecbur kaldım. fngilizlerle ilk 
temasım da böylece batlamıt ol • 
du. 

Kaplten Rikatso
nun ziyareti 

Kapiten Rikataon Hat sözünde 
durdu. iki gün geçmeden kendi çı
kardığı bir vesile ile mukabil zi • 
yaretini yaptı. 

O sıralarda rütbesi ne olursa 
olsun Türk :zabitleri, sokaklarda, 
gerek yerli hıristiyanlar, gerekse 
ecnebi aıkerler tarafından bir ta
kım çirkin tecavüzlere ve hakaret
lere maruz kalıyorlardı. Bu yüz • 
den vakalar ekıi:k olmıyordu. 

Ben ve arkada,Iarım, böyle in
sanı çileden çrkarbcı bir rezaletle 
karıılanmaktanaa vaktimizi evler
rimizde geçirmeyi tercih ediyor • 
duk. O gün de arkadaşım Burhan
la eve kapanmı§, Dertlqiyorduk. 
Saat dört raddelerinde idr. Bir a
ralık tenhaca sokaktan geçen bir 
otomobilin kapımızın önünde dur
duğunu ve arkadan kapının calın-
dığını duyduk. ~ 

Pencereye koıtum. Kapalı cam
dan sokağa baktım. Kapımı::ın ö
nünde İngilizlerin kullandığı ma
hut F ort otomobili duruyordu. Ar
kadaıımla bir an için göz göze 
geldik. Fakat kapımız fena bir 
maksatla gelenlerin y~ptıklarına 
aykırı olarak o kadar hafif ve na• 
zikane çalınmıttı ki, dütündüğü -
müz fena ihtimali kafamdan çı • 
karmajıa mecbur kaldım. 

.(DerJamı rJar) 
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Balta görmemiş ormanlarda, 
boğuşarak... Sevgilisini kaçıran 

daldandala uçarak ... Vahşi kaplanlarla... Y ırhcı timsahlarla 
yamyamlarla çarpışarak binlerce vahşi hayvanlar - Bin bir 

macerayla 

GE iY 
Recep Peker tnrllfmdnn - ıs : :Muhtelif pllık · trEı\. 
Jn, 19: Ho.bcrlcr. l9,l5: Voko.l musiki (plllk). (·SARAY 
20: Muhtelit sololar (pllk). 20,30: Studyo 
orkestraları. 21,30: Son haberler. Sııat 22 TUJtK 
den sonra Anadolu ajansmm gazetelere mah *S1~1ER 

HEYECANLI SERGÜZEŞT ŞAH ESERi pek yakında 1 p E K 
Anna Karenin 

Bir aşk rtlynsı ve GilldUrenl ~~~~~~~~~~~~~~~!i~=====~s=in~e=m=a=s=ın=d=a=··=· =================r: gözler. 
Çinırene baron ve P"!:!O IJ 

Türkçe sözlü ve büyük muvaf fakiyetli 
c.ın havadis servisi verilecektir. 
Bl}KREŞ: (82S Klı.) - (S6ı,5 m.) 

18,15: Radyo orkestrasmm ikindi konsc 
rl. 19,15: Radyo orkestraBIDI konseri. 20,15: 
Aşk tUrkWerl. 20,45: Konserin devamı:. 21, 
30: Viyana mu.sllds1. 22,05: Romen mu.s1kial. 
22,45: Oda musikisi. 23,20: Gece konseri. 24 : 
Konserin devamı. 

BUDA.PEŞTE: (M6 Klı.) - (649,15 m.) 
• ıs: Slgan orkcstrBSI. 19,30: Şan resitali. 

20,40: Ern6 Dohnanyinln idaresinde filar. 
monik •OBYeteslnin konseri. (Keman: :B. 
Jacquea Tblbnud) tara!mdan: Brahma: m. 
cll senfoni M.ozart: Keman konseri. Rekalsur 
la plAni• (Macar opera Royaldan nakil), 24, 
~: Cuband. 

MOSKO\'A 1: (17& Klı.) - (l.'7:U m.) 

18,80: Kon.ser. 19,15: Amatör f§çllerln 
kon.sert. 
MID-"lll: ('7'0 Klı.) - (.05,t m.) 

17,GO: Sttıdyo orkestrasının kon.seri. 19: 
Soprano Hedda Dltmarm l§Urak1le garkılı 
:tııı.tJt kon.ser. NUrnbergden naklen dans. 
ınusfld.11. 

BERLlN: (Ml Klı.) - ("6,'7 m.) 

19: Stuttgarttan kan§ık konser nakil 
(tafıdlAtı lçln Stuttgart programnnrza mU· 
raca.at). 21,10: !Brealavdan "Mavi pazartesi,. 
serisi ptyea, 1~ edenler: Stüdyo temsil 
heyeU, ırttldyo orkestram ve bando muziga. 
23,80: BQyUk gece konseri. 
PRAG: (688 Klı.) - (4'70,2 m.) 

18,40: Troknov clvarmm halk garkılan. 
20,80: Halk konseri. 21,15: Halk konserinin 
devamı. 22,20: Kuatnor ve piyano tarafın· 
dan konser. 
BAMBUBG: (OM Kh.) - (381,9 m.) 

21,10: Stüdyo orkestrası. 23,25: :MwıikDI 
akeı:. 24: "Ke.bnrcde gece yansı,, (garkılar ve 
orkestra tarntmdan.) 

sTUTroABT: (5'7<& Hh.) - cm,8 m.) 

19: BUyUk hllflf konser. 21,10: IAypzfg· 
den hatlf konser naklL 23,30: Breslavdan ha· 
fit konser nakli. ı: Gece mtızıği konseri. 
(Frangtortt:an nakil.). 

VARŞOVA: (224. Kh.) - (l.3S9 m.) 

18,20: Ses Duetolan 19: Tı1o kon.serl. 
19,30: MClrteplller korosu. 22: Topçu alayı 
orkestrası .konseri. 23: Senfonik konser. 

YILDIZ 
EUIAMHA 

TAN 

Şii\ 

AI.l\AZAC 

l~ırtınadan sonra ve kadm 
!ar gölU 
Mayerllng 
Kadınların sevglllsl ve Vi. 
ynna tı§k beldesi 

: Kadm ne yapsın. 
Kırık hayatlar 
Meksika haydutlan ve 
Şanghay ihtllA.11 

ASRI : Patron olsaydmı ve Aslan 
Tarzan 

ISTANBUL 

AZAK 
FERAH 
U1LAL 

lngiliz ajanı 
Yaralı kuş. 

Sefiller ( ttirkçe kopyesl) 
ikl devre birden 

: Allbnbn (tUrkçe Kopyesi) 
ve G6nU11er birleşince 

KADIKÖY 

SUREYYA 

Hayat acılan ve Mustkl§I 
nas Llsz'tin hayatı. 
Saadet 

BAKIRKOY ·' 
M1LTlYAD1 : Nata§:ı. (Rus aşkı). 

BALAT 

$ehir1İ°yiltrosu 

il il il 111111111 

llLlll 
lllllllH 

'"r· ı -·l!Jı ·, liı ~ 

~~~~ 
;:;; i.\ 

~ 

\ 

l&ııklar sönünce ve Cinayet 
yolu 

BUGON 

TATiL 

GÜNÜDÜR 

FRANSIZ TİYATROSU 
(Saat 20,30 da) 

ŞEN DUL 
ı Dost Yunanfstanm kıy 
metli nrtlstıcrf, Zozo Dal. 

mas ve Konfinyotlsln i§tl. 
raldle.) 

• • • 
(*) l:"anmda tşıı.~ bulunan wlnemalann 

oynıynca rı eserlere alt tat IIAtı ll!nlarllllJ% 

ııraamda bulursunı:ız. 

21,05: Dan.ıı musikisi. ---------------

VtYANA: c5u2 Kh.J - <506.s m.) Fatih Gençler Mabfe-
22: Eski havalar (ve Finer senfonik or jf f •• J bf 

kestrı:ı.sı t&rafmdan) 23,10: Hafif konser. 0 0 guze r Ç8YI 
(Vlncr aenfonik orkestrası tarafnıdan). 24, Fatih Gençler Mahfili idare heyetinden: 
15: Konserin devamı. 24,45: Cazband. Mahfilimizin bayrama tesadüf eden 
KOLOSYA: (858 Kb.) - (455,9 m.) 6 mart cuma günü İstanbul Halkevinde 

21,10: Orkestra. 23,80: Piyano konseri. güzel bir çaylı eğlenti yapacaktır. Şim 
24: Berlln filarmonik orkestram. diden çok güzel olacağı tahmin edilen 
BRF.Sl.A.V: (950 Kh.) - (SllS,8 m.) bu eğlintide çağırlanm almaları için ü 

23,30: Bllyllk orkestra konseri. ye arkadaşlara rica olunur. 
ooı·ÇLANDsENDER. (191 Kh.).(1.571 m.) 

22: AVUBturya oda musikisi. 24: cazband. İstanbul asliye altıncı hukuk mah ı 
ICALUNDBORG: (238 Kh.) - (l.261 m.J kemesinden: 

23,80: Radyo orkestrası tarafından, kltı.- Nuri kızı Hatice Mürvet tarafından ı 
sik dans mua1klal parçaları. 24: Cazband. kocası Sultanahmet Akbıyık camii kar 
PAIUS (Radlo.,J.>arl): (18Z Kh.).(1.6-&S m.) şısmda 113 sayıda Doktor Fuat Tevfik 

22,f.Ci: Oda muslklsl k011.SCrL (Kuartet aleyhine açılan bo§anma davasının tah· 
tarafmdan). 24,45: Dans mUziğl. 1,15: Ha· 
fit musiki konseri. kikatında ilanen tebligata rağmen gel 
ROMA: ('7lS Kh.) _ (4%D,8 m.) mediğinizden gıyaben tahkikatın deva· 

mına ve muameleden bahsile gıyap ka ı 23,115: Viyolonsel ve piyano konseri. 
24,SO: Dans mllzlğl. rannm on beş gün müddetle ilanen teb 
TULUZ (l'nuwı): (IHS Kh.J _ (828,8 m.) liğine ve muhakemenin de 21-4-936 

22,10: Orkestra. 22,25: Operet parçala saat 10 na talikine karar verilmiş ve bu 
rL 22,40: Hn!it orkestra. 23,10: Skeç. 24: bapta yazılan gıyap kararının bir nüsha 
Operet parçalan '(Kontes Marltza'dan). 24, 61 da mahkeme divanhanesine talik kı 
10: Şarkılar. 24,40: Dans mllzlğl. 1,15: Ban 
do. 1,40: Operet mUzlğl. 2 : Hafif mUzlk. 2, lınmış olduğundan ilan tarihinden itiba 
115: Orkestra. ren beş gün içinde mahkemenin 935/1 

KISA DALGALAR 
LO?lı'DRA: (Kısa aralıklarla, mubtellJ o. 
zonlııklıırda gtlnlln b~r aaattnde mütemadi. 
yen calqır.) 

-16: Orkcstrn. 18: Sonat resitali. (plya 
no ve kem.anla). 20,15: (Rlo Rlto) RcvU prog
rıımL 21,15: Dans musikisi. 22,15: Musiklll 
komedi. 23,15: Şarkı resitali. 24: Orkestra 
ve. keman. 1: VlyanUvıız popurl. 

ZEF.SE~ (Almanya): 
16,80: Bando. 19,45: Straussun valsler!. 

21,30: Varyete. 22,15: Şarkılar. 20,45: Plyn 
no. 24,30: Halk §tlrlcıları. 
llUtzgN (Holand:ı): (2~151 m.) 

15.30 d:ın 17,30 a kada:: Muhtellt prog 
rnm. 
l\IOSKO\'A: (Kısa dalga) : (25 ,,.c 50 m.) 

10,30: Mozartm "Don Glovannl., opera ı 

ROllA (Kıs:ı d:ılgn): (251-t m.) 

16: Keman, piyano ve orkestra konserleri 
18,80: Orkestra konseri ve komedi. 
• 

1607 numaralı dosyasına itiraz olunma·, 
dığı surette müteakip kanuni muamele 1 

nin yapılacağı tebliğ yerinde olmak Uze· 

re ilan olunur. 

Z A Y 1 : Eski Menbaulirf an 
idadisinden aldığım şahadetna · 
memi zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Beyoğlu Anadolu sokak 23 nu-
marada F AHRI OZOBlR 

~~ 
Avustralyada 

yeni bir ırk 
p apuasianın cenubi garbisini 

keşfetmekte olan Mösyö Hi
denin başkanlığındaki istikşaf 
heyeti yeni bir insan ırkını bulup 
meydana çıkarmıştır. 

Bu ırk 200.000 kişilik bir cemi
yettir ve yüksek dağlarla çevrilmif 
verimli bir vadide oturmaktadır. 

Bunlar bildiğimiz Papualar de
ğildir. Kısa boyları ve tunç renk
liderilerile Fravun!arın mabed -
lerinde gördüğümüz eski Mısırlı· 
ları çok andırmaktadırlar. 

Bu ırkın çok ilerilemiı bir mede
niyeti vardır. Tarlalarında mü -

ALİBABA-HARUN REŞİT 
filmini göstermif olan 

. 
Sineması 

bayram münasebetiyle önümüzde· 
ki ÇARŞAMBA MATiNESiNDEN 

itibaren 

eş li si 
Tamamen Tllrkçe sUzlfl 

şaheserini göstermeğe başlıyaca1'tır. 

Asrımızın en büyük macera fil mi. 
Milyonlara mal olmuş 

bir şahe ser .. . 

Canlı atcf ... Yanan 
kartallar ... 

Bütün dünyanın 

müthiş esrarı ... 

kemmel kanalizasyonlar ve siste · 
malik barajlar vardır. Ancak va • 
dide kullanılmakta olan aletler 

taıtandır. Konuştukları dilin A -
vusturalya, yahut Büyük Okyanus •ı•••••&mlllmlBilllllE~•IDiil ' 'r. • • .. • .. • • • 

adalarında konuşulmakta olan 
yerli dillerle hiç bir münasebet ve 
müşabeheti yoktur. 

Sisin de çaresini 
buldular 

B ir Amerikalı mühendis sisi da-
ğıtabilen bir projektör keş

fetmiştir. Nevyorkun Nevark 
uçak sahasına konmuş olan bu pro 
jektör 500 amperlik cereyan i•· 
tihlak etmektedir. 

Projektörü icat etmiı olan mü
hendis S. E. ,V, Haines bu aletin 
meyve ağaçlarını donlardan koru
mak için de kullanılabileceğini 
söylemektedir . 

..... -·· ,-.: . . GOL EM 
Çok kuvvetli bir film, 

Şimdiye kadar gördüğünüz filmlerden bambaşka ve ke
mali hayret ve haşiyet ile seyredeceğiniz bir mevzu 

G EM 
Şayanı hayret bir kuv-Yetle muttasıf, halikının emirlerine kö-

rü körüne muti olan bu esrarengiz mahluk bedbahtların muha
fazası emrine kullanılmıştır. 

A BAUR 
Deli imparator rolünde calibi dikkat bir tip canlandırmak

tadır. 
p .• --L"~m faneser onumuzıdeki ÇAKŞAMISA ıu~ .. b ,_ 

SiNDEN itibaren SO ER SiNEMASINDA 
gösterilecektir. 

Bayramda misafirlerinizi: 
Her zaman halis, her zaman daha nefis, ve her 

zaman en ucuz olan 
• e v 

g ka r 
Kahveslle ağırlayınız. Perakende kilosu ı 12 O kuruş 

ıst:anbu&, Tahmis sokak Kurukahveci 



Joe -Louis lngiltere kupası 
maçları çok sert 

oluyor 
nıe 

Braddock nıaçı ne 
Bu yüzden 

Bir kaleci öldü 
zanıan yapılacak? 

İngiltere kupası maçları bu se
ne çok sert oynanmaktadır. 

Dünya tampiyonu Braddock i
le Çarpıflll&dan evvel ~enci Joe -
~iı'nin Alman boksörü Sdume 
ı· ıng ile karıılaımaıı kararlaıtınl· 
'llııı ve maçın önümüzdeki eylul . 
de Nevyorkta yapılmasına söz ke
•ilrniıti. Bu maçtan birkaç hafta 
loııra da Joe. Louis dünya şampi
)onu ile döğüıecekti. lıte henüz 
!1-ha tarihi kat'iletmemit olan bu 
İJcinci müsabakanın ne zaman ya. 
l>ıhnası hakkında her iki boksör 
lbeııajerleri arasında ihtilaf çık
lbıttır. 

. Zencinin menajerleri polenle 
~nin Şme!ing He maçından bir iki 
afta sonra Braddock ile çarpış 

:~•ını hasılat noktai nazarından 
b 0 &ru bulmamaktadırlar. Boks 
h:Y~tında bat!ı batma mühim bir 
l dıae teşkil edecek olan Joe . 
0uiı Schmeling müsabakasının 

~~binde diğer maçın tertibini 
ı:rı.. görmemekte ve yapıldığ : 

1 
kclırde hasılatın bir milyon do 

arı dolduramıyacağını ileri ıür . 

~elctedirler. Halbuki, bu müsaba 

1 .. nzn daha uzak bir tarihe. mese· 
d"'' .. l937 aeneıi bidayetine bırakıl 
b~gı takdirde hasılatın ıu içinde 
,~r buc;uk milyonu bulacağım id
ti 'a etmektedirler. Diğer taraftan 
\'e • 

rgı nıeıeleıi de bellerini bük-

~~ktedir. Kazancın fazlalığına 
aore Anıerikada vergi nisbeti de 

~~n:ladır. Eier 1 kanunusani . 
1 kanunuevvel al~şamına 

I 

kada 0· it" r ır sene içinde kazancın ye 

d~nu üçyüz bin doları geçerse te 
ıy . 

elli e~ı metrlıt vergi nisbeti yüzdf! 
Yı bulmaktadır. 
itte J L . , . . 

l oe • ouıı nın menaıer -e . 
ı.: Yağlı bir hasila t getirecek o -

~e ~clınıeling maçından sonra, 
._;ıı mahzurunu nazan itibara a-

•k ı:- · ı' erinin Braddock ile 

Braddock 

hiç değilse 1937 ıeneıi bqında 
ça:rpıımasma tiddetle taraftar gö
rünmektedirler. 

Buna mukabil Braddock maçın 
1936 senesi içinde yapılmasında 

Bilhaasa Londranın Chelsea 
klübü oyuncularının sertliği naza. 
rı dikkati celbetmektedir. Bundan 
bir hafta evvel bu klübün Sunder
laud ile yaptığı maçta üç muhaci
mi kartı taraf kalecisini o kadar 
ezmitlerdir ki biçare kaleci yara
lanarak hastahaneye kaldırılmıt 
ve orada vefat etmiştir. 

Fulhav takımı ile yaptığı maç
ta gene bu klübün bazı oyuncula
n sahayı adeta bir döğüş meyda
nına çevirdiklerinden hakem şid
detle hareket etmek mecburiyetin
de kalmış ve birkaç oyuncuyu dıta
n atmıştır. 

Ya vat yavaı baıka takımlara da 
sirayet etmek istidadını gösteren 
bu sert oyun sisteminin önüne geç
mek için lngilterede bir komisyon 
teıkil edilmiştir. Bu komisyon der
hal faaliyete geçmit ve hakemlere 
aıkı tenbihatta bulunmuıtur. Peralılar, Şişliye ~erabe~~ik sayısı.nı böyle attılar. 

Hakemler son derece müteyak- Gayrı muttefıkler arasında ....--. ..-. '- ._, ,_, .-. ~ -
kız bulunmakta ve kast bulundu- p ş e ı e e 9 2 ..1 e 
~nuıezdiklerienk~çükhareketi era iŞ ıyı o- yenv.l 
ııddetle cezalandınnaktadırlar. 

Geçenhaftayüzbinkitininö-ı Maç heyecanlı o ld u 
nünde oAynananl Arsenal-NiyokaıtJ Gayri müttefikler arasında en 1 Fener, maçlan kadar zorlu ve he. 
maçını rıenall 3 - O k~z.a?~1!~· kuvvetli iki takım ve iki rakip o- yecanlr olan bu iki rakip takımın, 

Arıenal go erden ıkısım Nıyo- 1 (P ) R ak ·ı (Ş' · · · d t 1 .. d f"I . . an, era um t mıı e, lf· aeyırcııı e, stanbu un deyme 
kaatl mu a 1 erını? ı~rt. oyunla- li) Ermeni takımlan dün bir kere maçlannda, hatta ecnebi temasla-
rından dolayı verılen ıkı penalb- daha kartılaıtılar. Her kartılaş - nn bile toplıyamıyacağı derecede 
dan yapmıştır. maları, tıpkı eski Galatasaray · çoktur. 

ıarar etmektedir. 0.1. haıılatın herJ-l lll-.JtlJI 
ne de olsa l>ir milyon dolatı mu 

işte bu yüzden, havanın gü. 
zellijinin de yardımile dün Tak. 
sim ıtadyomu 5 • 6 bin kit ilik bir 

hakkak surette geçeceğinden e · 
mindir. Hasılattan yiizde 3715 a

lacağı için işi pek ince elememek
tedir. 

Amerika boka federasyonu da 
Braddock'ın dünya şampiyonlu · 
ğunu kazandığından beri unvanı

nı ortaya koymadığını nazarı it i
bara alarak bu mühim maçın bir 
an evvel tertipini arzu etmektedir. 

Bakalım bu kadar keşmekeş İ · 
çinde neye karar verilecek? 

Verilecek karara intizaren §İm 
dilik organizatörler Joe . Louis. Şişli ve Pera takıdan ma!rtan evvel bir arada 

ı kalabalıkla dolmuştu. 

ikinci takımlar maçından son
ra, oyuna hakem Ali Rıdvanm ida
resinde baılandı. 

Maç büyük bir ıüratle rynanı
yor ve top kaleden kaleye bir sür-

atle akıyordu. Yinninci dakikaya 
kadar devam eden bu karfıhkh 

oyun topu nihayet Japoninin aya

}ile Şişli ağlarına takılması üze· 
rine Peranın lehine döndü. 

Devrenin sonlarına doğru bir 
serbest vuruıtan Şi,li de beraber-

S~mdi~m~~~~anmili•_l_k_ft ___ l_k-.-.---0- - - -,--0- -.-.-------,--- -
dırlar. Daha timdiden Amerika. _,.... n_C - ~~e _el!: Un yapı an 
da her tarafta bu mühim müaaba- Dün lik maçlarında yalnız ikin- ya gv h g Ü reşl er 

liği temin etti ve devrede 1 . 1 
nihayetlendi. 

ikinci devre hatlar başlamaz 
Şişli ıağiçi güzel bir tülle enfeı 

bir gol çıkardı. Mağlup vaziyete 

düşen Pera tiddetli hücumlara 

başladı. Ve Bambinonun mükem
mel bir tiitile beraberliği, Halva
cinin yaptığı golle galibiyeti te . 
min etti. Ve ma~ 3. 2 Şiılinin rrai 
lubiyetile neticelendi. 

kanın reklamına başlanmıttır. ci küme maçları Y.apıldı. Taksim 
Schmeling antrenmanlarına ve Şeref stadlannda yapılan bu Her hafta olduğu gibi, Çenber-

baılamak üzere bir aye kadar A- müsabakalann neticeleri tunlar. lita§ aile bahçesinde dün de yağlı 
merikaya gidecektir. dır: güret müsabakalan yapılmıştır. 

Vefalılar 
28 inci yılları müna
sebet ile güzel bir 
gece hazırladılar 

Değerli ıpor varlıklarımızdan 

"Vefa idman Yurdu,, 28 yatına 
baımış ve bunu kutlamak için 6 
mart cuma aktamı (bayramın Ü· 

çüncü gecesi) Maksim salonların
da çok zengin programlı bir eğlen 
ti tertip etmittir. 

Vef alıların tertip ettikleri eğ

lentiler daima nezih ve çok sami
mi geçer. Bu itibarla böyle bir 
eğlentide bulunmıyanlar büyük 
bir fıraat kaçırmıt olurlar. 

Vefalılar& daha büyük muvaf
f akiyetler ve batanlar diliyoruz. 

lspor Postası 
Türkiyenin en ucuz, fakat en 

gdzel Spor Mecmuası olan Spor 
Postaımm bu.sünkü a&Y.ııını oku
~nuz. 

Kasımpaşa : 1 Birçok pehlivanların iştirak et-
Feneryllmaz: o tiği bu müsabakalarc!a alınan nc-
Takıimde Kasımpa19- ile f e- ticeler ıunlardır: 

neryılmaz karıılaştılar. Maç çok DESTE: 
çetin oldu. Ve Kasımpa§a oyunun 

ilk dakikalarında attığı 1 golle 
neticeyi 1 - O kazandı. 

Altınordu : 2 
Doğanspor:1 
Şeref stadında oynanan Altın 

ordu ve Doğanspor maçı, çok sıkı 
ve zorlu oldu. Neticede 2 - 1 Al
tınordu galip geldi. 

Beylerbeyi 
Karagürr r :.i k 
Şeref stadında giınün en mü . 

him maçı, ikinci kümenin zorlu 
elemanlarından Beylerbeyi ile Ka. 
ragümrük taknnları araıında ya . 
pıldı. llk devre ·· · t~rafın da •· 
aabiyetle uğra~l"""' . •n rağmen ne
ticesiz bitti. 

ikinci devrede takımlar birbir
lerine sayı yapamadılar ve oyun 
O - O beraberlikle bitti. 

Destede galip gelen pehlivan- Dünkü maçın aaıl hususiyef ni 
lar şunlardır: sahayı dolduran muazzam kalal:a-

Çorlulu Hayreddin, Bulgariye. lığın ço~gun tezahüratı teşkil etti. 
li lsa, Aksaraylı Ahmet, Çataka- --------- ----
lı Süleyman, Sivaslı Halit, Adapa- Güneş - Topkapı 
zarla Ali. Dün Taksim ata· ın :?a Güne!le 

KÜÇÜK ORTA: Top!<apı takımları da hus":.J~i bir 
Küçük ortanın galipleri fUiı· maç yaptılar. 

lardır: Neticeyi 4 - 1 Güneş ka"Zanı:h. 

Balatlı Durmuş, Kan direli Mu:; =========================== 
tafa, Karamiir:;ell i Ali, Tekirda.}-
lı Mustafa, Bursalı Ali, Arabacı 
Arnavut Mahmut, Tokat ı lsmail, 
Balikesirli Etem Galip, Malkaralı 

İbrahim, Araı> İsmail Galip, Çor 
lulu Kara Hiiseyin. 

BÜYÜK ORTA: 
Büyük orhmm gaİipleri i ~c ; 

Çatalcalı Sarı Bel<ir, Menemenli 
Asker Mehmet, Rizeli Arif bera -
bere, Ahmet berabere Malkaralı 

Hasandır. 

BAŞ: 

Batta galebe lcazannnlar: 
Balıkesirli Mustafa, Malkar~b 

Kara Hüseyin, Luleburgazlı Ali 
Ahmet, Ramizli Baari pehlivan . 
lardır. 

Bayramda 4 gün dıtardan gele. 
cek ve daha başka pehlivanforın 
ittirakile, aile bahçeiinde güreı • 
lere devam. edilecektir. 
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Nil boyunda bir gezinti yapıyorlardı . k ~~; Genç A li artık bir ıey söylemi

yordu. Yalnız gittikçe arlan merak 
ve heyecaniyle gözlerini kırpmak. 

sızın Kara Haıanı dinliyordu. 
- Sizin çok yorgun ve üzüntülü 

bir gece geçirmit olduğunuzu bi

liyor, bunun için eğer uyanmamıı 

- Yani her sözümü yapacakıın 
değil mi? 

-Tamamiyle .. Ne derseniz bu

nu Cem Sultandan gelmit bir emir 

telakki edeceğim. Ve size tamami

le itaat edeceğim. 

- O halde dinle! Sana emredi. 

Emir Said birdenbire Leylanın boynu- ~ 
na sarıhvermişti . Sinemada Leylanın karşısına 
çıkan bu adam da kimdi ? 

iseniz uyandırmamayı tasarlıyor- yorum. Şimdiye kadar bana naııl 

dum. muamele etmi,ıen gene ayni ıekil-

Şimdi cinayeti itiraf etmek sı
rası Leylaya gelmitti .. Birdenbire 
batını Ömere uzatarak güldü: 

- Haydi, §U açık alnımdan öp 
bakalım ... 

lümıiyen bu l\dam, ıenç kadının 
ıinema salonuna girmesine mani 
olmak ister gibi bir tavırla yanına 
sokuldu: 

yıl önce Türkiyeye ıelmqtiaı. it" 
raya ıeleli altı ay kadar olllf°'' 

- Ne itle meıgulıünüz? 
- Rusyada vali idim .. Bura~ 

Bunun için kapının onune ge- de muamele edeceksin. Ve bana 

lince durdum ve dinledim. içeri- gene eskiden hitap ettiğin gibi ıen 
den hiç bir ses gelmiyordu. Bir ke- diye hitap edeceksin! Bana emir 
re de anahtar deliğinden bakayım vereceksin! Ve ben senin sözlerine 

- Neden yanağını vermiyor-
ıun da alnını uzatıyorsun? 

1 

- Biraz önce: (onu öldüreni 
tanısam, alnından öpeceğim!) di
yen sen değil miıin? 

- Auhunuzu boiac.k olan bu 
karanhk salona girmekte ne ma -
na var, hanımefendi? Sinema 
vaktini uf ak bir gezinti ile geçir -
memize müsaade etmez misiniz? 

ticaretle meırulüm. Y amnodalO 
centilmen kocaruz mıdır? 

- Hayır .. Fakat, yakında tso' 
cam olacak. Kendisi premtir. 

dedim. Ve baktım.. itaat edeceğim. Emir Sait gülümsedi: 

- Onun Prenıaliği de beOİI" 
Emirliğime benzer. Servetini kd• 
hetmit bir adamın kunı ualet iiıt' 
vaniyle öğünmeti neye yararf 

Genç Ali sapsan, ıonra kıpkır
mızı keıildi. Yüzünü elleriyle ört
tü. Kara Hasan devam etti: 

- O zaman hakikati ve aramız
daki farkı anladım. Fakat emin o

tun ki bunu anlamam, hakkınızda 
beslediğim büyük saygıyı kat'iy

yen ebiltmemif, bilakis artırmıf

tır. Şimdi her şeyi anlıyorum. Cem 

Sultana henden batka bir bağla 

bağlısınız. Ve bunun için ölümden 

de müthİ§ olan bu sergüzeıte abl· 

maktan korkmU'yorsunuz. Bileği

nizde de görülmem it bir kuvvet ve 

maharet var. En usta sHahşorları 

bile yenecek kadar mükemmel kı
lıç kullanıyorsunuz. 

Bütün bunlar size karşı olan 
hürmetimi arttıran saiklerdir. Ve 

beni size karşı siz di ye hitap etti
ren sebep de gayet baait: Hakiki 

hüviyetinizi bi miyorum. Padişa

hım, şefim saydığım bir adamın 
nesi olduğunuzu bilmiyorum. 

Aradıın her ikisine de çok uzun 
gelen birkaç dahika geçti. Nihayet 
Genç Ali yavaş yavaş doğruldu. 

Ellerini yüzünden çekti: 

- Ma demki hakikati kısmen 

öğrendin, artık tamamını bilmen
de bir mahzur yok. Evet, be.q gör
düğün gibi erkek değil, kadınım. 

Daha doğrusu bir genç kızım. A
ııl ismim Gülsüm ... 

Kara Hasan hiç cevap verme-
den swtu. Bu sırada dııarıdan bir Kafkasyalı bir 
ses duyuldu: zengin 

- Kara Hasan! Genç Ali! Kır- Bir hafta sonra .. 
mızı sakallı Jak ıizi çağırıyor. Ge- İngiliz polisi ara,tırmalanna 

, devam ediyordu. 
mi yaklqtı. Mister T omıon, Prens lbrahi -

Bu söz ikisini de harekete getir- min ni üzerinde yürüdüğünü ve 
di. Her teyden evvel it yapmak, yakında Y.akalanacağını söylemit· 
faaliyete geçmek lazım geliyordu. ti. 
Kara Hasan süratle zırhı Genç A L'eyli ile Ömerden 1>aflia lier -

Jleı ve bilhusa Zeynep büyük bir 
ümit ve sevinç içinde idi. lbrahim 
liele bir kere meydana çıkım.. On

dan aonruı kolaydır, diyorlardı. 
Prenses Fatma kJY.lllelli oğlunu 
kurtarmak için keaeainin ağzmı 
açmıftı. 

liye giydirdi. 
- Bu zırh halis Türle çeliğinden 

yapılmııtır. Hiç bir kılıç del~ 
mez. 

Derhal yukanya güverteye fır

ladılar. Orada karıılqtıkları man

zara çok gariplerine gitti. Gemici 

F eodon ön direie sıkı •ıliı f;ağ. 

lanmı,tı. Ve kırmızı aaaklh Jakm 
adamları korkunç kıyafetleri ve 
vaziyetleriyle kdıçlan ellerinde 

güverteye toplanmış ar, reu erinin 

kendilerine vermekte olduiu iza
hatı dikkatle dinliyorlardı. 

Kırmızı ıakalh Jak, ka11ılann

daki gemiyi naııl dalgaya dütür~ 

rek mağlüp edeceklerini, ve takip 

edecekleri planı adamlarına anla
tıyordu. 

Karııdan ıelen gemi de iyiden 
iyiye onlara yaklqmıt bulunuyor

du. Nerede ise ıonu meçhul olan 

bu kanlı ve heyecanlı vuruıma 

baıhyacaktı. 

Kara Hasanla, Genç Ali de on-

Bir gün Ömer, (eyll ile ıine -
may.. giderken, yolda eski bir ar-
1<adaıına raıtladı. Bu adamın göz
lerinden ömere mühim ıeyler söy
lemek iatediii anlqıhyordu. O . 
mer, L'e,Ji11 einemaya bıraktı: 

- Ben arkadeıımla konuf&'Ca· 
fan. Sen ıinemadan çıkınca doi · 
ru eve ait! 

Dedt leyli sinemaya girdi: Ö
mer 'de arkadaıiyle uzaklaıtı. 

Leyli. henüz karanhk •lona 
ıirmemİftİ .. Sinema yeni botalı -
yordu. Leyli. bu ıırada omuzunun 
dibinde duran uzunca boylu, ıiv
ri sakallı bir adamla ıöz göze ıel
mifti. Adamın bqında kınrcık 
bir kalpak vardL Giyiniıinden 
belli idi ki, y_a Rusyalı, yahut da 
Romanyalıya benziyordu. 

Leyli. hüviyeti meçhul adamın 
kibarlığına ve çok tatlı bir Azeri 
tivesiyle Türkçe konuımaıma ba. 
yılmqtı. 

Prenı Ömerden batka bir er -
kekle konuımamaia Y.emin ettiği 
halde nuıl oldu da bu adama ka
pılıvenniıti? Buna kendi de tatı· 
yordu .. itiraz edemdi: 

- HaY. hay, dedi, ancak bir ıa
at vaktim vardır. Nil boyunda ıe
zebiliriz. 

Sakallı adam kendisini Leyla . 
ya: 

- Ktfbıya zenginlerinden E
mir Sait ... 

Diye takdim ettikten sonra, 
kapıda •ıralanmıt otolardan biri
nin önünde durdu: 

- Buyurun hanonef endi! 
Leyla otomobile "atladı.. Emir 

'Sait, ıoföre Nil boyunda bir ge. 
zinti yapacaklarını söyledi. Sine -
manan önünden a-,iılcldar. Yolda 
yavaı yavaı kODUfUYorlardı: 

- Benim Türk olduğumu nere· 
den anladınız, Emir Hazretleri? 

- Sinemanın kapıımda aynl
dığınız centilmenle Türkçe konu
fuyordunuz. T ath sesinizi duyun • 
ca, elektrik cereyanına tutulmuş 
bir insan gibi sarsıldım .. Ve sizin· 
le tanıtmak istedim. Çoktanberi 
Mısırda mı bulunuyorsunuz? 

- Hayır .. Ancak iki ay kadar 
oldu. 

- lstanbul §İveıiy]e konuıu -
yorıunuz .. Zannederim oralısınız? 

- Evet.. lstanbulluyum! Ya . ., 

- Bunu nereden biliyo~f 
- Herkeain bildiği bir teY·· 'f,w. 

man zaman gazetelerde Jotf'• 
rum. 

- Fakat, ona logiltere lrii~ 
meli servetini iade edecek. 

- Sizin gibi zeki bir ked 
böyle bir vaade inanmasına J.-~ 
ret ederim. Miı Nelsonun öl~ 
den sonra, Prenı Ömerin va~:=; 
eskisinden bin kat daha teh1iP1 

dÜflnüftür. 
- Onu çok yakından taıırP 

gibi konuıuyoraunuz? 

- Kendisini tahıen bugü~ sa; 
düm .. Gıyaben - mühim bır 

cienın kahramanı olduğu içio ""' iti 
gazetelerde tanımıttım. • ,1.. 

- Prenı Ömerin l>u faci• ~ 
bir alakası oldujunu mu nıı-' -
yoraunuz? be 

- Şüphesiz. lngiliz zab~ ~ 
menıup dostlarım, çok Y~oi 
Prenı Ömerin tevkif edil9'Ar 

bana mahrem olarak söyl~~ 
Böyle tehlikeli bir adamla ~ 
tınızı birleıtinnenize şaf1ll......
kabil mi? 

Leyla dütünmeğe bati•~ 
Yeni tanıdığı bir ad·amın keO dl'! 
ne karşı gösterdiği alakadan Ô' 
nun olmamf! değildi. 0, Preoı' • 

Kara Hasan sıçradı: 
- Kaytbayın kızı. 

T lara doğru yürüdüler. 
- amam.. Mısır kölemeni 

Sakallıydı.. Fakat Yatı kırk 
Detlen yukarı deiildi.. Çok §eh -
vetli bakJ!lan vardı. leyliye. gü-

ıız .... 
- Rusyadaki kargatalıklardan 

yakamı kurtannak için ben de bir 

mer ailesinden kolaylıkla 1.Jd'!ı 
nı ııyınp uzaklatabilae, ~ 
dünyanın en bahtiyar i~ 
caktı. 

Kaytbayın lnzıyım. Fakat bunu (Devamı vaT) 
nereckn biliyorsun. 

- Şimd i her §ey gözümde ay
dınlandı. Doğru veya yanlış oldu

ğunu bilmiyorum. Fakat kulağıma 
Cem s~Itanın Mısırda iken sizin
le ... 

- Evet, doğru duymutsun. Se
viştik. 

- Sonra, daha ben Rodoaa gel. 
meden evvel sizin babanızın sara~ 

ymdan kaçtı ğınızı duymuştum. 

- Evet, bu da hakikattir. 

- Ya lnız, tabirimi mazur gö-
rün. Böyle delice bir fedakarlık i 

çin babanızın sarayından kaçabi

lcceğinize kat'iyyen ihtimal ver
memiştim. 

- Fakat görüyor~un ki bunu 
yaptım. 

- Ben de bunun için bana ina
nın ki ' imdi size bir kat birkaç 
kat daha kuvvetli olnrak bağlan-

dım. Artık sizi Cem Sultanın bir 

vekili, bir parçası olarak tanıyo. 

rum. Ve bunun için tamamiyle ıi

zin emrinizdeyim. 

Tefirka No. 62 
Hatta ciddi bir tavurla şunu da söylüyordu : 
- Bu felaket asıl kendisi için hiç te hoşa gider 

bir şey olmıyacaktı. Çünkü bu evlenme ile sakat bir 
kadını bütün hayatınca sürüklemeğe mecbur olacak. 
tı 1 Halbuki, ben, sakatlı ğıma rağmen parlak, mü. 
kemmel bir kocaya malik olacaktım. Zaten onun be. 
nim bütün şikayetlerime, smltılarıma beni teşyi et. 
mek için verdiği cevap bu idi. 

Hatta öyle sanıyordum ki, onun bu sözleri beni 
kandmyordu da... Gözlerimin önünde büyük bir 
parlaklıkla canlandırdığı bu güzel hayale karşı sakat 
kalmağı diliyecek raddelere kadar gelmiştim. 

Kocam yine sordu : 

- Ond:ın t:onra bu müthi§ çapkını artık hiç gör. 
mediniz mi? 

- 1-fayır adn 1 Bu çok t ehlikeli oyundan ıonra 
:ırtıl: b:::ni ond;:n uzakhstırdılar. Belki ben oradan 
gittim. Bell:i de onu gönderdner. Birbirimizi artık 
hir- örmedi}:. Uzun Mnelcrdenberi onun hatırasını 
i'': defa birisile konur•ınık canlandırıyorum. Bütlin 
fikrimi. bütün v<ırlığımı dolduran bir muammayı bir 
parçacı! · ol"un anlama~a bana mUsaade eden bu te. 
sadUrü ta!:dis ediyorum. 

Siz ki, onu tanıyorsunuz. Bana ondan bahsediniz. 
Arif Nedret bana hemen cevap vermediği i. 

çin tekrar ısrar ettim: 

- Söyleyiniz ... Onun adını söyleyiniz 1 
Küçük bir tereddüt geçirdi. Sonra birden karan. 

nı vererek: 

- Onunla Kalamıı plajında tanı§tığım vakıt an. 
cak on iki yaılannda idim. Denizden hiç çıkmadığı 

için arkadaşlar arasında onu deniz kuşu diye çağı. 

nyorduk. Uzun seneler geçtiği için asıl adını unut. 
tum ... Belki o zamanda bilmiyordum ... 

- Sonra ne oldu bilmiyor musunuz? 

- Birbirimizden ayrıldıktan bir iki sene sonra 
öldüğünü bir arkadaşımdan işittim. 

Birdenbire rengim sapsarı oldu. Dilim dolaşarak: 
- öldü mü diye kekeledim. Yüreğime sanki bir 

iğne saplanmıştı. 

Canlandırdığım hatıralarının sevinci, küçük oyun 
arkadaşımın izlerini bulmak umudu, 'ölümün, bu en 
sevgilileri biçip götüren ahretin bu kara elçiıile mi 
karıılaşacaktı ! ... 

Kocam kayıtsız bir tavırla tekrar etti : 
- Ne yazık ki, o öldü! Bu kadar uzun ıene1er. 

den sonra bu haberin size bu kadar dokunacağını UtH-

mazdım. 

Boğazım sıkı§arak: 

- Çok dokundu dedim. 
Başımı eğdim. tnsafsız bir sukutu hayal ile bil. 

(Devamı rurr) 

tün varlığım acınacak bir surette burdebat 
gözlerim yaşlarla dolmuttu. 

Arif Nedret biraz alaylı: 
- Hadi sizde 1 dedi. O k~dar uzak~ bii 

çin ağlanmaz. 

Acı acı cevap verdim: ,ıııı•~ 
- Hayatta korkunç bir surette ytPY ~ı-tt" 

Sevdiğim ve beni seven insanlann bepıi IJ2C "'"~ 
da ebediyen uyuyorlar ... içerimde yatnıs t" ~uyud°' 
düıünceleri kalmıştı ... Onun yapdıtını ve r 1''/~rtl 
ğünü düıünmek kalbimde ölçüsüz utblıklJIJ "'""' 
dınyordu. Belki günün birinde bir tesadilf oO · 

yolumun üzerine sıkaracaktı. c 
- Sizi tanımazdı ki... ttfff f •1''. 
- Şüphesiz ! Belki de o kadar uiyef ~1 .,ııaı~ 

şimarttığı küçük kızın bütün hatıraJarllU ~et~ 
caktı. Fakat•ne olursa olıun yüreğünin d ,,ıt tef~ 
de yaşayan bu duygu benim için en tatlı ~':; 
idi. Bu o kadar az gUneıtenen ~ la~ , 
mun biricik, mesut bir sabif eal idi. :BU:-- .,,,~ 
mı istikbalin bana &üten, neıeti bir ta -*" 
yordum. fiil":-,. 

Arif Nedret beni saran Te ~ , 
otamadrfmı ba melankoli De _ *" 
zftktO: ~ ~ 

Aya~a kalkarak bana 'dolru f1D"-~ _,,.,): 
tiddetle kapadı. _ ___..... ..,. 

l :llJO•--
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\ 

Geceleyin devriye dolll§An po • 
liı aokakta yere yatmq bir adam 
g(irilnce eğildi, baktL Zavallıyı o

tomobil çiğnemit, ayaiım zede · 
lemitti. Yara mühim görünmediii 
için kazazedeyi teskin etmek iste
di: 

- Gene talihiniz varmıf, tam 
doktorun kapısı önünde kazaya 
uğramıfımız. 

Yaralı mmldandı: 
- Doktor benim! 

Damatlar 
- Oç kızım olduğu halde bir 

tek damat yok! 
- Tuhaf feY, benim vaziyetim 

tamamiyle aksi. Bir kızım olduju ~ - Eyvah! Kocam! 
Oeo - Sizi temin ederim ki alda nıyoraunuz, ben sizin locanu tkğlllm! halde üç damadım var! Kadın - Sizi lndn ednlm 1d ize rlmM glünrlUc ~lı ~ 6lr ~il yokl 

. ,,, 
"«10masası1 

~ •akit otele gitmitti. OteJ 

\ ~ o4laauz b.lmadı efen -
~ faJcat lateneniz bilirdo 

'ut.. iiatünde yatmız ! 
"-~ m•aaımda yatar 

para vermem la . 

Ne felaketı 
Fena halde kederli ıarünüyor

du. Arkadqı IOl'du: 
- Ne var, ne oldun? 
- Sorma azizim, öyle talihıiz-

lik iri. Dün sokakta yüz lira bul · 
dum! 
· öteki f&ftl: 

- E? Bunun için mi kederli • 
ıin? 

- Tabii! Ç6nkü paraJI tam 
terzimin düklrim anüncle buldum. 
Terzime de 150 llra borcum var· 
dı! 

} 

Bt111 1ttıplıanbala (Bayan 1caplıun. 
bala11aJ - Rka ede1'.im aomurtma 
lfanal.unl 

)Kabahatı ne ki? 
Mi.tir bayan batın sayılır çir

kinlerdendi. Ev aahibi, küçük ço

~ IÖyledi: 
- Yavrum, teyzenin 8pmesini 

niçin istem iyonun 7 
· Çocukçaiız aurabm utı: 

- Annecilim, ben ne kabahat 
yaptım? 

CçQzmUşl 
Kapının önünde endite ile bek

liyordu. Ebe dqan çıkınca sordu: 
- Oilan mı? -- __._ 
- EYet, ortadaki! 

- Babaln aganına «1lıncağı ont1 
6alladılınwa kuma mı derain? 

f Arada fark v3rl 
Doktor hutaamm endiıeaini 

gidermek iıtedi: 
- Merak etmeyin, dedi, geçen 

......... _... ....... !Mb· 
lanmııtım. Tedavi ile geçti. 

Hasta ümitsiz göründü: 
Çocıık - Dikkat et Ahmet, ben "hagdl!" ürü -

mn mantar fa6anca1Ue atq dl 

- - Utanmıyor mruun, 20Vallı 
lıcdiye aiyeı etmekıen 1. 

- Hastalık ayni amma doktor· 
lu •JDİ deiil ki! 

Manakaşa 
Mubarrirle münekkit münaka

ta ediyorlardı. Münekkit piyeıin 
fena olduiu kamatincleydi, mu • 

hanir İle... Kuzpn J&TrUIUD& 
çirkin der mi? Bir arabk münek . 
kidi ilzam etmek istedi: 

- Camm, aen piyesi fena di • 
yonun •mm• haDc beleniyor ya! 

Münekkit istifini bozmadı: 
- Oran öyle amma beğe~n 

yalnız o! 

Başa gelen 1 
çekilir 

lki kadm konutu1orlardı. Biri 
dedi ki: 

- Kocam bütün bir yıl içinde 
ancak on bet günü evde geçiriyar. 

- Vah vah kardetim ! Kimbi 
lir bu hale ne kadar üzülünün? 

- On bet gün inıan nuıl oha 
difini akar canım! 

Çocuk (arlcadtJfUUJ) - Dlklı:att 
Arimula bir kamyon oarl 

Nereden 
anlamış? 

ihtiyar adam ölüm halindeydi. 
Kendisini ziyarete gelen arkada • 
tına sordu: 

- Hasta olduiuJDu kimdw 
duydun? 

- Yeienini yolda pek ıaıeteii 
sördüm de ondan anladım! 

- O itadal' aptalaın ld bir pire Ue bir ,.,,. araındakl farla 6Ue anlata
ınanuı! 

- N'9fn anldttanll/tlllllll? Dewtk bir i'f)k lif.re DGTd&r1 llal6ald pJntü deci 
gokturl . " .. -... 

Zavallı kadın 

- Matbuat babana ıidebil • 
men için sana yeni bir suare elbi

ıesi limn delil mi? 

Kadıncağız ümitlendi: 
-Tabii kocacıjmı, tefe)ddir e

derim. 

- Öyle ise iyi etmitim, bir kiti-
lik bilet aldJJD, ~n yalnız pde • 
. ' nm. 

1 1 

- KlmbiUr M kadar se,,lnigorsrı-

nuzdur. çoc~ tıp_kı kocanıza ben 

zl,orl 

Ziyafete :tavet 
Arkadapnı yemeğe davet etti. 

izahat veriyordu: 
- Merdi.enleri çıktıktan son

ra birinci katta k&rfma gelen ka
pıya dineğinle vurunun ve.

Arkadqı hayretle sordu: 

- Kapıyı niye elimle çalmıya~ 
ynn da dinetimle vurayım? 

- Gayet tabii defil mi? Elle • 

rin bot ıelecek ~eiilaiD ~l 
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• Kadın ticare • 
lngiltereden Fransaya k z 

kaçırlldığı meydana çıkarıldı 
Kadın kaçakçılığı yo.lnız f ran- Daha geçen Sonkanunda genç 

&adan lngiltereye değil, ayni za · bir delikanlı yanında altı güzel 
manda lngiltereden de Fronsaya lngiliz kızı olduğu halde Havr Ji. 
yapılmaktadır. Netekim &on hafta manından Arjantin için vapura 
zarfında Fransız polis teşltilatının binmitlerdir. Pasaport ve gümrük 
en tecrübeli müfettişleri, birkaç kontrolünde delikanlının elinde 
sene içinde lngiltereden kendi Noterlikten tasdik edilmi~ kon . 
topraklarına gelmit olan f ahitel\!• tratlar görülmüş ve bu kontratla
ri yakalamak. için Parisin ~ütüıı ra göre kızları sözde barlar için 
batnkhnnelerınde çok sıkı bır ta · dansöz olarak angaje ettiği anla • 

nasıP ilacı Kullanma 
Beykoz Kundurası 

Ale . 
.... ----~~-------------------------------------------------- · 

Ü ER BAnK Yflllİ MALLAU PAlARLARI rama işine girişmiş bulunmakta· 1 t 
dırle.r. §I mı~ ır. b l 1 d d 

Şubat ayı at angıç arın a a 
Şimdiye kadar kaçak olarak Fransaya bir parti İngiliz kızı 

Fransaya "ithal,, edilmit ve ken • gelmit ve bunların ellerindeki pa· 
di!erinc yataklık yapabilecek bir ıaport kayıtlarına göre kültür ve 
"koca,, bulunmU§ altmıt tane in · tetkik ıeyahati için kııa bir müd-

giliz kadını yakalanmıştır. Buka- det kalmak üzere Fransaya gelen Hu haftanın 
dınlardan bazıları, lngilterede metep kızlarından mürekkep bir a 
"ihracat malları,, arayan güzel grup olduğu anlaıılmıştır. Ancak piyasa hu 1 8881 
kanlılann ellen' ne dünükleri za . . d d- ,__ k d- Son bir hafta içinde yiyecek ve içe ".. bu grup Fransa an ana çı ma ı· . . . 
rnan henüz on be• on altı yac.!arın· ... . . . d' 1. kt cek meddelerının fıyatlarnda heınen he.: 

:r -;: gı ıçın şırn ı po ısçe aranma a · . . . y 
1 "- ı 1 d men hiç bır değışıklik olmamıştır. a da bu unuyorlardı. Kadınla,· n · ır 

• • • - ~1- ruz listemiz hnricinde kalan et .fiyatları gilterenin muhtelif yerlerinden "Beyaz kadın tıcaretı denı en 
" - Kurban bayramının yaklaşmasından devşirilmiştir. Bunlar kendilerini ~~ite kaç~kçılığı bilhassa son yıl dolayı biraz daha yükselmiş ve l\fez· 

Franaada bekliye~ akıbetten ha · ı~ınde fngıltere, Fran~ ve ~me · bahada koyun etinin kilosu 50 kuruştan• 
beraiz olarak avlanmışlardır. Ka· tıka arasında pek genı§lemı' bu • A\ t' 

1 45 
k ta ta t 

1 
w ba 

· l sı6rr e ın n uruş n r ı maga ş dmlar önce i• bulacaklan ümidile unmaktadır. . 
:r ------------- lanmıştır. Maamafıh kurban bayraının 

yola çıkmı§lardır. _ nvn ıB n R dan sonra et tıyatıarının düşeceği mu· 

Fransada yabancı devlet ]; • • hakkak görülüyor. Gene listemiz harf 

tabaaımın çalıtmaıma ka • er' ~ı m l cinde kalan yumurta fiyatları da son 
nun b~kımmdan imkan olmadı:.,11 ~ b1r hafta içinde tabut başına 1420 tane 
için bunlara yalan<::ıktan birer ko
ca bulunacağı ve izdivaç merasi· 
minden geçecekleri anlatdmıttı. 

Poliıin yakalamıt oldulu lia · 
dınlardan ekserisi kapı dıfan edi
lememektedir. Çünkü evlenme 
vesikalarına göre bunlar Fransız 

tabiiyetine girmiş sayılıyorlar. E· 

le geçen altmq kadın lngiltereden 

aıroycırsuınıuz? 
işte size bir adresi : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erzllt 

JStanbul. Yenlpostane kıtfmlldt 
Foto Nur yanında Letafet hHıda 

1ik1erdc 4,5 lira bf rden ucuzlamışhr. Fa· 

kat bunun peraktnde fiyatlar üzerine 
tesiri ancak on para olmuştur. 

Piyasada kış meyveleri ve hububat 
stokları 37.almaktadır. Bunun fiyatları 

yükselteceğinden korkulmamalıdır. 

ÇQnkil ynz sebzeleri cenup vilft.yetlerin· .. 
den gelmeğe başlamrşbr, > • -

getirilmiı olanların ancak çok kü- .L.-----------
çük bir nisbetini teıkil etmektedir. --------------ı MADDELER 

• • • t." 
ö.t:ıo: 
o • 

Perakende 

En u ı Eıı çot 
Çünkü bunların ekserisi vilayet • 
lerde muhtelif apartnnanlann da· 

irelcrine yerleştirilmiş olduklann
dan meydana pkanlmalarr hayli 

güçtür. Ekserisi de Franaada bir 
müddet kaldıktan sonra cenubi 
Amerikaya ıatılmııtır. 

. 
H"A'B ER , . ' - ~ 

ısta'°nbuıun en çok satll~!'J 
·~--.... ~~~.,, 
hakiki ak$amT gazetesidir 

"iıanıariii; 'HABER'a 
~~--~-.r. # rd..... • ........_,, 
v_ee;-,enıe~kA~ederıer. 

·~ Tt:.:J Q K iVE 

l\Q~LiT 
BANKA5' 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~Q~Q 

... 

'""'~ K1$. Kl'f. 

B'AKK~LIYE 

Bulgur il 
Fasnlya ÇAiı 22· 12,35 
Faaulya horoz 15 
Fnanlya ufak 10,5 
Herctmek 20 
Nobnt 9 
Nohnt ruı.ttlrel 12 
Peynir B. J'llfh 26 
~ya~h 50 
~ar ikinci 40 

Geytlnyağ eke. ek11 50 • 52 
Yemeklik 44 

Yn# Trabzon 70 · 80 
Tereyağ 120 - 200 
Yağ yemeklik 50 · 60 
Yat blrtncJ Urfa 70 
PJ.Jlng 8 • 35 
&la.kııma 1 5 • 18 
Zeytin 15 • 29 
Saban 24,5 25,5 

15 22 
15 ~ 
18 20 
14 15 
22 25 
12,5 17,5 
15 22 
35 40 
60 80 
50 70 
58 fü,5 
50 62 
75 90 

140 220 
75 90 
85 110 
15 . 48 
22 26 
11 . 45 
30. 50 

SEBZELER 

Bavuı; 

Prruı:ı 
2 . 3 
J • 4 

3 
3 

LAhana 3,5 4 5 
P.:ıtatea 4·5 · 6.5 7,5 
So~nn 5-7 t> 
Kcre\U 5-6 
Enginar 10 • 15 
Tıızc ~:ılı (:Ucrsln 30 • 35 
B:lkl~ (!tersin) 30 
Bezciye yassı 25 

7,5 
13 
35 
35 

3'.l 

YE/JllŞLER 

Ayva birine~ 10 • 15 15 
Ayva lldncl 7 - 8 10 
F.Jma Karadcnlı 4,5 5 (j 

F.Jma A m:ısyıı 2j 3) 30 
El1D3 GllmU~hıınc 11 15 ı 2, ') -
Portakal 1,5. 5 2 . 
Kestane ıo - 11 12 

MAHRUKAT 

Odun (çf'ld) 350-425 2 

5 
5 
7 
15 
9 

12,5 
19 
40 
40 
35 

25 
15 

15 
4) 
7,5 
10 
15 

5 
lWmUr 3.4.5 5·1 
Kok 

Sönıl 1(011 21 

Heybeliada Deniz Harp Mektebi 
Ve Lisesi Komutanıı~ından: ~o 

Okulumuz revirinin ııhhat ve temizlik işlerine bakmak üze~~ et' 
lira ücretle diplomalı bir haıtabakıcı kadın alınacaktır. GetireceS' 
rak §unlardır: 

A- Nüfuı kağıdı. .. 
B - Mahalli poliıten musad dak hüsnüh'al kağıdı. 
C - Sağlık Bakanlığından muıaddak diploma. 
O - Çalıştığı yerlerden bon ıervisler. ·ddet' 
E - Okuldan gösterilecek ferait altında asgari ild sene nıU 

le çahıacaima dair not~rden tasdik 1i taahhütname. 
NOT- istekliler okulca &1bhi muayeneye tabi tutulacaktıt· ~O' 
İsteklilerin pazardan baıka her gün Heybeliadadaki okUI 

mutanhğına müracaatları. (1011) ~ 

4/ 
Muhammen bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9 - idi' 

936 pertembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarado. 
re binasında ıabn alınacaktır. lef' 

Bu it• girmek istiyenlerin 5125 liralık muvakkat teminat ile ~· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 "tP~ 
dar komiıyon reisliiine vermeleri lazımdır. Şartnameler385 ku'(:5~ 
kabilinde Ank ra ve Haydarpa a veznelerinde satılmaktadır. 

·~ 

Muhammen bedeli 8274,75 lira olan 55165 kilo muhtelif pef~~e 
çivisi 26 mart 936 pertembe günü ıaat 15,30 da kapalı zarf ıı511 

Ankarada idare binaamda ıabn alınacaktır. .
1 

~·· 
Bu ite girmek istiyenlerin 620,61 liralık muvakat teminat 1 e ~· 

. ..... .k 1 t kl'fl . . .. t 14 30 ,. nunun tayın ettıgı veıı a arı ve e ı erını aynı gun ıaa ı 

dar Komisyon Reisliğine vermelerili.zımdır. ~ 

k d M 1 D · ·nele Şartnameler parasız olarak, An ara a a zeme aıresı dıt• 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağ:tılmakl~ıoJO 

• JD' 
• 1 ol 

Muhammen l>edetleri 57500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yir~ ,.,r 
kuz basit makas 10 niıan 1936 cuma günü saat 15,30 da kaP8' •(tfi 
usulü ile Ankarada idare binaımda satın alınacaktır. Bu i~e gıttİ~ 

• . e 
istiyenlerin 4125 lirahk muvakkat teminat ile kanunun tayın ~' 

• yoO f vesikaları ve 1.ekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Ko~1•5 de/'> 
isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 285 kurut mukabıh~954) kara ve Haydarp~a veznelerinde satılmaktadır. 

ııll~~~i~ Jl~~rı~~ıı~~~~l~~ıl 1~11111 
Türk Hava KuruınU 

Büyük Piyangosu 
• 

Şimdiye kadar binlerce kişiY1 

zengin etmiştir. 
5. nci keşide 11 Mart 936 dadıf • 

Büyük ikramiye : 35.000 Lirad•~.e 
·kraJ11 ı 

Ayrıca: 15.000, 12.<JOO, 10.000 liralık 1 

Ierle ( 20.000) liralık bir mükafat vardır·· 

~w~ı~ıı~~ı~~ı. r~~~~~ıı1m11n~11ıır , 
1 K hocııB 

1 DOKTOR emao . bit. 
uıııt ·.:of Kemal Özsan Avrupada tahsile 1' ;ıt•ı 

Uroloy - Operatör atkar keman dersi vertıl~ ııet ~ 
• rıteru:ı d' Bevliye MUtehassısı Ders almak istıye ra-sf11 ~e 

ffrül.-l;y - !-.'.':Belı!gcr mağazası sabah saat 11 • 13te~foJ'J eete 
yanında. ll<:r gün öğleden sonra ( 41923) numaraya j,teıı' 
2 • rlen 8 · e kndm _ Tel: '1235 ) Jll ___________ _. rek (keman hocası 

kafidir. 
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Mezar 
kaçkını 
Sevdiği bir kadını 
kıskançlık qüzünden 

öldürdü 
Eski Çırltk rejiminde kazak J 

krtalarımn birinde bulunan iri ya· 
tı ve timdi elli be, yaşlarında Mi. 
tel Smagin geçen hafta Pariıin en 
itlek caddelerinden birinde, sa · 
bah erkenden herkes itinin h&Jına 
koıarken, küçük bir dükkanda 
Rilzel bir kadını öldürmüıtür. 

Maktul, dükkanın sahibi Ma ~ 
dam Marta Dissak'dır. Kendisi es· 
ki bir hastabakıcıdır. Kocasının 
ölümündenberi bu dükkanı idare 
etmekte ve sabık kazakla dost O· 

lara.k ıeçinmektedir. 
"Huy canın altındadır; can 

çıkmadıkça huy da çıkmaz,, sözü 

meğerse ne kadar doiru ini'it. Mi
fe) bu sevimli kadının sayesinde 

rahat rahat ya!<!ldığı halde doğ · 
ınuı olduğu Sibiryayı ve orada 
kadınları kırbaçla dövmek adeti-

ni bir türlü unutamamııtır. Fran · 
arz kadını ise dayağa pek alışık 
olmamakla beraber sevdiği ada · 

nıın densizliKlerine bir müddet s . . 
d .. 3ını çıkarmamı§, fakat nihayet 
ayanamıyarak artık alakasını 

kcıeceı· . •. J • d b ını eoy emıt ve a amı a -
~ndan aavmıtt!r. Netekim o gece 

e kadının baıka birinin kolunda 
eve döndüiünü görünce kazak çıJ. 
~ıracak ke.dar kızmış, sabaha ka. 
~t UYumamış Ye sabahleyin er • 

K .... ..._ "1u'klta.na damlamııtır. 
"endiıi h __ ne er ne kadar madamın 

daha gelmediği söy]enmişse de o 
ıöz aöylemiyerek içeriye girmi! 
ve dükkanın arka tarafındaki o . 
daya girince kadını masa başında 
kahvaltı ederken bulmuıtur. 

- Nasıl düşünüp taşındın mı? 

Cevap vermesine meydan bı -
rakmadan kocaman kamasını çı · 
kardığı gibi kadının göğsüne sap. 
lamıştır. Sonra da hiçbir şey ol • 
mamış gibi dükkandan çıkıp ilk 
rasladığı polise teslim olmuıtur. 

imdat otomobili dükkana var
dığı zaman kadın çoktan ölmiif 
bulunuyordu. Çünkü sivri kama 
onun kalbini ikiye ayımııflı. 

itin aııl tuhaf tarafı ıuruıdır 
ki, sabık kazak ölmüf sanılan bir 
adamdır. Kendiıi Kolçak ordusu
nun dağılmaaından sonra Rusya -
da idama mahkum olmuş ve bü . 
tün zevahire göre de idam edil . 
mişti. 

Smagin kendisiyle birlikte esir 
düşen bütün arkadqlariyle gü -
nün birinde idam meydanına gö . 
türülmüt ve kurşuna dizilmiş, ce
sedi gömülmek üzere bir tabuta 
konmU§tu. 

O gece ne olduğunu kimse bil
miyor; fakat mezarcılar erte3İ 
aünü gömmek için tabutları tes · 
lim almağa geldikleri zamanbun
lardan birisinin açık ve isindeki 
cesctıtır-'R'.aytJOt~ P-i~lcn-

di. Kaçak ceset Smaıin'indi. 

A vrupada tayyare 
hırsızları türedi 
Seyyahat, hatta askeri 
tayyareleri bilinmiyen bir 

şekilde çalıyorlar' 
Paf'Üft!n ycullıyor: 

A.vrupanın meçhul bir yerinde üs
lad bir casus varki, asrın en müte-

rakki bir dalaveresinde ihtisas 
•ahibidir. Bu adam tayyare çal . 
~aktadır!. 

Son birkaç ay içinde Fransa, Ma 
~riatan, Lehiatan, Çekoslovakya 
"e Hollanda.nın muhtelif tayyare 
~eydanlarından tayyareler kay -
0lınaktadır; hem de bunlann ba

~ılar . . ı· . k " t ı Yenı ve gız ı tıpten as erı 

~YYarelerdir. Diğerleri ise ethaıa 
'

1
t lükı uçaklardır. 

Bunlann hepsi esrarengiz bir 
~rette ve ıe11izce sır olmaktadır. 
&tıaa.rdan çıkıılannı kimıe gör

~eırıekte, havalanma gürültülerini 
1lllsecikler duymamaktadır. Bir a" d Un ha.kıyoraunuz makineler ora -

b &dır; az sonra ise sırra kadem 
's11ıı1 oluyorlar. 

l k Bu hırıızlıklar alakadar memt etlerin gizli polis tefkilatını 
evLl"d b' · ·ı · ·· q a e ır naıarıye ı erı sur . 

~e~e sevketn'ıiftir: Avrupanın bir 
\·'"tınde gizli bir tayyare meydanı 
t 'l.t bu.rası calman tayyareleri sa-

;: ~· .Bu belki de yüksek 
~ >1..._., yahut Fransanın. Ai
,1~?thnrn veya Avushıryanrn çok 

' 01'1nanlanndan birindedir. 

Pudapeıtedcn, Amsterdamdan, 

Marislyadan ve Varıovadan tayya. 
reler çabnmıttır. Almanyada ha va 
poliıi ülke üstünde uçacak ya . 
hancı tayyarelerj. çevirmek için e

mir almıılardır. Buna rağmen tay
yare hırıızlığı hali meydana çı
karılamamıtlır. 

Muhtelif memleketlerin gizli 
teıkilitı bu hıraızlıiın timdi Av. 
rupayı istila etmit olan casuslar ta 

rafından yapıldıfına kanidirler. 
Nitekim nerede yeni bir tip askeri 

tayyare yapılıraa casuılar bunun 
hemen fotoiraflarını çekerek hu
duddan öteye atırırlar. 

Son zam~nlarda Orta Avrupa 
aıkeri tayyare meydanlarından 

birinden büsbütün yeni bir tip tay
yare kaybolmuıtur. Bu tayyare ge
celeyin silahlı bekcisi olan hanga. 
ra yerleıtirilmiı, f akai: ertesi sa . 
bah yok olmuftu. 

Anlatılıyor ki, silahlı bekçilere 
mülhit bir rüşvet verilmitti. Hatta 
bunlar harp divanlarında hapse 
mahkum olsalar bile aldıkları pa
ra bu fedakarlığa değecek kadar
dtr. 

Son günlerde Almanya ile Ko
penhag' da sürülerle casus yaka . 
lanmı' olduğu halde tayyare hrr . 
sızlığma dair henüz küçük bir iz 
elde edilerr.emittir. 

HA"BER - J\Jişam postası 

Medeniyetten kaçanlar 
ıssız bir adada türlü macera geçirdikten sonra 

Memleketlerine dönmekten 
başka ~~re göreme~~ler ... 

B d b. k I' . . • :ıe ı , ·-- -· - ,,_ _ 1 şaretı verıldı. lkı kur§un ıesı ışı-n ır aç · - • "" --- • 
un a ..,.. ~"-<41" .,,._:-,. . • • tildi. Birisini ileride olan Arendz, sene evvel bir 

ıkincisini Baroneı atmııtı. Arendz Alman doktoru, 
çığlığı basarak yüzükoyun yere yubir dişçiye gide. 
varlandı. Kadının kurıunu onun rek bütün ditle-
gövdesini delmi!tİ. rini söktürdii. Bu 

it, dünyanın en 
çılgın sergüzeşt

lerinden birinin --~"' 
ilk adımı idi. 

Alman doktoru 
Ritter medeni
yetten nefret e· 

diyordu. Nitekim 
karısına da hiç 
bir sevgisi yok
tu. Berlinde Do
ra Strauch adlı 

kadın da mede
niyetten ve koca. 
ıından bıkıp u-
ıanmıflı. ' 

..-.::=• 

Medeniyetten kaçan çift, ıuız adada böyle bir hayat 
geçirmiılerdi .•• 

Bunlar hiribirlerini buldular Bu ev birkaç ağaç dalma gerilmit 
rak Ekvator kıyılarında Galapa . katranlı kağıttan ibaretti ve bizim 
gos adasına göçetmeğe karar ver- dünya tarikleri yeni hayatlarını it· 
diler. Madat Ritter, M. Strauch'ı te bu cennet köşkünün içinde geçi
teselli etmek için geride bırakıla- receklerdi. Önceleri başlıca gıda-
caktı. c * • )arını pirinçle mısır tetkil etti. 

Şımarık çocuklar kadar bile Bunların büsbütün yeni bir ha-
düşünemiyen doktor Ritter ile Ma- yata başlamıt oldukları havadisi 
dam Strauch hazırlıklara giritti- dünyanın büyük merkezlerine ça
ler. Eşyalarını bet tahta sandıkla bucak ya~ldı ve bqka göçmenler 
iki çinko banyo tenekesinin içine de yola çıktL Madam Strauch zİ· 
yerleıtirdiler. Ritter bütün acı ve yaretçilerden nefret etmekle bera· 
sızılara irade kuvvetile hakim ol- ber, adada yerleımek üzere geldik
mağa karar verdiğinden yanına i- )erini söyliyen bir çifte güler yüz 
liç almadı. Lakin dit ağrılarından gösterdi. Fakat iki çift birbirle· 
pek.koı·lctuiJ.a~jJJd• olarak laü- rqrl. .lUç •örütmediler. hep uaak 
tün ditlerini söktürmüıtü. yaıadılar. 

Beraberlerinde tüfek almak me- Madam Strauch yeniden yaptı-
seleaine gelince Madam Strauch a- ğı bahçe İ§leriyle uba§ıyor, doktor 
yak diredi; bütün hayvanlarla ba- Ritter ormanda odun kesiyordu. 
rıt içinde yaıamağa azmetmiıti. Çok geçmeden adaya üç kiti 

l§te böylece Robinson Kruzo- daha geldi. Bunlardan birisi ka
dan daha berbat teçhizatla 1929 dın, ikisi de Lorenz ve Filipson ad
eylülünde üstü volkan lavlariyle lı iki erkekti. Kadın kendine Ba
örtülü ve turasında burasında bal- rones dedirtiyordu. Daima bir e
ta görmemiş ormanları olan bir a- Unde kırbaç, öteki elinde de la· 
dada yeni yuvalarını kurmak üzere banca ile geziyordu. 
yola çıktılar. Onun kurumu dayanılmıyacak 

Ekvatorda yerli bir ~ocuk onla- kadar büyüktü. Adaya adım attı
ra katıldı. itte bu üç kiti, adaya ğmın üçüncü günü kendisini bu ül
ayak attıkları zaman dünyada tek kenin imparator:çeıi ilan etti ve 
başlarına kalmıtlar ve ana toprak- izni olmadıkça hiç bir yabancının 
tan hain bir denizle ayrılmışlardı . buraya gelemiyeceğini söyledi. 

ilk birkaç gün kendilerine yuva Genç bir Alman olan Leronz onun 
kurabilecek elverişH bir toprak par aşığı idi. Kadın onu köpek gibi 
çuı aramakla geçi!tirildi. Niha- kullanıyordu. En küçük bir hata 
yet içinden küçücük bir dere ak· üzerine deJ:kanlının yüzünde kam. 
makta olan, bir hektar kadar bü- çıyı ıaklatıyordu. 
yüklüğünde, sakin bir yere geldi- Eğer kadının mendili yere dü 
)er. Bunun çevresinde kocaman §erse delikanlı onu hemen kaldıra. 
ağaçlar tabii bir çit halindeydi. cak ve derin bir reverans yaparak 
Ötes:nde berisinde gayet zengin hanımına tal:dim edecekti. Gece 
tenebbüsler vardı. Burasını ev gündüz bir gölge gibi arkasından 
kurmak için çok elveritli buldular. yürümeğe mecburdu. En küçük 

Ot •.iz kıyıaından etyaları taşı~ bir isyan kar§tsında tabancanın 

mak dayanılmaz bir meıakkat ha namlusu hazırdı. 
lini aldı. Beraberlerinde getirmiş Fi!ipson ise ev uşaklığını yapı 
oldukları her tey, üstünde bir tek yordu. Çolc geçmeden sanki yer· 
patekr.sı bile ohnıye.n, dağlarda den mantar b:tmi~ gibi adaya bir 
ve çalılıklarda la!mdı. delikanlı daha geldi. Arendz adlı 

Üstiva hattının yılkıcı güneıi bu adam balıkçı olduğunu söyle· 
inıana hiç nefes aldırmıyordu. Her di. Barones bu yeni gelene çılgınca 
adımda sivri )av!nr ayakkaplarınm fıpk oldu, aradan birkaç gün ge· 
köselesini kesiyor, keskin diken . çince hep bir arada ava çıkmaları 
ler derilerini yırtıyordu. m teklif etti. 

Mu.dam Strauch ikide birde Kadın, Lorenz, Filipson, A-
kend>ni yer:crc r.~1y.:>r ve hüngür rendz ve adayı ziyarete gelmiş o 

hüngür ağlıyorc.!u Ritter bütün lan üç Alman delikanlısı sabahle- , 
bunlara hiç nldırı ı ct.miycrdu. Ka- yin erkenden ava çıktılar. Çok 
dm zafiyeti cn·ı ~·olundc:.n a 'nko . uzaklara gitmeden bir sürü yabani 
yamıyacaktı. r· h:ıyct es;·alerını sığır görüldü. 1 
iıtcdihlcri yere tct;ıyablldiler. Erkekler sürüyü kuşatmak için 

1 ikinci it bir me~kcn yapmaktı. yayılarak ileriye atıldılar. Ateş i-

Bu bir kaza idi. Kadın ağır bir 
surette ynrah olan Arendz'in cese
di üstüne yıkılarak hıçkırıklarla 
ağladı. İmdat işareti aşağıya, de
niz kıyısına gönderildi ve yalnız 
doktor Ritterin ustalığı sayesinde
dir ki bu ağır yaralı adam ana top
rağa gönderilinciye kadar yatalı· 
lnbildi. 

Adada facia baılamıflı. 
Yazın en sıcak günlerindeydi

ler. Burası bir cehennem olmuıtu. 
Hele Lorenz sanki Gayya kuyu
s • .mdaki kaynar zift kazanları için. 
de yaşıyordu. Çünkü Barones ken
disini atmıt ve itrk olarak Filipso
nu seçmitti. 
Loreiız ana toprağa dönebilmek 

için para istedi. Barones onun yü
züne karşı bir kahkaha attı. Elin
den alınıp kilitlenmit olan eıyası
m istedi. Kadın gene güldü. Ni
hayet müthiş bir ümit3İzlik içinde 
onun ayaklarına kapanarak hiç 
dinmiyen göz yaılarile biraz para, 
biraz yiyecek, biraz da merhamet
le birlik~e elbiıelerir.i d_ilendi. Bü
tün l'.!dığı da birkaç tekme ile ağız 
c!ohısu küfür oldu. 

Delikanlı kızgıl'l ıktan çıldırmıt 
bir halde ayağa fırladı, evin içine 
daldı, eline aldığı bir iskemle ile 
.,,,...ınm kilitli olduiu dolabın ka
pağına vunnağa batladı. Delikan
lının hatırlıyabildiği en ıon i§ de 
bu oldu. Çünkü kafuına indirilen 
bir darbe onu baygın bir halde ye
re yuvarladı. K ... ndine geldiği za
man evin birkaç metre ilerisinde 
gözlerini açmıı ve kendini yerlere 
serili bulmuıtu. 

Lorenz için bu artık her şeyin 
ıonu idi. Ayağa kalktı, intikam al
mak için gözlerini kan bürümüş ol. 
duğu halde ormanın yolunu iut· 
turdu. 

Birkaç eün ıonra lav ıahasmda 
do1aşmak yüzünden el ve ayaklan 
kan içinde, Rttern kampına gel • 
di. Baroneı hakkında heyecanlı, 

heyecanlı "ben ona gösteririm,, 
sözlerinden baıka bir şey söyleme
di. Sonra ikisi birlikte gene keskin 
lav tarlalanndan yürüyerek Baro
nesin kampına gittiler. Evde kiı. 
se yoktu. Kadının ıapkası masa• 
nın üstünde duruyordu. 

Lorenz ana toprağa döndü. Ba
ronesle Filipson'un izleri bir daha 
meydana çıkmadı. Adanın belki 
de bir yerinde gizlidirler. Yahut 
ölmü~lerdir. 

Ritter bir sabah yatağından 
kalkamadı. Sağ tarafına nüzül i
sabet etmişti. Vaziyeti günden gü
ne kötüle§tİ. Düşüncesi hep ada
da geçen facialarla ıstırap içinde 
idi. Nihayet öldü, Madam Strauch 
onu kendi elile kazmıı olduğu me
zara gömdükten sonra felaketle 
neticelenen bu sergüzeştinden vaz 
geçerek vatanına ve medeniyete 
döndü. 

Madam Strauch "Cennete fe:J
tan geldi!,, adile yazdığı bir kitap. 
la bu çılgın sergüzetti anlatmıştır. 
Kendine "Barones,, esalet ünva• 
nını vermi§ ve esrarengiz bir su
rette lcaybolmuş olan kadının ıah
siyeli bir türlü anlaıılamamıthr, 
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Kibarların şapkasıdır. 

lstanbul Harici As-: 
ÇAPA MARKA müstahzaratı 

' 
kert kıtaatı ilanları · 
"ff'''• -

Kuvvet kaynağıdır. Pınarhisarın 6500 kilo, Vizenin 

. \, . . . . . 

6 

95~hll~A~~~nun ~55 kilo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Deniz Levazım) Satuia~~ . 
Komisyon~ b4nları: -. -·_. .... : , ·. r 

ıadeyağına verilen fiyat yüksek 

görüldüğünden dolayı pazarlığa 

konulmu§ ve ilk pazarlığı 9 Mart 

936 pazartesi günü saat 13 de ya

pılacaktır. isteklilerin Vize satın 
Tahmin edilen bedeli 3104 lira olan 41 roda çelik tel halat a- alma komisyonuna gelmeleri. 

çık eksiltme suretiyle 18 Mart 936 çarıamba günü saat 14 de alına4 (608) (1157) 
nacaktır. Muvakkat teminat 232 lira 80 kuruıtur. Şartnameyi gör

mek stiyenler her gün ve eksiltme ye iştirak edecekler yazılı gün ve 

saatte teminat makbuz veya mek tuplariyle Kasımpaşadaki komis-
yon ba.tkanlığına başvurmaları. .( 1156) 

Tahmin ed'len bedeli 22300 li rn olan 2000 ton rekompoze kömü

rü 9 Mart 936 tarihine rnstlıyan pazartesi günü saat 15 de pazarlığı 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 16 72 lira 50 kuruştur. Şartnameyi 

rrörmek istiyenler her gün ve pazar hk için yazılı gün ve saatte Kasım
paşadki komisyonumuza müracaat olunması. ( 1102) 

Tahmin edilen bedeli 15170 lira olan 18500 kilo Hintyağı 11 
Mart 936 r.arşamba günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat 

teminat 1137 lira 75 kuruştur. Şart nameyi görmek istiyenler her gün 

ve pazarlığa girişecekler yazılı r.ün ve saatte teminat mektup veya 

makbualariyle Kasım paşadaki komisyonumuza başvW'maları . 

. 0103) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 


