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Istanbuldan giden jBir dinamit üç çocuğu yaraladı 

Birinin iki elinin 
parmakları koptu 19 gönüllü-

Itaıyanıarın cenup Diğer biri de gözünden yaralandı 

cephesinde 
lnerkezden ilerliyor! 

• 

Dün Beykoz Umur yerinde bir 
dinamit patlaması hadisesi olmuş ve 
neticede biri ağır olmak üzere üç kü· 
çük çocuk yaralanmıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Anadolukavağınm taşlık denilen 

yerinde oturan Şirketihayriye memur
larından Kenanın 12 yaşındaki oğlu 
ve 42 inci okul talebesiden Orhan ile 
ayni yerde oturan Mizraoğlu Sala· 
haddin ve çeşme çıkmazı sokağında o 
turan iskele memuru Nailin oğlu Sa
lim, Umuryerinde toprakla oynaılar· 
ken Orhanın eline bir dinamit kapsil· 
Jü geçmiştir. 

K b. d kil ., •.. 1 Bir lağını 
a me en çe ecegı soy enen iki amelenin 

Ticcuet Bakanı Bone üzerine çöktü 
Fransız bu.hranına Biri toprak altında 

doAru kaldı 
Heryodan sonra, 

kabineden iki bakan 
daha çekllecekmlş 

Frı.lllsız kabinesinin buhran~ 
doinı gittiği görülmektedir. Ba
kanlardan Heryonun çekilmek iı 
temesinden aonra bir iki bakanın 
daha çekilmek üzere olmaaı vazi
yeti vahim bir hale sokmuttur. 

Deniz ticaret bakam Bertron d 
ile ticaret bakanı Bonenin çekile · 
celi iöylepiyor. 

Heryon~, Laval Cenevreden 
döndükten ıonra çekileceği tah· 
min edilmektedir. 

Hitler 

Şerhimizde dün de bir çökme va· 
kası omuş, iki işçi dört metre derin· 
lliğnde bir )ağımda çalışırlarken Ja
ğım birdenbire çökmüş ve bunlardan 
biri toprak altında kalmışsa. da kur· 
tanlmrştır. 

Cihangirde uzun yolda l\.f.acide a
dında bir kadına ait olan bir apartı· 
man yapısı önünde Ahmet Çavuş adın 
da birine açtırılmış olan dört metre 
derinliğindeki lağımda Ahmet Ç.avuş· 

la Mehmet çalışırlarken lağım birden 
bire çökmüş ve topraklar iki işsinin Ü· 

z rine rıkılmışttr. 
Bu çöküntü neticesinde .Ahmet çn 

vuş başından yaralanmış, amele Meh
met ise beline kadar toprağa gömül
müş ve bayılmıştır. 

~·t~nb"' dan gönüllü giden ltalyan lar Galata rıhtımından böyle me- Boğaz kanserinden 

Derhal yetişenler kendi-;ini kurt.ar 
mı~lar ve Beyoğlu Zükür hastanesine 
kaldırmışlardır. 

Tahkikat devam etmektedir. 

-
Çocuklar, bunun ne olduğunu bil· 

mediklerinden Orhan bir taşla btı bul 
duğu şeyi ezmek istemiş, fakat riina
mit tazyik yüzünden birdenbire patla

mış, Orhanın sağ elinin baş ve şahndet 
parmaklarile sol elinin baş ve üçüncü, 
dördüncü parmaklarını koparıp ağır 
surette yaralanmasına sebep olmnq, 

Bundan başka Salahaddin yü;1.ün
den ve boynundan, Salim de yiizünden 
ve sağ gözünden yara lanmıştır. Salı:i ~ 
haddinin yarası hafif olduğundan ~ 
vine gönderilmiş, Orhanla Salim de 
Etfal hastanesine kaldırlmıştrr. 

Dün seçüen ye'!i patrik eıki 
Marmcua Ereğliai mettopolidi 

Benyamen'in dün patriklik 'is· · 
kemle.inde ~ekümi§ bir. resmini · 

veriyoruz. 

rı .. rasimle ve ÖpÜfm ı' lerle ayrdmıılcudı... . mi muztarlp? 
I' ı ~Jl gelen haberlere göre Dok leri t.amamen yerli ltnlyan ve gönüllü Ameliyat yapılması 
· ~il .nden Habeş topraklarına yürü- terden müreJ:ckeptir. l&tanbuldan gö- Fran iZ rofesö ü-

Doktorlar kazançsızlıktan 

şikayet ederken 
fle }Yal\ kuYvctleri, üç kol<lan iler- nüllü olarak giden 19 lstanbuUu ltal- tS k I !'f d.. ~ 

I ~- irler. yan da bu koldadır ne e 1 e ı.mı.ş T 109 h .. k A t 
1 k~ 'r Vnların merkezini te.;kil eden (Harp yazılarımzı 4 üncü s'Illfada Bitlerin boğazındaki rahatsızlığın a m u um e t-;-· evere taburudur ld . hu: un a~ke_: _ okulJUnl,!Z) .. ,. , • ,, kanser olması ihtimali hakkında çı· . 

Go .. bels 'ı·n nutku ~~::v;~~:l;~e::~:~y:~;:::zca doktorlug\J u münhal 
"Meşhur profesör Saurbrük'ün 

11uıeri.n b.o~a~n~ ameliyat. yapma~ Bura 1 ara gönderi 1 ece k 
Almanyanın ltalyaya 

llıı Yakınlaştlğını gösteriyor 
~erin propaganda bakam, son s6ylevlle 

ransa ve loglltereye de bir, ihtarda 
bulunuyor 

Almanya 
ltıiistemlekeleri ni 
41~.~eri istiyeeek 

~il 20 bin ~r?p~ganda Bakanı Gö-
80Ylevd kışı onünde verdicri bir e ez .. e 

".A 
1 

curnle demiştir ki: 
1tna g()::a~.Ya ge~en umumi harbi d. 
.... 0 nunde t t ı ntıJ1eıı u ma ~tadır. Bazrlaı . 

tlehilec:;· Cemiyetinin her şeyi hane 
lar. Biı •nl sanıyorlar ona güveniyo 

' Yalnız top .. . "I a guvenıyoruz 
~~ın~~ ~ 
r· ltiklerı rn .kanı bundan sonra, ka) 
ll'lde İ$ti Ustenılekeleri günün bi 

-.. Yecel<le . . .. 
•• •arlık 1 rını soylemiştir, dün 
ile i · · çihde y·· •· aıtır bir uzuyor. Almanya j . 
dan alına ıneınlekettir. Alman)·a 
t n rn1ı-eın1ek ı ~tem lekelere b ·· ~ h e erı 1 , u ınmı 

er ne kada~ıan.lar muhtaç değildiı 
hıtarnf kalmak istiyor

!Devamı 2 incide), Göbels çocuğuyla beraber 

mes,uhyetiıu uzerme almak ıstemedı-

' ği temin edilmektedir. doktor bulunamıyor 
Bunun üzerine Alman profesörü· 

nün t.avsiyesile, meşhur Avusturya lstanbuldaki doktorlar ötedenberi 

boğaz mütehassısı Nöyınana başvurul pek mühim bir dertleri olduğunu ileri 
mak istenmiş, fakat Bitler hayatını sürüp dururlar: Kazançsızlık ! 
Ari karunCJan olmryan bu profesöre _ . ....... _ _ _... _ 

borçlu olmak istemediğinden reddet.. 2 o o o 
miştir. 

' Bunun üzerine Berlinin salahiyet· 
t.ar mahafili Fransız ayan azasından 

B d t f k··ıt · f ·· 1 . Llrallk bUyUk mUsabakamız 
ve or 0 ıp a u esı pro esor erın- No: 19 
deq Portmana başvurmuştur. • ......................................................... . 

Söylendiğine göre, Fransız profe· 
sör, kendisine tahmil edilmek istenen 
bu ağır mes'uliyetli vazifeyi henüz· 
üzerine almamıştır. 

ıran kadınları 
Eski kıl t ğa art:ık 
veda ediyorlar 

\"~niliğe büyük bir 
aUika başladı 

İran Pars ajans nın bildirdiğine 

göre, İran kadınları arasmda eski kx· 
yafet ve ya~ayıştan kurtulma yolunda 
başlıyan hareket gün geçtikçe inkişaf 
etmektedir. Gerek Tahranda, gerek 
vilayetlerde muhtelif içtimai tnruflar •· 
rasında yapılan toplantı ve eğlencelere 

ı 
davetliler aileleriyle birlikte iştirak et
mekte ve kadınlar buralara çarşaf ye
rine medeni kıyafetle gelmektedir. 

Bu kimdir? ... 
·················································= 
t~::~~'='.~'.: .. ~==--=1 ı 1 
=························-······················= i •••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••-• .. ••• 

Bu meseleyi sık, sık aralarında gö. 
rüşürJer, kazanç vergisi ile diğer vt'r
gilerin doktorlardan az alınmasını 

isterler. Bunun için Ankaraya heyet· 
Jer gönderirler, yüksek makamlar nez 
dinde teşebbüslerde bulunurlar. 

Bundan beş, altı ay evvel Aııka
r:ı.ya böyle heyetler gitti, geldi, niha
yet doktorların sınıflara nynlarak 
buna göre vergi vermeleri hakkrnda 
bir kanun çıktı. 

Birçok doktorlar maliye şubele· 

rinin tazyikini kabul etmediler. Etıb
ba odasına şikayetlerde bulunarak 
kendilerinin konduğu sınıfların \"er 
gisi yüksek olduğunu, veremiyecekle
rini bildirdiler. Bu mesele henüz hal
ledilmiş bir vaziyette değildir. Gaze
te!erde bir çok doktorlarm Etıbba o
dasına senede on lira olan aidatını da 
vermedikleri ve odanın doktorlardan 
43.000 lira istediği yazıldı. Bu da ~ös-

teriyor ki lst.anbuldaki doktorların 
yüzde doksanı kazançsrzlıktan şik!· 
yetçidir. Sebebine gelince: lstan bul da 
binden fazla doktor vardır. l stanbu· 
lun ntif usu lse fazlasile (700) bin di· 
yeiim. Şu itaie ~nı, 'ivu iı.i~:!e Mr 
doktor dilşilyor. 

Yedi yüz kişi sık, sık hasta olsa 

..-: Liitlen aaylqı g:eoiri'fli%. 



Tevfik Rüştü 
Ar as 

HABER, - ~·=- poıtaıı ,ı ı= 

ızmlrde ikinci bir so;tgunculuk vak'ası 

Bakkal Hakkının göQsüne bir 

r 19 SONIUNUN -19• 1 
Mogolistan 
karışıyor 

Bulgar Ba~bakanı namlu dayandı, YÜZÜ kapalı biri 
ile görUştll • • . 

iç Mogollstan 
lstlklAllnl llAn etti 
Dı• Mogolltltart 
askerıerı de bit 

••hlr zaptettnef 
Şanchay, 18 (A.A.) - Deyli Jlf, 

raldın haber verdiğine cöre lç Mo 
liıtan iıtildilinJ U&n ctmiıtir. 

BakC.::ze~e:;:e~:,ı~'·;.~·: Sesını ~ıkarırsan öldürürüm, 
Sofyad•n geçerken Bulgar Batba· ı k de d • 
kanı i!e 40 dakika görütmütlür. para arı çı ar' l 

Sof ya, 18 ( A.A.) - Türkiy~ 

Dı, Bakanı Dr. Tevfik Rüttü Ara· Haydudun yakai anmasında on beş yaşındaki 
aın ilci komtu memleketi alakada~ 

. "' . 
Harbin, 18 (A.A.) - Rnınl 

kaynaktan haber verildifine ,are 
Mongoliıtan aakerlerin4en otu 
MançurinJn 7 5 mil cenubu 

eden meselelere dair Batbakan Fethinin çok yardımı dokundı 
Kaıe lvaJlof ile yaptığı ıöriifm-. 
ilri memleket arasındaki müna5t- · 
hetlerin bu iki memleketi baih
yan dostluk muahedai ruhu için· 
de inkitafta devam etmeıi hakktn 
da kartdıkb arzudan mülhem o1-
muıtur. 

Bu mülikat esna11nda, Türl:i. 
ye Dıt Bakaniyle Bulıar Batb'l
nı ıenel siyasa hakkında da fik~r 
müdavelesinde bulunmuılar ve 
Balkan devletlerinin barıt eserinin 
mu haf aza ve takviyeıi için ıami
mt gayretler sarf ettiklerini mem
nuniyetle mü,ahede ve tespit et· 
mitlerdir. 

lzmirde birinciıinin tahkikatı 
bitmeden ikinci bir ıtlihh aoyıun
culuk vak'aıı daha olmuttur. 

Göztepede bakkall:k eden Hak
kı ıece saat 10,30 da dükkinmı 
kapamıı ve o ıün kazandığı para· 
ları cebine yerlettirerek evine 
ıitmek üzere yola çıkmıtbr. D"l • 
ıın dalım yürüyen Hakkı tam ka
ranlık bir köteyi dönerken kartı· 
ıına elinde tabança bir adam çık • 

- Can kurtaran yok mu? im- yanıktan ibarettir. Silih 1eıini i· 
dat, diye baP.aia bqlamıı ve tiden polisler vak'a mahalline gel
bu ıu civardaki evlerden birisin- mitler ve derhal aratbrmalara 
de bulunan F eti tarafından iıitil- baılamıtlardır. Yaıar iıminde o • 
mittir. Sokakta bir vak'a ıeçtiii· lan haydut bir saat ıonra bailar 
ni anlayan Feti derhal ditarı fır. arasında bir hendeğin içinde jan
lamıı, bunun üzerine kendiıini ıö- darmalar tarafından yakalanmıt • 
ren haydut ıelimeti kaçmakta bul tır. 
mut ve tabanları kaldırmıttır. Yatar yüzünü vak'a eınuında 
Hırıızı takibe batlayan ıenç ço • bir mendille kapatmıf ve kaçtık. 
cuk bir aralık adamın bir çukura tan aonra paltosunu da deiit-

mıı ve: ıirdilini ve anmda , bir alevle tirmit olduiundan F eti ve bakkal 

de Heilomoto kasabaemı iteal 
!erdir. 

Reuter muhabiri, bu aücr 
Mançuko hududunda yedi polill 
aldıklan ve Heilomoto ahaliıinfn 
sabayı terke mecbur ettlldednl 
almıttır. 

Mançuko hududunda, di1n, 
Monıol aıkerinJn taarnuuna u 
Mançurideld Japon ıilel heyeti 
niyle maiyeti, çeJdlmeie mecbur o 
lardır. 

Bu hadilelertn fthim nltlteler 
rebUeceli llSylenlyor. - Seıini çıkarırsan öldürürüm, beral:ter bir tabanca sesinin çıktı. 

paraları çıkar! Diyerek tehdit ~t- imı prnıüt, bu eınada çocujun Hakin tarafından tan.9Dmamıı iN --=e=--u~l~g-a-r-:::ı.~s~t-a-n!!'-d~-ı 
mittir. Göiıüne dayanan namlu tatkmlıilftdan istifade eden hay. de aonradan hem meaeleyi ikrar 
kartıaında ne yapacatını tatıran dut kaçmııtır. Feti omuzundan etmit ve hem de deiiftirdiii pal. bir tevkif 

lranın Amerika elelsl zavallı bakkal: yaralanmıt İle de bu sadece bir to zabıta tarafmdan Wunmuftur. Sofy&, 18, - Sablk ciftP 
ıran hQkQmetl ------------------------------..... ---...... -------........ ---1 · kuı lideri Kiçef çifti fukuı 

tar~~Ô~r~~.gerı lngiltereden satın alınan üç büyük ::a.:::.::ı-lriiJlllı 
~:·27i~;:~ qolcu tayqaresi qakında geliyor :~~~-= ... 
Amerika. polisi tarafmdan tutu· Tayyarelerde staj görmek için sekiz tayyareci u." devleti kurtaralım.,, 1 
hap, ellerme kelepçe YUl'Ulduktan •• • ai ~azdıdır. Mektup 100 hiD 
aonra hüviyeti anlqılmalda dip. bugun lnglltereye hareket ediyorlar ltuılmıı Bulcarillana d,aiJtdlllf 

lomatik muafiyetlerden istifade Önümüzdeki nisandan itibaren Bu tayyareleri teaellüm etmek, dam akıllı ıtaj aördükten IOnr& tır. 
edilerek aerbeat bıralolan lranın Poliı bu aabab erkeDdea 

· i .. lemeae batlıyacak olan Türk ve Üzerlerinde ıtaJ" ~rmek için tavv---ıllen• al--'- memleket' • ı· · L--~ 
Vaıinıton e1-i9i Cafer Han Celi· ::r • ·- ,,,,an:n anm mnze ID •YJDİ aramJf ve IUQIGiaial 

~ Hava yollarJ tayyare seferleri i · de ıekiz pilot ve makinistten mü· kif • • K aJ-.oL li, lran hükameti prive ,.1 .. ırmı._ etmıttır. •fin v7VI• 
"· ~ "'- çin ııa.wlddar, Jıararetle devam ıet,ekkil bir heıet ba akpm ı f~ clded 

br. - ... _. '-ir ... H__. ~!i'lıtıııfiftlı~t-eı_._,..... .. ..,.eoıı11~....,.~ ...... lll-"1r·-.-.;-~ ,. " tal ._ ... 
oı..ı.ı-~ı.ıanmızm hatırlarm. m\ahalif 1ıı.nı.aw&. 9"ill 111D 

aur,"'"u tarafından lneiltereden atm alı· tir. -.plaa&lt". 
Cladrr ki, bu hidiıe, geçen sene· nan üç büyük yolcu tayyareıi :ki Bunlar pilot Tahir, Abdullah, Kiçef dava 1-flaJIDC&Ja 
nin tetrini evvel ayında olmuıtu. ay ıonra Türkiyeye ıetirilecektir. Lütfi, Ekrem ve makinilt Kemal, biribirlerine bağlıyacak hava ter- Sofyadan bqka bir Jere 
lran elçiıi hükimetten tarziye İ• Bunlar yediter kitilik ve çift mo- Nezihi, Necip ve Samidir. Bunlar vialeri yapılman kararl&ftırılmıf eclilec:ektir. Polia hu .ı.ı.. 
temif, •e Amerika D19 Bakam teeı törlü tayyarelerdir. oradaki tayyarelerin üatünde a • tır. in taraftarlarmdan &~ • 
ıüflerini reemen &eyan etmit ve lerin evlerinde araftmnalar 

bu iti yapan ))Olieler de İ§ten çı· . Yeni Yunan Stavlskl rezaleti mııtrr. 

m:~:":~iainin Amerikadan &)'· sefiri geldi M hke e karar ~G----ö_b_e-ıs-in_n_u~l 
rılmak üzere olmaıı dolayııiyle a m ını (Battrıralı l 
bu polislerin tekrar ite alınmaıı An karaya gidiyor • larsa da, ltalya gibi bir mHletlıJ 
hakkında teıebbüıler batlamıtbr. Yeni Yunan sefiri B. Rafael bu- v e r d ı· şaması lizımgeldiğini de tak .. 

Cafer Han Celil, martın 20 .. h . i 1 ;.t" Anka mektedirler. Binaualeyh, din 
ıinde Amerikayı terkedecektir. gun şe rım ze ge moy ır ve raya bu gibi, istekleri hoş girmesi J 

İngiliz kralının 
sıhhati 

l11riliz kralının •ıhhatine dair bu
&'fin hiçbit haber ıelmemiştir Dün 
.lıraJrn hutalri hakkında haberler a
lıaınta Atatürk hususi bir telgrafla 
Afiyet ~mennilinde bulunmuştur 

g1decektir. Bayon kredi MDnlslpal dlrektUrO yedi sene gelir. Yoksa günün birinde •• 
Kendisi 47 yaıındadır. lzmir "Ye E- kU k ki ki f d hl lif 

dirnede konsolosluklarda bulunmu1- re cezasına ve se z ' e mu e tq alacaktır. 
1 1 Amerikan pzetelerlnhl Al 

tur. 1921 de Yunan hariciye ner.are- Cezalara Ç&rpı dl ar dakl Yahudi tazyiki hakkında 
tinde çalıpnıf, Sof1adald Yunan Hfa- Parit 18 - Stavilky dav&a1 direktörü Desbroueı bet aene ne- )arına ıelince, Amerika, kendi 
retinde kltiplik etmiftir. Bay Rafael b. . ' 'hk bükm' ~- .. f" • rta k l -lan haydutlanna ve bu yiizdd 

ti l ıtmıf ve ma eme unu ver- ı cezaıına, ıııo umpanya an :r-
1925 de Bada-te sefare ne tay n e- . . Ba ..___~. .. • • I d" kt"" ·· G b. be f" Jeketten avrılmaö-a me"'bur brr.11~ 
dil . ı· V r-ıt f ı· d de kı•• mıftır. yonne An'UI munıaıpa ıre oru ue ın t sene ne ı ce- J e " 

mış ır. artova se are ın e .... • • . • . • n bir mflll kahraman ile (UJI 
bir zaman bulunmuıtur. direktörü T1111er Y,edı tene kürele zaıına, tahrıf edılmıt reamt evrakı ile) meıgul olsalar daha iyi 

1928 de Uluslar kurumunda Yunanis cezasına Bayonne belediye reiıi kullanmakla müttehim bulunan demit ve Almanyanrn tere~ 
tanı temsil edenler arasına girmittir. ve saylav Garat iki ıene hapse, eıkj General Pardi de Fourtou İ• til, kendisini ınfldafaa ı~ e 

1930 da, uluslar kurumunda Yunan faili mütterek olmak ve reaml ev- ki ıene hapıe, faili mütterek ol • ihtiyacı olduğundan bahletmlt-
hile bunlwrın verecekleri para ile bir heyetinin reislitine ge~miştir. rakı tahrif etmekle müttehim bu. mak ve reımi evrakı tahrif etmek. HABER - Almanyanın 
~ h harpte kaybetti.ı.a müstemlekeleıl: .. oktor reçinebflir mi? lstanbuJan ha- Yeni Sefire iki dost memleket a- lunan Hayotte yedi eene nefi ce- Je mütte im bulunan Hatot iki ıe- 5a 

ı rikada 4 taneydi. Banlan tnsfl Yur, suyu ıyi oldatuna ıöre, ha..Qta. rasındakj münaaebatı daha ilerletmesi zaıma, Bayon Kredi Müniıipali ne hapıe, Pariı meb'usu Gaatone 
lık da cloktorlann ümit ettikleri dere- le Fransa aralarında taksim 

nl ve böylelikle vazifesinde muvaffak muhammini Cc>hen bet aene nefi B:mnaure bir aene hapıe mahkGm l•rde. Bunlar T-o. Kamr•• eede olqıarnaktadır ve ba yiizden de ı rd ... ... _, 
.... _ k olmasını dileriz. ceaaıma, Credi d'orbanı'nı eski olmuı a ır. Afrika, C•nabu -rbl mtlateıll .,... do tordan çoğu maayenehanelı- ~ a-

l'bldt beklemekte, kazanamamak- ----... ..--... •----.-----.-.-..----.... --.-----.......... --.... - ............. _____ riydL 
tadır. han, Varto, Saron, Genç. f Çankırıda: Çerkeş. f Burdurda: Bucak. ---

0
---,----~v~CJI 

Elizlz villyetinde: Ovacık, Ho- Yor.gatta: Akdai, Maden, Boğaz- Aydında: Karacasu, Bozdatau. O U y&g Bir müddet evvel gazetelerde bir zat, Baskil, Mazgirt, Keban, Nazinıiye, lıyan. Afyonkarahisarda: Emirdat. San b ııı:" .__.... 
Ola çıktı. Mardine 150 lira tieretle bir Pertek, Zongulclakta: Bartın. dıklr. Bu 1& ah kıaa aral.....--
tloktor aranıyordu. Dün merak ettim. Yan Tillyetlnde: Malalgirt, Sıtak. Bileclkte: Osmaneli, Bozilyiik. Amuyada: Merkez. fan yaimur 1aat l3,ll de 
Btabla odasına 90rdum. 150 lira ile Gevaş, Gevar, Muradiye, ffakari, Ba'-' Malatyada: Peturke, Merkez. Teldrdaicla: Şarköy, Saray. lin almıttır. Dolu, bir 111 
Mardine cidecek doktor bulunamadığı kale, Ahtik, Maraşta: Göksun, Merkez. Matlada: Dadça. ıürmüttür. 
ce'·abı verildi. Sıhhat MüdürlüAüne Urfadıı: Birecik, Helnn. Yaylak, Manisada·: Demirci. tatanbaldakl "binden fazla dokto- --------------
ıidip daha başka nerelerde münhal Horan, Viranşehir. Nlğdede: Arabsun, Merkez, Ulu- run çota kuançaızbktan flklyet e- Büyük y&flf 
oldutuna soracaktım. Müdürlük bina Sıv .. •ta: Merk- Hafik, Koyulhi- kr"-la, Bor, Nev .. ..ı.ir. derken memleketin muhtelif yetlerfn • 

bü k k d -- ... .., ~ r... Bu sabah b•• ıınrn "yü apıaın an girince solda sar, Kangal, GUriln, Divriki. Samsunda: Terme, Kadam. de yüzden fazla hilk6met doktorlaiu 
·~ bU1Uk camekan ~ördüm. Yaklaşıp Erzincanda: Refahiye, Planntr, Mardinde: Kızıltepe, Gerçus. De- açık duruyer. Beyojlu HalkeTi 
hakhm. 'O~tiaiin de battaraflarmda Erzurum, Hinls, Turtum. rlk. lstanbuJda 25 kuruş vizi~ ücreti Şiıli - KilyOI arumda 
•münhal hUk6met doktorJuklan,. :va- Diyarbekirde: Ergani Osmaniye, Kayseri de: Merkeı, De,·ell. alan doktor oldUfunu da hatırlryo- len büyük yürüyüf bu aa 
ııyor n altında da kUçtik beyaz klğıt Kolp, Lice, Çermik. Kırşehirde: Çi~ekdaiı, rem. Elli kurup., bir liraya hastaya lide tramvay depoau ı~ 
Jarda mliahal yerlerin isimleri yazılı. Çoruh ta: Borçka. Karsta: Göle, Çıldır, Ardahan, bakan doktorlar arasından bir tek kJ. lamıttrr. MüaababJa ıo 
ıordu. Saydım. T.am 109 hlik6met Beyazıtta: Tutak, Tuzluca, Mer- Konyada: Sultaniye, Beyşehir. şinln 150 Ura ilcretl bbal ederek Mar- atlet ittirak etmiftir. 
~ktorlafa bof.. Utenıaedba. Hepsi- kez, Diyadin, Alaclaf, Alesklrt. Kiltahyacla: Merkez. dine nya Urfaya 1ftme1iflnln sebebi Havanın da birdenbire 
•• rerlerlnl not etttm. Yazıyorum: l;orumda: Sungurlu, Osmancık. Kelkltte: Şiran, Gümüşhaneı nedir: işte psiko1oğlann tetkik edece-

·ı bi t ., müsabıklar için ep- bir Maı Yillyetinde: Mtrkez, Bin- Slirdde: Beşiri, Pervari, Beytü~- lçelde: Gülnar, Mut, Merkez. sr r mese e. - 1 

alJ, ç&~~ur, Bulanık, Mutki, Sul- Şebap, Merkez, Şirvan, Şırnak. Garzan Doluda: Gerede. ı J' .R. llt çıkaracaktır. 
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hanG~~Q 8ÜnJ .Beyoğlunun bira- Taşdelen suyu 
dı.ııne ~uıden birinde oturuyor-

1,k ;e~daki masada ense kU- Yarından itibaren 
dı M e, kalantur bir zat var- f t • ti 
to' "aatna dört bet dalkavuk yen esısa a 

ı>lll!ttıı,. çıkarılan su satılacak 
- Bir . ki d · b Ilı ... 1 vıı e ıen ıç re aca- İstanbul Evkaf idaresi lstanbu-

"' - D· l l< ıye zor uyor. )un en güzel kaynak suyu olan 
edi 'ıandığı bin liralardan hah· Ta"deJen ıuyu kaynağında yeni 

0 :Yor \'e b' Y · ak t' l : · · ~ırtıp . • ır enıce P .. e 1 a - tesısat yaptırmıştı. Bu tes11at ık-
llnu ~nnı ~! kurut un dort buçu mal edilmit tir. Kaynakta vücu ıla 
liiit~hvecıye bırakıyor... getirilen yeni tesisatla temiz ve ' 
~ l.R, hovardamı hovarda... fenni bir şekilde elde edilen ye

hird 2atı muhteremin önünde ni Taıdelen suyu yarın sabahtan 
e 21l2et d 1 · · b · ~... . e var ı. çen gıren ır itibaren satıta çıkarılacaktır. 

'-ı~ıt~~1( ! ;; bol k~seden bir cö- Evkaf idaresi T qdelen kayna-
.._ Al yaptı• . ğmda suyun gelmesi için yeni bo-

')eı- '- , oğlum .. Satarım! - Dı· 1 d- bn' v f'l't tesisat• "tt 0 1_ • • ru ar oşe ıf e ı ı re 
tl 11.llntnUf gazeteyı ıade et· .. d t• • ti. A. • zaman 

b~llın kadar zekatın artaın bre 
ı;~ ... 
Sa lllıııı heıabına bu eli açıklık?. 

vucu ._ ge ırmış r. ynı • 
da kaynak temizlenerek ve ağız
lar çoğaltılarak günde yedi toaa 
kadar su alrnması temin edilmit· 
tir. Evkaf burasının yazın bir 
mesire haline gelebilmesi için ter
tibat a]mıştrr. 

Hava hücumlarına karşı 

Şehirde sokak ışıkları 
ikiqe aqrılı1Jor 

Bunlardan bir kısmı hava 
hücumlarında söndürülecek, 

diğerleri maskeıenecek 
fstanbulun bava hücumlarına 

kartı korunması itinde mühim va
zifelerden biri elektrik sosyetesi
ne düşmektedir. Hava hücumla
rı.!la kartı alınacak tedbirleri teı 
pit eden komisyon tehir içindeki 

ıtıkları haze~i ve seferi olmak ü 
zere iki kııma ayrrmıttır. Bu §eL 
le göre, ıeferi vaziyette şeh:, 

sokaklarındaki ıtıklar iki kısım 

olacaktır. Böyle zamanlarda bil· 
tün sokak lambaları maskeli bu· 

yanacak I§ıklar ise yalnız köte ba
şındaki lambalardır. 

Bunun için hava hücumları es
nasında ani olarak söndürülmes; 
lazım gelen bütün sokak lambala· 
rı doğrudan doğruya bir santrala 
raptedilecektir. Bu esnada en mü
him caddelerin başlarındaki lam· 
balar maskeli olarak yanacaktır. 

h ıd~ bir müvezzie ikram ... Fa
tle lkikatte koıkoca bir müeııe
•iıt~llrıan mürettibinden maki. 
~dııte, ınuharririnden patronuna 

.. ~r herkesin hakkını yemek •.. 
lt1 iin: Bet kuruta ıatılan on 
b '-hifeli bir gazetenin zaten 

·t\ Uçuğu idarede kalır. Kıliıe • 
'tı Ye.zıya ve kağıda kadar bü • 
n ttte.ara.flar onun içindedir. o

Uinumi ıoıeden kaynağa gidel' lunmakla beraber ha.va hücumu 
yol iki kilometrelik güzel bir ıo- yapılacağı zaman ışıkların çoğu 

seye kalbedilmittir. Kaynakta söndürülecektir. Böyle zamanda 

Bütün ıehrin ışıklarının ıöndü· 
rülmeai ise mevzuu bahiı değildir 
Çünkii bu takdirde birçok kaza· 
lara yol açılmıf olacaktır. Ayni za
mand.:J. bu gibi ahvalde sığınaklar
daki elektriklerin yanması da lü
zumlu görülmektedir. 

şişelerine veremle 
mücadele pulu 

Evvelce mevzubahsolan bu · 
teklif gene tazelendi 

modern bir gazino inta edilmiıtir 
Bundan " baıka buraya gelen bal· T kı• 
kın kolaylıkla yemek pitirebilme- ,,1 Ç 
leri için yerli ocaklar yapdacak-

krnu, gazeteleri böyle iade et· 
Usulu devam ederse keyfimiz 

ltndtr. 

'Q· ~ ~ • 
ır ha d' . A va. ıı vereyım: 

'I' ;~Pa ınecmualan timdiye ka 
i r... \ltlciyeye arık olarak aelir. 

br. Hallün kaynak mahalline yak· 
laımaaıası için çok uzak mesafe
lerden tel çevrilmittir. Su da hiç 
el deymeden ti!elere konulacak
tır. 

inhisarlar '"tk T 

~ ~t, ıo~ za~nlarda ~itap- e i imtihan 
Q ~le bır tamım gelmıı: r 
etrıı ~-1-.-. ~p • yaparak 

dik, ~k ideti olduğunu öğren - veni memur alaca~ 
dbir •• un. önüne geçmek üzere lnhisar idaresinin muhtelif aı-
V "IYoruz. ki d b' k 

t e hür nıf memurlu arı araıın a ırço 
eli 'l'ii u~ Avrupa mecmuaları münhaller bulunmaktadır. Bunun 

11 rı. .. 1. rlcıyeye kenarı yapıftırıl. · • inh'. 1 'd · ,·ımdı·ye ka · "'" ıyor.,, ıçın ısar ar ı ares~ • 
Ne iftih d'l k , dar memuriyet talebınde bulunan 

ar e ı ece 9ey. k 1 l d 
• larla bulunaca oıan ar araım a 

~'riate T·· k • • . ~mumi bir. imtihan yaparak yeni 

Veremle mücadele teşkilitmuz 
çok ekaik bulunduğu için bu müt· 
hit afetin önüne geçmek üzere 
mücadelenin kuvvetlendirilme 1 
yolunda muhtelif kollardan ted 
birler alınmağa ç.alııılmaktadır.Bu 
arada İstanbul verem mücadele 
cemiyetinin ''Türkiye verem mü
cadele cemiyeti,, haline p-etirilme· 
si için harekete geçilmitlir. 

mi~tir. Bu suretle 2,5 milyon li
ralık bir para almabileceği, sair 
gelirlerle beraber üç milyon lirayı 
bulacak olan bu paranın da ve· 
rem salgınını eaaılı surette önliye
bileceği umulmaktadır. 

O vakit yurdun birçok yerle
rinde dispanserler kurmak ve teş
kilat yapmak imkanı hasıl olabi
lecektir. 

Verem mücadele cemiyetinin 

Eyüpte inta ettirdiği yeni dispan-

ser faaliyete geçmiştir. Buradaki 

mücadele daha ziyade küçük Ya§· 

~<eşat NlYltrft 

D<aı Dı1 ve o e ır n ırD ....................... 
u elJ=il n liil de 
mmıı:m---•ma 

ötede;ıberi, kahveler.u kaldırıl• 
ması için bir mücadele vardır. Çatr 
kuşu muharriri güzide romancı Reşat 
Nuri Güntekin bunun aleyhinde .. A
nadolu seyahati intıbaJarını anlata
rak diyor ki: 

Bu kahveler de kapanırsa buralar. 
da gurubdan sonra gece hayatı, me• 
deni hayat namına tek ışıklar da sön. 
milş olacaktır. 

On beş dükkanlı bir kasabada dört 
beş dükkanın kahve olduğunu antatr· 
yor. Burasr.nı dolduran bütün sınıfla· 
rı birer birer tahlilden sonra memur
lar üzerinde duruyor: 

- Bunlar kasabanın ileri gelenle
ri, okuyup yazmıfları ... Nlye mesela 
ldtap okunwyorlar? Hem iyi bir vakit 
geçirirler; hem kültürlerini genişletir 
ler. 

"Niye kitap okunwyorlar?,, demek 
"niye piyano çalmıyorlar?,, demek oi· 
bl bir şeydir. Kalayı kitap okumağtı 
alıştırmak, parmaklan piyaııo ralma· 
ğa alıştırmaktan kolay dcğUdir. Ona 
göre yetişmek, hazırlanmak lazımgc. 
lirdi. Okumak, bir kitabdan alınan ~ 
lemanlarla kendine bir manevi dünya-
11apmak, onun içinde tek başına yaşı
yabUmek demektir. Bu, ta - çocukluk· 
tan başlamış uzun itiyatlar re c/.::eı·. 
sizler neticesidir. Ekseri zelı-Cılor i§lC· 
mck için mütemadiyen dürtüşlemeğe 
nwhtaçtır; bu ise amak konuşmalar, 
münakaşalar, şakalarla olur. Hattt!i 
o heyecanlar, ağır dalaşlan içinde oy 
nanan kağıt, tavla oyunlanna da pek 
hor bakmamak ldzınulır. 

Kala ve ruh sıhhati için en büyük 
tehlike demek olan durgunluğu, heye. 
cansızlığı gideren herşey fyadalıdır. 

Zararına gelince. böyle yerlerde 
bu nevi kumarbazlığın getfreuği .zar r 
nihayet iki fazla kahve p'arasile bir 
paket tütünden ibarettir. 

Gelelim işsizlere ... 
"Blrçok kimseler çalışmıyor, rün 

kü kahveye gidiyor,. denilmekte .. Doğ 
ru, fakat eski mantıkçılann dedikleri 
gibi kaziyenin aksi de bana ayni dere· 
cede snlıih' gibi görünüyor: "Birçok 
kimseler kalıveye gidiyorlar. Çünkü if 
bulamıyorlar.,, 

* . 
• f.f . ~r gazetelen alacak- memurlarını seçecektir. Bu me
t'ıtia~gı~~ni dikkatle gördüm murlann imtihanı bu ayın yirmi 
~lttıek .ror~edim diye muave. ıekizinci sah günü yapılacaktır: 
......._ . ı~edıın. Satıcı: 
lite;~ın~zi sürmeyin, hangi ta· 

. Bundan bir mµddet evvel ce· 
miyet bu hususta bir proje hazır 
lıımıt ve her nevi içkilerin titeıi· 
ne birer kuruı1uk bir pul yapıttır· 
mak suretiyle elde edilecek para· 
nın tamamen verem mücadeledn, 
sarfedilmesini hükmn.ete teklif et-

taki çocuklar arasındaki vereme Safftyeli'i'lftn sesD 

-------------Ali Naci Karacan, bugünkü 'l'an ın 
t'e~i :atıyorsanız söyleyin, ben 
f\ nı. - Dedi, 
· 'ha. fak ~ku h at doğru bir hareket .. 

bitk aıı gazetede ıize li.zrm er 
1 

~i aç. ıabr, yahut birkaç ke. 
r. Bu 1 

~~lt n ar oraya emek sarf e· 
~,l:Q YazıJmıttır. Anafordan o. 

b tı do" 1 n,tb . ıru o amaz. 
l~ tr \Ütı, geçen gün, tıklmı 
1•~ 1'l •llıYayda bir Bayan haf· 
'~'llt ec~ualardan birini istedi. 
hıfeıtiuvezzi uzattı. Bayan 

~·~ 1 
llazeninane çevirir, oğ-

ltilir bo:vnu bükük bekler ... 
lıdtt, •ı~, bütün reıim altlarmı 

"......_ llunu be'" 
•·· l:>ed• ıerunedim, batka ("' ı. 

. ~~~k, iki~· b' 'lca.t b .... ı ır mecmua uzat. 
l"~l\~T 1\ t1\ tramvaydan indim. 

e oldu bilmiyorum ... 

~tb •• "' 
1 Uatı t • 

kartı olacaktır. 

G elecek aydan itibaren birinci sayfasında, tanınmış muganni-
--- _ _ ___ _ ___ _ ye Safiyeden şöyle _bahsediyor: 

H • ı " t k k • d Dün akşam bir aile sofrasında. er VI aye ve aza mer ezın e bir tanburla bir keman yanında, Sa· 

i b·ır Halkevı· bu!unacak !iyeyi dinlemek zevkine erdim. Şimdı Palto hırsızı 
• ye kadar gazino kapılarında kırmızı 

Edirnekapıda oturan ıeyyar e. Gelecek ay yurdun bi'l'Y"ok yer- d 'Jk .... b" "k b. t" elektrikten bir ad olarak oörilp geçtfğim 
lek :ı~ ti 25 "T e en 1 pazar gunu u.yu ır o- bu ~o"lıret, ilk b-'·ıştn o kıvırcık 80" trın;çi Mitat müracaa e gün b. k H Ik ı · ı k Ik Y urı. ...., :11 

lerinde yeni ırço a ev erı a- ren yapı aca , yenı Ha ev · /arı, sürmeli gözleri, kalınca dudaklan evvel yeni bir yapıda çalı•ırken ı · k H Ik ı ı 
~ çılacaktır. Yeni açı aca a ev. eri de o gün açı acaktır, Bu yıl ve kakao rengile, belki güzel değil, · 

dıvarda urh olan siyah paltosu • !erile beraber bütün vilayet ve ka- lıtanhulda biri Yalova, diğeri Ba- fakat sanki uzak, valışl ormanlatdaıı 
nun Arif tarafından çalmmıı ol~ za merkezlerinde Halkevleri te,. kır köyde olmak üzere iki HaL1<e. derlenmil} ekzotik bir çiçek tesiri uyan 
duiunu iddia etmiı, bunun üzeri- kilatı tamamlanmış olacaktır. Gele vi açılacaktır. Yeni bir kaza ola· dırıyordu. . 

ne Arif yakalanmııtır. cek yıl programmın başında na· cak olan Eyüpte de bil". Halkevi Hazin olan şey bu bü~k sanat 

Kalbi d urd U hiye merkezlerinde yeni Halkevle kuru!.ması düşünülmektedir.· istidatlarının sal~şlarda lıav~~~ snv-
Bandırmadan selen Bur.a va

puru dün rıhtıma yanqtığı ııra. 
da içinde bulunan lzmir evkaf 
memuru Ahmet Mıhtanp öldüğü 
bildirilnıiıtir. Vapura girerek ken. 
diıini muayene eden 11hhiye me • 
murlan ölümün aekteikalpten ol • 
doğunu teıbit etmitlerdir. · 

• kurm k l k d' H Ik 1 · · l k ti rulması ve bu dagılmış seslen bır ara rı a ge me te ır. a ev er ı nın açı .ışı~ı ~ 8 - ya to11lır•arak onlardan Tiirk srsirıin 
Şehrimizde bulunan parti ge - ma programrnm şehrımızdekı kıs- en gÜz<>l kon'ierlne doğmak inıl,6.nı a

nel sekreteri Recep Peker Halk- mını, esaslı surette tanzim için rannıamasıdır. 
evleri işile bilhassa meşgul olarak merkezden gelecek programın 
bu hususta direktifler vermiştir. gelmesi bekhnmekte:lir. Bu pro· 
Öğrendiğimize göre Halkevleri • gram geldikten sonra !stanbuh:.n 
nin memleketimizde ilk defa ku. programı ve yeni evlerin a;ıhş ~a
roluş tarihi olan 23 şubatı takip atleri ilan ec!ilecektir. 

* kntap 

-"aıı cılıu e!Yık edenlerden al-

l'ıa.t h ıı... (Vl·"Q) [ 

ı~111rı Ontversıteıı -
tcıehi re Rldtyor 

Ş E H R İ ~~ D E R J>,. L E ~-----~~61 ___...] 

Yıldızdaki su terazisi 

Nazım Hikmet. Orhan Selim imza 
sile yazıyor: 

Geçenlerde gümrük nıemurlarma: 
"Kaç apartımanınız var?,, diy• 

sorgu sorulmuştu. Gümrükçülere bö11 
le bir sorgu sorulacak yerde, "münev
ver,, geçinenlere, "kaç kitap okudunuı, 
re 1ıaUt kitap okuyor musunıı:?,. diy• 
bir sorgu 'iorulsaydı "kültür,, mesele. 
si etrafında ilk adım atıl"uş olw du. 
Çünkll hiç olmazsa .. kü'tür11üzlüğün.
sos !/al şartlarının, bir bakımdan, orta· 
ya çıkmasına yarardı. bu ... 

• Yat falcı 
._}'

11'1tti ~ • u tesi talebeıin-
tliİıii I~· kttilik bir kafile ıa. 
eoı n ll't: ı. ~-

i 0 ""•ti .. ·~et edecektir. 
ll 'ba,~llhtuau direktörü Baa-

tc beraa:rııa, it iı altındaki bu ka-

. 
dir. 

~ir. l.~beJerini tetkik 

Kullanılmayan bu su terazisi ya kaldırılmalı, ki bu 
hiç bir masraf icap ettirmez. KoJ~yhkJa yıktırtlması t:a
bildir. Yahud da muntazam ,.e temiz bir şekilde bo,,.an
malıdır. 

Yıldızda sipsivri bir su terazisi vardır ki bu terazi, 
biltün o civarın manzarasını bozntakta.dn·. Bu hal bil' ço1t 
kimselerin nazarı dikkatini celbederck nlfıkadar ma
kamlara şikayette bulunmuşlar. Fakat bu ~ika:re~ler ve 
tahminler hiç bir netice \"ermemiş. 

~~~~~_.::.!.!..O.o...ı..u.uı.......~...:._~B~u:.J!te~ra!umrni~nL!bu!!lju~·n~k~ü!.:_~lill.·_djd.dJut_....t.(lk__ci.Ik.iin:.....LJ_~J:J~lt.Jıu....haıcaııl.Sli~ld.e..Jm.filır.wı~1-1:ıır.ıı.kı.l-..,._AJ.u.1.a-.ıL-~~~~~~~~__.__.._~-----_.._-
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Habeşler, Italyan muzafferiyeti 
tekzip ediyor 

Bunun, ltalyanlar tarafından 
Milletler Cemiyeti üzerinde 

tesir yapmak için 
uydurulduğunu söylüyorlar 

italyan mot6rlil kuvvetleri, 
Italyan tebliğine g6re 

200 kilometre 
ilerlemiştir 

Kanii muharebede S.000 
Habeş öldüğü söyleniyor 

Cenup cephesinde, İtalyanla- ı 
nn bir zafer kazandıklanna dair 
verdikleri haberler, Habeıistan 
hiildmıeti taraf mdan yatan lan -
maktadır. 

General Grazianinin kazandı
ğı muzafferiyetin İtalyanlar tara
f:Odan da izim edildiği muhak • 
~ 
kaktır. Çünkü ıelen haberlere gö-
re mevzuubahs :y:erdeki Habet 
kuvvetlerinin ancak dört bin kiti 
~lc:kığu bildirilmektedir. 

Bundan batka Adisababadaki 
ajana aY,tarları Gamaledoria neh 
ri üzerinde bir tek mühim Habeş 
ıarnizonu bulunduğunu bildiri -
;orlar. 

· Jtalı:an m~,1.f~riyeti doiru da 
!.t ofsa1G~rat Grazianinin 700 ki· 

·fr lo~etre :.I: bir cephede 70000 k;~i-
' lik ve vasati olarak her on metre-

ye isabet eden bir askerinin Ras 
Destanın Y.eni alacağı yardımcı 

lfuvvetlerle yapacağı kuvvetli bir 
~ukabil taarruza dayanabilmeıi 
pek mü§küldür. 

Şimdiki vaziyette General Gra 
ziani ancak, bozduğu Habet kuv
vetlerinin peıini bırakmaz ve on
lara yeniden toplanmak için za
' man kazandırmadan taarruza de-
va.m ederse tam bir muvaffakiyet 
~de ·edebilir. Fakat yolsuzluk ,fo. 
Jlayııiyle askere mühimmat ve bil
~ıa YİY.ecek yetittirmek meaele-
•i çok aüç olan bu arazide, Gene
:raı Grazianinin seri hareket ede • 
!bilmesi imkin haricindedir. ltal· 
yanların 'da bildirdiğine göre tim 
"dilik aaıl kuvvetlerin temasları 
;_ au1:'dar ve piftarlara münhasır 
( xat:ııflır. 
r lta1yan motörlü kuvvetlerinin -
eğer doi"ru•iae -Dolodan 200 kilo
' metre içeri 

0

1irmit olmalan da hiç 
İbir mini ifade etmez. Harbi ka-
zanaca'K olan piyade askeridir. 
Bundan başka General Graziani 
taarruzu bilhaHa merkezden yap· 
mıştır, halbuki Harrar Ogadencle
ki Habet kuvvetleri ltalyanların 
ıağ cenahı için daima tehlikelidir. 
ler. Buradaki erazinin sarplığı ve 
bilhassa ıuıuzluk ltalyan kuvvet • 
Ierinin buralara yaklaşmalarına 
mani olmaktadır. Vaziyet ,:,'!Ddiki 
ha!de ltalyanlar için hiç bir za -
man tam bir muvaff akiyet sayıla. 
~z. ltalyanlarm tam bir muzaf· 
f~riyet kazanabilmesi için yukarı
da saydığımız sebeplerin ortadan 
kalkmaıı lazımdır. Bu hususta 
gelen haberleri sırasile yazıyoruz: 
Me,...al Badogllonun reaml 

lebllll 

Roma, 18 - Marqal Badqli., 
onllİt rumi bir tebliği- General 

Graziani tarafından Ganale Dari· 
ada kazanılan muvaffakiyetin 
tam olduğunu bildirme'ktedir. Bu 
muharebede bet bin Habet ölmüı 
tür. Habq orduaunun bakaya11 
ru kovalayan ltalyan kuvvetleri 
hiçbir mukavemete raıgelmemif • 
lerdir. Motörlü kuvvetler diln ha
reket noktalarından 200 kilomet· 
re içeriye girmiflerdir. 

ltalyanlar büyük mikdarda e

sir almıtlar ve ricat eden ordunun 
bıraktığı ıilah ve mühimmatı zabt 
etmişlerdir. İtalyan uçaklan Raı 
Destanın Neghallideki depolannı 
ve levazımını bombardıman et-
mqlerdir. Eritre cephesinde sü
kUn vardır. 

Hab•• resmt tebllll fekzlp 
ediyor 

Adisababada neıredilen Habet 
resmi tebliği İtalyanlar tarafm
dan haber verilen müzafferiyetin 
uydurma olduğunu kaydederek, 
İtalyanların Milletler Cemiyeti ü
zerinde tesir yapmak için propa· 
randa maksadile yalan haberler 
yaydıklannı bildirmektedir. 

Habet tebliği bu münasebetle 
ltalyanların zehirli bombalar at
tıkları için bazı noktalarda mevzi 
değiştirmek mecburiyetinde kal
drklarını ilave etmektedirler. 

••maide mUaedemeler 

Habeşiıtandan gelen haberlere 
göre, timal cephesinde ltalyaniar 
mevzilerini tahkim etmektedirler. 
Ayni haberler bu cephede birçok 
noktalarda müıademeler cereyan 
ettiğini bildirmektedir. 

Tayyareler bof durmuyor 

Bir ltalyan filosu Deaaienin 
160 hilometre timalinde Koram 
kasabasını bombardıman etmiş • 
lerdir. Zayiat mikdarı henüz bel
li değildir. Tayyarelerin bu esna
da attıkları beyannamelerde, ki
liselerin mecburen bcmıbar -
dıman edildiğini teessüfle bildir -
mekte ve İtalyanlar buraya gelir 
gelmez bunları daha mükemmel 
olarak yapacaklarını yazmakta. 
dır. 

Hab•f tayy•relerl de 
beyanname atıyor 

Adisababa, 18 - Habeş tayyarele· 

ri İtalyan hatların·n geris'ine beyanna· 

meler atmışlardır. Eritre ahalisine hi

tap eden beyannamelerde İtalyanların 

tazyiklerinden bahsetmekte ve halk 1-
tafyaya b.r§ı kıyama davet olunmak

tadır. 

--------------------------------~---------------------------------------ı 

ltalya Aloizi'yi Cenevreye gönderiyor 
Edenin nutku İtalyada fena tesir yaptı 

Italya, Kollektif emniyetin 
teşkiline Doğu Afrikasındak 
emniyetini teminden sonr 
iştirak edebilirmiş 
zecri tedbirlerin son 

ravndu oynanıyor 
Milletler Cemiyeti konseyinin yarınki toplantısına, ltalya dele

gesi Baron Alcizi de ittirak edeceğini bildirmiıtir. 
ltalya son dakikada noktai nazarını konıeyde müdafaa etmeğ: 

istediğinden, Aloiziyi Cenevreye göndermeğe karar vermiıtir. 
Zecri tedbirler meselesinin son aldığı ıeklin, bu kararda imil ol· 

duğu söyleniyor. 

Yeni fnglllz Dıf B•kenının alylevl 

Yeni İngiliz Dııbakam Edenin dün birkaç parçumı verdiğimiz 
aöyleYi lngilterenin Milletler Cemiyeti siyasasını takip edeceii yolun
daydı. lngilizce Taymis gazetesi; bu söylevin bir noktuma dokuna· 
-rak, onun ince manasmı izah ediyor ve diyor ki: 

"Edeain Milletler Cemiyetininher türlü hücumlara kartı kuYYet
li olması ve fakat ayni zamanda bazı deiitiklikleri yapmaia da ha
zır bulunması hakkındaki sözlerinin ehemmiyeti lfiklrdrr. Eie' 
Milletler Cemiyeti, kendi statülerinde yapacaiı bazı lüzumlu deii!İk· 
tiklerle harp sebeplerinin önüne geçmele muvaffak olamaua, bu 
müeaseae ölüme mahkUmdur.,, 

19-1 -936 

HABE 
ÇıktıOı yer : • ı Kurulut ta 

An1<ere ceddesı 11 ilk kan u,. 
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ı•TANeULOA CN 4;0K a&Tel. 
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Fransada dabtlf 
aarsıntıların as 

sebepleri 

Fransa ıene aiyual bir 
arefesinde bulumaktadır. 1 
nedenberi birçok dahili ar 
lara ıahit olan F ransada 
deiifmeleri nadir bir va'a 
maz. Fakat bu defa Lanl 
neıinin çekilmesi ihtimali 
derin sebeplere dayanmakta 

Stawisky rezaleti çıktıktan 
ra iktidar meYkiine selen te 
küz kabinelerinde radikaller 

Slylev ltely•d• fena teelr yaph ima büyük rol oynamıtl 

Söylevin ltalyadaki tesirinin iyi olmadıiını göıteren bir telıraf Bunlar diğer Ni cenah fırka 
surette iyi geçinmekle beraber 

ıudur: 
Roma, 18 (A.A.) - Edenin nutku siyasal mabafillerde müsait tqekküller meselesinden do 

bir tesir yapmaıqıştır. Nutkun ıeçilmez aedler dikmediği ve fakat eıa· arada ıırada birçok ihtilafl - -·'A >.:I·• .-.MiDMlr• kapa1, ~ir auı-ette iıaret ettiii bi1ClirH- sik olmainaktadır. 
mektediı. Kollektif eunıiyet prenıib~ne gelince, l>ütün 'beynelmilel Su.yiP.Jliilet ve radncanerın' 
diplomatik İtalyan göriiımelerinde ltalyanın hu prensip lebinde 1'alun- bir ekseriyeti Lavalin Fra 
duğu hatırlatılmaktadır. İtalya, kendisiyle Cenevre araıında genit nok- devlet te9kil&tında bazı de 
tai nazar ihtilaflarına ve - mütearrız - olarak ilan edilmesine ral- likler yapmasından füphe1eıı 
men Milletler Cemiyetinden ayrdmamııtrr. Bununla beraber kendi- tedirler. Milletler Cemiyeti 
ainin Avrupada kollektif emniyet adına müstemlekedeki emniyetinin sma aykm bulduklan dıt sif 
müdaf aasmdan vazıeçmeai istenilemez. ni de beğenmedikleri La vali, 

İtalya, bu kollektif emniyetin tetkiline, ancak Doğu Afrikumda- lursa ol11m dü9ünnek istem 
ki kendi emniyetini temin ettikten sonra tqriki meaai edebilecektir. dirler. 

Zecri tedlllrler •on ravandını oynıyor 

"Deyll Herald., gazeteıinir; dip· 
Jomat muharriri W . N. Ewer 4'zecrt 
tedbirler son ravundunu oynuyor,, di· 
ye yudığt bir makalede bilhula ıunu 
yazıyor: 

"Cenevre zecr! tedbirler dövütil· 

nün yeni, belki de son ravundunu ya· 

pıyor ..• 
GörlinUıte, Milletler Cemiyetinin 

vazifesi açıktır: Mütecavize kartı Mil

letler Cemiyeti misakının cezalarını 

tatbik ve bu ıuretle onu hem harp yap

maktan, hem Milletler Cemiyeti aza

sından birinin tamamiyeti milkiyeıini 

ihlil etmekten menetmek •.. 
Yalnız meıele gudur ki; harbi dur-

dumıağa pek havesli olnuyan kuvvetli 

tesirler kendini cöıtermigtir. Bunlar, 

bir taraftan Sinyor Musoliniyi ıerek 

itibar bakımından, g-erek maddeten ka-

zandmnağı istemektedirler. 

Geçen ağustos ayında yüksek bir 

hariciye nezareti §ahsiyeti, Pariıte fi· 

kirlerini söyledi ve dedi ki: "Harbi me

netmeğe çalıırnak budalalıktır. Musoli· 

niye bir veya iki göze çarpacak zafer 

temin etme fırsatı verilmelidir. Sonra 

gerek Musolini, ıerek Habetler, muay

yen ıulh !attlln üzerinde anlaşmağa 

hazır olurlar. Bu tartlar Musoliniye 

münasip, fakat hiç de mübalagalı olmı

yan menfaatler temin eder ... ,, 

Şimdi işi kararla!t~racak olan, Mil

letler Cemiyetidir. Bugünkü zecri ted

birlere daha fazlasını il!ve ederek, silr

atli bir sulh temine medar olacak bir 

faaliyete mi geçmelidir. Yoksa, otu· 

ruo bua:ünkü ~ecri tedbirlerin yavaı ya· 

vaı tesirini g8ıtermeılni mi bekleme
lidir? Yavaı yavaı bugünlrU zecrt ted· 
birlerin tesiri §U ihtimaller dahilinde 
tecelli edebilir: 

ı) Harbin birkaç ay denmmdan 
sonra ltaJyada tam manuiyle ekono
nu1c bir boscun baf1öaterlr, yahut: 

2) f talyantar, aıkert bir kalkınma 

temin eder, kat't blr zafer kuarurlar, 

ve Habeıistanı mütecavü tarafından 

yudınlmıt bir ıulh pllnını kabule mec-

bur ederler, yahut: 

3) Habetler, İtalyanları pUıkür• 

türler, 

4) Belki de Laval - Hor pllnı ne-

vinden bir sulh plinı iJdnd defa mu-

vaffak olur. 

5) Yahut (ya AVTupada, yahut U-

ıak Şarkta) bir diğer buhran ite karı

tır, biltiln vaziyeti alüıt eder ve Mil

letler Cemiyetini daiıtır ... ,, 

Muharrir bundan sonra, petrol HC:• 

ri tedbirinin muhaliflerini tenkit ede

rek sözünü töyle bitiriyor: 

"Esas itibariyle bunlann itirazlan, 

kendilerinin hakikatte :Muıolini taraflı· 

ıı olmalanndan geliyor. Auu1an, Mu

ıolinrnin bir safer elde etmesidir. Hem 

de menfaatli bir zafer!. İtalyanın mağ

JOp olmamu •e diktatörün itibannı kay 
bctmesini her hangi ıuretle istemiyor

lar.... Bakalım Milletler Cemiyeti bu 

defa mütecavizi mağlup etmek ve te

cavüz kurbanmı sıyanet etmek için ı 
yekvücut olarak mı ite giriıecek, yok

ea mütecavizi ıiyanet ve ona kurbanını 

yenmek için her kolaylıit temin etmek 

üzere midir?,. 

Milli tqeklriillerin yaf& 
takyid eclen kanun parllm 
rafından kabul edildikten 
sol cenah fırkalarının 

artm19, bu tetekküllerin bir 
vel daiıtılması cereyanlan 
lenmiıtir. 

lntihabatm çok yakm 
ıon plerde asabiyeti artı 
Sol cenah f ırkalan kendil 
hakim bulunmadıldan bir 
met tarafından, intihahatıO 
masını menfaatlanna 
bulmamaktadırlar. V • it 
ıelmek, Laval kahinesinİ1l 
tuna aebel»iyet yermek lçitl, 
yoyu, çekilm•I• davet .n .... ~-ı 

ler. 
Heriyo LaYal 

den istifa ederse hu, çok 
siyasal buhran doğuracaktl'' 

RAiF N. M 

Ankaradan gelen ~ir 
Galatadaki Sen Jorj m 

dirilmemittir. Nermin .,. 
isminde olan bu talebelet . 
daki ihbar, tahkikat n 

doiru çıkarsa, ali.kadar ._ı.tf 
lann mektebi kapat~ · 

lenmektedir. 



A SONKANUN - 1938 

Güzelliğin 
beş şartı 

HABER - ~tam -poda11 · s 

Bir pir amc•m vardı; derdi ki: 
- Kadınlar hakikaten ,W:el 

0hııak için, ıözleri Hicaz ıözü, 
"çl&rı lran saçı, belleri Yemen 
~li, &imalan Türk siması, endam· 
~ Rum endamı olmalı! ! 

le bir tüzele, rutlayamadım. Hal- Tefrika No. 14 Yazan: Muırad Sertooıu 
buki param vardı; aradılnnı bol· G • ı b d b d ı · h • • b • • 
sam, onunla evlenebilirdim; mut- emı er or a or aya ge ınce, emen o ur 
ıaka evıenir~im; zi~a bu devirde gem· ı·ye atlıyacagv ız Herkes bir Türkün yanında 
parası bol hır ıencı reddedecek L • 

Hicaz gözlerinin, İran saçları
lluı, Yemen belinin Türk sima11 • 
llın, Rum endamının, nasıl göz, 
lllııl aaç, naııl bel, naııl sima, na
ld •ndam, olduklarını, uzun uzun, 
lhia&Uerle, tetbihlerle, resimlerle 
hiılere anlatır dururdu. 

bir ıenç_ kız v~~· ıe~ dul ~ev· yer alacak' Ve işaret verilir verilmez .... 
cut olabıleceimı tahm~ etmıyor· • 

Ben, dikkatimden gözlerimi 
ltttekerlek açarak, amcamı din · 
lerdim. Henüz altı yatında bulun
dııjuın bir ıırada, • _(ihtimal ki bu 
11.ıta dikkatle dinlenilen ıeyler 
diıtıaia ebediyen nalqolup kaldı. 
iı i~in,) - amcamın, "Güzellik en
llılizeci,, , zihnime iyiden iyiye 
)erletti; bu pirane ve muhayyel 
liizelliie ıönül verdim; Ye altı 
htımdan itibaren, onun taharrisi
lae çıktım. 

Erkek çocuk olduium halde, 
•••esim ne mantar tabancasında, 
ile kurıun askerde, ne aırma püa
lc~Uii teneke kılıçta, ne de velos· 
».•tte idi ••• illi, . ablamın bebekle
tıae musallattım; o, bebeklerini 
llıııttaırl giydirirdi; bense, elimde 
111•1'u, zavallı kızcağızın bin iti
:- !le biçip diktiği dantelilı kur-

dum. Muhayyel aevıilime ifık • Geçen kı81mların hUllH81 
tım; onun müpte)isiydım. Dostla. Rodoı adaaında Ancello ile Ro· 
nm bana ıeyahat tavıiye ettiler, berto adında Ud müthiı ıU<'ih· 
güzel kadınlarile meıhur olan ıor R°""8 kalesine girebilmek· 
Kafkaıyaya gittim; gerçi Tifliain için koraanlarla beraber oluyor 
güzelleri araımda Rum endamlı, lar. Ve gmıt Ue deniıc açılıyor 

. lar. 
lrani saçlı, Yemen belli olanları Korıanlardan Valero kendileri 
vardı; lakin biç birinin simuı M dlipnandır. Onlan öldiirmek 
Türkü andırmıyordu ve gözleri için z~ltirU bir bıçak ltarınyor. 
Hicazi deiildi ! . Viyanaya aittim; • . • 
bu m&Yİ p:zlü, san saçlı, koca- - Ali.. Şimdi beni iyi dinle· 
man ayaklı, kadana kalçalı, kızıl yiniz ! iki gemi arasında bet alı• 
yüzlü kadınlar memleketi · uful kadırga boyu mesafe kalınca yel
uğul uiuldayan Tunasına Ye Tu • kenleri indirecek ve ıüverteye aı· 
masının etraf mdaki cennetaaa or. ker ıibi dizilerek Rodoı tövalye · 
mantarına rağmen, ıözüme cehftl terinin askerleri gibi selam dura· 
nem göründü! • Parite ıittim; • calumız. lıte bütün muyaffakiy~
"Mulen Ruj,, larda, ''Fuli berjer,, timiz huna bailrdır. Türk kadn· 
lerde, elimde dürbün, titiz bir ku- ıası reisinin adı nedir? 
mandan dikkatile, kadm ordula • _Tevhid Reiı! 
rmm ıeçit reamini seyrettim; va-. - Evet .. lıte Tevhid Reis tfı 

ıövalye kıyafetine ıireceğim, Va
lero ile Roberto teırif atçı tövalye 
kılığına ıirecek. Ancello ile be~ 
kiti de bizim arkamızda duraca!L-ı 
lar. Dikkat edin, gemiler borda 
bordaya yanaı tıkları zaman iki 
ıemiyi ıüratle ve çok sağlam ola
rak birbirlerine bağlıyacakıınız. 
Ve Türklerin ipleri kesmek için 
yapacakları hücumlara bütün kuv
vetinizle kartı koyacaksınız. Aı.
ladınız mı? 

- Anladık. 
- Ha, size bir ıey daha sormak 

istiyorum. Bize yeni katılan Napo
lili ile Sicilyalıyı nasıl buluyor
sunuz? 

- Müthit! 
Diğer bir korsan söze lianth: 
- Korsanlar arasındaki adetle-

re göre, siz de pek iyi bilirainiz ki 
reiı muavinliiin_i ya Ancellonun, 
yahut da Robertonun almaıı la· 
zımdır. Çünkü her kisi de Valero
JU yendiler. 

Diier konanlar da: 

ela.tı entarileri keser, bebekleri 
Slrılçıplak soyup belleri Yemen, 
.... li mi diye bakardmı. 

kıa, "bananes,, ler arasmda kıY • çakmaz, ve bizi hakikaten ŞöYal. 
nm kıvrım kıvranan bir bel, "Jo- ye Dobü11onun adamları sanırsa 
zefin Beker,, in beli,· 0 beldi: Ye- kazandık! O zaman onlar da ye!
men beliydi! Ve ıözleri 0 ıözler- kenleri indirecekler. Gemiler bor
di: Hicaz ,özleriydi!. Fakat si- da bordaya relecek. Öbür ıemi· 
ma? Fakat endam? •• • Nise ıitti'D; ye atlıyacafız. Herkes bir Türkür. 
caYII cvnıl ve çmlç1plalc kaynatan yanmda yer alacak ve itaret ver:-
kadm kalabahklarmı, teker teker, ime ---------- ----lir veri z ... 
ferden ferda arqtırdım; buraaı, _ . • . Herkes önündeki TürJc;i 

- Doğrudur. Doirudur. diye 
arkadqlannın sözlerini tasdik et-

~ Hayır, bel Yemen beli değil ... 
• ~hııt; !.Jlftt h,.li Y,.,m11n b4eli CJ,., 
l'~·zleri Hicaz gözü değil; ıiması 

güzelliğine güvenen bütün "dün- hir hamlede öldürecek. 
,,.._ gUzellerl,, ntn ıüzelliklerini a-

\ll')c ıiması; lakin saçları lran ıa. 
Çı de'""l il ... 

Çocukluğumda ariz ve amik 
~\layeneden geçirdiğim bebelde
l"in b: b" · · h l •• •Ç ırı, o ıaırane ve mu ayye 
liiıelliğin bütün anaıırını birdPn 
~•d ihtiva etmiyor idise; büyü -
"1\1" •• 
-~ftı zaman da, o kadar aradım, 

llJ Yok, hem gözü Hicaz, hem 
~1 lran , hem beli Yemen, ht.m 
~~r;;:• Türk, hem endamı Rum bir 

re 'raılayamadım. 
... *. 

~•Yamadım; lstanbulda böy 

nadan doğma tethir ettikleri yer
miı; fakat "o,, burada da yoktu; 
burada da tek bir kadm üzerinde 
toplu bir halde değildi; dağınık· 
tı; itte, "o,, nun ıözleri, tu Fran
sız k•dınında, endamı fU İtalyan 
dilberinde, ıimaıı , fU Macar kon 
teıinde, saçları fu lapanyol pren· 
sesinde, beli fu lubti muıanniye· 
de idi; fakat bunlarm hepsini bir. 
den kendime nikahlayamaz, he~ -
sini birden yatağıma alamazdmı 
ya .•• 

(Yl,NO) 
- Sonu yarın -

ı .. ıncıye 3 ura, ikinciye bir buçuk Ura 
üçüncüye bir cüzdan 

'-ac Dün bir yanlışlık eseri olarak hu 1 hyacaksınız. Fakat o şartla ki bu h:ıt· 
leu ::ız gazetemize konamamıştıı . lar biribirlerini kat'etmesfn n mu
>tr!k ok~yucularımızdan özür dıle- rabbaın dışına çıkmasın. 

8 
b~run ko)·uyoruz. Birinciden ü~üncüye kadar yuka. 

uıiinkli bilmecemiz ~ud ur: rıdaki hediyelerimiz, 4 üncüden 200 
~ 

üncüye kadar da muhtelif hediyeler 
verilecektir. 

AB 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 
19-1-936 

Tahdidi zaman veya 
gün bilgisi cep takvimi 

Yeniden intişare başhyan bu yeni 
cep takviminin biricik hususiyeti doğ
ruluğu, ve günü gUnüne havanın de
ğişikliğini göstermektedir. 

Denizde seyahat edenlere kaptan 
lara, ve bütün iş adamlanna yarar. 
Ciddi bir tetldk1e vftcude gelen bu 
kıymetli takvimden biru tane edini
niz. 

TtlJıi ~ri: lıtanbul Çatl:rcılar -
kipt"PrJ Şft7ki. 

.. - Evet .. lh"ltabt Türkler bizim 
irim olduiamuzu bilmedikleritJ· 
den ıafil avlanacaklar. 

- Ya ıüpbelenirler de yelke'!ı· 
leri indirmezler ve kaçmağa te
ıebbüs ederlerse? 

Kırmızı sakallı Jak bu ihtima!i 
uzakla,trrmak ister gibi eliyle b:, 
itaret yaparak cevap verdi: 

- O zaman yelken bezleri al 
tında saklı duran topları ateıliy ~
rek Türk ıemiıinin yelkenlerin1 
ve direklerini parçalıyacafız. Bur 
dan sonra kılıç kılıca bir döii't 
batlıyacak. Onlar bizden kalab1. · 
Irk. Fakat zannetmem ki Ancelto 
ve Roberto ıibi silahıorları olsun 
Bu ikisi yalnız bati arına onar k '. · 
tiye bedeldir. Sonra Valero ol
sun, Jmi ol~un, Pisboğaz Moran 
olsun, il% olun nam almıı kabadft· 
yılanınız yahu. Paylarınıza ik" · 
9er, üçer kiti olıun haklıyamaı 
ınısınız? Ban" da Tevhid Rei•i 
hrakın. Onunla da i>en hesapla· 
tlJ'ım. 

Kadırgayı ele ıeçirdikten son
ra foraaları serbest bırakacağtz. 
Esir aldığımız Türkleri foraalarnı 
yerine bağlayıp dümeni Napoliye 
doğru kıracağız. 

Kırmızı sakallı Jak bundan son
ra uzun uzadıya müstakbel plil'\· 
!arından bahsetti. Sonra ıene 

ıade~e döndü: 
- Şimdi beni dinleyin! Evve· 

lemirde Türk kadırıaıını muhak· 
kak ele ıeçimıek lizım. Bütün İ•· 
~ikbalimiz buna bağlı. içimizde en 
iyi türkçe bilen kimdir? 

-Maron. 

- Doğru .. Maron on bet ıene 
Türklerin elinde eıir kalmıttır. İ
çimizde hiç kiımse onun kadar mi!
kemmel türkçe bilmez. Ona da 
Türk elbisesi ,tydireceiiz. En ba
tımızda o duracak. Ben üçüncJ 

Kız - Babamla konuıtum, ev· 
lenİr•elı aylık maralımızın yara· 

anı o verecek. 
Erlıelf - Mükemmel, öteki ya· 

ruını Ja verecek birini bulur•ak 
hemen evleniriz! 

- Yahu pantalonun düımiif, 
clüzelt•ene ! 

- Bak lroca.cığım, tancı ne ge
tirelim? 

- Kravat İfne•i mi? 
-Hayır, H)'lllatmalt isin hap! 

tiler. Kırmızı sakallı Jak çok müt
kül bir vaziyette kalmıttı. Ne yap• 
sın? Kalın parmaklariyle kırmızı 
sakalını katıdı. Ve cevap verdi: 

- Bu iti sonra hallederiz. V 4• 

kıa hem Ancelo, hem de Roberto 
Valeroyu yendiler. Yendiler am
ma, acaba bunların hanıiıi öbü
ründen daha yaman? Bu belli de
ğil. Onun için Türk kadırıaıını e
sir alıncıya kadar Valero muavin 
olarak kalacak, ondan sonra it 
halledilecektir. Haydi, f imdi bana 
Valeroyu bulup çağırın. Ve ço
cuklara söyleyin, elbiselerini de
ğiıtinniler. 

Korsanlar kırmızı sakallı J s• 
km yanından ayrıldılar. Bir da'lri
ka sonra anbardan: 

- Valero ! Valero ! diye çalı· 
ran sesler yükseldi. l 

Valero bu sırada ne yapıyor
du? 

Ancello ile Robertonun derin 
bir uykuya dalmıt oldukları ka • 
maranın kapısını açmıt ve zehirli 
hançeri elinde olduğu halde içeri
ye dalmak üzere bulunuyordu. 

Etraftan yükselen sesleri du • 
yunca gayri ihtiyari geri çekilerek 
ailJ' bir kUfür savurdu. 'Elinae tut
tuiu hançeri ıüratle beline soktu. 
Ve isminin çaimldıiı iıtikamet~e 
ilerlemeğe batladı: 

- iki feytanı benim öldürdü· 
ğüm bilinmemelidir. Sonra ben de 
cehennemi boylarım. diye dütü
nüyordu. Bir saniye sonra kendi
sini çağıranlardan. biriYle kar••· 
latb: 

-Ne var? 
- Reis seni istiyor. 
- Nerede? 
- Kamarasında. 

Valero bir dakika sonra kırmı· 
zı ıakallı Jakın kamarasında bu
lunuyordu. Burada liir iki saat k.ı· 
dar yalnız kalarak konuttular. Ko
nuımaları daha ziyade almacak 
yirmi bin duka altınının paylqıl· 
maıı meselesi etrafında cereyan 
etti. Jak Ancello ile Robertodan 
kat'iyyen bahsetmedi. 

Valero da pek iyi, mevkiini 
bunlara kaptıracağını biliyordu. 
Nitekim o da Jakın yanına geldik
ten bir sene kadar sonra o zaman 
reis muavini olan konanı hançPr 
hançere bir vuruımadan ıonra öl
dürmüt ve reis muavini olmuttu. 
Yabancıların ne dereceye kad.n 
mükemmel kılıç kullandıklarını 
gayet iyi bildiğinden bunların hiç 
biriyle bata çıkamıyacağını da 
gayet iyi anlıyordu. 

Sonra itin ucunda bir de bü· 
yük para vardı. Birkaç ıaat ıonra 
ele geçirecekleri yirmi bin duka· 
nm ikinci büyük payı reiı muavi• 
nine aitti. Şimdi para ele geçiril
dikten sonra bu yabancılar ken
disinden daha. kuvvetli oldukla-

· rından bu ikinci pay için hak id
dia edebilirlerdi. l,ıe Valeroyu 
en fazla düşündüren, ve telita dü
tiircn ıey de buydu. 

L (Devama var)~ . 



~C:;EdNDiRENLEDiciN 
Biftek 

Koyun etinin iyi yerlerinden ke
miksiz parçalar çıkarmalı, bu par 
çalar el kadar olmalıdır. Bu par
çaları tokmak ile yavq, yavaı 
döğmeli. Yassı parçalar haline 
getirmelidir. Bu sırada etlerin si
nir taraflarını ve iizerindeki deri· 
lerini de al.malıdır. 

Bundan sonra tuz ve biberini 
etlerin iki tarafına dökmeli ve el
le her tarafına sürmelidir. Tava
da iki tarafını iyice kızartmalıdır; 
ateş kızgın olmamalıdır. 

..Japorıyanın 1936 
büt:çesi 

J aponyanın 1936 bütçesi mu 
vazenelidir. Gelir faslı 2.271 

milyon, gider kısmı da 2.272 mil. 
yon yen olarak tespit edilmiştir. 
Bu bütçe bir rekor teşkil etmekte
dir ve geçen yıl bütçesinden 79 
milyon yen fazladır. Askeri mas . 
raflar bütçenin yüzde 46,6 sını 
bulmaktadır. Bunun 508 milyonu 
ko.ra ordusu, 551 milyonu donan
ma tahsisabdır. imparatorun tah. 
sisah 4 milyon ve Kültür Bakan . 
lığmmki 192 milyon yendir. (1 
yen bizim paramızla 32 kuruş . 
tur.) 

iş duaya kaldıl 
M eşhur F aenza Meryem ana 

apoli ahalisinin hürmet ettiği 
tablosu Napoli katedralinden çı • 
karılarak ka1abalrk bir alayla Ji. 
mana götürülmüştür. 

Tablo İtalyanın Eritre sömür . 
gesin~ doğru >:ola çıkmak üzere 
bulunan asker do1u 'bir gemiye çt· 

karılara~~lni tören yapılmıştır. 
Bu törende ltalya Veliahdı, 

-. . . \' . . 
' ?''. . : ' 

Futbolda hangi serbest vuruşlar
dan doğrudan doğruya gol 

hangilerinden olnıaz ? 
olur, 

lstanbulda birinci küme takım 
larmdan birisinde oynayan bir 
futbolcu soruyor? .. 

- Hangi serbest vuruılardaı 
(frikik) doğrudan doğruya gol
olur, hangilerinden olmaz?! 

CEVABIMIZ: 
Bu sual, futbolla alakadar her

kes için hakikaten mühimdir. Çüa: 
kü maalesef, oyuncular da dahil 
olduğu halde seyircilerin yüzde 
doksanı beynelmilel nizamname-

yi bilmediklerinden, tabiatile sizin 
sorduğunuz sualin cevabını da ~ 
lemiy:>dar .. 

Futbolda, nizamnamenin do 1 
kuzuncu maddesinde tasrih ecH 
len aıağıdaki dokuz ahvalden do
layı verilen serbest vuruşlardan, 

bir vuruşla, yani topun kimsey~ 
temas etmeden doğrudan doğruya 
kaleye girmesiyle bir gol kaza
nılabilir .. 

1 - Hasmına vurmak 
2 - Çelme takmak 

D - Velev ki çarpma bir cez'- · ı . H - Kale vuruşu (Avut). 
yı müstelzim dahi olsa masun o!- 1 - Mevki ve başlama vuruşa 
duğu zamanda kaleciye çarpmak (Santr). 

E H l em t d t 
Bu ahvalden dolayı verilen ser. 

- a c a ışın a opun ye-
re temasından evvel topa doku~- best vuruşlarda topun, atandan son 

k 
ra mutlak bir ikinci defa oynarı-

ma. 
dıktan sonra kaleye girmesi gc,, 

F - Bir ceza vuruşunda (pe 
naltı) topun, ileri vurulması. 

G - Tehlikeli bir tarzda oyuu 
oynamak. 

kazandırabilir.. Aksi takdirde, 
doğrudan doğruya kaleye gireu 
top, avut olmaktan başka bir ışe 
yaramaz. 

Anadoluda çalışnıak 
istiyen bir genç! 

Her gün, çalı9an i11sanların iş~·ı, ve 
esnafın dertlerini yazdığımız bu sü
tunda, bugün de çalışmak isti yen fa
kat iş bulamıyan zauallı bir gencin 
mektubunu koyuyoruz. 

etmediğim makam kalmadı. Düşkünün 
dostu yok; teşebbüslerim neticesiz 

3 - Tekme atmak 
4 - Üstüne sıçramak 
5 - Topa el sürmek 
6-Tutmak 
7-ltmek 

Yedikulcde Hacı Mano sokağında 
124 No. da oturan Ihsan Gündoğdu 

1 diyor ki: 

kaldr. Ne çare en iyi zamanımda gen~:
Iiğirnin nuru sönmektedir. lki günden 
beri açım. Böyle yaşamaktansa öl-
mek evladrr. Türkiye cumhuriyetinin 
yetiştirdiği eli, ayağı tutan geçleri 
çalı;2trracak hayırkar bir makam yok 
mu? } 15 sonkfinun çarşamba günü neB-

8 - Şiddetli ve tehlikeli bir s~
rette çarpmak 

9 - Arkadan çarpmak. 
Bunlara bir de kö~e vuruşunu 

(korner) i ilave c.tnıek lazımdır. 
Yukarıki dokuz ahva\den gayr1 

zamanlarda verilen serbest vuru~
lardan doğrudan doğruya gol o' 
maz, ki, bu serbest vuruşlar da şun 
lardır: 

A - Bir ceza vuru~unu veya 
bir serbest vuruf yapan ve yahul 

rolunan gazetenizde Istanbulda işsiz 
kalan insanlar Anadoluda ne u~ul ile 
ve ne türlü iş bulabilirler 'ierlevhah 
makalenizi tekrar tekrar okudum. 

Yüksek tahsil görmüş li~ me7unu 
bir genç de~ilim. Fakat Anadolunun 
en ıssız hücra köşelerinde açılacak 
bekçilik ve küçük memuriyetler 
sabaka ımUhiinm -n~uda. 

ra sahioım. 

Anadolunun kuytu bucaklarına 

varıncaya kadar gidip iş aramak i<;ti
yorum, fakat beş param bile yok ki 
bunu da yapabiJeyim? Şaşırdım kal · 
dım ... 

HABER: Memleketin herhangi 
bir yerinde bilcikaydü şart çalışmak 
irıtiurn lhRrın Gündoadunun bu fer
yadı yürekler acısı bir hakikattir. 

Harp Bakanlığı Müsteşarı Gene . 
ral Bestroçi ve bütün yüksek pa
paz heyeti bulunmutşur. Papaz • 
lar diz çökerek Meryem anadan 
İtalyan askerlerine yardım etme-

Edirne sanatlar mektebi üçüncü 
sınıfından tasdiknameliyim. Bir sene 
hnkyeri yazganlığında mülrlzimeten 
çalıştım. Askerlik rnzif emi de hitir· 
dim. Bir par~a ekmek. barınacak bir 
yer tedarikine kafi gelecek maa~h 
vazifelere razıyım. lş için miiracaat 

Birçok küçük memura ihtiyacı elan 
memleketin iç kısımlarında canii gö· 
nii.lden çalışmak istiyen Ihsan Gün. 
doğdu gibi işsiz ocnçlcri kolunda11 tu
tup lstanbuldan oralara gönderecek 
bir teşkilat kurulması, <;ol; faydalı O· 

lacaktır. si için yalvarmı§tır. taç atan bir oyuncunun, top diğer 
bir oyuncu tarafından oynanın".\ · J Fransız t iqatrosu 

Staviski 
dan ikinci defa topa dokunması. ~-------------~ HALK OPERETl Bugün matine 16 da 

muhakemesi kaça TC• RK mal oluyor? B - Ofaayd. Bu akşam saat 
C - Kaleci tarafından topun 20,30 da 

Entransijan gazetesi yazıyor: Sİ nem 851 n d B DENiZ HAV ASI 

S 
'$ki b taıınması. (Dört adımdan faz1:ı 

tavı nin itmez tükenmez yürümesi.) ANNABELLA • CHARLES Büyük Operet 
davası için ayrılan ve esasen VANEL • JEAN MURAT 3 perde ı tablo 

pek büyük bir yekUn tutan tahsi- 1 s lYazan: Yusuf Su 
sata yeni yeni bir takım masraf . 0 D U p U ş ruri. Müzik: Kar 
lar katılmaktadır. llkönce jürilc . Y lo Kapoçelli 
rin istedikleri zam, ikinci olarak ( L' Eq U İ page ) Gişe gündüz açıkttr. Fiatlar: 35 - !:O 
".la -aLk ı.. t b · l Senenin en büyük Fransız filmi. - 60 - 7 5 - 100. Loca: 400 - 100 
u ILU n eıneye mas a ara asıy e Lüleliburgazdaki kıtaat için 

1 kt ı .. f · B ' ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Telefon : 418 J 9 
ge. me e.o an mu ettı§ onny • 2400 kilo zeytinyagvı 30- 1 -936:: ---"'.:-----~------

ki l Bugün saat A k 1 i .., d l nın na ıye masraf arı ... Bunak. saat 15 de açık eksiltme ile Lüle . . . ıı d S er ge 8\1e 
• f d h · d'd 4 lı1.ınbul Beledıttl'SI e 
zye masra ı a a Jım ı en 237 burgazda satınalma komisyonun· ~ h" ~Jj" t Beyaz Gömlekliler Kadıköy askerlik ubcsinden: 
frangı bulmuştur. da yapılacaktır. Muhammen bede .,e ır ıya l'DSU Saat 15 te Aşağıdaki listede isimleri ''e te-

. Sta .. viıki dav.asının Franıa ver.· li 1200 lira olup ilk teminatı 90 )i- 111111111111111 ve velJüt tarihleri yazılı subay namzet-
k 11 fi ı_ leri lstanbulda iseler Handan yirmi 

gı mu e e erme Kaça mal olabı. radır. Şartnameleri tatil günlerin Akşam 20 de l ... · 1 1 MlRNAV dört sa.at içinde ~ubemize, taşrn<la ise-
~egını an amak meraklı bir iş · den maada her gün komisyonda 1 Jer bulundukları yerin askerlik şubesi 

tır. go··ru"leb1°lı'r. lsteklı'lerı·n kanun""1 ve Büyük operet J d · vasıtasi e a reslerinın bi1dirilmesi 
Bir avukat bu masarifin yapıl - sikalariyle birlikte belli gün ve sa- 111 A~fa~~Y gerektir. 

mış olan dolandırıcılık yekunla · atte komisyona gelmeleri. (552) 111111111 :Müzik: A. Bozer Emrullah Oğ. AJi Haydar 315, AJi 
!!llI ço~ aşacağını söylemi,tir. (297) Galip oğlu Bekir Sıtkı 315. llulfü;i 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE E Vi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıtıı kutusu : btanbul 214 

Telgre r eorcsı : ı stanouı HABER 
Yazı lşıerı t e lefonu . 2:ıs;2 
idare ve ııan .. !4370 

ABONE ŞARTLARI 

Soneıık 

G oylık 

3 ovıık 

' •v••k 

iLAN 

Türlcıgf! Ec11c61 
'400 Kr 2700 Kr. 
7 3 0 •• 
400 .. 
150 .. 

1450 •• 
000 •• 
300 .. 

TARİFESİ 
Tıcoret llAnıarının &atırı 12,SO 
Resmi llAnıarın .10 kurustur, 

Salııbi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaası 

1'.T • E " l S d" oğlu Ömer 316, Zeynel oğlu Süleyman 
t Yaşıt - T I ugru a t 3lt, Sa1ih oğlu Süleyman 315, S:-ılih 

Alay eratının ihtiyacı olan H A IJ I D B oğlu Fazıl 31:;, Hüseyin oğlu Ahmet 
180000 kilo un !artnamesinde ya- Sch:adebaşı TURAN Tiyatrosunda Rüştü 315, Ismail oğlu Sadi !114, Meh· 
zılı evsaf ve ~erait içinde kapalı Bu gece aat 20,!lO rf• met Halit :ns, Hakkı oğlu Abdiilka· 
zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Pazar matine 15 te dir 315, Hurşit oğlu Cenabettin 31;} 
Tahmin edilen bedeli 28800 lira Büyük vodvil Hüseyin oğlu Arif Hikmet 316, Osman 
ve ilk teminatı 2160 liradır. lha. 4 perde oiFJu Bekir Fehmi 314. Bahaddin oğlu 
lesi 31 / ikincikanun/936 cuma gü- Telefon: 22127 Fahreddin 308. Hüseyin oğlu lla..c;;ar. 

Ç d d 
Her taraf tramvay Sami 315. Mu._cı.'l oğlu Muhiddin :n;; 1 

nü saat 15 de orum a Or u evin- 1\~hmet oğlu Muhiddin 315.Mehmd o~ 
de yapılacaktır. İsteklilerin temi-- Ju Celfdeddin 318. Hasan Rıza oğlu 
nat makbuzlarile birlikte teklif .~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİtmiiiiliiiiiilliiiiiiii~I İbrahim Suat 314. 
zarflarını ihaleden bir saat evve- Göz Hekimi 
line kadar göndermeleri ve muay- Dr. .Şül<rÜ Ertan 
yen zamanda kendilerinin veya Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

vekillerinin bulunmaları. Şartına- (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
meyi görmek veya almak isteyen- Sa!ı günleri meccanendır .. 

ler her gün Çorumda komisyona Telefon. 22566 

muracaat edebilirler. (546) (204) 

*•* 
l(adıköy askerlik şubesinden: 
Şubemiz yaya subay namzeti :ıo6 

doğumlu R'syık Harnat lstanbulda ise 
il~ndan yirmi dört saat içinde şubeye 
harl~te ise bulunduğu mahal askt"rlik 
şubesi Yasıtnsile adresinin bildirilme
si gerektir. 

19 sonkanun 
Pazar 
lSTANBUL: 

12,SO: Muhtelif plAklar. 18: Dans mu. 

alkisf (p!Ak) 18,30: Güneş kulübünden nııfil. 

Konferans ve çay musikisi. 19,SO: Şubert. 

Bitmem!§ senfoni. PIAk. 20: Haberler. 20,so: 

Stüdyo caz tango ve orkestra gnıplarL 

21,15: ZORAKİ TAB1B (Molyer - Ahnlct 

Vefik pA§a) Eminönü halkevi gösterlt kolu 

tarafından. Saat 22 den sonra Anadolu ajan

sının gazetelere mahsus havadis &en1B1 vc

rllecekUr. 

BOKRE~: (828 Kh.) - (864,S m.) 

(Saat 20 den, (01,00)e kadar) 

20,15- 21: İstasyon cazbandı. 23,45 - 24, 

45: Madam Madlscanın l§tiraklle radyo or. . , 
kestrası • 

BUDAPl':ŞTE: (:116, Kh.) - (349,ti m.) 

(Saat 20,SO dan (01,00)e kadar.) 

20,30--21,50: Salon orkestraaı. 22,20--

23,IO: Vajda- Partos orkestrası. 23,30 ,:-

01,00: Budapeete konser orkestraaL 

BRESLA \ ' : (9:10 lih.) - (815,8 m.) 

(Sıınt (6,00)dan (02,00)c kadar.) 

20- 20,30: Piyano konseri CBeethove.n). 

(Mozart), (Wcber)den. 21-23: Kolonyadatl 

opera musikisi nakil. 23,30-01,00: :MUnlht~ 

dans musikisi nakli. 

BERLlS: (811 mı.) - (856,'7 m.) 

(Saat 01,00 df!n (02,00)c kndar.) 

23,40- 01,00: MUnihten dana musikll& 

naklL. 01,00- 02,00: llando .• 

VAr:.ı:;ovA: (221 {h.) - (l,SS9,m.) 

(.ant ( 10) da.n (01,00)c kndar.) 

21- 21,45: Şan ve salon orkestra kon. 

seri. 23-24: cazbant. 

)} 
Vh'ASA: (:m~ ıi.lı.) - (600, m.) 

(Su.at (9) d:ın (02,00)e kadar.) 

20,40- 21: Varyete kon.seri. 23,20 24: 

Şopenin parçıılarmdan piyano konscrL 24,llf 

- 02,00: Cazband. 
' 

KOLUNDBEltG (Danimarka) : (238 Kh.) -

(1,261 m.) 

(Saat (09,00)dıın (01,80) za kadar) 

21- 22: Radyo orkestrası .. 23,10--2,80: 

Piyano konseri. 28,50- 24: Yarasa oyunuo

dan parçalar (Strauss)un. 24-01,30: Saı;. 

band. 

PARİS P.T.T. (6!1:1 Kh.) - 48,17) m.) 

21,45- 22,15: Gitar orkestra konaerC-

23,30- 24,45: Opera parçalan. 24.46: 

Pascal orkestrası tnrı::fını..nn dans muslkı.lo 

Kısa dal galar 
W.?lı"DRA: 

19,30-20: Askeri bando. 21-22: pıyaıı' 
re.!akatindc viyolonsel konseri. 28- 24: ot• 
kestra. 24,20- 25,f!S: Trio konser. 

ZEESE:S: (Almanya) (kıu aralıkları., 

muhtelif uz.unluklarda gUnlin her saatin~ 

mUteınadlycn çnlıtır.) 

16-17,111 Orkestra.. 17,30--18,115: O-
peret musikisi. W - 21: Kon.ser .. 22,15- ~: 
Varyete. 01,15- 02,115: Konser. 

PAZAH 
Sonkanun - g311 

Hicri : 13:l ı - Şa nn 1 : 2.1 

..~ 5,56 12,25 14,114 17,9 18,44 ıs.sB 

.~':.. 12,48 7,16 9,45 12,44 1,86 ıı.sO 

GEÇEN SENE BUGON NE oı..oıfl 
Ha~rn suya atılması 11' 

Çcmberltlyıı Londrarla verdiği bir ~ı,t'' 
ta tnglltercnln sl!Ahlannın artınasıı'1 
ml§tir. 



936 da Avrupa milli! 
takım mac;ları 

ilk maç bugün Madrid'de 
Avusturya -ispanya yapacaklar 

1936 Avrupa miHi takım maç
ları bugün ögleden eonra Mad 
ritte Avusturya. İspanya milli

1 
takımlannın karıılaımaıiyle açı · 
byor. 

Bu tarihten bir hafta sonra da 
Avusturya . Portekiz milli takım. 
lan (()porto) da çarp19&caklar • 
dır. 

1920 • 1924 aenelerinde bütün 
dünyanın dikkat nazarını kendi . 
lerine çeken lıpanyolların yıldızı 
ilk defa 1924 Pariıolimpiyatlarm
cla aöndü. İtalyanlara karti oy • 
narken kendi kendilerine yaptık • 
tan bir ıolle elimine oldular. 

1928 de Amaterdamda lapan • 
JaYJ nisbeten za:yıf bir amatör ta. 
lam temsil etti. 

1931 de lngilterede Anenal 
ıpor aahaaında Zamoranm kale • 
ıinden 7 defa çrkarmağa mecbur 
olduğu top ispanyayı dünyaya pek 
hakir gösterdi. 

Eilauren: 21 yqında. 14 deta 
beynelmilel. Sai haf. Birinci sıa,f 
oyuncu. i 

Gracia: Merkez muavin. 22 ya
tında. ilk defa sahneye çıkıyor. 
Kartı muhacimleri daiıtmada ve 
kendi muhacimlerini beslemekte 
çok muvaffakiyet göateriyor. 

lpina: Sol haf. 22 yqınc:la. Bu 
da yeni sahneye çrkıyor. Daha 
beynelmilel olmamıt. Çabuk ka . 
rar verir, fakat 90 dakika aynı 
hızla çahpmaz. Birinci 11nıf o • 
yuncu. 

Bentrola: Sat ~ 28 yqında. 
10 defa beynelmilel olmuı. Fev. 
kalide ıütçü ve zarif OJUDU ile 
töbret almq. 

N egueiro: Sai iç. 27 yqmda. 
Beynelmilel olmuı. Son aenelerJe 
ispanyanın en mükemmel sal içi. 
Çok aüratli. 

Langara: Merkez muhacim. 23 
yqında. 7 defa beynelmilel. la • 
panyanın en çok gol atan adamı. 
insana hayret veren ıütleri var. 
idaresi ve kafa oyunları fevkali • 
ele. Yalnız biraz yavq. 

1934 de hal yadaki dünya tam· 
Piyonluğu maçlannda İtalya bi . 
rinci, Çekler ikinci, Almanlar ü . 
ÇÜncü Ye Avusturyalılar dördün • 
Cii mevkii alarak lspanyotlara bir 
tey kalmamaaı l1panyollarm bir 
•akitler dünyayı tutan töhretleri
lli unuturacak bir sebep olarak 
aö~e batla.h. Fakat hütün ı 
bunlara rafmen fUDU unutmamak •••ı ••••milim•~•n• 
lazımdır ki bugün, lngiltere iatis-
l\ll edilirae, hiçbir Avrupa memle- lraragorri: Sol iç. 25 yqında. 
keti ispanya kadar bek, for ve haf 4 defa beynelmilel. Güzel teknik, 
hatlarında muvaffak olacak oyun mükemmel fiil. Lik maçlarında 
cu itibariyle zengin deiildir. kendi llulübünde sai iç oynar. 

Şimdiye kadar Avuıturyahl;;:; Gorostiza: Sol açık. 26 ya~ın . 
lıpanyollarla iki defa kartılqtı . da. 16 defa beynebni1el. 3 aene 
lar. evveline gelinciye kadar lapanya-

da tüllerinden en çok korkulan 
Birinci maç, 1924 de Barselona- adam. Son zamanlarda biraz geri 

da. yapıldı ve 1 - 2 lıpanyollann gidiyor. Belki de takıma almmı • 
lalibiyetiyle bitti. Bu maçta A · yacak. 
~huya merkez muavin mevk! . 
• ispanya takımı aon aenelerde, llıde oynıyan oyuncu birinci haf . 
t&111ıda gözünden yaralandı ve meseli. 1935 de Brezilyaya kartı 
IÖzij kör kaldı. ikinci maç Viya . (3 - 1) galip, ltalyaya birincide 
""da yapıldı ve O - 1 gene lapan- 1 - 1, ikincide 1 - 2 matlup oy 
)ollatın plibiyetiyle bitti. namıttır. Herhalde Avuıturyab . 

ların korkmakta hakları olan bir 
Avusturyalılar yakında olacak talnmdır. 

Gçüncü kartılatmıya çok ehemmi- Avusturyaya gelince; milli ta · 
!et Yermekte ve neticeden endiıe 
iL kım henüz tayin edilmemİfH de 
... bahsetmektedirler. İspanyol • f h Ad · ku or .~tının tamamen mıra · 
~ tlu maçta oynıyacak oyuncu • lübünün for battı olacaiı lmnet
"1. telpit etmek üzere Çekoalo • le umulabilir. l.tanbulcla ıiirdü • 
~ ve orta Avrupa maçların- ğümüz Sesta'nm bek hattında yer 
' mühim bir meTkii olan Zide- almuı kuvvedi bir ihtimal dahi . 
~ talmniyle bir oyun yapıyor · lindedir. ispanya. Avusturya kar 

ıılqmaaı bütün Avrupada merak
tl1eYD1 lapan:ya milli talumma la beklenen bir futbol hadisesi • 

~eel melhuz oyuncular ıunlar- dir. 

Sadi Karsan dıyor ki~ 
-- ,_, 9"? ~ ..... 

FUTBOLDA 
ÇALIM 

Yerinde yapıldığı ve ifrata var-ı 
dırılmadığı takdirde çalımın futboldc 
çok faydası olduğu muhakkaktır. 

Çalımdan maksat, hasmı aldat
maktır. Bu aldatma keyfiyetinin aşa
ğıda izah edeceğimiz veçhlle muhtelif 
şekilleri vardır. Fakat bunların hepsi 
bir esas nokta üzerinde toplanır. O 
da gerek vücut ve gerek bacak hareki 
tile ve süratle topu kendi ayağından 
ayırmadan hasımdan geçirmektir. 

Verilen şu kısa tarifatn nazaran 
çalımın oyunda mühim bir rol oynıya· 
cafı ştiphesiz görünmekle beraber lü
zumundan fazla tatbiki halinde de 
mazarrat tevlit edeceği aşikArdır. 

Cemlyetci bir oyun olan fotbolde 
arkadaşile teşrikimesai etmek esası 
olduğuna göre tamamen şahsi oyna • 
mağa aevkeden çalımı bir zaruret ol
madıhça yapmamalıdır. 

Çalım, ekseriyetle arkadaşının 
marke edildifi görUldUğii ve ona pas 
verilecek olursa hasım tarafından ka· 
pılacağı anlaşıldığı zamanlar yapılır 
ve yapılmalıdır da. Sonra gene ileri 
atılmış bir muhacim önünde yalnız 

hasım müdafilerinden birini görür ve 
arkadaşlannın da müsait vaziyette ol 
madığını sezerse bunu çalımla geçerek 
kaleye yaklaşmak ve şilt çekmek yapı 
lacak en muvafık harekettir. 

Yoksa yanındaki arka~n önü 
bot oldufunu ve marke edilmediifni 
glrd.üiti halde inatçı bir keçi gibi ma 
nuız yere çalım yapmafa uğraşmak. 
futbol mefhumuna aykın hareket et
mek olaeatı gibi fayda yerine de sa
rar verir Ye bitin o)'1111a berbat 
eder. 

Şunu da unutmamak IAzımgeliyor 
ki iyi ~ahm yapabilmek için ayağa, 
topa ve vücuda hWmlyet şaribr. Şe

ldl ve hareket itibarile çalımı ilçe ayır 
mak kabildir. 

Birincisi hepimizin bildi.il kil.sik 
çalım tarzıdır. Yani vücut ve ayak ha
rekatile topa kendinden ayırmadan 

Bizde yürüyücülük oaşıarken 

dünya yürüyücülüğü· 
ne bir bakıs 

Halkevi spor kolu çizdiği 9;;;> -wv 
faaliyet programında bizde şımdiye 

kadar ihmal edilmiş bir spor har1?ke
tine de yer verdi. 

Herkesin kolaylıkla yapabiltr~ği 

taammümü halinde vatan müdafa11sı
na pek büyük fay dası olacak bu ..;i>.H 1 

hareketi yürüyüştür. Bu sahada faa- ı 

liyete geç başlamış olmaklığım,za 1 
rağmen Fransada bulunduğu sıralar
da yürüyüşe verilen ehemmiyeti göı en 
ve bugün halkevi spor direktörü bulu
nan Nailinin teşebbüsü, halkev- ilt
lstanbuls u sporları kulübünün bu ~ 
hada çalrşqaağa başlamasile birdeınhi 
re diğer spor şubelerini kıskandıracaı. 
kadar taraftar bulan ytirüyücmüıtiin 
i.stikbalie için şimdiden iyi ümidimi1 
beslenebilir. 

Yürüyüşe başlıyan sporculara tek 
nik malQmat, yürüyüş hareket1 .. nni 
takibi arzu edenlere kolaylık olma" 

Beyoflu Halkevi yüriiyücülerinden üçü 
talmn kaptanı Çıplaker, Medih ve hir 

.-kadqlan 

ayni zamanda bu en tabii spora.n ta
raftarlarının çoğalmasına yardını a
macile muntazaman yürüyüş bart-ke& 
terinden bchsetmeği faydalı buf.lu'<. 

Parla •okaklannda yapılan bir 
yürügüı müaabakaaı 

YOROYOŞTE ÖN SAFTA GiDEN 
MiLLETLER 

Atletizm hareketlerinin bir k•smı 
nın pist bir kısmının (sokak - tarla) 
koşulan şeklinde yapıldığı ğıbf ,·iirU
yüşlerde; pistte ve sokakta yapılmak 
üzere ikiye ayrılıyor. 

Her iki yürüyüşte en çok ta raf •ar 
lannı başta Fransa büyük Brita11) a
Letonya - ltalyada bulmaktadır. 

Yürüyüşlere senelerdenber; lüzu
mu kadar ehemmiyet vererek çalışan 
ıha mfllet sporculannın elinde tuttuk. 
lan dUnya rekorlan okurlarımızı har: 
rete dUşürecek kadar > üksektfr: 

PiST ÜSTÜNDE DUNY A 
REKORLARI 

10 Km. 44 34/5 Altimani (İ~lyan) 1911 
20 Km. 1 Sa.33 59 3/5 Caurtais (Fran
sız) 1934 
25 Km. 2 Sa. 00 46 Dahbnsch ( l.eton• 
ya) 1933 

hasmı atlatmaktır. En güç çalım tar- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
zı i§te budur. Bunda muvaffak ola-

50 Km. 4 sa. 0305 C. Harton (G. R.) 
1917 
1saat13 Km. 409 M Alimani (İtalyan) 
1913 

bilmek için oyuncuda şu dört teknik 
kabiliyetin bulunması lizımgelir: Çe
viklik, incelik, maharet ve kabiliyet.. 

Meseli topla koşarken ayağınız 

yerinden oynamadan vücudunuza bir 
istikamet veriyor gibi görününüz! Ha 
sım oyuncusu bu vücut harekatınıza 

aldanarak oraya doğru kendini atar
ken siz bir taraf tan topu kaçırırsı· 

nız. Bu tarz hasmın muvazenesini 
bozmak ve bundan istifade temin et
mek eauı üzerine kurulmuştur. 

ikinci tarza gelince bu hasımla 
mücadeleye girişerek topu maharet
le ondan sıyırmak şeklinde olmayıp 
uzun senelerdeki tecrübelerin ve elde 
edilen melekenin verdiği emniyetle oy
namak esasına istinat eder. 

Meaell açık topu taç çlzPıfnden 
stlrerken, kaleye ortalıyacak sibl sl
riintlr, hasma ona gire bir vaziyet 
aldınr. Fakat topu hemen kaleye ttlt 
çekebilecek iyi bir pozisyonda olaa 
arkadaşına geçirir. Buna kind bir mi
sal daha verelim : 

Top size doğru gelmektedir. Topun 
&zerine koşarsınız. Topu kapacak gibi 
göritnUrken bacağınızı açar n arka-

nızda daha müsait vaziyette bulunan 
arkadaşınıza bırakırsınız. Topu yaka
hyacak zannile sizin üzerinize koşan 
müdafi veya muavini bu suretle aldat 
mış olursunuz. 

Üçüncü tarz ise sahte bir hareket 
le hasmı şaşırtmaktır. 

Meseli topu sağa atacak gibi gö
rünürken hemen soldaki arkadaşınıza 
vermek. Bu nevi paslar ile hasmı al
datmak çok faydalıdır. Fakat burada 
oyuncunun ayağına çok iyi hakimiyeti 
ve arkadaşlannm yerini iyice tesbit 
etmesi llzmıdır. 

Bizde en iyi çalımcılar Hasan, Hü 
seyin, Zeki, Alaeddin, Bekir. Galata
saraydan Muzaffer ve merhum Has
nundu. 

Jngilfzlerden Alee Janes ile Tont 
hamın meşhur küçük oyuncusu Wal
den dünyama en iyi çalımcılan o
larak gösterilebiliyor. 

ltalyan Orsi, Urguvaydan Scame, 
Çeklerden Puc, Belçikalılardan Ray
mard, Braine A vusturyalrlardan Sin
de tar da dünyada güzel çalımları ile 
şöhret bulmuş oyunculardır. 

Sadi KARSA.V 

2 saat 24 Km. 893 M. Per~ins (G.R.) 
1877 
6 saat 64 Km; 147 M Butler (G.B.) 1905 

YOL USTONDE DÜNYA 
REKORLARI 

50 Km. 4 sa. 38 30 Taussarnk ( Fr:~a. 
sız) 1931 
100 Km. 10 sa. 14 02 Taussarnt (Fran• 
sız) 1936 
200 Km. 22 sa. 26 15 Da&mas (Fransız) 
1934 
4 saat 44 Km. 464 Antharne(Fr.)1913 

6 saaat. 64 Km. 500 Taussarnt <Fr.) 
1930 
12 saat 115 Km. Damos (Fr.) 193'? 

50 kilometreden aşağı yürüyüşler 
de dünya rekoru tesbit edilmemiş ol
makla beraber yürüyüşte en ön saf ta 
bulunan Fransızlann kendi aralann· 
da yaptıkları mllsabakalarda elde et
tikleri kısa mesafe rekorlan d<ı hey. 
nelmilel kıymeti haiz olacağı ~iht'tle 
onlan da aşağı yazıyoruz. 
10 Km. 44 Dubois 1924 
20 Km. 1 sa. :ıs Combraf 193% 
1 saat .... 12 Km- 89!l M Jobert J'l~-1 
2 saat.. 24 Km. 1:\8 M Laisne 19:ıt 

~: (Sevil takmıından) 
. 

Bay ZATEA'ln spor yüzünden bat;ına gelenler - Yazısız Hikaye -

'nm halefi ve onun ka • 
ili lllınaff akiyetli, 25 yqında ve 
,__defa milli tak8D& girmiı ve en 
·t":" ltlln'de Almaiılara kartı la • 
~ kazandlfı (1 - 2) maç-

°"'adı. 
t.;.~o: (Madrit takımmdao) 
;: Lele. 17 c!efa beynelmilel. Ga-
1...:S '-:i çıkıtb. Kafa oyununda 

·~e. 
~)1coces: (Madrit tak11D1D • 
lol • ~bupanm en mükemmel 
'8. ~. Harekatı heaapb. Çok 1 

saı.r. 27 Jat!Dda. 

KALıf 

GOL 
..c. 

• 

et ! ·~' 
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HABER - Aktam poıtaaı 9 

CaslUlsDaır 
Hiçbir zaman şimdiki kadar 

~ıkı çahşmamışlarl 
Vi)'Crnaian yaılıyor: 

b' Avrupanın cuuı tetkilitı ve 
d •lh...a dojnıdan doiruya büyük 
1.:~~letlerin idareıio albnda olanlar 
j~ç aydır en hararetli faaliyet-
:uıe ı~it . ~uJ~aktadırlar. 
ti '-nlann tımdılık yegane gözet -

I& da oralarda ne olup bittiğini 
daima en hurda tafailltma kadar 
öğrel)mek aevduındadırlar. 

* Şimdi · cuuılann toplıyacağı 

Helva· sohbetinde 
bulunanlara dayak! 

b~eri meıele ltalyan • Habeı bar-
,1 etrafında yapılmakta olan ent

lika ve mukabil entrikaları çözüp 
~Jdana çıkarmaktır. 

Muharip ve bitaraf devletler;n 
llıerkezlerinde caıuı tetkilatları • 
~ harıl harıl çalııtıkları umumi 
f ~ günlerinden beri, casusluk 
'-hyeti timdiki gibi keaif ve faal 
0hna.mııtı. 
J:' Güzel ıarıtın yahut eımerleı , 
~anıız mangaıının attığı kurJun-

rla Venıan kaleıinde ölen Mı: 
~inin harp ıonu mukallitleti 
~k arsıulusal caıuıluğun mü ~ 

111 •imaları değildir; çünkü bu -
~ Japılmaıı lizım olan it ancak 
Li"lün ıiyaıal ve diplomatik itleri 
ti I~ ve her hareketin ehemmiye-
llı takdir eden usta casusların 

l'lpabileceii soydandır. 

malUnıat, her zalftan olduğundan, 
çok daha fazladır. Çünkü bütün "Derıatlette ne kaJar mü•lim haysiyetiyle alakadanınız, naııl 
milletler ıil&hlanmakta, harp i • ve gayri mülim bekar takımı 1..ıar- bu edebıizlere müsaade ediyorau-
catlarını gizli gizli mükemmelleş_ •a, otuz gün içinde memleketleri- nuz? Utanmıyor musunuz?. · 
tirmektedirler. ne giJecekler •. ,, İhtiyarlardan biri cevap ver~-

lnanıldığına göre hali hazırda Bu emir, bundan yüz kiisür yıl cek oldu: 
Alman icatları ve ıüel inkitafları önce 1829 yılında ihtiıap ağası ta- - Efendim, dedi, biz çartıdan 
hakkında en iyi malUnıat alan yer, rafından verilmiıti. Anadolur.un geç geldik. Vakıf olamadık .. On
Franıızların "ikinci tube,, sidir. dört bir ucundan ticaret için lı- lar eğleniyorlarmıt .. 
Bu methur ikinci ıube Fransa hii- tanbula gelmit ve burada bir ite Bu cevap, Hüsrev paıayı tatmin 
kUnıetine ecnebi orduları hakkın- tutunmut binlerce bekar vardt. ı etmedi: 
da bilgi toplamak ve sunmak vn- Bunlann bir ay içinde ıehri bırak- - Nuri vakıf olamadınız .. Siz 
zifeıini yapar. malan, çok güç bir ıeydi. Fakat de pencerelerinizden onların ei· 

Alman cuuılannın bathca kav- emir de o kadar kuvvetli ve kor- lencelerini dinlediniz, deiil mi?. 
guıu iıe, eskiden de olduğu gibi, kunçtu. Onun için her bekir, biı Diye bağırmumda devam ~ui. 
Franıanm Ren nehri boyunca vü- gün önce batını kurtarmak içinken Bunun üzerine kelli felli bir ilıti
cuda getirdiği iıtihkim ıiıteml"'"- dini ıehrin dıtına atıyordu. lıtan- yar: 
riyle müdafaa planlarını öjrenme- bulun bütün hancıları da kendi - Canım, diye söylendi, ne di
ğe uğra,maktır. hanında kalan!ann isimlerini bil- ye bu derec gadaplanıyonunuz ... 

Gerek dıt itleri hakanlıiından, diriyor. ıidip ıitmediğini haber Helva cemiyeti ötedenberi hM 
gerekıe Skotland Yard'dan ıevk veriyordu. mahallede adettir .. Bundan kimae-
ve idare edilmekte olan lnıilte- itte böyle karııık günlerden bi- ye bir zarar ıelmez.. 
renin entellicenı aerviıi timdi bah. rinde Azaplar mahaliesinde bir - Zarar gelmez mi? •• 
riye cuuılannı çok ıdn çalıftn·· helva c:emiyeti (tohbet) yapılmıt - Elbette zarar gelmez .. Biz bu * maktadır. Çünkü lnıilterenin bq- tı. Helva ıohbetleri lıtanbulun çok Y&f& geldik, bunun bir zararını 

Avrupa devletleri tarafındr.n lıca mqgaleaini ıon günlerde hep eski adetlerinden biriydi. Kom- görmedik ... 
lttıllanılmakta olan kadın casuslar deniz kuvvetleri teıkil etmeğe fUlar kıt geceleri içlerinden biri- Hüırev paf&, hiddetini bir tür
~ıniyetle çok güzel kimıeler- batlamıthr. nin evinde toplanırlar, hep bir- lü yenemmitti. Pencerenin itnün-
qlt· b l "M --·--- l'kt k t h 1 1 d B d nkt • . bu 'b . • 1in ara eşum kadın,, adı- ı e e en e vuı yapar ar t. u e re en renge ıırıyor, ı tt-
ıı, ~erebiliriz. .Baılıca vazifeleri helvanm kıvamı ıelmesi için u - yarlara ne gibi ceza tertip edece-
~~dafaaya dair aırları, yeni haıp zun müddet ufrqılmaıı lazımdır. iini düfiinüyordu. Birden pence-
t ilılarını ve aıkeri tabiyeleri öi- Genit bir aininin etrafına di:ıilir- reden tekrar haımı uzatarak hay-
~~ek için genç zabitleri ökseye ler ve helva hamurunu yojunırlar- kırdı: 
\tiinnekti. dı. - Şimdiye kadar bir zararını 

COt!__...ıı b - - Fakat o sıralarda nedense bu ititmediniz, fakat şimdi bunun za-
1h...~iiae lzzat entellicenı ser-d"ler faaliyete geçmif olup h~r heln. sohbetleri 1Dünaaehetile ya- rarım hem ıiz ıörecekıini~, bem 

Birkaç dakika ıonra aakerierin 
arkasından kolları 11vanmıt. e:Ie
rinde ip ve f alakalarla on on bet 
pehlivan ıökün ediyordu. Bunlar, 
doğru ihtiyarların önünde durdu
lar. Hiç biri bir fey ıöylemeden 

ihtiyarları yakaladıkları gibi yere 
yatırdılar. Ayakkaplarını çık:udı
lar, iplerle ııkı 11kıya bağladılar. 
Bu itler birkaç ıaniye içinde yapıl
dı. 

Biri haykırdı: 
- Hazır mı1. 
- Hazır uata .. 
- &atlayın, bir ... 
- iki ... 
Azaplar mahalle~inin ihtiya•la .. 

rına, ıokak ortumda falaka atı
yorlardı! 

ihtiyarlar, timdi bağırıyor, val
varıyordu. Fakat kimse ka~ılık 
veremiyordu. Birkaç dakika icin· 
de ıokaklar yüzlerce ıeyirci ile 
dolmuttu. 

Seyircilerden: 
- Bayıldı, arbk vurmayın.. . 
Diyenler vardı. Fakat, tabanla• 

ra ıaklıyan deynek sesleri araaın
da bir ıey duyulmuyordu. Duyul
sa da ne ehemmiyeti vardı. Hüs
rev pqa "iki yüz deynek atılması,, 
emrini vermitti. 

- Bir ... 
- iki ... . .. 
Diye bqlıyan uıta: 
....:.. Yüz doksan dokuz.. 

ık. .. 
- J yuz ... 

~~Jetin hariciye vel<a1etlerinde pılan toplanblar yasak edilmifti. de büttin halk aeyredecek! 
"'P Iın k ı Azaplar mahalleıindeki "helva Etraf, bundan bir ıey anlama-
0b 1 a ta 0 an gizli anlatmaları -~-.--J~ cemiyeti,, de creceleyı·n batıldı, o- mııtJ. Hüsrev p•- da ıon sözü IÖy D dilet 
ti .. ~eğe çalıımaktadır. Bu bil - Ne hiddetleniyoımn canım. • -s- e en aonra ancak yayıara 
) oarenilince ya İtalyan blokuna filleri bağla demedin miyJi? radakilerin hepıi "Babı Seraskeri,, !edikten ıotra pencerıinde kay- dindi. Şimdi ne falakacılarda ta-
~hut da lngiltere tarafından ida~ ye tıkıldı. bollmJ!tu. htiyarlar: kat kalmıf, ne uatalannm, ne de 
~· olunan ve Franıa tarafından ,. Şimdi lıtanbullulann gözünü - Eh .. Nadan bir papnın ağız dayak yiyenlerde ... Bu ıonuncular 
~ıç iıtenmiyerek desteklenen haJ- ı kor~ak, onları böyle toplantı- kokusunu çektik, timdi gidelim. di çoktan ıuımuılar, inlemeie hile 
"' ~leyhtarı blokuna kartı en iyi lardan vazgeçirmek için "emıali- ye yollanmağa baıladılar. Fakat cesaret edemiyorlarda. 
;ııyeti almak imkanı haıd ot- ne ibreti müeaaire,, olacak bir ıey daha birer adım atmıtlardr, ki ön- - Etki bir tarih bu vakayı "Ta'%i.-
'ktadır. 

1 

söıtermek kalıyordu. Vaktin ~ap· lerine asker kolları dikilmit bul- bi garip~, diye kaydetmekte ve 

d' İtte bu it çok ciddi ve mühir:ı-j tiye nazırı Hüsrev pqa Azaolar dular: Hüarev pata için aynen tunlarr 
)ır •e kadın caıuıların bataram•- mahallesinin eırafmdan ıekiz on - Bekleyin biraz... yazmaktadır: 
'cair kadar tekniktir. ı ihtiyarı "Babı Seraıkert,, de otur- Artık beklenecek ne vardı? 0 - · "ihtiyarlan alaf~ ettirerl!k a-

"'-- k Gö: muayeneıi: duğu kötkün önüne 0 etirerek r•en- lan olmut, helva cemı'yetı' yap•n- ··-ı.ı ·ı.:... .. d -L d 
•
•
1 
ı.-..U.. •• un. etlerinin hemen hep • "" • "'""anna •"'~' )'UZ eynCIC ar-
q Dolıtor - Bu harl nedir? ed be" d 1 h · • 1 k d'I · d b'·" ti-...~ tupheaız ltalyada temerküz u cer en gır ı: ar apse gırmıt er, en ı erx e ı,.&e hallrın gözünü korlmtmıı,. 

'"'411•• bul na•ta - H~i harf? - Siz ki mahallenizin ıeref ve azarı yemiılerdi. ...__ )o~ unmaktadır. Etrarengiz 
0

"'" Nlıezl A. Oun 
~I larkendi hükiimetlerine ra- -=========;::::;;~===========================================================================~====:::=:;;;: 
"1ad •tını vermek için Romad'n 
h,.t Utlara mekik dokumakta, ya
ti)~ lllutat telgraf ve kablo yolla
'it\e a.lel~de it ve ticaret ~aberle 'k henzıyen telgraflar gönder-

ledirler. 

~ 1.tte böylece büyük devletlerin 
ı_l'ı 1tleri bakanlıklarının kulak· 
~~•ima deliktir ve habersız 
)oJtt na uğramalarmın imkim 

Ur. 

* t.1c· taı-ı\l .. ' Avusturya Macar impara 
' :unun paytahtları olan Viyft· 
"ıtı~ Budapeıte yabancı ca 
~eıdi en çok ıevclik1eri iki mer-
1Sin ı.r. Cünkü Avrupa iıtikbali 
l,t~)'att ehemmiyeti haiz mes~-
"''-i ~ iki tehirde patlak ver
~•l•rd lbuhtemeldir. Muıolini 
d~i bo 'ne yapıldığını, Tuna va
d"tiinct~lldaJti hükumetlerin r.e 
"'~ Ulclerini ve neyi tasarla
liıtı, .. ;1chık1arını bilmek istet; 
~ı,tırı • alınanea konu,an kom
~~\ln~•hızlarını kendi elinde 
-.er t •fa beveı etmektedir. 

'"han lnıiltere ile F ran 

N 9an yüzükle
rinde incelme 

olsa, bu işte hükümet zararlı çıkar. 
Çünkü, tophyacağı altının yeku

nu azalacaktır. 

Hltler, Alman kız ve detikanhla· {r 
nnrn takacaiı nipn yüzüklerinde bir Kötü münasebet:ler 
değitiklik i•temı,, ecnebi gazt'telerin 
de okuduk: 

Yüzükler daha ince ola~k \'e bin
nelice yüzüklere daha az altın sar
fedilecekmi!l. 

" 
Yfizilğün tabii hacmına nis~tle 

eksilen tarafı, hayalle tamamlanacak 
demek-

Yarın bunan tamamen bir hayal 
olması n saadetlerin, ko\'Vetli di· 

mağlann hayal kabiliyetlerile bağlan

ması muhtemeldir. Fakat nişan yüzük 
lerlnden tasarruf edilen altının şim

diden icabına bakılmıyorsa, yarın f. 
talya gibi - AJJah muhafaza etsin?
Almanyada da ytizUkler toplanafak 

Geçen gün gene bu sütunlarda. 
ideal ölüm hadisesinden bahsetDlİŞ· 

tik. Bir doktor, hastasının kalbini 
dinlerken, kendi kalbine bir hal ola
rak az sonra (ilmüştü ... 

Hadisat bize ikinci "bir ideal" ha
dise daha gösterdi: 

Bir ıarhOf, eczanenin ı·ltrinine 

çarpıp, vitrini kımııı re içl'riye yu
uarlanmı~. 

Bittabi hemen eczacı koşarak 
0

ı •it
rini kıran' adanun, camdan kesilen 
ellerini ltih rada ıumrıermiş •. 

Buda bir fikir ı? 
Ne tuhaf adamlar vardır: Namık 

l\emali konu~ııvıw" 11 l:. Riri lafa ah-

tarak: "lnanır mısınız nzizim, df'di. 
Ben Namık Kemalin matruş halde na
sıl hir delikanlı olabileceğini düşünü

rüm. Bu zatın bütlin resimleri, kendi· 
sini, yüzünOn büyük bir kısmı sıkı hir 
sakal örgüsüyle örtülmüş olarak gös
terir. Halbuki ne gen~ adamdır, 1röz
Jeri ne diri bir şefkatle bakar! Yan.ık· 

tarı ,.e çenesinden hu kıl yıı(ını göriin· 
miyen parmaklarla geriye doğru itile· 
rek yüzü bir muz beyazhi?ıyla ortaya <,t 
kıverse ... O zaman, bıyıklarını da gör
mivecek olsak. 'amık Kemali kn'ITcık 
sartanntn alhnd:ı i~tedi;ı;;mız gibi \'e 

rahat rahat seyredebileceğiz.,. 

f:r 
Para sıcakl•Q• 

Yılbaşı piyanırosunun en dolgun 
mUknfatlnnn: lrnzanantardan birini 
geçen gUn soğukta paltosuz dışarı çık
mışken gördük. Endişe ettik, n: 

- Adamcağız bu saadet içinde 

YAZANLAR: 

Hikmet MUntr 
VE 

Murad Sertoğlu 

sıhhatine bakmıyor. Üşüyecek. soğuk 

alacak dedJk. 
Yanımızdan biri: 
- Sen hiç merak etmt-. Ondaki 

hararet kimde ,·ardır şimdi? 

* 
Atıe taat:ısı 

S~v) et - l\fançuri hududunda o
lan yeni bir ~rpışma hadi.qeslnden 
bahseden aja~lar şöyle di)·or: 

'' lki Japon askeri ile. iki Sovyet u
kerl arasında ateş TEATi EDiLMiŞ. 
TIR.,. 

Eskiden bu tabir, insana emniyet 
veren şeyler U1.erinde kullanılır ft 

meseli: "Sevgililer, aralannda Jnek
tup TEATtSINE başlamışlardır .. , fa
lin denirdi. , 

Zamanla her şey detfşiyor
Ylrminci asır, a:ıun zamanifanberf 

ateş TEATi EDiYOR, yahut ta'1 Us
tünd~ şifre ile konapn.aktadır. 
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• 
ilk insanların 
yemek listesi 

Çinde 11apılan araştırmalarda bir 
maf ara içinde meqdana çıkarıldı 

Medeni inaanlarm b&llk alın
lı •e kıllı söiüslü atalan hakkın
da bilıi toplamak için bütün uıta
lık ve valatlarmı vermit olan me
raklı bUrinler, malara çalında 

Bu aiaç küllerinden vilcude 1 
ıelmit tepelr bir hakikati daha 
meydana koymuıtur ki, o da ma • 
fara adamının yılm en büyüle kıa-

mını aıaiı hararet dereceli yerler. 
de ge;İrmİf olduiudur. O çatlar 
Avrupa ve timali Amerifra kıt'a· 
larmm kaim bua tabakalarile iSr
tülü olduiu buz çalı idi. 

Gri pin 
varken bu iztıra 

ba katlanılır mı? 

G RiPiN 
7&f&llllf erkeklere, kadmlaruun 
ne yedirdiiini uzun zamandanbe. 
ri arqtmp durmakta idiler. 

Aıyanın kuzey dolu kı111u ku
ru iklimi dolayısiyfe timalden ce- Bat, dif, ainlan, nezle, kırımlık ve ütütmekten miiteYellid 
nuba akan cumudiyelerle &rtül • ıabraplarm 1-tlamuı ile beraber aklw ıelen ilk iıim ol...ııcl" 

Alimler, Javanm maymun ada
mı, Piltdaon adamı, Neandertal 
adamı ve bunlarm eaki akrabala· 
nna dair birçok bilgiler toplamıf, 
onlarm hepıinin de hem et h1tm 
de nebat yiyen insanlar oldukla. 
nnı da meydana çıkarnutlardı. 

•Kafatularında bulduld~ ,.ıitl• · 
rin an lekeli olmuı bunu göı!e· 
riyordu. Fakat ilk in1anlarm ne 
79ıliklerini ve tarihten lnceki ye. 
meklerin liıteıini ancak ıon za • 
manlarda meydana çıkarabildiler. 

Danyaya bu kadar aan'at ve 
ldiltür Termit olan Çin ülkeai bu 
9ilri ve me:lenile~memiı bilıiyi 
de ıundu. Bilıinler ve Pekinıin 
•bmt kilometre kadar batuında 
lrir kireç tafı tepesinde, bundan 

hir milyon yıl önce Y&f&mıf bir ır
kın bfatuile birkaç parça 8f)'&· 

p meJ.dana çıkardılar ve orada 
yazılı tarihin fecrinden çok enel. 
:remnif yemeklerin lurmblarmı 
buldular • 

• Afı~l!iiB~..-i bal~rı 
bu -~~ .. 1'endi aralarmda 1-
nantropuı Pekin ıeniıİI,, adını 

taktılar. Bu ad bizim llonupna di
limizde "Pekina adamı,, dmıek -
tir. 

Bayan Sinantropua Pekinaen
ıis'in fJÇJ aöiiialü ve kaim boyun· 
lu kocuma iakarada at eti, kerıe
clan kebabı, kanulmut ya\an man 

Duvann arluuanda girdilllnlz kolulı. 
tan Pnnng adamını megtlana flkardı· 
dar. Bunun üzerine bilginin- 6ura11• 
Um.n bir geolojl laboratuvara kurdu· 
lar. 

memifti.Eter ba1le ol .. idiPekinı M•d • b d k 1 b .. b k d k adamı yaıamak için baflta bir yer J eyı ozma an, a p ve o re lere o unma 
seçerdi. 

Hak cevizi denilen meyve,' ka En seri tesir, en kat'i netice 
buldu kiraza benzer. Kabukları ıı..----------------------11"1 
kınlmca içinden yuvarlak ve tatlı 
bir kirazla ortaamdan bir çekir • Tecrübe ediniz! 
~çı~~~w~~~~ İ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ıün kuzey Amerika ve Aıya or • 
manlannda bulunur. Amerikanın 

kırmızı derili yerlileri de im mey. 
••Ji bir valntlar 11da olarak yer
lerdi. Birlepnif Amerikanın ce

nup batıamda 1'&1&1 .. lannızı de. 
rilHer bil& Hak cevizlerini yemek
tedirler. 

Pekina'in timalincle bu kamla· 
n yapan heyetin batkanı Karneji 
enatitüaünden Doktor Ralph W. 
Chaneydir. 

IVI BiR 

Terzi mi 

IHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erllek Tenlat 

Foto Nar yUIHa Lttaltt ..._.. 

Muhammen hecleli -4800 lira olan hava çekiç ve makkaatlarl 
bora tabancaları 17- 2 - tt36 Pazarteıi ıiinü aaat ıı;,30 d• 
palı ntf umliyle An.karada idare binumda ıabn abnac.ırtır. 

Bu iıe alrmek iatiyenlerin 337: 6 liralık muvakkat teminat il• 
nunun taJin ettili Yetiblan ve tekliflerini a111i IÜD aaat 14,30 • 
dar komiıyon reialiline •ermeleri lbımdır. 

Bana ait p.rtnameler paruıa olarak Ankarada Mal-• d 
ıinden ve Haydarpapda T eaellüm Ye Sevk müdUrllipntl• al 
lir. ,. (2TI) 

,,; 1 
lıtubtal • Yalpoltaae k•lflllad• 

Fiyatı: 100, ciltlisi 125 kuruf. •-----------
dau butlan ile meyve olaratc Hak ------------------------
cevizi yeclirdili anlqılmıp.Hak 

~iMA 
d.J_ tiAt ı I& 

Clmilen aiaç myve Yeren bit- cins 
:Amerikan karaaiacıchr. 

Cailum aa ve lrireçlerile be
~alatmlf bu kaya oyupda ta • 
rihten lnceki at, kersedan ve ya. 
ı,;;-maadalannm kınk kemikle • 
rUe Hak cevizlerinin kabuklan 
bulunmUfbu'. itte arkeoloilar el • 
)erine ıeçirdikleri bu döküntiJer. 

~en, mataralar çalı adammın 1• r listesini ricude ıetirmitler • 

Xoiakta ,... at, ... ...... 
~,..... ....... 11.wderi .. . 
İGnmut delildir. Pekini civann • 
M Çukutiyen bölıeıi denilen bu 
byabk tepede n~silleri çoktan tü· 
hnmit ve timdi bilinmeyen bir 
kaç cim hayvanın kemikleri de 
meydana çıkanlmııtır. Belki ma. 
Pra a'damlan bu hayvanları av-.. . 
bYuak pifirmek içia kanlanna 
..tu;,.c1u. 

Pekine adamına dair yapdan 
meraklı ketiflerden biriıi de ka· 
cbnlarm majara içinde yemek pi. 

tifdikleridir. Mağaralarda duman 
sdanak için kapKlan batb bir de-
lik olmadıiı halde mutfak itleri 
ipriainde yapılmakta idi. Mala· 

la,ılarmda ıörül• büJük r.. , ......... eltili ıibi 
la,.a Sfmantropoa Pelin ıeuiı'. 
la t-lz •• diiHDU 1Hr n kadım 
olııaadıtmı .. ~ir. 

Tl!!J Q KiVE 

llR.ôAT 
BAN.KA51 

B .lrlktlren rahat e .d er 

AAtt.wi ytn. f aJL .. :.; 

Bls. alel&de ampuller. yakm biı ama
na kadar taaanur edilebilen en i)'1 lftk 
kaynap idik. Artık bitti. lyl qak 1&am 
ao her yerde bLıi, ÇiFT 8PmALU 
YSlll TUNGSRAM ampWlerile delif
tirlP.rlar. Maalesef bu hareketleri sok 
,..ıedir. ÇUnkU TUNGSRAM am· 
......... daha iyi ıpk vermekle beıaber 

fala cereyan urfetmlyorlar. 

ÇiFT SPIR ALLİ 

TUNGSRAM 
' 

CIOn Qn a mpulQd Qr. 

Basın Kurumunun çıkardı 

1986 Almanağı 
En gtlzel bir yılbqı araaataaıdıt 

Biilllıa _,_,...,..,. •.-.cilerüıüiıt ..... .r& .. Dl ....... t 

Ç 1KT1 
------ SO kuruı 
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Istaııbul Belediyesi llcinları 
SOVVET 

lstanbul Levazım An 
· ligi Satınahria 

Senelik muhammen muvakk!.t Diki•, Nakıf ve Saneyi K 0 mi s yon u ilan li 
kirası teminatı MAKINALARI 

Silimde Y alıyolu mahallesin- 3 0,23 
de bet hin elli bir metre muı:ab-
baı tarla. 

Sllivride Kale arkası M. iki bin 8 0,60 
altı yüz yirmi ıekiz metre murab-
baı tarla. 

Silivride Fatih M. Fmn soka· 1 0,45 
inada alapp iki odalı ve bir mut-
faklı ev. 

Sillmde Alibey M. Akçef me 8 0,45 
s. ahtap ahır. 

G. VE A. BAK~H-LTD UtanbuJ ve J .. akyada bu 
ŞiRKETiNDE BULURSUNUZ kıt'at için 7062 ton buğday 

SAGLAM - TEMINATLI rılacaktır. Kapa!ı zarfla ek 
UCUZ - EMSALSiZ si 5 Şub l 936 çarıamba gün' 

Umum depoıu: latanbu1 Tahtakale 15 de T ophanede ıatınalma 
Telefon ıokak No. 82•1 Tel: 22813 yonunda yapılncnl ır. He 

Yukarda glrUlen mod•lden latlklll caddeıt No. 306 - 308 tahmin bedeli 53831 lira 70 
....... mulltellt t2 urll Baker büyük mafazalan fel: .ı492 

modellmlz vardır Anadoluda acente aramyor tur 11k teminatı 394 l lira 58 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~ Şartname~269kuN~a 

yondan alınır. isteklilerin k 

Yukarda ıemti ıenelik muhammen kiraları ve muvakkat teminat
lan yaaılı olan mahaller 937 veya 938 senesi mayıı sonuna kadar ay· 

inhisarlar Genel Direktörlüğünden: 
Liae ve orta mektep mezunu olup Yatları 35 den yukarı olll\ı

yanlardan memuriyet talebiyle •daremize müracaat etmiı olanların 
imtihan gününe kadar müracaat edeceklerin imtihanları bu avın 
28 inci salı ıünü saat 24 de Sh·kecide Meydancık caddesindeki inhi-

·.reaikalariyle beraber ihale 
den bir aaat evvel teklifleri 
misyona vermeleri. (385) (2 

rı am kiraya verilmek üzere açık artbrmaya konulmuıtur. Şartna
laeleri levazım müdürlüğünde ıörülür. Artbrmaya rirmek iıtiyenler 

• • • 
lıtanbul levazım imirliğ 

yacı için 400 ton buğday 21 ele hizalarında ıöaterilen muvakkat teminat makbuz veya mektu
LİJle Hr&ber 24 - 1 - 936 cuma ıünü saat 15 ele daimi encimen
de bulunmalıdır. (1) (119) 

sarlar memurin kursu binasında yapdacaktır. imtihana gireceklerin 
yatlarına ve tahsil derecelerine ve evelce bulundukları memuriy~~le· 
re ve aıkeriik muamelelerine a•t vesaiki de birlikte ıetirmeler. ge· 

-936 ıalı günü ıaat 14,30 
panede aatınalma komiıyo 

pazarlıkla kırdırılacaktır. T 
Senelik muhammen 

kirası 

Muvakkat 

teminatı 

5,40 

rektir. 
Yukarda tayin edilen ıün ve ~tte hazır bulunmaları. (271) 

bedeli 1600 liradır. Son le 

tı 240 liradır. Şartnamesi 
yonda görülebilir. lıteklileri 
li saatte komisyona gelmeleri 

Oaküdarda Tembel hacı Meh
lllet M. Demirciler ıokaimda es
iri 73 yeni 1 N. b dükkln 937 ma
Jıl ıonana kaclar. 

E,üpte Kızıl meaç~t M. i{ale':'l

tlerhane ccl. 5 yeni N. lr Ramazsn 
•la mektebi 938 senesi may11 •o
"Uıla kadar. 

Kumkapıda Kazani Sadi M. 
Patrikhane S. 42 yeni N. lı 128 
•etre murabbaı ana 938 ıenui 
laay111 aonuna kadar. 

72 

.. 

30 2,25 

30 2,25 

• 

MECIP BEYPUDRALARI 

En aon keıf-'dilen yaiıız Necip be, krem köpüpnden iıtihaaı 
edilmiı yeıine ıflzellik pudruıdır. Günetin' ve sojuiun ticldetli te
sirleri kartııında yüzden hiç kaybolmu, yilzde botlakları kapatır, 
çirkin çehrelere tabii ıüzellik verir, cildin hakiki befazlık, ıüzelli\ 
ııduıdır. 

(387) (298 

ıvi bir terzi 
envoraunuz ' 
işte size bir adre 

IHSAN YAVU 
Kadın Ye Erkek Terzi 

lsta•bııl - YealpOStaH karşısı 
foto Nıır yanıadı Letafet hanı 

Beyotlunda Kamerbatun M. 
tukur S. eski 47 N. lı kiıir Uç kat
lı alb odalı ev 938 mayın aonuna 

180 13,&0 nat makbuz ve7a mektubiyle be~• ..... 20 - 1- 936 paaarteıi ıünü 
saat ti de daimi encümancle halunmahcbr. (1) (38) 

-..... Göz Hekimı 
Dr. Şükrü Ertan 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları ve muvakkat temi· 

llatlan 7azdı olan mahaller kiraya · verilmek üzere ayrı ayn açık art· 
tırmaya konulmuttur. Şartnameleri levazım müdürlüiünde ıörülür. 
Arttırmaya girmek iatiyenler hiza larında ıöıterilen muvakkat temi 

Keıif bedeli 67 lira 14 kurut olan Galata kulesinin kurıunlafı· Cağaloğlu Nuruoamaniye cad. N 

nın tamiri -pa%arhğa konulmuıtur. Keşif evrakı levazım müdürlii- (Cağaloğlo Eczanesi yanında 

tinde p~ ilanrhta sirmek iıtlyenler 5 liralık muvakkat temi- Salı ıünleri ~ -
Telefon. 22566 

nat makbuz veya mektubiyle beraber Z2 - 11 - 936 çarfamba rü-111••••••-•••• .. 
nü ıaat 15 de levazım müdürlüiünde bulunmalıdır. (8) (304) 
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&Jn 'e hiddet fır~ınasile stırüklenmlş 
ler, intikam rüzgarile yükaelmifler 
aibi kollarını, salip saplı hanferlerini 
uzattılar n . ajlzlarından bir çıtlık 
halinde: 

- Allah böyle istiyor! sözleri U· 
fursuı bir parola gibi fırladı. 

Katerin kollarını havaya kaldıra
rak yülil, seai, ıören ve duyanları 

korkutacak kadar detişmi' olarak: 
- Ey lsa ! Senin hizmetine hazır 

olarak yükselen bu slllhları gör. Alla 
hım,, beni bu son dakikada affet .. Be-
lli intikamını alan en lclz bir kulun 
olarak say .. Kızlanm. Elleniıt..l' .. 
hlnan hançerler birer ali-'· 
takdis ederim I sözlerini söyledi. 

Soluk bir ölUm riirclrı •mit pbl 
lıaılar etildi. Mfhrabtaki mumlar 88.; 
nerek mlbet birdenbire kapkaranlık 

oldu. Kraliçenin kızlan dotruldukla
rı zaman mumlan söndürerek mfhra .. 
hın merdiveninden inen Katerini lir· 
düler. Kraliçe kilisenin karanbftna 
karışarak uzun bir zincire bağlı ola-
rak yanan ' 'e bir aziz Wıdini aydınla
tan bir Tat kandilinin yandıiı tarafta 
eözden kayboldu ve soluk yıldıza dol· 
nı atn' adımlarla llerliyen siyah bir 
karaltı halinde kayboldu. 

Bu elll kız da, tltriyerek intikam, 
hiddet, dehşet ve korkıpun toplan
•ıt bulandutu bir heyecan içinde ken 
dllerine gösterilen yere gittiler. Han
~rlerlni çekerek beklemefe lmıladı· 
lar. 

-18-

l'APAS 

Aradan yirmi dakika seçtL Genlt 
ldJ ....... etnlında tlclcletle sUrlfJn 

fırtına içerideki sessizliğe daha kor· 
kunç bir hal veriyordu. 

Bazan parlayan bir tfmfl'k pence
re camlannı aydınlatıyor ve bu kıaa, 
donuk lflk elH kızın heyecanlı yüzle
rini meydana çıkarıyordu. O vakit 
kUIMnin ilatlnde boiak Mr fnfltt du
yuluyor ve sonra rene derin bir le!· 

sizlik her teY1 örtUyorda. 

Saat on biri çaldı. Sonra on bir 
baçafu vurdu. 

Bu anda, bir adam mihraba yak
laprak titrek ellyle lklıl afda n! 

ikisi solda olmak Uzere dirt mum yak· 
tı. Sonra akan terleri !!ilmek için e
llnl alnına arltBrdU. YUztl apan ke
albalf oldatu halde bataklan titri-
yordu. Arakstnı dinince kraHçenin 
secdeye nrdıtını ı&rdU. 

Bu adam mihraptan inerek Ka
terfne yak laftı " etildi: 

- ftatmetpenah •.• 
Fakat, kraliçe cevap vermedifi i

çin ellyle onun om uzana vurarak: 
- Katerln ! diye mani dandı. 
Krall~ bapnı kaldırdı. YUzU çok 

korkunç bir hal almıftı. 
Katerin: 
- Rene, her tef hazır mı? di3 ı 

sordu,. 
RUjjfyeri ellerini bltifttrerek kısık 

bir seale: 
- Madam, bu pk mtithit bir rii

ya. Oh, onu alfedecekalniz delil mi? 
Merhamet ediniz kraU~m. Olluma, 
oflumaza acıyınız. Sizi, bir emrinizle 
Jaer daayti yapmak dereeMfade HVerı 
bana aeıym11. Ba adam yapna ne 
anr edenlnls1 Mademki hradan 
rfdl)"Or ,., artık bir daha da prl 
dh...,_.I ahlerlnl 81ylHL 
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Kendisinde bu akpm çul\ ~srarngı1. 

ve milthif bir bal vardı. 
Katerin dö Mediçi gördüğü şey

den çok memnun olmuştu. Kendisine 
dönen elli ıenç kız yüztl, bu manzara
dan doğan bir korku ve hayret içinde 
taş gibi donup kalmııtı. 

HattA kendisi bile, o kadar me
tinken, kalbini prptıran gizli bir he
yecandan ne kadar bUyUk dışnomal 

bir hal içinde olduğuna anladı. 
Evet, kraliçe heyecanlıydı. 
Usta bir komedyacı, geniş bir mu· 

hayyile sahibi oldufa halde kendi oy
nadıfl bu komedyadan heyecanlana· 
rak bunun umdatundan daha f ecl bir 
p~Ude •na ermesinden korkuyordu 

Zihninden bir dUfilnce ı•çti. 
Keadlslnl, ti~ eene enel, şimdi 

karpsmda bulunan ayni bu kızlarla 
harp meydanında kemanların çaldıtı 
parçalarla dansettifi Jarnak meydan 
maıharebesinde gördii. Bir yaralının 

üıerine yürüdükleri yahut elbiseleri
nin eteklerini kan çukurları içind .. 
sUrüklediklerf zaman bu kızların ko
pardıklan müthiş kahkahaları du)ar 
&fbi oldu. Beyninde top MSleri keman 
ııealerine karışıyordu. Dansetükler1 

sırada toplar reri çekilen Hügnolann 
fizerine ate~ ediyordu. Sonra büt:.! ı• 

bu ne,eli çete birdenbire bir tepenin 
eteiinde bir ceset yıjıruna rastlamış
lardı. Burada parra parça edilmiş üç 
yüz kadar HUgno vardı. Bunlann heı> 

si ihtiyar Slr dölavrlyeri ailesiydi. En 
ihtlyan 11eben yaşında olmak Uzere 
efullar, torunlar, karde,ler, yetenler 
hep buradaydılar. En genci de on altı 
Y•tındaydı. Bunlar. öldür81erek hlri-

' 

birleri Ur.erine konulmt1f1ardı .. Rn 
111 YJlmı etrafında kraliçenin kanl· 

ueuınu:Jtı'' çılgın bır dana fırtınauıına 
tutulmuşlardı. 

Kan ve dans? Cesetler ve gülen 
genç kızlar! Olüm ve aşk! .. 

Katerinin dü~üncesi, bu biribirine / 

zıt müthiş fikirler arasında yuvarla· 
nıyordu. O, böyl~ şeylerden çok haş
lanıyor ve bu gibi manzaraları tekrar 
görmeğe can atıy rdu. 

Şimdi bu karanlık, sessiz kilisede 
bütün kanlı nedimeleri geııe gözü· 
nün önünde duruyorlardı. Fakat hep. 
si tamam değildi. Bir kısmını oros-
pu luğa bir kısmını da casusluğa gön
derdiği yüz elli kızdan ancak en ~ii

rendikJerini getirmişti. Bunlar da çok 
sert huylu, duygusuz, ıöril'nttıte ıü
zel birer kadın fakat hakikatte birer 
cana\·ardılar. 

Hançer salla rr nkta hepsi bulun
maz birer ustaydı. 

Bu kızlar, kendisine tamamen g. 

dık ve bağlıydılar. Kraliçe onlara ı. :ı. 

re bir ilah kadar mukaddesti. Ona 
~dl'ta tapıyorlardı. 

Kavgacı, hain, ahlaksız. casus, 
cinsi duyguları ta~kın, b8tıl inanış-

larla kafaları dolu olan bu kızlar o
nun elinde birer ftlirdll•r. Evrt Ka· 
terinin ruha onları yakıyor, büyülü· 
yordu. 

Bu Jarnak metdan harbinden son 
raki gece, kan kokuları, harp meyda· 
nının dehşeti arasmda onlar. ytizle' i 
örtUlü olarak o gün en cok adam ill· 
düren kumandanlann koynuna gir
mek üzere dağılmıtlardı. 

Ölüm de onlar l(ln aşk rfbf bir 
se'·inc do! uru,·ordu. 

Hepsi gn(, hepsi duysrulan gı
cıklayacak derecede güzeldiler. 



109 - Tayyare mütemadiyen çöllerin üstünde 
uçuyor. 

110 - Y~lcular susuzluktan. ve açllktan yere 
inmeğe mecbur oldular. 

111 - 1 vanoviç: 
- Burnuma bir duman kokusu geliyor. dedL 

Buralarda insan var. 

112 - BaJtalarile dallan keserek bir diken Ot· 
manına daldılar. 

113 - Hakikaten uzak~n )jiks_elen bir duman 
sütunu ~öründU. 

114 - Burada şişman ve çirkin suratlı Merihli· 
ler büyük bir örümcek pişiriyorlardı. 

158 P"ARD"AYANJN 'OLUMU . 

Eks~riyetle sonradan yatağında) 
hançerle öldiirülmüş bulunan kraliçe
nin bir düşmanile yatacak olan ar
kadaşlarını aralarında zorla paylaşı-
7orlardı. 

Bir edebsizlik, bir sefahat, kanlı 
bir eğlence, bir cinayetten sonra kra
liçenin günah çıkartan papazı onların 

kirli vicdanlarını temizlemeğe yetiyor 
du. 

Çünkü hepsi en sofu katolikler
dendiler. Hepsi de din işlerinde gev
şek davranırlarsa Allahm gazabına 

ugrıyac.aklarma inanıyorlardı. 

* * • 
Katerin: 
- Kızlarım. Hükumeti ve dini 

kurtaracağınız zaman yaklaşıyor. Şey 
tam kovacaksmız. Pek yüksek bir mu~ 
mffakiyete erişecek...,iniz. Ben dinsiz
lel'le sulh yapmağa razı oldum. Bu
nun da cezasını Alla bana çektirdi. 

için sevgili kızlarım, her şey hazırlan~ ! 

mıştı. Elli jantiyom, elli canavarı elli 
ler biribirine karıştı. Fakat kraliçenln 
bir işareti bu fırtınayı yatıştırdı. 

Hiddetli, boyunları uzanmış, göz
leri yerlerinden uğramış oldukları 

halde dinlediler. 

- Sulhü istediğim için cezamı 

faz1asile çektim. Bu cezaya da kendi-

lerine en çok itimat ettiğim kimseler 

tarafından uğradım. Hilgnolar ara
smda son derece sevdiğim bir adam 
vardr, aranızda da hepinizden çok 
sevdiğim bir kız bulunuyordu. işte 
bu kız bana ihanet etti. Beni yanız, 

kuvvetsiz, yardımcısız bırakarnk he
pinizin öldürülmesini kararlaştıran 

da. o Hügnodur. 
Kra1içe gayet sakin bir şeldlde 

konuşuyordu. Sesinde derin bir acı 

vardı. Bu sefer kızlar da daha sakin 
bir halde ve hayret içinde kaldılar. 

Dünyada bence en kıymetli ve en sev. 
Acaba içlerinden bu ihaneti yapan 

gili olanlara, yani hakiki kızlarım bu-
kimdi? 

Junan sizlere muhtaç kaldım, dedi. 
Dinliyenler, bu sözlerden çok söy

lenişinin doğurduğu ürpertile bakıştı
lar. 

Katerin de,,am etti: 
- Siz benim bütün sevincim, bü

tün tesellim, bütün kuvvetiınsiniz .• Gi
riştiğim müthiş mücadelelerde bana 
yardım ettiniz. Siz Allahın k!firleri 
mahvetmek için yarattığı en amansız 

düşmanlarsınız. Siz dinin, A11ah ismi
nin yükselmesi için can adayanlarsı
ııız ... işte bunun için sizi mahvetmek 
istiyorlar. Hepiniz ayni gecede boğaz
Janacaktımz. Eğer bu felaket olsaydr, 
bu müthiş 'cinayet işlenseydi ben ke
derimden ölürdüm .• Hükt1metimiz YI
ktlıı·dı .• Şeytan galip geliı'di. Bunun 

Kraliçe sözüne devam etti. 
- Bu uğursuz düşüncesini keş-

fettiğim, sizi ele veren kız yanılma
mıştı. O, benim yüz elli nedimemden 
en değerli, en sadık, en cesur olan ve 
burada bulunan sizleri seçti. Bu alça
ğın ismi, Alis dö Lükstür. 

Bir çok sesler: 
- Güzel Bearnlı ! diye hiddetle 

haykmştılar. 

Fırtına koptu. Bükülen ağızlar

dan en kaba küfürler, en iğrenç teh

ditler fırladı. Kollar havaya. kalktı. 
Eller hançerleri salhyarak titrediler. 

Katerin ise siyah tüller içinde mos
mor kesilerek onları seyrediyordu. 

Sonra yavaş yavaş gürültüler din-
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din, kubbelerden akseden sesler bit
ti. 

- Bearnlı kızın ihaneti üzerine bu 
faciayı hazırlayan, kalbimde hakiki 

bir sevgi uyandıracak kadar riyakar 
olan Hügno ise Kont dö Mariyyaktır I 

' ..... Sabrediniz kızlarım, sabrediniz I 
· Boş yere kızmayınız, üzülmeyiniz. 
· Çünkü, kraliçenizin sizi koruduğunu 

bilirsiniz! işte kararımı şimdi size söy 
lüyorum. Bu geceden sonra buradan 
çıkar çıkmaz hepiniz benim yeni ko-

, nağıma giderek pazar gününe kadar 
orada oturacaksınız. Hiç biriniz o gü
:ne kadar dışarıya çıkmağa kalkışmı-

. yacak. Çünkü, insafsızca öldürülme
: niz mümkündür. Pazar günü tehlike 
ortadan tamamen kalkacaktır. Nasıl 
olduğunu görecek ve benim gibi bir 

kraliçenin, tehlikede bulunan dini, de
ğerli ve sadık dostlarını kurtarmak i-

. çin neler yapabileceğini anlıyacaksı

nız.. Emin ol un uz ki kurtulacaksınız. 

: Fakat hepsi bununla bitmiyÔrkızla
rım.. 

Katerin bir an sustuktan sonra 
birdenbire: 

- Bir saate kadar Alisle Mariy
' yak burada bulunacaklardır, dedi. 

Bu söz korkunç bir se."lsizlik ile 
dinlendi ve Katerin gülümsedi. 

Yalnrz bu genç kadınların göğüs-
. ]erini şişiren uzun bir iç çekişi ne ka
kadar sabnsızhk çektıklerini meyda
na koymuştu. İntikam düşiincesi son 
dereceyi bulmuş hepsi yan çılgın bir 
hale gelmişlerdi. 

- Onları size teslim ediyorum. 
Fakat evvela beni dinleyiniz. Buraya 
mukaddes bir adam gelecektir. Onun 
ihanetten haberi var. O, bu iki 
caniyi cezalandırmağı üzerine aldı. 

Onun tarafından öldürülürlerse a.. 
deta Allahın eliyle öldürülmüş ola
caklardır ki böyle olması daha hayır
lıdır •• Benim isteğim budur ve Allah 
da böyle istiyor. 

Titremeler, itirazlar hemen yatış· 
tı. 

- lsanm intikamına vasıta olan 
papaz Pani Garola sizin de intikamı· 
nızı alacaktır. Allahın isteği yerine 
gelirken siz büyük kapının dibinde 
kendinizi göstermiyecek şekilde top· 
lanacaksımz .. Fakat ... 

Kızlar hiddetle sık sık soluyarak 
kraliçenin dudaklarına yapışacak gibi 
bir hal aldılar. 

- Fakat ... Ya, Pani Garolanın eli 
titrerse? .. Güzel Beranlı kızla Mariy .. 
yak kendilerini iyi müdafaa ederleı:-

cellat kısaca elli Hügno pazar gectsi 
kraliçenin en sadık elli nedimu ini 
birer tuzağa düşürerek öldü;~kler
di. 

Kızların hepsi birden hançerlerini 
çektiler. Etraflarına dişi kurtlar gibi 
bakınıyorlardı. Açılan burun delikleri 

le kan kokusu aldıkları sanılırdı. Kor 
ku ve hiddetle tirtirtitriyorlardı. 

Bu kadınların ağızlarından en ka· 
ha küfürler fırladı bir çok iğrenç söz
se? .. O zaman yavrularım, vereceğim 

işaret üzerine hepiniz koşacak ve işle
rini bitireceksiniz .• işaret de ..• 

Katerin hançerini çekerek bir sa• 
lip gibi ha vaya kaldırdı. 

- lşaret de işte budur. Allah böy· 
le istiyor 1 diye bağıracağım. 

Bu sözü öyle sel't, öyle vahşice bir 
şive ile söyledi lrl elli kızın hepsi bir· 
den korkuy!a gerilediler. 

Fakat hemen, sanki müthiş bir 


