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· Uzak şarkta 

Japon • Mançu kuvvetlerl, Sovyetlerln himaye ettlll Mogollara k•r•• 
harp llln etmekelzln hakiki muharebeye glrlftller. 

Huduttan kilometrelerce içeri girildi; top ve müh1mmat 
IQtinam edlldl; bir çok ölü ve yarall var 

Japonlar, işi büyütnıek istiyor 
Sütçelerine 4 milyon Ven tahsisat koydular 

----ı&;;iliiiiöiiiiiRWii;;;;";; ............... " ...................... __..... ........................... - .. . 

Suikast 
davasında 

Bugün karar verilemedi 
Muhakeme pazartesi davam 
edecek, Avrupadaki Şükrü Ka· 
yanın da intibaı sorulacak 

Salmat mezmıalarının mu . 
IWlemeıal bactm bitecek ve hG
kGm nrilecekti. Lakin, mahke-

me, ~ bur hukuku amme 
ıafl ·m:.a~amıine lü · 
Zl8Iİ '61'1DÜfl'(lr. ı /n. ' 

Celse eaat pn üçte açddı. 

Mahkeme reiıi ıuçluların h&Z'Jr· 

hk tahkikatı ye aorgu eanaım • 
et. ifadeleri ahmrken aorıu ve 
illtintak bikimlerinin edindw • 
leri intibaların öirenilme9ine 
1Gmm J&iildüğüııü bildirdi. 

Bundan 10nra Sulh cea hl. 
kimi Fethi çapıldı. Hlkim 
Fethiye 10rpyu niçin malıke • 
mede değil de emniyet müdür
}üiünde yaptıimı aordu. 

Fethi, her nman böyle ya· 
pıldıimr, tatil aatine tesadüf 
edene mahkeme harici de tor· 
ıu yapdaıeldifini anlattı: 

Hakim: / 

- Hanci saatte aorsuya 
yaptmız? Diye sordu. 

- Öğleden evvel. Cevabı 
verildi. ·. . 

Bumm herine iıtintak haki- _ Öyle ice ·~hkemede ya: 
mi Hikmet pPnldı. ' fi 1 pılmuı icap ederdi. 

Hikmet ifa'dednCie iatinta • V aletiyle suçluların 10r111la-
km nuıl ppddıjmı, MJÇlularm n emaamda Şükrü Kaya, Da · 
iatintali Te inki.rlarmı uzunu· biliye mültetan Vehbi, Ankara 
ad11& anlattı. Sommda ıu me. valin Nevzet, Emniyet umum 
alde },eyanatta buhmdu: miidürü Şükrü hazır bulunduk-

- Suçlu1ar h•klanda kati lan için onların d. intibaı ôi -
Muharebenin cereyan ettifi Mogol ovalarından bir manzara... bir fldr Te bnatin tebellür renilmek . İ•tenml!, bu zevatın 

Moskovadaki Japon elçisi =y~:.7e~::::·:~~'. :"!'ıt:m.~~:ı.!t..:~..::~ 
1 tsevnelmllel bir komisyonun tE!$klllnl Jstfyor .--. Mwle hayle mühim ol • .....,. Teıilmittir. M k 1,.1 p.. .. 

muaJ:dı belki meni muhakeme aaıt"i aaat ôncle dwaa .a. · 
Japon Dışbakanı istifa edecek karan Yerirdim. Fakat hakilm- cektir. Şükrü Kayanın Anupa•i 

d
. ~ ~~ ajansının Moskovadan bil- tiddetli bir mukavemet göstermit tardeylemiıtir. Mogol zayiatı bir tin muliakemede tebarüz ede • da olduju için, bu celtede bu ! 
rdıgı .. .-x.i muhakkaktır lunamıyacait anlatılmaktadır :.= b ne gore, Ulanbatur'da 12 iıe de bunların adedi bet miıli fa- ölü ve yedi yaralıdır. Düımandan 1--~------·-.. - .................. _._....... , ·•---··· 

~\l atta ıabahleyin ıaat yedide bir ik olduğu ve mütearrızlar karako- en az 10 ölü ve 20 yaralı vardır. k ı k 
dl.Pon • Mançuri müfrezesi budu· lu arkadan çevirmeğe çalııtıkları Mogol hükii.meti, Mançuku hü- Kızamıktan me tep er apan-

a Yedi kilometre mesafede bulu- için muharebe yerinde bir hafif ldimetine bir protesto notası gön- mıyor, çu•• nku•• o•• ıen yokmuş 1 
~an Pulundersu' daki Mogol hudut top bırakarak çekilmeğe mecbur dererek mücrimlerin derhal ceza-

arakoluna hücum etmi•tir. Müfre- kalmııtır. landırılmaıını ve bu hudut akınla• Şehrimizdeki kızamık vakaları günden güne çoplmaktadrr. SOll 
ıe ik' 3' 

• • 1 kamyon ve bir otomobil içe- Mütearrızlar bu topu alıp gö- nna nihayet verilmeıini istemiıtir. dıılerd.1 ıerelc hutahanelere ve gerekM huauat doktorlara yap .. 
~:nde bulunan el mitralyözü ve türmütlerdir. Japon. Mançuri müf (Devamı 4 üncüde) ~ · - . J.~ 4 ~•) ' 
ç .~0Pla mücehhez 500 kitiden rezeıi hudut muhafızlarını takip 
lrıurekkepti. Kamyonlara iki tank ederek 10 • 15 kilometre içeriye t<ış ~llmP!.Y~l~!lf!.d~ g_91Q,nc OJ,d!:!kJ 
'te iki uçak refakat etmekteydi. girmiıse de takviye kuvvetleri ye- A t B a I a 1 Hudut karakolu mütearrızlara tiıerek mütearrızları Mançuriye y 1 p 1 r y r 
j--ç;ı;ş;;;·----- Fuhşa teşvik . Avrupada gezeceQlz diye• 
1 kadınlardan da Yeıildirekte oturan topçu ge . T 

Y dikli bat çavutlarından Orhan za. ark İS m İn İ a 1 ay m e VZ U U 
ol vergisi bıtaya bir tikayetname ile baı t 1 

VUnDUf, on altı yafmdaki krz kar- va p 1 n 1 z • • • 
alınacak deti Nerimanın üç gündenberi ...... ~.~~.YD .. ~i.ny .... o .. !r~l .. a!~r ... !1k .... ,.!!-: .. ~!'.!-:!.P..!! .. S.~ .. !!.!~~-!.!:.! ... ~~-~-~--~..!!.!..~~.!-.!:!.5?.!.!.~.~-! ...... ı 

A evine gelmediğini, evde sandık 

1 
.. nkaradan haber verildiğine içinde bulunan 120 lira ile bir be-

lore nı l k . • 8 k .. ' eme etın muhtaç oldu- tibirlik altmınm da meydanda .. ayra yarıfında herke• geldl. Yalnız ortada fU zavallı TUrk takımı gllrUnmUyordu. 

1 

~köprü ve yolları yapmak için bulunmadığını bildinnittir. Acaba geceden evvel gellr mi d.ye herke• merak ediyordu. Bereket vereln ollmplyat I 
el ıanç vergisi veren kadınların 1 

Orhan, kız kardetinin akıl haı- ................................. ~!~!~~.1.~ .. !~~~!.~~!!~ .. !~.:~~~ .... !~!!~~-~!~~.!!~ .. ~~~.! .. ~.~!~~!.~~~~:: ........... --.............. : 

1 
1 
" Yol vergisi vermeleri karar· talığına müptela olduğunu, Sul . 

"-ıtirılnıııtır. Vergi 18 ile 60 tanhamamında çorap fabrikasın . 
""t a d da çalııırken bir arkadatı ve ba . 

raaın aki kadınlardan alı· 
n'-cakt buı tarafmc:lan iğfal edilerek fu . 

ır. 
li"kfiın hut makıadiyle evden kaçtığım 

l u etçe hazırlanmakta o- haıber vermiıtir. 
1.11 bu ka 

ı rn nun projeıi Martta Ka.. Zabıta bu ıik.iyet üzerine 
i Ut.ya Verilecektir. ehemmiyetle tahkikata batlamıf, 
1 •i ~rkeklerden alınan yol vergi- bu "arkadaı,, ve babasını yakala-
1 nın de b • ·k mı§, evinden para alarak kaçan l •i ın h •r nıı tar yükseltilme-
'·· ... U temeldir. kızı da bularak ağa·beyisine tes · 

........................ lim etmittir. t=:' ........................... . 
ransada, ispanyada 
Dttn gece kanlı 
Çarpışmal~r ,~an~~.,\ 

c.~rir.ci gelen Finlandiya takımı ... l(ayakta birınci gelen Alman Jıızı ... 

I• ' 



ttA.öt:K - Ak,am postau 

lşidilnıenıiş bir vak'a 

Yaşasın Cumhuriyet 
kahrolsun kral 

Böyle nUmaylfle bulunan bir Yenlzellet papalan kur,una dlzlfml• 1 

Apğıda!ci yaZ1yl bir Amerikan gazetesinde okudUk, 
el ", •• uü.mu yüzde yüz temin edemiyeceğiz, vebali Ame
••ka.ı gazete.inin boynuna! 

"Kahrobun kral! Yaşasın cumhuriyet!,, 
Bu vatanperverane sözler Girid adasının Sfakia adlı 

l.ü;:.icük şehrinin ana caddesindeki evlerden birine asılmış 
kafesin içinden bir papağan tarafından durmadan söylen.. 
mekteydi. Sokaklardan geçenler bu feryatları işitmekte ve 
biribirine bakarak gülmekteydiler. Fakat Yunanistanda 
krallık geriye geldiğinden bir ku§ tarafından bile olsa böyle 
gösterişler pek münasebetsiz sayılıyordu. 

Nihayet içinden böyle uygunsuz sesler çıkan evin önüne 
l:ıi:" mnnga asker dayanarak içeriye girdi ve karşılarına çı· 

k:m ilk odaya daldı. Dir masanın etrafıpda dört beş kişi çay 
içiyorlardı. 

Bu adamlardan birisi hemen ayağa kalkarak: 
- Adım Jozef Tinoksipolus'dur. dedi, evin sahibiyim. 

Size ne gibi bir hizmette bulunabilirim? 
Askerler de burada boyuna cumhuriyeti aUaı1tayan bir 

aes işittiklerini, böyle söylenen adamı alıp götürmeğe ge1. 
dikelrini söylediler. Bunun üzerine ev sahibi gülmekten 
1.cndini alamıyarak köşedeki kafesi gösterdi ve : 

- Helladan bahsetmek istiyorsunuz galiba dedi. 
Askerler şaşa ]:almışlardı. Ev sahibi izahat verdi: 
- Bu sözleri C!nima Hella bağırır. Sesi de çok keskin 

olduğundan kimse tarafından işitilmemesi için onu daima 
en kuytu odalarda hapsederdim. Fakat zavallıyı bugUn pek 
•cıklı bir durumda gördüğümden kendi aramıza getirdim. 

Adamcağız bu sözlerden sonra da kuta dönerek: 
- "GCSrdUn mil yaptığım Hella,,dedi. 
Kuı, sahibinin sesini işitince, gene eskisi gibi keskin 

ıcsiyle: 
"- Kahrolsun kral 1 Yapsın cumhuriyet!,, çığlığını 

bastı. 

Askerler ne yapacaklarını §Apnp kalmışlardı. içlerin· 
CJen birisi nihayet ev sahibine söylendi: 

- Fakat papağana aen öğrettin. Kuş 'fasıtasile krallık 
ve dolayısile hükGmct aleyhinde propaganda yapıyorsun. 
Demek ki sahibi ve öğreteni aıfatile asıl mes'ul sensin, 
Seni tevkif ediyoruz. 

Adamcağız hemcg itiraz etti: 
- Pap:ığnn yilzi.inden ben hiçbir vakit mes'ul tutulamam. 
Onu bundan iki ay evvel satın aldım. Kendisine başka söz. 
ler öğretebileceğimi sandım: fakat bütün uğraşmalanma 

r:- · m-::n muvaHak olı?.madım. işittiğiniz sözlerden başkasını 
dinlemek bile istemedi! Herhalde eski ~ibi ona bu gözleri 
öğret'TI:~ olacak, bütün bu adamlar hakikati söylediğime şa
hittirl::r. 

Oclzda bulunanlann hepsi söylenen sözlerin doğru ol. 
dt•ğana hattfi ev sahibinin kuşu satarak elden çıkarmağa 
uğ~ştığına phadet ettiler. 

Askerler ne yapmak lbımgeldiğini kestiremediler. Ku
§U alıp götUrmeği muvafık buldular. Ana caddeden geçerler 
ken kuJ hiç dunnadan "Kahrolsun kral, yaşasın Cumhuri. 
yet f,, diye var kuvvetile bağırmaktaydı. 

Askerler kapağı en yakın polis karakoluna atınca derin 
birer soluk aldılar. Fakat it papağanı karakola getirmekle 
hiç de bitmiı değildi. 

"Onu ne yapmalı?,. meselesi bUttln hüklimet dairelerini 
işgal etmeğe başladr. Kanun mütehassıılan kitaplann yap· 
raklannı çevirdiler, fakat böyle bir vakanm eşine tesadü' 
edemediler. Polis sicillerinde de bir hayvanın vatan iha. 
neti suçundan yakalanauı olduğunu gösteren hiçbir kayda 
tesadüf cdemedilt'l'. Papağan ise sebep olduğu bütün bu 
patırdı ile alay ediyormuı gibi gene hiç durmadan eski bil
diği gibi bağırıp çağırmakta devam ediyordu. 

Şimdi kuşu yok etmek ve böylece ayni kafada olanlara 
da bir misal vermek Uizımgcliyordu. Bunun üzerine iş harp 
divanına havale edildi. Harp divanı Uyeleri uzun uzadıya 
mUzakercler yaptıktan sonra nihayet mahkOmiyct kararını 
verdiler. Kararname şu sözlerle bitiyorduı 

"Böy)ece harp divanı &ru,un vatana ihanet!e ve menfi 
propqanda ile suçlu olduğunu teemmül ederek, onu ölüme 
mehkUın etmiıtir! Böyle propa~andalara sapılacak kimse· 
len bir ibret olmak üzere mahkum ku' tıpkı bir insanını~ 
gibi idam edilecektir!,, 

Bu karar Uzerine fazla beklcnmiyerck kuş hemen kur. 
§Unla idam edilmiş ve mezarlıkta kazılan bir çukura gömül
mUştUr. ! 

SON FIRTINALARDA 

Türkiyede 70 
Bulgaristanda 100 kişi öldü 
F n'tmadan sonra havalar iyi -

den iyiye açmıı olduğundan ve 
bozulan telefon telgraf batlan ta
' mir edildiğinden fırtınanın mem. 
l]eketimizde yaptığı tahribat, şim
!di daha açık olarak anlaşılmıştır. 

Bununla beraber limammızda 
'batan mavuoa, motör ve kayıkla -

1

rın hakiki aayı'Sı henüz belH de -
iildir. Her gün yeniden birçok ka
yık, motör ve rnnvunalarm batmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Liman 
idaresinin Haliçte yük dolu ol .. 

dukları halde batan mavwıalan . 
nın sayısı 23 tür. Gene fırtına yü • 
zünden camilerin uğradığı zarar 
25.000, müzeler idaresinin ise 50 
bin lira olarak t-ahrnin edilmekte
dir. 

Bütün memlekette soğuktan 
donmak suretiyle, ölenlerin sayısı 
timdiki halde 70 olarak te&bit e · 
dilmiştir. 

Bundan başka Karabigada 
Gölciik adında küeük bir vapur 
kayalara çarpıp parçalanmak su-

Tehllkell şekerlemeler 

50.000 kişiyi 
Zehirleyecek bir paket kayboldu 

Geçen hafta Londrada bir pa
ket kayboldu. Her yerde vuku · 
bulabilecek bu idi hi.diae için bü
tün lnıiliz gazeteleri büyiik man
tetlerle' ilanlar yaptıklan gmi Bri. 
tanya radyo iiatasyonlan da her 
u.at batında bu hadiseyi neıret · 
mitlerdir. 

Blltün bu tell!a sebep te kay · 
l>olan paketin b~ kilo Siyanür dö 
Potuivum ihtiYa etmeaidir. Bu da 

mevcut zehirlerin en tiddetlisidir. 
Paketteki Siyanürlerde tıpkı trp . 
kısma bonbon ,ekerlerlne benzi . 
yen tabletler halindedir ve tam 
50.000 kişiyi zehirliyerek öldüre
biHrler. 

Gazete ve radyo istasyonlan · 
nın yaptıkları neşriyatın obur ve 
aç gözlülere ihtar mahiyetinde 
olduklarını elbette anlamışsınız -
dır. 

retiyle batmı,tır. Zonguldakta da 
Üsküdnr ve Doğan vapurları yük 
alırken fırtına başlamı~, ve kaya . 
lara sürüklenip parçalanmaktan 
korktuklarından ambarlarına su 
alıp sığ bir yerde kendi kendileri 
ni batırmışlardır. 

Bulgarletanda 100 kl•I UldU 

Sofya, 14 - Son kar fırtınasın
da Sofya ile Zogora arasında vu
kua gelen müthiş tren kazasında 
timdiye kadar 100 kişinin öldüğü 
tesbit edilmiştir. 

Komşuda yUzilk 
kaybolmuş 

Hacı Mansur sokağında 25 nu
maralı evde oturan lbrahimin ka· 
r111Mel&hat komıularından birine 
misafir gitmif, bir müddet otur
duktan sonra evine dönmüttür. 

Melahat komtuda çantasını u
nutmuı, evine döndüğü zaman itin 
farkına varınıf, tekrar komtuıuna 
gitmiıtir. Çantasını eline almıf, a
çıp baktıiı zaman içindeki yüzü
fünün yerinde yeller eıtiiini ıör
müttür. 

Bunun üzerine iş zabıtaya ak
setmiş, yüzük Saadet ismind... bir 
kadının üzerinde ~ıkmııtır. 
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2000 Liralık -
Büqük müsabakamız 
Dün koyduğum~z 45 inci 

resimle sona erdi 
Okuyucularımızdan ricamız ıudur 1 ~r 

r . Şimdiye kadar neşrettiğimiz 45 resmi, evvelce rica ctmiı 

olduğumuz gibi, muntazam ıekilde bir deftere yapıgtırarak re
simlerin kimlere ait olduklanm altlanna yazınız. Bu defterleri 
posta ile veya elden idarehanemize yollayınız. Fakat bu defter. 
lerin üzerine de adresinizi yazmayı ihmal etmeyiniz Defterleri 

· elden getirenlere bunların teslim alındığına dair idarehanemizce 
mühUrlü birer numara verilecektir. Posta ile gönderen okuyu· 
cularımıZ'lft da, böyle birer numara nlabilmeleri için, resimlerle 
beraber, Üzerlerine kendi adresleri yazılı pulJanmış bir zarf 
göndermelidirler. Numaraları bu zarf içine koyarak kendilerine 
2'Önderilccektir. 

Cevapların gönderilmesi milddeti 29 subat cumartesi 
akşamına kadardır. 

Yeni müsabakamız: 
Bu münasebetle okuyuculanmıza haber verelim: Gazetemiz 

bu müsabakadan aldığı cesaretle ikinci büyük bir müsabaka da. 
ha hazırlamaktadır. Esaslannı bir kç güne kdar ilan edeceğimiz 
bu milsabakaya, timdikine iştirak etmemi§ okuyuculanm.ızın 
da i§tirak edeceklerini ummaktayız. ............ ..._ ........ .-. .................... .._ ............................. ..... 

Mütarekede Atatürkü gıyaben idama 
mahkOm etmek küstahlıOını gösteren 

Nemrut Mustafa 
Süleymaniyede öldtt 

Bağdattan gelen gazeteler. mü
tareke zamanında lstanbulda di
vanıharp reisliği yapan ve Nemrut 
Mustafa namiyle anılan meşhur 

vatan ha.ini Kürt Mustafa (paşa· 
nm) Süleymaniyede öldüğünü yn· 

zıyorlar. 
Bu gazeteler Nemrut Mustafa -

nın hayatı hakkında yaptıkları kı 
sa bir tarihçede ıunları anlatıyor· 
lar: 

llk tahsilini Süleymaniyede ya· 
pan Mustafa Bağdatta askeri ida· 
diyi bitirmiş ve 1304 senesinde ls
tanbulda erkanıharp yüzbaşısı ol 
muştur. 

Rusyaya dahil sehirlerde teh
benderlik yapan Nemrut Mustafa 
Balkan harbinde Enver paşa ile 
arası açıldıi'!ı için tel<aüde ıevke· 
dilmitlir. Bir müddet sesi çıkma
mı§ ve mütareke ilan edilince ka
rekterini meydana vurarak itilaf 

kuvvetleri.ne yaranmak için ne la
zımsa yapmıt ve kendisini Bursa 
Valiliğine tayin ettirınit ve bir 
müddet sonra İstanbul divanıharbi 
azalığına ve müteakiben de reisli
ğe geçmiştir. Bu müddet zarfında 
Nemrut lakabını kazanan Mustafa 
bütün tiddeti'ni bilhassa milli kuv· 
vetlere yardım edenler üstünde 
toplamış ve Atatürkü milli hareke
tin ba§ına geçtiği için gıyaben ida
ma mahkum etmek küstahlığını 

da göstermİftir. 
Damat Feridin 1920 de sadra· 

zamlıktan dü~mesi üzerine artık 
lstanbulda tutunamıyacağını anh .. 
yan hain selameti vatan hudutları 
dışında bulmuş ve Süleymaniyeye 
gitmişti. 

Kendisine "Nemrut Mustafa,, 
denilmesinin sebebi, "Nemrut br 
nim milletimin büyük kralıdır!,, 
demiş olmasıdır. 

Kavgada deliren kayınbirader 

Keserle yengesini 
ağır Yaraladı 

Oelen komşusunun da parmajiını ısırdı 

Şehremininde Molla Şeref ma- halle tutulmuş, kendisinin delir " 
hallesinde oturan muhacir Riza diği anlaşılmıştır. 
ile karısı Şaziye fırtına yüzünden Recep zab!ta doktoru tarafıJI• 
kırılan camların yerlerini gaz te . dan muayene edildikten t011,. 

nekelerinden kestikleri parçalarla Tıbbi Adliye gönderilecekti~ 
kapatırlarken fazla gürültü yap . 
mışlardır. Evin alt katında oturan 
Rizanın kardeşi Recep bu gürül : 
tüye fena halde sinirlenmiı, kar . 
deşine gürültü yapmamalarını 

söylem ittir. 

Bu yüzden iki kardeı arasında 
kavga çıkmıt, Recep eline geçir . 
diği keserle kardeşinin karısı Şa
ziyenin üzerine hücum etmif, bü
yük keseri kadının batma ve o · 

muzlanna vurarak yaralamıt, e · 
linden keseri almak iıtiyen kar · 
deşine de saldırmrıtır. 

Gürültüye komşulardan Akif 
yetişmİJ, kavga.cı!arı ayırmak is · 
temiş ise de Recep, Akifin de par
maldannı ısırmııtır. Recep güç· 

B~r amele 
Başaşağı dUşerek 
ağır yaralandı . ,. ,, 

Bu sabah Çemherl'taıta b.t • 
me!enin ehemmiyetli surette 1" 
ralanmasiyle neticelenen bir k; 
olmuştur. 

Muıtaf a adında bir iıçi Nu~ 
maniyenin fırtınadan kop.as .,,t 
borularını tamir ederken, .,,
metre kadar bir yükaekJiktell ~ 
yin üstü yere dütmiftür. ~~; 
netice.inde başından eheJDlll~ıt 
surette yaralanan Mustafa -hfl'• 
eczahaneye, oradan da cerr.-· 
ta hastahanesine kaldınbll ....... 
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.13miHı q,&üş.üHı : 

.... - _.,, - "?........,. 
Bar kOıfe lncıır .. " 

Birinci aay. amızda koca ıütun· 
larla ve ıerlevhalarla ilan ettiği 
lbiz kötü haberi okumuısunuzdur: 

Sonuncu gelmiıiz. •• 
Gülünç olmuşuz ... 
"Elbette bir yarışta sonuneu ol· 

lbak, birine değilse ötekine mu
kadderdir!,, diyeceksiniz. .. 

Fakat bizim vaz;yet o deiildir. 
Bir dakikada katedilen mesafeyi 
\iç dakikada almışız ... 

Gözlerimi kapıyorum. Manzara. 
)ı ~örür gibi oluyorum. 

Rekor kıranları alkışladıktan ve 
dereceleri r,..,7dıktan sonra, bir de 
-kıyorlar biri eksik.. Biz ortada 
J'o!nıa •.. Ay, ne olduk? ... Nihayet. 
lleden sonra ,apşal şap,al, uzakta 
~6rün ·•yoruz... Soluk soluğa, oflı 
"a t>ufluya geliyoruz •.. 

Arnan yarabbi ..• 
Güzel kıyafette iiç:incü ,elen 

?ürk taknnını vakt!le alkışlıyan· 
lar, bu sefer: 
••calımına bakma 
r iiy kaba•ı ! 
Avrupa görmÜf 
BeybabtUı!,, 
kratında bir alaycı makam tut 

lll'l'\Jyo!'lar... Alaalahev tarzındA 
l.iıı a11cı~lıvorlar ... Ka .. kPhalAr •· 
~•ında, "Milli oyuncuıarımız,, ge
~17or ... 

Arnan yarabbi. .. 
li.ni at canbazl:umda. marifet 

h.l'an atletlerin arkaamdan bir 
1>a11ac;o çıkar, taklit edeyi.., ~er t:: ~lllkallıklar yapar... Onlara 

~'Yonn ... 
.4-.n yarabbi. .. 

• • • 
~..lira aarfederek p!'opa 

~andtjaJ,l~oTUz. Fakat Anado· 
un tn şunsında burasında bina 
lı"y!cel, fabr ika yapmamız, haki
~a·ı~. garplıları pek o kftrt i.".r mel-· 

t l b·rakı" mı aftnıyoruz? Hem 
o 'b• t 1 propaganda yazı1arını, emin 
0 tın, okuyanlar pek azdır. 
r·· Asıl Pron~g~ndl\ ye .. lari bu gib• 
ııh Verlerdir; mukayuelerdir ... 

t• C:.\rptaki genderin. - h '\tta iY, 

~n","nn - eo~ eporcu oldı·~ i 
~'" b··ı·· .. 1 b 1 d k , 1. ' ~ un goz er ugün er e ı• 

""'ı>11atlanndadır ... 
t., Bu tarzdaki aülünç mağlub;yet 
•h1ttı., t 
'1f Japı "" o prrpapandall'lrt 
.1 •• trla zarbedilmi~ rakamlara d .. , 
~~·· .. uştuT ... 

klc C~nç, dinç Türk hayali. pek 
ot kırnıenin nazarından silinmiş 
._:klan koT"kulur... HatıralardP 
1- Zaınanın düşman propaganda. 
ı_ l'tndan kalma miskin tipler can· 

llftlıttl1' .•• 
Bur L le, un ounlar n~çin olmu~tt·r? 

~ltort.,. ına16'!1l ~eğil midir? Ev 
ce ko 1 .__,, 

8
. •up ıaate bakmamış "' 

~~\ ır ınitlet namına ort~va erk 
di? •alllıi1etini onlara kim ver-

l{araden~zlllerlo 
11" h toplantısı 

\-tıuıe aı.ırbk toplantwnda Karade
lıerı"~ tenıfyetfnin esas nizamnamesi 
«•1tııu e konu,mak lçtn kendini Kara. 
hbtt Pal&Yan biitUn arkadaşların 16 
~'""d ~r rlinü saat 14 de Cağa)
~ oı:"' alkevı binasına gelmeleri 
~'· 

------------------
11 TeşekkUr 

"- Bey-.~-. 936 Sah günü e.kşa
' ~ ... !_ınde mmizde bir 
a-~ olmuıtu. la.....:. pelc büyUk fedaklrlıl· 

~.. aliıteıeq tüccaTdUI 
~~ kllllil kardeşlere te 

111.~"id; 

Dniversltede 

Pedagoji 
enstitüsü 

Kurulması hazırlık· 
larıoa başlandı 
kadro yapıldı 

Günden rüne inkitaf etmekte 
olan lstanbul OniYenitesinde Je· 
ni bir tube ihd~ edilmektedir 
Kamutayın son t .. lant111nda ka · 
bul edilen tahıiaatla yapılacak i• 
ler arasında Edebiyat fakültesine 
bağlı olarak bir Peda~oji enstitü· 
sü kurulması da vardır. 

Son yıllarda bütün dün1ada bu. 
yük ehemmiyet verilen bu ilim 
bizde matlGp inkitafı bulama 
mıstı. Tekurür eden eaaalera g& 
re E lebiyat ve Fen fakülteleri me 
zunlan bu enstitüden sertifika 
almak mecburiyetinde bulunacak. 
tar bilhassa enstitünün mesaiıin • 
den yeni yet:,ecek muallimlerin 
azami iıtifadeti temin olunacak · 
tl1'. 

Oniven?te rekt&rlüfü bu ~en; 
enstitünün kadrosunu timdiden 
vanmrştl1'. Enstitü aıistanhlrne 
Almanya~a peda~oji tahs:1 eder 
Turhan tavin edilmi,tir. Enıtiti= 
profesör)ü;ı;ü iı:in Almanyada ar · 
sruluıal t&~reti haiz bir pedaıoı: 
prnfeıa:triyle temasta bulunulmak 
tadır. Bu zat kahu1 PttH~; tak";,.,ı~ 
M"rt orluında ıehrimize gele 
cektir. 

Mudanyada VE'rllen 
lionferans 

Cumuriyet Helk parti genf'1 
sekreterliği tarafından inkıllp Yf' 
lst:klal mevzulan für:erine konfe · 
rans vermek için Muctanva•a trfi"' 
elerim!! nlan Fmin5nil Ha'kevi 
Ba,kanı Ag;h Sırrı J evt>nt •ehri 
m:ze ~anmr .. tOT". Ru konferan81ııt· 
lıalk fü•ennt!e, A,leta ,,;ınnn mft 
h=m ha"i"'ele!'in~f'!n b~nn1 teşki' 

e..te .. •k <f e .. e'"ede bUyiik alika a 
yan .J n·1Yn!tl1'. 

Konferanslar Ma~anwa ın6ta 
rf"kesinin im7a edHmi• o1dufu ta 
rH1i Hnanm hiiyük ıa1 ... nunda Vf" 

rilmi, ve yfü•lerce k;şi 1ıazrr bu 
),1nmıtt1, hatta yer bula,.,ryaT"ll1' 
dönenler bile o!mumsr. ICoftfe 
ranslardan sonra Parti ve Halkevi 
idare heyetleriyle samimi bubü 
haller yapılmrttır. 

Yurdun muhtelif Jerlerlnde hu 

ıene verilmekte olan bu konfe . 
ranılardaa balkın çok fa7dalanaca 
ğı ,üphesizdir. 

Haliç Şirketi vapurla
rını geri alamıyacak 

Şirketin belediyeye otan borcu
nu ödeyem~yeceği anlaşıhyor 

Vapurlanna belediye tarafın 
dan n.s'ıyed edilmi, olan Hal~ tir 
ketin:n erkinmdan biri, belediye. 
nin de bu itte zarar ettiiine vöre 
vapurlan itletmekten vazg~meai 
lazım ıeleceii yolunda beyanatta 
bulunmuıtu. Buna mukabil bf'le 
diye erkanından biri de tirhet be · 
tediyeye olan borcunu verdiii tak
dirde belediyenin de Yapurlarr 
dene hazır olduğunu IÖylemittir. 

Bu kartılıklı teklifler üzerin.
ali.kadarlarla temasta bulunarak 
nziyeti tetkik ettik. Haliç tirketi· 
nin bütijn borçlan 111,880 liradrr 
Belediyeye olan borç da 96 bin li 

Almanyada lUlDnle
rlmfze rağbet 

Bu yıl A.lmanyada Türk tütün 
lerine kert• diler nevi Türk tütün 
!erinden fazla bir raibet vardır. 

Almanyada Türk Ticaret oda 
ımm yerdili malumata ı&re Dreı 
den piyasaımda lzmir tütünleri 
bulunamamaktadır. Samsun ve 
Makedonya cinıi tütün!ere de iı 
tek vardır. Bulgar tütünlerine kar 
'' iıtek çok azdır. 

lhrac~ hmızı 
alAkalandıran bir 

karar 
Gelen malümata göre lıpanyo' 

giimrük tarifesinin 1349 numara 
11na ıiren kuru bakla vesair kuru 
sebzelerin ispanyaya ithali umu 
mi ıurette •e muvakkaten mene 
dilmittir. Bu karar ihracatımızı 

alakadar etmektedir. 
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Rabll - ltaıyan tbWatmı tnuaıar kuna. 
lll1I balledecektlr!I. 

ra deiil, tam 98.035 liradır. Bel• 
diyeden beyanat veren zat borcu 
96 bin lira olarak g&terdiğine gö 
re tirket bu iıte epeyce karlı ola 
caktrr. Fakat ne fayda ki, Haliç 
tirketi bu parayı verecek vaziyet 
te deiildir. Şirketin kuaıında bir 
santim bile yoktur. 

Şirkete belediye vaz'ıyed ettiği 
zaman eldeki para 2273 lira idi 
Bu da aradan ıeçen iki ay zarfm 
da b;tmiştir. 

Bunun için tirket belediye il.
aralanndaki da vanm mahkemedr 
neticelenmes~ni beklemekten bat 
ka çare ıörememektedir • 

Liman idaresi
nin yeni bütçesi 
Oenel direk lUrlUkçe 
hazırlandı, Ank oraya 

gUoderlllyor 
Liman Genel direktörü Raufi 

6nümüzdeki hafta için A.nkaraya 
ıidecektir. Raufi A.nkaraya, li · 
men ıenel direktörlütünün yeni 
aldığı tekle ~öre hazırlanan pro 
jeyi ve huna uydurulmakta olan 
bütçeyi g8türecektir. 

Şimdi Ankarada bulunan ve 
ikinci bet yıllık endüstri progra 
miyle meşgul olan Ekonomi ba . 
kanlıiı ba, mÜJ&viri Van der Por 
ten'in ıehrimize gelerek geçen &)' 

yanm kalan Liman umumi projf' 
ıine ait ça1rı!l'a'ara devam etme•= 
beklenmektedlr. Liman genel di 
rektörlül\i bu projeye ait eTVelcf' 
tekarrür eden bütün esaslan ha 
zırlamı, bulunmaktadır. 

lstanbul ve lzmir Umanlan bu 
vıl baımdan itibaren Ekonomi ba 
kanhğma ger.ecekti. Fakat hazırlık 
le.nn tamamlanmamış olmaıı bu 
iti geri bl!'a':mrştır. Bu hwuata 
ha~lan""'" olan kanun layihaı• 
da Veki'ler heyetinde bu~unml\k 
tadır. Bunun i~;n devir iş:nin Ni 
sanda batlryacaiı tahmin edil . 
mektedir. 

Bu aym yirmiıinden itmuen 
A.nkarada devir iti M;in toplantı · 
tara batlanacak Ye Raufi bu top 
lantı1arda bulunacaktır. 

Hastaneler ihtiyaca kati degıı 
Kaptanpqada Haydar eadd•lnde 41 namarada ota. 

ran Fethullah diyor ki: 

.. Uç senedenheridlr haatagınL NUıayet geçen gQn 111-
labulun en bayük lkl haıtaMılne müracaat ettim. fa. 
kat beni •boı yatak yok" dlye -:;eri çevlrdUer. 

Hastalıktan öleyim ml, kendlml naul tedam dtlre. 
ylm.,, 

CEV A Bl~ltZ: 

Maalesef hastan• mntudumaz ~ azdır. Ve ihtiya
ca klfl olmaktan pek uzaktır. Onun için, biyle sizin rf· 
bl belki sizden ağır yüzlerte hasta hergiln ister istemez 
geri çevrilmektedir. Veba iş memleketimizin en b8yiik 
bir içtimai derdJdlr. 

8tR tamyemls. bir ken de Hay .. rpqada yeni ~·
lan Numune hastanemne mtlra~t etmenizdir. Orada 

lak b 

pamazsanız kendinizi ••raya yazdırın, hiç olmaçsa blyle· 
ce bir müddet sonra obııun hastalığınızı tedavi ettirmek 
lmkAnını bulursunuz. 

Aceleci bir nlşanh 
Fatlhde Bayan F.A. Ayşe soruyor: ..,_. 

On uklz lltJfında11ı111. OiJrt aydır nl,anlıgınr. E~r 
nikahtan ev~I ~vll hayatı l/Of'U"ala baılamazsam nlftUI 
lım benden aynlacalım ıB•ılByor. Razı olu,..am agnlrr 
yahut Uerde halli tMfrepllğlmi baııma kakar dl11• korku 
yorum. Mütereddldim.He11ecan içindeyim. Ne 11apo.11ım~" 

CEVABIMlZı 

Slr.e kısaea eıenp: AJ'Z111111n11 yerine ptf nne)'lnlz. 
Eter dderN Rlzl sevmlvor demektir. Zaten bu kadar 

~eıoıvatt~ 
ııtımas .- . 

Peyami Safa yazıyor: 
Bir antolojide adı unutulan kıymet 

sahibi muharrire dedim ki: 
- Bizde bir edebiyat tarihine veya 

bir antolojiye girmek için edebiyata 
menaup olmak ne tarttır, ne de kafidir,. 

Şart değildir: çünkü, edebiyata 
menıup olacağınız yerde, antoloji mu• 
harririnin dostu iseniz, mesleğiniz çilin. 
girlik veya manifaturacılık bile olsa, b ir 
tek pir yaFanıza değil, okumanıza da 
lüzum kalmadan, büyük Türk pirleri 
arasında zikredilebilirsiniz. Edebiyat ta. 
rihçiai veya antoloji muharriri, T ü le 
şairlerinin ve nasirlerinin listesini yap
makta kendini o kadar serbest ve rahı:t 

bulur ki, bu ıcref ziyafetine çağırdığı 

insanlan seçmekte, sofrasına davet etti• 
ği insanlan intihabı kadar hile dil:!:at.11 
delildir. 

Ve ilave ediyor: , 
Şart ve kafi olan fey, anto?ojf ma. 

harrlrinin dostluk ve alaka muhiti içinde 
olmaktır. 

• • • . 
Yani, feci bakut: Bu antoloji ki. 

taplan, mekteplerde ele, çocuklara oku
tuhar; hak:ki edebi kıymetler deii!, kita. 
.. pzanm ahbaplan selecıek ne.le d:lbl 
diye hel'etilir-

• 

lltimum bu dereceai görülınemittir• 

* Ucuza 
maledeınm 

Yuaua Nadi, aanayideki mauyet R. 
yatnnmn yüluekliğinc?en bahaediyor: 

Yeni doğan endüstrimizin tıpkı y eni 
dolan bir çocuk gibi hunay~e ve itma. 
ya muhtaç olduğunu pek iyi biliyorua 
ve bilmeliyiz. Ancak bu himaye suiisti· 
mal edilmemek lbımdır .• Çok himaye 
edecefb diye pamukluları aanhp sar• 
malanan çocukların çok kere cılız kal. 
dıldannı unutmamalıyız. Her himaye 
müstehlik aleyhinedir. Eğer himaye 
mUıtehliki mutazamr edecek kadar mil. 
balifab olursa o zaman endüstri kendi 
mllşteriıinin kolunu kanadını kırmış o
tur. Demek ld müstehlik aleyhine olıon 

himayenin mubalAğası 1ıtiderek binrıe•ı 

endUstrinln kendi aleyhine dönmekte 
karar kılar. 

Unutmayalım ki tekerde ve tuzda 
temin olunan ucuzluk bilyük sayabile. 
ceiimiz mikyaalarda fazla aarfiyatJ kapı 
açtı. 

Kurmakta olduğumuz endüstriler 
blltUn dünyada yapılmakta olan İ§lerdir. 
Onların nasıl yapıldı ğını ve kaça mal 
ettiklerini biliyoruz. O halde bir an önce 
teaavl derecafne vannağa çalrşacağt. 

mu mukayese cetvelleri ı:özlcrimizin ö
nündedir demek olur. 

* Şaheser bir 
tertip yanloşı 

Hikmet Minir"Biz kitap okwnayan hir 
millet cletiliat" bqlıfiyle, bu mil~etla 
okuma hevesliai olduğunu ispata uğraıı· 
yor: 

Babalanmızm ve atalamnızm be'll 
batlı bir tabakası kitap okumayı b~ ştı 

baıma bir zevk edinmh;lerdir. Bir b~h 

veya atadan miraı int:!:al ederken çr lc 
iyi hatrrhns ki, bir de büyük kUtüpha. 
ne gelirdi. 

Bir çoğummun evinde buzlu came. 
kanlara, muntazam raflara dizili cilt cilt 
kitaplar bulunduğunu biliriz.. Bunı .. r. 
eski bir ~evke bitap etmekte olab'.lir. 
Ya yeni zevk; yeni İ§tiha ne ile yatııa .. 
cak? 

Ve yeni nesilde de okumak heveal 
olması icap ettiiini anlabnak istiyor. 

MünedWe "Bia hakikatte kitap o

kunw.yan bir millet defilizl" cümlesini 
yaznuı. tikin. felek buna inil olamamıı 
bir tertip yanlı,•, acı hak:Uti ortaya 
aermit. Zira, Hikmet Münirin ciim!eel 
ea-... fÖy)e 11a .. 1mrı: 

·R~ e. .. ~kie.p 

-m..---• 



' 
ıtalyan - Habeş harbi 

Cenup cephesinde 
Veni çarpışnıalar 
olacağa benziyor 

ltalyanlar Kurale' deki mağffı. 
biyıe~lerini - pak az göstermekle 
bi!rab~r - kabul ettiler. 

Gelen telgraf ve radyo haberle
rinden anlatıldığına göre timalde 
tam b!r sükuna mukabil cenup 
cephesindeki harekat inki,afa yüz 
tutmuıtur. 

Dolo taarruzundan beri istira
hate ve kuvvetlerini tanıike ça· 
lıp.n Habet ve İtalyan kumandan
ları artık ellerinde kafi miktar kuv 
Yet toplamıı olacaklar ki uf ak u
lak çarpı§malar ve taarruzlarla 
birbirlerini yokluyorlar. 

Eritre cephesine gönderilen 
kuvvetleri ve bilhassa mühim milc
tarda cephane ile sıhhiye heyetle

. ~ burada da yakın bir zamanda 
·eni bir taarruzun ba§lıyacağına 
b:r delil olarak gösterilebilir. 

123 numarah ltalran harp 
teblijll 

"Somali cephesinde Vebi Geat· 
r.o nehri mıntakasmda askerleri· 
· :Uizle dilflD&n müfrezeleri araaın
~a müıademeler olmuıtur. Bu 
müsademeler neticesinde dütman
San birçok silah ve cephane iğti-

lahların İngiliz malı olduğu anla
fılmıttır. 

Daua Parma mrntakasrndaki 
motörlü kuvvetlerimiz Neghellinin 
cenubundaki düıman kuvvetlerini 
püskürtmüılerdir. 

Bu ayın onunda düşman kuv -
vetleri Kuratideki bir tarassut pos
tamıza hücum ederek onu mağlup 
etmiıtir. 

Afrlkadakl ltalyan ordusunda 
yeni tayinler 

Roma 14 (A.A.) -Doğu Afri
ka baıkumandanlığı kadrosunda 
mühim tayinler ve terfiler yapıl· 

mı§hr. 

Dük dö Pistoia fırka kuman
danlığına terfi edilmi! ve Gran 
Tasso piyade fırkası baıına geti
rilmiıtir. 

Piyade fırkası kumandanı Bas
tia kolordu kumandanlığına terfi 
edilmiı ve Doğu Afrikaya mahsus 
ordunun üçüncü kolordusu başına 
getirilmi§tir. 

General Pavone, Polobitana pi
yade fırkası kumandanlığından 
aynhmf ve hizmet müddeti esna· 
aında maluliyeti dolayısiyle bakan 
lık emrine alınmııtır. 

Uzak şarkta 
harp başladı 

(Baştaralı 1 lnclü) 1 me üzerine, icabında müdahaleye 

14m edilmiştir. İğtinam edilen si· 

Toleyo, 14 (A.A.) -Röyter bil- amade bir halde bulunduğu bildi
'diriyor: Hsinghkingden L .!diril- rilmektedir. 
diğine göre, Japon ve Mançuko . Tokyo, 14 (A.A.) - Röyter a
kuvYetleriyle Dıt Mogolistan u- jansı bildiriyor: 
kerleri arasında yeni bir muharebe Mançuri hadiselerinin aldığı ıe. 
olmuştur. Mançuri hududu üze- kil üzerine, kabine ordu için 4 mil
r'nde bulunan Olahokda 26 kanu- yon yen mütemmim tahsisat ilive
ncsaniden beri bu şehri ellerinde sine karar vermiıtir. 
b;ılunduran Mogollardan geri a- Alelusul bir tek11f 
Jınmış ve Mogol garnizonu tarde- Londra, 15 (Radyo ile) 
~~ilmiştir. Ölü ve yaralı adedi bel- Moskovadaki Japon ~lçiıi Sov_y~t: 
li değildir. lerin Hariciye komııer vekılını 
) Marıçuko hükumeti Dıtbakan- ziyaret ederek, hudut hadiseleri -
lığının salahiyettar memuru, Ola· ni bitarafane bir tekilde hallet · 
'tıodkanm alınması için yapılan mu mek üzere beynelmilel bir komiı. · 
Jıarebe esnasında Japon - Mançuri yon kurulmasmr teklif etmiıtir. 
~uvvetlerinin bombardımanına ita· .Japon Dısbakanı istifa ediyor 
trct ederek diyor ki: "Deyli Herald,, gazetesinde O· 

"-Bu bombardıman ilin edil- kunduğun::ı göre, Japonyanın Dış 
jımcksizin yapılan bir harp demek- Bakanı Hirota yakında iıtifa 
Ptir. Bu hudut tecavüzünü ciddi edecektir. 
bir surette derpiş eden hükfunetim istifasına sebep olarak rahat · 
ıen uygun ve en müessir mukabil sızhğmı ileri silrüyoraa da eta1 
:tedbirleri alacaktır.,, sebebin, askeri ümerayi yatıştıra· 

Jauon!ar da harbe hazırlanıyor mamak olduğu anlatılıyor. 
· Şanghay, 14 (A.A.) - Röyter Japonyanın Londra elçisi Mat-

bildiriyor: sudaira §İmdi Tokyoya g~tm-~ir. 
Tsitsikardaki Japon hava kuv- Londraya dönmekte geçıktıgıne 

'\·etlerinden bir müfrezenin Olahod ibakıhrsa, Hirotanm Dıt Bakanh
kada Mogol ve Mançuri kıtaatı a- ğma Londra elçisini tavsiye ede · 
rasında vuku bulan son müsade- ceği unılryor. 

Ustaşiler 

HABER l5$UMT-Dll 

Fransada Ayıptır Baylar: 

Dayak 
hadiselerinden 

sonra ... 

Kış olimpiatlarında 
gülünç olduk 

Kralcılar ve Sosyallstler 
arasındaki ger.alnllk 

dewa111 ediyor 

Biz bu İJe esuen daha çok ev
velden muhaliftik. Hatti. değil 

yalnız ke.yakçılann, atletlerin bile 
Pariı, 14 (A.A.) - Sarrautriun Berlin olimpiyatlarma İftirak et • 

muhitinde ıö7lendijine söre, Ac- meıinin dojru olmadıiını yazmıt· 
tion Françaiae birliğinin lağvı hak- tık. lstanbuldn, bizim halk kartı . 
kındaki kararnamenin, bu birliğin aında, hizim pistle komtu devlet· 
yalnız faaliyetini tatil etmekle ler aruında aonunculuğu kaza · 
kalmayıp "Camelots du Roi,, ce " nan atletlerimizin BerliD olimpi · 
miyeti mensuplarınrn her türlü yatlannda sonuııaıluktan da da . 
gösteride bulunmasına tiddetle ha geri kalacaklan mubakaktır ! 
mani olmaktadır. Ayni muhitler· ibret obun diye Türk kayak 
de, ıiyasi tahsiyetlerin tevkifinin takımuun Bttlinde, yapılan bin . 
henüz meYzuu bahsolmadığı aöy- lerce liralık ,ınuraflara mukabil, 
lenmektedir. hakkımızda ye.ptıkları propagan-

Dün sokaklarda hiç bir göateri da ( ! ) yı nakledeceiiz.. 
olmamıfbr. Türkiyede eıash olarak yalnız 

M. Sarraut bütün gün iç itleri Ulu dağda kayak sporlan yapdır. 
bakanlığında kalmıı ve "Front Bursanm müteT&zı bir dağcılık 
Populaire,, tarafmdan mukabele kulübü ve .eayısı bir hayli kabarık 
bilmisil gösterileri yapılmuı ibti- aporculan vardır. Bunlar ark aık 
maline kartı Pariste aıayişin mu- Uludağa çıkarlar, hem avlanırlar, 
hafazaaı için lüzumlu tedbirlerle hem de kayma aporlan yaparlar. 
,ahsan mefgul olmuıtur. Alma.nyadaki kıt olimpiyatla-

rına ittirak edeceğimiz haberi ve-
Krallyetçllerln gazetes!nde rildiği zaman bu tezi müdafaa e · 

ara,ttrmalar yapıldt denler demiılerdi ki: 
Paris, 10 (A.A.) - Action .- Biz a.porun bu ıubeainde çok 

Françaiıe gazetesi binasında ya - geri olduğumuzu biliyoruz. Esa · 
pılan araıtırmadan sonra, Leon aen daha pek yeniyiz. Yapacağı · 
Daudet, adliye memurlarının ken- mu feY bu i!le ujrqan sporc\lları 
di yazı maıasmı ara,tmnaia ha- teıvik için kendilerini miifahit o
zırlandıkları sırada gazete bina• larak götürmektir. 
sından çıkıp gittiği cihetle, muma- Fakat Avrupaya ıörülenler 
ileyhin yazıhanesi mühürlenmit- arasmda bir tek Bunahnın yer al
tir. madığını ve ıporculuk sahasında 

Araıtırmaya, bu sabah, M. Dau- tanmmamıı kimselerin götürüldü
detnin huzuriyle devam edilmesi iünü görünce f&flDJttık. Biz hiç 
muhtemeldir. oltUH• her viliyetten birer kip. 

PolİI müfettiıleri, mühürleri nin götürülmesini bekliyorduk. 
muhafaza etmek üzere, bütün ge- Ve timdi üstelik irim oldukları, 
ce odada kalmıtlardır. kimler tarafnıdan Te ne tekilde 

Dün alqa.m, halk cephesine aeçildikleri tamamiyle meçhul o -
mensup yirmi kiti Action Françai- lan bu delikanlılar Garmitde mü
sein 14 üncü belediye dairesindeki ıabakalara da ıirmei• batlama· 

rün de dün olduğu gilai ... .,. ; 
kalarm alay mevn"\l elt!u. 

Baynk Je.npnda herm ıelt!i0 
Yahtız Oltada fU zavalh Tirk ta • 
kımı aörünmiyordu. A.cat. sece
clen enel ıelir mi, 4iye her!·eı 
merak ediyordu. Ben:ltat ~iıl 
olimpiyat ııığmm yaıdml1le JO • 
lunu !&!trmıyaeağl ilait e.liffycT
du.,, 

Sporda galibiyet, mülQIMyet 
yoktur amma, acaba iN ,..tart 
yazanlar bunu hilmiyorlu 1111? V• 
neden müıabaklara itfirak edell 
28 deTlet •rilsında alay IDe'IZU1I 
olarak yalnm bizi intihap etmit • 
ler? 

Mesele basit .. Çünkü dilet 
aporcular ski üZerinde DJUl&r • 
ken hizim delikanlılar b.nnlerl 
üzerinde kaymıtlar da ondan. 

Gene tekrar ediyoruz. Alman
yaya, ömürlerinde ski yaptaldart 
Te bir derece elde ettilderi tuaa
ıniy le meçhul olan bir takmi cleli• 
kanlılar yerine, eter s&l6111ecıek • 
ıe, memleketin her tarafmdaa ... 
çilen ıençler götüriiı.li idi. V. 
bunlar müı&-t,aklara sirmemeH, 
yalnız müphit olarak buh:nm 
idiler. 

lı itten geçti. Artık ne tlflen • 
se bo§tur. Bari temenni eclelilll 
yazın yapı.acak yaz olimpi,atfa 
rme. gönderil~ek 

dikkatle seçilmeli, güret ..e .... ,... 
takımlarımız müsabaklua •·inllıeı 
li ve bu kafile!ere bazı iJi ,fer 
.. ımlf atlet!eri°liz de a.w~· 

Bu suretle hem bir aiWii t.lare 
cinin ve kalab&lıjıo 1ol muraf 
n tuamaf edilmiş c;ar. hem 
Türk i.mi A nupa 
yeniden alay mevzuu 
kurtulur. 

merkezine girmiıler ve hazır bu- mıılar mı? i d 
lunan birlik azasiyle döğüşmü!ler- Hakikat acıdır. Maaleaef bu de- Kış olimp ya 
dir. Siyasi toplantılar münasebe" likanhlann mu-.affakiyetleri (!) larında 
tiyle, müteaddit hadiseler olmuı- Türk isminin ATI"Upada aley mey. 
sa da hiç kimıe yaralanmamıı ve zuu olmaaını intaç etmiıtir. Ata · Almanlar bir blf'ID 
tevkifat yapılmamııtır. iıda okuyacağmız aatırlar Avnı · ilk daha kazandı) 

panın tiraji milyonlara varan en 
Sosyalletıer nUmaJI• büyük gazetelerinin Türk taknnJ Garmif, 14 - Çift artlilik 

yapacaklar ba'--- d .a., 
hakkında yaz.nn1 olduiu yazılar . tinaj mü•a &aaın a Alman 

Pariı, 14 (A.A.) - Sosyalist dan ahmnııtır. ber - Emest çifti blriDd, A 
partisi daimi idare komiıyonu 'Ye · "Türklerin yaptıkları ıeyin ka turyalı lese - Erk 1-rdet1er 
vilayet federasyonları, azaları na· yak sporiyle hiçbir ali.kası yoktur. ikinci ve Macarlar v.çüıacli 
mma, M. Leon Blume kardeşçe Meseli Alman Efnür'ün bir daki- tir. 
duygularını bilairmitlerdir. Bun. ka on saniyede katettiği mesafeyi Komine yanıa dahil olaD 
laı, hükUnıetten, mütecavizlere en iyi Türk kayakç111 dört buçuk lama Y&l'lfJDda birinciliil 
kartı derhal tiddetli tedbirler •· dakt1<ada katetti. Fakat kabahat diya, ikinciliji Almaap 
lınması için takrirler vermiıler, Türk aporcuaunun delildi. Çünkü lüğü Lehistan kazanmlfbl'. 
1tçi partilerine, tekmil işçi sınıfı- 0 kazanmak için tepeblklak olun . ki halde umumi netic:edf'l 
na ve bütün cumhuriyetçi 'Ye de- caya kadar her teYİ yaptı. derece Norveçlilerd..U... 
mokrat partilere müracaat ederek Denebilir ki, Türk takımı bu . diyalılar ancak dördGDdldlt. 
uiunahm~ritl~ ~e~~d~-~~==~~------~-~--~----~-~ 
bütün memlekette, kütle halinde ispanyada Venezftellada 
gösteriler yapmalannı istemiıler • Faeistlerıe karışıklıklar 
dir. sosyalistler 

Krallyetçller ,orayı devlet• çarpıetı 
mUraceat edecekler Madrit, 15 - hpanyol fqİltle· 

Paris, 14- M. Blume ka111 ya· ri üzerinde uKahıolMlll fqizm:, 
pılan tecavüz neticesinde tevkif e- levhaları udı bulunan Te aoaya · 
dilen ıahsın adı Lecomtedir. listler tarafindan IOkaklarda do-

Kızamıktan 
~1ektepler 
kapanmıyor 

( 8Qf taralı 1 incide) 
lan müracaatlar bunun canlı bir 
delili olarak gösterilmekttydir. ilk 
mekteplerdeki kızamık vakaları da 
günden güne artmaktadır. 

Kararı temyiz 
elmlyecekler 

Paris, 15 (A.A.) - Öğrenildi· 
ğine göre, müebbet küreğe mah
kfun edilen üç Ustati, mahkeme
nin bu kararını temyiz etmiyecek
lerdir. 

Ilga edilen birlik zimamdarla- Ia,tınlmakta olan bir kamyonu 
rınrn haklarında tatbik edilen ted- durdurarak, levhaların indirilme· 
birden dolayı ~vlet Şurasına mü· sini istemitlerdir. Sosyaltstler mü
Tacaat edecekleri söylenmektedir. manaat ettiklerinden, f .. ittler 

sosyaliıtlerin üzerine alet &ÇIDlf • 
Slllhh çarpıfmaler lardır. 

Alakadarlar tarafından mek -
teplerin birkaç gün tatil edilerek 

, hastalığın önü alınması teklif edil
illi! ise de sıhhiye müdürü Ali Rı
sa: 

- Bu yüzden henüz bir ölüm 
1 nkuma tesadüf edilmemiıtir. Bi 
naenaleyh mekteplerin tatil edil-

Tevfik RitştUntln 
Yarın gelmesl muhtemel 
Dıı lıleri Bakanı Tevfik Rüştü 

Aras Türkiyeye gelmek üzere Pa
risten hareket etmittir. 

R~tü Aras Belgrad yoliyle 
gelmektedir. Yarın sabahki eks · 
presle tehrimize gelmeıi muhte · 

Grenoble, 15 - Dün gece Ak

ıiyon Franaez kunımuna meJllUI' 
gençlerle müfrit aol cenah anuın 

arumda bazı hadiseler ol:nuıtur. 
Süvari poliıi müdahale ederek 

ıilah istimaline mecbur kalmıttır. 
Hadiseler gece yarısma kadar de

vam etmif, bir kiti f&ralanmqtır. 

Bu münasebetle kanlı mülade· 
meler olmuıtur. Polia müdahale 
edinceye kadar bir ıenç kız yara. 
l&nnuıtır. Polis nümayitçilere 
k&l"fı sopa kullanmak mecburiye. 
tinde kalmıf, birçok tevkifat yapıl. 
mıttl1'. Yarahlann miktan çok ol 
duğu Te nümayi,Jerin bütüu ıece 
dnam ettiji haber •erilmekteclir. 

-------------~------~ 



s 

Mihrace 

b· .Frfi ile Kiki me~ur barlarm f 
F'~r~ndc Mihrnceye rastlamışlardı. 
d ıfı ~nşı~, Kiki ise e&merdi. ikisi 
he guzeldı. Fakat bu zıddıyet göze 

0 
atacağma bilakis nazarı okıardı. 

l 
nlar da biribirlerini itmam ettik-

er· · · 1 ıçın hep beraber dolaşırlardı 
l Dainıa yekdiğerinin aksi renk . 
berde giyinirlerdi. Şayet biri pem-

e tuvalet yaparı;a öbürü mavi )"a. 
~~rdı ve böylece gitgide Anka gi-

1 nadirleşen zengin mii§teriler 
~l"anıa.ğa, çıkarlardı. 
b l Mi?r~ce ise esmerdi. Saçları 
:tı~ brıya.ntinli gibi yapıfık ve pı • 
;p Pll'ıldı. Rugan ayakkabıları da 
l •tıl Pınl olduğu için, kendi.ine 
:.eden tırnağa parlak demek 
UJlıkündü. 

ı1 ():~ru.u, dikkatli bakılırsa, O· 

un n ıntli olm d .. ı 1 b·ı· d' LA k' . a ıgı anıa§ı a 1 ır-
1· a ın ıki b k · d 

11 
·ı . ar rzı etnografı e· 
1 en ınsan · ı · . il . cıns erını ayırt etmek 

"::ınden çakmadıkları için, ka . 
c' u ndamın fark vilayetlerimiz· 
nen gelme bir kü.lhanbey olduju . 
u çakamadılar •.• 

l'tıa;a~.ıl .~ihr.ace olmasın ki, el . 
k k .Yuz.uklerı vardı, güzel bir er· 
de .. tı, §ık giyiniyordu. Adamcağız 

0grus ·1 • • • ~itr u ı.nsının de pek hoıuna 
ı. 

Maa.rnafih kült •• .. d-L- ku \'tt}. l , uru a.ne. v -
ltla~ı 0 an ve birçok macera ro . 
teyi .arı .okumuı olan Kiki, Mihra. 
!'\ı\ .. 1

1nttıhandan ger:irdi. Herif, IO· 

... n arı su 'b' b"l" 
ı . gı ı ı ıyor. 

'• tımat v f ·ı· ''ltnıleke . e~en ta ıı atı ırrale.dı. 
~okaa t~rnı~de fareler ne kadar 
derec' Hınd standa kaplanlar o 
~lt e fazlaymrı ve ekinlere pek 
ı. zarar ver' . H .. F'f' Qır k ırmıı. atta ı ıye 

apl ' 
dttti. k;~ Post~ yolJamağı vaa • 
l'tdd ki de ısteyince onu da 
d etrnedi Cö" , 
oğt\ıa · mert bir adamd11 

ll... . 

Sa.rayınd 
"'tını§ A a pckçok kadınlar 
1't iın· ' nla§ılan, hepai de karıla
! 

1
'· Fakat h' b' · ıtarıbul k l!_: ırı bu iki güzel 

!! •ıına benzemezmİ! ... 
d unu aö J bğl'\ı d'· Y_,erken, tarııın kadına 
~ih~ce on~u. Artık belliydi ki, 
le~·h hukmünii venniı, onu 
~ ediyordu. 

t unun" • 

1
eldif edil uzerıne, Kiki, kendisine 
&ne redd en. akşam yemeğini asi-

~if• e~h. 
)\ıı ı, Mıh:-a"esiyt b' l'kt l "e e ır ı e ya . 
'hıi za l'lıuzafferane gitti. Fakat 
~~tıda,11ın~~da arkad~ş:vıe dostlu-

ıa~etti ır şeyin ck~Hdiğini de 
l\it . 

~1 ~ I r." " " ... orun" d • 
f• >•·tu 'N ur erecede perıpn 

: ;> "-~e·n ke tn t;hli kadındı fu fi. 
....... onfnr nı d 1 • b' 

"" '1'lıa o em ı ır a . 
~ıb."! " 1 Yar p ı, ..... h - h . armarhndeki tq 
t~'k !ti er hnlde iyi bir ~ey O· 

'lt: - koca Aai!ırac.e bil )ftt. 
rt etti. e 

Şimdi de Hindistanm serveti · 
m: ve devlet~ne konacaktı. Şüphe
siz bu erkeğin, biitün diğer vatan· 
daşlar gibi, sandık san '1ık define
leri vardır. Bunlardan nice taılar 
hediye edebilirdi. Çünkü müccv · 
herlerinin adedini kendi de bil · 
mediğini asilane bir mahcubiyetle 
anlatmamı~ mıydı? 

Kiki, evine gittiği zaman, f ıka. 
ra olmadığını anlatmak için, nesi 
var, nesi yoksa or~aya 5erdi. Bü · 
yük annesinden kalma, modası 
geçmİf, kalın altın zincir, gümüş 

tatlı takımlan, sonra bir dizi in . 
ci. .. Bu Hintli adam anlamalıydı 
ki, o da iyi bir aile kl7.:ıydı. 

Sabahleyin uyandığı zaman 
kendini odanın içinde yapyalnız 
buldu. Şöyle gözünü aralık ede -
rek başı ucunda bir yüzlük kağrt 
yahut bir çek araştırdı. Ortada 
hiçbir şeyler yok ... Hatta tek taş 

yüzüğü dahi ... Mihrace, onu, gü · 
müı takımları, altın zincirle ve 
İncilerle beraber, kendi defineıİn· 

deki arkadaşları yanına götür . 
m~tü. 

Kikinin ilk düşüncesi hemen 
karakola haber vermek oldu. fa. 
kat Fifiye rastlıyacağı ve deve.m 

ettikleri bara rla uframamalıy(!ı 
Eski mulıifnden aya~mı kesti. 

Mevsim yazdı. Siııjrlerini sa . 
kinle!tinnek iç.in Suadiyeye doğru 

gitti. Talih ona yardım ettiği için 
ye.~lı batlı, kibar b;r erke~e ra~t . 
ladı. 

Birlikte bir Romanya seyaha . 
tine çıktılar. 

Böylece aylar ge: ti. 
Kiki, acısını, Fifi de kıskançlı

ğını unuttu. 

Dı~~r ~ra zincirlenmiş olan bu karalttlar insan 
degıl bır ta ım korkunç iskele ledi, ve en fec.i 

bunlar sağ idiler, kımı d'yorlardt 
Ancello hıçkıra hıçkıra ağlıyanl Ancello sordu: - EJ jeUe .. Güriiyorum ki gı:ıye--

Robert.oyu teselli etmek ihtiyacım - Vaktimiz yold Kimi arıyor- ler!miz ::r.üleır..adiyen birbirine u-
duydu. san haber ver onu bulalım. yuyor. Ilcn sana bir ~ey itiraf edo-

- Ümidini ve cesaretini kay- Kapının üst tarafındaki bir çı· yim mi ? 
be~.e, Roberto ! Allah büyüktür. krnbya konulmuş o!an kandildenJ - Et!.. 
Henuz her .şey kaybolmadı. sızan sarı bir ışık, zindanın duvar-1 

- B.:!n!m aclı:n Ance~lo o1mndı-
- Söyle! Ancello, beni teselli lanna çarparak büsbütün kirleniJ cı gibi S icilyalı da dejilinL 

et .. Bir fi~rin, bir düJÜncen mi yor ''e gölgeleri büsbütün mübala-ı' - Ben im de Rober~o olmadığı 
var? Henuz her şey kaybolmadı ğalandırıyordu. gibi ben de Napolili değ'lim. 
dedin, değil mi? A.ncellonun ı~ali üzerine Rober-1 - Ben f tal yan delilim. 

- Evet, öyle dedim. to durdu. Gözlerini Ancellonun! - Ben de .• 
- Ne dütünüyorsun? Ben bü • gözlerine dikti: B - en ... 

tün muhakememi, bütün dü~ünce - Osman reis adında birini! - Evet? .• 
kabiliyetimi kaybettim. Kendimi Bu cümle Ancelloyu taıt gib"ı B T" 1 ·· ır - en ur t· ım ... 
bir daha çıltanııyacağım bir meza· dondurmu"tu: S h.h ·? B d -s - a ı mı . en e ... 
ra girmiş sanıyorum. Susma, ıöy- - Ne dedin? Yan!ış anladım - Evet, ben de . Neden hayret 
le! Yalan da olsa anlat! galiba ... Bir dah3 tekrarlar mısın? ediyorsun! 

- Biliyorsun k : buraya kendi - Osman reis! - Neden bunu 4iındiye kadar 
isteğimizle girdik. Ve burada bir- - Kim bu Osman reis?. söylemedin? 
birimizden gizli tuttuğumuz iki - Osman reis iıte ... Cem sulta- _ya :ıen? 
mukaddes gayemiz var. ilk önce m Pateradan Rodos adasına getİ· _ Öyle anlıyorum ki ikimi7. de 
bunlan yapmalıyız. Sonra ötesini ren semi ile birlikte adaya gelen, timdiye kadar ayni sebepten dola• 
dü§ünürüz. Daha yarım saat vak· Şövalye Dobüssonun hainliğini yı hakiki hüviyetimizi açığa vur-
timiz var. Kollarımıza ve ayakla~ anlayıp Cem sultanı ikaza çah - mamı§ız. Meıeli ben bahse gi,.. 
rrmıza vurulan zincirleri onbaıı tan, fakat neticede ıövalyenin tu- rim iri benim hakiki adım nasıl Ka
Y orgi bililtizam biraz gev§ek bağ· zağına düşen Osman reis. ra Hasan ise senin de Alidir. Oyle 
ladı. llk yapacağımız tef bu zin- Ancello bu sözleri batı eyik o- rrzi? 
cirlerden kurtulmak olmalıdır. larak dinlemiıti: 

iki dakika sonra her ikisi de zin· - Ne düşünüyorsun Ancello? 
cir1crinden kurtulmuşlardı. Ancel- - Büyük tesf\düfü. 
lo sözüne devam etti: - Hangi teaadüfü 7 

- Şimdi işimizden başluı hiç - Ben de buraya ayni gaye ile 
bir şeyle meşgul olmıyalım. geldim. Ben de O man reisle ko 

Bu miiddet zarfında gözleri de nuşmak gaye!\ini güdiiyorum. 
karanlı&a a lıımııtı. Etrafa baktık- - Sahi mi söy1üyorsun? 
ları zamaı. genif bir zindanın i - -------------- 
çinde bulunduklarını anladılar 

Zindanın duvarlarına zincirlerle 
raptedilmİ§ ve aralarında onar a 
dım mesafe bulunan bir takım ka· 
rah1lar görünüyordu. 

Bu:"\lara yakla§tıklan zaman 
Roberlo ufak bir sayha kopararak 
~:üzüniı kapadı. 

Çünkü bu gördiikleri karaltılar 
insan halinden çıkmış ve tamami· 
le hayvanlaımış bir takım iskelet 
lerdi. Ve en fecii bunlar ölü değil
lerdi, sağ idiler. Kımıldıyorlardı. 

Eğer bu korkunç iskeletler sağ 
olmayıp ölü olsalar kımıldamasa· 
lar, belki Robertoyu ürkütmiye 
ceklerdi. 

Fakat ö ü değil, sağ idiler. işte 
Robertoyu ürküten ve korkutan 

Eczacı kalfası - Bu dol:torun ya. 
zısı da bir türlü oJ.:unmuyor • .-icaba 30 
gram Stirifknin mi'! 

f:czacı - Ne duruyorsun? 50 san
tigram aspirin! 

- Öyle ! 
- Ben :r.a'en senin hrricHyall 

olmadı mı çoktan a:nb.mıttım. 
- Ben de .. 
- Nereden an!adın? 

- Klliseye gitmiyordun. 
- Yazık ha aır niçin bu kaclar 

uzun müddet böyle iİzli kaldı? Şıı 
halde gayelerimiz de bir olacak. 

- Öyle olacak. 
- Ben Cem Sultanın adamıyım. 
- Ben de .. 
- Cem Sultanın yanı batınd:ı a-

~abeyiıi padii'lh Sarı Bayazıd& 
kartı çarpıttım. Mailiip olduk. 
Ben yaralanmıştım. Uzaktan Ba• 
yazıdın sipahileri aötlilmlif\ü Yer 
de yatıyordum. Muhakkak bana 
yetiştikleri 2.aman beni 6ldürecek• 
terdi. Cem Sultan buna ralmen. 
müthiş tehlikeyi göze aldı. Ve o 
yarım bir taht ıahibi, beme bir hiç 
olduğum halde beni atının terkiai
ne alarak kaçırdı. 

Bunun üzerine ben de kend1ıi• 
ne tam bir köle oldum. V • onu 
kurtarmağa yemin ettim. 

Tekrar birle§tik!eri zaman ge şey de buydu. Yalnız beni tereddüde dlltilren 
ve anlamadığım bir nokta var Ki
mi Cem Sultan Roma.da papanın 

yanında kendi isteğiyle ya91yor, 
diyor. Kimi orada bapıedilmit. 
m!lhpuslur diver Osman reisi de 
çok evvelden tanırım. O da en çok 

ne ilk zam ani ar o 1 el u ğu gibi, can. "!'•:!!!!!!:!!•"Zl'l"~~!:!:!!!!!www~:!!!!~!!!!!\&"~!!!!~!!!!!~~ 

ciğer kayneıtılar. Fakat e mer kaldım ..• 
Fi fi, müstehzi, güldü: kız unutamadığı Mihracesinin ha

vadisini almak istedi: 

- E ... Senin milyoner ne oldu? 
- Sorma §ekerim. sorma ... 
- Sana ne verdi? 
- Tasavvurun haricinde 2ii . 

ıel bir kk t:ış .. . 
- Haydi göıter ..• 
- D ... Ji r:e:n:- Heme~ rnthm ... 

- Kaça? 1 
- Üç bin liraya ... Anla ... 
- Vay ... Demek hayli zengin . 

sin artık .. 
- Nerede bende akıl. .. Hani 

Romanyaya gitmedim mi, orada, 
daha zengin olayım diye oyna -
drm, fakat hepsini kaybettim. 

- Ya eski tek ta!ın .. . 
- Onu dl\ okuttum ... Öyle biı 

talihsizlik vardı ki... Gidenleri 
~arayım derken !bet paraıız 

- Mihracenden başka mücev· 
her iste,,eyd in, gene verirdi. 

- Tabii. .. Fakat memlf;"ketir.e 
dönmüştii. Nezaketen m ektupta da 
bir ey ynzamadrm... Her haJde 
yazı burada geçirmek için gele . 
cek. Aşkımdan deli oluyor. 

Fifi, pek inanmaz bir t,avır ta. 
kmdı . Manmafih tekrer !-Ordu: 

- Bu adamın memleketi nere· 
si? B'l iynr musun sen? 

Bu sefer, Kiki, pür azamet bü
tün malumatfüru~l• ~ivle ksr§ıSm· 
dakini ezmek i ti erek: 

- Amma da sual... Elbette bJ. 
liyorum ... Faka t .,ana nasıl söyJi. 
yeyim... Bir türli\ anhyamazsm 
ki .. Hindi.:tan... O kadar bürük 
bir memfoket l:i ... 

Nakleden : (Hatice Süreyya) 

- Size kOC'Clmı takdim ederimi 

HABER 
Al< AM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : l.tanbul 214 

Teıgraı aaresı . ı stanouı HABER 
Yazı ışıerı teıoronu . 2:11'72 
idare v e ıı~n .. '2.ı :rrn 

ABONE ŞAH TLARI 
Tıırı111~ E .. n,.bı 

Seneltlc 1400 K,. 2.,00 K•. 
e •vtık 7 3 0 .. 14&0 •• 
3 •Vlık 400 ,. 800 ,. 
' •Vhk 150 H 300 .. 

iLAN T ARiFE Si 
T•c•~•t ııanıarının •fit'"' 1 2.~o 
Reemı ıt6nldrtn 10 kuf'u•tur. 

Sahıbi vf! Nt!şrıyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı y~r (VAKiT) matbaası 

sevdjklerimden biridir. Bu mese
le etraf mda . v~ takip etmem lazım 
gelen hnttı hnreketı oııdan daha 
iyi bir ~elr ilde hana anlatacak kim. 
seyi tanımadığımdan ona başvur
mağa karar vermiştim işte beni 
bu zindana sevkeden sebep .. 

- Benim de aşağı yukan a vni.. 
Cem Sultan beni de M1urda Kayt
bayın ıarayında iken ölümden kur
tarmııtı. Osman reiıi de o1'adan 
tanınm. Ben de Cem SuJtanı k~ 
tarmak gayesini güdüyonım. Bu
nun için evvela Osman Teiıi görüo 
ondan yol öfrenmem liırm. 

(~.,.) 
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iNGiLiZ AJANI 
Rontgan güzall •ısl 

1 

A vusturyada harikulade bir kd 
geçen hafta Viyanada meydana ÇS

i karılmıttır. Bu kız gözleri 111Dıılo 
1 bağlı olduğu halde bir insanın ... 
1 ı:Hisündüiiün;,; okuyabiliyor. 

Matmazel Dal
'>anın bu kudreti 
bütün mütehaf " 
nalan bayretlet 
iç· nde bırakmak 
tadır. Kendisi 

Kanun Kuvveti Kalpten Kalbe yapılan bütilll 
tecrübelerde bit 
1ef acık için ol -
mn yanılmamıf 4' 

tır. Kocaman bit 

lll"D WEŞTE: (MI Kb.) - (MU m.) 

18,30: Stgan orkutram. 20: KlAalk kon. CEYMS KANEY, MARGARET LtNSEY MARTHA EGGERTH 

r . 23,10: Cazband. 
Aık, intikam, cinayet, ıstırap, ihtiras ve hayatta nilmune olacak büyük filmler. 

\'ARŞOVA: (2U Kb.) - (J.ISt m.J 
18,~: Hatif mllzlk. 21: lata.ayon orkeL 

trıuı tan.tından kJAafk kon.ser. 23: Orkeııtra. 

"'": l!5: Damı orkeatram. 

fl ERLlN: (MI Kit.) - (SM,7 m.) 

19,45: M\lzlk. 23140 : Brealavdan 

a.-ıs musUd!il. 

DRF.SLA.V: (950 Kit.) - (115.I m.) 

naklen 

18,40: Olimpiyat haberleri. 21,10: Ham. 

,... BEYOCLU 

: Altın zincir ve sevmek ya. 

aak mı? 

burgdan naklen dana mUzl~ ve varyete. 23,. •lPEK : Sekoya ve Karletta 
(0: C&zband. 

K.U.UNDBOBG: (2S8 Kit.) - (1.tel m.) 

22,30: Radyo orkeırtruı. 23,40: Kadem 

şarkılar. 24: C&&band. 

PARtS P.T.T. (891 KIL) - (Hl,7 m.) 

21,18: Hatif mllzik. 22,30: Orkeatn- 24, 

·'5· Cazband. 

PRAG: (611 IUa.) - ('70,I m.) 

20,115: Bariton kouerl. 20,l50: Operet 

parçalan. 22,16: OrkeatrL 23,80: Cazband. 

SARAY 

•rüRK 

SOMER 
!'D..DIZ 

TAN 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

: Bir kqı gecealnin .ribıam 

: lııgWz ajanı. 

ı Siyab inci 

J Kadit• muke 

ı Btlytlk lhUW ve 
gHzl#. 

ı Afk aentonı.I 
: Çöl aavqlan 

GOnQUer 

: J'oU Berjer 

.: sana tapıyonım .,. Gene. 

r&1 Yen'ln ıreh1rU ~ 

SUUD banyoda ve K&nl 

karga 
rm.uz crrama>: cııı KIL) - (121.I m.J CUKBURlY1CT : Çin Ml'&ft.,. Kmk ita. 

22,l50: P'Um mU8lki81. 23: Operet parça. 
lan. 23,36: Korla Ş6val)'9DID prlulan. tl.tc>· 
MUZlkhoL 24JI: Cazband. 1,115: Opera hava. 

lan. ı so: Aakeı1 orkeatra. 1,415: Skec. 2 : • 
Mllzlkhol. 2,20: Salon orkestra.a. 

\ "tl' ANA: cm D.) - (IOl,I m.) 

21,30: Operet parçalan. 23,10: Hatif 

mllzJk. 24,150: BUdaoesteııen naklen lllran or. 

ı.eıtraaı. 

llOSICOVA J: (17' Kit.) - (1.'714 m.) 

18,30: Halk ıarkılan komert. 

MOSKOVA m: (401 D.) - (7'8 m.) 

ıs.ao: Tunanm clvarlarmdakl klJylWertn 

aarkıtan. 19,30: Şan kOMllt. 

KISA DALGALAR 

FERAH 
ISTANBUL 

: SllAh ba§ma ve renkıt peçe 

: Yavrum .,. KDokt .4Tt 

Kanun kunet " blbden 
kaltı.. 

AllbabL 

KADIKÖY 
: Kaatadiva (İtalyanca or4 

jlnal kopyell) 

: Kutadlva (almanca kop_ 
7e1l). 

OSKODAR 
: Tanıouta 

BAKIRKÖY 
KlLTltADl : A.fk tırtmaıan (TOık\9). 

LOMDBA: (Ela ............. mabtellf a. T l y AT R o LA R 
pmlnlıılarda sUnDn Mr wtlltde mtlt.emadl. •ŞEBtR T. : GQlmlyen çocuk (matine), 

YeB cMPr·> Kırnav (gece). 

11: Orkeatra. 17,30: Dana mu.slklsf. 20,20 •HALKOPERET.t : Beyoflu çlçett (7.ozo Dal. 
KarJ. 21,46: Bando. 23.115: Olimpiyat haber. 

lerl. 24,20: Dam orkcstM<ıT. 1: D~ mUBUd.d. 

2: Şarkdar. 

7.Zr.s&N ( .uı..p)ı 

(Kma ............. mabt, !il .....ıaldarda 

a1b1Dn • ..aılllde mltemaıtıyea cabpr,) 

l&: Orkeatra. 18: Şarkllar. 19,415: Şat. 

Jular, 20: Karnaval aerv181. 21,15: Keman 
kouerL 21,30: Olimpiyat haberleri. 22: Dam. 

23: Haberler. 

M08KOVAı (Kıu c1alp): (21 wı llO m.) 

19,30: DOrt ld§Dlk orkestra konaerl. 

Ht11ZEN (&aluda): (21,57 m.) 

15 den 18, 10 na kadar: Muhtelif kan. 

şık ve ten neptyat. 

ROMA (lllma dalp): (H,f m.) 

1&-lT,30: Orkestra ve 1ld ld~tuk or. 
k eetra komert. 16,30: 1kl klflllk orkestra 

ve p.rla konaert. 

mu ve KontlDyoUs'ln lf. 
tlraldle). 

l} 
<•> J'Ull1IClıa lpret ....... .......,.. 

tafal!Atnu Balanmm -• .......,__, 

Fransız ti110 trosıı 
HALK OPEKETI 

Bugiln matine 16 c· 
Bu akpm saa 

20,30 da 

Dost Yunaniıtarun 

Kıymetli Artistler. 

j.. \ 

. < . . (\ 
"} ·- ( 

r· .• 
L - ..ı. 

HALK O.,ERETi 
Zozo Dalmaa ve Koranyobaın ittırak.te 

BEYOCLU ÇIÇECI 
Pek yakında Bayacler 

Fiyatlar 35-50-60-75-100-125. 
Loca: 400 - 300 - 500. 

Umum Ayakkabıcı San'alkArları 

Kooperatifinden : 
15/3/ 938 Pazar günü saat 14 de Çarııkapıda Ayakkabıcılar Ku

ruma merkezi binumda ortakları mızın senelik fevkalade ıenel top
b '• J9111lrtıJdır. Ortaklarm o gün ve aaatte ıelmeleri. 

ltONlJŞULACAKl AR ı 
1 - MecHai idue ve muraki., nporlarmm okunmuı. 
1- s-.llJ& WJIDÇOIUDUD taa diJd. 

Bu hafta İPEK sinemasında 
?rogramı tC§kil eden iki büyük film 

MARiETTA (Senenin harikası)Jeanette Mac Donald 
Nelson Eddie 

ve talebi umumi 
üzerine SEKOYA 

İatanbulu ko§turan film 

(kaplan 
kız) 

................................. ~ 
Hava Kurumu Taksim Şubesi tarafından 

Bu akşam MAKSİM 'de 
ALAFRANGA PiY ANO VE 

GiTARA KONSERi 
Beıtekir Bimen, Tanburi Refik ve Artaki tarafm7fan konser. 

jfatmazel tiyatroda kırı• 
Dalba göz1erini ımısıld 

bağ1ıyarak sahneye otarbnutl.,. 
Röntgen gözlü kız ıahneclen her 
kesin cebinde ne var ne yok bit 
bir ıaydıktan batka, sahipler!nı
iıimlerini de ıöy]emittir. 

Tecrübeden ıonra etrafmı "' 
ran gazetecilerin: 

- Peki, bunu nasıl J&pabill' 
yorıunuz? 

Sualine sadece: 

- Zihni bir telepati ve mütekli 
ıif bir temerküz sayesinde ... 

Kartılığını vermiıtir. 

Matmazel Dalbanın ailesi ef 
dı da hep san'atkir imanlard 
Annesi tle kızı gibj inaaıım 
ninden geçirmekte oldutu büt" 
dütünceleri okuyabilmektedir. ı< 

••••••' kardeti iıe, aklınızdan ıeçirdi 
,-------------- niz bir muıiki parçasını derhal 

KAN z u K .. HOLiVUT ... yanoda çalabilmektedir. 

Milli zeybek ve kafkas oyunlan 
Maksim'in yeni varyete numaralan 

MEYVA Tuzu T. V. T. Parfümörl FakatMatmazelDalbaw 
sini de çok geride bıra1m1.-.• 

fabrikası 

Tabii meyve asarelerile hazır • 
lanmış yeglne meyve tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
hastahklannda f evkallde faydalı 
dır. Hazmı kolaylaştırır, lnkıbaıı 

izale eder. 
tNGtLIZ KANZUK ECZANESi 

Begollu - latanbul 

dır. 

Bayanlara Bu kız hiç tanımadıiı bira 

Bu•• yu•• k mu••ı•de mm İsm!ni, oturduğu evin IO 

ve numarasını söyler. 
Sinema yıldızları: Losyon-Kolonya
Pudra Parfümöri yeni mamulatı 

dünyada: 

BugUnUn mod11sıdır. 
Bilhassa: (Greta Garbo kokusu): (Li 
lian Harvey kokusu): (Brigitte Helm 

kokusu): (Klara Bow kokusu) •. 
Bütün dünya bayanlanm sardı. 

Yakında: lstonbula 
geliyor.. 1 

Dünya bayanlannm iıtiyakla kaı 
şıladığı ve bütün dünyanın en son · 
modası olan bu kokular memlekc. 
timiz parfümöri &teminin de kıra
liçeai olacaktır. 

(Herkes Yıldızlar gibi kokuvor .. ) 
Greta Garbo kokuıu. 

Li!ian Harvey kolmıa. 
Bngitte Helm kolcuaa. 

Klara Bow kolmm. 
Umum Türkiye ve İstanbul depozi

teri (Altındağ) . fstanbut ve vil!yet 
bayileri ic;in sipaript. Posta kutusu: 
Galata 1119 

VHayet'erde acentalar 
i~'enivor. 

Büyük doktorlardan birisi 
"Mucize,, adını vermittir. Ma 
zel Dalbamn kendisi de bu 
kulide kuvvetin ne oldujunu 
makıllı anlatamamaktadır. 

lstanbul komuta.nlılı 
ri için 3000 çift yemeni 
zarf usuliyle 26 - 2 - 935 
ftUDba gün'.! saat 15 de aldla: 
tır. Muhammen bttarı 7050 h 
dır. ilk teminatı 529 liradır. 
namesi her gün Komiıyo,W'H11'!111111'""..;. 

İiSrülebilir. Eksiltmeye • 
rin ilk teminat makbuzu ile 
mektuplariyle ihale sünl 
muayyenin·1 '! Fm~ı~!ı:laki 
ma Eksiltme Komisyonuna 
leri. (769> 

• • • 

is"!'ıtuı 8ılldiQ\'Sİ Bugün saat y 1 [t : ~ 
ŞehırTı·yatrosu , 1~ de 

lstanb"UI Komı:tanlıQ'ı bir 
ri için alınan Çorba! k pirlo; 
lama komisyonun~a şerat ~ 
ıafına uygun g5rülm • .. 
reddedi~erek multaveleıi, ~ 
tem0natı Hazineye hat P f 
len üstenci namı he::nb_. 
üzere 1 O 000 kilo Çorbabk 
açık ekıHtme ile 17 -

11111111~11111 v~o~~r;~;u 

ltıııı M?§l~t 
lllHHll 20,so da 

BiıyuK operet MIRNAV Yazan: 
A.FlF OBA Y Besteliyen A. BOZER 

Doğuş 
~ pir Neriman Hikmet ile 

aıreycırsunuz? 
1 ~ f f r i ~ t ' t 1 r ı c r f si : 

~ 
iHS"AN YAVUZ 
Kadın ye E.rkek Terztıt 

lstaabal · Yenlpost1ne ta11111eda 
Foco Nnr yanında l..etaret hH••da 

Diliftr Berkman bu adla bir genç. -==~~=~~=~~=~!:.... 
lik, edebiyat •e aanat on bet günde bir neırcdilecektir. 

936 Pazartesi günü saat if 
Muhammen tutan 1930 
ilk teminatı 147 liracllr• 
meıi her gün öjleden 
miayonumuzda ıörüle 
ıiltmeye gireceklerin illi 
makbuz Yeya mektu 
likte ihale ıi!nü vakti 
.Je Fm.Jık1:da Komut 
alma komiuonwıa ıı 
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" Ben onu takip ettim.. ömer ben-

(Nakili. tercUıne ve iktibas hakkı mahfuzdur.) d • • 1 b • k d 1 . d • 
Dördüncü sahne: Cüce on beı eski doıtluklarına rağmen Vehbi en guze lr• 8 in a sevışsey 1, 

l'atında. Amcasının evinden kaçı- Dedenin, Rabianın dimağı ve ru- hemen bavulumu ahp giderdim. Fakat, onun~ 
Yor... Bir sürü karııık manzara.. hu üzerindeki tesirini çok kıska-

Nihayet orta oyununun cücesi ... nırdı. Etasen kendi muvaffak O· sevdiği lngiliz kadını o kadar çirkin ki .. " 
l evfiğin arkada!ı, dostu. Artık o- lamayıp da kızı ikna için Dedeye Kim bilir? Belki de Ömer ken- f 
llu ınüdafaa edecek bazular var, o- müracaat, fena halde izzeti nefsi- disinden İbrahime hiç de baluet
ft\ı ıevecek bir insan yüreği var... ni kırmııtı. Bununla beraber ka- memiıti. Fakat, Leyli bu ihtimali 

Rabia tatlı tatlı gülüyor. On ye- rnınm selameti için bu fedakirb- de zayif ıbuldu. Yolda ıelirken 
di :Y&fındaki Tevfik... Selamete, ia katlanmııtı. Şimdi Rabianın kendiıinden babeetmemit olaay · 
.__dete çıkan zavallı bir cüce... hayatını kendi karııık felaefeıin- dı, Zey~ (Yenaem) dediii za • 

Rabianm dimaimda perde. U- den daha az mühim ıören bu ada- man, llbrahimin bu haberi hayret. 
hyor. le kartılamaaı lizımdı. Halbuki, 

tıı ma fena halde hiddetlenmiıti. lbr- ·Lı'm her ıeyden ha::ı..-rda:rm• 
~akım ömründe bu kadar ıüzel, an .uc -s 
~ k HSen doıtum, bir insan deiil, a- aibi ..J;.rünüyordu .. Ve L-llya ... adar (realite) ile bir ıey an- • "" -ı 
1. yaklı bir felıefeain. Sence tefkat, dece: (Tefekkür ederim!) demek-
\' lınanuıtı. Cigaraaım ıöndürdü. muhabbet; bunlar hep metafizik le iktifa etmifti. Neden ona bajka 
-tağı dinledi. Rabia rahat rahat 

il mütalealara ba,ıc.lı -yler ... Bu ne bir teY taylememif, neden Leyli· 
efea alıyor. Belli ki korkulu rüya 6 ...- -!il. 

ıg ıaddar, ne vahıt felsefe. •• Ben de ya, Zeynep ••uİ, y ... e diye bitap 
l'llıeden uyuyor. etmemitti? 

. . . . . . . seni Rabiayı sever zamıetmiıtim !,, 
Leyli o ı\ln Ölnerin sizli dü · 

''O kadar üzülecek bir teY yok.,, Vehbi efendinin yüziindeki tat- fiincelerine biraz daha nüfuz et • 
'' h lr, sakin la maskesi kalktı. Gözle· d Ye bi Dede 1azlerint Memm- mit görünüyordu. Kendi kendine: 

en kaldırmadan ıöyledi. Kartı- ri acıyla, hayretle açıldı. - Acemi aktar rolGnde Dite-
~~~a O.man anlattı, ve •azlerini "Ben Rabiayı pek. .• pek çok ıe- madiyen pot lındıimm farkmda 
-ectenin laaya benziyen, ince çe- verim.,, dedi ve auıtu. Biru ev- delil zavallı! 
ileti, renit almlı yüzünden hiç a- vel uyuyan sular ıibi dümdüz olan Diye IBylenerek ken..;"ÇekiJ. 
~dı. Fakat o ne kadar m6· almnda dilfünce çizıileri vardı. di. 
eli 11h ne, atotle Rabiadan bahae- Osman artık ODU kendi haline ter- Evde Lerllmn yanma Ze,nep. 
t!';z·~a, Dede o kadar sakin, hat- ketti. Evet, bin ıene prkta otuna, ten batka bir kimH 90kulmıyor . 
- byt gönmüyordu. mi.tilderinin ruha verdikleri ~ du. 
• • '.·.11 kea:tJifi için auıtu. Biraz hemmi1eti idrik eclemiyecek. Bu Prenses Fatma, Leylldan -
k .. ~i•ara ulftdı. Sin~li. Bak· ne patolojik, naııl fazla titirilmit Kahireye ıeldiii ıündenberi -
heb~n ti Cihansire ıeliımın ıe bir fikir! Acaba prk bir ıün ru- hotlanmamıftr. Onun için (çirkin 

• 
1 VeJıbi efendiye yalnrz derdi- hun kuvvetini garbın parmağım bit- kadın) dır diyemiyordu. O, 

~ •nla•--1- • • d "'ld' s· d oğluna almak istedi»: kızdan bin 
ı....; ....... ıçm egı ı. ır e ajzında bırakacak bir tam•miyet- •' 

1111• • 4ı •••rdr. l>erYifiıı Rabianm le iulr edecek mi? bt daha ..... .. -wuhalt,ıdC 
liaerindelr.i te.irhadeu · tif d et- Hatta Leyll o kadar ,UZel ve le· 

1'lek İstemi-."• V hb' Dısd a e Vehbi efendi Mesneviyi ka- vimlıy' di ki, Prenıea F atmanın ıoı-
~-". :"·· e ı e e idene 

ıabm buldu: J 

- Ağabeyimin düğünü ne za 
man olacak? 

- Leyli yengemden mi b~hıet
mek İltiyonun? 

- Hayır canmı .• ötekinden. 
- A.. Çddırdm mı ıen? iman 

on kadmla nlenmez ya! Leyli 
Hanımla lıtanbulda nitanlanmıf .. 
Buraya kadar ıetirmit. Şimdi bu 
kadar ,U.el bir kadmı bırakıp da 
batkaamı ahna, aiaıbeyime her • 
kesten önce ben liilerim doirusu .. 

Prena lbrahim hayretle duda. 
fını bükerek yürüdü. 

Prens ömer, yolda gelirken, 
küçük brdetine kim bilir neler 
16ylemiıtti ! 

Zeynep bunu anlamadan dura· 
mud •• Yavatça tbnıfıimin peıin
den ıitti. ·salonun lot bir köfeain· 
de iki kard~ tekrar buhıttular. 

Zeynep ciddt bir tavırla ıor . 
du: 

- Alle.h atkma doiru IByle, 
lbrahim ! Yolda ıelirken, afabe • 
yiın, Leyi& Hanm1 hakkında Rna 
neler aayJedi? 

İbrahim öni;ne bakarak mml· 
dandı: 

- Rica ederim, bu oynak ka • 
.lmdaa bir dana hana baheetaae, 

"Zeynep! 

ilk anlaşma 
nasıl oldu? :"l>iıı.ya ~z llnlatll'. Bu çılım padı: yeteıinde ondan daha güHl, fTa-

~dın .ı__ "Yarm deiil öbür ıün ıelir, Ra- pan, ondan daha cazibeli bir ka- O aktam bir arada yemek ye. 
}),·" ~ ıeçiıir. Halbuki Veh- b" ·ı k Belki uk d'" 

uede on11 Yüzünde bir tek adele ıa ı e onuıurum. çoc u- dın yoktu. l\iler. 
~, .. , _ .'danıadan dinledi. Şimdi de ıUrmeii ıünah telakki ediyor da Prenaet Fatma, onu, kendiaine Prena İbrahim lniçredeki ha. 

'"'Uta h onun iç.in çekiniyor. Bu çocuklu- kartı fazla hürmetkir ıöriinmedi yatından bahsetti.. Avukatlık 
ktlda :a . ak verİyOT. Mademki lunun dar terbiyeeinden ıeliyor. ii için ıevmiyordu. Ayni zaman : doktorumı bitirditini töyledi. Ö
d~:u ki azım ve 0 irade var, ma- Dikkat ettim, her teJİ ıünah ad- da öteki kız kendi aileeine men · mer Bey: 
~it\ öl" kız, ç~uğunu muhafaza detmeie meyyal bir mizacı var. ıuptu .. Çok zenıindi. Bu münue- - Ben senin lniıçreden yalnız 
O ı. _ ldum tehlakeaini ıöze alıyor... betle L-liva fazla-"- vermi-r- gelece>:.ini ummıyordum ! 

..._ e bund b' h'km Ben ona, hekim aöylediii vakit her -,, " 3 .... ı- • 
'lehı,· • ır 1 et var. du. Leyli da onun jibünü görme- Diye ıakalaftı. Prenaes Fatma 
1\ 1 Dede b'lh b k ıe.ftn yapılması mubah oldu~·nu 
vı ' 1 Ula u a tam "· .,.. mek, onunla kartılat,,,.mak için kqlannı çattı .. Ömerin bu pka • 
'İıt~nnı sinirine dokunan felıefe- anlatınm; Liyükellifullahu nef- oduından dıtanya çıkmazdı. 11nc:lan hotlanmadıiı belliydi. 
~, 

1 
Y~ıyor. San'atki.rlann ıan'at- sen illi vüa'ahi. •. ,, E~er bu ~!-nL konakta Zey . 'tı ol-n h l"k k d • uu7~ Zeynep plüyordu. Leyliya ıelin-

~eii a 1 ' azam yeni bir ruh Oaman bu a ara razı olmağa nep de olmasaydı, Leyli Kahire- ce, o, bir ipte oyniyan iki cambaz. 
~ Yaratacak. .. Rabia bir va· mecburdu. Fakat biliyordu ki Ra- de bir tün l»ile kalamazdı. cl.n birine \emiyordu •. Oturduiu ... 

O bianın iaran, inadı dint bir ıebep- O ıün Pren. lbrahim misafir • iakemleye ıiı.uit ıiôiydi.. Konut· 

Prens İbrahim, biraz sonra o·; 
merin sözüne cevap verdi: 

- Annem bana, Avrupaya gİ· 
d•ken; (Saka çift ıelme oğ • 
lum !) demiftİ. Annemin ıözünil 
tuttum .. Çift rehnedim. 

Prenaea Fatmanm yüzü güldü .• 
Yan rözle Omere baldı.. Son a 
tekrar ıözlerini fbrafıime çevirdi ı 

- Sen çok uılu bir çocukıuıı. 
yavrum! 

Sofrada herkes biribirini leces-. 
ıüs ediyordu. ı 

Omerin çok isteksiz yemci< yo

dilini s&"en Leyli., müstakbel ko
caıınm yemekten ıonra sokağa çı. 
kacalma bükmetmitti. · 

Leyli., yemekten sonra bu tali• 
mininde aldanmadığmı gördü. 
Saat dokuzu çalıyordu. 

Ömer, Leylaya ve ke.rdeılerine 
özür diledi: 

- Biliyorsunuz ya, bafımda 
bir dava derdi var. Bu işi tekip 
eden avukatımı ancak geceleri 
,armek kabil olabiliyor. Müsaa • 
denizle biraz dJ!arrya çrkacağnn. 
Siz eğleniniz.. Ben bir iki ı-aate 
kadar dönerim. 

Leyla ıesini çıkarmadı .. ibra • 
him annesine lsviçrede gördü~il 
aile rabrtalanndan bah.ediyordu. 

Ömer gidince Leyli. büsbütüa 
konutmaz oll11Uflu. Zeynep, yen • 
geıinin çok 11kıldrğını görüyordtL 
Bu ıırada Prenaeı Fatmanm di§İ 
tutmuıtu. T elaıla yerinden kalktn 

- Bu ağrıyı ne uprin keser •• 

Ne de bqka bir iliç. 

Diyerek yatak odaıma doğru 
yürüdü. 

Zeynep: 
- Annemin dit ağrısı, batrm 

yastığa koyup iki büklüm vatma ~ 
dan ıeçnıez ... 

Diye mmlde.ndı. 
Leylinm ağzından, uçar gibi. 

iki kelime döküldü: " · 

- Garip ağrı! ~;~, Vehbi efendin in taziinü ten ıelmiyordu. lr.r araımda dolat11'ken, Zeyneıbin mıyordu. Söylenen sözleri dinli -
'• F (Devamı var) kulafma ı u sözleri fıııldamak fil'· yordu. ( De1Jam1 1Jar) 

l~ akat ben, Rabiayı ne için o-==============================::::;::===============================~====================================== 
'd"'ı <>laun bu tehlikeye 

~., 
''1 ' 

'ldei e l! ,,~ 'Ze ... ,, 

d "b~,. "ld' ~ t>lı• . 0 ürecek iradei ezeli 
~ llJan ederim ... Ben bu ak· 
~L '9tlcle 

oqa, d n Yardım umarak ıel-
~ .. ~.Rabia, •enin her MS
ll& ~t lelilkki ed'"" Gel ko-.,, ~·- ~·· , '~:,,._ b~ t et. Beyinıh kızın ka-

'f" b~raz llıanhk koy. Kadının 
ttc1\t.,~1 ır kabile kadım kadar ip-

() , 

~i [)~~~•unnı terini ıildi. Veh
''8 --filli salladı. 

~ ~" -.aeaeı d R . ~~·l"ll defi} e e abıaya kanımak 
~ . . Ben karıtaınam. Ne 
''Lt , ıaran belki b' ·ıL--d 
~er ır ı ll&D1 ır .,, 

'"h~~lede Rabianm haya-
't ~--d· d ~l~lc uı, oıtum. Hat-
)~ .._ ı.__ en bile.. Şimdi md olu
\ ı..__~ ke eli :.-ne lllra " canma kıyması-
,~ Jt ~·IJonun. .. ,, 
t.a ""h . leli &c1Jclı. İçinden 
'""'tat._ •tnnı belli etmemeıe 

-~'Yordu. o L- .. L _,_ 
-.qar lıaı •• 

Te"l'lrka No. 46 

Fakat bu zararınız mukaddesatrma hUrmetıizlik 

tesiri yapıyor. Kanun benim maddi varlıiımı baf lı
yabilir fakat, ne benim kalbimi, ne de ismetlmi 2in
cirliyemeı:. Ben ancak sevdiğim bir adamın karııı o· 
lacairm.. Halbuki daha ıizi ı~vmiyorum. 

YilztlnU garip bir ıurette ektiterek: 
- Anlapldı 1 dedi. Sizi ikna edemiyecefim. Bon-

ıuvar. 

Elimi uzattım. 
Parmaklanmı dudaklarına gCStUrerek: 
- Bu akpm mden iıt~iiimi belki de artık 

bt'iyyen iıtemiyecetfm. 
- Çok iyi edeniniz. 
- GarUıUrilz f dedi. iatilı::bat ne otursa olsun siz-

den bir ıey rica edecefin!..: Çatımın altında yataca. 
fmnr fU nk gecede ıkl ıevdiflmi ve verinlzin ebediv 
yen 1'tıra11 ohnnr ınulUftu bes1edl~ml Hla unut. 
maymn. 

- Bu !Cltfunusu unutamıyaca ~ım. f 
Suratmr aıarak omuz1annı ınkti: 
- ~nlatı1Jlr ber:1j ıt}la.,.~ JfteJı\iyo11µnq clifk 

rek aavuk bir tavırla kapıya doğru yUrUyerek ıUr· 
güyU açtı . . 

Kapıdan ~ılı:madan döndü. Atıyh bir bakıtla be. 
ni ıUzdU. Kuru ve insanı ıainirlendiren ıWOfilnil i· 
tittim. Kapı bpandı. 

Yalnız kalınca biltUn benliğimi lı::armakantık 

düıilnceler ıardı.Ancak aababın uat iüine doğru 

odama ıeçerek yatmayt dUtilnebildim. Bütün bu 
uzun dUıllncelerime raimen fU noktayı bir tUrlil 
halledememittim. Acaba Arif Nedret gerçekten aa· 
mimi miydi? Yoksa, bu geceki bütün IÖzleri alay 
mıydı? 

Gözlerimi sabaha kartı kapayabilmittim. Uyan. 
dığım vakit aaat on olmuıtu. Hemen yataktan atla-

dım. Tuvaletimi )'apmafa bapadrm. Kapıyı vuruldu. 
Ahmetağa ge1m11ti. Kahvaltımı aaat kaçta alacafımr 
ıordu, sonra: 

- Sandığınız salondadır dedi. itte anahtar. Bey· 
efendi size vermmü ı8yledi. Hemen salona lı::oıtum. 

Sandığım hakikaten oradaydı. Basit ve göıterftıfs 

çama,ır ve elbiıelerimin yabancı g3z1er tarafmdan 
g8rilldiltt\n8 anlaymca yildmU tlddetll bir 1mmısı. 
hk kapladı. Bofamn ıı1DJarak: 

- Bu 11nclt~ lrfm ~fdlp ıetirdif diY..e ıordum .. 
- Beyefendi... Kendisi. 

l 

- Evet otomobili ile .• Memnun olmadınız mı h.,; 
nımcığım? Beyefendiyıe sizi sevindirmek istemişti.. 

Belki meralı:lanacağınm düşündü ... 
Kendimi kotlıyarak: 

- İyi etti, dedim. Yalruı: üzüldüğüm bir şey v:ır,. 
Erkek elleri ne de olsa beceriksiz, hoyrat olur. Aca• 
ba bazı ıeylerimi kınp döktülerse diye korkuyorum. 

- Hiç Uzülmeyiniz hanımcığım.. Çamaşırları. 
nızı dolaplara yerlettirirken ben size yardım edece• 
ğim. 

- Teşekkür eder\m Ahmetağacığım. Ben ken
dim yaparım .. Sen çekilebilirsin .. 

Sanki onu koğmuıum gibi ıaşkm şaşkın yüzüme 
baktı. Fakat bir ıey demekııizin kapıya doğru yürü. 
dü. Galiba biru sert söylediğim için yüreğini kırmıt 
tım. Bakıp bana dokundu. 

tyi bir niyetle davranan bu ihtiyan iıtemedcft 
kırmıttım. Hemen bir ııçrayııta yanına koştum. Ko-

lundan tutarak : 
--Abmetafacığım dedim.Şu sandıkta küçük bir mektep' 

ll kum elbiıelerinden batka bir şey yok .. AnhyorsuQ 
dılll mil Çok 11de " w'8m1Ylt•lm llatıralar ... 
Btlld ete bunları prcllrob. blle Jroymıyacağtm. on. 
lıra, kendi enerlmden ba1b hiç bir elin dokundu
ıunu iateıniyorwn. 
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Alnıanyanın meşhur BEVER nıoda nıüessesesinin 

En son kış katalÖğlarını görmenizi tavsiye ederiz : 

Büyükler... Orta yaşlılar.~. Gençler... Bebekler 
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Wotrene 
Schulkleiduf 

f • ~ •••• .: ....... ~ ...... 

~ '~ ' 

Her nevi 
dantela 

nümuneleri 
Divan, köşe 

ve yer 
yastıkları, 
eldiven, el ... 

çantaları 
• 

vesaıre .. 

Kış J!Ününü ve uzun 
' kış gecelerini, 
kendinızi ·ve evinizi 

!J üsliyecek şeq.ler i 
ucu2 ca ve bıızat 

meqaana getirmekle 
geçirabilirsiniz. 

VAK 1 T 
Kütüpanesinin 
getirttiği bu en 

son moda 
Mecmualar, 
Kataloğlar, 

Patronlar 
hususi bir 

sçıonda teşhir 

edilmektedir. 

Ziyaret ıaati öğleden sonra 
1 den 5 e kadar. 

V AKIT Yurdu - İstanbul; 
Ankara caddesi. Telefon: 

24370 
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M e§hur opera muganniye•i Lili 
Pon• ıinemaya bQflaJı, burada 
onu ilk /ilminin bir ıahneıinde 

görüyormnuz. 

snınıema 
şDırketoeırnınnn 
bütçeDeırn 

Holivud sinema stüdyoları ye
ni •ene bütçelerini, eski yıla naza· 
tan artırmışlardır. M. G. M. tirketi 
bu ıene yeni filmleri için otuz iki 
buçuk milyon dolar harcıyacaktır. 
nu miktar geçen seneden yüzde on 
•ekiz fazladır. 

Varner ıirketinin bu seneki büt
~eıi iıe on üç buçuk milyon liradır. 
Bu tirketin bütçesi de geçen sene
-...~üıa.le yirmi bir faıladır. 

Kolumbianın yeni ıene bütçeıi, 
geç.en seneden yüzde on bet faz· 
lasiyle beş buçuk milyon dolar, 

, Folrs'un bütçesi geçen yıldan yüz· 
de Yirmi dört fazlas;yle on bet mil
Yon dolardır. 
, On aene kadar evvel beş bin 
\dolar masrafı icap ettiren filmler 
' P.ek az olurdu. Halbuki 1935 ıene-
ıinde 250 bin dolara mal olan film 
ler pek çoktur. 

Hen nvu<dl u ını elril 
gıüzeo ka<dloınıo'? 
Holivudun en güzel kadını kim

dir? 

Bunu merak etmitler ve sinema 
payitahtında on iki kitilik b!r ha
kem heyeti kurarak arathrmalara 
koyulmutlar, fakat bir tek kadını 
seçmektense muhtelif kadınların 

en güzel uzuvlarını aeçmeği tercih 
etmitler. Netice ıu olmuf: 

Norma Ş!TeTin saçları, 

Loretta Yung'un gözleri. 
İren Dun'un burnu, 

Klodet Kolber'in ağzı, 
Katharin Hepbörn'ün diıleri, 
Marlen Ditrih ve Karol Lombar. 

dın elleri, 

Marlen Ditrih ve Cin Harlu'nun 
ayakları, 

Key F ransis ve Karol Lombar· 
dm sırtları 

Karol Lombardın vücut hattı .. 

Dırk meseDesn ve 
sn nema 

Amerikada ır.k meselesi sinema
da bile son derecede ehemmiyet· 
lidir. Beyaz renkte bir adamla 
sarı veya siyah ırktan bir kadının 
et .. olarak bir filmde oynamaları
na imkan yoktur. Sansür böyle 
filmlere kat'iyyen müsaade etmez. 

Holivudda bugünlerde çevril
mekte olan "Toprak,, adlı !·• r film 
de bu meıele gene ortaya çıkmıt
tır. Bu filmde Çinli rolünü yapan 
artistlerden Pol Muni beyazdır, bi. 
naenaleyh kendisine ef olarak be
yaz bir artist, Luiz Reyner' dir. Bi
naenaleyh bu noktada mesele yok
tur. ikinci derecede rollerde ise 
hakiki birer Çinli olan Anna May 
Vong, Keye Luke oynamaktadır· 
lar. Bunlara eı olarak beyaz artist
lerin oynamasına sansür müsaade 
etmiyecektir, bunların muhakkak 
Çinli olmaları li.zı~dır. Halbuki 
Holivudda Çinli artist bulmak İm· 
ki.nsız gibidir. Bu •sebeple filmi 
yapan ıirket mütkül bir vaziyete 
dütmüıtür. 

Bir Amerikan lüminde Joy• Hoc•···" 

[KISA J 
)$. Şarlonun son filmi ayın al

tısında Nevyorkta Rivoli sinema· 
ıında ilk defa olarak gösterilmit · 
tir. Film, bazı gürültüler ve bizzat 
ıarlonun bestelediği musiki parça
ları müstesna se11izdir. Şarlo bir 
tek defa danaetmekte ve ıarkı söy
lemektedir. 
lf. Göte'nin meıliur "Verter,, e

ıeri Franaada filılne alınacaktır. 
"Şarlot,, rolünü Anna Bella, "Ver
ter,, rolünü ise Piyer Ritar Vilm 
yapacaklardır. 

):} Klayv Bruk geçen gün doğu
munun kırk dördüncü yıl dönümü
nü kutlulamıtlır. 
{{ Aleksandr Dümanın methur 
romanı "Üç ıilahtör,, Amerikada 
yeniden filme alınmaktadır. * Amerikalılar bat rolü Mirna 
Loy'a vererek meıhur Alman ca
susu "Froylayn Doktor,, adıyla bir 
film yapmıılar. Bunda "Ali bey, 
adlı bir de Türk rolü vaıımıf. Fil· 
min mevzuunu bilmiyoruz, fakat 
"Ali bey,, in bir resmini gördük, 
kıyafeti Türkten ziyade her ıeye 
benziyordu. Bu ne İf? * Mari Bel'in "Fakır bir deli
kanlının romanı,, filmi Pariıte, ya
ni filmin çevrildiği memlekette ge
çen hafta gösterilmeğe batlandı; 
lıtanbulda taze taze daha dumanı 
burnundayken gösteriliyor, diye
ceksiniz değil mi? Halbuki öyle 
değil! nice güzel filmler var ki 
bizde ya hiç göıterilmemittir, ve
ya pek geç gösterilmektedir. Aca
ba neden? · · 

Marjori Lan İ•mindelıi bu kız mqlaur bir operet arlulÜlir, sine· 
maya btqlamı§lır. Yakın da Amerikan lümlerinde 

kendi.ini •öreceğiz. 
,. 

{{ Gitta Alpar üç film çevir- * Sinema perdesinde umumi: mıılardır. Perdenin faydası ıekil
mek üzere Holivuda çağırılmıı, yelle bez kullanılır. lngilterede ye- leri daha iyi ıöatermesi ve eaki 
kendisiyle bir mukavele yapılmıf- ni bir keıif üzerine birçok sinema- perdelerde olduiu ribi aalonun ke-
tır. lar perdelerini düz bir ıatıh üzeri· narlanna tesadüf eden seyircilere 
~ Fred Aster'in geçenlerde ne mukaar adese parçalan yapq- ıekillerin bi~iz J~ 

bir erkek çocuğu olmuıtur. tırmak suretiyle yapmaja batla- dir, 
1 J 



-• 
PA·-RIS raa 

1901r 

P ari~n Yeraltı ıneyfıane!eri ... N~ liaranlık, ne tuhaf Te çok defa ne hazin vak'alarm 
aeçtiii yerlerdir bilseniz r. 

· Apaılar, hota l'idecek tipler değildir; ora. 
da y&f&J'lar. Yolunu ıaımnıı, jstikbalini karart. 
mıı genç kızlara orada rastlanır- tçıenler, iç. 
meyip de merak için gelmiı ve .onra onun bu. 
nun tcıvikine bpılnuı müıteriJer orada sende. 
ler, dakika ve saatlerini kaybeder, sonra hiç 
güneı yüzü aörmeclen, ıöremeden oradan ıeçip 
giderler. 
Yalnız ıenç kızlannı ya. .. Yaılı .;.cera düı • 

künü kadınlara ne dersiniz? Onlara Parisin Yer. 
altı meyhanelerinde, hele "Guro,,nun meyhane. 
sinde rastlamak iiten bile değildir! Şu halde 
"Guro,, yu anlatalım: 

Pariıte hayatın nizamlanna hiç uymadan 
yaıamak isteyenlerin bol bol görüldüğü Mon. 

,marter mevkiinde "Curo,, Y eralb meyhanesine 
burgu gibi bir merdivenden indikten sonra. 
'bir duman hulu'tu arkasından yorğun kadın 
yüzlerini, daha karanlrk olan zenci aakıfoncula. 
n, Parisin züppe, havai tiplerini, her ırktan, 

her cinsten insanı orada ıslık, .ıamata ve dağı. 
mk bir musiki clalıuı içinde adeta yuvarlanır. 
ken EÖrürsünüz. 

Fakat "Curo,, nedir? Yahut kimdir? 

"Curo,, Y eralb meyhanesi, bu adını "Guro,, 
iımini taııyan bir kan kocadan aJmııbr. Bu 
l'Ün Guro denen adam ortada bulunuyor. Ve 
meyhaneyi iıletmekte ise de , kansı madam 
-... etrareftl'İ• euretta kaybolmu§tur. 

Adeta, ,.n eahipm bir meyhane! 

Bu esrarengiz Yeraltı meyhanesinin yan 

hiNesine sahip bulunan madam Guro nereye 
gitmiıtir acaba? 

··-:ı 
Pari• öteclenbeİ 

ri :zevk ve •ela ·i 
heı ıehri olarak! 

ı 
tanınmııhr. Fa-i 

• . kat her büyük §ef 
i hir gib: Pari•. clej 
İ ne lacıalar gız. ., 
1 ler bilir misiniz?I 

L__~_J 
Madam Gul'O iki yıldır ortada yoktur. Bu 

kadın kocaaile birlikte Fransanın dağlık bir 
mıntakuı olan Auverpeden buraya gelmiıti ... 

Gece sabahlara kadar çalıııyorlardı. Bu 
ıün "Curo,, Y eralb meyhaneainiıı kadın, er. 

kek, bütün müıterileri eİrarengiz surette kay. 
bolan madam Curoyu, kasası batında adeta gö. 
rüyor gibi oluyorlar. 

Guronun meyhanesinde her akıarn saal on 
bire doinı ~örünür. Kollannda bir Arap cari. 
yesi gı'bi halkalar aırabclır. Gözlerinin altına ye. 

tilimtrak mavi bir boya çelôlidir. Aizı kıpkır. 
mızı ve yanaldan o kadar yuvarlaktır ki, ide. 
ta bir kürdanla iskandil edebilirsiniz! Bir serçe 

parmak kalmlığmclan biraz eksik pudra birL 
kintisi onun yÜZÜnü bir yala gibi kaplar. Par. 

maJdannm ucu, kırmızı oje ile panldar. Fakat 
bu tırnıııklann ucu, bir zencinin yüzünden daha 
karanldcbr. 

Çünkü madam Biju ancak senede hir yıka • 

nır. Ve brnaklannı da yıkandığı vakrt te. 
mizlerl 

Pm• Yeraltı meyhanelerinin hele Guro mey. 
hanesinin bu pek eski simaaım tanunayan yok. 
tur. ... 

Gece yansına doğru Biju hafifce sallanma. 
ia haılar. 

Gece yansından sonra saat ikide bu kor. 
kunç hayalet, yerinden kımıldanmağa hazırla. 

nır. Bazan bir lüks otomobil içinde, :zengin ka. 
dın arkadaşlarile birlikte bir bara gider. 

Bazan gecenin JSlak havuı içerisine, yaya 
olarak kendisini bırakır. Cüneı.yüzü görmez. 
Çünkü gÜndüzün uyur. 

Madam Bjjunun rözJerine bakarsanız onun 
vaktile ıüzel bir kadın olduğunu sezersiniz, 
Fakat kendisini harap etmiştir. Ayakta bir ce. 
set gibi ya§ıyor. 

Şarap dolu kadehinin arasından doğru genç. 
liğini gönneğe çabalar ... Otuz lmic sene evvel 
onlarm tabirile Biju bütün Parisin lüks nevin. 
den bir "Tavuk,,u imiı ... 

Tekrar Curoye dönelim. Parisin Yeralb 
meyhanelerinin en iıleği olan bu yerde hayat 
umumiyetle gece yanımdan baılıyor. Devamlı 

Genç, on •ekiz. )'Clf•nı he~ 

nüz. bitirmemİf lru:lar ... Ç elı 

tikleri •elil hayata raimen, 

hiıla çocukluğun süzgün ve nar .n 

tena.übü içinde olgunlcqmağa ça • 

balıyan ince, bitik ve zavallı kız. 

lar ..• 

müıteriler, gece yar11ından az önce veya tara 
gece yansında geliyor. Gece yanımdan sonra 
saat üçte "Kutu,, adını verdikleri küçük meyha. 
neciklerden buraya düıüyorlar. Sabahın erken 
saatlerinde Paris barlannda çalıfan zenci, A. 
merikalı ve Fraıuız cazbandcılar ıöküa 

• ediyor, derken birden bir Rumbadır baılıyor. 

Hele "küçü masumlar,,... buranın en a. 
crnacak ıimalandır. Ve çoğu da ne yazık ki, hi9 
de beğenilmiyecek maksatlar uğrunda buralar. 
ela dolaıır. elbette bu, Yeraltı meyhane • 
sinin en facialı manzanuıdır. Genç , he. 
nüz on sekiz yaıııu bitirmemiı kızlar-. Hali 
güzel, .. bütün çektikleri cefaya rağmen, hali 
çocukluğun ıüzgün tenasübü içinde olgunlaı • 
mağa çabalayan ince, bitik ve vazallı kızlar ... 

Pariste gençlik ve güzellik ender bir ıe1 
değildir. Fakat ekseriyetle cüzellik ~e gençlik. 
le birlikte, gözlerin feri de söndüğü görülüyor. 
Ama burada, bu Y eralb meyhanesinde deiil. .. 
Çünkü buradaki kızlann gözlerinin bebeji, 
ıimdiden kirli bir beyaza dönmÜJ. .. 

Çünkü "Kokain,. denen katil ' bir toz, he .. 
güzellik hem gençliğe umulmadık oyunlar Of• 
namaktadırlar • 

Şimdi bu yeri, birpoliı müfrezesinin ba._ 
masını istemez misiniz? Eğer isterseniz, bütün 
bu manzaradan çıkaracağınız fılm, cidden ibret 
verici bir fCY olur. Zaten bu anlatbklanmızcl-. 
bir Amerika gazetesinde, bir Amerika gazetf'Cİ· 
sinin, Paris Y eralb meyhaneleri baklanda bit 
fikir vermek için, ortaya attığı bir fılm me~ 
udur. 

Mevzuu daha etraflı surette kaleme ala• 
bir muharrir, elbette daha ibret verici bir _esti 
ortaya koyar ... 

t. K. 

UQursuz Güzellik Kraliçesi 1 
Viyananrn eski romantik mahfilleri bu uyandırmış olduğundan gidip yaralıyı ııa.-"Guro,, meybaneainin kapılan kapanmak 

bilmiyor, fakat madam Guronun ıözleri hiç ka. 
panmıyordu. Abt veritin tek santimini bile sö. 
zünden kaçırmadan, kuaunın baımda biteni. 

sene seçilmiş olan "Gül kraliçesi,, Mari Un- tanede ziyaret etmiştir Diğer ziyaretçiler 11" 

ye garsonlara pusla kesiyor, para topluyor, her 
türlü müıteriye .ıülüyor, gülümsüyor, 11ntı. 
yor, kaılannı ~byor, icabıqda çıkıııyor, velha. 
ııl kendi anlayıtma göre hekesi idare edip gidi. 
yordu. 

itte bu madam Curo, rünün birinde cılız, 
soluk ve hayatta hiçbir gayesi olmayan bir genç 
erkekle birlikte ,sırra kadem baıb. Beraberin • 
de bir milyon frank, bir çok mücevher götür. 
dütü söyleniyordu. Ve bn· iükı otomobille ka. 
çıp gitmiılerdi. 

Ağızlarının bir keaannda daima bir cigara 
sarkık duran, avurdlan çökük iki yana bir çağa. 
noz gibi yalpalıyarak dolaıan erkeklerin bu en ko 
kozu, madam Curoyu nasıl çekmiıti acaba!? 

Bunu kimse anlıyamadı. Bu vak'a meıhur 
Monmarter muhitinde hala açılmamış bir kutu. 
dur. Kiıme makul bir cevap veremiyor ... 

{! 
Madam Curo "Guro,, Y eralb meyhanesinin 

kapalı kutusu, esrarıdır. Fakat gelgelelim ma. 
dam Biju denen bir diler köstebeğe. .. 

Parl, Y eralb hucaklamun bu en ıedikli 
mütteriai, tam 66 )'&fmdacbr. 

dorfer'in başına gelenlerle heyecan içinde- rasında rakibi Şmit ile Mari de ayrı ayrı ,.. 
dirJer. manlarda hasta adama gitmişler ve her ud-

Bu güzel kızla sıkı fıkı ahbap olan !\faks si de sanki önceden sözleşmişler gibi biref 
Valhnr adlı genç zabitin 

1 
demet kırmızı gül götUt 

kendi köşkünün bahçesin- miişlerdir. 
de \ruruJmuş olarak bulun Sonra da Şmitle Matl 
ması kızcağızı çok müte- buluşarak bir gazinoY•

1 essir etmişti. gitmişler, burada bol bO 
1 

Gül kraliçesinin ikinci şampanya içtikten so"'1-
bir sevgilisi daha vardır dışarıya çıkarken ber °'.,, 
ki bu da baytar mektebı si de kapırfi'h önünde sı&P" 
talebesinden Anton Şmit şimşek çarpmış gibi d-;! 
lir. Kız her ikisinin de jz. olarak kaskatı düpıUtl• 
dhaç tekliflerini reddet dlr. sel 
mişti. lki delikanlı Be\'gi. Yapılan otopside gil tf' 
liye kavuşamamalarına kızla genç baytann ~ ,. 
hep aradaki şiddetli reka· hQl bir zehirle ötdilk u, 
beti sebep bildiklerinden meydana çıkmı,ur. J'O f' 
biribirine fena halde kız- Şimltin kızı zeldrleJll~,.. 
mnktaydıl:ır. Anc.'ak allele zere gazinoya gatflrd~ ... 
rinin müdahalesi ile arala- Mari Undorfer . nU ve sarhoşlaktaD ol-

nnda bir düeJlo olmamaktaydı. kına varmıyarak kendisinin de zehir ipil~~ 
Günün birinde Subayın bahçede yaralı ıtl..,. 

bulunması üzerine Viyana polisi yedi kişiyi duğunu söylemektedir. Yaralı subay tee eı-
tevkif etmıştir. mektedir. Polis tahkikata devam edfyor· 

Yaralanma Mdi.sesi başvekil muavini diye kadar zehirin cinsi anlaşııamanı1t"1'• 
Prens Von Ştahcmberg~n bile alakasını 
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en İYİ kadın''' C3U haft~'<I ~3Ç\ 
yüzücüleri Beşiktaş- ıstauhu!

sporla kur~ılaşıyor 

Darısı başımıza 

:~le Fransada Tomelles yü:me harıu :unda dünııanın en ıerl iiç 11üzucusıi. 
0 ldan itibaren:) Fransız Nokaclıe, 4merikalı Pter Fick, Framız Diener. 

d 1935 senesi içinde elde edilen 3 - Macaristan 9 dakika 24 
erece!ere ve rekorlara göre bu . •n:ye 8/10. 

~ün dünyanın en iyi kadın ve er. 100 METRE SERBEST: 
~k yiizücülerini aşağıdaki tablo· 1 - Den Houden (Holanda) 

rda gösterildiği veçhile tasnif 1 dakika 5 saniye. 
tltnek mümkündür. ikinci gene Hollanda, GçUncü 

Rekorlar arasındaki yakınlık Japonyadır. 
~ıa~ı itibare alınına önümüzde 400 METRE SERBESTı 
atı olı · 1 ı l 1 - Den Houeden 'Hollanda) 

L rnpıyat artia yapı acak mü· 
~uakaların ne harretli ve sıkı 0 S dakika 27 saniye 5/10. 
&te.ğı §İmdiden anlaıılmıı olur. 2 - Kight (Amerika) 5 dakikr 

~'Y~ücülükte biribirinin f' ... bü. 32 saniye 5110. 

d 
rakibi Japonya ile Amerikn . 3 - Hoeaer (Danimarka) 5 

tr oı dak'ka 37 ıaniye 5/10. 
ı.._,· impiyat ıampiyonluğu ba · 
q 100 METRE SIRTUSTO SER 
1• 

41'l bu iki de\ letlerden hangi BESTı 
ıoQ... • k "" •ıasıp olaca ? 

Y\o\.- Birinci Amerika (1 dakika 16 
~., •ene.tn -'e ka 1 

k 1 ;ı zam an son saniye 3/10) ikinci •• ı;..iUKü re or ar tun!ardır: ~ 

1 OO METRE SERBEST r 
6 1~ - Fick (Amerika, 56 saniye 

v. • 1 
sıı~.- Yuaa (Japon) 56 sanıye 

ıı; 3 - Cıik ~Macar} 57 saniye 1 
ıo. 

2:>J METnE SERBSET: 
kik 1 

- Medica (Amerika) 2 da .

1 
a 7 san:ye 2110. 
2- M .. 

da.ı 'k acıoms (Amerika) 2 
~ a 10 saniye 8 10, 

tı -:- Yusa (Japon) 2 dakika 
sanıye 2110. 
4oo METRE SERBEST: 

1cik 
1 

- Medica (Amerika) 4 da-
; 38 saniye 7110. 1 

41] -: Nerranu (Japon) 4 dakika 
•arııye 4 10. 

\ik 
3 

- Gilhula (Amerika) 4 da 
a 43 saniye 

ısoo METRE SERBEST: 

ltik~!"hih~Tada (Japon) 19 da . 
sanı ye, 

" Bu sınıfta ik=n .. ·1 .. •• .. ~ J .. Cn-J '('1 "'"" ne a 
')el \ll". Amerikalıla~ d" d·; .. tnel t d" or _net 

t e ır. 
lOQ ... 
l •vıF.TRE SIRT OSTO: 

kı., ;- K~ff",. ( ft "nerika) 1 da 
2 sanı ye 9 ' l O 

" \Veoh (A ' 
us rı=b b e ınerika) 1 dakikr 

7e. 

HollandL • 

Dün/la tf}(J metre sırtüstü yüzme ıam. 
piyonu Amerikalı Klefler 

200 METRE KULAÇ: 
1 - Genenger (Alman) 3 da 

kika 8 ' 10. 
2 - Koatein {Hollanda) 3 da. 

kika 4 saniye 2110. 
3 - Holzner (Almanya) 3 da

kida 5 saniye. 

Bu ııatt.a <Ug.,. a&rıiiıuın k&ru oımasm,, 

dan dolayı yaıuıa ~iki.af etadJııda maçllil' 

JapılacallUr. &at 11,46: Karagümrük -

Oruıköy oy1uyacall • bakemı Saim Turgut 

tur. :)a&t 11.JO da Kaanrıpap - Sumerspor 

Şazi resca.ııın bakemllğtnde kartılaşacak. 

tır. GUnDn en mUhlm maçı 1aat uı Hl de 

Beffktqla - Ut&.ııbul.spor anuıında oyna. 

ııacaktn'. Bu maçın hakemi: izzet Muhiddin 

Apak. Yan bakemJert: Feridun Kılrc, Sa.. 

mim Talu'dUr. 

... .. 
fngiltere İle Gat memleketi aracında 1 

yapılan futbol maçında Gal 2-1 ,alip 
eelmi~rir. 

MUsabatcı fevkallde yafmurlu blr Bizim kadınlarımu nlerlnde lıdltf ıpordan fersah fersah uzak durup ,.;ı. . 
ıOnde ve bir çamur deryası içinde oy· cutlannın bl~lzlepnnlne ıelffrd lcaladarıunlar, baflca memleketlerde, ka..' 
nındığından hiç de zevkU olmamıt ve o. dınlar, ''keklere tat çıkarak kadar ıpor l/flP'l/Orlar. Fnuuatla yiiılerce kadınııa 
yuncutar hakiki kabiliyetlerini ıöıtere· lftlrak elllll bir kroa koruaunun bu rnml karf'luula wan; darıaı blzlm baıa. 
memi,tir. . mua demekten kendini alamıyor tl~U ml1 

Birinci devreyi lngiltere bir aıf ır ı•_. 
lip bitirmi~tir. 

lkinci devrede dahı hlkfm oynryan 
Gal iki gol atmığı muvaffak. olmuı ve 
mU11bakayı ~anauıur. 

Maç esnasında Arsenal kulübünün 
mqhur oyuncusu Drake bir miludeme 
neti(i.Cai ıaakatlanmıt ve tedavi edilmek 
ll.ıerc hastaneye kaldırılmııtır. 

Birinci devrede vukua gelen "'1 ka. 
ıa dolıyısiylc tngiltcrc rr e;ı sonuna 
kadar on kiti De oynamak mecburiye..: 
tinde kalmııttr. 

lngiltere 
kwpasında 
sürprizler 

lngiltcrc kupasrnın geçen hafta ya
pılan maçlarında gene bir çok ıürpru

ler otmuıtur. 
Çekilen kur'a neticesinde ikinci kU. 

me takımlarından bir kaçı birinci küme 
takunlarile maç yapacaktı. Birinci kil· 
meden iki takım, kendi sahalarında ve 
kendi seyircileri önünde oynamrt olduk· 
lan halde bu müsabakaları kaybetmiş.. 

terdir. Hiç ümit edilmiyen bu mağ\Ubi· 
yetler kupa maçlarını büyük bir al~k;. 
ne takip edenleri hayret içinde bırak· 
mışttr. 

Ser.test güreşte 

Karolyi yenildi 
Avrupa yarı ağır tamp'yonu 

Maçar Katolyi ile Fran11z ,ampİ· 
yonu Peweroux arasında Pariıte 
yapılan serbest güret müsabaka· 

11nda Fransız gürefçisi üç mant· 
tan birincisini kaybetmit fakat i· 
kinci ve üçüncüsünü kazanmıt ol
duiundan galip ilan edilmittir. 

Müsabaka çok hararetli olmuş 
ve Fransız güretçiıinin bcklenil 
miyen bu galibiyeti salonu çanla
t-.n alkıtlarla kartılanmıthr. 

Blr Yunan 
boksörü 1 

Parlste muvaffakı· 
yelle dUvUşD • 

Marael Til'in en 1alftn huımla· 
rından olan Caudel ile Yunan bok
sörü Chrestoforidis ara11nda Pa
riıate Varram ıalonlarında yapılan 
boka maçında Caudel "üçlükle ve 
sayı hesabiyle galip ıel~bilmittir. 

Caudel iki aon nvuntta "lalibi
yeli koparmaia muvaffak olabil
mittir. 

Bu iki ravunda kadar Yunanlı 
hob3r hafif bir fallri7etle tllfOt
müt bulunuyordu. Fakat aonlan 
doğru kesilmiı ve mağlup olmuı 
tur. 

Yunanlı l,okaörün istili ~ok M· 
ienilmit ve takdir edilmittir. lı
tikbal için kend:ıinden büyük Ü· 

mitler beklenmektedir. 

Teniste 
Davis kupası 

Maçlarına başıanı· 
yor, kur'a çekltdl 

1936 Daviı kupaaı maçlarının 

kur'ası Londrada her sene olduğu 

aibi merasimi mahsusa ile ve bia
zat Londn belediye reisi tarafın-

dan ,ekilmittir. Bu seneki maçı .. 
.nn çok hararetli olacağı tahmin .. 
dilmektedir. 

Birçok memleketler iyi netice 
almak için ıimdiden hazırlıklara 

bqlamıtlar ve antrenörler gdir
mitlerdir. 

Şu Amerikalılar çok garip lnaanlar onseldm. 
BIJt/Jn Avrupada olduğu gibi AmerUcatla da kıı aporlan başlatlı. Fakat ı 

onlar bu lfl birim bildiğimiz uaullerün daha baflca türlü ve daha baıka vcsa. 
lıle, yapıJIOrlar. 

lrt• yukarıld nalm, yaz kıt icarla 6rtillQ olan Amerikanın tamamen oro. 
/inal tarzda hazırlanan koca ıkU~rin llzerinde ü~ Amerikalı kızın, ıoğuğa fi. • 
ldn bakmadan, tıpkı pldjda Unlf gibi mallOlar glgmlf olarak ve yan çıplak 
blr halde kayak ıporu yapanlarını ıöderiyor. 

~ ~ - Sch W a}:.1.a 
8 

, aT"t (Almanya) 1 Bay ZA-TER'in spor yüzünden ba$ına gelenler - Yazısız Hikaye -
11•n1,,e 7 110 

200 1' • 
1 c"l=:TRE KlH.AC: 

~ - art · ih 39 ;nn .. t ft:'ransız) 2 da 
SA ntve 9 ' l O 

.. 2_.,. .• . 
~} ~n~•·~ (J ) 

ıı:ıın• apon 2 dakikr 
l 1Ye 2110, 

~t.1··• - J. Hi"',,;n~ r" •1 ) _, 'tta 41 merı ca .~ 
.__. ııı11nh•e 8 110 
"'UU ME . 
1 _ J TRE {bavrak): 

"~~ ~ 'lOll"POnya 8 dakika 52 sa 
~ . 

..... ! - A""erib 8 dakika 
~. 6/to_ ' . ....... ,, 58 



BueUne kadar satın alan· 
lara meınnuııiyetle karıı · 
ladıklan NAUMANN mar
kalı i deal ve Erika yazı 
ınekina!arunızla metanet 
ve zeraf etine eı-işilmiyen 

NAUMANN markalı Dil:ış 
makinalarrmı:zm 936 sene
ıi ınodeJlerini görmek üze
re bir kere ıatıı mağaza. 
nıızı ziyaret etmelerini nla. 
kadarlardan rica ederiz. 

Pe..,in fiyatlarımız ne 
c'l c-;-e ~e ehven iıe taksitli 
s.a:ı§ ıeraitimiz de o niı· 
bette mi!.ıait Ye mU.terile
rimizin menfaatlerine uy ... 
rı•n-'ur. 

rt1akinaıarı Satış ,fürk Limited Şirketi 
Merl.uı Galata Hemren sokak 19-21 Tel. 41085 

Denizyolları işletme idaresi 
muhtelit komisyonundan : 

1 - Al.manyaya tahtile gönderilecek talebe ve atajiyerlerin mü· 
ıaeaal iatidaları tubat 20 nci perıembe günü akşamına kadar kabul o-

1.nacalt Ye bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar nazarı clikkate a· 
hmnryacaktır. 

2 - Şimdiye kadar müracaat etmiı, ve edecek olan talipler iki 
lın'a fotoğraf, nüfuı ve hüviyet cüzdana, mektep ve tahaillerine ait 
••ilcaları berab~rlerinde oldukları halde ıubatın ~1 ve 22 nci günleri 
' Topanede Denizyolları idaresindeki komisyonumuza bizzat müracaat 

edeceklerdir. 
3 - Bunlardan, aranılan evsafı lıaiz olanlar, mezk<ir aünlerde ıe, 

plecek ve imtihana ıevkolunacak !ardır. 
4 - lmtih'ln, ıubabn 23 Ye 24 üncü günlerinde ıaat dokuzda 

Ortaköyde Yükıek Deniz Ticaret mektebinde icra olunacaktır. 
(888) 

l
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.. Ratip Türkoğlu H 
E: Ankara czddesı r!. t::s~rret ii 
İi oteli K4lrşısı r.umrara (88) H 
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HER 
MEVSİMİN 
KREMİDiR 

Ademi iktidar 
ve Bel gev••kllQI· 

ne kareı 

HORMOBiN 

A~uıt konaüı ıçın 4600 kito ya
taklık kuru Ot 17 - Şubat - 936 
Pazartesi günü ıaat 13,30 da Top· 
hanede Satınalma lcomi!;yomında 
pazarlıkla alınacaktır. l!ınle günü 
te!lim şartiyle alınacak olan işbu 
Ot için isteklilerin belli saatte 
komiısyona selmeleri. 

(421) (321) 

• * "' 
Dikim evleri için 300 bin adet 

büyük -ve 120 bin at'et kilçük mat 
ceket düğmesi 17 - Şuhot - 936 
Pazartesi günü s~at 14,30 da Top 
hanede Sdınalma komisycnunda 
pazarlıkla alınacaktır. Büyük 
düğmelerin beheri 60 santim, kü 
çük düğmelerin beheri 50 santim 
te.hmin edilmi,tir. 

ihale günü teslim ıartiyle alı · 
nacak olan it bu d~meler için 
iıteklilerin belli ıaatte komisyona 
gelmeleri. (415) (797) 

••• 
Dikimevlcri için 250 bin ade1 

küçük keMlk dilğnıe 17 • Şubat · 
936 Pazaı1eıi ıünU aaat 14 de 
Tophanede SatınaJme komiıyo · 
nunda pa~arlıkla alınacaktır. Be. 
herinin fiati 35 eaııtimdir. ihale 
günü teelim prtiyle alınacak olan 
it bu düinıeler için iatekHlerin 
belli 1aatte lcomiayona gelmeleri 

(414) (798) 
* •• 

Ankara Levaııım Amirlijine 
baih müHHıe hayvanatı için 380 
ton Yulafm Haydarpaıadan An
karaya kadar ıUliiı tarife üzerin
den nakliyesi ıat1.na alt olmak 
üzere 17 - Şubat - 936 Puarte
ıi günü nat 15 de lıtanbulda Top
hanede Satınalma Komlayonmıda 
kapalı zarfla ekıiltnıeıi yapıla

-

• 

Betonarme kUprO inşaatı ekslltme lrAnı 
1 

Naha Bakanlığı 
Şose ve köprüler re,sliğinden: 

Balıkeair - Bura& yolu Uıerinde "53.750" lira k•ıif bedelli " Yfl' 
yaköy" ve Babkeair - Bandırma yolu üzerinde 50.500 lira ket if be
delli "Karadere" köprüleri intulının kapalı zarf usuliyle ihiıi bir •
racla olarak eluiltm.,i 28 - 2 - 936 çarıamba ıünü a3at lG da Na• 
fia Vekaleti Şose ve Köprüler Relıllği eksiltme komiıyonu odz:.ıınd• 
yapılacaktır. EkıiJtme p.rtnameıi ve buna mütelerri cliğer evrak 521 
kurut mukabilinde Şoıe ve. JCaprüler Reisliğinden l\lınnbi!ir 

Muvakkat teıninat ''8482" lira 50 kuru9lur. 
isteklilerin yapmıı oldukları itlere ait vesikaları eksiltmeden ed 

az ıekia IÜR evvel ıöatererek Nafia Vekalet'.nden ehliyet vesika11 • 
malan lazımdır. 

Teklif mektuplarının 26 - 2 - 936 çar,amba gUnO saat 15 e kıt 
dar Ankarada Şose ve Köprüler Reiılifine verilmeal luımcbr. 

(197) (603) 

caktır. Tahmin bedeli beher kilo- ---------ı----------------

su altı kuruıtur. nk teminatı 1&20 Akay işletmesi 
liradır. Şartname ye nilmun .. i • • • • Ü d 
komiayonda ıörülebilir. lateklile- direktorlu{I n en: 
rin kanunt Yeaikalariyle teklif 1 - lıletmemiı için Bal1e halinde bet ton mantar açak ekıiltııt' 
mektuplarını ihale saatinden bir 

k • I . ile aatın alınacaktır. ., 
aaat enel omııyon& verme erı. 2 _ EkJ!ltme 19 Şubat 938 çarşamba aünü 1aat 15 de Kot'" 

( 
403

> • • • C540 k61d• idare Merk~ıinde Şeflır encümeninde yapılaçaktır 
3 - ŞartDame her ıUn leTaıım ıefl!ğinde aıörülcbilir. , 

40 bin adet vidalı perçin çiviıi 4 - !eteklilerin 200 lira muvakkat teminatla yazılı v:ıkitte ld~ 
2 - Mart - 936 Pazartesi sünü re)'e ıelmeleri. (831), ~ 
aaat 15 de Tophanede Satmalma 
Komisyonunda açık ekıiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 3800 
liradır. ilk teminatı , 270 liradır. 
Şartname ve nümuneıi komiıyon. 
da &örülebilir. isteklilerin bolli 
saatte komiayona gehneleri, 

(426) (861) 
• • • 

Maltepe Askeri Liıeıi İçin 600 
ili 800 takım ma kaıket dahili el
biaenin kumatı mektepten veril • 

· mek ve difer malzemui müteah. 
bide ait olmak üzere -yerilen fmt 
mektepçe pahalı ıörüldüiünden 
20 - Şu.bat - 936 Perıembe gü. 
nü saat 14 de Tophanedeı Satma). 
hla komisyonunda açık ekıiltmeai 
yapılacaktır. Beher takımının ta.h. 
min bedeli 550 kuruttur. ilk temi· 
natı 330 liradır. Nümune ve tart
nameıi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalariyle 
belli saatte komisyona ıelmeleri. 

(427) (862) 

Satılık iki ev 
Nitantaıı Meırutiyet mahalleıi 

Kodaman ıokak 37 ve 39 numara· 
1ı ve ıekiz odalı bahçe kirgir iki 
ev acele aatılıktır. 

Taksim Gazhane caddeıi 1 nu
mara!ı ıüt~ üler kahvesinde Şev. 

~----------------------~~~~~~~~~~----. 
• 1 • 

lslaıılltıl Belt~diyesi ilanları 
. 36' 

Belediye Sultaaabmet levazun anbarında bulunan ve hepııne k·Jı 
lira 85 kunıt detv biçilen takriben 9000 kilo hurda demir, 650 ~ 
hurda pırınç eıya ile kırık kasa, kadife perde, c kiilı 
lı tuılh, cemek&n, ıeçme merdiven, çadır, kantar, kürek, pa• 

1
-

yai fıçııı, el tulumbuı . tel halat tulumba boruıu, mengenf', y•"~ 
kancası, mermer tat musluk tafır heli taıı, istor kepenk. kazıll•t.e•İ 
kiç, lüks lô.mbaıı, el arabası. yeba, mutamba, benzin ve ı•z t~~ lı'' 
ıilindir, kriko, terazi, köhne çin~o, otomobil dit ve iç li.ıtıg• ,riı 
hortum, ili hortum, llıtik hortum kar bit fen eri, dol:ınba f•" ,tf 
dökme soba, gaz ıobas!, ot yatak. zabitai belediye ıetri. kolıul::;eıi 
dalya, boy perde, itle-meli keten perde, köhne kilim, yol J:kJil•' 
vesair köhne eıya mahallinde artbrma ile ıatılacakt:r. iste 

11111
, • 

17 - 2 .:..- 936 pazarteıi günü ıaat 13 den 16 .va kada r crada bu 
cak komiıyona müracaat etmf'leri l8.) (837) 

Scnelilı muhammen 

Kasımpaşada iskele meydanı ıo
kağında 150 metre müra bbaı ara&. 

Büyükadada Altınordu caddeıi 
ıokaiıncla 389 metre murabbaı ar-

kircuı 

80 

120 9 

~ -~ 
Yukarda semti, ıenelik muhammen kiruı •e muvakkat t-:-~ 

ları yazılı olan arsalar 937 - 938 aeneai mayııı ıonuna ka~ıt' 
Yerilmek üzere ayrı &Jl'ı açık artbrmaya konuİmuf~·. ~ et .,,., 
levazım mlldUrlütGnde tlrillCir. A.rüırmaya ıirmek i.UJ~ ~ 
larında ıösterilen muvakkat teminat makbuz ve mektuplarİ~ 
ber 21 - 2 - 936 cuma günü aaat 15 de claim1 encüm•d• 

T~ı Gdlaıa P. Kt 1255- Hormobin kete müracaat. ! lıdır. (B.) (156). 
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·•-..-. Oksürenlere: Katran H'8kKı fkre 

Muhammen bedeli 50S'İS lira olan 155 ton bemın ~6 - 2 -
çarıamba ,Unü saat 15 30 da kaı;ah zarf usulile Ankarada idare 
nasında •tın alınacaktır. 

Bu it• ıirme.k istiyenlerin 3768 75 liralık muvakkat teminat ile 
nunun tayin ettili vesikalan ve t:!kliflerini aynı sün saat 14,3 
kadar Komiayon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 250 İturuı mukabilinde Ankara ve Haıdarpqa 
nelerinden alınabilir. (751) 

Büyük bır şöhret Kazanmıı elaa 
DUTTIL tıraş bıçaklannı tecrübe et.. 
mekle kendinize iyı bir araş nı~ 
intihap etmiş olursunuz. 

Muhammen bedeli 13277,50 ira olan 56500 kilo ldilce lru 
13 milrt 936 cuma ıünü saat 15,30 da Ankarada idare binumda 
pah ilUf uaulile sabn alınacaktır. 

Satıf depolan: Sultanahınet Ne. 
Habib. Galata Per~embe pa1.an No.11, 
Sarris. 

• lls ıi,_.. iltiyenleria 995.81 liralık muftkkat teminat ile 
nunua tayin ettili veıikalan ve tekliflerini aynı rUn aut 14,30 a 
dar Kemiqon Reialiğine vermeleri lhmula. 

ÇAPA MARKA mustahzaratı 
Kuvvet kaynatıdır. 

Veni Program 

ÇAGLAYA N 
(MI lılalearujda) 

Oalartılll •lsp•m4a• ltibar~n 

DBNJZ KIZI BPTALYA SADı tarafından 
ANADOLU ŞARKILARI Revüsü 

(°'"'ırile beraber) 

Bestekar Blmen 
ı ..,..,..... bUI .. rıeıt. Teleloa: 40385 

D ...... r iL ATIU.A .. reftnd•n hamrlanmıtbr. 

DOIC!'O• 

Şartnuneler parald olarak Ankarada Mal- Dai,.S ... ft H 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dafıtılmaktadır. ( 

Muhammen bedeli 15516 lira olan adi ve galvanize ıaz boru 
ve raptiyeleri 30 mart 938 paaartesi güntı saat 11,SO da kapalı 
usulile Ankarada idare binaımda satm alınacaktır. 

Bu ite ıirmek istiyenlerin 1163, 70 liralık muvakkat teminat 
kanunun taJin .ttili veaikalan ve tekliflerini aynı ıOn 1a&t 14, 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şumamel.r Ankarada Malzeme dairesinde ve Hayd&rpaf& 
T eaellGm ye Se•k Müdürlüiünden parasız olarak dafıtdmaktadır 

(720) 

inhisarlar U. 1'-füdürlüğünden: 
1 - Cibali fabrikumda yapılacak 9996 lira ke,if bedelli tad' 

açık elalltmeye kommqtm. 

2 - Elniltme, 20 - 2 - 936 pertembf. ,Untl aut 11 ele 
tatta ... iarhar blnaımdald komisyonda yapılacaktır. 

11 
~tŞANY AN 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Calalollu Nuruoamaniye cad. No. 30 
(Cafaloflu Ecnneai yanında) 

Sah rtlnleri m~can,.ndir .. 

Acele satılık hane 3 - Munkkat teminat miktarı 749.70 liradır. 

B~~··· Mikftp eolrak 35 N~h .. __ .... 1111 

u;•llıı4e bbul tdw. Tıh 40841 

~ı·n om 

Telefon. 22566 

Lalelide Aydınlık apartımanı kar
şısında 20 pumaralı ev ~ele satılık. 

tır. Görmek için mahallt hekçlAI Ha
san ağaya pazarlık i~i11 ı;;;ahibl Ray 
Abdullaha müracaat. 

4 - lıtekliler ilıaleden en az bet giln evvel inhisarlar lnpat 
besine .. ıerek diplomalı ~imar veya mühendis olduklarını ve evv 
ce demir çatılı İllf&&t yapmıı bulunduklannı makaftle Ye kabul ra 
ru suretiyle iıbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra 
kuruş mukabilinde ke$if eVTakım i!tivebilirler. (5M) 

-· -
.. · :PilDATANrN oLmro • 

-----·----------~------------~----------iıliiiii----ıııiılııılıiii.ıiı---- - tavı .. Za.te.rı. cl.b'• ba7kmua 
bir .tiri WmlarJa do ....... a rlnltL 
Dualar Uta Mta bQı11k blqa doina 
~tul-. .ltanblcWd ....... .la&l1 
P•~ demb\erlnl ~ alnfı· 
,70.rla:nlr. .. cllllllr ~ Tam ba mra. 
da k - bdww da aecmw. Aıb. 
Jannc1aa lllUat ......... içinde o. 
.Jaa lhl.-.. 'tfıt f1lknan Od Par
••nıa llrbk 
. RGJJtyert, -' Juaılq oldgp bal 
48 son Wr 111..t bu.illi fırlatarak 
onların &alae atabuk ......_ &hab'• 
1 

.onu bir ell1lı hatife• itti. Pak.at bu l-
tf§ kıanetU olmalı ld BIJjlyerl dna. 
,ra kadar ıfdvek Mil bir Umf tBlzllk 
88.Yhuiıı 7ere 111YUlandı. 

PardaJanlar ~tiler. 
Pencerenin aralrtmdan atlıyaıı 

beş alh uker onlana arkuıaclan kot
tu. Baba ile otuı ö1le mtlthlş lir ho
ınurtu Ue, öyle korkunc bir Jtizle dön. 

, diller ki ukerltr durd111ar. Geriledlltr 
•e nifaa aldılar. 

1 
İki tUf ek patladı. Ytirti)'en ba u

anJır adnalannı lmlqtırmadan yol
larına devam ettiler. 

Karakoldan fırlayıp peflerini bı. 
takınıyaıı kırk aaktr onların Riljjiye
~nln açık bıraktıtı kapıdan çıkarak 
~l~bahğ1n f~Jnde kaybolduklannı 

rordUJer. 

Saf kalmış olaa subay eokaiın 
:a.nzarasını görünce dıf8n çıkmanın 

"O:-rıt o1mıyacağını anlıyank dlrek
tCSr MontlökU aramafa gitti. Ve onu 
t:'~k Dıla~ır.ıb.ki masanın altında 
-.b 1*1da. 

....,."::.::' IMıçuktu. Ortalık a)'dın-
lar IPaltat sokaktan dolaşan haydut-

1119falelerta1 lllndtlrmemltlerclL 

Bu mepleler, beyaz salip i§aretli ka
pılı eTleri yakmak için kullanılıyor. 
da. 

Pardayanlar, bir kere Tamplden 
~ıkınca Bnlerlne gelen ilk sokafa sap
tılar. Bu sokak duman ve çıl'lık için
deydt. Barut dumanlan, yangın du. 
maalan, ttlf ek Milleri, kUfUrler, hay
lmıflar, ve tistelfk gtlrlfyen ~n 8e8-

lert.. 
ihtiyar Pardayan, kanlı gözlerini 

etrafa cndfreftk: 
- Kurtulduk f dedi. 
Şö.al1e: 

- Kurtulduk ı Fakat zavallı Xatu .• 
cevabım verdL 

Baba ile oğul bakıştılar. lkisi de 
birer kılıç ve birer hançer yakalamış. 
lardı. Bu sJlahlar kan içindeydi. Ust
lerf başlan yırtılmıştı. Yüzleri sapsa
n olmuştu. Gözlerinde hflta demir 
kafesin, inen tannın, gördükleri müt
hiş manzaranın hayali vardı. 

ihtiyar sordu: 

- Yaralanmıtdın değil mi 
- Haytl' .. Ya alz? 

- Bir tırmık yarası bile yok .. Hay 
di ! Fakat Pariste ne olu1or? Bu ne
kadar kan, bn ne kadar duman böyle? 
Bu çığlıklar, bu öldürülen adamlar 
ne? 

- Galiba Hilgnolar öldürülüyor 
baha .. Haydi acele edelim. 

- Fakat nereye gidiyoruz? Mon
rnoransfnfn konağtna mı? 

- Marşal katolik olduğu için ona 
kimse sa1dırmağa cesaret eMmez sa.. 
nrnm. Geliniz.. Çabuk! 

- Öyleyse nerey gideceğiz? 
- Kollnyfnin kona!ına baba He1' 

halde ona tıllt'um etmlslerdlr. Ah. 
benim zavaU. .tostu111. 

PAltDATANIN •• 
bir teYİD &ftmda olmıyan iri ;,arı a
daaııa üzerine atıldı. Oll parmatiyle 
gırtlağmclaa yakabJarak sıktı. Herif 
demir stbi kolu bıraktı ve gıcırtı d~ 
kesildi. 

1 

aö7lemlşlerdL Bir saniye kadar ftmdi 
gülen, ellerini çırpan biriblrial k.U. 
lryu, bağıran ath1an, bdıalarla do
la dar yere bakarak taş rfbl donup kal 
dılar. O vakit işi anladılar. 

Celllt, fa§kıa pşkın Katuya bak. Katu ne olursa olsun Tample baa 
tı. Katu onu en.sealadea yakaladıktan kın ,·ermiş ''e onlan kurtarmak ftla 
sonra çevirdi ve duvara dayadı. Gırt-ı serseri kadınları. dılenclleri, sokak o
lağını da hep sıkıywdu. B1I dar )'trdejrospalarını toplamıştı.Kendllerfnf 81dl 
derin bir sesslılik }ıiiküm sürüyor ve recekleri sırada du.) dnkları boğuk ses 
canavarla Katunun bmlbJanndan leria, tavanın blrdenbin dunna..•nıa 
başka bir şey duyulmuyordu. 

Bu bir sürü kadının karş.ısmda 
koi·kudan şaşıran herif: 

- Merhameti diye iAledL 
Katu 10rda: 

- Neredeler? 
- Oradar 
- Aç., yolaıa t!lelll pbertfrim. 
Canavar kolunu uzatarak demir 

kolun beş kadem kadar yükseğinde, 

duvann üzerinde bir çıkıntı teşkil e
den bir düğmeyi gösterdi. 

J{atu herifi bırakarak sıçradı. Yum 
rutiyle ba demir dflfmeye şiddetli 

şiddetli vurmağa bqladı. Daha ilk 
,·uruşta bir çark gUrUltüsü duyuldu. 
Demir kapı açıldı. 

O vakit mosmor kesilmiş gözleri 
hayretle büyümüş, dudaklann insan 
dayaruŞ1nın çok Ustüade bir korkuyla 
bükülmüş iki adam, iki cadı meydana 
çıktı. 

Katu, tüyler ürperten bir kahkaha 
ile: 

- Kurtuldun11.1f cllye batırdı ve 
hıçkınklannı tutamıyarak duvara 
yaslandı ve: 

- Kurtuldanuzf diye tekrarladı. 

- Katur 

kapının açılmasının. henOz sat ve ser
best 1ualışlannın demir maklntden çık

ma tarının sebehi kendiliğinden meyda. 

na çılnyord u. 

Bir sıçrayışın 1\atunun yanına 

vardılar. Ve didtrint. kapanarak birer 
ellerini tutup Öptiilcr. 

Kutu, du\'ara da)anarak hu adam 
tarın teşekkürlerini. tatlı Te "ddt-tli 
olan ruhunun düşündfttil nom:ıl bir 
sonuç olarak kabul etti. 

Dev yapıtı, canavar herif fge, çar
pık bat'aklarlle sıçrıyarak koşarak, 

korku ve dehşet içinde kaçtı .. 
Dar yolda her şey !!lemizdf. Yalnrs 

şehirdf' haşhyan katlllmın gUrU1thtl• 
bofuk boğuk duyuluvorda. 

tik önce bu hayretten kendisini 
kurtaran ihtiyar rardayaa olda. Ka" 
lan çatılmıt. bıyıklan dimdik ohaq 
ol dutu halde ayavıı 1t1t1'<llra1r: 

- GideHm? Allah onlana IK!ıa.. 
nı •mdn ! dedL 

Onlar? .. 

thtiyar asbrfn rlftşffnt'ftlfne cl1"9 
onlal' ken,Rqfnl .e oflun• isim 'ffril· 
mlyecek deret'edt t'ananrea bir ..... 
eeye kovan aJ~k cellltlardr. 
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271 - Mühendis Loe hizmetçiye Aelitayı sor
da. Hizmetçi bf1111iyordu. 

272 - Hizmetçi kız da Aelitanın nerede oldu
ğunu bilmfyorda. l.A>sa hıanoviçin de kaybolduğu. 
nn ı;:ih·l4.'"i. 

273 - Los çok fena bir vaziyette kaldığını 'his. 
setti. Sevgilisi de, arkadaşı da meydanda yokta. 

r.ı - Ertesi satıah Loe handa büyük bir kut 
girdU. 

275 - Bu bir hava gemisiydi. Ve içinde de A 
elf ta vardı. 

276-Aelita anlattı: 
- Şehirden geliyorum. Babam beni seal ve 

arkadaşını öldilrmek vaztfe~ile !?Önderdi . 

• - PA1tDAYANTN OLTTMO 

- Evet, rfdeUm. Daha yapacak - Oldü ! diye tekrarladı. 
ftlerimiz varı sözlerini 8ÖyledL Bu anda bu dar yerin ağzında 

Ba sözleri. heyecanını tamamen vahfi, titrek, hiddetli bir ees: 
aklıyaa bilyU.k bir sotuk kanlılıkla - ltte buradalar! diye gilrledl 
IÖylemiftL Arkasında yirmi kadar asker bu. 

Ukln ihtiyar asker bunu anladı. lan#ln korkunç yiizlü bir adam nefes 
Dl~lerinfn aruında: nefese meydana çıktı. 

- Şimdi aslanlar zlndrden bopn- Ba adam, avlarını arayan, oflu-
dılar. Vay sırtlanların haline! .. Hay- nun tekrar dirilmesi için lizımgelen 
dl, gel Katu! diye batırdı. kanı almağa gelen kudurma~ münec

Katu, bir adım atmak istediyse de cim Rüjjiyeriydi. 
birden bire çöktü. Şövalye: - 36 -

- Aman yarabbi.. Yaralı! dedi. ZiNCiRDEN BOŞANAN ASLANLAR 

ihtiyar Pardayan, hemen Katunun lki Pardayan yerlerinden sıçradı. 
zaten yırtık olan gömleğini yırttı. Göf lar. Ve deliğin ağzına doğra atıldılar. 
sUnft açtı. Geniş ve derin bir yaradan 
aka aka biten kan yalnız bir kac dam. 
L\ kalmıştı. 

Katu: 
- Siz gidiniz! dedi. 

- Sensiz asla! 
Kata yeniden gfllUmsedl. Gözleri

:nı e\'vell ihtiyar sonra da genç Par
dayana dikti. 

- Gene eski halde.. Onlar sizi ele 
geçlremiyecekler.. Gidiniz_ Elv~da ? 
diye mınladndı 

İki Pardayan da diz çöktü. Biri 
Katunan başını öbürü omuzlarını tut. 
ta. O hAlA gülUmsUyordu. Artık öle-
ceğini anlamıştı. Birdenbire f(;valye
fe dikflen gözleri cam gibi parıldadı 

dudaklannın arasından zayıf bir ne. 
~es ~ıktr. J •te böylece Şö•r:lye dö Par-
4ayana bakarak ve gül81118iyerek can 
•ftl'dL 

r llttt,. Pardayaa bir JAnet an
\ l'Uak a 

- Ö1cl8 ! declL 

Duvarın sağ ve solona çekilen kadın
lar onlara yol verdiler. Fakat baba ile 
oğul geçince koridoru tekrar kapadı· 
Jar. · 

- Katu öldU. 
- lntlkammı almalıyız? 
- Gebersin askerler!. 

- neri ! .. tleri ı .. 
Bir saniye içinde Pardayanlar 

meydana çıkan askerlere rastladılar. 
Bunlardan ikisi baha ile oğulun elJe.. 
rinde bulunan kısa, tuhaf ve mahmuza 
benziyen bir silihm darbesile yere 
yuvarlandılar. 

Bu müthiş hiicum ve bu iki adamın 
arkasından ortalığa ölüm saçmak için 
koşan korkunç kadınların öntinde as
kerler dardalar. Baba ne oful ilen iki 
askerin mızraklannı almışlardı. Ye
niden h8cum ettiler. 

PARDAYANIN OLOMO 

tesi hançerlerini, kılıçlarını, silahl~
rını sallıyorlar \ 'C acı acı bağırıyor
lardı. 

Askerler karmakarışık bir halde 
merdivenleri çıkmağa başladılar. 

Pardayanlar hiç bir şey söyle. 
meden sıçraya sıçraya onları takip 
ediyorlardı. Her sıçrayışta bir mızrak 
iniyor, her mızrak inişte bir küfür fır-
lıyor ve bir adam düşüyordu. Bu böy
lece bir iki dakika kadar sürdü. 

Baba iJe oğul birdenbire kendileri 
ni açık bir avhda buldular. Rahat ra. 
hat nefes alarak rüya görüp görme
diklerini anlamak için gözlerini kal
dırdılar. Karanlık Tampl zindanının 

binasını, sabahın yaklaşması dolayısi. 

le sasaran gökte hafifçe panldayan 
yıldızları gördüler. Çan seslerini pat. 
)ayan tüfekleri, çığlıktan duyarak 
titrediler. 

- Ateş! Kumandasını veren bir 
zabitin sesi duyuldu. 

Her iki Pardayan, hemen yere 
yattılar. Kurşunlar üzerlcrinden geç-

ti. Tekrar sıçrıyarak ayağa kalktılar 
Subay, askerleri koridorun sonun 

da bir sıra üzerine dizmişti. Tüf ekler 
boşahn'ca: 

- lleri ! kumandasını verdi. 
O vakit, günün ilk ışığiyle aydın. 

Janan bu dar yerde duyulmamış. işitil 
memiş bir mücadele başladı. Askerler 
~ardayanları bu kudurmuş kadın sU· 

· rüsünün başları sanarak etraflannı 
' sarmışlardı. Baba ile oğul arka arka-
ya vermJşlerdl. Etraflarında ukerler 
ve askerlerin etrafında kadınlar d~. 

nilyorlardı. 

- .. '"lhr sıtada RUJ.Jfyerl JbeUer ede-

rt!k, saçıarmı yoıaı aı< bt!ı hem sen;em 
koşuyordu. 

- imdat! imdat! Kaçı) orlar. Ki• 
se kalmadı mı? lmdat, imdat! 

Böyle bağıra bagırn lni)ük kap&)a 
\'ardı. Ne yaptığını bil mi> ecek derece· 
de şaşırmış oldu~u için bu kapıyı •<
tı. 

Kollannda beyaz mendil sarılı ka
tolik çeteleri geçiyordu. 

Rüjjiyeri; 
- Buraya! Buraya!.. Sefilterl 

sözlerimi dinlemiyorlar! diye bağır. 
dı. 

Gözünün önünde, içinde çığlıklar 
yükselen bir e'i soyuyorlardı. 

- Buraya geliniz 1 Burada Od 
llügno nr ! Size lanet olsun! diye 
haykırdı. 

Katiller yağma ile uğraştıktan i
çin buna aldırış etmiyorlardı. 

O vakit müthiş hıçkırıklarla •• 
varlara çarparak göğsüne ,·urarak 
tekrar Tample girip gelişigüzel bajlw 
ra bağıra koştu. Ve Rusetle Pagettn 
kilitlediği karakolun bulunduğu avbe 
ya nrdı. 

Bu askerler, gürültiiden uya•unrt
lar ve kapıyı kilitli bulunca korkuyla 
pencerelerin demir kafeslerini vık_., 
ğa uğraşmağa başlamışlardı. 

- Bekleyiniz! Size yardım 
c.-eğim. Çabuk. çabuk! .. 

Bir çavuş: 
- Allah aşkına ne oluyor? 

bağırdı. 

- Çabuk, cabuk- Kurtuluvor 
Bana onların kanlan IAzım ! C~ 
lşte demirler lfrildl. 

Bu anda kopan bir .ntrültil R 
yerf vf oldufu yerde bıl'fktı. 

Avluwı: 
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Tonton amca ynkın dosUanndnn 

birine bir mektup göndermek iste. 
nıl§U. Zartı da dah11,olmak Qzcrcı 

Zartm Ozerlne b1r pul yapı§tırmn.k 

\ lbı:aMk .J'abt Jltıl .ur;ta YBflJJiıeak ) 
yerd• fllb'm•.fma yapr:ıı. Nihayet 

JrDc:a MP .,,, Dt1 ~lvJJtldl. 
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Afrika o.nnaııla _ 

da tıcsndll~ cdl. 

n bı.ı boftn \'ahşi 

,ıl\yvanlnrm l!D tcb 

lfüc:iı;S olarak ta nılır. 

1-ı 
Kalwc l:cltoıeslnin nereden geldi. 

l:1'lnl biliyor mus;,ınuz? Bu lm'U oln. 

rıık malOm dcğllcUr. Yalnız bir fd. 

dinyn göre bu ltcllmcnln menşei ştm 

di İtalya lle harbeden Habeı;l!l.an.. 

mış. Ve E:ıb<;:;lerln' kul'nndıklan- bir 

mahsulün .ndı ohuı J\:affada.n , aıw. 

mıştır. 

iı 

Amerlkadn beyaz. 

lnr Uk oturmaya 

ba-,ladığı ır..aman 

~:c>yun hırsızlnn ö. 

lilm cczruıına çarp .. 

tınhrdı. 

Ed Ek admda bir Amerikalı dUn 

y~m en kıaa adını taşıdığını iddia 

etmektedir. Hal~ Çlnde Hangslov 

oehrinde 1wıa nd rekorunu kıran bir 

Çinli vnrdır. Bu adamm adı sadece 

"l,.dlr;. 

* 1935 senesinde 1n. 
ıgiJ~e en çok se 

~1ıeıı ~tin 

kim ·olduğuna dair 

bir ~ ;)"pmı§lar 

kim :kaznnmış· .. bfu. 
yor musunuz? 
Bizim-m~hur Vıı.k 

ıtk nmcıı. 

1ı 
Hind mJhracclerl de ruırile§ıneğo 

bqlamışlıırdır. Dünyanın en zengin 

ınibraceıerinden biri sayılan Patfala 

mlhru.co?Bi 750 bin !rank kıymetinde 

hususi bir tayynre satın almıştır. 

,şimdiye kadnr fil sırtında seyllhD.t 

eden mihrace bundıın sonra hususi 

tayyareslle seyahate çıkacaktır. 

* 
er erkek cocuklan 

uı kız 1.srnl vcrtr. 
er. Bunun sebebi 

ıymcW addedilen 

erltck çocuklarını 

nazardan aakla. 

m&.ktır. <,..'inde kız çocukları hiç 

sevilmez' hatttı., bazan .ııokaklara 

bırakılır. 

Dişlerini tedavi ettiren yalnız insanlar olmazya pekala hay. 
vanlar da ·olabilir. işte resimde görüyorsunuz. Bir köpek bir 
dişçiy.e gitmiş ve dişlerini tedavi ettirmeye, başlamıştır. Dikkat 
ediniz. o da, tıpkı insanlar gibi, dişçinin iç gıcıklayan aletlerine 
pek bakmaya .. cesaret edemediği için . başım çevirmiştir. 

1 Sihirbaz divor _ki: \ 

Sağ ımı, sol mu?· 
Hesapta ·çok kuvvetli olduğu

nuzu arkadaşlannn:a ispat ıct;· 
mek istlyenlcr aşağıdaki sa
tırları dikkatle okusunlar. 

Yedi. adet on paralık alınız ve 
bunları arkadaşınıza vererek, 
size bildirmeden beşini bir 
avucunda, ikisini de diğer avu. 
cunda saklamasını söyleyiniz. 
Bu iı bittikten sonra, bir tek 
sualle 2 adet onluğun hangi a
vucunda sakladığını bileceğinizi 
söylersiniz .. 

Bu neticeyi elde etmek için 
arkadaşınıza sol avucunda sak
ladığı paraların adedini aklın. 

dan iki misline, sol avucundaki 
paralann miktarını da üç misli
ne çıkararak iki yek\tnun biribi
rine zammetmesini söyleyiniz. 

e .. ,~ .. •.ur ... 
$tMt"UMI V1 

'ô•l•ll\t• .. , .. 
An, ·•ftlllıi*'-1~ 
,., ... t a .. u ... · 
1&.Lfl'\l t\ CİMtO. 
ıu ... ,.,,.wı .... , ... ..: 

Bu rakam ya 16 veya 19 olacak'· 
trr. Şöyle ki: 
2X5=10 yahut 2X2=4 
3X2=6 yahut 5X3=15 

16 19 
Arkadaşınızdan bu rakamı 

sormayınız. Yalnız bulduğu ra. 
kamm 2 ile kabili taksim olup 
olmadığını sorunuz. Başka sual 
sormıyacağmızı bidayette sö.ı 
verdiğinize göre, biricik sualini
ze verilen cevap üzerine uzun 
müddet düşünür gibi bir vaziyet 
alınız ve bir çok uzun hesap· 
lardan sonra neticeyi bulmuş 

bir adam gibi .2 onluğun hangi 
avuçta. bulunduğunu söyleyi· 
niz. 

Bu basit hesap oyunu arkada§ 
lannızı hayrette bırakacaktır. 
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1 Hesap eğlenceleri 1 

Açık gözün .mektebi 
Day Açıkgöz İstanbul civann 

da hususi bir mektep açmaya 
karar verdi. Bulduğu binanın 

birinci katında sekiz oda, orta
sında da küçük bir salon vardı. 
Bay Açıkgöz 24 talebesini hep 
ayni büyUklüktc olan odalara 
;dağıttı. Kendisi de odalarda o
lup bitenleri görebilmek için 
salonda kuruldu 

Geçen çarşamba . günü öğle
aen sonra 'çocukların canı sıkıl

dı. Hep birden Bay Açıkgöze 

müracaat ederek vakit geçirmek 
için oyun oynamalarına müsaade 

istediler. O zamana kadar ço-
1 cuklar odalara şu şekilde taksim 
edilmişlerdi. 

~ 
.. ~ 

3 3 : --3 i --
3 3 

Oturduğu yerden hangi tara. 
fa baksa dokuz talebe ,gören B. 
~çıkgöz çocuklara şu cevabı 

Terdi: 
- Oynamanıza müsaade edi· 

yorum, fakat bir şartla .. Şimdi
ye kadar olduğu gibi oturdu· 
gum yerden hangi tarafıma bak 
sam karşımda dokuz talebe gö
teceğim. 

Yanm saat sonra bay Açıkgöz 
drafma bir göz atınca, şu man. 
orayı gördü. 

~ı-1-~ 
4. 1 1 1 ~ ' -------1 

Bay Açıkgöz her tarafta dokuz 
jalebe görerek memnuniyetle 
güldü ve çalışmasına d, v .m 
etti. Halbuki 4 çocuk .u ... ulca 
mektepten sıvışarak yanındaki 

§ekerciden ~eker almaya gitmiş 
lerdi. Biraz sonra 4 yaramaz be· 
raberlerindc dört de arkadaş ge
tirerek döndüler. 

Tam bu sırada Bay Açıkgöz 
gene teftişe çıktı ve hiç bir gay. 
ritabilik göremedi, çünkü ço
cuklar §U vaziyeti almışlardı. 

~[& 
Biraz sonra çocukların dört 

arkada~ı daha mektebe gelmiş, 
bu suretle mektebin mevcudu 
32 yi bulmuştu. Bay Açıkgöz 

yeni bir teftiş daha yaptığı hal
de gene işin farkına varmamış
tı, çünkü bu sefer pe odalarda 
§U manzarayı görmüştü: 

' Bu sıkışık vaziyette dört mi
safir daha gelmez mi? Çocuklar 
bunun da çaresini buldular. Bay 
Açıkgözün oturduğu yerden 
bakılınca her yandan 9 kişi gö
rünebilecek şekilde odalara da. 
ğıldılar. 

Nitekim Bay Açıkgöz teftişe 
çıkınca gene her tarafta 9 kişi 
gördil. Bu sefer çocuklar odala
ra şu şekilde taksim olmuşlar
dı: 

O ~ O' 
- ·-

9 9 1 ---
0 9 o 

Akşam üstü misafirleri bera. 
berlerinde altı talebe de alarak 
mektepten ayrıldıkları halde B. 
J\çıkgöz işin farkında bile olma
mıştı, çünkü mektepte 18 çocuk 
kaldığı halde her yanda 9 kişi 

görünyyordu. 

~. 61~_4. 
~r o 
~o 5 

Bay Açıkgöz ancak yemek za 
manında işin farkına vardı, fa. 
kat iş işten geçmiJtİ.. 

Şimdiye kadar hiç 123.456.789 
rakamı ile 9 zu dar bettin iz mi? 
Darbctmedinizse hmccn darbe
din. Netice çok enteresan çıka
caktır. 

KATLAYIN ı:~ ! 

KED.IMİ YlKAMAK tSTE 
. t>iGİM ZAMANLAıR. -
KAÇAR F9AKAT ŞIMt>l 

K U RTULAM IYACA. K, 

RESMİN NÇ)K_ 
TALI YERtN
DEN KATLA"YI 
() l\.L ARINl 'I \J -
K.ARt>AK' RE
SiMDf t\İ OK
LARA KADAR 
~ÖT ÜRÜN. 

gazetemizin 5 inci 
sayfasında 

Kllı;Uk okuyucularımız mektuplar 

la bize bulmacanın say!alnnna ko. 

nulmamaamı, çUnkU keserek gazete 

lerlnJ boz~ak lBtemcdlklerlnJ bll • 

dirdiler. biz de bulmacamızı 

bugünkO gazctemlzin .~ od s:ıy!llBl 

na koyuyoruz 

Çocuk 
haft:asının 
tavsiyeleri 
Evde patats soyunca kabuk 

Janm atarlar. Bu hiç iyi bir fi. 
det değildir. Patates kabukla.. 
rrndan pek güzel istifade cdiiir 
bunları kurutmalı ve sonra ateş 
yakmak için çıra gibi kullanma
lıdır. 

Evde patates soyunca kabuk 
ki meyve veya sebzelerin bozu. 
lap bozulmadığını anlamak ga· 
yet kolaydır. Baş parmağmnla 
kutunun alt tarafına hısımz. 

madenf bir ses r_ıktlfı taJcdirde 
kutunun içinde h•va· old11iun11 

rne.}l'Ve VI! -J.~ledn &-ubnuı 
bJdaffu.wı' hfi'~ 
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air Türk gencinin sevıan 
adasında başından geçenler 

- 16 - Yazan : N. M. 

Ercümeııdi o gece kuçuk !.:ır 

kulübeye tıktılar ve kapıra b,r 
nöbetçi diktiler. Çocuk bütün 
yorgunluğuna rağmen uyuyamı 

yordu. Aklına bin bir türlü dU· 
şünceler hücum ediyor, gözünü 
bile kapa.masına mani oluyor. 
lardı. Düıündükçc endiıeteri 

büyüyor, ve dakikada bir sağa 
sola dönüyordu. Nihayet yata· 
mıyacağmı anladı ve kalkarak 
kulübede bir aşağı bir yukarı 

dolaşmağa başladı. 

Cuna onu niçin yakalatmı~tı? 
Ercümendin ona ne faydası ola
bilirdi. Birdenbire aklına adaya 

ilk ayak bastıktan günün hadi. 
seleri geldi. Tabanca sesi, yerde 
yatan ihtiyar, kaçan cani, or· 

man içinde saatlerce süren ta
kip .• Sonra da şehre koşup po. 
lise haber vermek, Joenin kapı
yı kırarak içeri dalması, Cuna-

nın kadın gibi hareketi .. Evet 
anlamıştı. Cuna Ercümentten 
intikam a1!'11ak istiyordu. Bu a. 
z;lı haydudun intikamı müthiş 
olsa gerekti. Ercüment titredi. 
Filmlerde görmüş olduğu o iş

kence sahnderini tekrar görür 

gibi oldu. Direğe bağlannuş e· 
·sirin etrafında yüzlerce vahşi 
bağırarak dansediyorlar, ve ka. 
bilenin muharipleri nişan alarak 
zavallı esirin dört bir etrafına 

ok atıyorlardı. Ya oklardan Liri 
hedefini şaşırıp esirin vücuduna 
saplansa .. Tam merasim bitip İ· 
dam sehpasına ateş verileceği 

anda bir gtitültü oluyor, taban
ca sesleri işitiliyor ve çalılar a. 
rasından arkadaşlarını kurtar
mağa geliyorlardı. Bunların en 
önünde Ercümendin pek iyi ta· 
nıdığı bir sima vardı: 

Eirdenbire. b a ş ı n a bir 
şey çarptı. Ercüment sıçr.ıyarak 
geriledi. Kulübenin direği~ 

çarpmı~tı. 

- Ne düşünüyordum ben, 
diye kendi kendine mırıldandı, 
E.-et bir esiri arkadaıları kur. 
tarın.ağa geliyorlardı. Sinema 
bu. Joe buraSI~ nerede bula .. 
cak? Beni nasıl kurtaracak.. Si- :} 
nemada her fCY iyi, tatlı bitiyor. ~~ 
Ama bakalım hayatta böyle mi 
ya. 

Oturdu. Yarın, cellatları naul 
karşılıyacağını düıünüyordu. 

- Hiç olmazsa erkek gibi me
tanetle öleceğim. Bir ah! Bir a· 
man ! bile yok. 

Birdenoire bütün yorgunluğu 
üstüne çökerek evde yumuşat: 
ve rahat yatağında daldığı uy· 
kullan daha derin bir uykuya 

dal eh. 
ı;; ıı; 

Ercüment kardeşlerile Tokyo 
bahçelerinde garip kıyafetli hiz
metçilerin getirdiği süslü bar· 
daklar ic;inde çay içtiğini görü
yordu. Birdenbire ·omuzunu biri 
kavrıyarak silkti ve boru gibi 

bir sesle: 
- Haydi, diye bağıTdı. 

Ço:uk önce zelzele olduğunu 
zannetti. Gözlerini açınca bic 
yerlinin başucunda beklediğini 
gördü. O .zaman rüya gördüğü. 
nü anladı. Yerli ~bah olduğunu 
ve reisin kendisini çağırdığını 

yan:nyama!ak İngilizcesi ile ço
cuğa anlatmağa çalış:yordu. Er 
cüment onu takip etti. 

Reisle beraber Cuna ve arka· 
d::şhırı bu sefer meydan!tkta 
değildiler. A ğaçlarm altında o. 

turuyorlardı. Ercüment yakla· 
şmca kahvaltı ettiklerini gördü. 
Hindi~tancevizi, muz ve diğer 

bir çok bilmediği meyveler yi
yorlard=. Çocuk o zaman ne ka.. 
dar acıkmış olduğunu anladı., 

Adımlarını sıklaştırarak yalC
laıtx. Fakat Cunarun hain na
zarlan ile kartılaımca derhal 

. . 

Mektepliler müsabakas;-
No. s 

Yukarıda gördüğünüz resimler, mü.."labak:ı:nıza .iştinlk ccıea 

küçük okayucu1arımızındır. Buna siz de·iştirak edebilir \'C rea 
minizin çıktığı gün öğleden Sonra idarehanemize uğrıynn~k 
t.ediyenizl alabiJirsiniz. Hundan klı:-ka bu isimleri yazıh o!mı - . . . 
yan küçük okuyucularımı7.ı tanıyııı bildirecek ola11lara da he 
diyeler vereceii7~ 

Beşinci listemizde neşrettiğimiz 
resimlerin kimlere altolduğunu . 

yazıyoruz: 
Soldan sağa: 259 Sabahat, Kadırga 61 inci mektep; Doğaıa 

Torunoğlu Fransız Senjozef mektebi; Matmazel Gazaryan vcı 
Varyan Gazaryan 781 M. Vedat Kabataş erkek lisesinden; 4ŞS 
Mualhi Kandilli kız liiesi;· 562 Salahaddin İstanbul erkek liseşi; 
283 Hüseyiı{ Davutpaşa ortamcktebi; 676 Muzaffer 13 üncil 
mektep; Metin Pekcan 42 inci mektep: ·447 Ulviye 24 linci · 
ilkokul; İsmail Ulke, Unkapan_ı Atlamataşı. 

• 
+t:ı f. \ - f. l ı=ı lif :~-.A~ c 

IA l l _- ~ı ~{ ~ LrJ• )i 
~l 11 'J J 

11 Şen sözler 1.1 
-Oğlum çorbanı niçin içmiyor- Mua1lim - Napolyo:: ne 
sun? zaman öldü? 

- Anne, ben çorba sevmiyo· 

rum. 
- Seviyormuşşun gibi yap 

bakalım ne olacak? 
- Yiyormuşum gibi yapsam 

olmaz mı anne! 

kendini topladı. Dudakları ;ıra. 

sından: 

- intikam . ... kelimesi bir fı

sıltı halinde çıku. 
(Devamı varJ 

Talebe - Bilmiyorum. 
Muallim - Kitabında yazılı· 

dır, bak bakalım bir kere. 
Talebe - Bayır, gorcmiyo

rum. Burada yainız Napolyon 
yazıyor, yanında da 1 iG~·1821 

rakamları var. 
Muallim - i;i ya i~te, de~ek 

ki 1821 de ölmüş. 
Talebe - Ya! Öyle m'., 'oen 

onu Napolyonun telefon numa
rası zannediyordum. 

Harflerle resim yap,voru7. 
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Miki, adaya doğru yaklaşarak birdenbire gözden kaybolan 
tahte.bahiri muhakkak surette bulmara karar vermişti. Suyun 
altında yavaş yavaş yol aldığını dikkatle takip ettiği tahtelbahi· 
rin esrarengiz bir surette birdenbire ortadan kayboluvermesine 
bir türlü akıl erdiremiyordu. Nereye giderdi .. Bu şeker değildi 
ki suyun içinde erimiş olsun. 

Miki başını kaşıdı. Bunu çok sıla;?tıl;ı zamanlarda ekseri. 
yetle yapar ve sonunda da istediği neticeyi elde etmek için na· 
sıl hareket etmesi lazımgeldiğini kararlaştınrdı. 

Kendi kendine: 
- Denize dalmaktan başka çare yok, dedi. Dalmah ve tahtel 

bahirin nereye gittiğini bulmalıyım .. 
Miki tayyarenin kanatlarını bükerek onu bir tahtelbahir 

haline sokmak için hareket ettirmesi icap eden mani-.·elayı oy. 
nattı. Tayyare bir saniye içinde tahtelbahir şekline girmiş ve 
denize dalmak için başaşağı inmeye başlamıştı. 

Denize daldd~tan sonra çok dikkatli bulunması, dört bir ta· 
rafı iyice gözden geçirmesi liizımgeliyordu. 

Garip şey .. Nereye başvurduysa bir ipucu yakalıyamadı. Her 
halde adanın suyun içinde bulunan kısmında gizli bir yol ola· 

ÇOK VAKINDA 

caktar, ki, tahtelbahir buradan ı;ec;:p ı;:itmi~ ve :.ürd:r::.ıır..: g;jz. 1 
den kaybolmuştu. 

Mikinin aklına bunddn b.:ışka bir fötımal :! ~lm.yoı Ju. 
Miki birdenbire sendeledi. N'e göruyord,:.? işte önünde kJ. 

caman bir gölge vardı. 

- Ta kendisi, dedi. Yakaladım nü1.ı.yct t.ı.:1t.:~~ahiri. 

Tayyare tahtelbahirini hızlaştırdr. Golgeye ya!daştıkc;a b:.ı

nun pek de tahtelbahire benzemediğini görmüş fakat kararını 
vermezden evvel daha yaklaşmayı tasarlamıştı. Biraz daha yak. 

laşınca tamamile aldandığını anladı. Bu kendi tahtelb.J.hir tay· 
~raresinccn büyük bir köpek balığıydı. Süratle yolunu de~iştir· 
di; tahtelbahirine balığın süratinden daln çok yol verdi . 

~hki su altında arnştırmalannın bir netice vermiycceğini 

anlayınca adayı bir de hlvadan araştırmayı akıl etti. Heır.en 
havalandı. Bunu daha etönceden akıl etmediğine kızdı. Sebebi de 
şuydu: 

Miki ilk h::ıvalanışındl adanın orta ;•erinde büyük bir delik 
olduğunu ve burada bir çok evlerle fabrikaların bulunduğunu 
görmüstü. Acaba burası haydut sakallı Gorilin yeri miydi? 

Bu sayfalarda yepyeni şeylerle 
kar~ı~aşaca~s•nıız.. Gaz.eteniz.de 


