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Uzak şarkta 

Japon • Mançu kuvvetleri, Sovyetıerln himaye ettliil Mogollara karşı 
harp llln etmeksizin hakiki muharebeye glrlftller. 

Huduttan kilometrelerce içeri girildi; top ve mühimmat 
iğtinam edildi; bir çok ölü ve yaralı var 

Japonlar, İŞİ büyütmek istiyor 
Bütçelerine 4 milyon Ven 'tahsisat koydular ' 

~ırapOaırolfll müea(§le0e$H 
İngilizler ve Franıızlar Habefistan gibi geri bir mcmfohet istiklal 
müdafaa ederken Arap memleketlerini hala müstemleke lıalincle t 
maları üzerine, Suriyede, Mısırda ve diğer yerlerde İsyanlar kabar 
ğı yazılıyor. Resmimiz, Mııırda milliyetçi talebenin itfaiye hortuml 

ile mücadelesini gösteriyor ..• 

Avrupaya "keyif 
için ,, gidilemiyor 

Dört tlccarın aeyyahat dllejl redded.ldl 

den reddedilmi§tİ. 

Muharebenin cereyan ettiği Mogol ovalarından bir manzara ... 

Ticaret odası meclisi dün top· I 
lanmııtır. Muhtelif sebeplerle Av. 
rupaya gitmek istiyen tüccarların 
döviz :mü'laadesi hakkındaki di -
lekleri okunaraK bunların bir kıa· 

mı kabul, bir kıamı reddedilmİ§ • 
tir. 

Dünkü on altı müracao.lten c 
ikisi .kabul olunmtJ§; dört ts.:ir 
Avrupaya seyahatleri iste~i rcd 
ded ilmi§tir. · · Moskovadaki Japon elçisi 

Beynelmilel bir komisyonun teşkilini istiyor 

Japon Dışbakanı istifa edecek Bu mesele evvelki celselerde 
olduğu gibi dün de uzun münaka· 
şalara sebep olmuştur. 

Kızamıktan 

Mektepler 
Tas ajansının Moskovadan bil-

d'rdiğine göre, Ulanbatur'da 12 
~l!batta sabahleyin saat yedide bir 
Japon - Mo.nçuri müfrezesi hudu
da Yedi ki'omctre mesafede bulu
~an Pulundersu'daki Mogol hudut 
atükoluna hücum etmiştir. Müfre· 

~: iki kamyon ve bir otomobil içe
~.ıa:nde bulunan el mitralyözü ve 
"ç topla mücehhez 500 kişiden 
llıiirekkepti. Kamyonlara iki tank 
\te iki uçak refakat etmekteydi. 

Hudut karakolu mütearrızlara 

t !ddetli bir mukavemet göstermiş 
ise de bunların adedi bet misli fa
ik olduğu ve mütearrızlar karako
lu arkadan çevirmeğe çalıştıkları 
için muharebe yerinde bir hafif 
top bırakarak çekilmeğe mecbur 
kalmııtır. 

Mütearrızlar bu topu alıp gÖ· 
türmüılerdir. Japon - Mançuri müf 
rezesi hudut muhafızlarım takip 
ederek 10 • 15 kilometre içeriye 
girmiıse de takviye kuvvetleri ye
tiıerek mütearrızları Mançuriye 
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Çalışan 
kadınlardan da 

! 
i Yol vergisi 
1 ahnacak 
1 .. Ankar&dan haber verildiğin~ 
1 ~0re, memleketin muhtaç oldu

! ~ köprü ve yolları yapmak için 
l lıanç vergisi veren kadınların 
i d, y 1 . . 1 . k 
ı l o vergısı verme erı arar-
j 'tlırılmııtır. Vergi 18 ile 60 

1 );ı,! arasındaki kadınlardan alı
: l\ 
j lcaktır. 
.
1
: 

1 
liükumetçe hazırlanmakta o

• iltı bu kanun projesi Martta Ka. 
i tttı..ıt.. ·1 k . ! ... ya verı ece lır. 

1 ,. ~rkeklerden alınan yol vergi
! ,:nın de bir miktar yükseltilme
~ ltıuhtemeldir. ........ ················································· 

Fuhşa teşvik 
Yeıildirekte oturan topçu ge . 

dikli ha§ çavuşlarından Orhan za. 
bıtaya •bir tikayetname ile baş 
vurmuş, on altı yaşındaki kız kar
de§i Nerimanın üç gündenheri 
evine gelmediğini, evde sandık 

içinde bulunan 120 lira İlf~ bir he· 
tibirlik altınının da meydanda 
bulunmadığını bildirmiştir. 

Orhan, kız karde§İnin akıl has· 
talığına müptela olduğunu, Sul . 
tanhamamında çorap fabrikasın -
da çalışırken bir arkadaşı ve ha . 
baaı tarafından iğfal edilerek fu . 
hu~ maksadiyle evden kaçtığını 

haiber vermittir . 
Z-abrta bu tikayet . üzerine 

ehemmiye~le tahkikata baılamış. 
bu "arkada§,, ve babasını yakala. 
mı!, P.vinden para alarak kaçan 
kızı da bularak ağabcyisine tes -
lim etmittir . 

~ransac;:la, ispanyada 
Dün gece kanlı 
~arpışmalar oldu 

(Ya;ılcırı '1 üncüde) 

tardeylemiştir. Mogol zayiatı bir 
ölü ve yedi yaralıdır. Dü§mandan 
en az 1 O ölü ve 20 yaralı vardır. 

Mogol hükumeti, Mançuku hü
kumetine bir protesto notası gön
dererek mücrimlerin derhal ceza
landırılmasını ve bu hudut akınla
rına n:hayet verilmesini istemiştir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Döviz müsaadesi istiyen tacirler 
hakkında Ekonomi bakanlığı teb
liğinde "Seyahatte memlekete 
faydalı olacak neticeler alınması 

göz önünde bulundurulmalıdır.,, 

denmekle olduğundan geçen cel · 
sede birçok müracaatler bu yüz -

kapanmıyoa' 
Çilnkil ölen yokmuş 

Şehrimizdeki kızamık valtal 
rı günden güne çoğalmaktadı 

Son günlerde gerek hastahaneler 
ve gerekse hususi doktorlara yap 

(Dcımmı 4 üncüde) 

Kış olimpiyatlarında gülüne olduk ı 
.. ~ ,_. - --. ~ ~ ,_, ~ -

Ayıptır Baylar! 
Avrupada gezeceğiz diye 
Türk isnıini alay mevzuu 
yaptınız! .. 

Milyon sat:an Avrupa gazet:eıeri bizi dillerine doladı! ................................................................................................................................................................................. 
Diyorlar ki : 

"Bayrak yarı,ında hsrkes geldi. Yalnaz ortada fU zavalh Türk takımı görUnm:Jyordu. 
Acaba geceden evvel gelir ml d ye herkes merak ediyordu. Bereket versin olfmplyııt 

ışıilımn yardım.yle yo.unu ,a,ırmıyaca§ı Umlt edlllyordu., ································································· ..................•......................................................................................... 

bir.nci gelen Finlandiya takımı ... ıı..ayakta birınci gelen Alman kızı ... 

Suikastçılar haldtında bugün Ankarada hüküm verilecektir. 
. Son dakikada malUnıat alıraak yetitlirmeğe uğratacağız. 



HA.lSEK - Akşam postau 

lşidiln-ıerniş bir vak'a 

Yaş Cumhuriyet 
ka~. rolsun kral 

Btiyle nUmayı,ıe bulunan bir Venizellst papajan kurfuna dlzllml• 1 

Aıeğıd <İ ynzt~ı bir Amerikan gazetesinde okuduk, 
el .:ı .ı.;unu yüzde yüz temin cdeır-.iycceğiz, vebnli Amc· 
1 ıl.r.n cnzetesinin boynuna! 

"Kahrolsun kral! Yaşasın cumhuriyeti,, 
Bu vatanperverane sözler Girid adasının Sfokia adlı 

J..ü .. ücilk şehrinin ana caddesindeki evlerden birine asılmı~ 
i,afcsin içinden bir papağan tarafından durmadan söylen. 
mckte:tdi. Sokaklardan geçenler bu feryatları işitmekte ve 
biribi rine bak:ırak gülmekteydiler. Fakat Yunanistanda 
k·alJık geriye geldiğinden bir kuş tarafından bile olsa böyle 
gös~erişler pek münasebetsiz ayılıyordu. 

Nihayet içinden böyle uygunsuz sesler çıkan evin önUnr 
l ir manga asker dayanarak içeriye girdi ve karşılarına çı· 

kın ilk odaya daldı. Bir masanın etrafında dört beş kişi çay 
içiyorlardı. 

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

Size ne gibi bir hizmette bulunab11irim? 
Askerler de burada boyuna cumhuriyeti alkışlayan bir 

ses işittiklerini, böyle söylenen adamı abp götürmeğe ge1. 
dike1rini söylediler. Bunun Uzerine ev sahibi gülmekten 
1•cndini alamıyarak köşedeki kafesi gösterdi ve : 

- Helladan bahsetmek istiyorsunuz galiba dedi. 
Askerler şaşa kalmışlardı. Ev sahibi izahat verdi : 
- Bu sözleri üs.ima Hella bağırır. Sesi de çok keskin 

olduğundan kimse tarafından işitilmemesi için onu daima 
en kuytu odalarda hapsederdim. Fakat zavallıyı bugün pek 
•c:ıklı bir durumda gördüğümden kendi aramıza getirdim. 

Adamcağız bu sözlerden sonra da kuşa dönerek: 
- "Gördün mü yaptığını Hella,,dedi. 
Ku~, sahibinin sesini işitince, gene eskisi gibi keskin 

sesiyle: 
1 "- Kahrolsun kral! Yaşasın cumhuriyeti,, çı~lığını 
bastı. 

Askerler ne yapacaklannı gaşmp kalmışlardı. içlerin· 
'den birisi nihayet ev sahibine söylendi: 

- Fakat papağana sen öğrettin. Kuş vasıtasile krallık 
ve dolayısile hilk\imet aleyhinde propaganda yapıyorsun. 
Demek ki sahibi ve öğreteni sıfatile asrl mes'ul sensin, 

Seni tevkif ediyoruz. 
Adamci!ğlz heme~ itira,z etti: 

- Papağan yüzünden ben hi~b1r vakit ınes•ut tutulamam. 
Onu bundan iki ay evvel satın aldım. Kendisine başka söz. 
\e r öğretebileceğimi sandım; fakat bütün uğraşmalarıma 
raf~m en (lluva!fak olamadım. fıittiğiniz söı:lerden başkasını 
dinlemek bile istemedi! Herhalde eski sahibi ona bu sözleri 
ögret ni;ı olacak, bütün bu adamlar hakikati söylediğime şn· 

hi ttirler. 
Odada bulunanlann hepai söylenen sözlerin doğru 01. 

d u r~una hatta ev sahibinin kuşu satarak elden çıkarmağa 

ugraştxğma şahadet ettiler. 

Askerler ne yapmak Hizımgeldiğini kestiremediler. Ku· 
u alıp götürmeği muvafık buldular. Ana c:addeden geçerler 

ken ku§ biç durmadan "Kahrolsun kral, yaıasın Cumhuri.. 
yet!,, diye var kuvvetile bağırmaktaydı. 

Askerler kapağı en yakın polis karakoluna atınca dcr~n 
birer soluk aldılar. Fakat i papağanı karakola getirmekle 
hiç de bitmiş değildi. 

"Onu ne yapmalı?,, meselesi bUtün hükQmet dairelerini 
işgal etmeğe başladı. Kanun mütehassıslan kitaplann yap· 
raklarmı çevirdiler, fakat böyle bir vakanın eşine tcsadü' 
edemediler. Polis sicillerinde de bir hayvanın vatan iha. 
neti suçundan yakalanmış olduğunu gösteren hiçbir kayda 
tesadüf edemedik\·. Papağan ise sebep olduğu bUtiln bu 
patırdı ile alay cdiyormuı gibi gene hiç durmadan eski bil· 
diği gibi bağırıp çağırmakta devam ediyordu. 

Şimdi ku§U yok etmek ve böylece ayni kafada olanlara 
da bir misal vermek Jazımgeliyordu. Bunun üzerine iş harp 
divanına havale edildi. Harp divanı üyeleri uzun uzadıya 
mUzakereler yaptıktan sonra nihayet mahkfımiyet kararınr 

verdiler. Kararname §U sözlerle bitiyorduı 

"Böylece harp divanı ku§un vatana ihanetle ve menfi 
propaganda ile suçlu olduğunu teemmül ederek, onu ölüme 
mahkum etmiıtir! Böyle propagnnclaJara sapıtacılk kimse. 
lere bir ibret olmak üzere mahkum kuı tıpkı bir ;nıamnıc 
gibi idam edilecektir!,, 

Bu karar üzerine fazla beklcnmiyerek ku§ hemen kur. 
şunla idam edilmiş ve mezarlıkta kazılan bir çultura gömül· 
müştür.! 

SON FIRTINALARDA 
..__.~---------._. ..... ,_,.-..... --------------------~------

• l!I 

rkiyede 70 
Bulgaristanda 100 
Fırtınadan sonra havalar iyi · 

den iyiye açmış olduğundan ve 
bozulan telefon telgraf hatları ta. 
mir edildiğinden fırtınanın mem · 
ı]eketimizde yaptığı tahribat, şim-
di daha açık olarak anlaşılmıştır. 

Bununla beraber limanımızda 
batan mavv,na, motör ve kayıkla -
rın hakiki sayısı henüz belli de · 
'ğil~ir. Her gün yeniden birçok ka· 
yık, motör ve mavunaların batmış 
olduğu anla§ılmaktadır. Liman 
idaresinin Hnliçte yük dolu ol ·· 

dukları halde batan mavunaları . 
nın sayısı 23 tür. Gene fırtına yü · 
ziinden camilerin uğradığı zarar 
25.000, müzeler idaresinin ise 50 
bin lira olarak tahmin edilmekte. 
dir. 

Bütün memlekette soğuktan 
donmak suretiyle, ölenlerin sayısı 
!imdiki halde 70 olarak tes.bit e . 
dilmiştir. 

Bundan başka Karabigada 
Gölcük adında küçük bir vapur 
kayalara çarpıp parcalanmak ıu· 

Tehlikeli şekerlemeler 
......... QSlll:m ....... a:ıı ............ ı .... 

kişi öldü 
retiyle batmıştır. Zonguldakta da 
Üsküdar ve Doğan vapurları yük 
alırken fırtına ba~lamış, ve kaya -
lara sürüklenip parçalanmaktan 
korktuklarından ambarlarına su 
alıp sığ bir yerde kendi kendileri 
ni batırmışlardır. 

Bulgarlstanda 100 kifl öldU 

Sof ya, 14 - Son kar fırtınasın· 
da Sof ya ile Zogora arasında vu. 
kua gelen müthiı tren kazasında 
timdiye kadar 100 kişinin öldüğü 
tesbit edilmiştir. 

Komşuda yUzllk 
kaybolmuş 

15 ŞUBAT- 1936 

2000 Liralık 
Büqük müsabakamız 
Dün koyduğumuz 45 inci 

resimle sona erdi 
Okuyuculanmızdan ricamız şudur! 

Şimdiye kadar ne§rettiğimiz 45 resmi, evvelce rica etmiş 

olduğumuz gibi, muntazam şekilde bir deftere yapııtırarak re· 
simlerin kimlere ait olduklarını altlarına yazınız. Bu defterleri 
posta ile veya elden idarehanemize yollayınız. Fakat bu defter. 
)erin üzerine de adr~sinizi yazmayı ihmal etmeyiniz Defterleri 

1 elden getirenlere bunların teslim alındrğına dair idarehanemizcc 
mühürlU birer numara verilecektir. Posta ile gönderen okuyu· 
eulanmızın da, böyle birer numara alabilmeleri için, 'resimlerle 
beraber, Üzerlerine kendi adresleri yazılı pullanmış bir zarf 
göndermelidirler. Numaralan bu zarf içine koyarak kendilerine
s:ıönderilecektir. 

Yeni 

Cevaplann gönderilmesi müddeti 29 subat cumartesi 
akşamına kadardır. 

müsabakamız : 
Bu mUnasebctle okuyucularımıza haber verelim: Gazetemiı 

bu mUsabakadan aldığı cesaretle ikinci bUyük bir müsabaka da. 
ha hazırlamaktadır. EsasJarmı bir kç gUne kdar illin edeceğimiz 
bu müsabakaya, §imdikine iştirak etmemi§ okuyucularımızın 

da iştirak edeceklerini ummaktayız. 

Mütarekede Atatürkü gıyaben idama 
mahkOm etmek küstahlığını gösteren 

Nemrut Mustafa 
Süleymaniyede öldü. 

Bağdattan gelen gazeteler. mü
tareke zamanında lstanbulda di
vanıharp reisliği yapan ve Nemrut 
Muıtafa namiylc anılan meşhur 
vatan haini Kürt Mı:stafa (paşa
nın) Süleymanjyede öldüğünü ya· 
zıyorlar. 

Bu gazeteler Nemrut Mufitafa • 
nm hayatı haklunda yaptıkları kı· 
sa bir tarihçede şunları anlatıyor· 

lar: 
llk tahsilini Süleymaniyede ya· 

pan Mustafa Bt\P,datta askeri ida· 
diyi bitirmiş ve 1304 senesinde İs· 
tanbulda erkil.nıharp yüzbaşısı ol 
muştur. 

Rusyaya dahil şehirlerde şeh· 
benderlik yapan Nemrut Mustafa 
Balkan harbinde Enver pafa ile 
arası açıldıijı için tekaüde sevke· 
dilmiştir. Bir müddet ıesi çıkma· 
mış ve mütareke ilan edilince ka· 
rekterini meydana vurarak itilaf 

kuvvetlerine yaranmak için ne ı;. .. 
zımsa yapmış ve kendisini Bursa 
Valiliğine tayin ettirmiş ve bir 
müddet sonra İstanbul divanıharbi 
azalığına ve müteakiben de reisli
ğe geçmittir. Bu müddet zarf mda 
Nemrut lakabını kazanan Mustafs 
bütün şiddetini bHhaasa mılli ku\'
vetlere yardım edenler üstünde 
toplamış ve Ate.türkü milli hareke
tin başına geçtiği için gıyaben id•· 
ma mahkum etmek küstahhğrrı• 
da göstermİ§tİr. 

Damat F eridin 1920 de sadri
z.amlıktan düşmesi üzerine artık 
İstanbuld~ tutunamıyacağını e.nlı
yan hain selameti vatan hudutlnr• 
d1tında bulmuş ve SüleymaniyeY' 
gitmitti. 

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

Kavgada deliren kayınbirader 

Keserle engesini 
a '.J ır yaraladı 

Gelen komşusunun da parmajisnı ısırdı .,, 
Şehremininde Molla Şeref ma. halle tutulmuş, kendisinin delir ' 

hallesinde oturan muhacir Riza diği anlaşılmı§tır. 
ile karısı Şaziye fırtına yüzünden Recep zabıta doktoru tar,_f1fl' 
kırılan camların yerlerini gaz te . dan muayene edildikten sonr' 
nekelerinden kestikleri parçalarla Tıbbi Adliye gönderilecektir:_.......; 
kapatırlarken fazla gürültü yap • 
mışlardır. Evin alt katında oturan 
Rizanm kardeşi Recep bu glirül · 

50.000 kişiyi Hacı Mansur sokağında 25 nu- tüye fena halde sinirlenmiş, kar . 

e;r am·eıe 
Başaşağı düşerek 
ağır yaralandı 

Zehirleyecek bir paket kayboldu 
Geçen haf ta Londrada bir pa· 

ket kayboldu. Her yerde wku -
bulabilecek hu idi lbidiıe için bü. 
tün İngiliz gazeteleri büyük man. 
ıetlerle ilanlar yaptıkları gibi Bri
tanya radyo istasyonlaYı da her 
taat başında bu hadiseyi neıret · 
miş1crdir. 

Bütün bu telita sebepte kay -
b'olan paketin bet kilo Siyanür dö 
PotasİYUm ihtiva etmetidir. !Bu da 

mevcut zehirlerin en tiddetli.aidir. 
Paketteki Siyanürlerde tıpkı bp . 
kısma bonbon şekerleAne benzi · 
yen tabletler halinde4ir ve tam 
50.000 kişiyi zP.hiı-liyerek öldüre. 
bilirler. 

Gazele ve radyo ia.tasy6nlan · 
nın yaptıkları neşriyatın oltur ve 
aç gözlülere ihtar mahi~inde 
olduklarım elbette anlamıtıı1ız · 
dır. 

maralı evde oturan lbrahimin ka· deşine gürültü yapmamalarını 
rı11Melahat komıularından birine söylemiştir. 

misafir gitmif, bir müddet otur- Bu yüzden iki kardeş arasında 
duktan ıonra evine dönmÜ§lür. kavga çıkmış, Recep eline geçir . 

Melahat komıuda çantasını U· diği keserle kardeşinin karısı Şa · 
nutmuf, evine döndüğü zaman itin ziyenin üzerine hi~cum etmiş, bü
farkına varmıf, tekrar komşusuna yük keseri kadının ba§rna ve o -
gitmittir. Çantasını eline almıf, a- muzlarına vurarak yaralamış, e . 
çıp baktığı zaman içindeki yüzü· linden keseri almak İstiyen kar . 
ğünün yerinde yeller estiğini aör- deşine de ıald[rmıştır. 
mliştür. l Gürültüye komşulardan Akif 

Bunun üzerine iı zabıtaya ak- yetişmit, kavgacıları ayırmak is • 
setmif, yüzük Saadet iımind"" bir temiş ise de Recep, Akifin de par· 
kadının Uzerinde t:ıkmı!lır. maklarını ısırmııtır. Recep güç· 

Bu sabah Çemberl'taşta b;r ": 
melenin ehemmiyetli ıurette Y',_ 
ralanmasiyle neticelenen bir le• 
olmuıtur. 

Mustafa admda bir işçi NurıJO; 
maniyenin fırtınadan ke>Pa" t>tf 
borularını tamir ederken, 11'' 
metre kadar bir yülueklikteJ1 ~ 
yin üstü yere dütmilştür. S tlİ 
neticesinde başından ehemJllİfe 1; 
surette yaralanan Muıtafa e~~. 
eczahaneye, oradan da Cerr•b 
şa hastahanesine kaldırılmıttıf• 



Birinci sayıamızda koca sütun· 
larla ve ıerlevhalarla ilan ettiği 
bıiz kötü haberi okumuısunuzdur: 

Sonuncu gelmi§İz ..• 
Gülünç olmuıuz ... 
"Elbette bir yarııta sonuncu ol

ıtıak, birine değ;lse ötekine mu· 
lcadderdir !,, diyeceksiniz ... 

Fakat bizim vaziyet o değildir. 
Bir dakikada katedilen mesafeyi 
Gç dakikada almııız •.. 

Gözlerimi kapıyorum. l\fonzara
)ı nörür gibi oluyorum. 

Rekor kıranları alkısiadıktan ve 
der~eleri r..,,7dıktan s~nra, bir de 
ha!tıyorlar. biri eksik. .. Biz ortada 
)o!mi ... Ay, ne olduk? ... Nihayet, 
lled~n sonra, şapşal şapşal, uzakta 
törünüyoruz ..• Soluk soluğa, oflı · 
'ta pufluya geliyoruz ... 

Amen yarabbi... 
Güzel kıyafette üçiincü gelen 

lürk takımını vakt:le alkışhyan· 
lar, bu sefer: 
''Calımına bakma 
Tüy kabası! 
~vnıpa görmüf 
Beybabcuı!,, 
kralında bir alaycı makam h t 

~tııyorlar... Alaalahey tarzında 
l,:zi alkı"bvorlar ... Kahkahalar a
t~tnda, "Milli oyuncuiarımız,. ge· 
~•Yor ... 

Aman yarabbi. .• 
liani at canbazhırmda, marifet 

hpan atletlerin arka~mdan bir 
t•lyaço çıltar, taklit edeyi..., der 
eıı paskaUıklar yapar... Onlara 

l:aeıız;yoruz •.. 
.Aman yarabbi ... 

,,. ~ . 
1'~ıılıtrc.e lira ıarfederek propa 

hnda y:ıpbrıyoruz. Fakat Anado· 1 1 

\lnun şurasında burasında bina 
h~Ykel, fabrika yapmamız, haki· 
~a't~. garphla.rı p~k o kadar mel:· 

Ut h:rakır mı sanıyoruz? Hem 
o ~·b· l . • ı prop~ganda yazı arım, emın 

olun, ol<:uyanlar pek azdır. 
f·· Asıl propaeanda yerleri bu gibi 
ııl; Yerlerdir; mukayeselercllr ... 

t' Garp~aki gençlerin, - h"\tta ih 
~Yarların - ço1u !porcu oldl·~ı i· 
~111 b ·· t•· ·· 1 b ·· 1 el k 
1. ' u un goz er, ugunıer e ı" 

0 ırıpiyatlarındadır ••• 
l .. Bu tarzdaki gülünç mağ!ub'yet 
Qltt'" 

f Un Yapılan o prcpaea.ndalarr 
:._rrla zarbedilmiı rakamlara d .. e 
'tfınü·t .. ~ ur ••• 

~ le C:nç, dinç Türk h:ıyali. pek 

0~ kunıenin nazarından silinmi~ 
tı~•ktan korkulur... Hatıralardr 
ı_ 1 zaınanın dü§man propaganda. 
ı_ tından kalma miskin tipler can· 

llıtıı•tır 8 'J' ••• 

-e1t Ütün bunlar n ~çin olmu~b r? 
~e' orla.r malum değil midir? Ev 
~ ~e koıup ınate bakmamışle1 

ı. 8' 
~ ... " ır ınlllet namına ortaya cılt 
di, •alahiyetini onlara kim ver· . 

' fVA-NO' 

İ\araden zillerin 

11" toplantısı 
~lıııı h::ızırhk toplantı ında Knrade-
11 er ce-· ı· . . . 
~~rı d ... ıye ının esas nızamnamesı 
~tl\iı~ı e konuşmak için kendini Kara
ltıhtt Bayan bütün arkadaşların 1C 
~Jıı":_azar giinü saat 14 de Cağ-al · 
~ oııl'll h .. alkevi binasına gelmeleri 
~r. 

---------------------
11 'reşekkUr 

--· 8 7 2 - 936 Salı günü akşa· 
~a: el'beyin:le evimizde bir 

a batlangı:ı olmustu. 

~~~pek büyük fetla!,arlıl· 
.-..~, lhteren tüccardan 
"~~ ._ Kamil kardeşlere te . 

~-~ b.._"'1Jıi •U'llarıı. 
4.lurJıan. Nihat, A~ Omcr 

Dniver-siS:ede 

Pedagoji 
enstitüsü 

Kurulması hszırlık
larına başlandı 
kadro yapıldı 

Haliç Şirketi vapurla
Tını geri alamıgacak 

Şirketin belediyeye olan borcu
nu ödeyemiyeceği anlaşılıyor 

Edelb>lyattta ........................ 
&Btlmaıs 

Peyami Sala yazıyor: 
Bir antolojide adı unutulan kıyın 

sahibi muharrire dedim ki: 
- Bizde bir edebiyat tarihine ve 

bir antolojiye girmek için edebiya 
mensup olmak ne şarttır, ne de kafidi 

Şart değildir; çünkü, edebiya 
mensup olacağınız yerde, antoloji m Günden güne inkişaf etmekte 

olan l:ıtanbul Üniversitesinde ye. 
ni bir şube ihdas edilmektedir. 
Kamutayın ıon toplantısında ka • 
l:ul edilen tahsisatla yapılacak iı· 
ler ara~mda Edebiyat fakültesine 
bağlı olarak b1r Pedagoji enstitü. 
sü kurulması da vardır. 

Vapurlarına belediye taraf.?n . ra değil, tam 98.03S liradır. Bele- harririnin dostu iseniz, mesleğiniz çili 
girlik veya manifaturacılık bile olsa, b" 

diyeden beyanat veren zat borcu tek şiir yazmanıza değil, okumanıza dan vaz'ıyed edilmiı olan Haliç şir
ketin:n erkanından biri, belediye. 
nin de bu i§te zarar ettiğine göre 
vapurlan iıletmekten vazgeçme•i 
lazım geleceği yolunda beyanatta 
bulunmuıtu. Bun·a mukabil btole . 
diye erkanından biri de tirl;et be · 
tediyeye olan borcunu verdiği tak. 
dirde belediyenin de vapurları 
devre hazır olduğunu söylemiıtir. 

96 bin lira olarak gösterdiğine gö. lüzum kalmadan, büyük Türk şairle 
re §İrket bu işte epeyce karlı ola · arasında zikredilebilirsiniz. Edebiyat t 
caktır. Fakat ne fayda ki, Haliç rihçisi veya antoloji muharriri, Tüı 
!İrketi bu parayı verecek vaziyet şairlerinin ve nasirlerinin listesini ya 
te değildir. Şirketin kasasında bir makta kendini o kadar serbest ve rah 

bulur ki, bu şeref ziyafetine çağırdıw 
santim bile yoktur. Son yıl!arda bi..rtün dünyada bü

yük ehemmiyet verilen bu ilim 
bizde matlup in~,=,şafı bulama · 
mrtı. Tekarl·ür etlen esaslara gö. 
re E 1ebiyat ve Fen fakülteleri me· 
zun!arı bu enstitüden ıertifika 

almak mecburiyetinde bulunacak
lar, bil!mssa enstitünün mesaisin
C1cn yen1 yet:şe::ek muallimlerin 
azami istifadesi temin olunacak · 
tır. 

insanları seçmekte, sofrasına davet ett 
Şirkete belediye vaz'ıyed ettiği ği insanlan intihabı kaçlar hil~ dik!:.3 

zaman eldeki para 2273 lira idi değildir. 
Bu da aradan geçen iki ay zarfın. Ve ilave ediyor: 

Bu kaf!ılıklı teklifler üzerine 
alakadarlarla temasta bulunarak 
vaziyeti tetkik ettik. Haliç şirketi· 
nin bütün borçlan 111,880 liradır. 
Belediyeye olan borç da 9G bin }i. 

da bitmittir. Şart ve kafi olan §ey, antoloji m 

Buııun için ıirket belediye ile harririnin d~stluk ve alaka muhiti içind 
aralarındaki davanın mahkemede • olmaktır. . . ,,. 

Ünivers:te rektörlüğü bu yeni 
en:titünün kadrosunu !İmdiden 
ya'!)mı~tır. Enstitü asistanlığına 
Al:nanya~o. peda~oji tahsil eder 
Turban tavin edilmiştir. Enıtitü 

profesörlü~ü i-:in Almanyada ar· 
sıu1usal şöbreti ha!z b;r pedagoi; 
profe .. ~riy?e t~rna!ta bulunulmak· 
tadır. Bu zat kabul ett1ğ\ takdirdf' 
Mı\rt ortasında tehrimize gele · 
ce!dir. 

Mudanyada verilen 
konferans 

Cumuriyet Halk parti r.ene-1 
!ekreterliği tarafından inkılap ve 
l::t:klal mevzuları i:zerine konfe · 
rans vermek için Mudanyava gÖT' 

der"lmi~ alt\n Eminönü H~1kevi 
Ba~!mm Ag-;h Sırrı J event şehri 
m;z'! ~öz::?!:~ctür. Bu konferan!lar 
J ... alk f-:o:erinde, adeta min'~n mü . 
h=m hiV=:e!erinden birini teşki' 
e· e::~k de··e~ede büyük alak:ı u · 
yan·1ırmı~tır. 

Konferans!ar Mu'1an"'a mi!ta 
Td:esinin imza edilmit olduğu ta· 

r"'ıi l:inanm büyük salonunda ve· 
ritmi~ ve yüzlerce kişi hazır bu 

l,ım:nus, hatta yer bulamryarak 
dönenler bile olmuştur. Ko!tfe . 

ro.nslnrdan sonra Parti ve Halkev; 
idare heyetleriyle samimi ha1ıbü . 

haller yapılmıştır. 

Almanyada tUlUnle
rlmlze rağbet 

Bu yıl Almanyada Türk tütün 
)erine kartı diğer nevi Türk tütün 
lerinden fazla bir rağbet vardır . 

Almanyada Türk Ticaret oda 
11nın verdiği malumata göre Dres· 
den piyaaaımda İzmir tütünleri 
bulunamamaktadır. Sams:.ın ve 
Makedonya cinsi tütün!ere de iı · 
tek vardır. Bulgar tütünlerine kar
tı istP.k çok azdır. 

Ihract. tımızı 
alAkalandıran bir 

karar 
Gelen malUnıata göre lspanyo' 

rümrük tarifesinin 1349 numara· 
ıma giren kuru bakl:ı vesair kuru 
sebzelerin ispanyaya ithali umu · 
mi ıurette ve muvakkaten mene · 
dilmiıtir. Bu karar ihracatımızı 

alakadar etmektedir. 
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Hi:ri: 1354 • Zilkade: 21 

.... _ ....... 
17,42 

Yurdun muhtelif yerlerinde bu 

sene verilmekte olan bu konf e . ' · 

rans1ardan halkın çok faydalanaca 

....... 3 12,28 ,15,22 17,.C2 19,14 r>.Hl 

..:·.:.ıı,52 6,46 9,40 12,00 1,32 11,35 

GEÇEN SENE 8UOtlN NE OLDU'! 

Habeş - İtalyan ihUIAfmı Uluslar kunı. 

ğı şi.:phesizdir. mu halledecektir!!. 

neticelenır~sini beklemekten baı 
kn çare görememektedir. 

Liman idaresi
nin yeni bütçesi 
Genel dlrektUrlUkçe 
hazırlandı, Ankeraya 

gUoderlllyor 
Liman Genel direktörü Raufi 

önümüzdeki hafta ~in Ankaraya 
gidecektir. Raufi Ankaraya, li · 
man genel direktörlüğünün yeni 
aldığı tekle göre hazırlanan pro . 
jeyi ve buna uydurulmakta olan 
bütçeyi götürecektir. 

Şimdi Ankarada bulunan v~ 
ikinci bet yıllık endi!stri pr~ra . 
miyle me~gul olan Ekonon'!i ha · 
kanlığı baş mi!~..ıviri Van der Por
ten'in §ehrimize gelerek geçen ay 

yanm kalan Liman umumi proje. 
sine ait çalııma!ara devam etme•: 
beklenmektedir. Liman genel di . 
rektörlüğü bu projeye ait evvelce 
te!<arrür eden bütün esaslan ha 
zırlamıt bulunmaktadır. 

lıtanbul ve lzmir limanlan bu 
yrl batından itibaren Ekonomi ba
kanlığına geçecekti. Fakat hazırlık 
lann tamamlanmamı! olmaıı bu 
iti geri bırakmrştır. Bu h\l'Suıta 

hazırJan"tlış olan kanun layihası 
da Vekiller heyetinde bulunmak
tadır. Bunun i~in devir İ§inin Ni . 
sanda ba§lıyacağı tahmin edil . 
mektedir. 

Bu ayın yirmisinden iti1baren 
Ankarada devir iıi için toplantı . 
lara baılanacak ve Raufi bu top · 
lantıJarda bulunacaktır. 

Hasta.,eıer ihtiyaca kefi değil 
IC.nptanpaşada Haydar cadde.sinde 41 numarada otu. 

ran Fcthu11ah diyor ki: 
"Üç senedenberidir lıa.stayım. Nihayet geçen gün ls

tabıılun en büyük il•i hastanesine müracaat ettim. fa. 
kat beni "boş yc:tak yok,. diye -;:eri çevirdiler. 

Hastalıldan öleyim mi, kendimi nasıl tedavi ettire. 
yinı.., 

CEVABJ.MlZ: 
Maalesef hastane me\'cudumuz çok azdır. Ve ihtiya· 

ca kafi olmaktan pek uzaktır. Onun için, böyle sizin gi
bi belki sizden nfrır yüzlerce hasta hergün Lcıter istemez 
geri çeYrilmc'{te:lir. Ve bu iş memleketimizin en büyü?\ 
bir içtimai derdidir. 

Size tavsiyemiz, bir kere de Haydarpaşada yeni açı· 
lan N.umune hastanesine müra~~t etmenizdir. Orada 
boş yatak bulablleceiiai ümit ecli):oraz. Ws bir te>: ıa. 

pamazsanız kendinizi sıraya yazdırın, hiç olmaç.sa böyle
ce bir müddet sonra olsun hastalığınızı tedavi ettirmek 
imkanını bulursunuz. 

Aceleci bir nişanh 
Fatihde Bayan F.A. Ayşe soruyor: 
On sekiz yaşındayım. Dört aydır nişanlıyım. Eğer 

nikahtan evvel et'li hayatı yaşanıağa başlanıazsanı nişan 
lım benden aynlacafjını söylüyor. Razı olursam ayrılır 

yalıut ilerde hafif meşrepliğimi başıma kakar diye korkıı 
yorum. l'tlütcreddidinı.Heyecan içindeyim. Ne yapayım?,, 

CEVABIMIZ: 

Size kısaca cevap: Anosonu yerine getirmeyiniz. 
Eğer giderse sizi sevmiyor demektir. Zaten bu kadar 
tutaraklı erkeldeıa AUcle eh Jaaıır ıelao, lmm... 

Yani, feci hak'.kat: Bu antoloji 
taplan, mekteplerde de, çocuklara o 
tulur; hak:ki edebi kıymetler deği!, kit 
bı yazanın ahbaplan gelecek nesle di: 
diye bel~eti1ir .. 

tltlmasın bu derecesi görülmemiıtir: 

* Ucuza 
maDedellm 

Yunua Nadi, sanayideki maliyet Ci 
)'abmızm yiikseldiğinden lıebaediyor: 

Yeni doğan endüstrimizin tıpkı ye 
doğan bir çocuk gibi himayeye ve itina. 
ya muhtaç olduğunu pek iyi biliyoru• 
ve bilmeliyiz. Ancak bu himaye suiisti 
mal edilmemek lbımdır.. Çok himay 
edeceğiz diye pamuklulara sanlıp sar 
malanan çocukların çok kere cılız ka 
dıklarını unutmamalıyız. Her himay 
müstehlik aleyhinedir. Eğer himay 
müstehliki mutazarnr edecek kadar mü. 
balağalı olursa o zaman endüstri kendi 
müşterisinin kolunu kanadını kırmış o
lur. Demek ki müstehlik aleyhine olan 
himayenin mubalağası giderek binne'• 
endüstrinin kendi aleyhine dönmekte 
karar kılar. 

Unutmayalım ki şekerde ve tuzda 
temin olunan ucuzluk büyük sayabilc. 
ceğimiz mikyaslarda fazla sarfiyata kapı 
açtı. 

Kurmakta olduğumuz endüstriler 
bütün dünyada yapılmakta olan işlerdir. 
Onlann nasıl yapıldığını ve kaça mal 
ettiklerini biliyoruz. O halde bir an önce 
tesavi derecesine varmağa çalışacağı. 

mız mukayese cetvelleri gözlerimizin ö
nündedir demek olur. 

* Şaheser bir 
tertip yanlaşı 

Hikmet Münir"Biz kitap okumayan bir 
millet değiliz!,. başlığiy)e, bu mil~etin 

okuma hevesliai olduğunu iapata uğrap• 
yor: 

Babalanmızın ve atalanmızın be~H 
batlı bir tabakası kitap okumayı b:çlı 

başına bir zevk edinm"şlerdir. Bir bal::a 
veya atadan miras intikal ederken çele 
iyi hatırlarız ki, bir de büyük kütüpha. 
ne gelirdi. 

Bir çoğumuzun evinde buzlu camc.. 
kanlara, muntazam raflara dizili cilt cilt 
kitaplar bulunduğunu biliriz.. Bunlı:r, 

eski bir zevke hitap etmekte olabilir. 
Ya yeni zevk; yeni iştiha ne ile yatışa• 
cak? 

Ve yeni neailde de okumak heved 
o1maıı İcap ettiğini anlatmak istiyor. 

Müneddede "Biz hakikatte kitap °" 
kumayan bir millet değiliz!" cümlesini 
yazmış, lakin, felek buna ınn olamanut 
bir tertip yanlış•, acı hakikati ortaya 

ıermiş. Zira, Hikmet Münirin cüm'..ı 
pzetcve ıöyle baıılrnıı: 

.. Biz. hakikatte kit.p .,._,_ Wt 
-:ıı.a .ı.&m.I 

... ;;a 
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ıtalyan - Habeş harbi Fransada Ayıptır Baylar: 

Cenup cephesinde 
Veni çarpışnıalar 
oıacaQa benziyor 

Dayak 
hadiselerinden 

sonra ... 

Kış olimpiatlarında 
gülünç olduk 

İtalyanlar Kurale' deki mağlii
b1y..::tlerini - pak az göstermekle 
b.!. aher - kabul ettiler. 

Gelen telgraf ve radyo haberle
rinden anlatıldığına göre ıimalde 
tam C:.- sükuna mukabil cenup 
cephesindeki harekat inkiıafa yüz 
.L lmuıtur. 

Dolo taarruzundan beri istira
hate ve kuvvetlerini tansike ça· 
lııan Habet ve ltalyan kumandan
ları artık ellerinde kafi miktar kuv 
;et toplamı§ olacaklar ki ufak u
fak çarpıtmalar ve taarruzlarla 
birbirlerini yokluyorlar. 

Eritre cephesine gönderilen 
1"ıvvetleri ve bilhassa mühim mik
tarda cephane ile sıhhiye heyetle
li burada da yakın bir zamanda 
·e~i bir taarruzun başlıyacağına 
t · r delil olarak gösterilebilir. 

123 numarall ltalyan harp 
teblljl 

''Somali cephe.inde Vebi Gest· 
ro nehri mıntakasında askerleri
·mizle düpnan müfrezeleri arasın
~& müsademeler olmuıtur. Bu 
111üsademeler neticesinde düşman
Clan birçok silah ve cephane iğti
nam edilmiştir. iğtinam edilen si· 

!ahların İngiliz malı olduğu anla
şılmıttır. 

Daua Parma mıntakaıındaki 

motörlü kuvvetlerimiz Neıhellinin 
cenubundaki dütman kuvvetlerini 
püskürtmü§lerdir. 

Bu ayın onunda dü,man kuv -
vetleri Kura tideki bir tarassut pos
tamıza hücum ederek onu mağlup 
etmittir. 

Afrlkadakl halyan ordusunda 
yeni tayinler 

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

Dük dö Pistoia fırka kuman-
danlığına terfi edilmiş ve Gran 
Tasao piyade fırkası başına geti-

rilmittir. 
Piyade fırkası kumandanı Bas

tia kolordu kumandanlığına terfi 
edilmit ve Doğu ~frikaya mahsus 
ordunun üçüncü kolordusu başına 
getirilmittir. 

General Pavone, Polobitana pi
yade fırkası kumandanlığından 
ayrılmıt ve hizmet müddeti eına· 
sında maluliyeti dolayısiyle bakan 
lık emrine alınmıttır. 

şarkta 
harp başladı 

(Baıtaralı l incide) ) me üzerine, ic:.abında müdahaleye 

Uzak 

Tolcyo, 14 (A.A.)-Röyter bil- amade bir halde bulunduğu bildi

.diriyor: Hsinghkingden b:ldiril- rilmektedir. 
diğine göre, Japon ve Mançuko • Tokyo, 14 (A.A.) - Röyter a-
kuvvetleriyle Dıt Mogoliıtan as- jansı bildiriyor: 
!terleri arasında yeni bir muharebe Mançuri hadiselerinin aldığı ıe
olmuştur. Mançuri hududu üze- kil üzerine, kabine ordu için 4 mil
r"nde bulunan Olahokda 26 kinu· yon yen mütemmim tahsisat ilive
ncsaniden beri bu tehri ellerinde sine karar vermittir. 
bulunduran Mogollardan geri a- Alelusul bir teklH 
lmmış ve Mogol garnizonu tarde- Londra, 15 (Radyo ile) 
dilmiştir. Ölü ve yaralı adedi bel- Moskovadaki Japon elçi$i Sovyet-

' li değildir. lerin Hariciye komiser vekilini 
Mançuko hükumeti Dıtbakan- ziyaret ederek, hudut hidiseleri -

Jı8ır.ın salahiyettar memuru, Ola- ni bitarafane bir tekilde hallet · 
hodkanın alınması için yapılan mu mek üzere beynelmilel bir komis · 
harehe osnasında Japon - Mançuri yon kurulmasını teklif etmi§tir. 
~un etlerinin bombardımanına ita· Japon Dısbakana lst\ta ediyor 
:ret ederek diyor ki: "Deyli Herald,, gazetesinde O· 

"- Bu bombardıman ilin edil- kunduğuna göre, Japonyamn Dıt 
;meksizin yapılan bir harp demek- Bakanı Hirota yakında istifa 

t tir. Bu hudut tecavüzünü ciddi edecektir. 
bir surette derpiş eden hükumetim istifasına sebep olarak rahat · 
en uygun ve en müessir mukabil sızlığını ileri sürüyorsa da eau 
tedbirleri alacaktır.,, sebebin, askeri i\merayi yatıştıra-

rnamak olduğu anlaıılıyor. 

Kralcılar ve Scısyallstler 
araeandekl gerginlik 

devam ediyor 

Paris, 14 ( A.A.) - Sarrautnun 
muhitinde söylendiğine göre, Ac
tion Française birliğinin lağvı hak
kındaki kararnamenin, bu birliğin 
yalnız faaliyetini tatil etmekle 
kalmayıp "Camelotı du Roi,, ce • 
miyeti mensuplarının her türlü 
gösteride bulunmaıına tiddetle 
mini olmaktadır. Ayni muhitler
de, siyasi ıahsiyetlerin tevkifinin 
henüz mevzuu bahsolmadığı söy
lenmektedir. 

Dün sokaklarda biç. bir göıteri 

olmamııtır. 

M. Sarraut bütün gün iç itleri 
bakanlığında kalmıt ve "F ront 
Populaire,, tarafından mukabele 
bilmisil gösterileri yapılması ihti
maline kartı Pariste asayiıin mu· 
hafazası için lüzumlu tedbirlerle 
şahsan metıul olmuttur. 

Krallyetçllerln gazetesinde 
ara,ttrmalar yapıldı 

Paris, 10 (A.A.) - Action 
F rançaise gazetesi binasında ya -
pılan araıtırmadan sonra, Leon 
Daudet, adliye memurlarının ken
di yazı masasını ara,tınnağa ha
zırlandıkları sırada gazete bina
sından çıkıp gittiği cihetle, muma
ileyhin yazıhanesi mühürlenmİf· 
tir. 

Arattırmaya, bu sabah, M. Dau-
detnin huzuriyle devam edilmesi 
muhtemeldir. 

Polis müfettitleri, mühürleri 
muhafaza etmek üzere, bütün g~ 
ce odada kalmıtlardır. 

Dün alqam, halk cephesine 
mensup yirmi kiti Action Françai
sein 14 üncü belediye dairesindeki 
merkezine girmitler ve hazır bu
lunan birlik azasiyle döğüşmüıler
dir. Siyasi toplantılar münasebe
tiyle, müteaddit hadiseler olmut· 
sa da hiç kimse yaralanmamıf ve 
tevkifat yapılmamıtlır. 

Sosyallstcer nUm•JI• 
yapacaklar 

Biz bu ite esasen daha çok ev
velden muhaliftik. Hatta değil 

yalnız kayakçıların, atletlerin bile 
Berlin olimpiyatlarına iıtirak et · 
mesinin doğru olmadığını yaz.mı§· 
tık. lstanbulda, bizim halk karşı · 
sında, bizim pistte komşu devlet. 
ler arasında sonunculuğu kaza · 
nan atletlerimizin Berlin ol\mpi · 
yatlarında sonunculuktan da da · 
ha geri kalacaklan mubakaktır ! 

lbret olsun diye Türk kayak 
takımının Berlinde, yapılan bin -
lerce liralık masraflara mukabil, 
hakkımızda yapbkları propagan
da ( ! ) yı nakledeceğiz. 

Türkiyede esaslı olarak yalnız 
Ulu dağda kayak sporları yapılır. 
Bursanın mütevazı bir dağcılık 

kulübü ve tıayısı bir hayli kabank 
sporcuları vardır. Bunlar uk aık 
Uludağa çıkarlar, hem avlanırlar, 

hem de kayma ıporları yaparlar. 
Almanyadaki kı§ olimpiyatla

rına İ§tirak edeceğimiz haberi ve· 
rildiği zaman bu tezi müdafaa e · 
denler demiılerdi ki: 

- Biz sporun bu şubesinde çok 
geri olduğumuzu biliyoruz. Esa · 
ıen daha pek yeniyiz. Yapacağı · 
mız ıey bu i!le uğr&Jan sporcuları 
teıvik için kendilerini miişahit O· 

)arak götürmektir. 
Fakat Avrupaya görüleqler 

arasında bir tek Bursalının yer al
madığını ve sporculuk sahasında 
tanınmamış kimselerin götürüldü. 
ğünü görünce ta!mıştık. Biz hiç. 
olmazsa her vilayetten birer kİ§İ· 
nin götürülmesini bekliyorduk. 

Ve şimdi üstelik kim oldukları, 
kimler tarafından ve ne ıekilde 
seçildikleri tamamiyle meçhul o -
lan bu delike-wılılar Gannişde mü
sabakalara da girmeğc başlama · 
mıılar mı? 

Hakikat acıdır. Maalesef bu de
likanlıların muvaff akiyetleri ( !) 
Türk isminin Avrupada al-ay mev· 
zuu olmaıını intaç etmittir. A~ · 
ğıda okuyacağınız sabrlar A vru 

panın tiraji milyonlara varan en 
büyük gazetelerinin Ti!rk takımı 
hakkında yazmıt olduğu yazılar · 
dan alınmııtır. 

"Türklerin yaptıkları şeyin ka 
yak sporiyle hiçbir ali.kar.ı yoktur. 
Mesela Alman Efnfa1ün bir daki
ka on saniyede k:ıtettiği mesafeyi 
en iyi Türk kayakcısı dört buçuk 
dakikada katetti. Fakat kabahat 
Tiirk sporcusunun değildi. Çünkü 
o kazanm'lk için tepetaklak olun · 
caya kadar her 'eyi yaptı. 

gün de dün olduğu gibi mr~nb~ • 
kaların alay mevzuu olc!u. 

Bayrak yarıtıntfa he::kes gch' i. 
Yalnız ortada şu zavallı Türk ta • 

kımı görünmiyordu. Acaba gece· 
den eYVel gelir mi, diye her!ıes 
merak ediyordu. Eereket yc-r· in 
olimpiyat ı§ığının yardımiyle yo • 
lunu §aşırmıyacağı i~mit edili .. 1 r· 
du.,, 

Sporda galibiyet, mağlfrb"yet 
yoktur amma, acaba bu yazıları 
yazanlar bunu bilmiyorlar mı? Ve 
neden müsabaklara iştirak eden 
28 devlet arasında alay mevzuu 
olarak yalnız bizi intihap etmiş •• 
ler? 

Mesele basit.. Çünkü diğer 

sporcular ski üzerinde kayarlar • 
ken bizim delikanlılar karınları 
üzerinde kaymışlar da ondan. 

Gene tekrar ediyoruz. Alman· 
yaya, ömürlerinde !ki yaptıkları 
ve bir derece elde ettikleri tama· 
miyle me~hul olan bir takrm deli· 
kanlılar yerine, eğer götürülecek • 
se, memleketin her tarafından se· 
çilen gençler götürülmeli idi. Ve 
bunlar müsabaklara girır:crneli, 
yalnız miişahit olarak bulunmalı 
idiler. 

lş i~ten geçti. Artık ne ıöylen • 
se boştur. Baı-i temenni edelim ki, 
yazın yapı'acak yaz olimpiyatla • 
rıı:a gönderilecek sporcuları111·• 
dikkatle seçilmeli, güreş ve eskritıl 
takımlarımız müsabaklara girme· 
li ve bu kafilelere bazı iyi derece 
almı~ atlet'erimiz de ka\ıln ahdıt• 

Bu suretle hem bir sürü idare • 
cinin ve kalabalığın yol masrafla• 
n tasarruf edilmiş olur, hem de 
Türk imıi Avrupa gazetelerinde 
yeniden alay mevzuu olmaktall 
kurtulur. 

Kış olimpiyad
larında 

Almanlar bir birfncf-' 
ilk daha kazandılat 

Garmit, 14 - Çift artistik pa -
· · .. bak d Al an ti-'' tınaJ musa asın a m 

her - Emeıt cifti birir.d, A 'VUI 1' • ·ft 
turyalı lese - Erk kardeıler çı 
ikinci ve Macarlar i~.çüncü gelı0it• 
tir. , 

Komine yarıta dahil olaıı "!' 
lama yarııında birinciliği Fi.~-: 
diya, ikinciliği Almanya üç~i· 
lüğü Lehistan kazanmıştır. Şiıll ·~ 

. d ·tt: ı.,. ld hald,.. ı1mumi netıce P. 1 .. , 

Japonlar da harbe hazırlanıyor 
Şanghay, 14 (A.A.) - Röyter 

b :ldiriyor: 
Tsitsikardaki Japon hava kuv

vetle::-inden bir müfrezenin Olahod 
kada Mogol ve Mançuri kıtaatı a
ra11nda vuku bulan son müsade-

Japonyanın Londra elçisi Mat
sudaira şimdi Tokyoya gitmi!tir. 
Londraya dönmekte geçiktiğine 
bakılırsa, Hirotanın Dıt Bakanlı
ğına Londra elçi.ini tavsiye ede · 
ceği u.nılıyor. 

Paris, 14 (A.A.) - Sosyalist 
partisi daimi idare komisyonu ve 
vilayet fe:derasyonlan, azaları na
mına, M. Leon Blume kardeşçe 
duygularını bildirm~tlerdir. Bun -
lar, hükWrıetten, mütecavizlere 
kartı derhal tiddetH tedbirler a· 
lınması iç.in takrirler vermiıler, 
işçi partilerine, tekmil i~i sınıfı
na ve bütün cumhuriyetçi ve de
mokrat partilere müracaat ederek 
sağ cenah müfritleri aleyhinde, 
bütün memlekette, kütle halinde 
gösteriler yapmalarını iıtemitler -
dir. 
Krallyetçller ,orayı devlete 

mUracaat edecekler 

Denebilir ki, Türk takımı bu · 

rspanyada 

Faşist:lerf e 
sosyalistler 

çarpı$tı 

Madrit, 15 - lıpanyol f aıistle
ri üzerinde "Kahrolsun f aıizm. , 

levhaları aıılı bulunan ve aosya · 
listler taraf mdan !ok:ıklarda do
!aştırılmakta olan bir kamyonu 
durdurarak, levhalarm indirilme· 
sini istemişlerdir. Sosyalistler mü
manaat ettiklerinden, f aıiıtler 
aosyalistlerin üzerine ateş açmıf · 
lardır. 

derece Norveçlilerdedir. firıl~ll 
diyalılar ancak dördüncüd~ 

VenezUellada 
karışıklıklar 

ve' Londra, 15 (Radyo) - ıı· 

züelada dün yeniden bazı k•rı::aı' 
lıklar olmuştur. PayHahtta 11 ti' 

Kızamıktan 
,l1ektepler 
liapanmıyor 

( 8Qf taralı 1 incide) 
lan müracaatlar bunun canlı bir 
delili olarak gösterilmektedir. llk 
mekteplerdeki kızamık vakaları da 
günden ıüne artmaktadır. 

Alakadarlar tarafından mek • 
teplerin birkaç gün tatil edilerek 
hastalığın önü alınması teklif edil
.-ıit ise de sıhhiye müdürü Ali Rı-
&a: 

- Bu yüzden henüz bir ölüm 
-nkuma te1adüf eclilmemittir. Bi 
nunaleyh mekteplerin tatil edil-

Ustaşiler 
Kararı temyiz 
etmlyecekler 

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

Tevfik RDştOnftn 
Yarın gelmesl muhtemel 
Dıt itleri Bakanı Tevfik Rüıtü 

Aras Türkiyeye gelmek üzt:re Pa
risten hareket etmittir. 

Rü,tü Aras Belgrad yoliyle 
gelmektedir. Yarın sabahki eks · 
presle tefırimize ıelmesi muhte • 

Paris, 14- M. Blume karıı ya· 
pılan tecavüz neticesinde tevkif e
dilen şahsın adı Lecomtedir. 

Ilga. edilen birlik zimamdarla
rının haklannda tatbik edilen ted
birden dolayı Jkvlet Şuraıına mü· 
racaat edecekleri söylenmektedir. 

Slllhh çarpıfm•ler 

Grenoble, 15 - Dün gece Ak

siyon Framez kurumuna menaup 

gençlerle müfrit sol cenah anasırı 

arasında bazı hadiseler olmuştur. 

Süvari polisi müdahale ederek 

silah istimaline mecbur kalmıştır. 

Hadiseler gece yarısına kadar de

vam etmiı, bir kiti laralanmıftır. 

Bu münaıebetle kanlı müsade
meler olmuıtur. Polis müdahale 
edinceye kadar bir genç kız yara. 
lanmıtlır. Polis nümayi!çilere 
karıı sopa kullanmak mecburiye
tinde kalmış, birçok tevkifat yapıl
mıttır. Y arahların miktan çok ol 
duğu ve nümayişlerin bütüu gece 
deYam ettiği haber verilmektedir. 

.. ·ı· d .. ·~jJet _., 
mı grev ı an e en numayı,.,·derv 
yaseti cümhur sarayına gı .. ~ 
matbuat üzerine konan snıı•i.J 
kaldırılmasını istemqlerdir. ~ 

26 sene diktatörlükle ınetP y.'",itJ 
ti idare eden eski cumhur • ~ 
Sonez'in <ilümünden beri tP"',ı' 
kette hotnutsuzluklar del'atO 

mektedir. ,A 
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Mihrace 

Dıvariara zincirlenmiş olan bu karaltılar insan 
değil bir takım korkunç iskeletledi, ve en fec.a 

bunlar sağ idiler, kımlldtyor ar n 
Ancello hıçkıra hıçkıra ağlıyan 

Robertoyu teselli etmek ihtiyacını 
duydu: 

- Ümidini ve cesaretini kay
betme, Roberto ! Allah büyüktür 
Henüz her fCY kaybolmadı. 

- Söyle! Ancello, beni teselli 
et.. Bi:r fikrin, bir diiJüncen mi 
var? Henüz her şey kaybolmadı 
dedin, değil mi? 

b· .Frfi ile Kiki me~hur harların f 
t~ı-~ndc Mihrnccye rastlamı~lardı. 
•fı sarışın, Kiki ise esmerdi. İkisi 

~e güzeldi. Fakat bu zıddıyet göze 

0atacağına bilakis nazarı okşardı. 
I tılar da biribirlerini itmam ettik 
~ti İçin hep beraber dolaşır'ardı 

I Daima yckdiğerinin aksi renk 

Şimdi de Hindistanm serveti . 
n<.: ve devlet'.ne konacaktı. Şüphe
siz bu erkeğin, bütün diğer vatan· 
da~lar gibi, sandık san:lık define
leri vard!r. Bunlardan nice tatlar 

- Evet, öyle dedim. 
- Ne dütünüyorsun? Ben bü -

tün muhakememi, bütün düşünce 
kabiliyetimi kaybettim. Kendimi 
bir daha çıkamıyacağım bir meza
ra girmi§ sanıyorum. Susma, söy

b~tde giyinirlerdi. Şayet biri pem 
e tuvalet yap:.rsa öbürü mavi ya. 
~dı ve böylece gitgide Anka gi. 
_, nadirleşen zengin m~teriler 
!'aınağa cıkurlardı. 

h Mihrace ise esmerdi. Saçları 
tı~I briyantinli gibi yapı~ık ve pı . 

11 
l>ırıldr. Rugan ayakkabıları da 

t.....ll'tl pırıl olduğu için, kendisine 
::!tden tırnağa parlak demek 
"'llınkü· d .. n u. 

~ Doğrusu, dikkatli bakılırsa, o
'~n Hintli olmadığı anlasılabilir
~· Lakin iki har kızı etno~rafi de. 
''e . . 

1 .n ınsan cmslerini ayırt etmek 
~ ~:nden çakmadrkları için, ka 
• ·lu udamm şark viliyetlerimiz

ıı en eelme bir kNhanbey olduğu . 
11 <:.akamadılar ... 
~a~.ıl. Mihrace olmasın ki, el 
~tk .Yltı:tiklcri vard11 güzel bir er-

tı ıı. k . . . d Al v da" • x1 31ymıyor u. c amcagız 
arus ·1. • • d k h ~itr u ımsmın e pe Of una 

l. 

~aaın f"h kül' t·· .. d L ku ~ttı· a ı ' uru ana v . 
' olan ve bircok macera ro . 
t~~· ~arı okumu, ~lan Kiki, Mihra
~11 1nıtih:ından ge~irdi. Herif, SO· 

''tılar "b' b·ı· 1 . ı su gı ı ı ıyor. 

~e t;ınat veren taf sila.tı sıraladı. 
~~ eketimizde fareler ne kadar 
dtt il, Hindistanda kaplanlar o 
~~ ~e f aı:laymış ve ekinlere pek 
~İl' k'l.arar verirmiş. Hatta. Fifiyc 
dttr il.plan postu yolJamağı vaa . 
ttd~· 1'iki de isteyince, onu da 
dat etnıedi. Cömert bir adamdı 

~•u • s ... 
~\h... lrayında pekcok kadınlar 

-"11 • 

:• i~i !. Anlaşılan, hepsi de karıfa-
"c"-ll'b!. Fakat hiçbiri bu iki güzel 
~ lll kızına benzcmezmis ... 

d tırıı.ı •• l • 
L.~tt-u .. soy erken, tarışrn kadına 
·ı~r, dondü. Artık belliydi ki, 
~tit te hi.i.kınünü vermiş, onu 

Q ed· li 1Yordu. t.,, tınun ,.. . K.k. ı 1· • 
1~ if tZerıne 1 ı tene ısın"' 
~ ed'J ' , 
l\~ ,. d 1 en akşam yemeğini asi. 

.... e detti 
"ıf· . 

~1~ \ı 1 ~·h· :-.~e .. iyle birlikte yal. 
>'l\j ~ llluzafferane gitti. Fakat 
.~tıd~ ~anda arkadas·vıe dostlu
'"tt~ bir şeyin ekfildiğini de 

'~·ı · 1 .. 

• t rorünür derecede perişan 
".\o ~

1

'· N,. bl'hli kadmdr su Fi. 
~n k . 

)t'' cınf"r modemli bir a . 

~~ ~ ~r. Pr, rn."~ırıd"lki tıı.ş 
iti~'"'" halele ıyı bir şey o
~· kecs U~-1.ile<ltt

rt etti. 

hediye edebilirdi. Çünkü müccv · 
herlerinin adedini kendi de bil · le f Yalan da olsa anlat! 

rneıliğini asilime bir mahcubiyetle - Biliyorsun k: buraya kendi 
anlatİnamıt mıydı? isteğimizle girdik. Ve burada bir-

Kiki, evine gittiği zaman, fıka- birimizden gizli tuttuğumuz iki 
ra olmadığını anlatmak için, nesi mukaddes gayemiz var. ilk önce 
var, ncıi yokı:a or~aya serdi. Bü . bunları yapmalıyız. Sonra ötesini 

düşünürüz. Daha yarım saat vak· yük annesinden kalma, modası 
timiz var. Kollarımıza ve ayaklageçmiş, kalın altın zincir, gümüş 
rımıza vurulan zincirleri onba§ı 

tatlı takımları, sonra biı dizi in · 
Y orgi bililtizam biraz gevşek bağ-

ci ... Bu Hintli adam anlamalıydı ladı. ilk yapacağımız fCY bu zin-
ki, 0 da iyi bir aile kızıydı. cirlerden kurtulmak olmalıdır. 

Sabahleyin uyandığı zaman lki dakika sonra her ikisi de zin-
kendini odanın içinde yapyalnız cirlerinden kurtulmuşlardı. Ancel
buldu. Şöyle gözünü aralık ede · lo sözüne devam etti: 

rek başı ucunda bir yüzlük kağıt - Şimdi işimizden baıka hiç 
yahut bir çek araştırdı. Ortada bir şeyle meşgul olmıyalım. 
hiç.bir şeyler yok. .. Hatta tek taş Bu miiddet zarfında gözleri de 

yüzüğü dahi ... Mihrace, onu, gü · karanlığa 2 hşmıştı. Etrafa baktık
müı takımları. all!n zjncirlc ve ları za.maı. genit bir zindanın i -
İncilerle beraber, kendi definesin- çinde bulunduklarını anladılar. 
deki arkada§ları yanına götüi' . Zindanın duvarlarına zincirlerle 
müştü. raptedilmiş ve aralarında onar a-

Kikinin ilk düşüncesi hemen dım mesafe bulunan bir takım ka
.karakola haber vermek oldu. Fa- raltılar görünüyordu. 
kat Fifiye rastlıyace.ğı ve devam Bu:llara yaklaştıkları zaman 
ettikleri hara rla ucl'amamalıydı Roberto ufalc bir sayha kopararak 
Eski muhifndcn ayoğmı kesti. !·üzüniı kapadı. 

Çünkü bu gördükleri karaltılar Mevsim yazdı. Sin:rlerini sa . 
insan halinden çıkmış ve taınamikinleştirmek ifin Sı•adiyeye dcğru 
le hayvanla§mış bir takım iskelet 

gitti. Talih ona yardım ettiği için lerdi. Ve en fecii bunlar ölü değil
y~:şlı haclı, kibar b;r erlceğe rast . 

x lerdi, sağ idiler. Kımıldıyorlardı. 
ladı. 

Eğer bu korkunç iskeletler sağ 
Birlikte bir Romanya seyaha · olmayıp ölü olsa1ar kımıldaınasa-

tine çıkblar. lar, belki Robertoyu ürkütmiye 
Böylece ay]ar r,e-:ti. ceklerdi. 

Kiki, acısını, fi fi de kıskançlı fakat ölü deği], sağ idiler lştel 
ğını unuttu. Robertoyu ürküten ve korkutan 

Tekrar bir1eıtikleri zaman ge· ~ey de buydu. 
ne ilk zamanlar ol<luğu gibi, can. ~!!!!!~1!!...,,!!•~sw:?!!!!!!!!!!!!!!!!!!-~!!!m!!!www!!!!•~-!!!!~!! ı 
ciğer kayn~tılar. Fakat esmer kaldım... . 

kız unutamadığı Mihracesin:n ht>· Fifi, müstehzi, güldü: 
vadisini almak i~tedi: - Mihracenden başka mücev. 

her isteseydin, ı;ene verirdi. 
- E .•. Senin milyoner ne oldu? 

- Tabii... Falcat memleketine - Sorma şekerim. sorma ... 
dönmüştü. Nezaketen mektupta da - Sana ne verdi? 
bir ~ey yazamadım... Her halde - Tasavvurun haricinde gü . 
yazı burada geçirmek i~.in gele . 

zcl bir l,,.k 'a~... k A 
ce . -§kımdan deli oluyor. 

- Haydi göster... F.f. k 
ı ı, pe inanmaz bir tavır tn. 

- D,,.lj r- ·., 
0

11? HemC"'1 sattım.. 1 
kmt ı •1nnırnfih tekrar rnrclu: 

- Knça? - Bu adamın memleketi nere. 
- Üç hin liraya ... Anla... si? BTy('r m:ısun sen? 
- Vay ... Demek hayli zengin · Bu sefer, Kiki, pi!.r azamet bü-

sin artık... tün rnalumatfüru-=r ği •Jc k<.ırşısm. 
- Nerede bende akıl... Hani dakini ezmek iEtiycrek: 

Romanyaya gitmedim mi, orada) _ Amma da sual!.. Elbette bi 
daha zengin olayım diye oyna · liyorum ... Fakat ı:ana nasıl ııöyli 
dnn, fakat hepsini kaybettim. yeyim... Bir türlH anlıyamazsm 

- Ya eski te'· ta~m... ki.. Hindistan... O kadar büyük 
- Onu da okuttum ... Ovle biı b İr memle cet ki ... 

talibıizlik \'ardı ki-~ Gidenleri 
Nakleden ': (Halice SUreyya) 

kurtaraymı derken bet paruı\ 

Ancello sordu: 
- Valctimiz yok! Kimi arıyor-! 

san hııber ver onu bulalım. j 

-Elbette .. Gfri' orurn ki gaye-
ler'miz r:~.~ Ô;!·~n b;rbir0

'1 .. u
yuyor. Cen ~.::..ın bL ~ey ifa af ccb
yim mi? Kapının üst tarafındaki bir çı·ı 

kıntıya konulmuı olan kandilden f 
sızan sarı bir ışık, zindanın duvar-' 
larına çarparak büsbütün kirJeni-! 
yor ve gölgeleri büsbütün mübala-ı' 
ğa)andınyordu. 

Ancellonun s:.tali üzerineRober-l 
to durdu. Gözlerini Ancellonun

1 
gözlerine dikti: 

- Et!.. 
- Bc~i Yl :ldı'll Am::e'!ı:. oh ... adı

ğı gibi s:cilyalı da dec•lim. 
- Benim de Robcr~.o olmadığı 

gibi ben de Napolili def Hm. 
B h l d ... ,. - en .... ~ yan e<;ııır.ı. 

- Ben de .. 
- Ben ... 

- Osman reis adında birini' 
Bu cümle Ancelloyu taş gibi 

dondurmu~tu: 

- Evet? .. 
- Ren Tür~··M .•• 
- Sah ·h mi? Ben de ... 

- Ne dedin? Yan!ış anladım - Evet ben de r~ed .. n hayret 
ediyorsun? galiba ... B:r dah3 tc!<rnrlar mısın? 

- Osman reİ3 ! 
- Kim bu Osman reis?. 
- Osman reia İ§te ... Cem sulta-

m Pateradan Rodos adasına geti 
ren gemi ile birlikte adaya gelen, 
Şövalye Dobüssonun hainliğini 
anlayıp Cem sultanı ikaza çah -
§an, fakat neticede töva!yenin tu
zağına dü§en Osman reis. 

Ancello bu sözleri başı eyik o-
larak dinlemiıti: 

- Ne dü§ünüyorsun Ancello? 
- Büyük leaadüfü. 
- Hangi lesad6fü? 
- Ben de buraya ayni gaye ile 

geldim. Ben de Osman reisle ko 
nuşmak gayesini güdüyorum. 

- Sahi mi söylüyorsun? 

Et:%acı kalf as1 - Bu dol:lorun /J'tl· 
:ısı da b!r türlü okunmuyor. Acaba :;o, 
gram Stirilknin mil 

EC'zacı - Ne duruyorsun? 50 san
tigram aspirin! 

- Size kocamı takdim edf'rim! 

HABER 
A'<SAM POSTASI 

tOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kL'tusu : lstanbul 214 

Telgraf acJre>ı. ı t':lncuı HABER 
Yazı ışıerr teıoıonu :?!IS7:ı 
idare ve uan .. 2-ıa•n 

ABONE ŞARTLAR! 
T 11•'111~ E:nte/11 

Senelik 1400 l<r 2700 ı<r, 
e avıık. 730 •• 1450 .. 
3 •Vlık 400 •• 800 " 
, •v••k 150 .. 300 .. 

İLAN TARiFESİ 
T•caret ıtAnıarının ••tırı 12,50 
Resmı oıanıa.rın 10 kuruatur. 

Sulııbı w Neşrıqal Müdürii: 

Hasan Rasim Us 
Basıldılı qer (YAKIT) matbaası 

- Nede:ı bunu ~İrediyc kadar 
ıöylc:nedin? 

-Ya.sen? 
- Öy~e ~nlıyorum k' ikimi? •le 

şimdiye }r dar ayni sebepten d .. Ja. 
yı hakiF huv·yetimizi nçığa vur• 
mamışız Me!ela ben bahse r·ı-e
rim ki ben'n ıakiki ndım nasıl Ya. 
ra Has .... ise senin de Alidir. Öyle 
m~? 

- Öylel 
- Ben za en se i h r; .. ;yan 

olmadığmı çoktan anlamıştım. 
- Ben de .• 
- Nereden anlndm? 

- Kiliseye gitmiyordun. 
- Y a..zık, bu sır niçin bu kr ~<ır 

uzun müddet böyle gizli kaldı? Şu 
halde gayelerimiz de bir olacak. 

- Öyle olacak. 
- Ben Cem Sultanın adamıyım. 
- Ben de .. 
- Cem Sultanın yanı başında a-

ğabeyisi padişah Sarı Bayazıcla 
kar§ı çarpıştım. Mağlup olduk. 
Ben yr:.ralanmıştım. Uzaktan Ba· 
ynzıdm s"p hilcri görülmüştü Yer 
de yatıyordum. Muhakkak bana 
yetiştikleri ~aman beni öldürecek
lerdi. Cem Sultan buna rağmen, 

mülhit tehlikeyi göxe aldL Ve o 
yarım bir taht sahibi, bense bir hiç 
olduğum halde beni at.xnın terkisi
ne alarak kaçırdı. 

Bunun üzerine ben de kend'si· 
ne tam bir köle oldum Ve onu 
kurtannağn yemin ett1m. 

Yalnız beni tereddüde düşüren 
ve anlamadığım bir nokta var Ki
mi Cem Sultan Rornada papanın 

yanında kendi isteğiyle yaşıyor, 

diyor. l"\mi orada hapsedilm:ş, 

mahpustur, diyor Osman reisi de 
çok evvelden tanırım O da en cok 

sevd;klerimden biridir Bu mese
le etrafında. ve ta tip ecmem 15..,ım 
gelen hattı h"rckctı ondan r:.ldıa 

iyi bir ~ckilde banr- anlcto:.cak kim. 
seyi tanıT.ndığımcl:-.n ona ba~vur· 
mağa karar vcrm ~fm işte beni 
bu zindana sevkcclen sebep .. 

- Benim de aşağı yukan avni .• 
Cem Sul:an beni ..le M•!ırda Kuyt
bayın sarayında iken ö!ümden kur
tarrnıstı. Osman reisi de oradnn 
tanırım. Ben de Cem Ciultanı J., "'" 
tarmak gayesini güdüyonım. Bu
nun için e\'Vela Osman reisi görüp 
ondan yol öğrenll"em la7lm 

( D•vGma rJtır) 
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~I Bugün TDRK sinemasında ••••••••••• 

ltll.ltll Mneleri zarfında Rusyada bulunan İngiltere baıkonsolosu tarafın dan yazılan 

BUGONK.0 PROGRAM 
18TAXBl7Lı 

ıs: Tokatllyandan nakil Çay saati. 

Telsiz cu. 19 Çocuk aaaU, hlkA.yeler. 19,30: iNGiLiZ AJANI 
Rontgen güzall ki 

1 
A vusturyada harikalide l»ir 

geçen hafta Viyanada •eJda'IQ 
Çocuk muaıcJal (pllk.) 20: Muhtelif sololar 

(plAk>. 20,30: StUdyo caz tango ve orkeııtra 

:;nıplan. 21,30: Son haberler. Saat 22 den 

sonra Anadolu ajanmıım gazetelere mahııuıı 1 

havadla scn1ıl verilecektir. 

Büyük Bolşevik ihtilali, Entellijens servisinin entrikaları, vazife uğrunda sevdiğini öldürmeğe mecbur olan kadın, 

günde 12 defa ölüm ile karıılaıan adam. Beyaz orduların teıkili, Kızıl ihtilalinin gölgesinde kaynıyan bir aşk macerası 

Oynıyanlar: KAY FRANCiS • LESLi HOWARD 

. 
flVlmEı:>: (823 Kb.) - (Ml,5 m.) 

ıs : Aakerl bando. 19,115: Radyo orkes. 

trası tarafından Romen mOzlğl. 20,15: Ro. 

m"n ınuıılklalnln devamı. 21,5: Daruı orkes,. 

t r .. sı. 22,45: OrkestrL 23,bO: Orkestra. 

Bu hafta AZA k sinemasında•-----~• 

14-2-936 akşamından itibaren bir hafta 2 film birden 

Kanun Kuvveti Kalpten Kalbe 
nrD.\PEŞTE: (M8 ltb.) - (M9.6 m.) 

18,30: Slgan orkestrası. 20: Klllalk kon. 

!"r. 23,10: Cazband. 

CEYMS KANEY, MARGARET LtNSEY MARTHA EGGERTH 

Aşk, intikam, cinayet, ıstırap, ihtiraı ve hayatta nilmune olacak büyük filmler. 

VAKŞOVA: (2U Kb.) - (1.189 m.) 

18,50: Haflt mUzlk. 21: lııtasyon orkes. 

trd-" tarafından klA.sik konser. 23: Orkestra. 

2:ı.s:s: Damı orkeııtra.sı. 

,_. .................. imi .......... .. 

Rr.&Lt.N: (841 Kil.) - (SJl,'7 m.) 

Hl.4~: MUzlk. 23,40: Brealavdan naklen 

:.la:ı muıikl.sl. 

ı Bu haft~,.~=~ ;~!u~~~asmda 
BEYO(aLU 1 MARiETTA (Senenin harikası)Jcanctte Mac Donald 

N el son Eddie 
BIU&81AV: (9l50 Kh.) - (115,8 m.) MELEK 

18,.0-: Olimpiyat haberleri. 21,10: Ham. 

burgdan naklen dana mllzlğl ve varyete. 23,. •lPEK 
~O: Cazt.nd. 

KALUNDBORG: (ıs& Kh.) - (1.281 m.) 

22,30: Radyo orkeatra.sı. 23,40: Modern 

tarlnlar. 24: Cazband. 

PAld8 P.T.T. (iN Kb.) - (411,'7 nı.) 

21,88: Hafit mllzlk. 22,80: Orkeatrs- 24, 

45: Cazband. 

PRAG: (111 IUa.) - (4'70,1 m.) 

20,15: Bariton komerl. 20,:50: Operet 

parçalan. 22,16: Orkestra. 23,30: Cazband. 

SARAY 

*TÜRK 

SOMER 

\"ILDIZ 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

Altın zincir ve sevmek: ya., 

ııak mı? 

Sekoya \'e Marletta 

Bir k1§ gecesinin rfurA.sı 

1nglllz ajanı. 

Siyah inci 

: Kadlfo maake 

BllyUk lhWIJ \'e Siyah 

gözler. 

Aşk 8<.'Dfonlm 

Çöl aavll§lan ve COfkun 

G&ıWJer 

Foll Berjer 

Sana tapıyorum ve Gene,, 

raJ Ycn'ln zehirli çayı 

Suzan banyoda ve Kanl. 

karga 
1.CDJ.t1Z (l"raua): (91S Kb.) - (8%8,6 m.) 

CUMHURİYET : Çin esrarı ve Kınk ka. 

na.tıu. 

ve talebi umumi 
üzerine SEKOYA 

İstanbulu koşturan film 

(kaplan 
kız) 

...............................~ 

Hava Kurumu Taksim Şubesi tarafından 

Bu akşam MAKSİM 'de 
ALAFRANGA PiYANO VE 

GiTARA KONSERi 
Bntekar Bimen, Tanburi Refik ve Artaki tarafından konser. 

Milli zeybek ve kafkas oyunları 
Maksim'in yeni varyete numaraları 

22,SO: FUm mwdklal. 23: Operet parça. 

lan. 23,M: MOl'la IŞl}valyenln prkılan. 23,fıO: 

ı\l~oı. 24,IJ: Cazband. l,15: Opera hava.. 

lnn. 1 30: Aakcrl orkestra. l,45: Skec. 2 : 

ISTANBUL ı 
HOLiVUT-• 

• 
CUzlkhoJ. 2,:0: Salon orkcatraııı. 

\ t\' ANA: (w.! IDa.) - (608,8 m.) 

21,30: Operet parı;aJan. 23,10: Hafif 

ı .urlk. 24,:50: Budaoesteden naklen sll!'an or. 

, ·.strıun 

'IOSKO\'A 1: (l'U Kil.) - (1.7%4 m.) 

18,30: Halk şarkılan koMCri. 

l\108KOVA m: (401 Kil.) - ('148 m.) 

18,30: Tunanm clvarlanndakl köylUlerln 

ııarkılan. 19,30: Şan koruıert. 

K.ISA DALGALAR 

FERAH 

ALEMDAR 

•AZAK 

' SllAh başına va renkli pc~e 

Yavrum ve Knokt Avt 

Kanun kuvvet ve kalbden 

kalbe. 
Allbaba. 

KADIKÖY 
HALE KaatadJva (İtalyanca orl 

jinal kopycsl) 

SÜREYYA KastadJva (almanca kop_ 
yeai). 

OSKODAR 
HALE : Tangollta 

BAKIRKÖY 
MlLTlYADt : A§k trrtmaJan (Ttlrkçe). 

LONDBA: (Kıl9 anlddarla, mala&ellf o. T l y A T R o L A R 
malnldarda sünDn iter ... ttnde mUtcmadJ. *ŞEHİR 1'. : Gutmlyen çocuk (matine), 

;)"eD çalltır.) Mırnav (gece) . 

16: Orkestra. 17,30: Dana musikisi. 20,20 • HALKOPERET! : Beyoğlu çiçeği (Zozo Dal. 
lııl&f1. 21,45: Bando. 23,15: Olimpiyat haber_ 

lerl. 24,20: Dam orkcs!~M. 1: D~ musikisi. 

2: Şarkılal'. 

ZJ!:Esml (AllmDJa)I 

(Kma anbldarla. muh~ ı:ı asunlak?ıuda 

sünün lııer .aaUade möıew:.d.lyen çalııır.) 

16: Orkeıtra. 18: şarır,ııar. 19,45: Şar. 

kılar, 20: Kanıave.1 servı.t. 21,15: Keman 

kcıMeri. 21,30: Olimpiyat haberleri. 22: Daruı. 

:ıa: Haberler. 

~08&0VAı (Kıwa dalp): (!3 ve 150 m.) 

18,30: Dört ldfillk orkestra konseri. 

ll11IZZN (Bolaacla): (23,5'7 m.) 

15 den 18, 10 na kadar: Muhtelif kan. 

ııtk ve ıen nqrlyat. 

BOllA (Kaa dalp): (l.l,4 m.) 

16-17,30: Orkestra ve iki klşlllk or_ 

kletra komert. 16,30: İki kl§tllk orkestra 

ve prJa ltouert. 

maa ,.o Konfinyotia'ln l§. 

tiraldle). 

~ 
<•> yruımda ı,.ret bulanan lllmlerlll 

talallltmı llAAJarımız anamda bulunanus. 

Fransız tiqotrosu 
HALK OPERETi 

Bugün matine 16 c 
Bu akpm saa 

20,30 da 

Dost Yunanistanın 

Kıymetli Artistl~r. 

Zozo Dalmas ve Kohnyot111n iftirakılc 
BEYOCLU ÇIÇECI 

Pek yakında Bayader 
Fiyatlar 35-50-60-75-100-125. 

Loca: 400 - 300 - 500. 

Umum Ayakkabıcı San'atkArları 

Kooperatifinden : 
15/3/936 Pazar günü aaat 14 de Çarııkapıda Ayakkabıcılar Ku

ramu merkezi binasında ortakları mızın senelik fevkalade genel top
'ı g ı J9111Mldır. Ortakların o gün ve aaatte gelmeleri. 

KONUŞULACAKLAR : 
1 - Mecllai idare ye murakiıt raporlannın okunması. 

ı -- s..tllı lilançoaunun tu diki. 

Tabii meyve usarelerile hazır • 
lanmış yegine mey,·e tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böurck 
hastalıklarında fevkalade f aydah 
dır. Hazmi kôlaylaştmr, inkıbazı 

izale eder. 
ING1L1Z KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

T. V. T. Parfümörl 
fabrikası 

Bayanlara 

Büyük müjde 
Sinema yıldızları: Losyon-Kolonya
Pudra Parfilmöri yeni mamulatı 

dünyada: 

BugUnUn modasıdır. 
Bilhassa: (4ı°eta Garbo kokusu); (Li 
lian Harvey kokusu) ; (Brigitte Helm 

kokusu): (Klara Bow kokusu) .. 
Bütün dünya bayanlarını sardı. 

Yakında: lstanbula 
geliyor.. 1 

Dünya bayanlarının iştiyakla kaı 
şıladığı ve bütün dünyanın en son 
me>Pası olan bu kokular memleke
timiz parfümöri ileminin de kıra
liçesi olacaktır. 

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

Li~ian Harvey kokusu. 
Brigitte Helm kokusu. 

Klara Bow kokusu. 
Umum Türkiye ve İstanbul depozl

tcri (Altındağ). İstanbul ve vilayet 
bayileri için sipariıat. Pos~ kutusu: 
Galata 1ı19 

Vjfayct'erde acentalar 
is• enivor. 

İıtılnbul Bıltdİll\'Sİ Bugün saat y 1 
~ h" m· t 14 de 

IE : Rı 
.,e ır ııya rosu . k rr· 

111111111111111 v~Ö~~i;~~su 
ÇOCUK 

llUll MA:!!~t 
111111111 20,30 da 

BuyuK operet MIRNAV Yazan: 
~FlF OBA Y Besteliyen A. BOZER 

Doğuş 
Genç pir Neriman Hikmet ile 

1erzi mi 
aroyoırsunuz? 

1 ~ f t> ~ i 1 ,, t f r J d re si : 

~ 
iHS'AN YAVUZ 
Kadın ve E.rkek T erzlıt 

l5t1nbal . 'ienlp05tane Urşısındı 
Fmo Nar yınındı Letıret Jıanıodı 

Dilaver Berkman bu adla bir genç- -=-=~~~~~~~~~~~ 
lik, edebiyat on bet günde bir neıredilecektir. 

karılmıttır. Bu kız gözleri 
bağlı olduğu halde bir in•Dlll 
düşündüiüni.i okuyabiliyor. 

Matmasel 

oütün milte! ... fm• 
uslan ha 
iç"nde bır 
tadır. Ke 
yapda11 
tecrübelerde 
def acık için 
mnyuu 

tır. Koc•maa 
Matmazel tiyatroda 

Dalba gözlerini 
bağtıyarak sahneye otmtm 
Röntgen gözlü kız sahneden 

kesin cebinde ne var ne Jok 
bir ıaydıktan bqka, aahipler· 
iıimlerini de söylemiıtir. 

Tecrübeden sonra etraflDI 
ran gazetecilerin: 

- Peki, bunu nasıl 
yorsunuz? 

s~aline sadece: 

- Zihni bir telepati ye mtılHlll 

sini de çok ıeride 
dır. 

Bu kız hiç tanımadıp bir 

ve numaraıını ıöyler. 
Büyük doktorlardan IMl'ı..ı 

"Mucize,, adını vermiftir. 

zel Dalbanın kendisi de IMa 
kulide kuvvetin ne oldujuDd 
makılb anlatamamaktadır. 

namesi her gün Komiıy·ftllll-11!1 

görülebilir. Eksiltmeye , 
rin ilk teminat makbuu 
mektuplariyle iba!e sBaf 
muayyenin~1 ~ Fın· ık1ıdald 
ma Eksiltme KomisyonUllf 
leri. ( 

• • • 
lıtanbul Komutanblı 

ri için alman Çorbal.k pir" 
lama komisyonunca .. ~ .... 
safına uygun görübD 
reddedilerek mukavele.& 
tem:natı Hazineye irat 
len üstenci namı hesabdtt'.: 
üzere 1 O, (1()() kilo ÇnPElllM~· 
açık eksiltme ile 17 -
936 Pazarteıi günü ..
Muhammen tutarı 1911. 
ilk teminatı 147 liradlr• 
mesi her gün öğledeıll 
miıyonumuzda görü 
siltmeye girecekİeria.: 
makbuz Teya me 
likte ihale ıünü vakti 
Je Fındıklıda Kom 
alma kCQDİQODUll& 
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126 (Nakili, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) 
" Ben onu takip ettim .. ömer ben-
den güzel bir kadınla sevişseydi, 

Dördüncü sahne: Cüce on bet 
Yaı ında. Amcasının evinden kaçı
tor ... Bir sürü karıtık manzara .. 
~ihayet orta oyununun cücesi ... 
l' evfiğin arkadatı, dostu. Artık o

tlu müdafaa edecek bazular var, o
nu ıevecek bir insan yüreği var ... 

Rabia tatlı tatlı gülüyor. On ye· 

di Yatındaki Tevfik... Selamete, 
•tadete çıkan zavallı bir cüce ... 

Rabianm dimairnda perde. u. 
Yuyor. 

Rakmı ömründe bu kadar ıüzel, 
bu kadar {realite) ile bir fey an· 

~lrnanıııtr. Cigaraıını söndürdü. 
•ta.ğı dinledi. Rabia 'J'ahat rahat 

llefea alıyor. Belli ki korkulu riiya 
tôrıneden uyuyor. 

. . . . . . 
('o kadar üzülecek biT t•Y yok.,, 

d Vehbi Dede gözlerini Mesneri· 
en kaldırmadan söyledi. Karıı· 

~lllda Oama.n anlattı, ve ı&zlerini 
edenin İaa.ya benziyen, ince çe· 

1'eli, ıenif alınlı yüzünden hiç •· 

~~dı. Fakat o ne kadar mü· 
I' 1•n He, ate,le Rabiadan bahae
t .. '101·~.:ı, Dede o kadar sakin, hat· 
.. llıt~.yt rödinüyordu. 

f . ' .Jİ kesil J i ii için ıuıtu. Biraz 
- .;.t,tı.ra ı;tradı. Sinekli Bak-
~ldan ti .Cih ngire geliıinin ·~· 
il' b. Yehbı efcncHye yalnız derdı-

1 lnla.tnıak iç' n tleğildi. Bir de 

~Pl vardı, D rvitin Rabianm 
rındeki t~o;'rinden istifade et· 

'-'ek istem' ı · · ı b' . b tş · ,. l ı Dede ııterae 
"'l>i~ .. l .ya :l.:> l • :ıtır. Bu çılıın 

~andan g E-ç ıir. Halbuki Veh
~ ede onu } üzünde bir tek adele 
~~~\damadan dinledi. Şimdi de 
'4oıa h k Yn ak veriyor. Mademki 
•~da · 

tlc"".l .0 azım ve o irade var, ma-
l~( .;• .. kız, çocuğunu muhafaza () h ~ unı tehlikesini göze alıyor ... 
'• ha de bunda bir hikmet var. 
Ye b' D 
Oı 1 ede, bilhaua bu aktam 

Tnanın · · • 'hı' ıınıtıne dokunan felsefe.. 
k4 

1 Yapıyor. San'atkirların ıan'at
~ olan h l'k ~e... a ı 11 azam yeni bir nıh 
·~ gı l'•ratncak ... Rabia bir va-... 
' Oııtıan V ·hb' f d' . .. .. U ttea~. ' ... ı e en ının aozun .. 

··r 
t · (.}c11.t be... R b' •• 
1.ıı-._ ı. .. , a ıayı ne ıçın o-
tıde- 0 

un bu tehlikeye maruz .• ,trn 
it l .,, 

ta.dei e-ı 1· 
•ın, e l ..• ,, 

d ahiayı .. ld" ' ol • 0 urecek iradei ezeli ... tıy 
ltl'll an ederim ... Ben bu ak-
d· •enden d 
·~ d Yar ım umarak ıel-

.... , oıtllnı Rab' . h -~ 
~ut\i.i h. · ıa, ıenın er "'-
llı.t.. •lontet tclaltki ed,. · Gel ko-.,, ~ 'h ~·· , 
Fe.ı 11~ ~~ •t et. Beyinıir kızın ka-
~f4laı ı._ ~ra~ nıantık koy. Kadının 
ti Qlr k b ~'-i. .. ,, " ile kadını kadar ip· 
l o,nta 
cıj l) d n alnının teri . ·ıd· V h e e b nı aı t. e • 

"8u a4ın1 aalladı. 
do" l'lleae]ed R b. 
b· tl'U değil e a ıaya karıımak 
tleyiın . · Ben karıp.mam. Ne 

c,lJ ' ııra.rı belki b. "lh d l"ler 
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ır ı am ır .,, 
tıt\trı l' hı.. e~lede Rabianın haya-
\4. e gerı d 

tltletın-k aen in, doıtum. Hat-
~o en bile ş· d' r d-. ka ·· ım 1 naıl olu-
~ bf) &ııı kendi 

rı. ilk. caııma kıyması-

eski dostluklarına rağmen Vehbi 
Dedenin, Rabianın dimağı ve ru
hu üzerindeki tesirini çok kuka-

mrdı. Esasen kendi muvaffak o
lamayıp da kızı ikna için Dedeye 

hemen bavulumu alıp giderdim. Fakat, onun 
sevdiği lngiliz kadını o kadar çirkin ki .. ,, 

Kim bilir? Belki de Ömer ken· f satım buldu: 1 Prens lbrahim, biraz sonra Ö 
müracaat, fena halde izzeti nefıi- disinden lbrahime hiç de l>ahıet· - Ajabeyimin düğünü ne za merin sözüne ce\•ap verdi: 
ni kırmııtı. Bununla beraber ka- memitti. Fakat, Leyli bu ihtimali man olacak? - Annem bana, Avrupaya g 

rısmın selameti için bu fedakarlı

ğa katlanmııtı. Şimdi Rabianın 

hayatını kendi karıtık felaefeıin

den daha az mühim gören bu ada· 
ma fena halde hiddetlenmi1ti. 

de zayif buldu. Yolda ıelirken - Leyi& yenıemden mi b:ıhaet· derken; (Salma çift ıelme oğ 
kendiıinden bahtet;memif olaay · mek iatiyonun? luın !) demi§ti. Anl\emm ıözün 
dı, Zeynep (Yensem) dedali za • - Hayır canım .• ötekinden. tuttum .. Çift relmedim, 
ım.n, Jbrahimin bu ha4>eri hayret· - A .. Çıldırdm mı ıen? fnıan Prenteı Fatmanm yii~ü güldü 
le kartılamuı lizundı. Halbuki, on kadınla evlenmez ya! Leyli. Yan ı6zle Omere 1-kb.. Sonr 
lbrahim her ıeyden haberdarmıt Hanımla lıtanbulda niıanlanmıf.. tekrar (6zferini fbrafıime çevirdi 

"Sen doıtum, bir inıan değil, a· a~bi prünüyordu .. Ve Leyllya ıa· Buraya kadar ıetirmiı. Şimdi bu - Sen çok uılu bir çocuksu 
yaklı bir felıefeıin. Sence ıefkat, dece: (Tefekkür ederim!) demek· kadar ımel bir kadrnr bırakıp da )'avrum ! 
muhabbet; bunlar hep metafizik le iktifa etmitti. Neden ona batka batkumı &lırta, ajabeyime her • Sofrad' herkes biribirini tece 
mütalealara bağlı 19yler... Bu ne bir teY tôylememit, neden Leyl1- keıten önce ben ,Ulernn doiruıu.. ıüı ediyordu. 
ıaddar, ne vahtl felsefe ... Ben de ya, Zeynep ıibi, Yense diye hitap Pren. İbrahim haJ1'elle duda· Ömerin çok isteksiz yemek y 

ıeni Rabiayı ıever zannetmiıtim !,, etmemitti? jını bükerek yüriidü. diğini sfiren Leyli, müttakbel k 

V-'Lb f d' d k Leyli o sün Omerin •izli dü · Prenı Ömer, yolda gelirken, caırnm yemekten som·a aokagv a ,. en i e en ınin yüzün e i tat- • 7 

tüncelerine biraz daha nüfm et· küçük kardeıine kim bilir neler kaca~rna hükmetmişti. 
h, sakin lıa mukeıi kalktı, Gözle- d 5 

mit ıörünüyor u. Kendi ke.ncline: IÖylemifti ! Leyla, yemekten sonra bu tah 
ri acıyla, hayretle açıldı. A • _1 ..... u z b l d d - cemı aawr rolünde miite· eynep unu an ama an ura. mininde aldanmadığını görd .. 

"Ben Rabiayı pek ... ~k çok ıe- madiyen pot krrdıirnın farkmda mazdı. Yavqça lbrabimin pefİn· Saat dokuzu çalryordu. 
verim.,, dedi ve ıuıtu. Biraz ev- def;l zaya)b ! den ıitti. Salonun loı bir le.ötesin. Ömer, LeylAya ve kardeşleri 
vel uyuyan ıular ıibi dümdüz olan Diye .ciylenerek kenar;-çekil· de iki karde-t tekrar buluttular. özür diledi: 
alnında düıünce ~izıileri vardı. di. Zeynep ciddi bir tavırla ıor · 
Oıman artık onu kendi haline ter· Evde Ley lanın yanma Zeynep. du ı 
ketti. Evet, bin ıene ıarkta otuna, ten baıka bir kimae sokulmıyor . - Allah atlana doiru ıöyle, 

- Biliyorsunuz ya, ba,ımd 

bir dava derdi var. Bu iti taki 
eden avukatımı ancak ~eceler 

ıörmek ka.ıbil olabiliyor. Müsaa 
denizle biraz d11arrya çıkacağım 
Siz eğleniniz.. Ben bir ilci saat 
kadar dönerim. 

lbrahim ! Yolda ıelirken, aiabe • 
mUtiklermin ruha verdikleri e- du. yim, Leyli Hanını hakkında ıana 
hemmiyeti idrak edemiyecek. Bu 
ne patolojik, naııl fazla ıitirilmiı 
bir fikir! Acaba tark bir gün ru

hun kuvvetini garbın parmağını 

ğz1nda bırakacak bir tamamiyet
le inklr edecek mi? 

Vehbi efendi Mesneviyi ka· 
padı: 

"Yarın deiil öbür ıUn ıelir, Ra4 

bia ile konuıurum. Belki çocuk dü
türmeii ıünah telakki ediyor da 
onun için çekiniıyor. Bu çocuklu
lunun dar terbiyesinden ıeliyor. 
Dikkat ettim, her ,eyi ıilnab ad
debneie meyyal bir mizacı var. 

Ben ona, hekim ıöylediii v-fit her 
ıeyin yapılmaıı mubah olduğunu 
anlatırım; Liyükellifullahu nef
ten illi vüı'ahi ... ,, 

Oıman bu kadara razı olmağa 
mecburdu. Fakat biliyordu ki Ra
bianın iararı, inadı dini bir ıebep
ten ıelmiyordu. 

Te'tlrka No. 46 

Prenıes Fabna, Leylidan -
Kalıireye geldiği günderiberi -
hotl6nmamııtı. Onun için (çirkin 
bir kadm) dır diyemiyordu. O, 
oğluna almak istedili kızdan bin 

kat datı. 8'iıu!I •• eeriaali,,di. 
Hattı Leyll o kadar güzel ve se· 
vimliydi ki, Prenıea Fatmanm $Ol· 
yeteıinde ondan daha güzel, fl'a· 
pan, ondan daha cazi'beli bir ka· 
dın yoktu. 

Pren.e. Fatma, onu, kendisine 
kartı fazla hürmetkar görünmedi
ği için ıevıniyordu. Ayni zaman . 
da öteki kn kendi aile.ine men · 
ıuptu .. Çok zengindi. Bu münase. 
betle Leylaya fula yüz "Termiyor. 
du. Leyli da onun yüzünü gönne. 
mek, onunla karıılaşme.mak için 
odaıından dıtarrya çdanazdı. 

Eğer bu büyük konakta Zey . 
nep de olmasaydı, Leyli Kahire. 
de bir gün lbile kalamazdı. 

O aün Prens lbrahim misafir -
ler e.raaında dolatırken, Zeynebin 
kulağına ıu sözleri fıaıldaınak fır-

neler eöyJedi? 
lbrabim öni:n~ bakarak mırıl

dandı: 

- Rica ederim, bu oyne.k ka · 
dınclan bir d&ha bana bahsetme, 
ZeynepF 

ilk anlaşma 
nasıl oldu? 

O akfam bir arada yemek ~e· 
"\il er. 

Prens İbrahim bviçredeki ha · 
yatından bahtetti.. Avukatlık 
doktorasını lbitirdilini söyledi, Ö· 
mer Bey: 

- Ben ıenıin 1ıviçreden yalnız 
geleceğini ummıyordum ! 

Diye takalattr. Prenses Fatma 
ka,larmı çattı .. Ömerin bu taka · 
$ından botlanmadıiı belliydi. 
Zeynep ,Ukiyordu. LeylAya 'elin
ce, o, ~ir ipte oyniyan iki cambaz. 
dsn birine benziyordu .. Oturduiu 
iıkemleye ıinmif ıibiydi .. Konut· 
mıyordu. Söylenen tözleri dinli · 
yordu. 

Leyla sesini çıkarmadı .. ibra 
him annesine lsviçrede gördüğ' 
aile rabıtalarından bahıodiyordu 

Ömer gidince Leyli büsbütü 
konuşmaz olmuıtu. Zeynep, yen 
geıinin çok sıkıldrğını görüyordu 

Bu ıırada Prenses fatmanın diş 
tutmuıtu. T eli.tla yerinden kalktı 

- Bu airıyı ne aıprin keser. 

Ne de batka bir iliiç. 
Diyerek yatak 

yürüdü. 
Zeynep: 

odasına doğr 

- Annemin diş ağrıaı, ba~ın 
yastığa koyup iki büklüm yatma 
dan geçmez ... 

Diye mırıldandı. 
Leylanm ağzından, uçar gib 

iki kelime döküldü: -

- Garip ağrı! 

( DeıJamı var) 

rek savsal< bir tavırla kapıya doğru yUrUycrelc sUr

güyU açtı . 

Kapıdan çıkmadan döndü. Alaylı bir bakı9la be
ni ıUıdU. Kuru ve insanı sinirlendiren giltUtUnU i· 
şittim. Kapı kapandr. 

- Evet otomobili ile .. Memnun olmadınız mı ha 
nımcıfım? :Beyefendiyse sizi sevindirmek istemişti, 
Belki meraJdanacağmızı düşiindü ... 

Kendimi kolhyarak: 

Fakat bu ıararml% mukaddesatıma hürmetsizlik 
tesiri yapıyor. Kanun benim maddi varlığımı bağlı. 
yabillr fakat, ne benim kalbimi, ne de ismetimi zin
cirtiyemez. Ben ancak aevdltim bir adamın kansı o· 
lacatnn .. Halbuki daha ıizi sevmiyorum. 

Yalnız kalınca bUtün benliğimi karmakarıtık 

dütUncelcr •sardı.Ancak sabahın sut ikisine doiru 
odama geçerek yatmayı dUtüncbildim. BütUn bu 

uzun dUıUncelerime rağmen §ll noktayı bir türlü 
hallcdememittim. Acaba Arif Nedret ıerçekten aa· 
mimi miydi? Yokaa, bu geceki bUtUn ıözleri alay 
mıydı? 

- İyi etti, dedim. Yalnız üzüldüğüm bir §CY var 
Erkek elleri ne de olsa beceriksiı, hoyrat olur. Aca 
ha bazı ıeylerimi kırıp döktülerse diye korkuyorum 

- Hiç üzutmeyiniz hanımcığım.. Çamaşırlar 
nııı dolaplara yerlegtirirken ben size yardım edece 

ğim. 

- TeıekkUr ederim Abmetağacığım. Ben hen 
• YüıilnU garip bir ıurette ekşiterek: 
- Anlatıldı 1 dedi. Sizi ikna edemiyeccğim. Bo~ 

ıuvar. 

Elimi uzattım. 
Parmaklarımı dudaklarına götürerek: 
- Bu akıam ıi.ıden iste.diğimi belki de artık 

kat'iyyen iıtemiyeceiim. 

- Çok iyi edeniniz. 
- GarüıUrilz 1 dedi. istikbal ne olursa olsun siz-

Gözlerimi sabaha knrıı kapayabilmittim. Uyan. 
dığım vakit saat on olmu tu. Hemen yataktan atla· 

dım. Tuvaletimi yapmağa ba§ladım. Kapıyı vuruldu. 
Ahmetağa gelmi§ti. K.ahvaltıtnı saat kaçta alacağımı 
sordu, sonra: 

dim yapanm .. Sen çekilebilirıin.. . .. 
Sanki onu kotmuıum ıibi pşkın şaıkın yuzum 

baktı. Fakat bir ICY demekıb:in kapıya doğru yüril 
dU. Galiba blru ıert a8yledifim için yüreğini lmmı 
tım. Bakıtı bana dokundu. 

tyi bir niyetle davranan bu ihtiyarı istemede 
kırmıttım. Hemen bir sıçrayışta yanma koştum. K 

tundan tutarak : 

~~ Jt ~llJonun. .. ,, 
~"' ""h 1 ._. ac11dı. içinden 
, ~l •1•nı belli etmemefe 

•tıJordu, O kad ık 

den bir ıey rica edeceiim: Çatımın altında ya taca. 
fıruz ıu ftk gecede sizi sevdiğimi ve yerinizin ebedh• 
yen buralr otmın ımtsunu beıılediğim! asla mm~. 
maymrı. 

- l!u lötfunuzu unutamıyacağım. ! 
Suratını a!larak omuzlarını sttkti: " 

- Sandığınız salondadır dedi. işte anahtar. Bey· 
efendi size vermemi söyledi. Hemen salona koıtum. 
Sandığım hakikaten oradaydı. Basit ve göaterlııfı 

çamaıır ve elbiselerimin yabancı gözler tarafından 

g8rUldllıtUnU ahlaymca ytizUmll !flddetll bir krrmzz19 
lık kapladı. Boğazım sıkııarak ı 

- Bu sandığı kim gidip getirdi? di:r..e sordum .. 
- Beyefendi ... Kendisi. 

--Ahmctafacığun dedim.Şu sandıkta küçük bir mekte 
ll kızın elbiselerinden başka bir şey yok .. Anlıyors 
defli mi? Çok of.de ve ~cığmıı ltatıralar .• 
Belki de bunlan prdirobl bDe koymıyacağım. U 

Jua, kendi clterimden baıka hiç bir elin dokundu-

ğunu istemiyorum. , 
( Deuamı ııar) arı ı ve - Anlaşıldı beni anlamak istemiyorsunuz diye- - Yalnız mı g:itti? 
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lrfqhur opera muganniyesi Lili 
Pons sinemaya bCZ§ladı, burada 
onu ilk filminin bir sahn~sinde 

görüyorsunuz. 

~D li'il®Mal 
ş n ırke'ltUeırD IFO D ını 

blYı~çeDeırn 
Holivud sinema stüdyoları ye

ni sene bütçelerini, eski yıla naza 
ı-an artırmışlardır. M. G. M. ıirketi 
bu sene yeni filmleri için otuz iki 
buçuk milyon dolar harcıyacaktır. 
Bı: miktar geçen seneden yüzde on 
ıekiz fazladır. 

Varner ıirkctinin bu seneki büt
çesi ise on üç buçuk mi!yon liradır. 
Ilu şirketin bütçesi de geçen sene· 
den4tüzde yİ11mi bir fa2ladır. 

olumbianın yeni sene bütçesi, 
seçen seneden yüzde on beş faz
la!ıiyle beş buçuk milyon dolar, 
Foks'un bütçesi geçen yıldan yüz 
de yirmi dört fazlas:ylc on beı mil. 
Yon dolardır. 

On sene haclar evvel beş bin 
, dolar masrafı icap ettiren filmler 
\ 

P?k az olurdu. Halbuki 1935 sene-
•indc 250 bin dolnra mal olan film 
ler Pek çoktur. 

HcDDvudıuıın Slli1 
~lYızeO kaıdoıno? 
Holivudun en güzel kadını kim

dir? 

Bunu merak etmişler ve sinema 
payitahtında on iki kitilik b!r ha
kem heyeti kurarak araf tırmalara 
koyulmuf lar, fakat bir tek kadını 
seçmektense muhtelif kadınların 

en güzel uzuvlarını seçmeği tercih 
etmiıler. Netice §U olmuf: 

Norma Ş'.rerin saçları, 

Loretta Yung'un gözler; • . 

İren Dun'un burnu, 

Klodet Ko!ber'in ağzı, 

Katharin Hepbörn:ün dişleri, 

Marlen Ditrih ve Karol Lombar. 
dm elleri, 

Marlen Ditrih ve Cin Harlu'nun 
ayakları, 

Key Fransis ve Karo) Lombar· 
dm sırtları 

Karo} Lombardın vücut haltı .. 

Dırk meseoesn ve 
snnemaı 

Amerikada ırk meselesi sinema
da bile son derecede ehemmiyet
lidir. Beyaz renkte bir adamla 
aarı veya siyah ırktan bir kadının 
ef .. olarak bir f imde oynamaları
na imkan yoktur. Sansür böyle 
filmlere kat'iyyen müsaade etmez. 

Holivudda bugünlerde çevril
mekte olan ''Toprak,, adlı ll" r film 
de bu mesele gene ortaya çıkını§· 
tır. Bu filmde Çinli rolünü yapan 
artistlerden Pol Muni beyazdır, bi. 
naenaleyh kendisine e§ olarak be
yaz bir artist, Luiz Reyner' dir. Bi-
naenaleyh iu noktada mesele yok· ., • .. 

tur. ikinci derecede rollerde ise r K 1 s A H A BE R LE R 
hakiki birer Çinli olan Anna May . 

1 
• • 

Vong, Keye Luke oynamaktadır- 1}- Şar,onun son f.ılm~ a~ın al-
lar. Bunlara eı olarak beyaz artist- tısında Nevyorkta Rıvolı sınema
lerin oynamasına sansür müsaade sında ilk defa olarak göster :imiş· 
etmiyecektir, bunları.; muhakkak tir. Film, bazı gürültüler ve bizzat 
Çinli olmaları lazımdır. Halbuki şarlonun bestelediği musiki parça
Holivudda Çinli art'.st bulmak im- )arı müstesna sessizdir. Şarlo bir 
kansız gibidir. Bu sebeple filmi tek defa dansctmekte ve !arkı söy. 
yapan ıirket mütkül bir vaziyete )emektedir. 
dütmü9tür. lf Göte"nip. meıhur ''Verter,, C· ı 

seri Fransada filme alınacaktır. 

"Şarlot,, rolünü Anna Bella, ''Yer
ler,, rolünü ise p;yer Ritar Vilm 
yapacaklardır. 

. 

l} Klayv Bruk geçen gün doğu-· 
munun kırk dördüncü yıl dönümü
nü kutlulamışlır. 

{' Aleksandr Dümamn methur 
romanı "Üç silahıör,, Amerikada 
yeniden filme alınmaktadır. 

* Amerikalılar ha§ rolü Mirna 
Loy'a vererek meıhur Alman ca· 
susu "Froylayn Doktor,, adıyla bir 
film yapmıılar. Bunda "Ali bey,, 
adlı bir de Türk rolü varını§. Fil
min mevzuunu b:Imiyoruz, fakat 
"Ali bey,, in bir resmini gördük, 
kıyafeti Türkten ziyade her §eye 
benziyordu. Bu ne İ§? 

* Mari Bel'in "Fakır bir deli
kanlının romanı,, filmi Pariste, ya
ni filmin çevrildiği memlekette ge
çen hafta gösterilmeğe batlandı; 
lstanbulda taze taze daha dumanı 
burnundayken gösteriliyor, diye-
ceksiniz değil mi? Halbuki öyle 
değil ! nice güzel filmler var ki 

ı•,.,..,.Lr 

bizde ya hiç gösterilmemiıtir, ve- Marjori Lan ismindeki bu kız mqlıur bir operet artistid:r, si:ıc-
ya pek geç gösterilmektedir. Aca· maya baglamı§lır. Yakıncla :Amerikan filmlerinde 
ha neden? kendi•ini göreceğiz. 

{! Gitta Alpar üç film çevir- * Sinema perdesinde umumi- mıılardır. Perdenin faydası §ekil
mek üzere Holivuda çağırılmtf, yelle bez kullanılır. lngilterede ye- leri daha iyi göstermesi ve eskı 
kendisiyle b:r mukavele yapılmıı- ni bir keıif üzerine birçok sinema- perdelerde olduğu gibi salonun kc-
tır. lar perdelerini düz bir ıatıh üzeri· narlarına tesadüf eden seyircilere 

J1.. F red Aater'in geçenlerde ne mukaar adese parçalan yapq- §eki11erin biçimıiz _görünmemesi· 
b:r erkek çocuğu olmuıtur. tırmak suretiyle yapnıağa ba9la- dir. Bir Amerikan filminde Jo1• Hocı .•• 

.J 
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PA·RIS ~a1takllııcaneneırörııde ~ n ır f n o lftfil lftfil ev~ lUI lUI 

P ati~n Y enıltr meyhaneleri ... Ne liaranbk, 
ne tuhaf ve çok defa ne hazin vllk'alann 
pçtiii yerl•dir bilaenizt. 

Apaılar, bota pecek tipi• cleiiJdir; ora. 
da yaıarlar. Yolunu taJımııı, utimalini karart. 
mıJ aenç kızlara orada nıtlanır ••• l99nler, iç.. 
meyip de merale jpn ıelmiı ve o10nra onun bu. 
nun teıvikine bpıhmı mütteriler orada Mnde. 
ler, dakika ve ... tlerin.i kaybeder, I01ll'a hiç 
gür.eı yüzü ıörmeden, göremeden oradan ıeçip 
giderler. 
Yalnız ııenç kızlarını ya. .• Yaılı macera düı. 

künii kadınlara ne derıiniz? Onlara Pariıin Yer. 
altı meyhanelerinde, hele "Gul'O,,nun meyhane. 
ıinde raıtlamak itlen bile delildir! Şu halde 
"Guro,, yu anlatalım: 

Pariıte hayahn nizaml.wrna biç uymadan 
yaıamak iıteyenlerin bol "°I sörüldüiü Mon. 
marter mevkiinde "Guro" Yeraltı ıneybaneaine 
burıu ıibi bir merdivenden indikten ıonra, 

'bir duman bululu arka11ndan yoriun kadın 
yüzlerini, daha bnnlık olan zenci aakıfoncula. 
rı, Pariıin züppe, havai tiplerini, her ırktan, 

her cinıten in1anı orada 11lık, ıamata ve dafı. 
ıuk bir muıiki dalıa11 içinde adeta yuvarlanır. 
ken görürsünüz. 

Fakat "Guro,, nedir? Yahut kimdir? 

"Guro,, Yeraltı meyhanesi, ltu adım "Guro,, 
ismini taııyan bir kan kocadan alınııtır. Bu 
ıün Guro denen adam ortada bulunuyor. v~ 

meyha1Mt7i iıletmelde ise de , kansı madam 
-.ı:e etra.....,d euntte bt·bolwıuıtur. 

Adeta, 71111 tahipm bir meyhane! 

Bu .. l'IU"ell.riz Y eralh meyhaneıinin yarı 

lııi .... ine tahip .,.._.. 1mcl.m Guro ......,. 
ıitmiıtir aellba? 

···---~:---1 

Pari• ötedenbel
1 

ri zevk ve aelcı • 
het ıehri olarakj 
tanınm11tır. Fa-! 

: 
. kat her büyük ıe: 

: · hir gibi Pari• Jej 
! ne lacialar giz ·I 
1 ler bilir miıinu?ı 

1 ~ i 
1--. ........................ i 

Madmn Guro iki yıldır ortada yoktur, Bu 
icadın kocaaile birlikte Franaanın dağlık bir 
mıntakuı olan Auverıneclen buraya gelmiıti ... 

• 1 
1 

· ı 

'ı 

' 

Guronun meyhanesinde her akıam saat on 
bire doiru görünür. Kollannda bir Arap cari. 
yai sibi halkalar sıralıdır. Gözlerinin albna ye. 
ıilimtrak mavi bir boya çekilidir, Aizı lupkır. 
nmı ve yanaklan o kadar yuvarlaktır ki, ade. 
ta bir kürdanla iskandil edebilirsiniz! Bir serçe 

parmak kalınlığından biraz eksik pudra biri.. 
kintiıi onun yüzünü bir yakı gibi kaplar. Par. 

maklannın ucu, · kırmızı oje ile panldar. Fakat 
bu tımaklann ucu, bir zencinin yüzünden daha 
karanblchr. 

Çünkü madam Biju ancalc senede bir yıka • 

nır. Ve tırnaklannı da 
mizler! 

yıkandığı vakrt te. 

Paris Y ..-altı meyhanelerin.in hele Guro mey. 
hanesinin bu p~ eıkı ıimaıını tanımayan yok. 
tur. 

Gece yansına doiru Biju hafifce sallanma.. 
ia baflar. 

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

nır. Bazan bir lüks otomobil içinde, zengin ka. 
dın arkadaflarile birlikte bir bara ıider. 

Bazan gecenin ıslak havuı içerisine, yaya 
olarak kendisini bırakır. Güneı ylizü görmez. 
Çünkü gündüzün uyur • 

Madam Bijunun gözlerine bakarsanız onun 
vaktile güzel bir kadın olduğunu sezersiniz. 
Fakat kendiıini harap etmiıtir. Ayakta bir ce. 
set ıibi yaııyor. 

Şarap dolu kadehinin aruından doiru aenç. 
lijlni &Örmeie çabalar ... Otuz kırk •ene evvel 
onlann tal>irile Biju bütün Parism lükı nevin. 
den bir "Tavuk.,u imiı ... 

Tekrar Curoye dönelim. Parisin Yeralb 
meyhanelerinin en iıleii olan bu yerde hayat 
umumiyetle gece yanıından baıbyor. Devamb 

Hele z.auallı lıüçülı 

kızlar buraların en 11· 

anacak aimalantlır. 

. Genç, on aelıiz )'Gftnı he• 

nüz bitirmemi§ lc~ar ... Ç eli 

tikleri ıelil hayata raimen, 

hala fOCukluğun süzgün ve nar .n 

tenaıübü içinde olgunlaımağa ça • 

balıyan ince, bitik ve zavallı kız. 

lar ... 

müıteriler, aece yansından az önce veya tad 
gece yanımda geliyor. Gece yansından sonra 
aut üçte "Kutu., adını verdikleri küçük meyha. 
neciklerden buraya düıüyorlar. Sabahın erken 
saatlerinde Paıi• barlarında çalıtan zenci, A, 

merikalı ve Fransız cazbandcılar söldi• 
ediyor, derken birden ltir Rumbadır baılıyor. 

Hele "küçü masumlar,,... buranın en a.. 
anacak simalandır. Ve çoğu da ne yazık ki, bit 
de beğenilmiyecek maksatlar uirunda buralar • 
da dolaıır. elbette bu, Yeraltı meyhane • 
sinin en facialı manzarasıdır. Genç , he• 
nüz on ıekiz yaıını bitirmemiı kızlar... Hlli 
güzel, .. bütün çektikleri cefaya rağmen, Jıall 
çocukluğun süqün tenasübü içinde olıunlaı • 
maia çabalayan ince, bitik ve vazallı kızlar .•• 

Pariate gençlik ve güzellik ender bir te1 
deiildir. Fakat elneriyetle rüzellik ve gençlik
le birlikte, sözlerin feri de töndüiü ıörülüyor· 
Ama burada, bu Y eralb meyhanesinde değil ... 
Çünkü buradaki ktzlann gözlerinin be1>eJi. 
ıimdiden kirli bir beyaza dönmüı ... 

Çünkü "Kokain,, denen katil bir toz, herıl 

güzellik hem ıençliğe umulmadık oyunlar O'/• 
namaktadırlar. 

Şimdi bu yeri, birpoliı müfrezesinin ba._ 
maıını istemez misiniz? Eğer istenen.iz, bütİİll 
bu manzaradan çıkaracağınız film, cidden ibret 
verici bir fey olur. Zaten bu anlattıklarunızd-. 
bir Amerika gazetesinde, bir Amerika ıueuO• 
sinin, Pariı Yeraltı meyhaneleri hakkında bit 
fikir vermek için, ortaya atbfı bir film meYP
udur. 

Menuu daha etraffı ıurette kaleme al•• 
bir muharrir, elbette daha ibret verici ltir . •"' 
ortaya koyar ... , ı. K. Gece Nltlıhlara kadar çahııyorlardı. Bu 

ıün "Guro,, Y eralb meyhanesinin kadın, er. 
kek, bütün miiıterilerj eırarengiz surette kay. 
bolan madam Garoru, kasası batında adeta gö. 
riiyor ailtl olurorlar. ı 

UQursuz Güzellik Kral içesi 1 
"Guro,, meybaneıin.in kapılan kapanmak 

bilmiyor, fakat madam Guronun ıözleri hiç ka. 
panmıyordu. Alıı veriıin tek santimini bile ıö. 
zünden kaçırmadan, kasa11nın batında biteni. 
ye ıanonlara putla keıiyor, para topluyor, her 
türlü müıteriye sülüyor, gülümsüyor, ırrıtı. 

yor, katlanm çabyor, icabında çıkıııyor, velha. 
ıd kendi anlayııına söre hekesi idare edip gidi~ 
yordu. 

itte bu IMClam Guro, sünün birinde cılız, 
ıoluk ve hayatta hiçbir ıayeai olmayan bir ıenç 
enekle birlikte ,tırra kadem baıtı. Beraberin. 
de bir milyon frank, bir çok mücevher götür. 
dütü söyleniyordu. Ve biı· ıüks otomobille ka. 
çıp ıitmitlerdi. 

Afızlannın bir kenanncla daiına bir ciıara 
sarkık duran, avurdları çökük iki yana bir çala. 
noz gibi yalpalıyarak dolaşan erkeklerin 1'u en ko 
kozu, madam Guroyu naııl çekmiıti acaba!? 

Bunu kimse anlıyamadı. Bu vak'a meınur 

Monmarter muhitinde hali açılmamıı bir kutu. 
dur. Kimse makul bir cevap veremiyor ... 

{t 

Madam Curo "Guro,, Y eralb meyhanesinin 
kapalı kutuıu, esrandır. Fakat gelgelelim ma. 
elam Biju denen bir diler köstebeğe. .. 

Parb Y -.lh bucaldanrun hu en pclildi 
mütt.n.i, &mı 6& yquadadırı 

VJyananın eski romanti1' mahfilleri bu 
sene seçilmiş olan "Gül krallçeal,, Mari Un
dorf er'in ba§ma gelenlerle heyecan içinde
dirler. 

Bu güzel kızla sıkı fıkı ahbap olan Mnu 
Valhar adlı genç zabitin 
kendi köşkün Un bahçesi n· 
de ''urulmuş olarak bulun 
ması kızcağızı çok müte
essir etmişti. 

uyandırmıt oldutundan gidip yaralıyı hd· 
tanede ziyaret etmittir Dlfer ziyaretçiler •" 
ruında rakibi Şmlt ile Mari de ayrı ayrı ,_. 
manlıırda hasta adama gitmliler ve her ;ıd· 
ıl dr 1ankt önceden sözle§mitler gibi bir•' 

demet kırmızı gül ıutilt 
ntU§lerdlr. 

Sonra da Şmitle l'faıl 
buluprak bir gazino1•

1 gltmiıter, burada bol bO 
pmpanya içtikten ~ottr• 
dıprıya çıkarken her l"'° 
si de kapının önünde ıa~~ 
§lmr.k çarpntıt gibi ea.,.... 
olarak ka.skatı dUp1Utlet' 
dlr. ,Al 

Gül krali~esinin ikinci 
bir seygilisi daha vardır 

ki bu da baytar mektehı 
talebesinden Anton Şmlt 

tir. Kız her ikisinin de i~· 

divaç tekliflerini reddet 
miştl. iki deliknnh se,·gl
liyc kavuşamamalarına 

hep aradaki şiddetli reka· 
beti sebep bildiklerinden 
blriblrlne fena halde kız. 
maktaydılar. Ancak ailele 
rinin müdahalesi ile arala-

Yapılan otopeide ıU,, 
kızla ıenç baytanJI 111 eti 
h&'.U blr ıehlrle öJdU1'11' 
meydana çıkmııtır. po I' 
Şimltln kızı zehlrJem•~.-, 
zere razlnoya ıHtardPJ· 

Mari tJndorf., .,u ve sarhotlaktaa tıl 
kına varmıyarak kendt.lnln de zehir lçıdf ; 
duitunu söylemektedir. Yaralı ıuba1 t.e ttll" 
1nektedlr. Polis tahkikata devam ıdlJOf· s" 
diye kadar zehirin cinsi anlaşılamamıştır• 

rında bir düello olmamaktaydı. 
Günün birinde Subayın bahçede yarah 

bulunması üzerine Viyana polisi yedi kltiYf 
tevkif etmıştir. 

Yaralanma hadisesi başwkil muavini 
Prens Von Ştahembergin bile alakasını 
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tlünyanın en iyi kadını;· Bu hart~~<I m3Ç\ Darısı başımıza 
ve erkek yüzücüleri Bıışiktaş- ıstanhud

sporla karşılaşıyor 
Bu halta diğer aabalarm karlı olmasın. 

ı 1 

Jdan dolayı yalnız Be§iktq stadında mııı;lıır 

yapılacaktır. Saat 11,fr;: Karagllmrük -
Ortak8y oynıyacak -... hakemi Salm Turgut 

tur. saat 13.30 da Kasımpqa - Sumerspor 
Şazi Tezcanm hakemliğinde karşılaşacak. 

tır. GUnlln en mllhlm maçı saat 15,lri de 

Beşlktaşla - latanbulspor aramıda oyna. 
nacakbr. Bu macm hakemi: 1zzet Muhiddin 

Apak. Yan hakemleri: Feridun Kılıç, Sa. 
mim Talu"dur. 

1 
j 

I . ft 

(~te Fransada Tomclles yüzme lıavu :unda dünyanın en seri üç yüzucusu. 
0 ldan itibaren:) 1''ransız Nokache. Amcrikalı l'lcr Fick, Fransız Diener. 

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

rıı dünyanın en iyi kadın ve er. 100 METRE SERBEST: 

1~k Jiizücülerini aşağıdaki tablo. 1 - Den Houden (Holanda) 
l4ll'da gösterildiği veçhile taınif 1 dakika 5 ıaniye. 
tlınek mümkündür. İkinci gene Hollanda, üçüncü 

Rekorlar arasındaki yaıkmlrk Japonyadır. 
.._ıarı itibare alınırsa önümüzde 400 METRE SERBEST: 
~ olimpiyatlar~a yapılacak mü- 1 - Den Houeden <Hollanda) 
~hakaların ne harretli ve ••kı 0 5 dakika 27 saniye 5/10. 

C..lı timdiden an!a!ılmıı olur. 2- Kight (Amerika) 5 dakika 
Yüzücülükte biribirinin t'.., bü .• 32 saniye 5/10. 

>ilk rakibi Japonya ile Amerikn . 3 - Hoeger (Danimarka) 5 
dır Ol dak"ka 37 ıaniye 5/10. 

• impiyat tampiyonluğu ba . 1CO METRE SIRTÜSTÜ SER 
~!ım bu iki devletlerden hangi BEST: 
11

1le nasip olacak? 

1986 ıetıer.n:?e 
l'ekorlar funlardır: 

Birinci Amerika (1 dakika 16 
kazanılan son saniye 3/10) ikinci ve üçüncü 

IOO METRE SERBEST! 

61 
1 - Fick (Amerika} 56 saniye 
IQ 1 

3
11

2 - Yuaa (Japon) 56 saniye 
o. 1 

'1/l 3 - Caik (Mac~r) 57 ıaniye o. 

Hollanda. 

200 METRE SERBSET: 
lq 1 - Medica (Amerika) 2 da .

1 
1 
ta 7 •aniye 2/10. 

dal~k- Macionis (Amerika) 2 
tl 8 10 saniye 8 '10. ı 

lt 3 - Yu,a (Japon) 2 dakika 
•aniye 2110. 
4ca METRE SERBEST: 

lci~ - Medica (Amerika) 4 da-
38 •aniye 7/10. ı 

41 
2 
-: Ne3anu (Japon) 4 dakika 

&an1ye 411 o. 
~ik! -- Gilhula (Ameri!;:a) 4 da 

43 saniye 

ısoo METRE SERBEST: 
ı..k-.. l~hiharada (Japon) 19 da . 
IQ a ~ Dünya ıno metre sırtüstü yüzme ıam. 

·~ •aniye. ı · ı 8 piyonu Amerika ı Kıef er 
I> u ••nıfta "ık: · ·· .. .. ..ı J cnd n-:ı t·~un~u ce a 
~ti ur. Anıerikalıla~ dörd:inci" 

ll'le!ctedir. 

~~ M~TRE SIRT OSTO: 
itik kıffel" ( ..bmerika) 1 da 

'4 saniye 9 10 
rı 2 Weuhe (A . . . 
~ ''-'.,.. .... merıka) 1 dalakr 

·•1Ye. 

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

kika 8110. 
2 - Kostein (Hollanda) 3 da

kika 4 saniye 2/1 O. 
3 - 1-lo!zner (Almanya) 3 da

kida 5 saniye. 

...................... _ ..... _____ .. ···-··········· .... 
GAL ln~ilte!?'-::.yi 

2-1 vendi 

Ingiltere ile Gal memleketi arasmda 
yapılan futbol maçında Gal 2·1 galip 
gelmi§tir. 

Müsabaka fevkallde yağmurlu bir Bizim kadınlarımız evlerinde hôlei ıpordan leraalı ler;.ıah aıak durup ıil. 
günde ve bir çamur deryası içinde oy- cutlarının biçimsiz/eşmesine seyirci ka laduraunlar, baıka memleketlerde, ka.,. • 
nandığından hiç de zevkli olmamış ve o- dınlar, erkeklere ıaı çıkarak kadar ıpor l/QPll/Orlar. Franaada yüzlerce kadınırt 
yuncular hakiki kabiliyetlerini göstere· iştirak etliği bir kroı koııuunun bu ~mi kaTfUUl4a ....,.; darqı biılın H,. 
memiıtir. mıza demekten kendini alaıtUgor thiU ml1 

Birinci devreyi İngiltere bir sıfır ga· 
lip bitirmiıtir. 

ikinci devrede daha hakim oynıyan 
Gal iki gol atmağa muvaffak olmuı ve 
müsabakayı 1'azanmıgttr. 

Maç esnasında Arsenal kulübünün 
mqhur oyun:uıu Drake bir müsademe 
neticesi sakatlanmıı ve tedavi edilmrk 
üzere hastaneye kaldınlmıştır. 

Birinci devrede vukua gelen bu ka. 
n dolayısiyle İngiltere rr. •sl sonuna 
kadar on kiti De oynamak mecburiye
tinde kalmıştır. 

ıngiltere 
· kupasında 
sürprizler 

İngiltere kupasının geçen hafta ya
pılan maçlarında gene bir çok sürpriz
ler olmuıtur. 

Çekilen kur'a neticesinde ikinci kü. 
me takımlarından bir kaçı birinci küme 
takımlarile maç yapacaktı. Birinci kü· 
meden iki takım, kendi sahalann:la ve 
kendi seyircileri önünde oynamış olduk
tan halde bu müsabakaları kaybetmi~· 
terdir. Hiç ümit edilmiyen bu mağtnbi
yetler kupa maçlarını büyük bir alaka 
ile takip edenleri hayret içinde bırak· 

mıştır. 

Serllest güreşte 

Karolyi yenildi 
Avrupa yarı ağır şamp:yonu 

Maçar Karolyi ile Fransız şampi
yonu Peweroux arasında Pariate 
yapılan ıerbest güref müsabaka-
11nda Fransız güreşçisi üç mant-

Bir Yunan 
boksörü 

Parlste muvaffakı
yetle dUvUşD 

Marael Til'in en yakın buımla
rından olan Caudel ile Yunan bok
sörü Chreıtoforidiı arasında Pa
rrıte Val"am aalonlannda yapılan 
bokı maçında Caudel güçlükle Ye 
aayı heaabiyle ıalip ıel~bilmittir. 

Caudel iki son ravuntta ıalibi
yeti koparmaia muvaffak oJabil
mittir. 

Bu iki ravunda kadar Y uııanlı 
hokaör hafif bir faikiyede dllit
müt bulunuyordu. Fakat ıonlara 
doğru kesilmiı ve mağlup olmuı
tur. 

Yunanlı boksörün iatili çok be· 
ğenilmit ve takdir edilmiıtir. is
tikbal için kendiı!nden büyük ü
mitler beklenmektedir. 

Teniste 
Davis kupası 

Maçlarına başlan•• 
yor. kur'a çeklldl 

1936 Daviı kupası maçlarınm 

kur'ası Londrada her aene oldup 

ıibi merasimi mabıuaa ile ye bi• 
zat Londra belediye reiıi tarafın-

elan ~eldlmiftir. Ba seneki maçl .. 
nn çok hararetli olacağı tahmin e
dilmektedir. 

Birçok memlekftler iyi netice 
almak için timdiden hazırlıklara 

batlamıılar ve antrenörler gdir
mitlerdir. 

tan birincisini kaybetmitı fakat i- Şu AnıBikalılar çok garip inıanlar veaaeltim. 
kinci ve üçüncüsünü kazanmıt ol- Bütün Avrupada olduğu gibi Amerlkada da kıı ıporlan bafladı. Fakat 
duğundan galip ilan edilmiştir. onlar bu lfi bizim bUdiğimlz uaullerden daha baıka türlü ve daha baıka ve.a-

Müıabaka çek hararetli olmuf itle, yapıyorlar. 
lıte gukarıki resim, yaz /cif karla örtülü olan Amerikanın tamamen oro. 

ve Fransız güretçisinin bcklenil· jinal tarzda hazırlanan koca ıkUerin üzerinde üç Amerikalı kızın, ıoğuğa il. 
miyen bu galibiyeti salonu çınla· itin bakmadan, tıpkı plti}da imlı gibi mallOlar giymif olarak ve gan çıplak 
tan alkıı!arla karıılanmıthr. bir halde kayak ıporu 11apanlannı P.terl,,or. 

3-s hW ~altil.; c art <Almanya) t Bay ZATER'in spor yüzünden baeına gelenler - Yazısız Hikaye -
a 8 •~nive 7110. 

120() ~~ETRE KtJl.AC· -c -· ~iki\ 39 art;nnet <Fransız) 2 da 
~anı ve 9 't o. 

2 - " -~ 41 81\l'l. "' ·e (Japon) 2 dakikr 
1Ye 2110 

.a_ 3 - J H·. 
"8kika. · 1""İn~ < ,._meri!i.a.) i' 

8t>o ~ ttan1"e sııo. 
1 

1
ETRE (l:avrak): 

..._ - ap0n _.,Ye 2 ıto Ya 8 dakika 52 sa . 
~ . 

- Amerika 8 dakika 5e 
•ııo. 

' 
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Bugüne kadar satın alan
lana memnuniyetle kartı · 
ladıklan NAUMANN mar
kalı İdeal ve Erika yazı 
makinalarımızla metanet 
ve zer af etine erişilmiyen 

NAUMANN markalı Dikiş 
makinalarımızın 936 ı;ene
ıi modellerini görmek üze
re bir kere ıatıf mağaza
mızı ziyaret etmelerini ala
kadarlardan rica ederiz. 

Peşin fiyatlarımız ne 
de ·e:e ehven ise taksitli 
tatıı ıeraitimiz de o niı

bette mi~ait ve mütterile. 
rimizin menfaatlerine uy • 
gun lur. 

lt1Jaklnaıarı Satış 'fürk Limited Şirketi 
Meri.na Galata He:mrea sobk 19-21 Tel. 41085 

Denizyolları işletme idaresi 
muhtelit komisyonundan : 

1 - Almanyaya tahsile gönderilecek talebe ve stajiyerlerin mü· 
tacaat i.tldaları ıubat 20 nci perıembe günü akıamına kadar kabul o· 
lunacak Ye bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar nazarı dikkate a· 
1tnmryacaktır. 

2 - Şimdiye kadar müracaat e-tmİf, ve edecek olan talipler iki 
lmt'a fotoğraf, nüfus ve hüviyet cüzdanı, mektep ve tahaillerine ait 
\'e1ikalan beraberlerinde oldukları halde ıubatın 21 ve 22 nci günleri 
Topanede Denizyolları idaresindeki komisyonumuza bizzat müracaat 
edeceklerdir. 

3 - Bunlardan, aranılan evsafı haiz olanlar, mezkur günlerde se

çilecek ve imtihana aevkolunacak{ardır. 

4 - lmtih'Jn, ıubatın 23 ve 24 üncü günlerinde saat dokuzda 
Ortaköyde Yüksek Deniz Ticaret mektebinde icra olunacaktır. 

(868) 
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HER 
MEVSiMİN 
KREMİDiR 
GENf:LİGE 
AVDET 

Ademi iktidar 
1 ve Bel gav•ekllOI· 

ne kar•• 

HORMOBiN 

Alı.er konağı !ÇİD 4\iOOJ;ilo ya. 

taklık kuru Ot 17 - Şubat - 936 
Pazartesi günü saat 13,30 d::ı Top. 
hanede Satınalma kombyon~nda. 
pazarlı!da ahnncaktır. ihale günü 
teslim §artiyle alm~cak ohın işbu 
Ot için isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(421) (821) 

* * * 
Dikim evleri için 300 bin adet 

büyük ve 120 bin ll<let küçük mat 
ceket düğmesi 17 - Şubıt -- 936 
Pazartesi günü saat 14,30 da Top· 
hanede Satm~lma kcmisycnunda 
pazarlıkla alınacaktır. Büyük 
düğmelerin beheri 60 sa~tim, kü 
çük düğ:ce!erin beheri 50 santim 
tahmin edilmiş~ir. 

ihale günü teılim ıartiyle alı 
nacak olan iş bu diiğmeler için 
isteklilerin belli •aatte komisyona 
gelmeleri. (415) (797) 

• * * 

Dikimevle;İ için 250 bin adet 
küçük kemik düğme 17 . Şubat · 
936 Pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede Satınalm·a komisyo · 
nunda pazarlıkla alınacakt!r. Be 
berinin fiati 35 santimdir. !ha!e 
günü teslim ıartiyle almat:ak olan 
it bu düğmeler için isteklilerin 
belli .aatte komisyonl\ gelmeleri 

(414) (798) 
• * • 

Ankara Levazmı Amirliğine 
bağlı müeaaese hayvanatı için 360 
ton Yulafın Haydarpatadan An· 
karaya kadar sülüs tarife üzerin
den nakliyesi satana ait olmak 
üzere 17 - Şubat - 936 Pazarte
si günü ıaat 15 de lstanbulda Top
hanede Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla

15 ŞUBAT- 1936 

SOVYET 

,_ ' . . ( .· _· ·:: 

Betonarme kUprU inşaatı eksiltme ltaoı 

' Naha Bakanlığı 
Şose ve köprüler re,sUğinden: 

Balıkesir - Bursa yolu üzerinde "53.750" lira keşif bcddli "Y. 
yaköy" ve Balıkesir - Bandırma yolu üzerinde 50.500 lira ketif 
Jelli ''Karadere" köprüleri in~aatının kapalı zarf usuliyle ikisi bir 
rada olarak eksiltmesi 26 - 2 - 936 çarşamba günü saat lG ela 

fia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasın 
yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna mütcfcrri clİğer evrak 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınnbi!ir 

Muvakkat teminat ''6462'' lira 50 kuruştur. 

isteklilerin yapmış oldukları itlere ait vesikaları eksiltmeden 
az sekiz gün evvel göstererek Nafia Vekilet:nden ehliyet vesikası 
maları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 26 - 2 - 936 çar~amba günü saat 15 e 
dar Ankarada Şose ve Köprüler Re isliğine verilmesi liızımc!ır. 

(197) 
caktı~ ~mm~ddib~~ku~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

su altı kuruıtur. ıık temınatı 1620 Akay işletmesi 
liradır. Şartnaıııe ve nümunesi • • d 
komisyonda görülebilir. lsteklile- direktörlü{lun en· 
rin kanuni vesikalariyle teklif 1 - ltletmemiz için Balye halinde beş ton mantar açık eksilt 
mektuplarını ihale saatinden bir 

ile satın alınacaktır. 
Gaat evvel komisyona vermeleri. 2 - Eltsiltme 19 Şubat 936 çarşamba günü saat 15 de 

( 
403> (S

4
l) köyde idare Merkezinde Şefler encümeninde yapılacaktır • • • 

3 - Şartname her gün levazım şefliğinde tJÖrülebilir. 
40 bin adet vidalı perçin çivisi 1 kk · ı ı l · tt 1 4 - ı:teklilerin 200 lira mu va ~t tcmmet .ı. yazı ı \'tl. u e 

2 - Mart - 936 Pazartesi günü reye ı-rlmeleri. (S3S) 
saat 1 S de Tophanede Satınalma 
Kom is yonun da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 3600 
liradır. llk teminatı 270 liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gebneleri. 

(426) (861) 
• .y. • 

Maltepe Askeri Lisesi için 600 
ili. 800 takım ma kasket dahili el
bisenin kumatı mektepten veril -
mek ve diğer malzemesi müteah . 
hide ait olmak üzere verilen füıt 
m~ktepçe pahalı görüldüğünden 
20 - Şubat - 936 Pe,.embe gü
nü saat 14 de Tophanede: Satınal
ma komisyonunda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. Belıer takımının tah
min bedeli 550 kuruştur. llk temi
natı 330 liradır. Nümune ve şart

namesi komisyonda görü)ebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalariyle 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(427) (862) 

Satılık iki ev 
Nitantafı Meırutiyet mahalleıi 

Kodaman sok~k 37 ve 39 numara· 
lı ve ıekiz ocl'elı bahçe kirgir iki 
ev acele satılıktır. 

Taksim Gazhane caddesi 1 nu
mara!ı silt~üler kahvesinde Şev. 

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

Belediye Sultanahmet levazım anbarında bulunan ve hepsıne 
lira 85 kuruş değer biçilen takriben 9000 kilo hurda dcm:r, 650 
hurda pirinç etya ile kırık kasa, kadife perde. ' 
Iı tezgah, cemekin, geçme merdiven, çadır l:antar, kürek, pas 
yağ fıçısı, el tulumbası . tel halat tulumba borueu, mengenl", yal! 
kancası, mermer taş musluk taşı heli ta~ı. istor kepenk. kazrna 
kiç, lüks lambası, el arabası . yeba, muşamb::ı, benzin ve gaz tcr.e~ 
silindir, kriko, terazi, köhne çinko, otomobil diş ve iç lastiği 
hortum, ala hortum, last:k hortum karbit feneri, do!anba f et1 
dökme soba, gaz sobas!, ot yatak, zabitai belediye getri, koltul;. • 
dalya, boy perde, işl<.'meli keten perde, köhne kilim, yol ı·e~ 
vesa:r köhne eşya maha!linde arttırma ile satılacaktır . lıt~k 
17 - 2- 936 pazartesi günü saat 13 den 16 va kadar orada bulı.J 
cak komisyona müracaat etmeleri fB.) (837) 

Sc:1elik muhammen 
/zir ası 

Kasımpa~ada l~kcle !&lcydanı so
kağında 150 metre mürabbaı arsa. 

Büyükadada Altınordu caddesi 
sokağında 383 metre murabbaı ar-

80 

120 9 

SL ~ 
Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat te~ 1 

ları yazılı olan arsalar 937 - 938 senesi mayısı sonuna kadar 1ıır 
verilme!t üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmutlur. Şartn pi 

levazım müdürlüğünc:ie görülür. Arttırmaya sinnek ıstıyenier 
larında gösterilen muvakkat teminat makbuz ve mektuplariyle 
ber 21 - 2 - 936 cuma günü saat 15 de daimi encümende bul 
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HABER - '.Al<ıam postası 13 
wwwa• ····-- Cksürenlere: Katran HakKı fkrem 

· · pevlet Demiryoll~rı _;e: Li'!1anlaJ!,~ 
işletme Umum idaresi IlanlarıJt .. 
Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 toıı benzın ~6 - 2 - ~.)G 

çarıamba günü ıaat 15 30 da kas;alı zarf usulile Ankarada idare bi
nasında .ıahn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3768 75 liralık muvakkat ıeminat ile ka
nunun tayin ettiJi vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 &uruı mukabilinde Ankara ve Haydarpata vez-
nelerinden alınabilir. (751) 

Büyük bır ~ôhn·t ırnzanrnış elan 
DUTTIL tıraş bıçaklarım tecrübe eL 
mekle kendinize iyı hır nraş nıçalı 
intihap etmiş olursunuz. 

Muhammen bedeli 13277,50 :ira olan 56500 kilo külce kurşun 
13 mart 936 cuma aünü saat 15,30 da Ankarada idare binasında ka· 
palı arf usulile ıabn alınacaktır. 

Satış depolan: Sultanahmet No. 
Hahih. Galatn Per"{'mhe pazarı Nı>. 51, 

SarrLq. 

S. .... ıi..-lt dtiyenlerin 995.81 liralık muftkkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka .. 
dar Kamil'fOn Reiıliğine vermeleri li.zmıdu. ' 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Mal:ı.ne Daireeinde ft Hay .. 
darpafada Tesellüm ve Sevk Müdürlüfünden dafrtılmaktsdrr. (804)! 

ÇAPA iVlARKA mustahzaratı 
Kuvvet kaynağıdır. 

Veni Program 

ÇAGLAVA 
(Eski l\lulenrujda) 

Oumartesl akpmından itfbarcıı 

DENiZ KIZI EFTALYA SADı tarafından 
ANADQLJ.J ŞARKILARI Revüsü 

(Danslarile beraber) 

Bestekar Bimen 
f tarafmdan keneli eserleri. Telefon: 40335 

Den•l•r S. ATILLA tarafından hazırlanmıfbr. 

Muhammen bedeli 15516 lira olan adi ve galvanize gaz borulan 
ve raptiyeleri 30 mart 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
u!mlile Ankarada idare binaımda satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtiyenlerin 1163,70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti ves'kaları ve tekliflerini aynı cün saat 14,30 a 
kadar Komiıyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada 
T cselliim ve Sevk Müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(720) 

inhisarlar U. Müdür.lüğü~den: .: 
ı - Cibali fabrikaaında yapılacak 9996 Jira ketif bedelli tadilat 

ııç ık ekailtmeye koaınuıtur. 

2 - Ekıiltme, 20 - 2 - 936 pertembt- ıünü saat 15 de Kaba.
taşta inhisarlar binaıındalri komiıyonda yapılacaktır. 

DOKTOR Göz Hekimi 
NİŞAN YAN Dr. Şükrü Ertan Acele satılık hane 3 - Muvakkat teminat miktarı 749.70 liradır. 

1Iaaı.aı • ._ .... iia akpma kana•._ ... CağaloğJu Nuruoamaniye cad. Ne.. 30 
l!cyoğlu Tokatliyan oteli yanında (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
~?ktep sokak 35 No. Jı muaye. Sair günleri m~ccanP.ndir~ 

1 ı :~esinde kabul eder. Tel· 40843 Telefon. 22566 'l'I • 

Lalelide Aywnlık apa~tnuanı kar
şısında 20 numaralı ev acele satılık.. 

tır. Görmek i~in mahallf' hl'kçiRi Ha
~an ağaya pazarlık için <:nhilıi Bay 
A hdullnlıa mürnc:ı:ıt. 

4 - lıtekliler ihaleden en az bet gün evvel inhisarlar inşaat şu• 
beaU.e selerek diplomal• mimar veya mühendis olduklarını ve evvel• 
ce demir çatılı İD!aat yapmıt bulunduklannt mukavele ve kabul rapo

ru suretiyle isbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra 50 
loıruş mukabilinde kP.sif evrakın• ;~tivel..il =r e r ( ~qq' 

PAllDAYANIN tJLOMU 

------·------------------------------------------------------ la'Ter! .. Zafer! .. diye haykıran 
bir st1t11 kadınlarla dolduğunu gördü. 
Bunlar kop kofa büyük kapıya doğru 
gittlle.r . .Karakoldaki askerler, hAUl 
Pc:ıccre ilemlrl-erlni çıkarmata uğraşı
Yo:lardı. iki demir Çlktı. Tam bu sıra. 
da da son kadınlar da geçtiler. Arka-

la:-ındu Ustıeri ~lan .kan içinde o. 
1an g3zlerinden •teş f~kıran iki Par
~a~'tln görün ti il. 

Rüjjiycri, sesi kısılmış olduğu hal 
de son bir lanet kelimesi fırlatarak 
onların önilne atılmak istedi. Şövalye 

onu bir eliyle hafifçe itti. Fakat bu i
tiş kuvvetli olmaJı ki Rüjjiyeri duva. 
rn kadar giderek son bir limitsizlik 
8ayhasile yere yuvarlandı. 

Pardayanlar geçtiler. 

Pencerenin aralığından atlıyan 

hP.s altı asker onlann arkasından koş
hı. Haha ile oğul öyle müthiş bir ho
ıw:.n tu ile, öyle korkunç bir yüzle dön

. dUJer ki askerler durdular. Gerilediler 
"e nişan aldılar. 

1ki tiif ek patladı. \'ürüyen bu as
lıınıar adımlarını hrzlaştırm:!dnn yol
larına de,·arn ettiler. 

Karakoldan fırlayıp peşJerini bı. 
l'akntı~·an kırk asker onların Rü ijiye
t·inin ~çık bıraktığı kapıdan rıkarak 
lcn.Jabnlı~ın ic:'iııcle knybolduld:ırrnı 
~Ötdlilcr. 

Sağ kalnıı · olan subay sokağın 
l'n :ı.nzarnsrnı görünce dışarı çıkmanın 
d,. ;,.u olnu:racağını anlıyarak direk
li.it Montlökü aramağa gitti. Ye onu 
~ertıe"- '>•l ı:ı .. ır. ,fak: masanın n !tında 
batlı buldu. 

Saat Uf buçuktu. Ortnlih avdın. 
'-1onla. 

Pakat sokakları dola n ha d -

Bu rneşaleJer, beyaz salip işaretli ka
pılı evleri yakmak için kullanılıyor. 
du. 

Pardayanlar, bir .kere 1'ampldcıı 
çıkınca önlerine gelen ilk sokağa sap
tılar. nu sokak duman \'e ı;ığlık için
deydi. Barut dumanları, yangın du. 
manlarr, tüfek sesleri, küfürler, hay
kınşl81', , ·e üstelik gürliyen ~an ses
leri .. 

İhtiyar Pardayan, kanlı gözlerini 
r trafa gezdirerek: 

- Kurtulduk! dedi. 
Şövalye: 

- Kurtulduk! l<1akat zavallr Katu .. 
cevabını verdi. 

Baba ile oğul bakıştılar. ikisi dt• 
birer kılıç ,.e birer hançer yakalamı~
Jardı. Bu silahlar kan içindeydi. üst
leri başları yırtılmı~tı. Yüzleri .sapsa
rı olmuştu. Gözlerinde hala demir 
kafesin, inen tavanın, gördiikleri müt. 
hiş manzaranın hayali vardı. 

ihtiyar sordu: 

- Yal'alanm!!.~ın değil mi 
- Hayır .. Ya siz? 

- Bir tırmık yarası bile yok .. Hay 
di ! Fakat Pariste ne oluyor? Bu nc
kadar kan, bu ne kadar duman böyle? 
Hu çığlıkJ;ır, bu öldürülen adamlar 
n<'? 

- Galiba Hügnolar öldürülüyor 
lıaba .. Haydi acele edelim. 

- Fakat nereye gidiyoruz? l\fon
moransinin konağına mı? 

- Marşal katolik olduğu için ona 
kimse saldırmaita resaret edemez sa.. 
nırım. Geliniz .. Çabuk! 

- Oyleyse nerey gideceğiz? 
- Kolfn:-tinin konağına baba Her 

·---·-· ~ 
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bir şeyin fariunda olmıyan iri yarı a- söylemişlerdi . .Hır sanı)~ kadar ~imdi 
damın üzerine atıldı. On parmağiylr gülen, ellerini çırpan biribirini kucak. 
gırtlağından yakahyarak sıktı. Herif hyan, bağıran ağhyan, kadınlarla do
demir gibi kolu bıraktı \'e gıcırtı d~ 

1 
lu dar yere bakarak taş gibi donup kal 

kesildi. dılar. O ,·akit işi anladılar. 
Cellat, şaşkın şaşkın Katuya bak- Katu ne olursa olsun Tample bas 

tı. Katu onu ensesinden yakaladıktan kın vermiş \'e onları kurtarmak için 
sonra çevirdi ve duvara dayadı. Gırt-ı serseri kadınları, dilencileri, sokak o
lağanı da hep sıkıyordu. Bu dar yerde rospularını toplamıştı.Kendilerini öldU 
derin bir sessizlik hüküm sürüyor ve recekleri sırada duydukları boğuk ses 
cananırla Katunun hırıltılarından 

başka bir şey duyulmuyordu. 

Bu bir sürü kadının . karıtı.srnda 
korkudan ~aşıran herif: 

- Merhamet! diye inledi. 
l~atu sordu: 

- Neredeler? 
- Orada! 

- Aç, yoksa seni gebertf rf m. 
Canavar kolunu uzatarak demir 

kolun beş kadem kadar yükseğinde, 

duvarın üzerinde bir ~ıkıntı teşkil e
den bir düğmeyi gösterdi. 

Katu herifi bırakarak sıçradı. Yum 
ruğiyle bu demir düğmeye şiddetli 

şiddetli vurmağa başladı. Daha ilk 
YUruşta bir çark gürUltüsU duyuldu. 
Demir kapı açıldı. 

O vakit mosmor kesi imiş gözleri 
J:ayretle büyümüş, dudakların insan 
dayam~ının çok üstünde bir korkuyla 
biikülmüş iki adam, iki cadı meydana 
çıktı. 

Katu, tüyler ürperten bir kahkaha 
ile: 

- Kurtuldunuz! diye bağırdı ve 
hıçkırıklarını tutamryarak duvara 
yaslandı ve: 

- Kurtuldunuz! diye tekrarladı. 

lerin, tannın birdenbire durmasının 

kapının açılmasının, henüz sağ ve ser

best kahşlarıaın demir makineden çık

malarının sehehi kendiliğinden meyda. 

na çıkıyordu. 

Bir sıçrayışta Katunun yanına 

vardılar. Ve dizlerine kapanarak birer 
ellerini tutup öptüler. 

Katu, durnra dayanarnk bu adam 
tarın teşekkürlerini, tatlı ve şiddetli 

olan ruhunun düşündüğü nomal bir 
sonuç olarak kabul etti. 

De\' ynpılr, canavar herif ise. çar-
pık bacaklarile sıçrıyarak koşarak, 

korku '\"e dehşet içinde kaçtı .. 

Dar voldn her şey sessizdi. Yalnr:a 
şehirdf' haşlıyan katliamın gUriiltüsU
bofuk ho4'uk duyulnvordu. 

tik önce bu hn~· rctten kendisini 
kurtaran ihtiyar Pnr dayan oldu 'Kaı:ı. 

ları çatılmış, bıyıkları dimdik olmu' 
olduğu halde ayaı"i'rı kalkarak: 

- Gidelim! Allah onlann bel~ı
nı ...ersin! dedi. 

Onlar! .• 
hatiyar askerin düşUnre.~fne g3re 

onlırr kendisini ve oğluna isim verll-
111fyecek derecede canavar~ bir işken. 
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271 - Mühendis Los hizmetçi) e Aelifay:ı sor
du. Hizmetçi bilmiyordu. 

272 - Hizmetçi kız da AeJitanın nerede o1du
ğunu bilmiyordu. Losa lvanoviçin de kayholduğu. 
nu söv1Pr4i. 

273 - J .. os çok fena bir va:r.i) ette kaldığını hi!'. 
setti. Sevgilisi de. arkadaşı da meydanda :roktu. 

~,: - Ertesi sa'bah Los havada büyük bir kuş 
gördü. 

275 - Bu bir ha\·a gemisiydi. \ 7c içinde de A 
el ita vardı. 

276 - Aelita anlattı: 
- Şehirden geliyorum. Babam beni seni ~ 

arkadaşını öldürmek vazifesile g;öndcrdl. 

PARDAYANJN ÖLUMU 

- Evet, gidelim. Daha yapacak 
işlerimiz var! sözlerini söyledi. 

Bu sözleri, heyecanını tamamen 
iakhyan büyük bir soğuk kanlılıkla 

ıtöylemlşti. 

Lakin ihtiyar asker hunu anladı. 
Dişlerinin arasında: 

- Şimdi aslanlar zincirden boşan

dılar. Vay sırtlanJann haline! .. Hay
di, gel Katu ! diye bağırdı. 

Katu, bfr adım atmak istediyse de 
hirdenbire çöktU. Şövalye: 

-Aman yarabbi .. Yaralı! dedl 
]htiyar Pardayan, hemen Katunun 

ıaten yırtık olan göm1eğini yırttı. Göğ 

sünü açtı. Geniş \'C derin hir yaradan 

nka aka biten kan yalnız bir kac dam. 
L'l kalmıştı. 

Katu: 
- Siz gidiniz! dedi. 

- Sensiz asla! 

Katu yeniden gülümsedi. Gözleri
"' evvela ihtiyar sonra da genç Par
dayana dikti. 

- Gene eski haJdt>., Onlar sizi ele 
geçiremiyecekJer.. Gidiniz •. J.:ln•c1a ! 
diye mınladndı 

lki Pardayan da diz çöktii. Riri 
Katunun başını öbürü omuzlarını tut. 
tu. O hala gülümsüyordu. Artık öle-

teğini anlamıştı. Birdenbire şömlye
ye dikilen gözleri cam gibi parıldadı 

dudaklannın arasından zayıf bir ne. 
'fe." ~ıktı. J f•e böylece Şö· r iye dö Par-

4tayana bakarak ve gü1ümsiyerek can 
~nrdi-

.. .,... Pardayan bir lanet 88\'U· 

•. rarak: 
- Öldü! dedL 

ile ima bir ıu la: 

- Öldü! diye tekrarladı. 
Bu anda bu dar yerin ağzında 

vahşi, titrek. hiddetli bir ses: 
- Jşte buradalar! diye gürledi. 

Arkasında yirmi kadaı· asker bu. 
lunan korkunç yüzlii bir adam nefe; 
nefese meydana çıktı. 

Bu adam, avlarını arayan, oğlu

nun tekrar dirilmesi için lılzımgelen 

kanı almağa gel('n kudurmuş münec
cim JUijjiyeriydi. 

-.16-

ZINCIRDEN IJOŞANAN AS/,ANIJ11R 

iki Pardayan ycl'lerinden ıçradı. 
lar. Ve deliğin ağzına doğı·u atıldılar. 

Durnrın sağ ve soluna çekilen kadın

lar onlara yol \'erdiler. l<'akat baba ile 
oğul geçince koridoru tekrar kapadı
lar. 

- Katu öldii. 
- Jntikamını almalıyız! 
- Gebersin asker1er !. 

- lleri ! •• ileri! .. 
Bir saniye içinde Pardiıyanlar 

meydana çıkan askerlere rastladılar. 

Hunlnl'Clan ikisi baba ile oğulun elle
rinde bulunan kısa, tuhaf ,.e mahmu1.a 

benziyen bir silfthın darbesile yere 
yuvarlandılar. 

Hu müthiş hücum ve bu iki adamın 
arkasından ortalığa ölüm saçmak için 
koşan korkunç kadınların önünde as-

kerler durdular. Baba ile oğul ölen iki 
askerin mızraklarını almışlardı. Ye
niden hücum ettiler. 

Bu dar koridorun içinde ancak iki 
kişi yanyana durabiliyordu. Pardayan 
11'l1n bu hücumiyle de iki asker yere 
yuvarlandı. 

A,.U zamanda, arkadaki kadın çe. 

• 
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tesi hanceı·lerini, kılıçlnrnıı, silahla
rım sallıyorlar 'c acı acı · lıağırıyor
lardı. 

Askerler karmakarışık bir ha ide 
mcrdh•enleri çıkmağa başladılar. j 

Pardaynnhtı• hiç hiı· ~<~Y söyle
meden sıçraya sıçraya onları taliip 

ediyorlardı. Her sıçrayışta bir mızrak 
Jni)or, her mızrak iniı:;te bir küfür fır-

lıyor ve bir adam düşüyordu. Bu böy
lece lıir iki dakika kadar .sürdü. 

Baha ile oğul birdenbire kendileri 
11i açık bir avlıda hulclular. Rahat ra. 

hat ncft>s alarak rüya görüp görme

diklerini anlamak için gözlerini kaJ. 
dırclılar. Karanlık 1'ampl zindanının 

bina ını, sabahın yaklaşma. ı dolayıs;. 

le sasaran gökte hafifçe parıldayan 

yıldızları gördüler. Çan ~eslerini pat
layan tüfekleri, çığlıklnrı duyarak 
titrediler. 

- Ateş! Kumanda..;;ını \'Cren bir 
7.alıitin sesi duyuldu. 

llt.>r iki Pnrdayan, hemen ,yere 
ynttılar. Kurşunlar iizcrlerinden ~t.·ç· 

ti. Tekrar sıçrıyarak ayağa kn lktılar 

• ubay, askerleri koridorun sonun 

cin bir sırn üzerine dizmi5ti. 'l'iifekler 
boşalınca: 

- lleri ! kumand~ ını 'erdi. 
O vakit, günün ilk ısığiylc aydır.. 

]anan bu dar yerde duyulmamı~. işitil 
n1emiş bir mücadele başladı. Askerler 

Pardayanlan bu kudurmuş kadın sü
rüsünün başlan sanarak etraflarını 
sarmışlardı. Haha iJe oğul arka arka

ya 'ermjşlerdi. Etraflarında askerler 
ve askerlerin etrafında kadınlar dc
nüyorlardı. 

Bu sırada Rüjjiyeri lanetler ede-

rck, saçhınnı yoıarnı, ,,cı~cm ser. em 
koşuyordu. 

- imdat! imdat! h . .:.ıçl) orlar. him 
t;t' kalmadı mı"! imdat, inıd.ıll 

llöyle bağıra hağıra ini) ıik kapı) :.ı 
Hu·dr. 'Ne )aptığını bilıni,>ecelı. derece
de şaşınnı~ olduıhı ı ·in hu kapı) ı a~. 
tı. 

Kollarında be)aZ r.ıendil s:ırılı ka
tolik çeteleri geçiyordu. 

Uüjjiyeri: 
- Buraya! Hu raya!,. Sefilleri 

sözlerimi dinlemiyorlar! diye bağır. 
dı. 

Gözünün önüncle, i~inde çığlıklar 
yükselen bir evi soyuyorlardı. 

- Buraya geliniz! Burada iki 
Hügno ,·ar! Size rnnet Ol"iun! diye 
haykırdı. 

Katiller ) ağma ile uğmştıkları i· 
çin huna aldırı t-tmiyorlardı. 

O ''akit müthi~ hıçkırıklarla du· 
\'adanı çarparak gÖğ!'ünc ,·urar.tl' 
tekrar Tamplc girip gelişigüzel baı!ı· 

ra hağım ko:-.tu. \'e Husetle l'agetin 
kilitl<•diği kamkolun lıulundu~u avlr· 
rn vardı. 

Bu askl'l'lcr. gürültiidcn U)anm•<;
lar ,.e kapı) ı kilitli lıulunea korkuyla 
pencerel<·ı·in demir ı.nfe. !erini ,·ıkma. 
ğa uğraşmağa haşlamış ardı . 

- Beklc.>iniz! .. ize '.' :ırdım ed.,. 
"e~im. Çabuk, t.•n huk ! .. 

Biı· ('ıt\' U~: 

- Allah aşkma ne o]uyor? dh·• 
bağırdı. 

- Çabuk, cabuk.. Kurtuluyorlar. 
Bana onl:ırın kanları lazım! Cesaret. 
Tşte demirler fğrildl. 

Bu anda kopan bir gürültü RUJJf
yerfvi olduğu yerde bıraktı. 

Avlının: 
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'Tonton amca yo.km dosUarmdaıı 
birine 'btr mektup g6ndermck iste. 

~u. r.artı da dahil olmak üzere 
Zartı• kertne bir pul yapJ§tırmak 

t Jl.mm& .PaJı:at pıl ..,,. yaf)lfACalc 

~ .~ J'llPl#Ll. Nllıqet _ .. __ n.-~ 
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Afrika<ırmanla. 

Ja tcsadClf edL 

ll bu bqğ3 \'~ 

.ınyvanı:u·m en teb 
ilke.isi ol.ırak tnııılır. 

~ 
Kııll\'<: kcllmcslnln nereden g'cldL 

t,inJ biliyor mwrunuz? Du ltatl oln. 

rnlt mnlQm değildir. Yalnız bir tel. 

d><\Y8 göre lıu kelimenin menşei şiın 

dl lla!}"n ile harb!!d('n Habqi:rt. .. 'UL. 

mış. Vt- lla~erln kurnı:ıJık'lan bir 

mah3l.11Un . adı ohın mu~ alın. 

mısttr. 

-ı!':{ 

Ameı1kada bcya:. 

lar t'lt ·, oturma~-a 

hrı~la~ ~~ 

·yun hırsızlan:.lL 

lllm cezasına çnrp. 

trrı'ırdı. 

Ed Ek admda bir Amerlkıılı • 
yanm en kıaa adını tqıdığım iCklia 

etmektedir. Halbuki Çlnde HangsJov 

~hrlııde kısa ad rekorunu kmuı tir 

Çinli vardır. Bu ·ndamm adı sadece 

.. 1..dlr .. 

* l!r.l~. senesinde. tn,. 
-~t.erode en çok ee 

vııcn ·,.a.ty.etJn 
kim ,olduğtma.-.dalr 

bir '9Qr1.1 yapmışlar 

kim .kammıı :bill. 
}'Ol' musunuz! 
SIZinı mf§hUr Val< 

'11.k amca. 

* Hind mllı.raeclerl de asıilcşmeğe 

ba§lamı§lardır. Dllnymun en.sangın 

mlhracelerfnden biri sayılan Patinin 

mihracesi 700 bin f~ank kıymetinde 

husus! bir tayyare satın almıştır. 

Şimdiye kadnr fil sırtmt1a scy&.!1at 

eden mJhrace bundan sonra husust 
tayyaresilt.c .ı:eyabale çıkacaktır. 

• 
-t( 

Çinde bir çol~ anne 

er erkek çocukları 

ıa ltız laml verir. 

lt)r. Bunun sebebi 

aymetıı addedilen 

erl•ek ·çocuklarını 

ıınznrdan sakla,. 

makbr. \,'inde kız çocukları hiç 

.sevilmez hattl, bazım eokaklara 

bıralolır. 

Diflcr.ini tedavi ettiren yalnız insanlar olmar.:ya pekala hay. 
vanlar da olabilir. İ!te resimd~ &örüyorsunuz. Bir köpek bir 
dişçiye gitmiş ve ıdi!}lerini 'tedaY.İ ettirmeye batlaQUJtır. Dikkat 
ediniz. O da, tıpkı insanlar gibi, ditçinin iç gıclklayan .aletlerine 
pek bakmaya cesaret ~demediği için ba§tnı ç~rmiıtir. 

1 .:Sthirbaz di•or ki: 1 

H-csapta çolı: _:kurvctli olduğu. 
nunı arka8qlannıza i~ 'Ct· 

mek- ,istiyenler aşağ1'dak1- tıa• 

tırlan dikkatle okusunlar. 

Y.edi .adet on paralık alınız ve 
bunları arkadaşınıza vererek, 
'Si~e bildirmeden beıini bir 
,avucun<;la, ikisini de diğer avu. 
cu~da s~amasmı söyleyiniz. 
Bu iş bittikten sonra, bir tek 
sualle 2 adet onluğun hangi a
vucunda sakladığım bileceğinizi 
söylersiniz .. 

Bu neticeyi elde etmek için 
arkadaşınıza ·sol aYUcunda sak
ladığı paraların adedini aklın

dan iki misline, sol av.ucundaki 
paraların miktarını da :üç miali
ne !Çıkararak ıiki yckünun biribi
rine ummetmcsini söyleyini~ 

18~ ..... ?*ST• 
H••JllLt .. "' , ........ ..._ 
~u ... ,.~ 
t1' .............. . 
~ll.Ml9' UJl'\ıOı 
lf .... ~ .... 

.... ~.I~"" 

~ 

sol mu? 
Bu rakam ya 16 veya 19 olacali •« 
tır. 'Şöyle ki: 
2X 5=10 yahut 2X2 =4 
3X2=6 yahut 5X3= 15 

16 19 
Arkadaşınızdan bu rakamı 

sormayınız. Yalnız bulduğu ra. 
kamın 2 ile kabili taksim olup 

•olmad{ğını ·sorunuz. Baş'ka sual 
sormıyac•ğtmzı bidayette söz 
verdiğinize göre, bi~icik sualini
ze ·~erilen ·cevap üzerine uzun 
:müddet düşünür gibi bir .vaziyet 
alınız ve bir ço.k uzun hesap
lardan sonra neticeyi bulmuş 

bir adam gibi 2 onluğun hangi 
avuç.ta bulunduğunu söyleyi
niz. 

Bu basit hesap oyunu arkada! 
lanruzı hayrette bırakacaktır. 

ı 5 Şubat. 1936 'HABER - ÇOCUK HAFT ASJ - . 
1 Hesap etlencelert ,, 

Açık gözQn mektebi 
Bay Açıkgöz İstanbul civarın 

ıda huauai :bir mektep açmaya 
karar verdi. Bulduğu binanm 
birinci katında sekiz oda, orta
sında da küçük bir salon ordı. 
Bay Açılcgöz 24 talebesini hep 
ayni büyüklükte olan odalara 
da ğtttı. K-cndisi de odalarda o-
1 u p bitenleri ,görebılmek için 
salonda kuruldu. 

Geçen çarşamba günü öğle
.den sonra çocukların cam sikıl· 
dı. Hep birden Bay Açıkgöze 

müracaat ederek vakit geçirmek 
f çin oyun oynamalarına müsaade 

istediler. O zamana kadar 50-
culdar odalara şu şekilde taksim 
edil mitlerdi. 

~
· : 3 ·1· 3. 

- .---
3 1 '3 

-;-. 3 113 

Oturduğu yerden hangi ·tara
fa baksa dokuz talebe gören B. 
J\çıkgöz ~ocuklara şu cevabı 

verdi: 
- Oynamanıza misaade edi

yorum, fakat bir şartla.. Şimdi. 
ye kadar oldU:ğu gibi oturdu
ium yerden hangi tarafıma •bak 
sam ,kartımda dokuz talebe &ö
receğim. 

Yaran saat sonra bay Açıkgöz 
etrafına bir göz atınca, .şu man. 
.zarayı gördü. 

··~~1 " . 1 . 1 t : 
·-
~-· ~-1 ~-

Bay Açıkı;öz her tarafta dokuz 
~alebe gôrerek ımemnuniyetle 

güldü ve çalışmasına d.:v~m 

etti. Halbuki 4 çocuk uoulca 
mektepten sıvışarak yanındaki 
şekcrciden şeker almaya gitmiş 
lerdi. Biraz sonra 4 yaramaz be
raberlerinde .dört de .arkadaş ge
tirerek döndüler. 

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

f2 j s#~ 2 17,-- 5 1-;- !) -;-
L. ____ _ 

Biraz sonra çocukların dört 
arkadaşı daha mektebe gelmiş, 
bu suretle mektebin mevcudu 
32 yi 'bulmuştu. Bay Açıkgöz 

yeni .bir teftiş daha yaptığı hal

de gene itin !arkına varmam .. 
tı., ç,ün'kü bu sefer ,de odalarda 
şu manzarayı eör.mü.§tü: 

:r;:-rı :, l .· ı 
ı ? , _.ı~· 

1 1 7 14 
Bu sıkışık vaziyette dört mi

safir daha gelmez mi? Çocuklar 
bunun da çaresini buldular. Bay 
Açıkgözlin oturduğu yerden 
bakılınca her yandan 9 kişi gö
rünebilecek şekilde odalara da. 
ğıldılar. 

Nitekim Bay Açıkgöz teftişe 
~ıkınca gene her tarafta 9 .kiti 
gördü. Bu sefer çocuklar odala· 
ra 1u şekilde taksim olmutJ.ar
ıdı: 

O '~I O' ' . - -
9 9 

~ 911) 

Akşam üstü misafirleri bera • 
berleiinde altı talebe de alarak 
mektepten ayrıldıkları halde B. 
Açıkgöz i§in farkında .bile olma
mıştı, çünkü mektepte 18 çocuk 
kaldığı haidc her yanda 9 :kişi 

görünyyordu. 

161~_14 

~·l-;;J .: 
Bay Açıkgöz ancak yemek za 

mawnda i§in farlm:ıa vardı, ,~a

kat iş jştcn geçmiıti .• 

Şimdiye kadar hiç 123.456.V89 
rakamı ile 9 zu darbettiniz mi? 
Darbetmedinizse hmeen darbe
din. Netice çok enteresan çıka
caktır. 

Yt KAM AK t SIE 
ZAMANLA t.~. -

KEDİM i 
t>iGİM 
t(AÇAR FAKAT $tM~\ 
~ U RTtJLA'MIYACA K .. 

R.E SMİ N NOK ... 
TA L r Y E R i fit -
DE.N KATLA'Yl 
o~·L A 'RIN1 YlJ -
KARDAKt RE
SiMD E t\İ oK
L ARA .KADAR 
GÖTÜRÜN. 

gazetenllzln 5 inci 
.., •••• nc1. 

KüçUk okuyuculanmıa .mektuplar 

la tUe buJ.macaam avfalanna ko. 

nulm•muım, C~- keeerek gazete 
lerlnl bOzmak istemediklerini bU • 

dirdiler. :biz de bulmacamıu 

bug1lnkU gazetemizin 5 ncl sayfası 

·Da koyuyoruz 

Çocuk 
haftasının 
tavsiyeleri 
Evde patats soyunca kabuk 

lannı atarlar. Bu hiç .iyi bir a
det değildir. Patates kabukla. 
rmdan pek güzel istifade edilir 
bunları kurutmalı ve sonra ateı 
yakmak .için çua gibi JnıJJanm;.
lıdır. 

Evde patatn soywıa kabuk 
ki meyve Yeya aebseJerin bozu. 

Jup bomlmacf.&tmr mıJamak gı- · 
,tt koaydrr • .Baı parmağınızla 
kotu.acın alt arat.. basınız. -
maıdMıl bir sa~ takdirde .; 

kutunun -Jpnık •JılJITa olt/11E'WU1 
rnrrre wr -ıam'l "' ~ 
~·· AD ............. 
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ir il uri< gencinin Seyıa .... 
adasın .Ga t. ·aşından geçen1ıer 

•O 

Ercümen\A1 <.ı ., ..... ..: ,.;:_!!:._., • ..., .. 

ku!uoeye tıktılar ve kapıya u.r 
nooetçi diktıler. Çocuk butun 
yorgumuguna rat;.nen uyuyamı 
yordu. Aklına bın bir türlü dü
şiınceler hiıcum eoıyor, gözünü 
bile kap;.masma mani oıuyor. 

lardı. Düşündükçe endişeleri 

büyüyor, ve dakıkada bir sağa 
sola dönüyordu. Nihayet yata
rnıyacağmı anladı ve kalkarak 
kulübepe bir aşagı bir yukarı 

dolaşmağa başlad 

Cuna onu n.!s •• ı J .......... tmıştı? 

Ercümendin ona ne faydası ola
bilirdi. Birdenbire aklına adaya 

ilk ayak bastıkiarı iÜnün hfidi. 
seleri geldi. Tabanca sesi, yerde 
yatan ihtiyar, kaçan cani, or· 

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

run kadın gıbi hareketi.. Evet 
anlamııtı. Cuna Erdlmentten 
intikam almak istiyordu. Bu a
zılı haydudun intikamı milthiş 
olsa gerekti. Ercüment titredi. 
Filmlerde görmilt olduğu o iş
kence sahnelerini tekrar görür 

gibi oldu. Direğe baglanmış e
sirin etrafında yüzlerce vahti 
bağırarak dansediyor~r, ve b.. 
bilenin muharipleri nipn alarak 
.zavallı esirin dört bir etrafına 

ok atıyorlardı. Ya okıardan biri 
hedefini pşırıp esirin vücuduna 
saplansa .. Tam merasim bitip i
dam sehpasına ateş verileceği 

anda bir gürültü oluyor, taban
ca sesleri ititiliyor ve çal!lar a. 
rasından arkadaşlarını kurtar
mağa geliyorlardı. Bunların en 
öniinde ErcUmendin pek iyi ta
nıdığı bir sima vardı: 

Birdenbire b a t ı n a bir 
fCY çarptı. Ercüment sıçnyarak 
geriledi. Kulübenin direğine 

çarP'Tl'""ı 

'i azan : N. M. 

- Ne düşünüyordum ben, 
diye kendi kendine mırıldandı. 
Evet bir esiri arkadaşları kur. 
tamıağa geliyorlardı. Sinema 
bu. Joe burasını nerede bula· 
cak? Beni nasıl kurtaracak. Si
nemada her şey iyi, tatlı bitiyor. 
Ama bakalım hayatta böyle mi 
ya. 

Oturdu. Yarın, cellitlan nasıl 
karşılıyacağını düşünüyordu. 

- Hiç olmazsa erkek gibi me. 
ta netle öleceğim. Bir ah! Bir a· 
mani bile yok. 

Birdenbire bütün yorgunluğu 
üstüne çökerek evde yumuşak 
ve rahat yatağında daldığı uy· 
kudan daha derin bir uykuya 
daldı. 

ı;: * (:: 
Ercüment kardeşlerile Tokyo 

bahçelerinde garip kıyafetli biz. 
metçilerin getirdiği süslü bar· 
daklar içinde çay içtiğini görü
yordu .. Birdenbire omuzunu biri 

.k~vr~yarak silkti ve boru gibi 
bir sesle: · 

- Haydi, diye bağırdı. 

Ço:uk önce zelzele olduğunu 
zannetti. Göılerini açınca bir 
yerlinin başucunda beklediğini 
gördü. O zaman rüya gördüğü. 
nü anladı. Yerli sabah olduğunu 
ve reiıin kendisini Cjağırdığını 

yanrnyamalak İngilizcesi ile ço· 
cuıa anlatmağa çalışıyordu. Er 
cüment dl'lu takip etti. 

Reisle beraber Cuna ve arka
daşları bu sefer meydanlıkta 

değildiler. Ağaçların altında o. 
turuyorlardı. Ercüment yakla
şınca kahvaltı ettiklerini gördil. 
Hindistancevizi, muz ve diğer 

bir çok bilmediği meyveler yi
yorlardı. Çocuk o zaman ne ka. 
dar acıkmış oldu.ğunu anladı., 
Adımlarını sıklaştırarak yak
laftı. Fakat Cunanın hain na
zarları ile karıdapnca derhal 

Me.ktephler milsao~tia~. 
No·. 9 

Yukarıda gördüğünüz. resimler, müsabakamızu iştim!.; ~ '.!n 
küçük okuyucularımızındır. )Juna siz de iştirak edebilır ve l'es 
minizin çıktığı gün öğleden sonra idarehanemize uğrıyarnk 
l:ediyenizi alabilirsiniz. Bundan başka bu isimleri yazılı oımı 
yan küçük okuyucularımızı tanıyıp bildirecek olanlara da he 
diyeler vereceğiz. 

Beşinci listemizde neşrettiği-mfz 
resimlerin kimlere ait olduğunu 1 

yazıyoruz~ 

Soldan - sağa: 259 Sabahat, Kadırga 61 inci mektep; Doğan 
Torunoğlu Fransız Senjozef mektebi; ,Matmazel Ga.zaryan ve 
Varyan Gazaryan 781 M. Vedat Kabataı erkek lisesinden; 455 
Mualla Kandilli kız lisesi; 562 Salahaddin İstanbul erkek lisesi: 
283 Hüseyin .Davutpap ortamektebi; 676 Muzaffer 13 üncü 
mektep;. Metin Pekcan 42 inci mektep; 44 7 Ulviye 24 üncil 
ilkokul; İsmail Ulke, Unkaparu Atlamata§I. 
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11 Şen sözler 11 
-Oğlum çorbanı niçin İCjmiyor- Muallim - Napolyoıı ne 
sun? zaman öldü? 

- Anne, ben çorba sevmiyo-
ıum. 

- Seviyormuısun gibi yap 
bakalım ne olacak? 

- Yiyormuşum gibi yapsam 
olmaz mı anne? 

kendini topladı. Dudakları ara. 

amdan: 
- intikam. ... kelimesi bir fı

sıltı halinde çıktı. 
(Devamı var) 

Talebe - Bilmiyorum. 
Muallim - Kitabında yazılı· 

dır, bak bakalım bir kere. 
Talebe - Hayır, göremiyo. 

rum. Burada yalnız Napolyon 
yazıyor, yanmda da 1769-1821 

rakamları var. 
Muallim - t~ ·i ya işte, d emek 

ki 1821 de ölmüş. 
Talebe - Ya! Öyle mi, ben 

onu Napolyonun telefon numa
rası zannediyordum. 

Harflerle resim yap•yoru7.. 
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.Miki, adaya doğru yaklaşarak birdenbire gözden kaybolan 
tahteıbahiri muhakkak surette bulmaya kJı-ar vcnnİ§ti. Suyun 
altında yavaş yavaş yol aldığını dikkatle t akip ettiği tahtelbahi
rin esrarengiz bir surette birdenbire ortadan kayboluvermesine 
bir türlü akıl erdiremiyordu. Nereye gfderdi .. Bu şeker değildi 
ki suyun içinde erimiş olsun. 

Miki başını kaşıdı. Bunu çok sıkı§tır,ı zamanl.ffda <:':seri. 
yetle yapar ve sonunda da istediği neticeyi elde etmek için na
sıl hareket etmesi lazımgeldiğini kararlar.tmrdı. 

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

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

haline sokmak için hareket ettirmesi icap eden mani·•cl.iyı oy
nattı. Tayyare b ir saniye içinde tahtelbahir şckiine girmis ve 
denize dalmak için başaşağı ınmeye ba~lamıştı. 

Denize daldıktan sonra çok dikkatli bulunması, dört bir ta
rafı iviee rözdt>n gı-t:irmt>!i 15znr gclivordu. 

Garip ıey .. Nereye başvurcluys:\ bir ipucu yakalıyamadı. Her 
halde adanın suvun kinde bufona.n kı~mmda J!iTH bir yol ola-

c~ktaı, ki, tah t t-lbahir burad?n 
d.:n kaybolmu,ştu. 
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Mıkınin aklına buııJun b .. ~-:<i 

Miki lıirdt~l,irc sendeledi .. Ne ,. 
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cam.ın bir r.;olge vardı. 

- Ta kendisi. dedi. Y ı.lkal ;C:ım ... 
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