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ıs Japon 
emri le 

zabiti hükQr11etin 
intihar etti 

Japon isyanı 
Bugün 13 de 

tamamen bastırıldı 

30n İ8yanın bcutırılmaıında bahri yelilerin ~ok yardımıoldu ••• 
(Yazısı 4 üncüde) 

Muhiddin 

Resmi raporda şu hakikat geçiyor: 

Tramvay araba arının 
üçte biri 

Kaza çıkaran 122 numaralı 
vagon derecesinde 

bozuktur! 
Kazanın sebepleri: 

Araba 22 eenellktl; frenleri bozuktu; yağışh hava
larda firkatin meyllll yollara evvelden kum dökmesi 
lazımken dökmemlftl .. , lstanbul .Uüddclumumisf Hikmet Onat 

n bu ı h&I i hakkında I ,~ ______ ...__......_.__._...........__~~ 
gazetemize önemli 

izahatı: 

Sirkecide, diln de, sayısız bozuk arabalardan biri, 
işte biiyle yoldan çıkt1 

"Vapt:ığım t:ahkikat:a nazaran 
görülen çatlaklar ehemmiyet:
li değildir, vaziyet normaldır. 1 ~~i! 
Dst:elik bu binanın ne kabulü ! 
muvakkati nede kabulükat'isi 
yapılmıştır • ,, 

li . Rer<.>stccilcrde yapılan Sebze HA
s:•n birkaç yerinden çatladığı, iki 
~ .. ;•ak arasına konan camların kırıl· 
~ .. r Yolunda dünkü $ayımızda bir ha 

r vardı. · 

"e nu haber etratmda bu sabah vali 
la ~~l~diye Reisi Muhiddin Üstündatr, 
goruştUk. Vali diyor ki: 

>et·- ~ünkü yazınız üzerine fen be
te 1 tnudüründcn rnalQmat istedim. 
ı.. tap verdi. Hôl binası bulunduğu, 
... ~\'k' 
toıı 1 nazarı ita.bara alınarak Haliç 
ı~ tağının çilrilklüğü gözönUnde bu· 
~111durularak parçalar halinde yapl· 
~·e bu parçaların aralarındaki 

boşluklar herhangi bir çöküntü karşı 
sında diğer bölümlere zarar verdirmi 
yecek kadardır. 

Bir parçada ufak tefek arızalar 
görillmüştilr.Fakat bunlar ehemmiyet 
li değildir ve normal çatlaklar her ye 
ni binada görülen normal çatlaklar 
dır. 

Kaldı ki Hlll binasına ne kabulü 
muvakkati Ye ne de kabulü kat'isi he 
nüz yapılmamıştır. Daha mes'uliyeti 
müteahhidin omuzlarındadır. Anka 
radan bir heyet gelip tetkik yapacak 
vereceği karara göre kabul edilecek 
yahut edilmiyecektir. 

Sürüler gelmeğe başiidı 

eu yıl kurbanlar pahalı olacak -· .... '*• trtHt • t !" -

.(Yazısı 3 üncüde)_ 

1 

Vazife kurbanı Niyazinin cenazesi, 
arasında diin kaldırıldı 

göz yaşları 
(}'azısı 2 incide) · 

Küre kaymakamı 
boğuldu 

Dün Boğaz dışında bir kaza ol· 
muştur. Ankara vapurunun ikinci 
mevki knmarasında seyahat eden Kü
re kaymakamı Muzaffer küpeşteden 
denize bakarken birdenbire denize 
dilşmüştür. Rahat.sız bulunan kay

makamın başının dönmesi üzerine düş 
tüğü nnlnşlmaktadır. Kaza hakkmda 
zabıta tahkikat yapıyor. 

Roman yada 
yamyamlik! 

Faust 
Pardayanlar serisinin bu en me 
rakh, ,.e en heyecanlı cildine bir: 
iki güne kadar başlıyoruz. 
Bu kitabın başında Pardayan ve 
Pardayanın ölümü romanlarının 

da bir hülasası bulunacak ve daha 
evvelki ciltleri toplamamış olan 
okuyucularımız yalnız bu romanı 
toplamakla mükemmel bir roma· 
na sahip olacaklardır •• 

Clç renkli kapak 
iUivesi 

hazırlanıyor 

Fransızça Entransijan gazetesi 
yazıyor: 

Romanyanın Kerneti kasaba · 
11nda yirmi dört ye.şiarında Aga
fia Kerneanski adlı bir köylü kızı 
tüyler ürpertici bir tecavüze uğra. 
mıştır. 

Genç köylü kız, bir tüccarın ya. 
nında çalışmaktadır. Civar köy -
lerden birinde olan annesini gör
mek üzere geçen gün patronun 
dan bir kaç gün izin almış, köyü · 
ne doğru yola çıkmıştır. Y oldt 
genç bir delikanlı ile tanışmıı, o· 
nun beraJerce yemek teklifini ka 
bul etmiştir. O civarda bir kulü . 
beye girmiş, kulHbe sahibi olan 
başka bir gen~le birlikte yeyip iç· 
mişlerdir. 

Kızcağız iyice ıarho§ olunca 

iki genç evvela kendisine taarrus 
etmişler, sonra ellerini bağlaya -
rak mutfak bıçağiyle vücudünden 

et parçaiarı kesip bunları ısknra 

yaparak yemişlerdir. 

Bu yamyam caniler ertesi sa ... 
hah hala baygın bir halde b1ılu -

nan genç kızı bir arabaya koyarak 
annesinin evi civ:ırmda bir ye . 

re bırakmışlardır. Birkaç saat so~ 
ra genç kız görülmüştür. 

Zavallı kız, sıhhi vaziyeti çok 
ağır olnıasma rağmen kendisine 

taarruz edenleri tarif etmiş, bu • 
nun üzerine clin_iler yakalanmış .. 
lardır. 

Köy halkı tarafından az kalsın 
parçalanacak olan caniler adliye· 
ye teslim edilmiılerdir. ~,. • 

J 



rsız 

H rşe 
sonra 

.. nce kendileri, 
cepleri ... 

Ostelik bekçiyi de tabanca ile tehdit 
.Uwıdan üç hafta C\'\"el :5ahaflar 

çarşısile Kapalı ~.arşıdn, Huhi ve Salfı 
haddin isminde olan 12 şer yaşında 
iki çocuk tarafından muhtelif dükkfın 
lar soyulmuştu. Polis hu küçük hırsız 
ları yakalamış ve Salflhnddinle Uuhi 
nin çaldıkları bütün eşyaları meyda 
na çıkarmıştır. 

Bu küçük şerirler bundan )irml 
gün C\'Vel Sahaflar çar,.ısmda saklan 
mışlar ve gece olunca kimsenin bulun 
mamnsından istifade ederek evvelrı 
bir kitapçı diikkanına girmişler ve bu 
rodan bir çok kıymetli kitaplar çal 
mışl:ırdır. Tnm kaçacakları sırada ne 
görse1er beğenirsiniz? Polis diyecek 
siniz de~ril mi? 

Hayır .. Jştihalnrını kabartan bir 
tatlıcı dUkkanı. 

Eh bedava tatlı da var niçin ken 
dilerini böyle bir ziyafetten alnkO"y· 
sunlar. Karınlarını böylelikle tıka ba· 
sa dolduran hırsızlar yanlarına bir 
kağıt içine doldurdukları tatlıları da 
alarak soluğu mezarlıkta almışlar ve 
ertesi gün kitaplan satmışlardır.Böy 
le ufak işlerle büyük kurlar ( !) temin 
edildiğini gören iki kafadar bu ise 

' :> 
·devam etmek üzere Kapalı çarşıda bir 
keşif gezintisine çıkmışlar ve gözleri· 
ne kestirdikleri dükkanları iyice kon 
trol ettikten onra çarŞidaki boş ardi 
yclerden birisine saklanmışlnrdır. 

Saat yedi olunca el ayak kestlmiş 

Hi·tıeri 

\'e ç-ıır!2ıda Lıckçilcrden başka kimse 
lrnlmamıştır. iki hırsız faaliyete geç 
mek zamanının geldiğini anlayınca so 
luğu ilk önce 50 numaralı elbiseci dük 
kanında nlmışlardır. Önümüzün bay 
ram olduğunu herkesten iyi bilen iki 
arkadaş hemen kendilerine birer kat 
elbise seçmişler \'e eski eJbt-,elerini 
orada bırakarak bir hayli şıkla~mışlar 
dır. ( !) Yeni elbiselerle eski ayakkap 
larının biribirine uymadtb'lnı görerek 
doğru kunduracı Ziyanın dükkanına 
gitmişler kendilerine ait olan şeyleri 
tamamlamışlardır. Şimdi de para ge 
tirecek bazı eşyaya ihtiyaçları vardır. 
Fazla düşünmeğe llizum görmeden 
şapkacı Murada ve oradan da saatçi 
Ahmede uğramışlardır. Buralardan 
gramofon, saat ve kordon gibi kıymet 
li eşyalarla beraber bir de tabanca el 
de etmişler ve artık yapacak işleri 

kalmamıştır. Tekrar ardiyeye dönmüş 
lcr ve sabah olur olmaz da kapıların 
açılmasından istifade ederek dışarı 

çıkmak için yola koyulmuşlardır. Kü 
çiik hırsızların vaziyetinden şüplıele 

nen bir bekçi kendilerini durdurmak 
i temişse de bizim küçük serseriler 
derhal ~aldıkları tabancayı çıkarmış 
]ardır. l~in tab.:1.ncaya dayandığını gö 
ren bekçi takipten vazgeçmiş fakat 
meseleyi hemen polise bildirmiştir. 
Her iki hırsız çaldıkları eşyalarla be 
rabcr akşam üstü yakayı ele yermiş 

lerdir. 

aşkları! 
Bu mevzu hakkında yazı yazan 
bir Fransız mecmuası, Alman 
sefirinin müracaati üzerine 
takibata uğradı .. 

· Fransız gazetecileri kendilerini 
nası müdafaa ediyor 

HABER - 'A1<tam plfitaaı 

Tramva 
son 

Şişhane yokuşundaki feci tram
vay kazasına ait tahkikat ehem· 
miyetle devam ediyor. Bu kaza et
rafında teknik rapor verecek olan 
heyet dün de geç vakte kadar ça
lışmıştır. Ancak raporun ne günü 
tamamlanacağı henüz belli değil
dir. 

MUddetumumi 
işba~ıoda 

İstanbul müddeiumumisi Hik
met Onat ile müddeiumumi mua
vinlerinden Hikmet Sonel de dün 
tahkikatın inkişaf safhaları etra -
f ında alakadarlardan malumat al
mı§lardır. 

Müddeiumumi Hikmet Onatın 
hazır bulunduğu bir keşif esnasın
da kazayı yapan tramvay araba
sının elektrik frenlerinin bozuk ol
duğu ve bu yüzden kazanın oldu
ğu f enen ve resmen tespit e
dilmiştir. Ön tekerleklerden biri
nin elektrik freni tarafından tutul
mamış olduğu da bu frenin ne ka
dar bozuk olduğunu göstermiştir. 

Tramvayın daha evvel bir Şişli 
- Tünel arabasına çarpması da 
elektrik freninin bozukluğunu mey 
dana çıkarmaktadır. Çarpılan 

Şi!li-Tünel arabasının da numara
sı tespit olunmuş, alakadarların 
malfunatlarına müracaat edilm: r 
tir. 

Arabanın kızak yapma keyfiye
tinde de şirketin mesuliyeti oldu
ğu tahakkuk etmektedir. Kızak ya

pacak bir, hava olmasına rağmen 
yüz4e 7 nisbetinde çok me illi O· 

lan bu yokuşa kum döktilrmediği 
de tespit olunmu9tur. 

Bundan ba,ka kaza yapan ara
banın 22 senelik eski bir araba ol
duğu da tramvay şirketinin kayıt
larından çıkarılmış ve arabanın 
muayenesinden anlaşılmıştır. 

• z aır 

a 
Fen heyetinin yeniden bir keşif mış, Beşikta, cami inde namnzı t(r"" 

yapacağı zannolunuyor. lındıktan sonra Maçka yoluyla fe-
Bu keşif başka bir araba ile ge- riköy mezarlığına götürülerek gô

celeyin yapılacaktır. Bundan ara· mülmüştür. . 
banın sikleti, yolcuların fazlalığı Cenaze töreninde sekiz çelenk 
arabanın süratine ne dereceye ka- getirilmiştir. Niyazinin arkadaş-
dar tesir edeceği anlaşılacaktır. lan, tramvay şirket müdüriİtı 
Bu keşiften sonra fen raporu adli- memurları, birçok vatman ve bi• 
yeye verilecektir. )etçiler, İ§çiler cenazeyi mezarlığa 

Mevsuk olarak aldığımız malu· kadar yaya olarak takip etmişler" 
mata göre, tramvay .§İrketinin işli- dir. 
yen arabalarından üçtebirinin de Cenaze geçerken birçok kadın
kaza yapan araba gibi frenlerinin lar hüngür hüngür ağlamı9lardır. l 
bozuk ve arabaların kullanılamı- • • "" iJdJ 
yacak bir halde bulunduğu ra- lsmallın ayagı kes 
porla tevsik olunacaktır. Hastahanelerde bulunan diğer 

DU ok ü kaza yaralıların sihhi vaziyetleri düzel· 

Kaza tahkikatı devam ederken 
dün Sirkecide az daha gene bir ka. 
za oluyordu: 

Vatman Hasanın idaresindeki 
Edirnekapı . Sirkeci hattında işli· 
yen l 78 numaralı motris arkasın· 
daki 772 numaralı romorkla Sirke
cide işaret memurunun önüdeki 
kavsi dönerken romork birdenbi
re yoldan çıkmıştır. Romorkun bi
letçisi kazanın farkına varmıt, he
men tehlike zilini çalarak vatmanı 
haberdar etmiş, bunun üzerine 
vatman arabayı durdurarak kaza
yı tehlikesizce atlatmıştır. 

Her iki arabada bulunnn yol
cular tehlike zilini işitince büyük 
bir heyecana düşerek kendilerini 
aşağıya atmışlardır 

Nlyazlnin cenazesi 
Bacaklnrı kesilen İspekter mua

vini Niyazinin öldüğünü ve beyni 
:rcıc lry-uk• •at-1.u..r;)' l 'in 'nU~ı-5t> 

müldüğünü dünkü sayımızda yaz
mıştık. 

Niyazinin cenazesi saat birde 
Beyoğlu hastahanesinden kaldırıl
mış, Beşiktaşta tramvay deposu Ü· 

zerindeki evine götürülmüştür. Sa-ı 
at üçe doğru cenaze evden çıkarıl-

mektedir. 11 numaralı kontrol Is· 
mailin dün bir ayağı. kangren ol• 
duğundan kesilmiştir. 

Tramvay kazaları 
istatistiği 

Belediyenin 932 senesinde çı-
kardığı "Belediye yıllığı,, nd• 
1924 den 1932 ye kadar olan traıt1• 
vay kazaları hakkında fU statistik 
yapılmıştır: 

1924 de 9 ölü 280 yaralı ve s&" 
kat, 935 de 6 ölü 245 yaralı ve ıa" 
kat, 926 da 10 ölü 229 yaralı "'' 
sakat, 927 de 3 ölü 203 yaralı "'' 
sa.kat, 928 de 4 ölü 303 yaralı 11' 

sakat, 929 da 3 ölü 326 yaralı 11' 

sakat, 930 da 8 ölü 280 yaralı ve 

sakat, 931 de 7 ölü 293 yaralı ,,e 
sakat, 932 de 1 ölü 316 yaralı ,,, 

sakat .. 
932 senesinden sonra yeni bit 

Yıllık çıkmadığı için bundan soıı" 
l 

,,. . 
• ... bt V...•• ·- ....... ı-...... ,...-v• ..... ...r .. ..,. .,. 1' 
hakkında tam bir yekun ~e 
şimdilik mümkün değildir. Yıık~· 
rıdaki rakamlardan anlaşılac&S1 

gibi 924 senesinden 932 senesi11
.' 

kadar tramvay kazalarından 511<
1
" 

şi ölmüş ve 2475 kişi de yaral•0
" 

mış veya sakat kalmışt~ 

Foto Süreyyada 
çalışan Meri nereye 

. gitti ? 

'tüz erkeğin 
evlenmek istediği 

kadın 

Muallim buhranı 
baş g··sterlyor 

lstanbulun yeni bir ınua!~i~ 
buhraniyle karşıla§acağı şiınd• ~ıl 
anlaşılmıştır. Bu buhran - ~.0~0 

---~--· ......... '~·~ 

Son günlerde gene kaybolma 
hadiseleri haf gösterdi. 

Foto Süreyyanın yanında çalı 
§an Meri Koıtantin isminde biı 
kız on gündenberi ortada yoktur 
Çalıştığı yerden bir öğle zamanı 
ayrılan bu kız bir daha evine dön. 
mcmiştir. 

IJitlcr Alman sinema yıldızı Leni Riffcnstlıcl'in yanında 'T" k 
' N. K i'·l'd ou unıscr ·en .. ıyuz ron r: c okunmuştur: 

Bundan başka Ortaköyde otu • 
ran 16 yaşında Reşit isminde bir 
çocukla, Kartal kazasına bağlı 
Paşaköy baş mualliminin de kay . 
bolduğu ihbar edilmiştir. Bunlar
dan baı muallimi Nurettinin ala . 

"Şansölye Hitlerin gizli aşk ma
ceraları,, serlevhasiyle bir yazı 
neşrettiği için Paristeki Alman se
faretinin teşebbüsü üzerine Fran
sızça "Jurnal,, gazetesinin hafta
lığı Fransanın hiçbir yerinde satı
lamıyacaktır. 

Fransız hükumetinin böyle bir 
emir vermesi üzerine "Jurnal,, 
gazetesi şu dikkate değer müda -
faayı yazıyor: 

"Bizim suçumuz nedir? Yaban
cı bir devletin reisine karşı fena 
bir ittihamda mı bulunduk. Böy · 
le bir şey yapmış olmaktan çok u

zağız. 

Biz, insani bir Hitler göster-

dik. Kendi muakkiblerinden biri 

tarafından öldürülmüş bir sevgili. 

nin ziraıyla mahzun ve yalnız hı· 

kadarlara haber vermeden vazi -
rakılmış yumuşak kalpli bir Hit· fesinden ayrıldığı ve lstanbula ge. 
ler gösterdik. 

lerek bir hastahanede yattığı dün 
Biz, onun saadetini tahrip c- öğrtnilmİ§tİr. 

denlerin bilmukabele nasıl orta . 
dan silindiğini ve intikamının Reşit ismindeki gencin de Es · 
alınmasına rağmen Hitlerin hala kitehirde bir akrabasına gittiği 
ne kadar teselliden mahrum bu . tahmin ediliyor. Bununla beraber 
lunduğunu yazdık.,, zabıta her tarafa. telgrafla malu · 

Makalenin muharriri dostça - m•a•t•v•e•r•m• i•t•ti•r•. -------
geçinilen bir devlet reisine hücum 
ettiği için muhakeme edilecektir. 

P-aristeki Alman sefareti, Fran
sız Hariciyesine müracaatle, içeri
sinde Hitleri rol almış gibi göste. 
ren aşk sahneleri etrafında teca . 
vüzkar hikayeler uydurulmasın -
dan şikayet etmi.§tir. 

Fransız gazetesi Jurnal ~öyle 
diyor: · ~ 

"Bundan sonra, Fransız gaze-

tecileri Almanyaya dair bir yazı 
yazmak lazım gelince Berlin hari 
ciyesinden izin almak mecburiye
tinde kalacaklar demek!... Bize 
karşı alınmıı olan tedbiri, niha -
yet böyle tefsir ediyoruz.,, 

.. B. U. P. Ajansının ~ild;r~iğinel 
gore, bu uydurulan hıkhyc::ıci'deu 
biri, Hitlerin ilk aşıkının zengin 
bir Yahudi tacirinin kızı olduğu 
~olunda imiJ ... 

Çocuk t!oğuromıyacak 
vazıycttcdlr 

Yüz erkeğin 

evlenmek istedi- h . . d ı ak .. bııtıJ 
şe nmız e o m uzere -
memlekette görülecektir. 

'Yi An Kuper i- )<o." 
simli genç ve Buhranın sebebi şudur: j\n b., 
zengin bir Ame- rada yeni kurulmakta olan ter ~ .. 
rikalı ktzın , asla ye tarih ve coğrnfya fakültelerı.., , 1 rııt• .. 

. i>ir çocuk anası ne muallim mektebi mez.u~ 6 sıı 
olamıyacağı an- kabulüne karar verilmı!tır.. .,1 

Ü . rııte, 
laşılmı~tır.' lmrar şimdiye kadar nıve. e " 

San Fransisko giremiyen muallim mek~eb~ ~1.\01 
müstemlekeler;n. zunları için yüksek tahs~le ~ ol .. 
den birinde nçtı- imkanını temin eden hır Y~eke • 

ğı davada, bu kız, kendisine yapı- muştur. Bunun üzerine ıneın. gibi 
lan bir ameliyat dolayısiyle, ana- tin birçok yerlerinden ol~uğ~adıır 
smdan ve iki doktordan 100.000 yalnız htanbuldan şiındıye l.\Ui • 
İngiliz lirası tazminat istemekte- doksan kadar ilk ınektep ~ue J<a" 
dir. mi Ankaradaki yeni fakülted~r 

AnKupcr 

· Ier ır. · 
21 yaşında bulunan An Kupere yrt için müracaat etını§ _.---' 

yapılan evlenme teklifleri yüzden 
fazladır ... Yalnız Amerikadan de- Bayan Afetlıı 
ğil, dünyanın her yanınd~n, hatta cenevrede 
Afrikadan bile kendisiyle evlen · konferans.• kurul" 
mek istiyenler olmuştur. T .. rk tıırıh Cenevre 28 - u urıı'·et 

Talipler arasında dert ortağı a- ikinci reisi Baynn Afet burada J11~· 
rıyan i§çiler bulunduğu gibi birçolt site konferans salonunda J,o:T)lfli şart 
meslek adamları, avukatlar, dok- hedeslnin ne gibi askcrl ve sirn5k011r.
torlar da görülmüştür. d ~ dair bir • Jar nltındn yapıl ııı;.na it çok ti 

Birkaç muhnrrir de bu zengin rans vermiştir. Konferansa b k tşJr 
varisle evlenmek arzusunu göster- Jmfcz •e ço Jebe ve profesörler ge 'J{ 

miştir. ~· 

1 

dlr edilmiştir. c.nef'rt ,. ... 
418 numarah fOfUr Baran Afet 12 nıartta ,ı\lıttır' - • tfndt 

418 numaralı toförün münasip Hllt ve ıirireeioji eemıye { 1,.3 t ve 
h'" ~uk k .... de vnpıJan hn t. pro· 

bir zamanda matbaamıza uğra- O} oyun J kktndn 
ması. 

hurada bulunan eserler }la 
ccktir. jeksiyonla izahat vere 
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ı-opırağıo köyDlYıye 
dağoıtmaBa ı 

"Mamure köy okuma odaıı a
l&11ndan Mahmut Kurdatay,, isim. 
li okuyucumuzdan bir mektup al· 
clık. 
· Bakınız, neler söylüyor: 

• • • 
••Gazetelerde okuduğuma göre, 

ton nüfuı sayımından ıonra, bir de 
_,azi yazımı yapılacakmıt. Bunun 
ehemmiyeti pek büyüktür. Hasıla
lınıız, bu sayede öyle geniıliyecek
tir ki .•• 

Hem de, yurdumuza sığınan 

IÖÇmen kardetlerimizin toprak sa
hibi olmalarına, bu yazım, müessir 
01-caktır. 

Fakat ıade geçmenlere mi bunun 
faydaıı dokunacak? Nesillerden
beri ayni noktalarda yerleşmiş o-

1-nlara değfr mi? 
Bu vatanın yerlisi olan Türk 

lr~ylülerinden bir çoklannın eke· 
tek, çalııacak kudret ve aleti oldu. 
h halde ihtiyaca kafi. tarlası yok· 
bar. Zavallılar sade birkaç dönüm
Cük yer ıürmekle iktifa ediyorlar. 

Ben, rençber kaynağı "olan Eski. 
tehir muhitini pek iyi tanırım. Bu
~da tarlanın dönümü 60 kuruşa 
luralanıyor. Tabii, ekme, biçme, 
ha.aad zamanına kadar olan maı
~na.r, neticede, istica" edilen tar
la nıüatecirine kardan fazla zarar 
~eıınektedir. 

· Halbuki Eski,ehirm birçok yer
lerinde: otlakiye ihtiyacından çok 
fazla yerler vardır. Bu arada yüz 
bin dönüm tarla sahibi olup tarla 
İce.riyle milyoner olanlar da mev
CUttur. 

HABER - Ak,am postaa • 

Et 
Kaçakçıhğının 

sebebi 
Fazla mezbaha 

resmt imiş 

Sürü!er gelmeğe başladı 

Bu yıf kurbanlar 
pahalı olacak 

Bundan bir müddet evvel ıehrin 
muhtelif ıemtlerinde et kaçakçılı
ğının alıp yürüdüğünü birçok yer
lerde, hatta kasaplarda mahiyeti 
bilinmiyen kaçak et ıatıldığını ga
zetemizde iki yazı ile yazmıştık. 

O vakit gerek alakadarlar. gerek 
halk arasında büyük bir dikkatle 
karıılanan bu yazılarımız üzerine 
belediye et kaçakçılığının tama -
men önüne geçmek için lazım ge
len tedbirlerin tespiti yolunda ha

Kurban bayramına ancak üç 
gün kaldığından kurbanlık satıtla
rı her tarafta başlamıttır. Dün, 
cami avlularına, meydanlara ilk 
kurban sürüleri gelmittir. Bu yıl 
tehrimize son yıllarda görülmemiş 
derecede az kurbanlık gelmiştir. 
Bunun için daha birkaç gün evve
linden başltyan toptan satışlar yük 
sek fiyatlarla olmuttu. Henüz kur
ban satııları inkitaf etmemİf ol • 
makla beraber bu yılki fiyatların 
geçen yıla nazaran kurbanlık ba
tına 2 - 3 lira yüksek olduğu görül-

mektedir. Yani geçen yıl 6 lira
•dan baıhyan kurbanlık fiyatları 
bu yıl 8 liradan bqlamakta ve 20 
liraya kadar çıkmaktadır. Maama
fih hususi surette beslenmit kur· 
hanlıklar vardır ki bunların fiyat
ları ekseriya bundan da yüksektir. 

Kurban bayramının geHti esa
sen yüksek bulunan et fiyatlarına. 
da tesir etm!ttir. Buna sebep elin
de epeyce hayvan bulunanların bu
nu kurbana saklamalarıdır. Son üç 
gündür mezbahada koyun eti kilo
su yarım lira etrafında. tartılmıt· 

Tekete geçmittir. Bunun için de ---------------------------
vilayet baytar müdürlüğünde bele- Üsk Udarda yangı o 
d!ye baytar müdürü, celpler cemi- Üsküdarda Selami Ali mahal -
yeti reisi,' kasaplar cemiyeti genel 

lesinde Yunuslar sokağında yedi 
sekreteri ve mezbaha müdürünün 

numaralı Eftimyanın evinden dün 
iştirakile t~plantılar yapılarak va· 
ziyet tetkik edilmiıtir. Bu toplan· gece yarısı yangın çımıştır. 

Alevler birdenbire evi ıarmıf, tılarda sadece belediye riyasetine 
verilmek üzere mütalealar tespit tahta bina yanmaya baılamıştır. 

Yangından O~küdar itfaiyesi ha • edilmittir. • 
berdar edil.nit, itfaiye süratle ge 

Öğrendiğimize göre, bu müta· 
leaların başında kaçakçılığın baş-
lıca sebebi olarak mezbaha resim
.ferinin çokluiu ve bu yüzden k:Jo
su 60 kuruta et yiyemiyen fıkara 
ve hatti orta halli halkın kilosu 
30 kurup 1&trlan kaçak eti aldığı 
gelmektedir. Mütalealar bütün bu 
noktada düğümlenmekteydi. 

)erek söndürme tedbirlerini almı 
tır. 

Yangın, bu evle yanındaki !' 
numaralı ev yandıktan sonra sör 
dürülmüştür. Zabıta tarafmdar 
yapılan tahkikat neticesinde yan
gının fırından sönmüt olarak alı
nan kömürlerin yanmasıııdan ile· 

S ve 10 
Kuruşluklar 
Dellklt olacak 

Ankara 28 - Maliye Vekaleti pi 
yasaya çıkarılan 5 ve 10 kuruşluklarla 
25 \'e 51> kuruşlukların biribirlcrine 
benzemesinden dolayı bunlar arasın 
da bir ayrılık olmak Uzere 5 ve 10 ku 
ruşlukların ortasına bir yıldız veya 
bir yu,·arlak Helik açılmasına karar 
vermiştir. Yalnız bu paralardan bir 
kr~mımn (azla miktarda basılmış ol 
ması meselesi vardır ki .bu husus ta 
gözönünde tutulacaktır. 

Domuz kuyruğu 
için çek lşmlşler 

.. t...,.""'? ..._.,.___ B .. l.,~i.;r-_gni.n oY.o\.&\ ho.so.h~~ı.;;.·t="=· .:;gii;;;e;;;;:l:oıı-li.ro=i::;:a=n=l...,a~ş ı ... 1,..;m;:;ı.;..şto;:ır~-~=~:!.;..::;;; 
ha ...S.Wbi olduklan tarlalar tapu· kip te,kilitını daha kuvvetlendire-

Balıkesirde çıkan "Türk DIU,, ga 
zetesi yazıyor: 

Çakallar lrlJYlfnden ı.e, 1rff1 •lr 
günU izini takip ederek bir domuzu mudur celi ve tevsi edeceği haber ve • 

Yoksa ho.rp zamanlarında dul rilmektedir. 

Ayasofyanıo tamiri 
vurmuşlardır. , 

le.tan annelere, öksüz kalan yav- -------------
l"lllara bir dilim ekmek vermekle 
1-li zaptediİmi,Ierdir? 

Bazı gazeteler Ayasofya müze
sinin derhal tamirine ba,lanacağı
nı ve etrafındaki binaların istim
lak edilmek üzere olduğunu yaz
maktadırlar. Yaptığımız temasla • 
ra göre, Ayasofyanın tamiri için 
tahsisat bulunmadığından tamir i
ti İaakal altı ay sonra baılıyabile
cektir. 

Domuz mücadeJesinde!d bir şarta 
göre vurulan domuzların kuyruğunun 
ı?Ö~te:-ilme.cn lfizımgelmektedir. Bu beş 
kişi de öldürdükleri domuzun kuyru 
l{unu kesmişler ve köye doğru gelme 
h haş1amış1ardır. Fakat çok geçme 
de11 Mfüıtecap köyünden on beş yirmi 
kişi bu heş kicıinin elinden domuzun 
kuyruğunu ~lirliltil ile ve çekişe çekişe 
zorla almışlardır. 

~Bu iıtifham karıısında yazmı,ın 
eınmiyeti m~ydandadır. Haki

lcat~r ozaman meydana çıkacaktır 
~adaletine gönülden bağlı oldu

ınuz cümhuriyet hükumetinin 
"-rlılıyla iftihar edeceğ~z. 

Senelerdir Türk ölkesinde çahtll .lllemleket kara topraklarından 
~· ııne yetiştirecek bir kudrete sa
ıp olan Türk köylüsüne, bu gizli 

::.ıi, takıitle ödettirilerek dağıtıl
•dır. 

8iitün ümitlerimiz devlettediT.,, 

••• 
4at~tı mektubun aslı bende sakh-

~ 8unu okurken en büyük bir dra
~ 0laar gibi heyecanlandım .•. Yal
"" lllevzuun dehtetinden, azame-

deu dolayı değil, hayır ... 

Jimnastik şenlikleri 
Kültür bakanlığı bu sene yapı· 

lacak olan idman ıenliklerinin 
her zamankinden daha mükem -
mel olması için §İmdiden ça!ı§ma 
lara batlamıttır. Bakanlık taliD"' 
ve terbiye idaresinin gördüğü }iJ. 
zum üzerine idman bayramı günü 

19 Mayııtan 8 Mayısa çevrilmiı . 
tir. Bayramlar Mayısın ıekizin
den sonra gelecek ilk pazar günü 

· yapılacaktır. 

Mekteplerin ıenliklerde mun . 
lazam bir ıelcilde jimnaıtik yapa
bilmeleri için hel' mektebin jim . 
nastik muallimleri tarafından bir 
komiıyon kurulacaktır. 

idman günü idman muallimle· 
ri yeknesak elbiıe giyecekler ve 
kadın muallimler de bilhassa yük. 

1flll'1PiW TAMTfMi 

' l 

eUN«at._ ... ..,.. 

6,37 18,00 

- - ,_ .... 
.. ~6.1~ 12,27 115,33 18.00 19,29 4,59 
... ~ı:. ıı.ı~ 6,20 9,34 12.00 1,31 10,59 

sek topuklu ayakkabı kullanını ••. ••••••••••• 
yacaklardır. Geçen yıl şubat 28 gtlndü. 

Her şeyf işittik amma bir domuz 
kuyruhnun başında g-Urültil ve çekiş 
vapıldıtını ilk defa görUyoruz. 

iş cedvel'erl 
Bayram ertesi 
hazır olacak 

Sanayi kanununuıı muafi:·-~ · 
den istifade eden IMUUlyi müeaae -
seleri Nisanın 26 ıına kadar dört 
nüsha olarak tanzim edecekleri 
1953 İf cetvellerini bir istida ile 
bulundukları mahallin en büyük 
mülkiye amirine vereceklerdir. 

Bu cetvel!er bayramdan aonra 
Sanayi birliği ve Milli tasarruf ce· 
miyetinde bulunacaktır. 

~-.nure köyünün okuma odası 
~ ~ ndan Mahmut Kurdatay iıim
'-tt it bir yurtdafın böyle genif . .......... ~ 
1... '11ı, ihatalı, aelimetli bir görü
" '-1' · 1P olmasından ••• 
~ (Vl·NO) 

:ltıerlkada TUrkçe 
0

111uşan ların sayısı ki milyon : 
~ ıt_hak mecmuasında okudu -
~ ~Z. töre, Amerikada iki mil • 
' Jaı Türk ve türkçe konutan 
~ '9armıı. Bunların büyük bir 
' eti Oamanlı imparatorluğu 
\)' h~nda muhtelif vesilelerle o
~t' bicret etmiı k imie!erdir. Ve 
~ Türkiyeli rumlar büyük 
~ tltaeri1et te,kil etmektedirler. 
~ ~e Türkiye hakkında hasret 

"'~ Türkiye ve Türklerle 
~dar olmaktadırlar .. 

Kanarya vetiştirnıek için kitap 
Amasyada okuyucularımızdan Kemal Saraçoğlu 

soruyor: 
"Kanarya yetf~tirmek için mufassal bir kitap var 

mıdır. Biz bir tane bulduk bu pek küçük ve ihtiyaca 
gayrikAfi bir uerdJ.. 

CEVABIMIZ: 
Kanarya yetiştirmek için, aynca neşredilmiş eser 

hemen yok gibidir. Sizin bulduğunuz küçük kitaptan 

başka, bir tane de Ankara caddesinde 15:> numaralı in 
kılap kütüphanesinde ((Kanarya °beslemek için rehber) 
isminde 20 kuruşa satılan bir kitap vardır ki. son za 
man larda bu mevzuda başka bir eser çıkmamıştır. 

Fakat bir de, kuşçuluk diye mufassal ve eski bir e 
!!!er ''ardır ki, sizin bundan istifade edehileceiinizi uma 
nz. Bu eseri tanınmış kütüphanelerin hemen hepsinde 
bu]ab;!irsiniz. 

Aksak yürüyen bir kadın 
Okuyuculanmızdan M. Necmi Azlz imzasile al

dıfımız bir mektupta deaiyor ki: 
Topal deiU•em de yürüyüşümde aksaklık vardır. 

Bir dairede rMnwreyim. Yüzümün iyice güzel olduğunu 
aöylüyorlar. Ylrml bir YQfındayım. Acaba seııilcbilir mi
l/Ün1 Benlmk nlenecek bir adam var lllldır 1 Kocam ba. 

mı sadık kalabilir mi? 
CEVABIMIZ: 
Binlerce kadın vUcutlannda hlr talmn an7.alu oldu. 

fu halde evlenmek, hatta mes•ut olmak imkanlarını bul
muşlardır. Onun için siz de yeise kapılmaıuıız. _ Bahtl. 
yar olmamanı:ıa his bir aebeı ıoklur. 

Deve ve c11Dyaır ... 
• ,.., tfttm •• 

:Bugün haftalık si.)a ,t Kaynak ga· 
zetesinın ilk nti.sh .sı ~ıkmı~tıı . .r...skf 
"Vatan,, başmuharrin Ahmet emin 
Yalman'ın neşrettiği b:ı gazete uzeıi· 
mizde iyi bir in ıba b . rnktı. Y.;ni arka· 
daşımıza uzu ömür ve muvaffakiyet 
dileriz. 

' Kaynak, ismet Inönünün bir sa· 
zfinU yazıyor: 

"Ya bu deveyi gü:meli.. Yahut? .. 
Bu deveyi gütmeı= . .,, 

Yani, lsmet lnö ü, "bu diyarda11 
gitmek,. gibi bedbi:ıane l;ir yolun olma 
dığını, ille "bu deveyi gütmek,, icap 
ettiğini söylemiş olu) or. 

* Döırt çeşftt 

l ın t D ifil aı O 

M. Turhan Tan, şa khlann, - 11'
tibas ve tevarüdü is:i na ettikten soır 
ra, - intihali şu dört şekle ayırdıkla· 
rını haber veriyor: 

1 - Selh. Lügaftn deri ıoymalc 

manasına gele'1 bu kel"11W! ı&tılalıta 

başkasının şiirini ö üne alarak ve her. 
kelimenin geri"e a~·ni manada başka 
kelime koyarak yapılan hıraı:lığı göa
terir. 

2 - ~lesh. Bir şeyin yüzünü çlr1cln 
leştlrmek mefhumunu taşıyan bu kelı. 
me ıtJtılahta bir şairin fikirlerini, ke. 
limeleri değiştirerek almak mancu;uuı 
kullanılır. 

3 - flmam. Başkosmın dü11iinul• 
rlnl uluorta be"imsc•nek demektir. 

1 - JJ!uıalete. Hu kelimeden "'al 
ytrrışındn hirinl "ermek . manası nnla· 
şılır. fıctı1nfıta iRe bir Ş"irin r.srrini -
ne Mfzmda, ne man,,~ınrJa de;t;.;ı.ı:'/c 

ıın.,mn~rrn - hnnim~.,m ~k rıani o ~ 
rln yerine gc~mek dC'~ktir. 

* Bir Jzah 

Dün, bu sütunda bir dizme yanlrşr 
olmu~.ur. Aşağı.ki sat .. tar ar~ında 
yalmz .. rejim nıuh .. li. leri rejım ta· 
raftarlarıı.a,. :.özü çarpık diziıecekti; 
halbuki diğer kLSJ ı .. . ar ca aynı çe~it 
harflerle dizilJiği için, bizim düşünce
lerimiz Burhan BeJ!;e.> e aıt gıuı ger 
riinmüştür: 

• • • \ 

' 
Ve, Burhan Belge şunu da llbe 

ediyor: 
Ezcümle "rejim muhalifleri, nr 

jim taraftarlarına,, saldırmak Jçin ba 
vesileri hulmuşlar .. 

Meşhur .. Devlet bei 'im !" sözUne 
bunc'a"' daha iyi micıal bulun?Jnaz!. 
Haydi bakalım, Hti:--e.) in Rd mtshr 
den, Orhan Se) flsine kadaı hcııc::inl 
rejim muhalifi ~yın da bir Refik Ha· 
lit rejim taraf tarı oL!un ! .. 

• •• 
"Meşhur,, sözO •den itibaren qaa 

ğı taraf, bizim düşünczmizdir. 

* şnnr ve mAna::.: 
Kurunda, Sadri Eı tem yazıyorz 
Edcbiyatınuzdan balısedenJ.er 11-

klrsizliği bir damga olarak üeri sürer
ler. Bu tefhis muha':krık ki, yerinde
dir. Şiirlerimlzi fran ızcag"a tercün,_ 
ede11 bir arkadaş bana ~unları söyl• 
mlşti: 

••-Bizim ıiirleri çok defa frana~ 
caya tercüme edince aslındaki tad 
kalmıyor. Fakat francıızcadan türkçe
ye tercüme ettiğim bazı şiirler, tercü· 
me bir kanaviçenin tersidir sözüne pek 
çok itiraz etmemekle beraber ayakta 
durabiliımrlar. Renc-e br1nun sebebi 
hizim şiirde his unsurunun fikir uruıu
runun 11erini tnmamen k,,nlamış olma. 
aıdır. Pram1ız ş;irin:ien bize çevrüen 
kısım fikirlerdir. 

••• 
Bu hakikat ne Sadrl Ertem nrlrr 

daşımııı ne de fran.cıızca müterciminin 
keşfidir. Şarklı bnnun ffaha ön~e far 
ktna vararak meşhur meseli söylemi§" 
tir: 

- El mana fi lxıtnü11şalr! 

lllal-Slrl, 



Am ammAla Bir Alman slyas sintnl 
·r g·!iz ' 

Sifasa: Japon isyanı 

•g 13 de 
ayanla 1 ın 

Tuna paktı 
me us a ına 1 

imparatorun hasta olduğu haberi 
tekzip ediliyor 

Söyledikleri 
Küçük, kırmı- ,...._ ___ .....,.,....__ 

ZI &açlı bir ka. 
dm geçen Cuma 
günü daha sa 
bah karanlığın . 
da lngiltereden .. 

tamamen 
bastırıldı 

Tokyo, 29 (A.A.) -Tokyo tel· 
siz istasyonu isyanın tamamen bas. 
tırrldığım resmen ilan etmiştir. 

Neues Wiener Journal gazetesi fuıtl 
paktı hakkında şunları yaZlyor: 

"İngiliz kralı B~şir.ci Jorcuıı c:e · 
naze merasimine iştirak eden nıuhtcııt 
milletlere mensup devlet adamları pa: 
rise dönüşlerinde bilhassa orta .A,·r~" 
pa meselelerini inceden inceye tetlil 
etmişlerdir. Tetkik edilen bu ınesel~ 

Graziyani yeni bir taarruza mı 
hazırlanıyor ~ . ~ 

Los Angeles, 29 (A.A.) -Tok- ler arasında Tuna p::ıktı mühiın bır 
Rorne., 28 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, İtalyan kıtala
rı Amba - Ala.giyi işgal etmi§ler
dir. 

Roma, 28 (A.A.) - Askeri 
mahfeller ltal~an kıtalarmm 
Perşembe günü Y.:eniden ileri ha . 
reketine geçtiklerini söylemekte -
air. Tayyareler bütün hafta Am . 
ba - Alagi mıntakasını bombar
dmıan etmitlerdir. ltalyan filotil. 
lalan Amba - Alagiden ileri, 
Desie yoluna kadar ilerlemi§ler -
'dir. 

imparator hasta dejlll 
J\disababa, 28 - (A.A.) 

~abe-ı hükUmeti, Negüs'ün sıhha
tınin mükemmel olduğunu ve ken
aiainih hastalandığına dair olan 
bütün rivayetlerin asıl11z olduğu
nu bildirmektedir. 

Rlket Adlsababaya ve Romaya 
gidiyor 

I.:ondra, 28 (A.A.) - Deyl 
.ekspresin yazdığına göre, Riket 
bu sabah, Hanswort tayyare istas
yonundan bir tayyareye binerek 
Adisababaya hareket etmi§tir. Ro
maya uğrayacağı ve orada Musso
lini ile görüşeceği söylenmektedir. 

_(Haber - iRket Amerika pet
rol kralıdır.) 

General Grazlyanl taarruza 
geçecckm1ş 

129 numaralı İtalyan tebliği: 
Birinci kolordu Amba - Ala · 

giyi İfgal etmişlerdir. Sabah saat 
on birde İtalyan bayrağı dağa çe
kilmiş bulunuyordu. Cenupta kay. 
da değer bir şey olmamıştır. 

Gena,ral Graz:9'aninin yakında 
yeni bir taarruza geçeceği söylen
mektedir. 

ltalyanlar bir bayram 
daha yapıyorlar 

Roma, 28 (A.A.) - Alman 
'J:aber alına bürosundan: 

Amba - Alagi tepesi İtalyan 
kıtaatı tarafından işgal edilmiştir. 

3411 metre yükseklikte olan 
bu yerin işgali' bütün ltalyada se· 
vinç uyandırmıştır. Halk bütün 
!llleydanda Di~çe lehinde gösteri • 
~]er yapmıştır. Bütün gazeteler 40 
,sene evvel bu dağda geçen şiddet
'1i ouharebeleri hatır:atmaktadır. 
.'Jar. 
~ ::mıpf 3 taarruz başlıyacak mı? 
\ Adisababada sanıldığına göre, 
ce.ıubu ıarktde İtalyan tayyarele. 
rinin faaliyeti, General Graziani
nin yeni bir taarruzuna başlangıç 
teşkil etmektedir. 

Gayri resmi surette bildirildiği. 
ne göre, İtalyan tayyareleri Erga
Alem üzerinde uçuşlar yapmı~lar. 
sa da hiç.bir bomba atmamışlar -
'dır. Bunların bu mevkide bulunu. 
~u, İtalyan kumandanlığının Sida
mo eyaletinde Allata istikametine 
Cloğru yeni bir taarruzda bulun · 
!mayı düşünmekte olduğuna bir 
delil olarak göstermektedir. 

' Allata, Adisababadan kuşbakı
§İyle 250 kilometre mesafede bü· 
yük göller mıntakasmdan Adisa -
babaya giden §İmal yolu üzerin · 
(le mühim bir iltisak noktn::;mda 
bulunmaktadır. 

~lyanlar Temblenln •lmallnl 
emniyete ahyorlar 

Temhien mmtakasınrn §İmalin
,Pe meni alan bir 1talxan fırkasıl 

Ras Seyyum ve Ras Kassanm, son 
zamanlarda Makalleden cenuba 
doğru ilerlemiş olan ltalyan krt
alalannı )'ollanru keameğe matuf 
her türlü muhtemel hareketlerini 
kontrol altında bulundurmakta . 
dır. 

Eritre membalanndan bildiri' 
diğine göre, İtalyanlar, Buja ova
sından geçmekte olan münakale 
yollarını mükemmelle§tİrmişler ve 
oralarda müstahkem mevkiler 
kurmuşlardır. Bu istihkamat, İtal
yanların yeni bir ileri hareketini 
kolaylaştıracağı gibi muhtemel 
Habeş taarruzunun da önüne ge
çebilecektir. 

Ayni zamanda İtalyanlar, Am
ba . Alaği kervan yollannı tut
makla, Ras Seyyum ve Ras Kassa 
ordularım ancak yollar vasıtasiy. 

le kendilerine lazım gelen levazı
mı tedarik etmeğe mecbur kalmış· 
lardır • 

imparator Amba - Alaglnln 
dUşUşUndt?n mUteesslr de§ll 

Habe:. kuvvetleri muharebesiz çe 
kilmektedirler. ltnlyanlar Amba Ala 
giden 40 mil ilerlemişlerdir. lmpara· 
tor, Deyli 'Telgraf gazetesi muhabiri· 
ne verdit;ri bir beyanatta: 

- Amba • Alaginin sukutu bizi 
müteessir etmez. İtalyanlar mühim 
bir yer işgal etmemişler, bilakis cep 
helerini '"~ mUnnkn1c hatlarını geniş 
letmişterclir, demiştir. 

Habeşistan için iane defteri 
Cenova, 29 (A.A.) - Gabbiano va· 

puru binlerce işçi ile Doğu Afrikayn 
hareket etmiştir. 

.. * * 
Londrn, 29 (A.A.) - Habeşistanm 

Londra elçisi doktor Martin, Habeşis 
tanın müdafaası için bir iane defteri 
açmıştır. 

bir tayyareye bi
nerek Almanya 
J a ]vll:ınmı~br. 

/ngUiz mebusu 
Ellen Wilkson 

yodan Rafuşimpo adındaki Japon yer işgal etmiştir. 
gazetesine telsizle bildirildiğine Harbi Umumiden sonra Tuna def°' 
göre asi askerlerle subaylar, bütün !etleri arasında iktisadi ve ticari bir 
devlet dairelerini bu sabah saat teşriki mesai tesis etmek lüzumu h:sse 
11 ,30 da boşaltmı§lardır. dilmişti. Dünya iktisadi buhranı de' 

Saat 13 hepsinin sll:ihları vam ettikçe bu iht;Jaç bir ~ç dal1~ 
ahnmı, bulunuyordu ı kuvvetlenmişti, nitekim son l'arLs kO 

nuşmalarma iştirak eden de,·fetıer 
Saat 13 de hepıJinin silahları a- ı rııt• 

h hakk d d .. Tuna paktrnın lüzum ı·e /ayda a 
manyanın arp m a U· lınmıt bulunuyordu. J\ı'I' . d'" w.. 1" l l d ·L- bir defa daha tasdik etmişlerdir. 1• 

Bu kadın lngil 
tere parlamen -
tosundan Elen 
Vilkinson' du Al. 

şun ugu P an arın ne er en um • Ası'lere kumanda etmı' • olan, b 1 n ı\ :ı- cak Tuna ile alakadar u una 
ret olduğunu öğrenmeğe gidiyor- yedinci piyade alayı kumandam manya ve İtalya gibi iki büyük de' it' 
du. yüzbaşı Jşiraro' dur. tin iştirakleri temin edilmedikçe 1·urı; 

l§te Berlinden Sandey Referi ~ ,,. • paktından beklenen fa) daların talı~1 
gazetesine yazdıkları: Tokyo, 29 (A.A.) _ HükUınet kuk etmiyeceği muhakkaktır. B~ ,tf 

1 d devlet Tuna yoluyla en ziyade tıc . 
"Nazi er en bir tanesi benimle kuvvetleri, baıbakanlık binasına ırt ve iktis.ıdt faaliyette bulunduklarilC' 

açıktan açığa konuşmak taraflısı yerleşmiş bulunan asilerin umumi dan, Tuna paktlarına iştirak etıned ti 
idi. Kafası harple dolu idi. Dedi karargahını bu sabah 7,45 de iş- leri ve ticaret yollarını değiştirdik~~-
ki: gal etmişlerdir. takdirde Tuna memleketleri bli' , 

- Japonya harbetmek zarure- Japonya Çine ve Rusya ya zararlara duçar olabileceklerdir· JJ t 
tindedir... Fakat Almanya ona karfı aynJ hisleri besliyor endişelerden dolayıdır ki, l'ariste ceri 

d · k ş k d yan eden müzakerelerden sopra ar~" 
yar ım etmıyece ... ar ı üşün. Japonyamn son hadiseler do . ..." mesele hakkında ltalyada ayrı.r.a •" 
rneden evvel, garptaki yaramızı layısiyle Çine ve Rusayaya kar•ı 

- ':t zakerelere başlanmıştır. 
düıı.ünmemiz lazımdır. siyasetinin deg""i•eceg""ı' hakkında ~· acrgtr :ı- ':t A\usturya Hariciye .nazırı . 

Ren havzasının elli mil doğu - bazı ecnebi gazetelerinin yazdık. Valdenege ile İtalyan Hariciye :Ne~ 
suna doğru araziye asker sevket- larmı, Japon dı! bakanlığı namı - retl müsteşarı Suviç araSJnda FIO~dl 
memizi meneden ahvale Alman - na birisi resmen tekzip etmi§tir. sada Tuna paktı meselesi hakk•" 
ya tahammül edemez. Bizim, en Bu hadisenin tamamen dahili ol - etraflı milzakereJer yapılmıştır. i 

Diğer taraftan, Tuna paktı ile•, 1,1 ince teferrüe.ta kadar tesbit etti - duğunu ve Japonyanın dış siyasa. t e• kadar olan küçük antant dede • 1 g""imiz bir planımız var. O arazi - sına tesir etmiyeceg"inı· temı'n edı'- d'lı·rı.e 
Pakt meselesi mü1.:ı · e ı 

ı ·ııe 
deki polis, hakikatte disiplinli as- yor ar. Avusturyada Habsbuı ., _, ın a,·d.etı~· 
kerlerdir. Yirmi dört saat içinde Sovyet dış işleri komberliği şiddetle muhalefet edeceklerin~ ~1.ı 
harekete geçebiliriz. Fransa ba- protokol şefi Moskovad·aki Japon men ilan etmişlerdir. Küçük ıtı r 
ğıracaktır. Fakat İngiltere iştirak büyük elçisini ziyaret ederek na. en ziyade Avusturyada eski A,.us!Oıı· 
etmedikçe seferber olamaz. lngil. zırların ölümünden dolay:ı Japon :~_ l\!;_c~:~~ta~ i~~arat~~~?n~~ 
terenin ele kendi memle rclımız -ııuırumelıni ~ovyet hükümeti adı- k k or uyor. ,.. 

11 
dahilinde askerlerimizi ilerletme- na taziye etmiştir. Bu mesele hakkında Avusttı~~rı· 
mizin önüne geçmek istiyeceğini Sovyetler Japonları taziyet etti nın noktai nazarları malüm oJdUg ,·t 
tasavvur edebilir misiniz? Tokyoda General Samson a. dan bir taraftan büyük de\·ıetıer 11' 

kUçUk itilafla müzakerelerine de'1l,e 
Evet, ba§vekiliniz Baldvin si • dında bir İngiliz gazetecisi Japon ederken, diğer taraftan ttalfS(ıı' 

zin hududunuzun Ren kıyıların - makamlarınca tevkif edilmiştir. Almanyanı 1 Ga fikirlerini alına)'• .. ~~· 
dan başladığını söylemişti. Fakat Bu adam, bir senedenberi o - dalı addetmiştir. Bu iki taraflı 111~ıt 
sizin halkınız harekete geçmeğe turduğu oteldeki müşteriler ara - kerelerden ~onra Tuna paktının rııı 
razı olamaz.,, sında "Örfi idare aleyhinde pro . yeti tamamile tavazzuh etmiş buld 

paganda yapmakla,, ittiham edi . r_a_1<_tı_r_. ---------~-:: . 
Akdenlzdekl "harp Ofen'in Türklerden lerek yakalanmıştır. Fransız Sovyet 
sigortası,, yüzünden " kurtuluşu " ...... A;k;;;d·;··J;;·;~-b·ü;ü;·· .. -· i, Almanlara göre vah~ r· care imiz kutlulaoıyo elçtsJne taziyet aklbetler doOurac• " 

N V . J l Ankara, 28 (A.A.) - Japon F ~ S0 
• • • •• eueı ıener ourna gazete- Fransız meclisinin ransı ' ,.ıı· 

ZB ra r Q 0 r Y 0 r sinin Peşte muhabri yazıyor: O- Başvekili Amiral Okadarun v~- yet misakını tudik etmeıi J.!11' 
fenin Türk hakimiyetinden kurtu- fatı dolayısiyle Hariciye Veka- yada menfı' tesı'r yapmı•tır. .fı' 

Son zamanarda' Akdenizdeki :s ... lu"unun 250 nci yıldönümü müna- leti protokol 3eı!el direkte; N . . . . - büroı\l t . 
siyasi vaziyetin gene karışını~ ol- ':t azı partısı sıyası 1'" 

sebetiyle önümüzdeki eylülde bü- muavini Kadri Riza, Japon bü- Rozenberg bu paktın vahilll ~ol· 
ması ticaret aleminde uzun yıllar- k l ı d T k te 

yük merasim yapılacaktır. Bu mü- yu··· "e çi .iğ.ine gi _erek . ü.r iy. e betler dogu"" rabilecek mahiyet 
dır unutulmuş olan ve geri dönme- h ı l b l 

nasebetle Öf ende tarihi bir_ sergi a- u_ {U.me.lının tazıyet erını ı · : dugu" nu •0··ylemi•tir. 
1 si hiç de arzu edilmiyen bir şeyi d ~ :ı- rt 

çdacak ve Kari von Lothrıngen'in ırmıştır. : dl~•"' 

~~t~~~Y;:~:~~~~:nı ~~;~r~;~:;~~ kumandası altında ?lar~k-öf enin i·;·~0·~· .. r;;·0·; .. ~·a~Üs·~ fransız!:~·.:.8:~~~~~.r . .,ı 
kurtuluş muharebesıne ıştırak e - dan dola) 

lini'nin Cenevrede petrol ambar- . . Japorıgada isyanın saat on üçde Fransız-Sovyet paktın ı oll' 
gosunun görüşüleceği tarihte ltal- den A~s~uryahl~rl~ Lehlılerın bastırıldığına dair bu ajam haberini le Almanların kızmasında~::. 1ısS'.~ 
yan filosunun harbe hazır bulun- haykellerının resmı kuşadı yapıla- lstanbulda ayni gün zarfında on üçe layısile Almanların kızrn8:rııııLI' eııd•. 
ma.sı için emir vermiş olduğunu a- _c_a_k_t_ır_.___________ çeyrek kala aldık. Vukuundan evvel Avrupa gerginliğini yatıf te~bbill 

J
• ans telgrafları bildirmişti. Bu va- M it . l .. d mi? Şüp1ıcsiz hayır! Bunun sebebi, sa· şe~dle Frl\nsız Dı~bakanı bir 

8 aOJD US O en dece saat farkıdır: Telgraflar, dünya· te bulunmak .latemiştir. _saf' 
ziyet kar§ısmda Akdeniz yoluyla k k nın devrinden dalıa çabuk mesafe Dı~bakanı Flanden Fradd:.ııe "': 
ticaretini yapmakta olan bütün geçme yasa t et kt a· , muab• u. ayy mc · e ır. yet paktının Lokarno ıesini Y" 

memleketlerin tüccarları gibi bi - Ncues Wiener Journnl gazetesinin tımtnınııı b.li telif olup olmadığı ıııese 1;ıaıır ot 
zim ticaret evlerimiz de telaşa düş- Malta muhabirine göre, l\lalta valisi . h~y adalet divanına ,·ennete 
müılerdir. Bunun üzerine sigorta bilum~~ yabancı tayyareleri~ ~falta· Son da k 1 ka: duğun~ eöylemiştir. t ,_1'tııı1" 
kumpanyaları da harekete geçmiııı.- ya ya aşmnlarım yasak etmıştir. Ga· Amiral Okado tHmemı, "" k" Fransız - So'ff• ıı ıte" 

':t zete, l\laltanın herhangi bir havn hü· d~kuln uf esinde Almanları dccelr 
ler ve derhal beynelmilel sigorta k "'d f . . f k 1- Öldürüldü sanılan Amiral Oka- tas ı ne ıc i .. ıral e cumuna arşı mu a nası 1çın e'\' a a ·ri k t mıntakastnı j'9 

hareketine uyularak Akdenizde de tedbirler nlmdığını bildirmektedir. da sağ bulunmuştur. ~:~ m~llı~kak görüJilyor. 
gidecek ticaret C§yası için harp si- Asi zabltler intihar etmlf 

gortası yapmağa .karar vermişler- DÖ t kişi diri diri Tokyo, 29 (A.A.). - Hük\ime-
dir. Duyduğumuza göre bu şekil- d tin emri üzerine isyanın elebaşıları 
de ilk harp sigortası ispanyaya yan 1 

olan 18 subay rovelverle kendileri. 
gönderilen yumurtalarımız için ya. Londra, 29 (A.A.) - Marl · · "ld" .. 1 d' · nı o urmuş er ır. , 
pılmıştır. ÖOrugn sokağındaki bir evin bir mıtJllilMUUıtnııııımnınımunnnuınıtııRHJlllllllll......_, 
Yumurta ihraç nizamnamesi katından çıkan bir yangında dört im~! 

Hükumetçe görülen ihtiyr.çlara kişi diri diri yanmıştır. Bunların ,,.,.,,r-..,,,~ •. 
ve alınan neticelere göre değişti- kim oldukları anlaşılamamıştır. 
rilmİ§ olan yumurta ihraç nizam· Binanın içerisindeki kiracılar-

namesi vekiller heyetince tasdik e- dan bir çoğu da vahim surette ya- 't~l~~~~ııaıı 
dilmiş ve eski nizamname meriyet ralandıklarmclan hastahaneye kal- ~ 
pıevkiinden kaldırdmı.ttır. dırılmışlardır. 

ReJtsUrter vel 
TUrk sahnes tkfkl"' 

akklllcı. te ıel 
Türk tiyatrosu h ıekedJIİist rt 

de bulunmak Uzere ıııeıtl ya#J ,;yJ>e ,.. 
mlş olan Alman sahne il ye1'ili ıar t 
Ankaraya giderek l\~a~r şeıtir dr;,. 
fından knhul edilmıştıriJUhlb' de ıl' 

.. .. il Ert-~ruı ,..ft 
rosu reJısor 116 karar- r- 11rıe 
kllet tarafında• ~.~:-uı nedSSl b" 

jisonııo• r • ınıştrr. Eybcrt re "rtlt1°el• 
işleri hakkında ba_ıı go · \ 

lUDAC~tp°ı 



Kıskanç 
kadın 

Fa}y.iye, kocasına göz ucuyla 
baktı; bir koltuğa gömülmüş olan 
Ihsan giSzlerini tavana dikmiş, daL 
gın ve dütünce!iydi. 

- Ihsan ne düşünüyorsun? 
Ihsan birdenb;re ınçrar gibi ol· 

du: 
-Hiç! . 
-Tabii değil mi ya? Ne düşün-

düğünü soracak olursan, herkes 
hiç diye karşılık verir. 

- Öyledir de, n~ç.in soruyorsun? 
- Çünkü ban.~ doğruyu söyle-

ıneni istiyorum.Son zamanlarda ni
çin bu kadar da]gmlaşhğınr öğ
renmek isterim. Hele ikide birde 
dışarıda kalma)n.rına hiç akı] erdi-

remiyorum. Elli be§İntı vardıktan 
sonra mektep arkadaşlarınla ye

niden tanışmak sevdasına düıtün. 
'r'-rJ·----,1-~ J,..!1--....,.. -- : 9 ..: ....... 1. 

rı, klüpte ziyafetler hiç bitmez tü
kenmez oldu. Hem öğrenmek isti
yorum; evde iken bütün gecelerini 
rüyada imişsin gibi yarı dalgın ge
çiriyors~n. Şimdi de dikkat ettim; 
Yarım saattir gözlerin tavanda ... 
· -Tavana bakmak da kabahat 
tn!? 

- ~abah:ı.t değil, gayri tabii
lik! Hem geceleri de yatakta dur
ma<laa lupırdanıyor, sayıklıyor ve 
anlaşılmaz bir takım sözler mırıl
danıyorsun. Bana hazan bir ismi 
Çağrrıyormuşsun gibi geliyo~. Son
ra da derin, derin içini çekiyoTSun. 
Uykularında seni rahatsız eden 
hir fey var! 

- Belki de hazımsızlıktır! 
- D~ha doğrusu pişmanlık ! E-

\>et, vicdanına a7ap veren bir şey 
\"~r, Ihsan. Yavaş yavaş d'l bu vic· 
dan· a%abının bir kadın meselesi 
olduğuna inanmağa başlıyorum! 

İhsan alaylı bir eda ile: 
- Sakın, dedi, bu kadın güzel 

bir rakip olmasın? . 

- Beni aldathğına, inanmaklı
iırnı mı istiyorsun? .. 
· - Öyle değil mi ya, karıcığım! 

llir kimseyi aldatmağa kalkııırsam 
hu senden başka kim olabilir ki; 
~linkü karımsın! 

- Vay utanmaz vay! Nasıl da 
sıkttmadan söylüyorsun? 

Bu barut gibi sözlerden sonra 
t ahriye odadan çıkarak arkasın -
dan kapıyı şidd~tle çekti; Ihsan da 
t~ar d~in dil§Üncelere daldı. 
ıcdanı hiç de rahata benzemiyor

du. 
il- :(.. ,,, 

l'vtu~ez, arkada§ı Fahriyeye 
q_tılatıyordu: 

- Fahriyeciğim, şüphe,erin boş 
'1Q .. 'J • K b" '"in mıf. ocanm ır ... 

r ahriye ı82'Ü kesti: 
- H<:\.yatrnda başka bir kadın 

~ı \Tar? ... 

.._ Hayır, bir ga?IOJlJ;erİ varı ... 

I 
HABER - A"htnı 1'Mtan 

Yazan: IHSAN ARiF -4- Hatıralarım anlatan : EFDAL TALAT 

M;:;;.';~::~.~a~~~" . Cezam suç salJılan lıareketime nisc, 
-Evet, hır bekar apartımanıyle , . · 

bir kadın arasında hiç şüphesiz lô 1 b tl "" d k d • • t t J 
sıkı fıkı bağlar vardır. Ancak bu

1 e e anır lj en ımı U ({lf,mauım veecL 
işte bağın mahiyetine dair hiç bir "' 
fikir vermeğe kalkışmaksızın sana 
apartnnanın T epebaşr caddesinde 
1540 numarada olduğunu söyliye
bilirim. 

Geçen gün Tepebaşından ge -
çerken kocanı gördüm. Senin şüp
heJerini biliyordum. Sana bir iyi
lik olsun diye takip ettim. Sonra 
aparhmanm kapıcısına sordum. 
Kocan her akşam yazıhaneden 
çıktıktnn Sllnra oraya gidiyor, ha-

zan akıam yemeklerini bile orada 
yiyormu§. Şu halde klüp falan hep 
onun uydurmaSI •. 

Du,.fniil~k:ıu~n cınnra Fahri e 
bir silahçı dükkanına gitti; bir ta
banca aldı ve bunu kullanmak için 
kendi kendine dersler vermeğe 
başladı. 

Fahriye geçide d3.ldı , kapıcının 

odasını geçti; soğan soymakta o
lan bu adam ha'_?ını kaldırıp bak
madı bile ... Eğer baksaydı Fahri
yenin halinden şüphelenirdi; ka
dıncağız o kadar asabiydi ki •.. 

Fahriye kapryı çaldt. 
Cevap yok. 
ikinci çalışından sonra içeride 

terlik sesleri duyuldu. Bir adamın 
tereddütle ilerlediği anlaşılıyordu. 
İçeride her halde bir kadınla be
raber olan Ihsan bu ge]~nin kim ol 
duğunu kestirememiş olmalıydı. 

Sınıf arkadaıım Adnan (ıim-ı 
di Deniı: yolları idaresi süvarile -
rindendir) mektep talim heyetini 
kendinden hiç memnwı bırakma -
mııtı. O kadar ki, kendi•ini mek -
tepten çıkarmak için bir notunu 
daha kıracak bahaneler aranıyor· 

I 

du. 
Adnanla aramda çok derin ve 

samimi bir arkadaşlık vardı. 
Heyet bu durumu göz önüne 

alarak, gazeteyi mutlaka Adna • 
nın aldırdığını, fakat, benim onu 
kurtarmak için suçu üzerime al • 
makta ısrar gösterdiğimi, bunun 
için hakikati itiraf etmem icap et· 
tiğini söylüyorlar ve bu noktada 
kuvetle ısrar ediyorlardı. 

Eğer dediklerini yapıaydmı, 

ben, kurtulacı.ktrm. Fakat Adnan 
mektepten çıkarı1a.caktL 

Ben, bu yaptığımı - mektep 
nizamına mugayir olsun olma -
sın - suç telakki etmiyordum. 
içimde doğan aci hayret ve inki • 
sar duyguları buradan geliyordu. 

Eğer, o acı hakikat kartısında 
:.,enliğimden o derin heyecanı, o 

müthiş acıyı duymamı~ olsaydım, 
kendimi soysuz1 vicdansız, yediği 
l!kriıeğe htyanet: ıı::tmiş bir adanı 
tanzyacaktım. 

Mektebe atılan 
kurşunlar 

Divanıharbin bir celsesinde ge. 
ne uzunboylu isticvabım yapılı · 
yordu. Şimdi Deniz liıeıi mual • 
!imlerinden olan o zamanki fizik 
hocamız Seyfettin Beye, bana so
rulan bir suale cevap olarak, ay · 

nen şunlan söyledim: 
- Eğer memleketle alakadar 

olmak ve memleketin halini öğ ~ 
renmek günah ve kabahat ise beni 
neden okuttunuz? Neden benim 
beynimi düşünmeğe alıştırdınız? 

Neden bana bir çok vesilelerle 
memleket sevmek duygusunu aşı
ladınız? 

Ve şimdi neden vatanımı sev
diğim, onun felaketdide halinden 
acı duyduğum için beni sorguya 
çekiyorsunuz? 

Sürgü çekildi, kapı açıldı ve 
Fahriye içeriye atıldı, kapıyı hızla 
itti, tabancasını çıkarch ihsana ni
şan aldı e içindeki altı kurşunu da 
sıkb. Arlık tabanca ateş etmez o
lunca. kendisi için de bir kurşun ==1 === .. -=b=-=...=..:-=:::::=:::::::::::======== , e gor, arı ... 
bırakmadrğına şaştı ama, tabi;dir Fahriye sanki rüyada imiş gibi 
ki horoz sadece madeni bir ses çı- onun peşinden küçük bir odaya 
kardı. Bundan sonra vicdani vazi- girdi. Burada bir masadan bir is
fesini yapıp bitirdiğine emin ola- kemleden, bir okuma lambasından 
rak hıçkmnağa başladı. Fakat Ih- ve raflarda bir takım kitaplardan 
sanın aptal aptal bakarak hala başka hiç bir şey yoktu. 
dimdik durduğunu görünce hay - Kadın odaya hayretle baktı. Son 
retten az kalsın küçük dilini yu - ra da raflara giderek kitapların 
tacaktı. · adlarını okudu: "Boya imalatba-

- Sen ölmedin mi? nerindeki ölü,, "Dağa kaldırılan 
- Ya adamakıllı nişan alama- polis hafiyesi,, "Çam&§ırhanenin 

dın, yahut da tabancandaki fişek- esrarı,, "Çöp arabasındaki kafata-
ler yalnız barutla doluydu. sı,, "Kızıl pençe,, ve saire ... Hep 

- O nerede?... bunlardan ıll'a sıra kitaplar. 
- O da ldm? Fahriyenin epey uzun süren 
- Senin suç ortağın! muayenesi bitince, Ihsan derdini 
Ihsan bir kahkaha atmaktan anlattı: 

kendini alamadı: - Bilirsin ki ben polis hafiyesi 
- Hele düşündüğün işe b3k ! hikayelerine tutkunum. Onlardan 

Ben karımdan kaçarak sulh ve sü- vazgeçemiyorum işte!. .. Fakat ev
kUn için bir bekar apartmıanı tut- de okumanm imkanı yok ki.. Çün
tum; sen de buraya bir kadın sok- küsen hiç durmadan konuşursun! 
mamı istiyorsun ha! ... Madem ki ıun. 
buradasm; gel de kendi gözlerin- Nakleden: Fahire Mualla 

Size tekrar söylüyorum: Gaze
teyi ben aldım. Bu hareketimde 
de bir suç bulmuyorum. 

Eğer bu hareketimden dolayı 

bir ceza görmem sizce mutlaka 
lazımsa bunu derhal veriniz. Çok 
kederliyim. Beni bu işle fazla yor-
mayınız.,, 

Bu sözlerimden katiyyen geri 
dönmedim. 

Bu sıralarda, benim mektep ha. 
yatımı da karma.karışık eden Yu
nan zırhlısı Ada önündeki mevki 
ini muhafaza ediyordu. 

Bu gemidekiler, mevcudiyetle
ri~in bize verdiği acıyı yava! ya • 
vaş hazmettirmek için ellerinden 
geleni yapıyorlardı. Ara ııra, ta -
lim bahanesiyle, teneffüs zaman· 
larmda rıhtıma çıkan talebeye 
mavzer kurşunları eb)ıyordu Bu 
kurşunlardan bazdan çok yakını 
mızdan geçnıişti. Hatta bir arka -
daşımız, iki bacağı arasından ge 
çen bir kurşunla yaralanmaktan 
mucize kabilinden kurtulmu§tu. 

Bundan dolayı mektep idaresi 
talebenin' rdıtmı·a çıkmasını yasak 
etmiştL 

Ben, her gün, d ivanıharıp du · 
rutmasnu beklerken, teı:niz eula -
rmuza bir kabus gibi çökmüş olan 
bu yabancı varlrğı, çok acı düşün

celer içinde seyrediyordum. 

MahkOmiyet 
kararanın tebliği 
Divanıharp üç hafta kadar &ÜJ'. 

dü. 
. Mektep nizamatı mucibince bu 
gibi kararlar, ancak cezanın tat • 
biki sırasında tebliğ edilirdi. Ben 
de o günü bekliyordum. Karar 
hakkında hiç bir endişem yoktu. 

Benim derdim hu gibi teferrü
atın çok fevkinde ve çok daha ö . 
nemli idi. 

Onlar ise gazete okuyan bir ta· 
lebenin suçunu tesbit için, hafta· 
larca uğraşıyorla:rdL 

Mektepte çok itimat kazanmış 
ve ~ok iyi tanınmış bir talebenin 
böyle bir günde gazete aldırmak 
suçunu acaba hangi bir hisle işle
diğini düşünen yoktu. Ben onlara 
aciz lisanımla duygularımı anlat 
mak için didindikçe onlardan hi..; 
bir yakınlık ve samimiyet göremi· 
yordum. 

Divanıharp heyetiyle benim 
aramda düşünce farklarımız itiba~ 
riyle büyük bir uçurum vardı. Bu 
botluk dolmadıktan sonra bana 
verecekleri cezanın ne kıymeti 
vardı? 

.Babamı ve kardeşimi genel sa· 
vaşta kaybeden annem, bana, çok 
düşkündü. Bana bu düşkünlüğünü 
o kadar ileri götürmüştü ki, İzin 

zamanımızdan bir gün evvel Ada 
y·a gelir, geceyi ailece tnmştığımız 
sınıf zabitim Yüzbaşı Saimin hem 
şiresinde geçirir, ertesi günü gelir 
beni mektepten alırdı. Böylece 
küçük bir lise çocuğu cibi annz~
le birlikte tstanbula inerdim. 

Divaruharpten sonra devre ta
tili de geldi. 

Talebenin bir kısmı ilk, biı kıs
mı da ikinci vaP.urla ~nderildi. 

Bizim sımf, ilk vapurla gidecek 
partiye ayrılmıştı. 

Mevsim icabı, alaca karanlıkta 
mekteh:n büyük kapısının önünde 
tabur olmuş, tatilde eV".deki ihti • 
raçlarımız için aldığımız çama -

şırlar ve saire bulunan küçük çan
talar elimizde, vapur vaktini bek
liyorduk. 

Bir aralık mektep müdürü gö. 
züktü. Mutat veçhile zabitlerin 
hepsi yanında geliyordu. Ortada 
bir yerde durdular. 

Şimdi cezalıların isimleri birer 
birer okunmağa ba~ladı. 

Nihayet benim İsmim . de okun
du. Ve arkadan fU sözleri işittim: 

- Tal ebe! Bu efendi, mektep 
nize.matına mugayir olarak müsa
adesiz gazete almış Ye okumuı· 

tur. Kendisi üç gün devre tatiliıt
den mahrwn olacak ye her gün 
onar dakika riyazet hapsi göre .. 
cektir. 

Adet mucibince ismim okunur 
okunmaz, diğer cezalılar gibi1 ben 
de bir adını ileri çıkmı9 .. e etu 

vaziyeti almıştım. Di-.anıharbin 
kararını duyar duymaz bir kaynar 

su baımı::lan ata~ dökülür gibi 
oldu. 

Cezam, ·~ •yılan hareketime 
nisbetle çok ağırdı. Bir an için 
kendimi tutamadım1 o esnada mü

düre hitap edileıniyeceğini çok iyi 
bilmeme rağmen, titriyen sesimle: 

- Bir dakika bir şey söyliyebi. 
lir miyim? diye s rdum. Cevap 
yoktu. Herkes bar..a bakıyordu.. 

Derh~l ve d·ciha yüksek sesle de • 
vam ettim: 

- Bir adam iki türlü öldürü • 
lür. Biri maddeten, diğeri de ma• 
nen .•• 

Siz benim meslek hayatımı ma .. 
nen öldürdünüz.,, 

Fazla konuşturmadılar, ıustuı
dular. Fakat, ne çare... Her şey 
bitmişti. Hakikaten, benim çok 

. sevdiğim .mesleğim benim için al"" 
tık ölmüştü. 

Biz cezalı olan be§ altı talebe 
bir kenara çekilmiş, izinli olanla
rın vapura binişlerini seyrediyor -
duk. 

Bu da bizim için ayn bir ceza 
idi. Bir nralık gözüm parmaklığın 

dışında duran ve hıçkıra hıçkıra 
ağlamakta olan anneciğime ilişti. 

Sivri bir bıçağın kalbimin üzer·n
de burkulduğunu duydum. Du
daklarımı ısırdım ve başımı bat .. 

ka tarafa çevirdim. Fakat göz u. 
cuyla gene o dertli kadını takip 
ediyordum. Zabitim de yanına 

gitmişti. Bir şeyler konuşuyorlar
dı. Bir ara 'ık anneciğim, gözleri -
ni silerek diğer talebe ile birlikte 
vapura bindi ve gitti ••• 

Herkes gitti. Yalnız kalınca 
gittik yeni elbiselerimizi çıkara • 
rak her günkü mektep elbiseleri • 
mizi giydik. . 

'{Devamı CJar) 
~to..: "'· 
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lSTA..l\iBUL: 

18: TokaWyandan n'awi. Tels!z caz. 19: *MELEK 
Çocuk ne§riyatı. Hlklyeler. 19,SO: Stüdyo *İPEK 
saııatkArları taratmdan sololar (çocuklar 1 SARAY 
çln) 20: Muhtelif plAkle.r. 20,30: Stüdyo or 
kestralan. 21,30: Son haberler. Sn.at 22 den *TORK 
sonra Anadolu ajansının gazetelere mahsus SO!IER 
hava.dl.! aerv1Bi verllecekUr. 

BCKBEŞ: (8%S Kb.) - (SGl,3 m.) 

18: Radyo orkestrası. 10,15: Orkestranın 
devamı. 20,ı:s: OrkestrL 20,85: Operadan "na 
klL 
BUDA.PEŞTE: (5f6 Kb.) - (649,3 m.) 

19,415: Stgan orkestrası. 22,30: Opera or 
keatruı. 23,10: brkcstrnsmm devamı sonra 
d& Sigan orkestra.sile Macar prkılan. 

VABŞOVA: (H-1 Kb.) - (l.839 m.J 
19: Orkestra taratmdan balet mllztğt. 23: 

Senfonik orkeatra kon.sert. 

BJ:BLIN: (841 K.b.) - (858,7 m.) 

1'1LDIZ 
ELIIAMRA 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞABK 

ASRI 

ASTORYA 

BEYOöLU 
.Amıa Karenin 
.Amıa Ka.ren1D 
BJr qk rüyası ve Gfilı!ttren 
gözler. 
Çlntcne baron ve Pepo 

: lı~adan sonra ve kadın 
lnr gölU 
Mnyerllng 
Kadmlarm aevgW ve Vl 
yana S§k beldesi 
Şubertin qkı ve Kadın ne 
yapam. 
Kınk hayaUar 
Meksika b&yduUarı ve 
Şanghay lhWAll 
Gllnahım qktir ve .A§ıklar 
oteli 
Patron olsaydun ve Aa!an 
Tarzan 
A§k tıenfonl.ıd ve gOrllnme. 
yen adam. 

21,10: Orkestra. 23,80: LAypztgden nak 
len hafit mllzlk. 1: Cazbant. 

OUMURIYET: Korkunç canavar ve meç. 
hQl pmplyon 

WBANKFORT: (1.19~ Kb.) - (251 m.) 

20: Aakerl bando, 21,10: Varyete. 23,80: 
Lt.ypz:lgden hafU orkestra naklL ı: Stllttgart •A7AK 
tan naklen orkestra konaert. •BiLAL 
K.ALU?lı'DBOBG: (!18 llb.) - (1.%61 m.) 

22: Rad70 popuı1sL 23,15: Mllzik. 24: MlLLt 
Cub&d. 

LAlTZtG: (7S:S Kh.) - (882.2 m.) 

21,10: Varyete. 23,30: Hafif orkestra. 
MUNtB: (740 Klı.) - (f05,f m.) 

20: ~ orkeııtram. 23,80: IAypztg BALE 
den hatrt orkestn. naklL 

.PABIS P.T.T. (8115 Klı.) - (Ul,7 m.) 

22,BO: Nuyonal orkestrumm konaerl. 
2f,'3: CUbaıııL 

ISTANBUI.: 

tng1Uz ajanı 
Semler (tUrkçe kopyesl) 
iki devre birden 
Allbaba (tilrkçe kopyea1) 
ve Gönllller blrle3fnce 
Tom'un lntlkamı vo Şey
tan • Uçurum 

KADIKÖY 
: Hayat acıiart ve ~ 

nas Lia'tin hayatı. 
: Saadet 

OSKODAR 
: Altm zincir 

BAKIRKÖY 
PABIS (Radlo.Parü): (18% Kh.).(1.MS m.) 

22,415: Konser. 24,415: Damı orkestram. 
1,111: Hafit mllzlk. .MtLTtYADl : N&tap. (Rwı qkı) 
PBAG: (6S8 Kb.) - (4'70,! m.) 

20,l:S: mırt ldolllk salon orkestram. 23, 
ao: CUbanıL 
ROMA: ('718 Kit.) - (U9,8 m.) 

21,.US: Verdln1n Alda operamım nak1l. 
TULUZ (l<"ranaa) ı (U13 &b.) - (a%8,6 m.) 

22,215: MU.zlkll komedi. 23,10: Konser. 
24: M:Qztk hol. 24,40: Cnzbanı1. 1: Hafif mQ
zlk. 1,115: K!Asik konser. 1,40: Operet bava· 
tan. 2: MQztk bol. 

VİYANA: (592 Kb.) - <MMl.B m.) 

Mtt.Lt 

BALAT 
: l§ıklar aönünce ve Clnayet 

yolu 

3,igı&ttolae 

(Saat 20,30 da). 

MIRNAV 
RtJ'YOlt ÖPEBICT 

Yazan: Aflf o~ 
~~~.oıteJJyen: ~.Bozer 

HABER - :41<,am postası ' 28 ŞUBJ\T - 1936 

Bernard Şov 
Gene garib garib sözler söylüyor! 

"Ben penbe ırktan .mıyım? ... ltalyanın galebe 
çalmasını herkes ister ... ,. 

!emiyorum. Afrikada siyahlardan 
müteşekkil bir cumuriyet kuracak 
kadar müsait malzeme var. Lakin 
hiçbir kimse, medeniyetin mede -
Ilİyetsizlik tarafından mağlup e -
dilmesini isteyemez. 

İtalya dünya karıısmda mede
niyeti temsil ediyor. Ve onun mu· 
zaff er olmasını isteriz. 

Hit)ere ve Hitlerin dii§üncele -
rine gelince, ırk diye bir §ey yok
tur. (Güneşten yüzleri yanmıt ga

zetecilere birer birer bakarak:) Siz 
zenci gibi görünüyorsunuz. Mese
la bana bakınız, ben pembeyim. 

fJcrnard Şoo 
Dünyanın bir yerinde pembe ırk 

. diye bir şey var mıdır? nr vardır. Hitlerin de belki, her-

i 
Biz hepimiz Yahudiyiz. Her bi- hangi kimse kadar, ecdadında Ya• 

ihtiyar muharrir, köpeğiyle beraber _r_i_m_i_z_in_,_m_a_z_is_i_n_d_e_b_i_r_Y_a.h_u_d_i _k_a_· ::__h_u_d_i_k_a_n_ı _v_a_r_d_ır_.,_, _____ _ 

Havanadatatilyapmaktaolan Maskelı· ı·şçı· kadınlar 
meıhur İngiliz müeJJifi Bemard 
Şov kendisiyle görüşen Röyter ..,,.,.. /./ 

muhabirine fU beyanatta bulun - ~ ~ 
muıtur: ~ /':: 

-Altmıt seneyi mütecaviz bir % / 
'/~ \ zamandanberi yalnız sebze yiyo • r · 

,·ı~'.'ı.~. • 
nım. Tütün ve içki içmiyorum. 
Bakm neticeye! Bugün seken iki 
}"afmdaki bir gencin.ki gibi ve kal 
Y&fmdaki bir gencin gibi ve kal . 
bim, gene .bir genç adamınki gibi 
bir elektrik hareketiyle çarpıyor 

Musaolininin planlarını ve usul· 
]erini beğenmiyorum. Fakat hiç· 
bir makul adam da HabeşiJtanm 
kazanmasını istemez. Bunu ll'k 
veya deri rengi nokta.aından söy -

23,%0: VJyann scn!onJk orkestrası. 24,05: 
Orkeatramn devamL 24,415: CUband. 

MOSKOVA 1: (1'74 Kh.) - (l.'724 m.) 

18,80: Opera nakli. 

:r ••J:J•· ıaj FRANSIZ 'l'tYATBOS'O M O kem nı e ı 
MOSKO\'A ITI: (401 Kh.) - ('748 m.) 

17,30· 1cnçlcr için prlalar. 19,30: Bil 
yük k&r§•k konaer. 

BRP.:SLAV: (9~ Kh.) - (813,8 m.) ~ 
(Saat 20.30 da) 

ŞEN DUL 
(Dost Yunanlııt.ımm k1)' 
meW artfstlerl, z.ozo Dal. 

mu ve Konf1Dyot1ıdn ilti. 
raklle.) 

bebek 
Fennin terakkisi, güzelliğin inki§alına o kadar yardım etmiyor. Bıı 
kadınlar, piB i§lerde çalııırken toz ve mikroptan krounmak için yüzle

rine ma.akeler takan İ§çUerdir. 
20,4:S: Şarkılar. 21,10: Musiklll vodvll. 

23,30: Dam mllztğl. (stlldyo orkestram. ta· 
re.tından). 

• • • 
(*) Ynnmda 13arot bulaUn Bhıeımal&rm 

oymyacalJ eeerlero alt taıııU&tı DAıılamm:z 
araamcla bulorsunuz. 

Yeni ve acaip 
bir dünyaya şaş· 
kın gözlerini a -
çarak bakan bu~- TCRK sineması 2 film b rden 

KON108BP.:RG: (l.osı Kh.) - (291 m.) 

19,30: Org konaen. 19,1515: Orkestra kon 
eerl ve prkılarM 21,415: ltaıyadan naklen G. 
Verdlnln (Alda) operam • 

çocuk portresi ç. ene B 
lngilterede "Mü lnQ aron PEPO 

KISA DALGALAR 

LONDRA: (Kna araldı:larla, mubtellf a. 
mnlnklarcla cttnlln her ma&ttnde mllıemadL. 
yen çallpr.) 

17,30: Dans orkeat.raıa. 18,115: Orkestra, 
18,45: Orkestra. 20,20: Hafit mOzik.. 21,45: 
Şarkt. 23,10: RevU. 
ZEESEN (Almanya) ı 

(Kısa aralıklarla, mobtellr nzunJuldarda 

gllnDn ber saatinde mtıtemadlyen ~ır.) 

16: lllusild. 17.30: Dans mll!lklal. 22,ao: 
Dans mUzlğt. 23,55: Şarkılar. 
UU1ZEN (Dolanda): (25,117 m.) 

]5,30 dan 18,115 e kadar: Muhteuı muaı. 
kili yaymı. 19,l:i den 18,30 kadar: sUrprlzler 

ve damı muslklst. 
MOSKOVA: (Kısa dalga): (23 ve 110 m.) 

19,80: Konser. 
ROMA (Kıııa dalga): (25,, m.l 

18,30: Bando. 

nvn aıR 

Terzi mi 
aıroycırsuınuz? 

işte size bir adresi : 

iHSAN 
Kadın •e Erkek T erzlıl 

lstıııbul - Yıolposune tarşısındı 
Foto Nur yanında Letafet hınııda 

kemmel çocuk 
örneği,, olarak 

seçilmi§tİr. Mütehass1Slar bu ifa • 
deyi en tipik, ayni zamanda en 
tabii bulmuılardır. 

ZA Yl - 501 numaralı motörle be 
raber plaka batmıştır~ Hükmü olmadı 
ğını illin ederim. 

Mal sahibi: Faik 

Fransızca emsalsiz operet 
Macar Müziği • ve rakstan 

ADOLF WOHLBRUCK • JAQUE 
LINE FRANCELL · GABRtEL 

GABP.10. DANIEL PAROLA 
Seanslar: 2,30 • S,45 - 9,15 

Büyük Şark opereti 
Şark müziği ve rakslan 
. H. NERSESY AN 

HASMIK · MAHMURYAN 
MALYAN 

Seanslar: 4,15 • 7,45 

Bugün saat 1 de talebe matinesi ____ __,,,,,__ 
Bugünden it: i baren 

Şehzadebaşı H t LAL Sinemasında 
"VtKTOR HUGO,,nun ölmez eserinden''FREDERIC MARCHE,,ın ıon çevir 

diği muvaffıtkiyet harikası _ı...ı..... 

S E.F • 
1 LLER 

Tekmili (TUrkçe sUzlU) bUyilk roman rııın 
iki devrenin tamamı birden gösterilecektir. 

Bugün talebeye tenzilatlı matine her yer (15) kuruştur. 
Bu program için matineler (2) ve (5) de ıuvare (8) de & 9 •iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--1--

Gedl k paşa A ~AK sinemasında Gedikpaşa l''.~~~~~~~~~~i·~·A~i·i~iP~~ 
28 şubat: cumadan itibaren Çarşambaya kadar AL TIN . GiŞE ZENGiN EDER 

Kay 1 n g ·ı ı ·ı z AJ. an 1 Lesli Bayramda ~inize, yoldaşıruza, yavrulanruzavereceğinizhediyeAltrnglfenl• 
F r an c 1 s H o w ar d ~~:t!:;~;. Çok yerden bilet alıp kazan amıyan müıterileri Altın Gite WI'. 

Ayrıca REVÜLÜ KOMiK ve dünya haberleri. Bayranula bir sürpriz hazırlanıyor. ·b· eeı-ı Doi811 

--Haftanın değil, senenin en biiyllk muvallakıyetl 1 
GRETA iPEK 

~~~~~cANN A KARENiN MEleEK 
MARCH sinemalannd 

Beynıt Okçularbaşı: No. (100) Telefon: (23347) Sahı ı a 
Sayın mütterilerimizin gi§cmİz:den bilet almalan menfaatleri icabıdır. 

3 iincü kc,.ide 29533 No. sahibi Bay Ahmede 50.000 lira. 
:ı r I 

4 üncü kcşidede 22481 No. Bayan Fethiye ve arkadaşlanna 35.-000 ıra ()()O ı,. 
4 üncü keşidcde 14953 No. sahibi Talebe yurdu kapıc111 Bny Recebe JO. • 
1936 Yılbaşı ketidesinde 14110 numara sahibi -~a~ Baki'>:e (500·=~ :i~ 
6 ınCJ keşidede 3556 No. Çatalca adlive zabıt kntıbı ~d?an a (200.0()0) 0111 
3 ürıcü kectidede 11736 numara sahibi Bayan Kfı"!ıleye (3.00o) ıira 
4 üncü keşidede 11736 numara ıahibi Bayan. Ka~~eye (lSd Dairoll 

Ayr.i tertip ayni numara ü,. defa sıişemizden ıkramıye kazan .•·d. 'r 
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Tanınmış mektepçimiz 
Hıfzı Tevfik anlatıyor: 

Çocuklarımızda çalışma 
zevki kagboluqor 

En büyük tehlike budur! 
Bunun da b:\fllca sebeplerl, programlar1n sık flk 
dejlfme~i~ mekteplerden birbirine kolayda ge9e
bllmek lmklnıdır ... 

Talebenin sUslenip eğleom~stne gellnce ... 
Anket:I yapan: izzet Muhittin APAK 
............ - ~ -Talebe mesele.i hakkındaki an 1 tapları anlamayınca, okumamağı 

ketim.izin, üçüncü konuımasın tercih ediyorlar. 

tanın.anı edib ve terbiyecimiz Hıf. Disiplin meselesi 
.IJ Tevfikle yaptık. • 

Hıfzı Tevfik, Türkiyenin en bü
)ilk ve en modern hususi liselerin
den birin kurmağa ve onu her gün 
-emlekete daha fay dalı bir ıekle 
IOkmaia muvaffak olmuı çok kıy
-etli ve tecrübeli bir maarifçidir. 
ltte bunun içindir ki, kendisinin 
talebe meıelesi hakkında pek de
rin bir vukufla ı<Sylediği aıağıdaki 
tazlerin, hakikaten büyük bir kıy. 
illeti vardır. 

• • • 
Hıfzı Tevfik diyor ki: 
''BenİQl fikrimce, ortada yalnız 

'hir kıztalebe meselesi değil, bir u-um talebe meselesi vardır. Yani 
etlcek taf ebeyi de kaıtetmit oluyo-
1\un. 

Senelerdenberi bu muhit içinde 
leçen hayatım, bana bugün tale
'bemizle ehemmiyetli bir surette 
111911111 olmak lüzum ve kanaatini 
•enniftir. 

Maaluef talebemzin çalııan 
lcııDıl teneden seneye azalıyor. 

-.::_ ~v~·-~ •·.ı!•1 1.,... . :ı•T.J•n .,. .... 1, 

~ızda yaılariyle mütena
•ip bir çalııma zevki yaratmak li
ıtındır. 

Niçin az 
çıaıu,ıyorıar 

Çocuklarımız niçin .az çahıı
)'orlat? 

Eneli, programlann, imtihan 
~tnamelerinin, bakalorya sia.. 
t...lerinin ıık ıık deiiımeai ve her 
clefiımede talebeye biraz daha 
'-U..adekir bir ıekil alması. ço . 
~arda çahıma lüzum ve korku -
"ınu azaltmııtır. 

Çocuklar "ıene program deği-
9'eek, ıene talimatname değişe
ttlr,, ümidi içinde, kolaylıkla ıınıf 
~~bilecekleri vehmine düttület ... 
""" hal çocuklann mesaisindeki •· 
'anın beUi batlı bir sebebidir. 

Saniyen, çocuklann okuma 
\tJcinl inkitaf ettirecek netriyat 
CoJc azalmııtır. Bu da çocukların 
~a itiyadını bozan bir sebep· 

• 
L. !ek haysll olan, yeni dil ceryan· 
~Jle mütenuip eserler ve mek
~ kitaplan çıkarılamadı. Halbu
L.~.tiirkçe tedrisat yeni dil cereyan 
,.,ı. yapılmaktadır. 

~lar, okudukları eaki ki .. 

Bu ite, mekteplerimizin dis;p
lininde görülen bazı bozukluklar 
da inzimam edince, çocuklar sıkı 
bir inzibata malik olan mektepler
den kaçarak kendileri için daha 
genit bir serbesti vadeden ve sınıf 
geçmeyi adeti. taahhüt altına alan 
bir takım müe11eselere akın etme
ye batladılar. 

Meseli bir mektepten, ayni ders 
senesin zarfında, 200 çocuğun na
kil kağıdı alarak baıka mekteplere 
geçmit olduğunu tespit etmek pek 
kolay bir ıeydir. 

Diğer taraftan, muallimlerin 
yükü ağırdır. Vasati olarak bir li
se hocasının haf tada 25 ili. 28 sa
at ders verdiğini kolaylıkla tahkik 
edebilirsiniz. 

Sınıflardaki talebe adedinin 
çokluğuna inzimam eden bu çaltı 
ma saatleri fazlalığı, hocaların da 
talebe ile yakından met1ul olma
larına mani olmuıtur. 

Mürakabesiz, müzakeresiz ka -
lan çocuklar, çabtmalarını zayıf . 
lattılar. 

Fakat en mühim nokta, ailele 
rin evlatlarına kartı alikasızlığı
dır. 

ilk terbiye ocağı; aile ocağı· 
dır. 

Randman az 
Şüphe yok ki, bugün maarifi . 

miz daha sistematik bir tekil al -
mııtır. Mekteplerimiz, çoğalmıt -
tır. Devlet, memlekette maarif i -
tine liyik olduiu ehemmiyeti ver · 
mektedir. Fakat bütün bu çalıı .. 
malam rağmen randımanın az o -
lutunu ben, evveli disiplinin nok -
sanıyetinde, teftiılerin azlığında 
bulmaktayım. 

Fikrimce, çocuklarımızm iyice 
çahpbilmesini temin için, kat'i bir 
diıipline ihtiyaç vardır. 

Kavehaneıer, 
sınemaıar 

Kahvehane meselesi yanlıt de-
lildir. Hatta yazıldığından daha 
ıenit bir hutalık halindedir. 

Bence hükOmet bu iti polis ma
rifetiyle, zabıtai ahlikiye marifeti. 
le, maarif müf ettiıleri vuıtasiyle, 
kat't bir mürakabe altına almalı
dır. 

Yüzücülükte 
İki dünya rekoru 

daha kırıldı 
Hafta geçmiyor ki yüzüt f.lükte 

yeni bir dünya rekorunun daha el
de edilmit olduğu haberi gelme -
ıin. Berlin olimpiyatlarına harıl 
harıl hazırlanan Japon ve Ameri -
ka yüzücülerinin kırdıklan rekor • 
lardan maada diğer memleket yü
zücüleri de boı durmamakta ve 
yeni yeni rekorlar elde etmekte • 
dirler • 

Artık yavaş yavaı her memle • 
kete airayet eden bu rekor kırma 
müıabakasında da bakalım son 
söz kimde kalacak? 

Şimdilik yeniden iki dünya re
koru daha kırılmıttır. 

Bunlardan birinciıini bir Hol
landalı, ikincisini de bir Alman 
kırmııtır. 

Hollandalı Matmazel Mastev
bek 440 yardayı 5 dakika 29 sani
ye 2/ 10 da, Alman Matmazel 
Hoelgner de yüz metre kolacı 1 
dakika 23 saniye 4/ 10 da katetme· 
ğe muvaffak olarak kadınlar ara· 
sında bu kategorilerde iki yeni 
dünya rekoru tesis etmeğe muvaf • 
fak olmuılardır. 

zerinde menfi roller oynadığını 
bilmeliyiz. 

Her ıenemanın kap•ından, ser. 
beıtçe giren ve her türlü filimleri 
istedikleri gibi seyreden ıinema 

~ '$'0'13AT - 1935 
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NorveçBD buz peırnsn 

S onj a Heni 
Profesyonel olmak için 
100.000 doları reddetti 

Bu seneki kıt olimpiyatlannda 
en fazla nazarı dikati celbedenler· 
den biri de kadın patinajcıların
dan Norveçli Sonja Heni olmuı· 
tur. 

1928 denberi yapılan olimpi • 
yatlarda daima kadınlar arasında 
artistik patinaj ıampiyonluiunu 

kazanan Sonja Heniye artık her
kes (Buz Perisi) lakabını vemıit· 
tir. Bu kadar yerinde bir isim de 
olamaz. Hakikaten Sonja tam 
mamuiyle bir buz presidir. Onun 
buz üzerinde yaptıfl bin bir figü
rü görüp de hayret etmemek kalk
mıyan karlar memleketinin san 
saçlı, mavi gözlü bu ıevimli kızını 
bir peri zannetmemek elden gel • 
mez. 

Onda çocukluğundan beri pati· J 

naj için fevkalade bir istidat var
dı. Henüz pek küçük bir yqta dün 
yanın en iyi patinajcılarından biri 
olmuıtu. 

Sonjamn bugün Oslodaki evjn
de yalnız üç büyük ·oda kazandıiı 
mükifatlara tahsiı edilmittir. Bun 
lar araımda 624 adet kupa var
dır. 

• 

Mqllur Son}a Heni 
Bugüne kadar üç defa olimpi

yat, 9 defa da dünya fam piyonu 
ünvanlarını kazanan Sonja haya
tında hiç cigara içmemit ve alkol 
kullanmamııtır. Birçok krallar ve 
kraliçeler ile tanıfmııtır. Musolini
nin, Hitlerin ve daha birçok maruf 
ıahsiyetlerin kendisine verilmiı 
imzalı fotoğrafları vardır. 

meraklısı çocuklarımız çoktur. Bu- -------------
nun da önüne geçmek aerektir. IF.UTBOLDA 

Sonja her sabah erken kalkar 
ve profesörünün nezareti altında 

ltir.-.,t :aqu...mwıtat8IDID eb.~ 
ıiz yapar. Ayni zamanda mükem-Çocukları çalışma zamanı ha

ricinde eğlencelerle meşgul etmek 
mutlaka izımdır. 

Bunun için de çocuk sinemala
rına, ~ocuk tiyatrolarına, çocuk 
bahçelerine ve çocuklar için hem 
faydalı, hem eğlenceli yerlere e -
hemmiyet vermelidir. Bunları ya • 
ratmalıdır ... 

H~larrmız, bilhassa ls\anbul 
gibi bir muhitte çocuklariyle ge -
zintiler tertip etmeli, onlara ıehrin 
abidelerini, tarihi yerlerini ,tabii 
gü:.r:ellklerini tanıtmalıdırlar •. 

Bugün lstanbulda, henüz ıehrin 
en me~hur ve en maruf abidelerini 
tanımıyan talebeler büyük bir ek
seriyeti tetkil ederler. 

Bunlara rehberlik etmek, hoca
ların borcudur. 

Belki de, birçok yorgunluktan 
sonra, bu it hocalara güç gelir. Fa
kat bunun için de icap eden ted
birleri almak kabildir. 

zınet: eşyası, 
ökçeli ayakkabı 
Çocuklann üzerinden ziynet eı· 

yasını çıkarmak, yüksek ökçeli a
yakkabı giymelerini menetmek, 
nazari bir tedbirdir. Bu tedbirle 
maksada vasıl olunabileceğini hiç 
zannetmiyorum. 

Pratik yol 
Daha pratik yoldan gidilmeli

dir. Ben her ıeyden evvel, mektep
lerimiz için, sabit bir program, 
sabit bir talimatname, sabit bir 
imtihan sistemi yapılması tarafta
nyım. 

Sonra, mekteplerm sık sık tef. 
tit alhna alımasını ve it görenler
le, görmiyenlere layik oldukları 

muamelenin yapılmasını fay dalı 
buluyorum. 

O kadar mühim itler batarmıı 
olan bugünkü rejimin bu basit iti 
kolaylıkla halledebileceğine tam 

onya B 
kayı 2-0 yendi 

Polonya - Belçika milli takım
ları arumda Brükaelde yapılan 

futbol maçında Belçika hakim oy
namıı olmasına rağmen 2 - O mağ
lup olmuıtur. 

Herkeı Belçikanın muhakkak 

mel bir yüzücüdür. iyi de tenis oy
nar. 

Son galibiyetinden sonra Ame
rikada bir turneye çıkmak üzere 
prof eıyönel olması için kendisine 
yüz bin dolar teklif edilmit, fakat 
iliklerine kadar amatör olan Son
ja bu teklifi reddetmiıtir. 

surette galibiyetini beklediği için -------------
bu netice bütün Belçikada büyük 1 n g İ 1 tere 
bir inkisar hayali uyandırmııtrr. lrlandayı 5·0 yendi 

·Daha yakınlarda lıveç gibi 
kuvvetli bir takıma galip gelen 
Belçika milll takımının eklik bir 
kadro ile sahaya çıkan Polonyal~
lara kartı majl(ip olmasını biç kim 
se affetmemektedir. 

Maamafih, maçta pek az za • 
manlar müateına, Belçikalılar ta -
mamiyle hikim oynamıılardır. 

Belçika muhacimlerinin kale ö
nünde ıüt çekmemeleri, ataletleri 
yüzünden gol çıkaramamalan ıa-
lip ıelebilecekleri bir maçtan ni

hayet mailGp çıkmalarına ıebebi
yet vermiıtir. 

Maamafih gol yememek için 
Polonyalıların tatbik ettikleri çok 

Londrada 60.000 aeyircinin ö
nünde yapılan İngiltere - lrlan
da maçında, lnıilizler f ev kail de 
güzel bir oyundan aonra bet - ııfır 
galip gelerek, futbolün üatadı ol
duklannı bir kere daha ilbat et
miılerdir. 

lrlandalılar rüzel bir futbol OJ• 
namıılar ve ekaer zamanlar teh
likeli vaziyetler bile ibdu etmiıler 
iıe de İngiltere müdafaaımı bir 
kerecik olsun yaramamıılardır. 

Birinci devre 1 - O lngiltere ı .. 
hine bitmittir. 

ikinci devreniq onuncu dakika
sında lnıiltere merkez muhacimi 
Charlton tam zaviyeden taheaer 
bir ıol yapmııtır. 

Oyunun bitmesine altı dakika 
kala hasım müdafaası için bir be
li olan Charlton yalnız batına üç 
gol daha atarak ıol adedini bete 
çıkarmıştır. 

ıüzel müdafaa ıiıtemini de ~akdir -======:-======= 
lılar ıalibiyetlerini ilk oyun bqlaetmek lazımdı:-. 
dığı dakikalarda hasımlarmın da· 

Polonya merkez muhacimi da- ha kendilerini toplıyamamalarm. 
ha ziyade müdafaaya yardım et- dan biliıtifade yaptıldan ayılar i
miı, iki açıklar da inaaytlann aer- le elde etmişlerdir. 
beatçe hareketine engel olmuılar- tık sayılarım birinci devrenla 

dır. Takımları hücuma geçince de ikinci dakikasında~ ikinci ıolleriai 
iki müdafaa muhuım taraf açık- de ikinci devrenin betiad dekib
larmı kolluyor ve eier Belçikalı- sında yapmıılardır. 
lar mukabil b!r akınla ortadan i- Siıli bil' havada oynanan ba 
lerlemek isterlerse müdafiler sür' - maçta yirmi bet bin ~yirci bul~ 

Sinemalarında ~ocukl~~ar~mıl!!!ızLilü~-LJııiLlmlDllWllll~ıllıııaa...----..L.&t.llA..lıam~:u..u·u·:naıcJaıcdl.~DhlınzaJ_.11ıa1bll!~~~~~~-........ .....:...~...;ı.;.iiııa.a1m 
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Yazan: Murad Serto~ıu ;:-6 <?-: • • _ \ 
Kırmızı sakallı Jak, kendisiyle miyi en ufak deliğine kadar arı- "Neden bırbırımızı aldatıY,oruz, Leyla p ~· .. 

Tefrika No. 54 

beraber yukarı çıkmıt olan Kara yan korsanlar bu genç kızı göre- Q d • • k ı b ı '1 

Hasanla neıeli, neıeli konuıuyor- memiılerdi.BusuallerKaraHasa- nun cese ini, Ô ayca U unamıya- ~ .• 
du_. Hava çok iyi... Gemi de ~ok ;:~d:~ninde bir yılan gibi kıvrıh- Cak bir yere SaklamtŞSlndır, değil mi ? ,, 
yollu .. Bu giditle üç güne varmaz Muhakak bunda bir it vardı. - Evet.. Bir geçimsizlik. Başkal da ilave etmiıti: 
Giridi buluruz. Yalnız allah vere Bir daha baktı ... Genç kız giyi- bir §ey değil.. Sizin burada ne iti-
de rüzgar yavatlamasa.. niyordu. Hem de, erkek elbisesi gi- niz var? 

uğradrğı muhakkak değil mi? ı 
Ömer düğmeyi aldı ve gülerek: 
- Budala, dedi, bu benim düğ

memdir .. Bir tanesini 1skenderi -
yeye gitmeden dütürınüştüm. Sen 
bulmuşsun .. Ne iyi tesadüf. Bun · 
ları lbrahirele bir örnek olarak al· 

- Eğer bu cinayette ıizin hiç
bir suçunuz olmadığı anlqılırt& 

ve Prens lbrahimin saklandığı Y~ 
ri bize haber verecek olursanız. 
İngiltere Jıükfuneti, size harp za• 
manmda müsadere edilen malla • 
rınızı da iade edecektir. Bunları 

- Şu ufukta göriilen gemi aca- yiyordu: Anahtar deliğinden baıı - MalUın ya, biraderiniz Prens 
ba gidiyor mu, geliyor mu? görünmiyen genç kız tıbkı bir er- İbrahim de iki geceden beri orta-

- Şimdi öğreniriz. kek gibi pantalon giyiyordu. da yokmuf. Eve yatmağ~ gelmi-
Jakın sesi yükseldi: Fakat. yormuf. Valideniz polise ihbara 
-Hey! Vardiyacı? Sakın.. mecbur olmuf. Kendisinden bu hu- mıttık. 

Geminin batından bir ses yük- Muhakkak... susta malumat almağa geldim. Si- Zeynep şaşaladı: size söylemek için mahrem emir • 
seldi: Kara Hasan bir anda ıimtek gi- zin duyduğunuz yeni bir tey var- - Ben de bir ip ucu buldum ler aldığımı d'C\ memnuniyetle ili-

- Burada.. bi hakikati anladı. Giyilen elbise· sa, lütfen beni tenvir ediniz! diye sevinmiştim. ve edebilirim. 
- Şu yolumuzun üzerindeki ge- yi tanımıftı. Bu Genç Alinin deri - Emin olunuz ki bir ıeyden Ömer soğukkanlılığını muhafa. - lngiltere hükUmetinin beni 

mi gidiyor mu, geliyor mu? elbisesiydi. Ve Genç A.li hakikat- haberim yok, Mister Tomson ! Tren za ederek, ümit verici söz söyli- hu vesile ile hatırlam11 olmasın• 
- Geliyor, reis .. Sabahleyin hiç te erkek değil, kızdı. Bu fikirler den çıkar çıkmaz kendi evime git· yordu: hen de pek memnun oldum. Fa• 

görünmüyordu. Şimdi gitgide da- kendisini ıaıkın bir hale getirmiı· tim .. lbrahimin iki geceden beri - Bence merak edilecek bir kat, aizi namua ve ıerefimle teınill 
ha ziyade iriletiyor. ti. Kafası zonkluyordu. Gayri ih- eve gelmediğini öğrenince, merak §ey yok. O lsviçrede çapkınlığa a- ederim ki, ben bu vakarun geçtiği 

- Bakalım, belki bu da bir kıs- tiyari bir hareketle geri döndü. ettim, buraya geldim. lrşmıı .. Bureda ukryı görünce da- günler lskenderiyede bulunuyor • 
mettir. Mümkün mertebe ses çıkarmama· T omson bu sırada gözlerini ıü- yanamadı. Kim bilir hangi kadı- dum. Esasen bir kadın yüzündeı1 

Kara Hasan hiç ses çıkarmadı. ğa gayret ederek dar koridordan zerek piposunu yakıyorduı nm koynunda sızıp kalmıştır. kardeıimle aramız da epey<.e a• 
Biraz sustuktan sonra sordu: ilerledi ve yeniden güverteye çıktı. - Acaba bir kadına falan tu- - iki gündenberi uyanmaz çıktı. Onun Mis Nelsonu öldüre • 

-Acaba gemi ne yüklü imit? Kırmızı sakallr Jak bu sırada bay- tulmuı olmasın, Prens? mı? Bir insan küplerce içki ic;..ae, ceğini zannetmiyorum.. Çünldl 
Bu sual üzerine kırmızı sakallı rak direğine Floransah F eodonun - Zannetmem, Mister Tomson ! üçüncü gün elbette gözlerini açar, buna sebep yoktur. O, her han.el 

Jak evvelkilerinden daha neteli ve gemide bulunan bayrağını çek- Bir kadına tutulmuı olsa bile, her değil mi ağabey? bir kinueyi öldürmeğe karar v~ 
daha fen bir kahkaha attı: mekle metgul idiler. halde iki gece kendisini kaybede- - Belki bir kadına tutulmuı · mi§ olsa bile, saklanacağı yeri 

- Dünyade tahmin edemezsin. Kara Hasan hiç durmadı ve ge· cek kadar içki müptelası değildir. tur. Her halele meydana çıkacak bana söylemez. Dedim f.&.. Bir ar 
Demin çocuklar beniuyandırırken minin arka tarafına doğru yürü· Evine uğraması lazımdı. dedim ya .. Lüzumsuz yere ortalığı danberi kavgalıyız. 
haber verdiler. Gemi tamamiyle yerek dütünmeğe ba,ladı. - O halde siz ne tahmin edi- velveleye vermeyin! Jngiliz komiseri her fe)'i anıce
!arap yüklü imiı. Anlıyor musun? Genç arkadaşının evvelce dik· yoraunuz? Ömer annesiyle darğm olduğu den söylediği için, ayala kalka • 
Hem de halis Kıbrıs şarabı .• Tile· kat etmİf olduğu halde sebebini - Bir kazaya uğraması ihtima- için, yanına sokulmadan 4!vden rak: 
car Feodon da ıırf bu tarapları anlıyamadığı birçok hallerine şim- lini dü~ünüyorum. Nilde dolaıma- çıkıp gitmitti. _ Pekili.. Bqka bir .asQsd 
biz~at seçip almak için Romadan di gayet vazıh olarak mana vere sını çok severdi... Acaba... yok. Ben vazifemi yaptım. şmıdl 
kalkmIJ ve gemisiyle Kıbrısa ka- biliyordu. T om son daha fazla duramadı.. Prens Ömer yolda bir polis ](o- sizden aldığım cevabı imirkll' 
dar gitmİf. Söz aramızda bu ıa- Çekinişleri, konuşması, sesi. Ayrıldılar. Prens Ömer annesi- miseriyle kartılaştı. İngiliz polisi. bildireceğim, dedi. 
rapları papa ısmarlamıı, beher fı. hatta yüzünün tekli, heyecanı, ihti nin evine girerken çok dalgın ve nin kendisini takip ettiğinden Prens Om.erin ın~v.h ~ ,# 

çıama;avuç dolusu.para veJ'll!~.Fe- razları ıimdi birer birer kafasın- mülee11ıra. şüp esi oJmıyan Omer, komiseri zUlmuttu.. 
odonun ne için Romadan kalkıp da aydınlanıyordu. Ve kendi ken Prenı Ömer evdeki teli.tı gö · görünce hiç de şaşalamamıftı. Komi.tere bir teY semirmeıo• 
buraya kadar geldiğini anladın disine taııyordu. Bunu şimdiye kıı- rünce, ufaklara: Komiser kendisini karakola ğe çaliftYorda. 
ya? Şimdi bu şarapları Feodon ye- dar nasıl anlamamıştı diye... - İbrahim h.~.la meydanda yok götürdükten sonra, aralarında - Serbest miyim? .• 
rine papaya bizzat kendimiz sata- Böyle düıünürken omuzuna bir mu? §Öyle bir komışma geçti: Diye sordu. Komiser aGtere' 
cağız. Şarapların içinde yüz sene- el dokundu. Dalgın bulunduğun· Diye sor~u. Bu sırada Zeynep - Sizi karakola davet eC:li!i · cevap verdi: •I 
lik olanları da varmıf. dan bu temastan birdenbire irkil· de Ömeri kartılamıştı: min sebebini şüpheisz anlamışsı- - Şüphesiz Prens Hazretleri 

Hem yalnız prapları mı ya? Fe. di. Geri döndü. 8-a, Genç Ali idi. - Hala lbrahimden bir haber nızdır! lskenderiyeden Mis Nel - Omer karakoldan çıkınca bit 
odonu da satacağız. Vakia Feodon _Bu ne dalgınlık? Ne düfünü yok, ağabeyciğim! Siz lskenderi - son vakasrnı takip etmek üzere gazinoya girdi .• Dinlenmeğe ibtl-
yüz yatında değil amma, yüz sene- yorsun? yeden yeni mi geldiniz buraya gelen Mister Tomson, ba · yacı vardı. Ellerini baflD& diiya-
lik !araplardan daha kıymetlidir. ilk defa olarak Genç Aliye baş- - Evet. Bugün geldim .. ibra · na biraz önce telefonla, sizi sor · dı .. Dütünmeğe bqladı ve o da' 

Kırmızı sakallı Jak kahkahalar· ka bir gözle bakıyordu. Pürüzsüz, himin kaybolduğunu yengenden guya çekmemi bildirdi: Birader; kikada duyduğu teessürün acı bl1 
la gülerl<en Kara Hasan yavaı a- beyaz fakat kasten esmerletilmiş öğrenerek hemen buraya koştum. niz Prens lbrahimin iki günden · nitanesi olarak gözlerine!~ iıJ~ 
dımlarla güverteden aşağıya indi. ve kirletilmiş bir yüz, hafif çıkık Oturdular .. Konuşuyorlardı. beri ortadan· kayrbolduğunu el · damla }"&§ döküldü: 
Geminin arka tarafında bulunan elmacık gemikleri, iri, siyah göz- Zeynep çok telaşlıydı: bette duydunuz! İngiliz zabıtası - Zavallı İbrahim... .. _':.la 
kamaralarına doğru ilerledi. ler, taze bir ağız ... Bakı~ları ne ka· - Ağabeyciğim, dedi, annem bu gayb!lbeti çok manalı bulmak- Diye mmldandı.. Gaz~ 

Her zaman olduğu gibi timdi de dar azimki.r, ve sert olmağa Çc\lı lngiliz polislerine büyük bir ikra- tadır. Prens lbrahimin bu vaka duramadı .. Bir viski içerek k~.ı... 
Genç Ali ile birlikte ayni kamara- şıyorıa da tatlılığını gideremiyor- miye vaadetti •. lbrahimi şiddetle ile alakadar olduğunu zannediyo- tr. Sendelememeğe ça}J!ıyof"J..
Öa yattyorlardı. Hem de Feodo- du. arayorlar. Fakat, ben onun izini ruz. Kendisinin nereye gitmesi, kim Bir otomobile atlryarak eYe d6SI ~ 
nun kamarasında .. Gemide bizzat Genç Alinin gözlerinde birden- lngiliz zabıtasın·1an önce bu aca- lerin evinde saklanması ihtimaF dü. 
patron seyahat ettiği için geminin bire ıüphe ıııkları yandı. Kara Ha- ğımı umuyorum. varsa, bize açıkça söylemenizi ri- Leyla, Ömeri pencere'de ~ 
;çi yumuşak halılar, yolkeçel~riyle san ıimdiye kadar kendisine asla - Haydi, sen böyle tehlikeli ca ederim. Pekala bilirsiniz ki, ln- yordu. Kafes arkasından ()ııı4' _ 
kaplıydı. Ve yürürken kat'ıyyen böyle bakmamıştı. Yüzündeki renk i,lere burnunu sokup durma! giliz zabıtası, parmağını koyduğu rin geldiğini görünce kapJ1-• kot" 
ses çıkarmıyordu. yavaı yavaı solgunlaştı. Kara Ha Zeynep fikrinde ısrar ederek bir vakanrn esrar perdesini yırt . tu. t 

Kara Hasan böylece kapının ö- san gözlerini ufka dikti. Ve c~vap çantasını açtı: makta geçikmez. Omerin rengi aa.psanytiı .. 
nüne geldiği vakit duraladı. İçjn. vermek mecburiyetini hissetti: - lıte bu bir delil. Şu düğme- Prens Ömer bu sözleri dikkat- Leyli. merakla sordu: afd•; 
den: - Hiç ... Karııdan gelen gemiye yi dün yengeme uğradığım zaman le dinliyordu. - Ne var Ömerciğim .• K )ı 

-Acaba Genç Ali hala uyuyor bakıyorum da... (Devamı var) orada buldum. lbrahimin orava Komiser &On söz olarak şunları tin bulundu mu? (DeıJa~td 1 

mu? ZaYallı dün korkunç bir gece ========================================================================================================:::::~ 
geçirdi. Çok yori\ln di.ittü. Eğer 
hala uyuyorsa,içeri girip kendisini 
rahatsız etmiyeyim. diye düıündü. 
Ve eğilerek anahtar deliğinden 
baktı. 

Aman yarabbi, ne görüyordu? 
Kaıaa Hasan birdenbire sersem· 

lediğini hi11etti. 
Doğruldu, gözlerini uğdu. Son

ra gene gözünü anahtar deliğine 

uydurdu. 
Hayır, yanht görmüyordu, his

siyatı kendisini aldatmıyordu. Gör 
düğü tey hakikatti. 

Aldanmıyordu. Kamaralarında, 

yani Genç Ali ile birlikte yattıkla
n kamarada bir kadın, daha doğ
rusu genç bir kız vardı. 

Kimdi acaba bu? Nasıl girmitti 
kamaraya? Nasıl olmuıtu da ıe-

'(eTırka No. 60 
"İçerimde güneş, ışık, nege hatıraları canlanr 

yor ı .. Gülüyorum ellerimi çırpıyorum .. Yüreğimde 
kaynayan sevinç ve keyif tufanını haykırarak göste 

riyorum. 
"Kürekler rnya dokunuyor. Arkada§ım kızgın 

güneşin suları kuvvetle harelendirdiği yere doğru 

açılıyor. 

"Benim m<ısumane sevincim onun genç gururu 
nu kamçılıyor .. Kürekleri daha çok hızlı hareket et· 

tiriyor .. 
" Sonra birdenbire ne oldu? Suların içerisinde 

sandalın yanı başında yüzen balıklara doğru eğil· 
dim? Yoksa suya sürünerek geçen altın yaldızlı bir 

kelebeği mi tutmak istedim?. Sandalımız devrildi? 
Küçücük beynim yalnız birdenbire beni dondu 

ran buz gibi bir soğukluğun hatırasını sakladı. 
" Çırpınıyorum.. Göğsüm sıkışmış.. Soluğum 

keskin .. Sinirli bir el beni yaka1ıyor .. Beni çekiyor .. 
Başımın içerisinde, kulaklarımda herşey uğulduyor .. 

"Gene üzerime eğilmiş ayni çocukla kendimi gü· 
neşte, çayırlar üzerinde uzanmış görüyorum. İkimiz
de sırsıklam olmuşuz. Her yanımızdan sular akıyor. 

"Arkadaıım haykırıyor. Bana sesleniyor, bıçkı· 
rıyor. Beni kucaklıyor. 

"Fakat ona cevap verdiğim, kollarımı boynuna 
sardığım vakit kendisi gibi yaşadığımı anlıyarak 

kahkahalarla bir deli gibi gülüyor. 

"Sonra köşke doğru süratli bir gidiş.. Beni çc· 
kiyor. Yanımıza kotan adamlara doğru beni an· 
rUklüyor. 

"Suya düşmüştüm .. Beni kurtarmak için kendi· 

. ki ıs-" 
sini tehlikeye koyan bu çocuğa tüpbeıiS 
yatımı borçluydum!.. . k ıetJ' 

"Anlattıklarımla kendimden gcçmıf, usa -.ıa.,,.. 
terin bütün hatıralarını tekrar görüyordwıı. ıııak beOi 
ve hemen hemen dindarane bir sesle konut ~ 
dinliyen adamın mevcudiyetini bile unutııı\Jf safdl' 
Hafif bir öksürük kendisini bana hatırlattı. dL saJO' 
eline dayamış, dirseği koltuğun kenarında i erıJYoı
nun gölgeli yerinde kalan yüzünü ~~k . . ·~ •C !,,ol 
dum. Fakat gözlerinin üzerime dikildığinl 
tetkik ettiğini seziyordum. # 

f dedld'· 
- Belki bana gene inanmıyorsunu% UJc 0~ 

ğer bu garip çocuğu tanıyorsanız onun kU;ç ~ 
arkadaşı için hayatını tehlikeye koyacak bıri ııatst' 

d ğ b·ı· · · Bu ınUth t dl terde olup olma ı ını ı ırsını%:· . • belki siJO 
pek kolay kolay unutulamıyacagı ıçın 

anlatmıştı. ıJtlf l,, 
'J.Devatnı 
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~ Kısa tercümei hal: Klark 
Geybl 34 yaıındadır, kırk be§ ya§
larmda zengin bir kadınla evlidir. 
Boyu 1,76, kilosu 77 dir. 

)#.. Almanyada çevrilen "Nin
ni,, filminin İngilizce kopyasını 
Zoltan Korda idare edecektir. Bu 
filmde bat rolü methur fta)yan te
noru Benjamino Gigli yapmakta
dır. 

)#.. Key F ranıis "Merhamet me
leji,, adlı yeni bir filme batlamı§· 
tır. 

iC Lehiıtanda Mareıal Pilsuds
ki'nhı hayabna dair bir milli pro
paganda filmi yapmağa karar ve
rilmittir. '* Meıhur Amerikan muharri
ri Sinkler Leviı'in son kitabı "Öy
le tey burada olamaz!,, Amerika. 
da fise alınacaktır. Bat rollerde 
Liyonel Barimur ve Moren O'Sal
Jivan vardır. 

iC Şimdiye kadar iki defa ev
lenip bo~anmıt olan Nansi Karo
lün Kentin Reynolds isimli bir 
muhanirle evleneceği aöylenmek-

1 

tedir. 

. Has'ltaDnlk yltlızüın
deın şölhlıret R 
R. K. O. hesabına bir film ya

parak son aylarda sinemaya bat
lamıı olan meıhur opera muganni
yeıi Lm Pons ıöhretini küçüklü
ğünde bir göğüs h~stalığı geçirmit 
olmasına borçludur! Kçük Lili o 
zamanlar pek zayıfb, doktorlar 
nefes almağı kolaylaıtıran ekzer· 
ıiıler yapmasını tavsiye ettiler. 
Genç kızın aileai bu ekaeNialenn 
teganni deni teklinde olmannı 

muvafık bulduklan için Lili Ponı 
teganni dersi almağa başladı. 

Birkaç yıl sonra Paris konser
vatuvarına girdi ve piyano tahıil 
ederek birinci mükaf artla mekte
bi bitirdi. ltalyada teganni tahsil 
etti. ilk opera temsilini 1928 de 
Mulhouse' da "Lalane,, ·operasiyle 
verdi. 1930 senesinde de Nevyor
kun "Metro Peliten Opera,, ıı ta· 
rafından angaje edildi. 

!!l2 

ır 
* Şarl Buaye ile birlikte bir 

film çevirecek olan Marlen Ditrih 
evvela kabul etmiş olduğu bu ro
lü sonradan terketmiıtir. Avrupa" 
ya gideceğini, eylülde tekrar Holi
vuda dijneceğini söylemektedir. 

iC Jan Kipura ile karııı Marta 
Eggert Holiruddan A vrupaya dön 
mü§ler ve Pariıten geçerek Viya-
naya gitmi§lerdir. Kipura Viyana· 
da bir film çevirecektir, Amerikan 

stüdyolarında çalı§maldan hoılan
madığını 9Öylemektedir. 

~ Kısa tercümei hal: Simon 
Simon tam 22 yaıındadır. Boyu 
1,62 saptimetre, ağırlığı 52 kilo
dur. Hiç bir ıpor yapmaz ve bil· 
hassa otomobil kullanmaz. 

~ Bir Alman gazetesi yazıyor: 
"Vail Diıney gösterilmesi ıeki• 

dakika süren bir filmi için yedi ay 
uğraıtığı halde Fransada Sap 

Gitri bu filmi on iki günde yapıver-
. . B .. ' ' mı§tır. u ne ıur at.,, 

, 

Norma Şiret> -

Haydutlar bnır 
yoOdazı 

kaçıracaklardı 
Seasiz fUm yıldızlarından Kom. 

tanı Talmaç'ı geçen gün Şikaıo· 
da haydutlar kaçırmağa teıebbüı 
etmiılerdir. 

Haydutlar yıldız ile kocumm 
ahbaplanndan birinin evine da· 
vetli olduklarını öğrenmitler, eve 
girmitlerdir. Fakat yıldız o ıırad• 
orada olmadığı için maksatlanna 
muvaffak olamamıtlardır. Yalnız 
çıkarken ev sahibinden kırk dolar 
almıılar, buna mukabil göz önünde 
dı.ıran yirmi bin dolar değerinde 
mücevherlere el bile sürmemitler
di~ ~ 

Polis, haydutların hınızlık mak
aadiyle hareket etmedikleri, sabık 
yıldızı kaçırmak gayesini güttük
leri, kanaatindedir. 

DDk fDDmDer 
Nevyorkta "Asri sanatlar mü

tesi,, ıinema hakkında bir aeri 
konferans tertip etmiıtir. Bu kon
feranslarda sinemanın muhtelif 
devirlerinde "merhale,, tetkil eden 
büyük filmlel" de gösterilmekte-.. 
aır. 

tık konf erııınsta, Meri Pikfort 
ile Liyonel Barimurun 1912 de 
yaptıkları bir film ıöıterilmittir. 

R. K. O. yıltlulannJan Coy H~ 
en iyi aponua olı atma· oltluju 

hnaatintleılir. 

20 saatte gös
terııecek blrfllm 

Gelecek hafta V qinftonda bir 
konarede tam 30.000 metre uzun-

luiunda 110 bobinlik bir film gö. 
terflecektir. Film, TOzıl derili A· 
metjka yerlilerinin hayatına dair
dir. 

Normal filmler vaaatt olar~ k 

2800 metre uzunluiundadır ve sa
niyede 24 resim ıösterilir. Bu he-
aaba söre 1000 metre filmin gös
terilmesi için 36 dakika 33 saniye 
lizmıdrr. Binaenaleyh bu filmin 
ıöıterilmesi qajı yukan 20 ıaat 
ıürecektir. 
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HALİS Yünoüıt 

iYİ ÜTO TUTAR. 

SOMER BA"K 
YERLİ ~ PIALLAR ~ 

ISTANBUL HARİCi ASKERi 
: KITAATI iLANLARI . ' ... ' 

HARBiYE OKULU KOMUT ANLIGINDAN : 
1 - Bu sene Harbiye Okuluna ve As. Hakim ve .. Muallim lmılına. 

Milli Müdafaa Vekaletinin göstereceği nisbet içinde Türk talebe kayıt 
ve kabul olunacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıdadır: 

A - Liselerden olgunluk imtihanı vererek mezun olanlar Harbi

ye okuluna girebilirler. Bunlardan bir sene sonra müracaat edenler 

imtihansız, iki veya daha ziyade sene sonra müracaat edenler As. li
selerden birine olgunluk "bakalorya,, imtihanına tabi tutulurlar. Liıe 
mezunlarından gllyri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere muadil ol

dukları Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiı olan ekalliyet ve ecnebi 
okullarından mezun olan Türk talebe As. liıelerin birinde olpnluk 

imtihanı geçirm.edikçe ve Tiirk diline tam vakıf olmadıkça Harbiye 
okuluna kabul edilmezler. ' 

B - Ana vatan dıtından okula girmek istiyen Türk taleJ;enin de 

A.s. liselerden birinde bakalorya imtihanı vermeleri Türk diline va
kıf ve Türk tabiiyetinde olmaları lazımdır. Olmıyanlar bir sene 

zarfında Türk tabiiyetine geçeceiine dair bir senet verirler. "Bir ıe
ne zarfında tabiiyetini değiştirmiyerıler olursa okul masrafı kendile-
rinden alınarak okuldan çıkarılırlar.,, .., 

Ç- istekliler "16,, yaşını bitirmit ve "23,, )atına henüz girmemiı 
olmak. 

D - Üniversitede okurken As. Hakim ve Muallim olmak istiyen 
talebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin en yukarı "22,, ikinci sım· 
fa "23,, üçüncü sınıfa "24,, yaşlarını bitirmiş olmaları lazımdır. 

E - Vücudunun teıekkülatı ve sıhhati "tam teşekküllü heyeti 
ahhiyece yapılan muayenede,, orduda ve her iklimde faal hizmete 
müsait bulunmak. 

F - Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali ve fena töh
retler aafYbi olmadığına dair vesaik göstermek. "icabında okul K. lı-
ğınca muhtelif kanallarla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı 
takdirde okula kayıt ve kabul olunur. Menfi zuhurunda ise kabul o
lunmaz. Müracaat edenler bu hususta hiç bir hak talebinde buluna
mazlar.,, 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan lstanbulda bulu
nanlar het sene Mart başından Temmuz nihayetine kadar doğrudan 
Harbiye okulu K. lığma ve İstanbul haricinde bulunanlar bulundukla
rı yerlerin en büyük askeri K. nına veya askerlik tubesi baıkanlığına 
en geç Temmuz nihayetinde Harbiye okulunda bulunacak veçhile isti
da ile müracaat ederler. lstidalarma aıağıda yazılı kağıt ve veıikala
rı bağlarlar. 

A - Nüfuı tezkeresi veya müsaddak sureti. 

B - Mütehassıs tam b ir heyeti sıhhiye tarafından müsaddak sıh
hat ve aşı vesikaları "aşı vesikaları olmıyanlara askeri hekimlerce atı 
yaptırılır. ,, • 

C - Mezun bulunduğu okulun şahadetnamesi ve okulun verece
ği resmi hüsnühal kağıdı. 

• 
O - Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar, nizamlar 

ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini nahk velisinin ve ken-
' disinin birer teahhüt senedi, sar' alı, uyku halinde g~zer, sidikli, bayıl-

mak ve ç'rpınmak hastalığına müptela olmadıklarına dair taliplerin 
-.eHleriaia teahhütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biriyle okula girmezC:.:n evvel malul oldu

ğu bilahare anlaşılan talebe okuldan çıkarılır. Ve o talebe için sarfe· 
Clilen bütün maaraflar velisine tazmin ettirilir. (596) (938), 

HABER - :Ak$am poılai:r 

Bütün dünyada tanınmış 

HABIG 
Kibarların şapkasıdır. 

Harbiye Okulu içiıı 1100 kapu· 
tun kumatı okuldan verilmek üze. 
re imaliyesi 12 - Mart - 936 
Perıembe günü saat 15,30 da 
Tophanede Satmalma komisyo • 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 6600 li
radır. ilk teminatı 495 liradır. 
Şartname ve nümuneleri komiı · 
yon<la görülebilir. isteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 
- ıır ." 

,(439) (1039) 

• • • . 
MüteaMıit nam ve hesabına 

165 çift terlik 2-Mart-936 
Pazartesi günü aut 15,30 da Top· 
hanede Satmalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Beher çif -

" tinin tahmin bedeli 182 kuruıtur. 

·r emeklerinizin 
lezzet ve nef a
setfnf ancak 

ÇAPA 
MARKA 
baharatını kul 
ıanmakla t:e
min edebilir
siniz. 

15 gramlık sah
Jep ve baharat 

paketleri 
her yerde 

S ılF~' ~ ,,m ~ 
'/2:'~ ,_ 

kuruftur. /, '-' 

29 ŞUBAT - 193e 

• 

• ....... • '{ • .,.__ ........ .. : r, ..... • I'~ •o ........ ~'•, • o .. ') 

i . fstaub·u"ı i>enız·-.tevazınu Satmalma ·. 
' .. " ..... ~·~:·,. ':~:/~,~;KoOirtsy· orid·~bAniarı ... _·. . .. ~ 

\. ~ . ' . ~.. y· ; . . ( ·. 

Tahmin edilen bedeli 9825 lira olan 15000 metre çantalık ben 
zin 3-Mart-36 tarihine restfıyan Salı günü saat 10 da pazarlığı yaP' 
lacaktır. M. Teminat 736 lira 87kuruştur. Şartnameyi görmek istİ 
yenler hergün ve pazarlığa girişmek istiyenler yazılı gün ve saatte 
teminat mektup veya makbuzlarile Kasımpaıadaki komisyon baıkanb 
ğına müracaatları. (1143) 

Tahmin edilen bedeli 12500 lira olan 50.000 metre amerika11 
bezi pazarlıkla 16 Mart 936 pazar lesi günü saat 15 de alınacaktır• 

937 lira 50 kuruıtan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mele" 
tubile yazılı gün ve saatte pazarlığa girişilebilir. Şartne.meyi görmek 
istiyenler her gün Kasımpa9adaki komisyonumuza müracaat ederels 
görebilirler. (1113) 

.>. 1" ... ~ ' • ., • ... ! • :• • I ' 

Jstanbul -Bele~iyesi ııanıarı , .,., 
Son teminab 45 lira 4 kuruıtur. 
Şartname ve nümunesi komisyon- Senelik: muhammen kirası 24 lira olan Büyük çar,ıda Yağhkçdıd" 
da görülebilir. isteklilerin belli mahallesinde Camili hanın :4 numaralı odası 937 - 938 senesi mayısı 
saatte komi.yona gelmeleri. sonuna kadar kiraya verilmek üze re açık arttırmaya konulmuıtut• 

,(444) ~(1094) Şartnamesi levazım miidürlUğünde görülür. Arttırmaya girmek i•lİ" 
• ~ • yenler 180 kuruşluk muvakkat temi nat makbuz veya mektubiyle bet~" 

200 ton arpa 9 _Mart- 936 her 13 - 3 - 936 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunnı•" 

P ~ . .. .. t 15 d T·--1.. lıdır. (1.) (1066) azaıı.esı gunu saa e vpua• _, ....... _________ ....__ ...... _______________ _ 

nede Satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 10500 liradır. ilk teminatı 
787 lira 50 kuruıtur. Şartname ve 
nümwıesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplanm ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo. 
na vermeleri. ( 432) (967) . ~ . 

200 ton yulaf 9 - Mart - 936 
Pazartesi günü saat 15,30 da Top
hanede Satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 11500 liradır. ilk teminatı 
862 buçuk liradir. Şartname ve nü· 
munesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo-
na vermeleri. (433} (968) 

• 1 LAN 
lktısat Vekaleti iç Ticaret U. 

mum Müdürlüğünden: 30 lkin
citetrin 1330 tarihli kanun hü
kümleri dairesinde Türkiyede İ§ 
yapmağa izinli kılınan ecnebi şir
ketlerinden (Yunan Milli Seyrise· 
fer bahri) tirketi bu kere müra -
caatla 26 Birincitetrin 1935 tarih· 
li hiasedarlar umumi heyeti kara
riyle !İrketin tasfiyesine karar ve
rildiğini bildinnit ve lazım gelen 
vesikayı vermiştir. 

Bu şirketle ilgisi bulunanların 
tirkete ve icabmda vekalete mü . 
racaatları lüzumu ilin olunur. 

. Devl~t '. Dem.iry~nar~ ~.; Limanları . . . : '\' .... .· ' . - ... -.: . . . 
,~ · Işletm'e ":~ Umum :.:·:~ idaresi flanları 
,. . ' . ••• • . . . 'J; . - ~ (;, ? '.' . . . • ~ .... 

Muhammen bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9 - 4 / 
936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ldJ' 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 5125 liralık muvakkat teminat ile 1": 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a 1" 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 385 kurut~; 
kabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (95 

Muhammen bedeli 8274,75 lira olan 55165 kilo muhtelif perçi~' 
çivisi 26 mart 936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulı 
Ankarada idare binasmdıı satın alınacaktır. r 

Bu ite girmek istiyenlerin 620, 61 liralık muvakat teminat ile k , 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 • lı' 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 
Şartnameler parasız olarak, Ankarada Malzeme Dairesinde ' 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtı!makt~:;o) 

Muhammen bedeli 17500 lira olan 250 ton m:ızot ı0--3-9~ 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada lda"e bin••

1 

de. satın alınacaktır. k" 
Bu işe girmek istiyenlerin 1312, 5 liralık muvakkat teminat ile

30 
ı 

nunun tayin ettiği ve,ikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14, 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. fi 

Şartnameler para:..z olarak An karada Malzeme DairesindeO g90) 
Haydarpaşa da T eıı:eHüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. ( 

. dl' 
Muhammen bedelleri 57500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yiı1Jl';,t! 

kuz basit makas 10 nisan 1936 cuma günü saat 15,30 da kapal~rı"~ 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu ite 11 tiı' 

· kk · ·ı k ·o et istiyenlerin 4125 lıralık muva at lemmat ı e anunun tayı Jll' 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komi•Y011 /# 
isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 285 kuruş mukabilind;.) 
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (9 

Oksürenlere: Katran Hakkı Ekref11 
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"şçi 

Böyle 
meseıesı 

bir mesele 
Tttrkiyede vardır! 

CllnkD memlekellmlze kOltlİr girmiştir 1 

On blnleırce ~şçlden 

,aınız QçQ tf!kaQdlyo 
&dabllslnl Bu nas.ıl iş? 

DunJ*4Ul her medeni memle • 1 
'-u.de ltir İKİ bir müeıseıeye ai· 
ltrken oruı ile bir mukavele ak
'-der. Ve ıtçi ile patron bu tekil· 
.. biribirine kanuni bir tekilde 
... tanırlar. iki tarftan biri, bu 
---voleyi ıebepaiz bozmak iıte
ti iDİ mukavelede yazılı tazminab 
~e mecbur olur. 
Yalnız ataiıdaki ıebepler bun· 
~ •Gateanadır: 

l - Mücbir sebepler. 
2 - lı aahibinin itini wfiye 
~ 

a - lıin teklini deiittirmeai. 
4 - iti küçültmeai. 
1- ltçinin o ite deTamma ma· 

" tıhht yeya taba• bir irızanm 
~ 
ı._~akat bu ıibi hallerde de en a 
"1SIJe bir ay evvelden haber ver 
~ oqun bqka bir it bulmaama 
....... etmek. üatelik münasip 

llaİJdar tazminat vermek de li· 
---c1 .... 
ıl.. l apdadllr it mukave1eainm 
~let tarafmclan kati bir .. kilde 
"-bit edilm•İ de birinci plinda 
"l6zam1a iflercl• biridir. 

'1akanle .... ıanmn ıereJ. 
~ye ıerek itçiler tarafın 
~ ~'HWP. tarafeyn için zararlı O· 

~mdan en iyisi bunan büldl 
tan.fmclan kararlqtmlmuı· 

• 
~-ile patron arumdaki mlina· 
•~eri aerbest bırakmak kadar 

• ia aleyhine hareket olamaz. 
laa.en C. H. P. ıinin 9 Mayır 

i lronpeainde kabul edile~ 
.,........__ da srn ile Lokavt'm 

iliti, devletin bu itte çolc 
dananacalmı. •e itçi il~ 

il arumdcJci münuebetler • 
Jı, ihtilafları halletmeyi 0.-

L alacapıı belli etmittir. 
•Pheais ki. patrona niıbet · 

c:abil ye kuTVetaiz olan iKİ· 
cle•let tarafından himaye e 
i, kendilerinin çok lebind~ 

'- Şirketimiz eaki itçileriyle 

Jerini iıtifaya mecbur etmek için 
de akla ıelmedik hilelere bat w · 
rur. Meseli Şiflide saat 24 e ka -
dar çalıtbnlan bir iKiyi erteai ıü· 
nü aabahm saat dördünde Aksa· 
rayda bulunarak it almaia mec · 
bur ediyor. \ 

Bu 19rait altmda bir inaan na • 
ıd yqajabilir? Kaçta yabm. kaç. 
ta kalktın, kaç saat uyuaun, Te 
kaç aaat iatirahat etsin? . 

Bittabi biraz da ilerlemiı olan 
yq " bünye bu derece yorucu it· 
lere dayanmamakta Ye bunlar İl · 
tif. ederek ıirketten çekilmete 
mecbur kalmaktadırlar. Şirket de 
böylelilde IM\m fazla para öde · 
m'1cten kurtul•, hem de ileride 
bütün hayatım ıirkete vakfetmiı 
olan bir iKiye bir tuimnat &de • 
mekten, bir iracl bal~ 
kurtulur. , 

Sa, o bd_. ltG,.Ok Ye aa hir 
hakikattir ki, tarifine imkin yok-: 
tur. Verditi netice Ye vaziyet de~ 
meydandadır. Bu ıirket bu 
kadar senedenlMri bu tehirde it 
ıörmektedir. Şimdiye kad..- on 
binlerce itçi baNDI ltir Jlap•mclan 
rinait. abtbilnclen çılmuftır. Ba • 
na ratmen koca tirket bir iddiaya 
ıöre ancak 3 ibti7arlaaut itciei• 
bir DeTİ tebidiye 8cnti ...... 1r. 
tedir. Bu nasıl olur? Bu niıbet ne
rede ıörülmüttür? 

Hem de üstelik dmetin en faz. 
la kontrolu Ye baıkıaa altındaki 
müewlerden biri olduiu halde 
böyle. •• Bir de serbest Te az kon· 
trol altında bulunan ,_ıeri dilfü· 
niln. 

Şimdiki halde memlekette itçl· 
yi, iKİ hukukunu dinliyen hiç kim· 
se Te hiçbir miiesMM yoktur. Sa· 
nayi birlili denilen yer, ınf pat . 
ronlarm,. fabrikatarlerin biribiri • 
ni tutmalan için kurduk1an biı 
cemiyettir. Bu cemiyetin itçiye te
min ettili menfaat sadece ıudur: 

Eier bir patron iKiıini koTar, 
ve kendiıine her neclenae temiz 
kllıt (Bomenil) ftflllezte, bama 
temin etmek. 

Alman içtimaiyatçı Te ikti•t • 

HABER - Akşam poı;;ta;:.;"~~-™!!!!!I"!!!~----------------"="""'~~ =1'=~• 

lstanbul Gümrükleri Satış Ojrektörlüğünden: 
M. K. N. 

4571 /170 
4570/ 169 

3829 
4699 

41593 /192 
4579/ 187 
4578/ 177 
4575/ 174 

4641 /240 
46021201 
4595 1194 
4573/ 172 

1128 
4386/143 

1 3733/ 44 
4388/ 168 

545 
1127 

260/335 

4302/ 142 
4193/ 115 

3599 
1273 
4118/110 

4012/ 58 

4014/58 

4015/59 

4018 

~ 
4022 68 
2524 

2512 

3987 

3989 
2168 
3903 

3991/59 
3990/ J=0 

3982 
3985 

3295 

.Ağırlı it 
K. G. 
314.00 
193.00 

150.00 
275 adet 

860.00 
26.00 

18.110 
244. 

3.500 
3.400 

340.00 
2764.00 

16.00 
183.500 

98.00 
2323. 

7600 
47.00 

28.00 

255 adet 
178.00 

t.550 
93.00 
2749.00 

120.00 

1347.00 

589.00 

13.5001 
• 

80.00 
33.00 

18.00 

' 5125. adet 

5.55 
3.700 

0.800 

50148. 
19.00 
153.00 

433.00 

211.00 

,- ı. 1 ihale pnü 2 - 3 - 938 

• 

:Kıymeti Marka. No. Kap C. K.ad. Cimi qya. 
L. K. 
94.20 

193.00 

. 
CAS 

HS 
2087 s. 
1333 .. 

1334 

1 Adi pirinç boru. 
2 Toz tuvalet sabunu. 

75.00 
138.10 

AHE ' •• 1 Porselen Elektrik düı. 
Demirbq 91yadan olup 
liıteai mezat kayu:ıeaine baihdır. 

ihale ıünii 9 - 3 - 936 
18.80 bill biıl bill ,. 

228.80 A 11 BaYUI 
1738.58 A 11 ,, 

247.88 s s S6 s 
ihale ıünü 11 - 3 - 938 

252.00 aclrea 9907 B. 
81.60 P P. 91 ., 

153.00 Bil& bill 
829.20 JDZ bill ç. 

ihale alnü 13 - 3 - 938 
121.07 FE ME 5709 S. 

2752.50 .AZB 2241226 ,. 
91.92 O G 2 ,, 

5807.50 P ANAR 9378 
ZAS 

ihale sOnfl 18 - 3 - Dl 

1 O Bot oksijen tüpü. 
· 1 Deri el çantaaı. 
1 Gümütle müreddep el çantalı. 
1 Boyalı pamuk menaiicat. 

1 ipek kadife manto. 
1 İpek müstamel elbise. 
1 Kamyon tue akaamL 

48Çii kahve. 

1 Selleloit dolma kalem. 
3 ipekli P. memücat. 
1 Pamuk menıücat. 
1 Binek otomobil ma ~ek aJi. 

1140. H H 1/2 S. ' 2 Dola ıhıema mml ·, 
70.S0 Karako 110 ,, 1 Boyalı huar reaim koyacafL 

9991 
1514 ı bili b~ .. ı ipek itli ,atak artnaa. 

ihale ·atınl 18-S - 938 
118.89 Demir bat etJ& olup liıteal mezat byimeaine hatlıdır. 
23~.24 EH JP 2923 S. 1 Merserize P Menaücat. 

94.80 Bil& bil& • ; • ipek örme etUP· 
372.00 O A 2243 • (I · • ,. ıuni iplik. 
3o2.39 Bil& bili • "ll:: • Demir ıemi çapuı. 

ihale ıünü 20- 3 - 938 
.,.00 ıS w 3594/ • 2 Smai ipek iplliL 

3595 
134.70 so &Ol/ Bal 47 Boyum demir kaba mamulat.; 

141~ POE 

FRCO 

• 
83.00 
86.63 

PACE 2125/1 ,, 
BH 51716 ,. 

67~80 B H St.715 s 
ihale p6 Z5 - 3 - 938 

1896 DCA 5085 • 
11os 

. 75 &1 ~XC ""' 279 
155.40 hill hill p 

1 

57.60 R S 100 ,. 
ihale aünü 30 - 3 - 938 

252. hill bil& p 
285.00 LH 10 S 
137 CICE 2 ,, 
649.SO AL 278 ,, - -

• 279 

. 

1 ln,.ıkia feneri. 

' l Cilllı ttfi.IDÇ maaluke 
1 Aiaçtan portatif karyolL 
1 Cilllı pirinç elektrik aksama 

i!e beraber • 
ı Puinçle müzenen ataç mua. 

11 Dolu Cra111ofon pillfı. Polia 
muayeneai alıcıya ait. 

' 1 Terbiye ıönnüt kaplea derial. 
1 ipekli pamuklu danteL 
1 Dıkilm!t ipek Örtü Ye çanta. 

1 Çam tahwmtfan pz aanıdıiL 
1 Dolu ıinema filmi. 
1 Uatik ayakkabı ökçeal. 
2 Çelik ~fon zenberejl 

,,,. 
89.12 ZF. . 438 B 3 Huır f&pka teridL 

440 \.. 
1 - 1549 S. KAN. mucmince yukandaki eaa Ozerinde ru•lr ıGnlerde Ye saat 13,5 da 1atq .ıl

rektörlüfünce 2490 S. kan; hüküm teri daireainde açık arttırma ile atı 1acaktır. 

le "mldana,, olan itçİ)'t 
ha:rat yerecek, iıtilcbalin: 

iL.. - -~laun temin edecektir. 
i"IQnkü elim hali bakkmda 

• Jazmak iatemediiimia bü 
L~ tirke\ İtçiıipin ıu .özleri 
~ ! Hakikat kendiıini ıw 

2 - Olkeye ithal için alacı çıkmazaa ayni celıede yaban illere ı&türülmek prtile abcuma 1ablacaJi. 
çuı Konrad bundan 20 aene evvel 
Türkiyeye plerek Türk İKİ ha. tır. 
,.mu tetkik etmit, neticede: 

3 - lıtekl;lerin yüzde yedi buçuk pey akçelerlni ı&terlr malc &aslarla ben\er peıin para ile mal 
almak istiyenlerin erbabı ticaretten olduklarına dair lln•an tezkerelerini Yeya ticaret ocluı veaikalarım 
komisyona g8atermleeri. 

lcı bir tekilde ıösteriyor· 
Şirketimiz eaki itçileriyl' 

,:iler arumda tabii olaral 
alzetmektedir. Talimat 

.-c· .. --

ılre iıe alman bir amelr 
S lranıt aam ala. Y ui sün

...._1D91eli 100 kuna,ken birse 
~ '.""l'a 105 kunıt. iki seqe aonrr 
~-· olur. Gene bu hesa 

l»ir itçi bcals yirmi 1me 
~ lira aündelik almap· 

l»ilir. Yirmi sene çalı,. 
\ar havattır. lnaanlar hi 

havatlann"a yirmi w 
'-ata 11edeni Çaııfln&J& ta 

edemezler. 
tirket bu tekilde san 

Ilı c ımelr lc:in mOtemadi · 
itçQ-mı defi~;'°"'ele, Yf' 

eye çalıtır. Bqna ma · 
....... L. 'L!..;,._ •' • l. ~ :...: ,~ ........... .,, ~-

- Türkiyede bir itçi meaeleıi 
yoktur. Çünkü Türkiyede kültür 
meYCUt. delildir, hükmünü çıkar-
mıttL ' 1 

• 
Busün iae Türkiyede külttir ol · 

duiundan muhakkak ki, hir de it· 
çi meaeleai Tardır. Ve hükGmetin 
ha'Zırhunalcta olduiu it kanunu 
bu iti kökünden ve en iyi bir tekil· 
de halledecektir. 

• • • - ,-, 

Yanndan itibaren İKİ anketi · 
miain en acıklı safhalarına dahil 
oluvona. 

Burada TGrlc İtçiıtnln çalııma 
.-raitini, huau1I hayatmı, ne '9kil· 
de ,..adılını Te ne 1nda a1dıim· 
okuyacak, bi1ha11a it hRvatma ye. 
ni ablan lcadm " çocuklann cek
tikleri bGyGlc ahra!)'•n en ince 
noktalarına b.lar alrecetls. 

Murat SERTOCLU 

4 - Petin para ile mal almak iıtiyenlerin etJ&lllD hedelini tama men ve Yaktinde pey olarak yataw 
malan. 

5 - Pey makhuzlannm 1rananen muayyen samanda direlctBrlü le R8aterme1eri •e her rGn pey "'"' 
nır. Yalnız ihale günleri ıaat 13,S a kadar veznece pey akçeli kabul edilebileceii ilin olunur. (908~ 

ı-r;~~~ı~~~.~~e:~!~~!~fl 

Asipin ·Kenan 
Halis q hakiki tahf•tteri 111hhatlnlzl 
80fuk•an ve bUtiin afrıl;ı rdan korur. 

ismi e dlkka 

güzel iyi referana vermele muktedir bq muhuiplik yapacak 
bir iktidarda muhuebeci aranıyor. lıteklilerin 4 üncü Valrıf 
han zemin icat 4 No. ya acele utramaları. (1159) 

Jatanbul 6 ına icra memartutaa 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahnaa " bu 
kere satılması mukarrer mahtellf 
eb'atıa caa 3-3-931 tarihine •illa 

dlf alı gtin8 saat 9-10 Galata da Ye· 
nicami tünel cadden numara 51 ilk 
açık arttırma suretiyle satılacatındaa 
taliplerin maha'linde bulunacak mr 
•uua •arae.&&.an llb olwıu. 



.... , ............... 
lllaı memnuniyetle kartı · 
ladıklan NAUMANN mar· 

1 Bir delikanlı ile sevlştlQI için 

!ADD©llh1D~rrono y akan 
ı v~Dıışô önsanD~r 

kalı ideal ve Erika yazı 

mtLkinalarımızla metanet 
ve zeraf etine eritilmiyen 
NAUMANN markalı Dikiş 
makinalanmızın 938 sene· 
ıi modellerini görmek üze. 
re bir kere ıatıf mağaza· 
mızı ziyaret etmelerini ala
kadarlardan rica ederiz. 

Petin fiyatlarımız ne 
derece ehven ise taksitli 

"Yağmur ilAhesi,, yaptıkları 
genç kızlardan neler umarlar 

1&tıf 19raitimiz de o niı 

bette müsait ve mütterile
rimizin menfaatlerine uy . 
aımdur. 

Maklnalan Satış TOrk Limited Şirketi 
M.U.ı Galata Hezaren ıokak 19-21 Tel. 41085 

-

HER 
MEVSiMiN 
KRE.MiDIR 

Heybeliada deniz harp mektebi 
ve Lisesi Komutanll~hndan: 

Okulumuz Revirinin Sıhhat ve temizlik iı!:'rine bakmak üzere 40 
lira ücretle diplomalı bir Hasta Bakıcı kadın alınacaktır. Getireceii 
evrak ıunlardır. 

A. - Nlfaa kiltdı, 
B - Mahalli polisden musaddak hüsnühal kiltdı, 
C - Sallık Bakanlığından musacldak diploma, 
D - Çahttıtı yerlerden bonserv istet, 
E - Olmldan ı&terilecek ıerait altında asgari iki sene müddetle 

............ dair noterden tasdikli teahhütname. 
Not - istekliler okulca Sıhhi muayeneye tabi tutulacaktır lıteklile 

rİD Pazardan bqka her aün Heybeliadadaki okul komutanlığına mil· 
"1011 

"Cenubi Afrikada seyyar jan . 
darına zabitliği yapmış Nik Geary 
adh İngiliz anlatıyor: 

Afrtkada medeniyetin belki de 
hiç deiiftiremiyeceği bir ıey var
dır: Batıl itikatlar! 

Afrikalılar neıillerden~ri ruh
lara inanagelmiılerdir ve beyaz a. 
damın kendilerine öğretebileceği 
hiçbirıey yoktur ki, bu inançlan. 
nı sanabilsin. 

iri yan bir Zuluya asker üni • 
formaıı giydirir, ona bayraiı se • 
l&mlamuını, ulusal maq çalınır • 
ken selim durmasını öğretebilir ~ 
ıiniz ve baylelikle oman medeni • 
lettiğini tamrımız. değil mi? 

Ne kadar da aldanıyoraunuz ! 
Bu adamm yüreği hia vahfidir. 
Ve atalarmc:lan kahna yabani İ· 
nançlarla doludur. 

Bu inançlann en kuvvetlisi de: 
Büyü ve ıihir kuvvetine olan iti · 
katlandır. itte bunun içindir ki, 
kabilede bqkandan tonra en mü· 
him adam sihirbazdır. Eler bu a· 
dam ekseriya olduğu ıibi kurnaz 
ve zeki bir tilki ise batkandan tla 
daha mühim ve iiltiindür. Çünkü 
"Ha7&t w memat kudreti,, ni ken
di elinde tutmaktadır. 

Si:ı iatediiinizi IÖyliyebilini • 
niz; fakat kuru kemik parçalen 
Ye hiç manası olmıyan ufak tefek 
ıeylerle burada akıl ve hayale 

Tabii meyve usareleriJe hazır • 
lanmış yegane meyve tuzudur. 

Mide, barsak, karaelter, böbrek 
hastalıklarında fevkallde faydalı_ 
dır. Hazmı kolaylaşbnr, lakıbazı 
izale eder. 

INGILIZ KANZlJI< ECZANESi 

Be11ollu - latanbul 

gelmiyecek kadar acaip itler ıö . bir ıilıirbu arama.la bqlıy 
rülmektedir. kendlalne anlatıldı. 

itte size bir misal verelim: Me- Blr ıibirbazın muftffakt 
seli. yaimur illhesi vardır. Siz hi- bql1ea &mil kurnazlık ye 
kiyeyi dinleyince buna tesa . tabiatlne dair bilıidlr, VerileD 
düf diyeceksiniz. Belki de gerçek., hafta mllddet içinde de llerif 1"' 
ten tesadüften bqka bir teY de . nu kullannaaımr bildi. 
ğildir. "Yalmur llllıesi,, olanı• 

Fakat bunun bltd itikatlı yer • zm bblleden bir delibnlJJ& 
liler üstündeki nüfuz ve tesirleri- olduiunu ve ıecelerl iki ı 
ni göz &nüne getirin. kimH alrmebbln datdakt 

Cenubi Rodeziya'da Danln da. bede INIUfluklarmı ketfett!. 
tı denilen ülkede neıillerdenberi ketfini bütln kabile tekrar 
yafmtır ilahesine tapman bir ka • toplanma yapmcaya kadar 
bile vardır. Bunlar bant .ever ve tuttu. 
topraklerdan aldıkları mahsulle Toplanmada, çenesine disil 
)'af&!' bir kabiledir. Ancak mah • mit iDMnlann rieude getirdi 
suliln yetiımeıi yalmma ballı ol- rl dairenin ortuma di:ı çak 
dutundan, yalmur tannama ni · tftr&r türkülerine ve dual 
çin tapmdıklan anlatılır. bqladL Sonra birdenbire itil 

Kw.klık çok ciddi bir metele. lık atarak a:ral• fırladı " 
dlr; çOnkil arkasmdan açlık da cezl»eye tutalnnq gibi alz 
bq gösterir. Fakat bir all.!a aeç • beJQ kBpUlder aktı. 
mekle havayı kontrol edebilecek- - Kabilemize linet 
lerine inamnaktadD'lar. Yatmar T&nr11ma hiyanet 

Bu mabadı temin etmek için di ! ... 
kabilenin en ıs&zel ve yakqıldı Oraya toplanmıt insanlar 
bakireti aeçilir. Bu kız ıeçHdikten heli ıiphell mmldanmafa, 
aonra, k&yün etelinde bulunduiu, da hiddetli hiddetli a6yle 
dalda yapılmq mGnferit bir im · batJaymca ıihirbu tekrar 
liibeye a6tfirillür. malanna " ttbfdllerine 

Kız artık hep orada yqar. En Sonra tekrar dmvak 
küçük bir emrini yapmak için ma· yutarcasına batırdı: 
iyetine birçok kızlar verilir. Fakat - Yalmur ilJ.heıi alw hlr 
bu hiç de azJenecek bir teref de- nah itledi ! Onan lfıla &ime 
ğildir, çünkü kız aeçildili dakika. yaimur yafmıyacak !.. itte 
dan itibaren mahpustm. Daldan nmm ruhları bana buna ...... !'r'I 
uzaklqmasma hiç müıaade edil. lar .. 
mediii ıibi, maiyetinde bulunan Herif bundan aonra kab

0 

kızlardan bqka kimse ile konu · en mukaddes ya .. ını awaıUll''':"iJI 
fUllU. Kabile erkeklerinin ona tında çipiyen mücrimi me 
bakmalan yasaktır; aksi takdirde çıkarmak için ''kokl&mak,, 
CSliim cezası hazırdır. bqladL 

Vaziyet kız için pek de aslene- Şanun bunan yilzüne 
cek bir teY olmamakla beraber, için ara ma durarak büyük 
meYıiminde yafmurlar yaldıtı yi dolqırken herkes korku Ut 
takdirde, bu itikadın zararh hiç · bakıyordu. Çünkü içlerindell 
bir tarafı yoktur. Ancak kuraklar aiıinl mücrim diye ıaate 
bet gösterine, itte o Takit kızılca kimae bilml)'Orclu. Nihayet 
kıyametler kopar. delibnlmm kartıama d • 

Ben Rodezya'da iken b&yle bir kemikli parmalnu uatarak: 
tey oldu. Haftalarca geçen yal · - Burada hamama &160' 
munuzluktan sonra kupkuru ol • k11l1I aeli:vor. Bu adaml• 
muı çatlak bir toprakta mahau11er illhesi 8ldürlllmec:likçe ! 
saranp aoldu. Ya11nur illhesi ka . rimin yafmur pr:ıı~ 
bileıinin bqkanı bütiln k8ylüleri iki dakika içinde za..oı 
bir araya toplıyarak sihirbaza ku- kanlı yakaluwü ~ir ta..sl' 
raklıia bir son vermelini emretti. ballandı. Birkaç kiti de 'f 

Bqkanm ayaklan dibinde illhetini ıetirmek için 
kumlarda knranan sihirbaz orta . ken, ilim tenllll L ... dl!IP

ya büyü torbasmı attı, içinden ke- ıirif ilcli. 
mikleri ve öt,..beri çıkararak bir Klyiln ortama k~ 
dairenin içinde deıfıttı; ban1anr odun yılım f&Plldı. ~ 
U.tüne boyuna okudu UfledL ba odm yıfmmm ort /fi, 

Kabile efradı korku içinde ıö- bala hal)andL Kay hadd 
zetlerken sihirbaz da mmldanma- mada eadrıot edici içki!_.. 
ia ba9ladı. Sonra da birdenbil't' te myafete hatladL 
ruhların yağmuru hilll gariınünce Zanllı aplda mafUk 
yağdıracaklannı a3ylemek için lm'tltiyle aıcllridaı. _.M 

durdu. BltGn bllclyenln -1 ~. 
Fakat herif, ya amirini yanin rafı fGl'Ulmı Oclaa ~ 

yapmıt, yahut da ruhların 18yle . ler ~inde c:&Jll' oafl' 
diklerini iyice anJamamıft!. ÇGn • ,..._ da hudaktaa 1 

. idi ay deii41p de gBlcte yeni hlJlJ •- ,..._.. laatl••d"' 
--.. ı f.!öründüfü halde yatmur yatma· Tam dört sGn hle • 

NiŞAN YAN dı. JaimurJ&tdıwtaaa 

DOKTOR 

Hastalarım hergün aqama ka Günet bulutsuz &61cten hlll or- mab181e 1aatardı. 
Beyoğlu Tokatliyan oteli yanın t'llı§ı yakıp kaYOrUyor. eilıirbazm Ba ..... leyi y~ 
Mektep ıokak 35 No. lr muayoo ela v.azlyeti snttikre gt;cleılyorrh• hen memv eclU..iftlal- r' 
nehancsinde kabul eder. Tel: 40843 Bir haftaya kadar yağmur yaldı· Wr caa ;ı~ TM 

ramadıiı takdirde kabilenin Jenil ~ ..._. lllllllll!t 



Kumbara sahiplerine: 

Her sene kumbara sablplerlne 20.000 
lira ikramiye tevzi eden iş Bankasının 
ikinci tertip 10.000 lire mflkAfath 986 
kumbara keşldelerlnln birincisi ı Nisan 
936 da ANKARA da noter huzurunda 
çekilecektir. Bu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahiplerlnln ı Mart 
986 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış ol-~ 
maları IAzımdır. 

İstanbul Jkinci İcra daireıin· ı 
den: 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
İstanbul 6 mcı icra memurlu . 

ğundan: \ , 

2 . ve 20 ltomprimelik ambafajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali ..,...,,L,.. ... .,,, 

olan ffi markasını arayınız. 

13 

........ 
Paraya çevrilmeıine karar ve · 

rilen iBuik marka otomobil 2 -

3 - 936 Pazartesi günü Taksim· 
de Merkez garajında ıaat 12 den 

Urolog - UperaUJr 

Bevliye Mütehas•ı•ı 
Kraköy - Ekaelsiyor mağazası 

yanında. Her gün ~ğleden ıonra 

2 • den 8 • • kadar- Tel: 41235 itibaren ikinci açık arttırmaıı ya · 
Pılacağı ilin olunur. ..•••••••••••••• 

ZA Yl - Kayıtmıın 1667 nu • 
nıaralı plikaıı zayi oldu. Hükmü 
olmadığmı ilin ederim. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Bir borçtan dolayı mahcuz o

lup paraya çevrilmesi mukarrer 

ev eıyası Beyoğlu Balıkpazarı 

Çeıme sokak T ahıinbey aparlı . 

manı 1 No.h dairede 2 - 3 - 936 

Pazarteıi saat 13 den itibaren ilk 

açık arttırma ile ıablacaiından 

taliplerin 35/3500 ve 3820 No. ile 

mahallindeki memuruna müraca· 

htanbul Asliye Üç.üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Beıiktaıte. Tuzbaba Asmalı so
kakta 14 No.da oturan Refika ta
rafından kocası Ahmet Şükrü 
aleyhine açılan boşanma davası· 

nın icra kılınmakta olan tahkikat 
neticesinde mumaileyh Ahmet 
Şükrü aon defa ilanen vaki olan 
tebliğata rağmen mahkemeye gel
memi§ olduğundan hakkında gı -

y_ap kararı bilittih~ ilanen tebli . 

gıne ve tahkikat günü ol-arak 

3 - 3 - 936 Sah saat 10 tayiıu

na ve mezkur günde dahi mahke

meye gelmediği veya bir vekil 

göndermediği takdirde gıyabında 

tahkik~t ve; muhakemeye devam 
olunarak bir daha mahkemeye ka-

Yağ iakeleıi Mehmet oilu Nuri 

Cağaloflu Nuruoamaniye cad. No. 301 
( Caploğlu Eczancai yanında) 

Sah günleri meccanendir .. 
Telefon. 22566 

atleri ilan olunur. (20535) . . 

bul olunıt'nmatana karar verilmiş 
olduğu tehliğ makamına knim ol

mak üzere ilan olunur. 
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aşıkınr dizlerinin üzerine aldı. \'e bfr Emirlerimi, ben öldükten sonm yed-
80 .. z ..,0 .. .. ·Iemf .. ·erek bag·nna '---ıı. Su''tnı' t' ğ" dutu bir günah yüzünden şeytan tara 

.... .; .; ua3 ne ge ırece ıne yenün eder ml!:in? 
ne çocuğu getirerek Şarle verdi .. Bir Kralın hali Mnrl 'fuşeyi çok mü· tından alınıp götürüldüğünü söyledi. 
kaç dakika kadar Mari 1'uşenin hıçkı teeıssir ediyordu. Ağlamağa başlaya· Küçük Jan bu söze şaşarak, ağla· 
rıklarından başka bir şey duyulmadı. rak Şarll yatıştırmak düşünC'esile: dıfı halde: 
,Kral, genç kadın ve aralarında çocuk.. - Yemin ederim güzel kralım! - Zarar yok, gene yaparım. Bu se 
Gözyaşların gülümseyişler ve öpüşilş dedi. fer gül yapacağım. Şeytanlar fındık 
ler.. - Pek!UA? Seni sözünde duran bir afacından kaçtıkları için güllcrimi 

Bu sefer, Şarl .Marl Tuşeyi teselli kadın olarak tanırım. Hatta isteğimin fındık dalına takacağım I diye mırıl 
etmeğe uğraştı. Kendisini biraz topla ne olduğunu öğrenmiş olsan bile sö· dandı. 
mış görünüyordu. zünden dönmiyeceğini biliyorum. nen Sonra annesinin mezarında biten 

_ l\lari beni dinlel.. Ben ölüme öldükten sonra, eğer yalnız ve yardım otlan kopardı. Me1.:m düzeıtti. Bu sı 
mahkumum. Yarın, birkaç gün sonra, cısız kalırsan düşmanlarımın göziine rada .pek fazla terliyerek başını açan 
belki de bugün öleceğim.. diken gibi batacağın için sen de be- papaz: 

_ Sarl, beııim güzel Şarlim. Sen nim gibi bir çok fel4ketlere ugrarsın.ı - Haydi artık manastıra döne 
ölmiyeceksin. Sana bu fena düşünceyi - 1''e çıkar? .. Sensiz yaşadıktan Jlm .• ! Hastayım! dedi. 
veren kederlerin, acılarındır. Ah, sa sonra felaket bana ne yapabilir. Be· Fakat, bu sözleri söyler söylemez 
na fena gözle bakanlar kör olsun. Dö nim gibi çocuğunu büyütmekten baş· yıldırımla vurulmu ·gibi mezarların 
külen kanlar onların başına dökül· ka bir isteği olmayan zavallı bir ka· arasına düştü. Kendisini hemen rna 

dına kimse ilişemez bile. aün. nastıra götiirdülerse de bütün uğraş 
- Hayır l\lari, öleceiimi biliyo - Ah Mari, sen onları bilmezsin, malar boş..'l g-iderek sebehf biJinmiyen 

rom. Belki de gelecek ziyaretinde be Seni belki affederler .. Fakat bu ÇO" bir ha~tahktan o gere öJlip gitti. 

t b 1 ks Ağı b · d' cuk! Kral sülalesinden olan bu zanl· n u amıyaca ın. ama, enı ın Jak Kleman, on üç yaşına kadar 
c_ 11 h t b' ı Y• h masumun bir gün haklarını arama· le! .;:ıçR zava ı aya ımın ır me egı bu manastırda kalarak bilmediğimiz 

ld. o i t ··ıu ü d sından korkarak onu yok etmeğe ra· 
ın.. nun Ç n, o m m en sonra acı ;ı bir ~hepten dolayı ömrün Un geri ka 

-" i ist M • t l k hşacaklardrr. "~men emem. es u o ara ya· lan kısmını lfordelyer mnnastınnda 
pmabsın .. Bu çocufa, her şeyi öğren Mari: geçirdi. 
diki zaman bana Hlnet etmem~inl - O~luml diye haykırarak l>ütiin 
anlatacakaın ı.. vücudu titredi. Papaz T.ubcne gelince, o dn göz 

hapsinde bulunduğunu manastırda 
c:?·arl kalbimi parçalıyorsunI - Mart, bn çocu""u öldürecekler. Ne 

- ~ ' 
6 bir aziz gibi ·aşadı Bununla hernhl•r 

- Biliyorum sevglll meleğim. Fa· kadar uzağa kaçmış ol.ian kendini n~ 
kat elden ne gelir? Seni bu sabah son kadar gizlesen nafiledir. Yn bir .. katil dışarı çıkmağı pek de istcmiyorrlu. 

l · · k · l i · .. ,ehlr damlası, ya bir hanrcr darb''"'i ÇUnkiJ çok gilzel bir havnt yaşıvordu. vasiyet erımı etme , son emır er mı ,, " "", 
- tı E t, ·· l ı· ontı arayıp bula-1·tır. istediği şeyleri hol bol buluyordu. nrmek üzere çagırt m. ve oy e a ~ s O da 1579 senesinde hlr sabah htic 

zımgeliyor. Bunlarsanakralınmemtr - W!I! Oh, SW!ll resinde ötii olarak htılundu. 
]eridir. lşte bu şekilde seninle ko - Onu kurtaracak biricik şey, !'C ' 

nuşmam sonuncudur. Beni affet! nin yanında cesur, Mdrk ve her ikinize Etrafında bir <1117.iin<' k:ıdar l'o 
_ Şarl, sevgili 1işığım? Kı'alım ! }; de bakmak hakkını taşıyan birisinin şl e '·ardı. Hüzülmiis elfle r1e hl\l:l ı ir 

mirlerin benim i~in çok mukaddestir. bulunmasıdır. Bunun için de evlenmek şişenin hofrnzrndan hıtm ordu. 
Plılrat kendini neye Uzüyorsun7 H\zım. Etrafımı saran bir sürü hainle- Hemen arlz T. .. Uheniıı ölüm hnht>ri 

- Son gtınlerimi rahat geçirmek rin ara..lô!ında bir jantiyom vardır. Ben Pnriste yayıldı. lJE'rke.cı. ölii~ünlin ~ö.c;ı 1 

-
Bra\'OŞ isminde bir serseri Lübenin l· 
ri vücuduna IJalmrnk: 

- Aziz dediğiniz ndam bu mudur? 
Bunun cennette oturacağı iskemleye 
pek acırım! diye bağırdı. 

Ilu lüzumsuz sözü duyan kilise 
hizmetçisi onun kulağından yakalıya• 
rak tekme ile kapı dışan etti. 

Bravoş ömrü oldukça kilise hizmet
çilerine kar,.ı bir hiddet beslerdi. 

Rüjjiycri, katliam devam ettiği 

sıradn lfıborntumrından çıkmıyarak 

zavallı l\ont dö 1\lariyyakın mumya· 
lanmıs cesedile baı:;başa vererek ka1dr. 
Oğlunu diriltmek için giriştiği tc~eb-

büs ho"'a cıktığı için hiddetinden kU" 
durmak derecesine gelmişti. Nihayet 
on bes giin sonrn cesedin gömülme~i· 
ne razı olclu. Faknt lstemf'diği halde, 
son lıir teı::nclüf ec;l.'rİ olnrnk oı.!ltı lnO" 
c;an mezrırlıO.ına 'e Alisin Uç adım ll• 

ıağmn <rnmlildU. 

Tn-.ının ü1erine vnlnı7. hir i~m, 
talisiz o•lunun ?.<nallı ismi yazıldı: 

Dco\la: 
Bundan sonrn Piiiiiveri. <'Ok ~e

fıl bir hı·n at )acmrlı Hnlli imki\nım O" 

lnn hr ·ı nlıtrla ufrı "''.:\ rak. 1?e<'elerinl 

kulenin iizcrinde r.iincHlzl<-rinl Hibora· 
tuvnrınrJa, yeisli H dalgın bir halde 
ıteçirdi. 

Katerin ondan korkmuş olmalr
ki onu L."lmol ,.e l\ont dö Kolkonaya 
hih 'i 'nrınr1kln itham ettirdi. Bu çok 

nmr hir rüri"mdiı 1\1lineccim hemen 
t<'\'kif r 1ilere1< muhnkeme<ö:İn<' ha!'l1an· 
dı. O rı,, irlrrrte m1•hakeme ohınm'lk 

idam olıınmıık demekti. Fakat kralic;e 
Rüijiyerinin m\ hal<cme eı.nasında ba· 

zı gevczeliklcrde lmlunmasından çe-•nln ne olacatını dü~nmek, bu za onu sevdiğim gibi sen de kendisine terfldltf kiliseye koştu. Paristt> her 
... ~~~--va~l~lr~ya~v~r~u~cu~tu~~m~es~·u~t~e~tm'.:.:ek=-~JA=u~m:::..:.:·•__:h~ü~rm:::.::e~t~e~d~e~rs=i=n.:.....::O~da::..;...: _A:;.;;..;.;;n~tr~e~o~di~r~. ~--------~~--d-evı_·_rd~e~b.ulnuuuı~-.J:&P.IUll~~.o....IUIL.L.JU.D.a.utı...ı.c.ı.D..Jııı.ıı~a.cıum.cıııLOaJL.1uu:~~~-------
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3Jt' PARDAYANTN OLUMU 

dı ,.c tekrar yanına aldı. Süphesiz. ki 
bu cani herif ona daha bir çok hizmet
lerde bulunmuştur. 

Sen Bartelmi katliamından sonra 
Pariste kalmayı doğru bulmıyarak 

Dük dö Giz. Şampaniye, Dille dö Dam 
vil ise GOyana gittiler. Hanri dö Giz. 
Roma ve İspanya tarafından tutulan 
Katuin dö Medfçinin şimdilik galip 
geldiğini anlamıştı. Fakat düşüncesin· 
den biisbiltiln vazgeçmemişti. Çünkü 
Parlsten uzaklaşırken yumruğunu 

Luvra doğru uzatarak gıcırdayan diş
lerinin frastndan: 

- Daha her şey bitmedi! diye ho· 
murdandı. 

Dam,·ile geJince, o da ağabeyisfyle 
Jan dö Piyenin Monmoransi şatosuna 
-yardığını duyunca az kalsın ölümüne 
eebep olacak bir hastalığa tutuldu. 
Fakat bünyesi kun·et1i olduğu için 
intikam düşüncesi öJüme galebe çaldı. 
O da Parfsi terkederken : 

- Gene geleceğim Fransuva ! diye 
IBylendi. .. "' 

Şimdi okuyucularımm kralın o 
turduğu, daha doğrusu mahpus bulun 
Cluğu Vensan şatosuna götüreceğiz. 

Güzel bir yaz sabahı idi. 1594 se 
nesi 30 mayısmda bulunuyoruz. Yani 
lcral Şar1in misafirlerinin öldürülme· 

Bine razı oldufu kanlı ve uğursuz Sen 
Bartelmi yortlısuna rastlıyan pazar 
rtlntlnden beri yirmi bir ay ,.e altı 

rtln gefmlşti. Demek ki tarihde ebe· 
ll)s• llba1t Mr damga taşıyacak o 
.. h nb geçeli iki ı;ıene olmuştu. 

A•'- .. •t Rene l~nde, tarihin 
Mtiin mes'alfyet ytikünti zayıf omuz· 

nm l· 

miri Şarl nasıl bir hayat yaşamııtı. 
Tarih bu noktada biraz yanılıyor. 

Çünkü Şarl bu vakada yalnız bir a· 
)ettir. Bütün mes'uliyet Katerin dö 
l\lediçi, Dük dö Giz ve Hanri Danjuya 
aittir. 

Etrafı, ölümünü beldiyen ve açık · 

tan açığa ömrünü kısaltmağa çalışan 
bir takım hilekarlarla çevrilmiş olan 
kral hükumet işlerini annesine bıraka· 
rak müthiş nöbetler içinde ez.ile ezile 
her şeyden uı.ak yaşıyordu. 

Etrafında bulunanların, annesinin. 
kardeşinin, jantiyomlannın hep ölü· 
münil beklediklerini görüyordu. Fakat 
henüz yirmi üç yaşındaydı. Bir harp 
meydanına dönerek bir çok partilerin 
çarpıştığı sarayda bu partilerin hepsi 
kendi aleyhine birleşmişlerdi. Branton 
Şarlin Vensan ptosuna çekilmesine 
karar verildiği sırada: 

- Ah, bana pek yazık oluyor .• Pek 
insafsızca davranılıyor. Ne olur, bari 
ölümiimü bekleseler! diye bağırmış 
olduğunu anlatır. 

Vensanda ağaçlann serin gölge
leri altında biraz rahat yüzü gördü. 
Fakat gecele.rl çok fena geçiyordu. 
Gözlerini yumar yummaz., kendisin· 
den merhamet lstlyen bir sUrü hayal 
etrafını sarıyordu. S&t ninesi yanın· 

da oturarak eski şövalye muallan 
anlatmadan evvel uyuyamıyord. 

Vaktini yazmakta olduğu "Kral 
avı~ ismindeki kitabı tamamlamakla 

ge~lriyordu. Bu kitap 1625 senesinde 
basılmıştır. Geceleriyse şür yazardı. 
Bu şiirlerden bazılan hakikaten çok 
değerli ve kıymetliydiler. 

Musiki ile de uğraşıyordu. Musiki 
nul n rak oblarla konup• 

-- Bu TAW'Oi~DE N\ENFAl'TİNİZ. 
İÇİN Siz.i HAPS EDf:CEGiN\. 

ARKAl>A~Ml ÖLOÜROÜK\.S.Ri 
i~IN BU MA'IPVTLAROAN 
1 NTtKAM A \.MAt< \ S.İ~ ,; AKSİ TAKDtROE Siz.İDE Of~ •. 

i; \ HAL ÖLPÜR~Cet<\.E~OiR • 
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C:\M. ' f0._,,...., 
• 

' .li(f'~\ ~ ~ C.A 6 l'L. • • . · 
p. 

w 

PARDAYANTN OUJMU 319 

yor ve ekseriya bu sırada veya başka 
bir işle uğraşarak masasının başında 
oturduğu zamanlarda birdenbire sa 
rararak bütün vücudunun titrediği 

görülüyordu. O l"Bkit sütninesi gibi 
kendisine en ziyade yakın olanların: 

- Bu ne kadar kan! Niçin bu ka· 
dar adam öldürülüyor, Allahım, AI· 
)ahım beni affet! Bunları yaptıran 

ben değilim! diye mırıldandığını da 
yuyorlardı. 

Sonra ağlıyor ve ekseriya müthiş 
buhranlar içinde çabalanıyordu. Haf 
tada birkaç gün, Mari Tuşe giz.ilce 
gcllp kralı görüyordu. Genç kadın 
Şarle sadık kalan bir hizmetçi vasıta 
sile şatoya girip çıkıyordu. 

Mayısın yirmi dokuzuncu günü 
Dokuzuncu Şarl çok fena bir gün ge 
çirdi. Gece çok korkunç kabuslarla 
uğraşmış ve sütninesinin biltün çalış 
ma1arı boşa gitmişti. Ağladı, etrafını 

saran hayaJlere yalvardı ve ancak ma· 
yısın otuzuncu günü sabaha karşı bir 
az rahat edebi1di. 

İşte bu sabah, okuyucularımızı 
kralın oda.sına sokuyoruz. 

Şar1, ateşler içinde yanarak, göz 
leri çukurlaşmış, yanakları çökmüş, 

• be1i bükülmüş olduğu halde ağır ağır 
geziniyordu .. nu de1ikan1ı, adeta çok 
ihtiyarlamış bir adama dönmüştü. 

Fakat elli altmış senelik hayatın yir 
mi bir aylık vicdan acısının yanında 
DP hükmü \ardır. Beynini sıkan, kal 

bini kemiren, ruhunu ezen müthiş a· 
7.ap onu tamamen yıpratmı~ bir zaval 
Jı haline getirmişti. 

Gec~ gündüz vicdanının derinliğin 
den: . 

- Şevketmaab, Şevketmaab,l Biz 

-sizin misafirJerinizdik ! Dostlaı:ınız

dık ! diye bağırarak merhamet iste) en 
sesleri duymak kadarbüyük bir işke11 

ce var mıdır? 
Şarl, her saniye pencereye gide· 

rek perdeyi kaldırıyor ve: 
- Oh, o kadın gelmiyor sütnine!. 

O kadın gelmiyor .. diye mınldanıyor
du. 

- Şevketmaab,, gönderdiğimiz a• 
dam saat yedide gitti. Saat şimdi se' 

kiz buçuktur. Merak etmeyiniz, nerede 
ise gelir. 

- Ya Antreg nerede? Onu sor 
dun mu? Orada mı? 

- Orada Şevketmaab.. Bu kapıma 
ark:ısrnda .. Çağırayım mı? 

- Hayır, hayır .• istemez! 
Fransuva dö Balzak Dantreg, Şarle 

son derece sadık genç bir jantiyomdu. 
lkl gün ene) kral tarafından Orlean• 
valisi tayin edilmişti. 

Or1ean ! Mari Tuşenin doğduğu 

memleket! 
Acaba, dokuzuncu Şarl ne düşünl 

yordu? Bunu da şimdi göreceğiz! 

Saat dokuzda odanın kapısı açıla• 
rak Mari Tuşe içeriye girdi. Çocuğu 

kucağındaydı. Krahn gözlerinde bir 
sevinç ışığı parladı. Mari Tuşe. çocr 
ğu kralın ihtiyar sfitninesine vererek 
Şarle doğru ilerledi. Genç kadın çok 
uyıflamış ve sararmış olduğu halde 
gene e8kisinden daha güzel görünüyor 
do. 

Sıhhatli ve pembe güzelliği git
miş, yerine solgun bir güzel1ik ~ 
mişti • 

Son gelişindenberi, hastalığın kra· 
h ne kadar harap ettiğini görerek göz 
yaılannı tutamadı. Yanma oturarak 

a 
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Tonton amcanın b&fmda, kUçUk o 
kuyuculanmız bilirler ki ancak bir 
tek .eac;ı vardır. Bu. epeyce uman 
Gııce iki taneydi. Tonton amca bun· 
lan :map lle .kıvırcık yapmak .ıatedi. 
...at tam irunu ya,parba llcıptu. tş 
te o zaman amca bunu 'bir c:erçeve 1 
lllıae 'koJarak duvara utı. ·O zaman 
lluilıml ..._dadır. 
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Beyne:nttlel naldfyat·tıorOIRI tara
fmıla.n neşredilen bir staUStiğe göre 

1700 ııeneııılnde bir araba eaatte va
ntt 4 l<tlomctre yol alryorau. 

1':58 de anı.balar ·1ıaatte on kilo

metre yol almaya başlamışlar, yet

miş dokuz sene sonra ise şlmcndi.ft>r· 

\er 75 kilometrelik nkGru kurdular. 

1900 seneeslııde PaıU - Kale .e'ks

presl aaate 30 kilometre katetml,U. 

Bugllıı Avrupada ve· Amerlkada 

elwpiwleı· yüz kilometreden .fazl:ı 

dratle gt<Jlyor, ._. ..tayyareler ise 

aatte 'T10 ldlı uıı ı -aıeııate katedl· 

.)'Orlar. Bu ...... 1'11M9ıe 80Dl'a •Urat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tekonmun ae•....._·•tacatmı ı,ılm• • .Kügik ahmet bıçakla oynuken elini ·keati. Arkaaatları bakr 
\" :ıız eaa pannağmın.açmıu duyımımm11k için ne büyük bir alaka 

iic sarılmı§lar. Hele biri ne kadar büyük bir samimiyetle öpüyor. 

diden 'talunlB 4111 7 N•#\1&. 

Bir ... 1g9.,, ~ mllul.-k 

~ 1111'1.-a·b~ 'ltd1191 

JdlCFllltik, tılC na sa ns 111111! llfler 
................ atıçnkmW

..... lçerlmne ..-:Jll-k, ,_. 

~ Sllıll ıme J& 1 111• 
rer. Ve b8ylece ancak hatıf, ince §eY 

1erl kuebillninlz. 

Fakat kaim bir kumq veya her• 

.!wlgt ~r teY ketrllecek olsa daba 

zlyaae kuvvet· ister. Ollun için bir 

parmak deliği, iki Yeya 1lç parmak 

glrecek bllyUldUkte yaparlar ki llznn 

plen kun-eU arfetmeıt için makU 

t.Ytce kavranülblL 

* Lehlatanda Vllna ldllaeablln ııemel· 

leri anuurken topraklar ara.ınnda 

kapalı blr kutu bulunmuştur. Bu 

t'Srlil"engiz kutu a.çıldığı zaman içeri· 

sinde kurumuş et parçalan bulun· 

muştur. Lehlatan mllverrlhleri bunun 

eskl Leh krallarından Udnci Vladla· 

Jav'm kalbi olduğunu llbat ettikle

rinden kralm kalbi müzeye kaldırıl 

IDJ§tır. 

* Danlmarkada 11Ut, kartposta bQ. 

yUklUğUnde kA.ğıUar gibi kurutul· 

mU§ halde satılmaktadır. Bir kart· 

postal bUyUklUIUJıdeld kuru atıtll 

blraZ sıcak BUy& attığımz gibi atltll• 

nllz hazır olur. 

Bu sureUe atıtçWerln atıte sukat
ma.smm önU almml§ oluyor. Acaba 

bu tedbiri bl.zde de tatbik etmenin 

lmklUıı yok mudur? 

J · Sdurbaz diyor kt: 1 
.a..-dalctalıd ·m.Lyu bo•altınak 

• arbdatlarıar.u dl P lüze 
-lliroyun. 
•JhıMll-9ir budlık .• · a'HÜ" 

.-ms • .Bir mua liaerine lcıJ wk· 
ımm. J:tir·yamia da ıu blılundurr 
cakımuz. 

Sonra bu bar-daP, bu sudan ko
yacaksmız \"C herkese gösterecek 
siniz. Herkes bardak i~ermnde 

suyu gördükten sonra, mendili· 
nizi çıkarıp bardağın önüne re
simde görüldüğü gibi ka,.,.ak 
9llU&. Az sonra mendili çekiac:e. 
budalm içernindeki su Ftait 
görülecek. Ve hm• sa...-.k. 

'Bu nasıl oluyor? 

1 Garip hesaplar 1 
Sonu geımıven 
bir geçit resmi 

Biri sormuş. - YeryUzUndekf btl.. 

tun Çinlller muayyen bir noktanın ö,. 

nUnde resmlgeçlt yapsalardı, bu ge. 

çldin sonu gelmezdi. 

- Nasıl olur! 

- Gayet bamttlr. DUnyada takrl. 

ben 600 milyon Çinli var. Bunlar .sa. 
atte 5 kilometre aUraUe resmigeçit 

yapacak olurlarsa yılda 25 mllyon 

çtnli ancak görebileceğiz. Yılda 30 

milyon Çinli doğduğuna göre, reaınL 

geçidin sonu ,gelmlyecek demektir .. 

o 4 
BLM '(.\Rı$ 
$b~lTfUt, 
T tt<t l\.t K\.I 
Bı~iın~TLtlt' 
Ll •OIUlT 
M0f~141CASI 
•PfMC"tı 
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Gayet ·kalay. Mendılinizin içi• 

ne, bir iple bir sünger bağlamıı 
olcaksmıs. O mendili bardağın 
&ıaae getirdiğiniz vakit tıüngeri 
)U*ftll ı.raağın içerisine soka· 
a' . Siinger suyu çekecek. 
V<e tabii bardak boı kalacak. 

- Almanyada yapılan klf ıpo~ 
larından mı dönüyorsun? Orada 
en ziyade gözüne çarpan ne oldu? 

- Bir meşe ağacı. 
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Bu şekilde kaç şekil vardır? 
Hep bir odada toplaıumt vakit 

geçirecek faydalı bir fey arıyor 

eunuz değil mi? İşte size bir eğ· 
lence bütün arkadaşlannıza beşer 
4:lakika izin veriniz .. Yukarıda çiz 
gilerle dolu gördütünüz şekilde 
birer birer dikkade 'bakmalarını 
ve üzerinde görecekleri şekillerin 
iaimlerini bir kipt Ü6erİlıe kay· 

detmderiıf 8tiyleyiniz. 

Arkadaşlarınıza vereceğiniz 

bq dakika zaman, şayet odada 
beş kişi bulunuyorsanız tam yir 

mi beş dakika eder. Bu müddet 

sonunda onların yazdıkları kağıt 

Jan toplu 'ft neticelerine bakar 

'1111ttZ. Aıhdaşlanmzdan hangisi 

daha çok ,ekil tesblt etmiıse o · 
yumı o ka MJl1llJ1 olar. 

' 1 Hapishane müdürü idam mah· 
kumu berber çıra.ima hitaben. -
Son bir arzumu: var mrdır? 

Mahktbn - Evet, son defa ola 
rak müddeiumumiyi traı ·etmeme 
müsaade buymmaruzı istiyorum . 

* - ·Deniz yolculuğuna çıkac:r 

ğınızı haber aldığımdan sana fay 
~lı bir kitap getirdim, 

, •. 
- Reden bah • 
sediyor? 

- Yüzücülük
ten-. Şayet va· 
puruz fırtınaya 

tutulur da boğul 
..nak iizere olduğunuzu his.ede
cek olursanız bu kitabın 4 7 inci 
sayfaamı açınız, denizde nasıl 

yüzüldüğü etrafile izah edilmit 
tir.. --tl 

-ili 
Patron bir me 
muruna hitaben 
- Oğlum, bu sa· 
hah traş olma· 

mış mı. Bütün memurlarımın her 
gün traş olmalarını arzu ediyo· 
rum. 

Memur - Biliyorum bayım, 

fakat sakal bırakmak istiyordum 
da.. 

Patron - O halde buradaki i· 
şini bitirdikten sonra sakalını u· 

y~aötutc e"' M$~voı 
&ON .... eA OHU TAKl8 EOl"tl:>llI>J 

zatmay~ _çalıJ, fakat maiazaya 
geldiğin zaman seni sakalsız göı
mek istedi&imi wıutma ! 

* , Dileaci - Sadr 

ij kayı kendim için 
değil karanla ço· 
cuklanm için is· 
ti yorum. 

Kadın - Öyle ise al sana bq 
kuruş. Karınla çocukların nere· 
ele?. 

- Daha evlenmedim bayanım, 
fakat sizin gibi hamiyetliler sa· 
yeminde biraz para biriktirip ev· 

. lenecebileceğimi umuyorum .. 

* 

' 

- Şimdi elini 
sıktığın adam i· 
yi bir dostun mu 
dur?? 

- l:fü.i.kis, kendisine hiç itima· 
dım olmadığ: için yanımdan ayn· 
lır ayrılmaz ierhal sıktığı elimin 
parmaklarıw sayarım! 

* - Doktor, verdiğiniz ilaç gri" 
pimi tamamile ıeçirdi Çok teşek 
kür ederim. 

- İmkanı yok 1 Ben bir türlü 
gripten kurtulamıyorum, o halde 
aana verdiğim ilacı bir de ben 
tecrübe etmeliyim. 

r;f 
.) ~ ~ Yh 

- H.,,atunı ~ medg/Uı oldajum doktor ••'_.. 
- Seni ledal1i ,,., etti? 
- Hayır, mlrCllUIO lrondufam amee1111 ,,,,,_,,dl&. . . 

Mektepliler müsabakası 
7 ncı listede resimleri çıkan 

okuyucularımız 
Soldan sağa: lstanbul erkek liaeai 803 Nihal özcan, btanbul 

42 inci ilkmektep 652 Eaat Tüzün, latanbul erkek liaeıi 108 Bur 
haneddin Malkoç. 1atanbul 10 uncu ilkmektep Rıfat Gülgcç, Hay 
darpaşa lisesi 736 Vecihi. Süleymaniye ·7 inci okul 104 Sala· 
haddin; Eyüp ortaokulu 512 Necdet; Kadıköy üçüncü ortaokulu 
87 Ruhi Ungör, Bakultöy

0

birinc:i okul 180 Necla Kanau; Beyoğ· 
lu 9 uncu ilk okul 399 Tank Mengü; lnönü orta okulu 834 Rıd· 
van, Beyoğlu 12 inci okul108Naci. 

Bugünkü bilmecemiz, çok kcr • , c , , 1 u 1 1 1 ı ı il 
laydır. Kötedeki çoçuğun arkada· 
ıının yardunına hangi yoldan git 
mesi lizımdu. Bize bunu gösteri· 
.niz. 
Doğru bularılardan birinciye 

büyük kolonya 2 inciye bir büyük 
biaküvi,3 ncüye X :9 .un bir kolek 
siyonunu ftreceğiz. Aynca iki 
yüz kiıiye de kıymetli hediycle· 
rimiz 'Var. 

PftlH.SH KRl~l.I ~ 
BORf.GiN Y"PTUCLARtNI 
GÖllUNCi ÇOK ltORKtu.!' 

ff•ABSR 
~MWASJ 
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ar Türk gencinin Seyıan 
adasında başından geçenler 

- 17 - Yazan: N. M. 
Joe ile Hanri, E-rcümendi ara· 

'ıp bulmağa karar vermişler-eli. 

Fakat nasıl .. 
Joe, Cuna haydudundan şüp· 

heleniyordu. O, polis tarafmdan 
basrlmasmr Ercümendin yaptığmı 
öğrenmiş ve onu tuzakla yakala· 
DUŞ bulunacaktı. 

Joe gene Cunanın yerlilerle a· 
lakasını da biliyordu. Arkadaşla 
nnı bulsalar bulsalar yerliler a ra· 

smda bulacaklardt. 
Cuna kaçtıktan sonra yerlilerin 

arasından başka bir yerde rahat 
duramaz, kendisini emniyette 

.hissedemezdi. 
Joc biraz düşündükten sonra 

Hanriye: 
- Ben, dedi, Ercü:nendi elimle 

koymuş gibi bulacağrm hem bu 
akşam. Allahısmarladık ben gidi· 

yorum. 
Hanri itiraz etti: 
- Yalnız gidemezsin ben de 

geleceğim. 

- N:ısıl istersen. 
Joe hemen bir at daha temin et· 
ti ikisi de yola çıktılar. 

Joe ile Hanri yola çıktıkların 
dan iki saat sonra artık §ehirden 
tamamile açılmış ve yerlilerin o· 
tµrdukları yerlere yaklaşmış bu· 

lunuyorlardı. 

Yaklaştıklarını vahşilerin garip 
acslerinden anlamışlardt. Gürültü 
o kadar fazlaydı ki fevkalade bir 
hadisenin geçtiğini anlamak güç 
olmazdı. Joc hemen atından atlr 
yarak kulübenin kenarmr siper a 
larak gözetledi. Ne görüyordu. 
Ercümendi bağlamak üzereydiler 
Biraz ileride kocaman da bir ateş 
)"akılmıştı. 

Joenin gözü Ercümentten eiya· 
ae Cunayı aranuştı. Fakat göre 
miyordu. Başını çevirerek elile· 
arkasında duran H anriye işaret 

etti. Yaklaşmasını söyledi. Hanri 
Joenin yanına geldiği zaman Joc 
de Cunayı görmüş bulunuyordu. 
E lleri arkasında, ağzındaki koca 

bir püro sigarasmı dumanla tc. 
clumanlata, az sonra vukua gele 
cek faciayı seyre hazırlanıyordu. 

Joe bu adamlarla uzun uzadıya 
mücadele etmektense orada hep 
sini temizlcyivermenin daha doğ 
ru olacağını düşündü. Belinden 
tabancasını çıkardı. Hanrinin 
muhalefetine rağmen durmadan 
ateş etmeye başladı. Ortalık bir 
an içinde karıştı. Cuna ses çrkar 
rtıadan yere yıkılıvermiş, yerliler 
den birkaç kişi de ayni şekilde ye 
re düşmüşlerdi. Vahşilerin reisi 
gözleri yerinden frrlamış olduğu 
halde ayağa kalktı. Bir deli gibi 
silah seslerinin geldiği yere s i 
Jahrn atıldığı noktaya baktı. Joe 
saklanmaya lüzum kalmadan or 
taya çıktr. 
Vahşilerin reisi birdenbire or 

taya çıkan adamın Joe olduğunu 
görünce şaşrrdı. Bir tek kelime 
f'Öylemedi. Cuna gibi meşhur ve 
polis tarafından aranan bir hay· 
duda yataklık yaptrğı gün gibi 
meydana çıkmıştı. Ne söyliycbi · 
lir nasıl itiraz edebilirdi. 

J oe r eise yaklaşarak gayet so· 
ğuk kanlrlıkla' : 

- Adamlarına söyle de bu gen· 
cin iplerini çözsünler, dedi. 

Reis titriyen sesiyle Ercürnen· 
din başında bulunan yerlilere: 

- Çözün iplerini 1 emrini verdi. 
Ercüment serbest kalınca sürat 

le Joen in yanına geldi. Ona t e 

şekkiir ediyor hayatrnr kurtardı 
ğı için minnettar olduğunu söylü 

yordu. 

Joe : 
- Bir şey değil, bu benim vazi 

femdi. Fakat sen çok zeki bir 
gençsin. Bu tuzağa nasrl tutul· 
dun. Bir daha sefere dikkatli bu· 
lunacağmı ümit ederim. 

R eis de J oeye yalvarmaya baş· 

lamıştı . Cunaya yataklık ettiğini 
itiraf ediyor ve bundan sonra 
böyle bir şey yapmıyacağmı da 
temin ediyordu. Joe reise h iç CC"' 
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vap vermeye bile lfüsum görme· 
den Hanri ile Ercümendi iki yanı 
na alarak uzaklaştı. Vahşiler a· 
deta sersemlemişlerdi . O nlar u· 
zaklaşırlarkcn, yerde yatan Cuna· 
ile yerlilere bakıyorlard ı . 

J oe E rcümendi poliş teşkitatr 

~ 

f 
.ı 

içine aldırmıştı. O nu mükemmel 
bir polis hafiyesi olarak yetiştir
mek istiyordu. 

Ercümende sorarsanız o, polis 
hafiyeliğinden ço1< Tokyodaki ba· 
basrnr düşiinüyor, harlJin sona 

ermesini bekliyordu. ( S on) 

Harflerle r esim yapıvoru7. 

~ 
1-U? 
··~ ----

• 

..... 

.. 

Her hafta cumarıesı ı:ünlerı gazetcsıne ekli olara k parasız verilir. No-:-11 

M iK .i RA Y iC i • • 12 
M iKi \ı~ 

AOADA f 
SAKAL\..I 1 
GORİLİN 

, fS iRl 
f OLMUŞ. 

DU . 

<gL 
B iR MÜJ). 
DET SON 

R, , -
M iKi"t l 
Z iN0AN

D4N 
ÇlKAROt. 

LA R 

Miı<i ;LE 
HÖDÜk 
SAKALLı 
GORİLİN 
ÇiFLiGİNDE 
Ç-4'Lı ~ IY'Oft 

LAF\ . 

ıı:.wA a!JL~~- bfi .. ıı"1 i K ~ ARA V 1 C 1: 12 
Miki adada sakallı Gorilin esiri olunca çok fena bir vaziyete 

düşmüştü. Şimdi serbest olmadığı için hiç bir iş yapamazdr. Ene· 
rinden, ayaklarından kalın kalın zincirlerle bağlıydr. Böyle bir 
vaziyette olan birisi ne yapabilirdi. Kurtulabilmek için hiç bir 
ümidi yoktu. O kada r ki, hapishane odasınm kalrn duvarlarına 

baktıkça yüreği hop hop atıyordu. Odasında acı acı düşünüyordu. 
Tam bu sırada dışarıda beliroo bir ayak sesi gelip kapısı önünde 
durdu. Az sonra kapıyı açarak içeri girdi. Bu Sakallı Gorildi. 

Sakallı Goril, Mikiye: 
- Samı bir şey sormak isterim,dt:ôi. 
Miki cevap verdi: 
- Siz sorduktan sonra ben de bazı şeyler sora:ağrm. 

- O vapurcla işiniz neydi? Casus musunuz? 
- Yoo .. Sizinle görüşml."k istiyordum. Fakat siz çabuk ]:açtınız. 

- Benim dıiny:ıyı zaptetmek programımr nereden öğrendiniz. 
- Dünyayı zaptetmel: mi? Bunu ilk defa sizden duyuyorum. 
Sak.ılh Goril asahi adımlarla Mikinin yanmdan uzaklaşıp 

•ide·-ken de: 
~ Bm hiıtün dünvayr ele ecçireceğim. Siz de zorla bana yar· 

d m ed-:ceksiniz dıyordu. 
M iki az sonra hapsed ildiği zindandan çıkarılmıştı. O kendi· 

sirıi s~rbe.:t bıraktıklarını sanarak se\'indi. Artrk Saka1h Goril a· 
1eyhinJe ç:üışmak için kafi zaman bulabnirdi. Fakat bu sevinci u· 
zun sürmedi. Arkasından takip ediliyordu . 

- Serbest değil miyim? Neden arkamdan geliyorsun? dedi. 

Onu takip eden gardiyan cevap verdi : 
- Diğer .ziraat amelesi gibi serbestsin. 
iş anlaşılmıştı. Sakallı Goril, bütün esirlerine yaptı~r mua 

meleyi ona da yapacak; onu da tarlada bir ziraat amelesi gibi ısa· 
lıştırtacaktı. Miki: 

- Ben çiftçilikten anlamam .. dcdı. 
- Zararı yok öğrenirsin. Al şu kazmayı dine .. ccv:ıbınr ııldr. 

Miki bu işe anlrşmaktan başka ısare görmüyordu. Arkası kendi 
sine dönük bir adam da: 

- Alışmaya çalışmaktan başka çare yok .. dedi. 
- Sen kimsin? 
Bu sırada adam yüzünü Mikiye dönmüştü. Miki onun Bay 

Hödük olduğunu hemen tanıdr : 

- Ne o, sen misin dostum Hödük? dedi. 
Miki ile Bay Hödük Sakallı Gorilin çiftliğinde çalışrrlarkcn 

konuşuyorlardı . • 
- Sakallı Goril vapurlarda esir , ettiği adamlardan bir ordu 

yaparak dünyayr fethedecekmiş. 
- Buradan kaçmaya da f:rsat yok. Kale gibi duvarları aşmak 

imkansız . iki mil denizin altından yütmek de gnyrikabil. 
- Tayyare ile de kaçrlamaz mı? ~ 
- Kabil, fakat bütün benzinler kilitlidir. Yaklaşmaya ve 

benzin tedarikine imkan yok. 
- Demek buradan kurtulamıyacağız öyle mi? 

- SakaUr Goril dünyayı fethedene kadar buradayız. 

INDA Bu sayfalarda yepyeni şeylerı 
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