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Tayyareciliğin kahramanca bir denemesi: 

Kutub yoluyla Rusyadan 
Amerikaya yola çıktılar! 
Sovyet tayyarecilerinin bugün 
başlıyan bu seyyahatini bütün 

Habef kabile relslerl 

Yeni bir diyevinde : ~, Ha~eş 
seferi bi·r talimdir!,, diyen 

Musolini 
Anlaşmaya yanaştı 
Habeş inıparatorile 
bitaraf bir toprakta 

görüşnıesi nıuntenıel 
Fakat Italya yeniden asker topluyor 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Romancı kadın, senelerce evvel 
masa bafında ••• 

Halide 
Edib 
Bugün 

dünya takib ediyor 
Nerelerden geçecekler? Neler yrpacakJar? 

maksatları ne dlr? 
Moskova, 3 (Özel) -Tayyare

ci Levanievski mahalli saat ile hu 
sabah altıda San Fransiskoya git-
mek üzere Moskova civarında 
Şulkova tayyare meydanından ha
valanmıştır. 

Bu cesur tayyareci ile yanında~ 
ki arkadaşları, ikinci pilot Baydu
kof, makinist Levçenka ve telsiz 
memuru Beliyakof hiçbir yerde 
durmaksızm ve şimal kutbu üze
rinden geçmek şartiyle 9000 kilo
metre mesafe aşarak San Fransis
koya varmak azmindedirler. 

Yolun 3000 kilometrelik bir kıs· 
mı buz dağları üzerinden geçmek
tedir. Buralara hiçbir insan aya
ğı basmamıştır. Mmtakayı bilen, 
tanıyan yoktur. 

Levanievski kutba varınca doğ

( Devamı 2 incide) 

Sovyet tayyarecllerlnln 
geçece~il kutub yolunu 

gösterir harita ugünkü mac; 
• ;ı..;.· ~ 

1 ta (Y~.~~in~say~~~) lbrahim ali Trakya 
müfettişliğinden 

BugUn Uype,t Macar takımlle karşılaşacak olan 
ee,ıkta, birinci futbol takımı 

f Halide Edibin gençlik resmi (Yazısı spor sayfamızda) 

Alnıanyada Yahudi düşnıanlığı -

Yahudilerle ahbaplık bir 
" Irk aybı,, imiş! 

BlYllMlcSl cesaıre~ e(dlefi"'il ~4 !Kaı©lolill sd:lıır~lYıır;He vcnoaıırn<dlo ......___ 

Almanlar hava 
hücumundan 
korunmayı 

•• v • 

ogrenıyor 
Bedin, 3 - Hava hücumlarına kar§ı 

korunma tedbirlerini öğreten seyyar 

t:lektep]er bütün Al-·-.. ya~a dolaşmak

tadır. En hicra köy]erde bile bu mevzu 
iİzerinde dersler verilecektir. 

Alman köylülerine, mahsullerini 
hngına ve hava bombardımanlarına 
lc:ar§ı naııl koruyacakları öğretilmek • 
~ 

Bir Yahudiyi sokak 
ortasında vurdular 

Gazeteler bundan tek satır bahsetmedi 

Garip bir tecelli: 
Berlin Yahudi 
şehri oluyor! 

(Yazısı 2 inci sayfac::la) 

istifa etti 
YerJ ne içişleri miisteşarı geldi 

~rak!~ Gene! ! Vehbini~ ~enel müfettiıliğe asa • 
Mufettışı Bay leten tayını ve yerine de Bay lb .. 
İbrahim Tali ra · rahim Sabrinin tayini söyleniyor. 
hatsızlığı yüzün· 
den istifa et · 
miştir. Genel 
müfettiş zaten 
birkaç aylık me· 
zuniyet almıştı. 

Kendisine İç İş · 
leri müsteşarı 
Bay Vehbi Ve -

kalet ediyordu. lbrahlm Tali 
Bay İbrahim Tali yakında tedavi 
için Avrupaya gidecektir. Bay 

Bir kadın 
Süt tenceresine 

düştü 
Bu sabah Balatta garip bir yanma 

Yakası olrnu~tur: Draman da oturan 
otuz yaşında Gülizar isminde bir ka

dın Balatta Ayan caddesinde sütçü 
Yorginin diikkanında süt içerken ba
şı dönmüş. elindeki bardakla içinde 
kaynar ~üt bulunan büyük tencerenin 
içine dii~mi' ···r. Güli7arın başr, kol ve 

bacakları yanmıştır. Gülizar baygın 

bir halde Balat hastanesine kaldırıl -
mrştır. 

Ruzvelte tehdid 
mektubu gönderen 

tutuldu 

-
1

Urfada bir gazeteci 
öldürüldü 

Urfa - Urfada çıkan Yenilik 

ismindeki gazetenin başyazarı Ga

lip, akşam karanlığında evine gi

derken arkasından atılan dört h.ur. 

şunla vuruldu ve bir saat sonra da 
öldü. Cinayetin sebebi ve katil 
meçhuldür. 

Oldürülen Avusturya Başbaka-
Pitafield (Amerika), 3 - Polia reİ· nı Dolfus'un yıldönümü münase -

sicümhur Ruzvelte bir tehdit mektubu betiyle bir İngiliz gazetesi, Avus· 
gönderen Coro" CeferS-: adlı birini ya - turya meselelerini tahlil ediyor. 
k~amııtır. Yazuı 4 üncü ıayfamrzdadır. 



RATIER - Akşam T'oslaST 

_su~ıg~a_rb_a_şb_ak_a=nı_n=ı_n~s=o_v=ı_e=~=, ~~ff~~~Ş seferi sadece bir 
Bulgaristanın yakında 

kusursu~ bir talimden ibaretti ! 

2 

parlamentosu olacak 
Bulıarislan Batbakanı T otef 

evvelki ıün akşam üzeri Burgaz • 
da bir IÖylev vermiı, ve fU sözleri 
söylem ittir: 

- Bulgariıtanm pek yakında 
yeni bir parlimentosu olacaktır. 

Bu parlamentoda geçmit zaman· 
ların kusurları asla bulunmıyacak 
tır. Yeni parlamento yalnız ulusun 

l!t arzuı'lnun bir if adeıi olmakla 

LI 
kalmıyacak. aynı zamanda çalış -
kan, tutumlu Bulgar ulu~unun bü

mi tün enerjisini ve yaratıcı kuvveti-
ni tem'il edecektir.,, 

Başbakan yeni parlamentodan 
evvel yeni bir ana yasa hazırlana· 
cağını da söylemiştir. 

Bulgar ordusunun 
yalanlaması 

Sof 3&, 3 - Cumuriyet propa -
ıandası yapan bazı zabitlerin ya
kalandıiı veya Yunanistana kaç -
biı yolunda çıkan haberleri Bul
ıar Ajansı yalanlamaktadır. Bul-

ıar Ajansı ne orduda, ne de halk 
arasında Cumuriyet lehinde hiç • 
bir temayül olmadığını ilave edi
yor. 

bulgar ordusundan 
çıkarılanlar ve 

kaçanlar 
Selanikten bildirildiğine göre 

son zamanlarda Bulgariıtanın du
rumu çok tehlikeli bir vaziyeti gir· 
miştir. Birtakım zabitlerin Kral 
Boris aleyhinde bir suikaıt hazır
ladıkları, birçok tevkifat yapıldı· 
ğı, ve takip edilmekte olan bir • 
çok zabitlerin Yugoslavyaya kaç• 
tıkları söylenmektedir. Belgrad • 
da ~ıkan Politika gazetesinin de 
Bulgaristana girmesi menedilmiş
tir. 

bir Bulgar hükQmet 
adamı öldü 

Sofya, 3 (A. A.) - Son Muta· 
nof kabinesinin Ki:ltür Bakanı 
Boyaciyef ölmüştür. 

Rusyadan Amerikaya 
kutub yoluyla gidiyorlar 

( Batlaralı 1 incide) 

ruca AlasJ..aya gitmiyecek, bura -
dan ı:>la dönerek buzlu Okyano • 
ıun henüz kimae tarafından gö • 
rülmemit kısımları üstünden uça
rak bu~.lannın haritasını almağa 
da cabıacaktır. 

Bu uçufun gayesi satlece 'imal 
kutbtn4 •.8*1t ltleğildir. Dünya • 

Levanievaki'nin tayaresi tek sa
tıhlı, uzunluğu 40 metreyi bulan 
gayet genit kanatlı bir tayyare -
dir. Kanatlar kırmızı renge bo • 
yanmıttır. 

Tayyarecileri, Harbiye Komi • 
seri Vorotilof yoldatla, Dahiliye 
Komiseri, Amerika Elçisi uğurla
mıtlardır. 

Hava temiti !İmdilik iyidir 

Bir Sovyet 
kadını 

nın en"-lriiytili: merkezlerinden o -
lan San Franıisko ile Mockovanın 
hava yolu ile biribirine bağlana -
bileceğini göstermektedir. Aynı 

zamanda tayare ile en uzun mesa
feye ucmak rekoru da, teıebbu, DUnya rekorunu kırdı 
muvaf.fak olursa, Sovy.etlere g~ • ı Moskova, 3 (A.A.) _Paraşütçü Ma-
çecektır... Tayyarecinın aşacagı dam PiadniztzkaJa ,.e madam Şişma-
mesafe, uç sene evvel Nevyorktan reva oksijen makinesi olmadan 
lstan~ula. bir hamlede gelen tay • 7,92.'l metre yüksekliğinden atlamak 
yarecılerın attıkları mesafeye ya- ı suretiyle arsıulusal rekoru kırmışlar 
kındır. dır. 

Almanyada yahudi 
düşmanlığı 

DeyH Herafd gazete.tinde okunduiu· 
na söre, Berlinin ıece hayab merkezi 
olan Bodapesterstrasae'de dört el ailih 
atdmıt n neticede bir Y abudi vurul • 

Münlh eehrlnln 
resmi ismi 

Berlin, 3 A. A. - Bay Hitler, Mü • 
nih ıehrine "Ulusal soıyaliıt hareketi-

maıtur. ı•in merkezi,, admı resmi olarak ver -
Bu Yahudi bir kumaıçı n:aiazallllln mittir. 

mr.ktörüydil. Bir lokantada öz bir Aı. Nazllarln katollklar 
mania yemek yerken 1örülmÜftiİrı IOn· aleyh inde SÖZieri 
ra bir kavı• olmuf, çekitmit aynlmıı 
larclır. 

Alıma olan, caddeden cloiru iner· 
ken Y aJ,adiye alır sözler söylemif ay-

ni ---- dört el silih etımfbr· Ya • 
hudi hastahaneye kalclınlımtbr• 

Bu :.lcfiH haklanda Ahmn matb .ıa· 
bnm Wr f9Y yumaclıiı kaydediliyor. 

Diler taraftan ayni ıazetede okun
dafana ıön bundan sonra Berline Y •· 
hutlilerin tapn111a11na mani olmak dü
tünülmekteclir. 

Resmi statiıtildere ıöre, son iki yıl 
içmde, memleket iPıclen Berline 20.000 
Yahadi ıelmittir. Buna mukabil, Ber -
lind• çıkan Y ahudinin sayısı 2.000 
dir. 

Yahudilerin kocaman bir teJıirde 
tlaha az söze J,atacaklannı tahmin ede· 
nk Berline tatmdıklan sanılmaktadır. 

Yirmi dört Alman ve Yahudi kadı· 

• :r-11 .. alı .. ......, ... tesis ettiii i
tin Bralav polisi tanfmclan yakalan • 
mıı ve lcampa kalclmhmtbr. Bu suç 
"'Irk &Jlbı,, olarak jaVIİf Hllmektedir. 

Karlaruhe, 3 (A.A.) - Robert Vq. 
ner, ptosunun meydanında siyasal ka
to • ' :, -: lt:ı• • ·:o:.-clfii bir söylevC:e de· 

mittir ki: 
Din hürlüğü kin aoJımak ve kini kö

rüklemek ÖZpı · ii demek de~ildir. Ar-
bk nJ ki;i::e?:in hücumlarma, ne siyasal 
l~::ı· •·· ' (matbuab) nm ve r.c ,.~!:! 

siyasal Katc!ik ıençlik veya din kuruır
lannın mevcut olmasına tahammül ede· 
miyec:efiz.,, 

Vagner, Katolikleri yeni Almanyaya 
karıı clıtarda yanlıı haberler yaymak
la ittiham etmit ve: 

"Bunlar memleketlerine kartı ha • 
indirler ve ancak İpe çekilmeie IAyik • 
tırlar,, demiıtir. 

Otomobil kazası 
Bu ,lbah Bc; oğ l . . Ortaköye gi 

den şoför Merdin idaresindeki 2319 
numaralı otomobil Çırağan sarayı 1-
nUndekl elektrik direğine çarpmı§, in 
kısmı parçalanmıttır. Nüfusça zayiat 
olmamı§tır. 

Musolini böyle söylüyori.a 
Musollnl müsbet: 

cevab verdi 
Laval, Eden ve Aloizi arasın • 

cia yapılan konutmalar dün de 
devam ettikten ve ittihaz edilen 
karar sureti bazı deiitiklikler 
gördükten sonra ltalyan delesesi 
tarafından Musoliniye bildirilmit 
ve Musolini'nin cevabı ıelmittir. 

Netice ıudur: Musolini kaıbul 
ediyor. 

Ancak bazı noktalar üzerinde 
itirazlarda bulunduğundan karar 
sureti yeniden prüıülecektir. 
Huırlanan karar suretinin "I · 

atlyan • Habet ihtilafını kat'i bir 
surette halledecek mahiyette ol • 
doğu,, s&yleniyor. 

Habet • ltalyan itini konutan 
hakem komisyonuna yeni seçilen 
aza (lıviçreli hukukçu Hubert) 
derhal itine 'batlamıtlır. 

Habet kabinesi de imparatorun 
ba,kanhiı altmda bir toplantı 
yapmıı, son durumu konuımuı • 
tur. 
Dostla dü•manı 
ayırd ediyor 

ltalyanca "Popolo d'ltalya,, ıa· 
zetesi "Habet meselesinde dostça 
hareket edecek ulusların hepsini 
dost bilceğiz. ötekilerin aldıkları 
durumu da hiçbir zaman unutmı
yacağız.,, demektedir. 

Gazetenin bu yazısı, lngiliz Dıt 
Bakanının parlamentoda yaptığı 
söyleve bir cevap olarak karıdan
maktadır. 
ıt:aıyan kadınla
rının hamlyyetı 
Mısırda oturan ltalyanlarm bir· 

çofu, lskenderiye ltalyan Komo
loaluiuna ıiderek mücevherlerini 
vatana armağan etmitlerdri. 

ltalya, )>ütün bu vaziyetlere 
rafmen asker toplamasına devam 
edecektir. 
ıtalyan a•kerıerı. 

nln yekOnu 
ltalyanın yeni silih albne ala • 

cajı aıkerle l»irlikte busün ıilih 
altında bulunacak askeri 900,000 
olacaktır. 
Musollnl imparator 
ıa konu•acak mı? 

Adisababadan ıelen bir habe • 
re ıöre, Musolini ile Habet lmpa· 
ratorunun bitaraf bir toprakta bu· 
luşarak konutmaları ihtimali var· 
dır. 

Musollnlnln yeni 
dlyevl 

Bugünkü poeta ile gelen fransızca 
lntransijan gazetesi, İtalya başbaka
nı Musollninin Fransız akademisi U -
yelerinden romancı Piyer Benu'a ver
dhci beyanatı neşretmektedir. 

Musolini bu beyanatında şöyle de -
miştir: 

"- Gelecek eyhllde, Avrupa hudut
larında lüzumlu yerlere dağdmış va
ziyette 800 bin asker emrimde olacak
tır. Bunların yansı motörlil kuvvetler 
dir. Eğer icap ederse bu miktarı bir 
milyona, hatta daha fazlasına çıkara
cağım. 

Habeş meselesine gelince, bu hare
ket hiçbir zaman bizim vasıtalanmızı 
eksiltemez. Habeıistana olan hareke
ti ben daha ziyade bir sef erberllk eg. 
sersizi <talimi) telakki etmekteyim. 
Bu egsersiz (taliıltden) maksadımız i
se elimizde neler mevcut oldufunu a -
raştırmak detll, nelerimiz eksik ol • 
duğunu öğrenmektir.: 

Habeşistan dolayısile Avrupada za
yıflamamıza imkAn yoktur· Ben bula
nık suda balık avlıyanlan tanınm ve 
onların dalaverelerine imkAn bırakmı· 

catım.,, 

Musollnl, Habeşistandan bahseder • ı 
ken de şunları söylemiştir: 

1 

- Bir harp vukuunda, en hoşuma ı 

gitmtyecek şey, bütün Habeşistanın ı 
hükOmdarı etrafında toplanması ih -
timalidir. Maamafih ben bu ihtimali 
de düşünerek ona göre tedbirler al -
dım. Zaten ben orada bir çok 
malzeme n birçok asker bulunduru -
yorum. İcap ederse bunu iki misJI, üç 

içinde yuılıyor ki: 
,. - Buı. ·· h!::im bulundui\:mUS 

v:ıziyetlerde, h ... r zaman olduiu sİW 
birçok dedikodu ela çıkar, yalanlar ya• 

"EIU hakikatler ve birçok diler teY· 
ler hakkında aernc:e bilgisi olmadıjt 

halde münakata ~den, hükümler veren, 
muhtelif münakatalardan türlü netice
ler 'Ç1kan münekkitler vardır. 

"Her iki sınıf ela, ıenel nizamı katJ. misli çoğaltabilirim· 

Sanırım ki, Habeş kralı elimdeki im- yen hozacalc mahiyette olduiu için, ah
lar ve maksatlar hakkında bir fi • nacalc tedbirlerden birinin de cuaJan · 
kir sahibidir. Bu vaziyette bir harbe dırmak olacaiını habrlatmm. Bu ceza
atılmak macerasının tehlikelerini dü- yı, bugünün ödevlerini (vazifelerini) 
şünmek ve bir karar nrmt k artık cna anlamıyanlara tatbik edeceğim. Bugü .. 
düşer,. nün ödevleri, ... sizce, inanla ve tara 
ltaıyan kumanda- bir faıiat ıempatiıi ile çahtmaktır.,, 
nının beyannamesi balon 

ltalr.ınm tarki Afril:adaki kara uçuracaklarmıs 
kuvv!!tl.ı i ba! kamotanı General Gra • Beme 3 (A.A.) _ Polis faıist kar • 
ziani'nin, Eri~r~ ve Somalide b":. boyan· dnıo dnıuaw WHUnJ( nq (UWlq-<aı•) ıuıi 
name neırettıi. ve ltalyanın mustem · p · t t L-- ltal · · 1 ·· ı , k . . . arıı e o uran ~• yan ııyaaa mu • 
• e e 11yaaasmı tenkıt edenlerm derhal t il · · t kif tmi. • 

ı d 1 
~ h ber •

1
. ec ermı ev e tür• 

cc:ta an ın acagı a ven ıyor. 
Bu · c: :ı:ınam~, ba! !;-::-.~tanın müs

temlekelerdeki bütün 1 talyan mevkile . 
rini 18 ıünlük teftiıten sonra ne!re • 
dilmiıtir. 

Halide Edib 
Bugtln Istanbula geldi 

On ıened,nberi memleketimiz 
dıtında yafıyan tanınmıt kadın 

muharrir Halide Edip bu sabah 
Semplon ekapresiyle t~hrimize gel. 
mittir. 

Burada hemtiresi Mahmurenin 
yanında misafir olan Halide Edi
bin şehrimizde bir ay kadar kala
cağı ve sonra Pariste bulunan ko
cası Adnanm yanına döneceji söy. 
:enmektedir. 

Bir muharririmizt kendisiyle 
görütmek, ve ihti1Jslarını almak i
çin ıönderdik. Fakat Halide Edi~ 
yorsun oldutundan muharririmiz 
kendisiyle görütememiı, ancak a
ıaiıda okuyacağınız gibi oğlu A· 
yet Zeki ile konutmuıtur. . ... 

Beyazıtta Sojanağa maha!le • 
sinde, Mahmut Kerim apartıma · 
nının yanında büyük beyaz boyalı 
ve denize nazır bir ev.. Aklıma 
derhal kabak çekirdekçi hikayesi 
geldi. Bu hikayeyi her halde bu 

·evin ıenit taraçasından denizi ıey 
rederken yazmıt olacak, dedim. 
Yalnız o zamandanberi manzara 
bir hayli deiitmit ... Bahıettiği kır
mızı damlı alçak evlerin araıın· 
dan büyük yapartımanlar sivril · 
mit. 

Memleketimizi siyah saçlı ter
kettiği halde beyaz saçlarla dönen 
büyük romancıyı ıörmeği çok iı · 

Bunlar 1 talyan hududuna komıu o

lan Te11in mevkünden içinde Habeti .. 
tan harbine kartı beyannameler bulu • 
nan birçok balon uçurmak istiyorlardı. 

lngiliz - Türk 
Tecim anlaşması 
Yeni Türk - lnıiliz ticaret anlat • 

ması hakkında lnsiliz ticaret bakam 
avam kamarasmcla bazı sorsalar• ce • 
vap vererek demiftir ki: 

- lıtanbulclaki lnıiliz tecim odası• 
nm son Türk - lnıiliz tecim anlatma• 
smdan memnun olmadıimı, çünkü yap
bğı buı tavıiyelerin kabul edilmediii
ai biliyorum. 

Fakat bu 3nergelerin (tekliflerin) 
tamamen nıızan dikkate aabnclıimı t .. 
min ederim. Ancalc bu öaqelerin ka. 
bili tatbik olmaclıia iaceleaine anlatı • 
Jır. 

Bakan sözlerini bitirirkenı 
•Anlatmama fqiliz tecimi için fa,. 

dalı olacaiau haldı olarak ümit ederim. 
demiftir .. 

Ba, Ruasimım. •tka ltir ıuale ce • 
vap vererek demqtİI' ki: 

•şimdiki ahval iflade en iyi f.raİt 
elde ettiiimizi laDfTorum... 

Haliç şirketi işi 
Haliç tirbtinin vaziyeti hili kat1 

ıurette tabit edilemedi. Belediye, Ha· 
liç tirketinde birikmiı olan 68 bin kü • 
sur liralık hiıMIİai alamadıiı için mah· 
kemeye miineaat etmiıti. 

Mahkemede firket bu parayı vere • 
miyecek tekilde olduğunu söylemesi ü
zerine vaziy•tin tetkiki eblivukuf a ı.. 
vale edilıaiıtir. Ehlivukuf İle henüa 
tetkikabnı bitirmemiıtir. 

Diier taraftan belediye mahkame • 
nin verdiii karan heldemecleıt elinde ,. 
la mukaveleye riayd etmediler. Şirketi 
kendi iıletmeie 1wlr vemüı ve bunun 
için 20 bin lirabk tahsisat karan almıı
tır. 

--------~------------------------------te d im. Fakat kapıya gelen oğlu KomOnlst 
Ayet Zeki, Halide Edibin seyahat. t 
ten yeni geldiii için yorgun oldu- en eroasyooallnde 

Moıkova, 3 (A·A.) - Komintrem 
ğunu, bunun için hiç kimseyi ka· kongresinde B. Dimitrof faşizm taar-
bul edemiyeceğini söyledi. Heye · ruzu ve amele sınıfının bfrliti için fa. 
candan ell~ri titriyen Ayet Z~kiye şizme karfI yapılacak mücadelede Ko
sordum: mintermin ödevleri hakkındaki rapo • 

- Acaba anneniz tehrimizde runu okumuştur. B. Dimitrof hararet-
ne kadar kalacak? le alkışlanmıttır. Rapor hakkmdakl 

_ Hiç belli değil. müzakereye bugün Fransız delegesi 
Torezin bir dlyevtle b- ' -:-:acaktır: 

- Kocası Adnanın da tehrimi- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ze ıelmesi ihtimali var mı? 

- Bilmiyorum. 
- Annenizin gelecejini ı:laha 

evvelden biliyor muydunuz? 

- Evet! Daha evvelden bir 
mektup aldık. Geleceğini bildiri· 
yordu. 

- Bu u:ıun ayrılıttan sonra Js. 
tanbula ıelmesi kendisinde nasıl 

tesirler 7apb? 
- Yüzünden, çok heyecan tfuy. 

duiu belli oluyordu. Şimdi daha 
sakindir. 

- Hiç ihtiıularını aordumı• 
mu? 

- Vallahi vakit bulamadık. Ko. 
nupnalarımız, !İmdiye kad, ı· hu· 
ıusi çevreyi açsııa"ı. 
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Dünya hezeyanlar içinde ... 

Almanlar limona 
düşman kesildi 

.. Dün ~ıkan•Kurun gazetesinde ı Diğer taraftan, meıhur Alman 
§oyle hır yazı okudum. Bir hayli tairinin: 
''lahavle., çektim. Birkaç kere: K tel el L el el" 

ennı u cu an wo ıe 

- Dünya, zivanasından çıktı ... 
Şiraze bozuldu ..•• diye ıöylendim. 

Zitronnen blülınen 

Yazıyı sizinle birlikte tekrar o- Mısramdaki limona hasretini 
kuyalım... ~caba, siz de l:enim hatırlıyoruz. 
gibi bu giditin gidi§ olmadığını 
tasdik etmiyecek misiniz? 

En güzel limon ve portakal Ya
lada - Yahudi memleketinde -

yetitiyor diye limona dütman ke • 
silmek dalaleti de olur mu ya 1 ... Limon Almanyaya yabancı 

memleketlerden gönderilir. Onun 
İçin son günlerde Almanyada li- Biz, Almanları, kendi tabirle • 
tnon aleyhinde §iddetli bir savaş riyle kulturlu biliriz... "Alman 
b 1 d l" AJ toprağı mahsullerinin Alman ka • aş a ı ve ımonun man kanını 
bozduğunu isbat eden makaleler mna uyması, başka mahsullerin 
Yazıldı. ise bu kanı bozması,, ne mene na-

Nazilerin resmi gazetesi olan zariyedir? ... Almanlar, nebat mı • 
Frankite Tageszitung limona - dır ki tarihin §U devrinde otur -
leyhindeki bir yazısında diyor ki: dukları topraklarla bağlı olsun • 

"Milletimiz, tipini ve karakte • lar? ... O toprakta mı bitmiştirler?. 
rini ancak kanını korumakla, mu- Tarihin akvam muhacereti inkar 
hafaza edebilir. Kan ise toprağa mı edlliyor? ... 

bağlıdır. Ancak Alman toprağı - "Şimdilik §U kontenjan usiiJle • 
nın meyveleri , Alman kanı yara - ri devam ederken hele limonu faz· 
tabilir. Ancak bu meyveler, Al · 

la kullanmayın. Çünkü limon bi -
tnan kanını bozmaz! Limona ve-d zim topraklarımızda yetitmiyor ve 

a ! Limon istemiyoruz. Cenubun b paramız dıtarıya şkıyor !,, demek 
u kızını evlerimize sokmıyaca -

r; ş k hl dururken bu iai bu derece "yüksek 
~ız. ımarı ma iik ! Seni bir da- 'J' 

h · · ~· nazariye,, haline sokmanın hik -a görmıyecegız. Çünkü Alman . 
Yac'ıa yalnız Alman toprağının ve· meti bir türlü anlatılmıyor. 
rimi istihlak edilir.,, Herhalde dünyanın birçok yer-

. . . . • lerinde büyük hezeyanlar geçiri -
itte size bir haber ki, neuzuhil· ı' J=yor! ... 

lah ! (VA·NO) 

( ne oac, 'ile t,JOi 

&kiZ iÜrlü yazılan 
kelime! 

(Osmanlıcadan türkçeye kartı
lıklar kılavuzu) mm ortaya attığı 
Yeni sözler araaında bir kaçı va· 
~i, karmakarıtık !.ullanılıttan ço. 
gunun batı gözJ yarılıyor. 

Eser - lzer kelimesi bunlardan 
birsidir. ilk önce. kılavuzda eser 
aözünün kartılığı izer diye göste· 
tildi. Sonra, bunu "lüzelttiler· De
diler ki: 

- Eser sözü türkçe köktendir. 
İzer ise osmanlıcanın isr kelime· 
sinin kartılığıdır. ( lsrine tevfikan 
- izerine uyarak) ;o,özlerinde oldu 
ğu gibi, kullanıl<r. 

Bu düzeltmeye c..ldırış eden ol · 
tnadı. Gene eser yerine izer sö
zünü kullanıp duruyoruz!. 

Bu bahtsız kelimelerden biri 

MualllmlerJn 
Yapacakları seyahat 
Öğretmen Birliği tarafından 

Anadoluya yapılacak olan gezi 
(seyahat) on altı Ağustosta bat -
lıyacak, on bet gün sürecektir. 
. Bu geziye birçok öğretmenler 
•ttlrak edecektir. 

-0-

Mohawk otomobil 
IAstlklerl 

Türkiye yollarını uzun bir tet
kikten sonra, bu yollarda çalıtan 
<>toınobillere Mohawk markalı 
0loınobil 18.atikleri hazırlanmı§ 
"e bunlar Türkiye piyasasına su -
~laınk üzere yola çıkarılmıştır. 
"'•~ .. _... ___ ,_,.ı. t b"l laA .... 

-- •• •• ···-· ·r.- ·ı. o om.o ı ~ 

'llrlerlnfn TUT4rfye toprakları için 
~ dayanıklı lastikler olduğu id· 
dia edilmektedir. 

de müf ettite veriıf'n fransızca ins· 
pecteur olan sözd;ir. 

Gazeteleri açır: ız: Birinde ens
~ektör, ötekinde enspekter, bir 
başkasında ispektör, daha başka
sında inspekter L 

Bu sözün, tamnır. sekiz çe§İt ya. 
zıldığmı gördüm. 

Keıki bu kadarla kalsa .. Bir ga

zetenin bir sayhnnda bir türlii 
öbür sayfasında i:aşka türlü yazıl. 
dığı, olagan itler sırasına geçti!. 

Şaıtığım ıu: lJu sözü her bi
çimde her !ekild-:: yazıyorlar da. 
neden kılavuzd-ı olduğu gibi İs · 

pekter diye yarnıryorlar. Galiba 
Arnavudun ded!~ı gibi, İ§ inada. 
bindi. inadımıza. doğrusunu yaz. 
mıyacağız !.. 

R. R. Yücer 

~ 

uısam bir hikaye ı 

On bet günde bir çıkan "Ede
bi,, bir mecmuanın geçen sayısın 
da, Ankara caddes=nden Ankara. 
ya gitmiş methur bir muharririn 
"Ulusal bir hikiye,, si, ballandır;, 
ballandıra reklfım ediliyordu. E 
debiyatımıza hediye edilen bu ye 
ni eserini okuyunca bir de ne göre
lim: ''Ulusal Tüt'k hikayesi,, Fraıı 
sız hikayecisi Gi uö Mopassan'ın 
yarım asır önce yazdığı ve "To·
ne,, adlı kitabına ı. ldığı "Fini,, h i 
kayesinin berbat bir tercümesi de
ğil mi? 

Zava1 lı Mopassan ! Bu methur 
hi!caro:i mademki çalınacaktı, b.:ı . 
ri tetcümesi adamakıllı yapılsav 
dı 1 

Çamhcayı 
güzelleştirmek 

Hayvan nesli 
ıslahı 

için ... 
Bir cemiyet bUyttk 

gayretlerle çalışıyor 

Veni 
elektrik 
tarifesi 
billdirildi 

Bu yı1 hayvan sergi
lerine önem verilecek 

Kurulalı henüz bir yıl bile ol -
madığı halde, Çamlıcanın bayın • 
dırlaşmaıı yolunda çok büyük İ§· 
ler baıaran "Çamlıcayı Güzel!et • 
tirme Kurumu,, bu yıl ilk defa 10 
Ağustos gecesi Çamlıca tepesinde 
güzel bir kır balosu verecektir. 

Bir muharririmiz bu kurumun 
çahıması hakkında idare heyeti 
üyelerinden Gani ile görütmüttür. 
Gani diyor ki: 

"- Geçen yıl Atatürk büyük 
misafiri İran Şehintahı Pehlevi 
Hazretlerini Çamlıcaya getirmif 

ve lstanbulun bu en güzel yerin. 
den Boğazı ve lstanbulu kuıhakı
şı seyretmifti. O vakit biz 

Çamlıcalılar bir yandan bu iki a
ziz konuğun aramızda bulunma -
sından ötürü sevinç ve heyecan 
duyarken bir yandan da utandık. 

Utandık, çünkü yollarımız taş
tan ve molozdan geçilmiyor, ağaç
sız yollarda sıcakta bir gölgelik 

bile bulunmuyordu. lıte Çamlıca· 
yı Güzelleştirme Kurumunu bu u
tanç doğurdu. 

Ceryanıo kilovat 
saatinden 14,75 kuruş 

alınacak 
Bayındırlık Bakanlığı İstanbul 

Elektrik Sosyetesinin üç aylık fi · 
yat tarif esini yapan komisyonun 
hesaplarını gözden geçirmit ve E
lektrik Sosyeteıine yeni elektrik 
fiyatını bildirmi!tir. Yalnız ha -
kanlığın koyduğu bu fiyat bir ay 
evvelinden itibaren, yani bir Tem· 
muzdan ötesi için muteber olacak
tır. Bir Tetrinievvele kadar, üç 
ay için bu tarife devam edecek ve 
1 T etrinievvelden öteıi için yeni · 
tarife teıpit edilecektir. 

Bakanlığın Y.eni onayladığı ta -
rifeye göre lstanbulda tenvirat i
çin aarfedilen cereyanın kilovat 
saatından 14 kurut 30 para ve en
düstride sarf edilen cereyandan da 
7 kurut 10 para alınacaktır. 

Şehrimizdeki bayındırlık aos • 
yeteleri bat is~ktörlüğü bakanlı
ğın bildiriği üzerine bu durumu 
Elekkik Sosyetesine bildirmittir. 
Sosyete, abonelerinden Temmuz 
ayına ait elektrik sarfiyatı para -
sını bu tarife üzerinden almağa 
haılamııtır. 
~ 

Tarım Bakanlığı (Ziraat Veka
leti) bu yıl yurdun muhtelif yerle· 

rinde kurulacak hayvan sergileri
nin daha verimli olması için ilgiJi 

olanlara bir bildirik (tamim) yap
mıttır. Bu bildiriğe uyarak Birin -
citeırinde ıehrimizde açılaca!< o -

lan hayvan sergisine büyük bir ö
nem (ehemmiyet) verilmektedir. 
llbaylık Baytar Direktörü bakan • 
lıktan aldığı emir üzerine evvelki 
gün Edirnekapıya giderek temiz. 

lik ahırlarını gözden geçirmiştir. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
hayvan ,sergisi Edirnekapıdaki te
mizlik ahırlarında açılacaktır. 

Tarım Bakanlığı bu yıl sergiye 
getirilecek hayvanların birinci 
gelenlerine 2000 Tlirk lirası ikra· 
miye verilmesini bildirmi~tir. 

Hayvan tergisine bu yıl lstan • 
bul civarındaki bütün köyler hal-

kının İ!tİrak ettirilerek sergının 
faydalı olmasına çalışılmaktadır • 

Sergi dolayısiyle temizlik ahırla -
rmda bazı değişiklikler de yapıla· 
caktır. 

--0-

Doktorlar 
Doktor Besim Ömer ile Akil Muht.aı 

ve Necmeddin Rıfat Venedik yoluyle 
Avrupaya seyyahate çıkmışlardır. 

--0-

Şu bir yıldan az zamanda güzel 
bir programla çalıştık. Yollarımı· 
zı tattan temizledik. 3500 ağaç 
diktik. Şimdi Çamlıca ıuyu batı -
Sarıkayı, Sarıkaya - Libadiye, Kı· 

sıkh • Y eniköy yolları tamamen a-
Telefon sosyetesinin 

milmesstlleri Paşabahçe fabrlkası-u nı 
ğaçlandırıldı. Bu aiaçlan bize 
verdiren Tarım Bakanı Muhlise 
karşı büyük bir minnettarlığımız 
vardır. 

Büyük Çamlıca tepesine de 800 
çam diktirdik. Ağaçlarımızın hep
si tutmuştur.,, 

-0---

Kültür milfettlşlerl
nln toplantısı 

llk okul ispP.ktörleri (miifettif
leri) dün Kültür Direktörlüğün. 
de toplanmı!lar ve nakil ve beca
yiılerini istiyen öğretmenlerin is -
teklerini gözden geçirmişlerdir. 
Bu istekler bir rapor halinde Kül
tür Direktörlüğüne bildirilecektir. 

--<>-

Numarasız kayık 
ve sandallar 

Boğaziçinde işliyen motör, san
dal ve kayıkların numarasız. dola
şanları görülmüttür. Bunların A • 
ğustos ayı içinde yazılarak numa
ra almalarının temini belediyece 
Sarıyer ve Beykoz Kaymakamlık
larına bildirilmittir, 

Telefon Soıyeteıinin hükUıne -
timizce satın alınması itlerini ko· 
nuımakta olan a.osyete mümessil
leri, hissedarlarla görüımek üzere 
Londraya gitmişlerdi. Dün dön • 

mütlerdir. Hissedarlarla görütül· 
müt ve lizımgelen talimat alın· 
mıttır. Mümessiller konuşmalara 

devam için bugünlerde Ankaraya 
gideceklerdir. 

--0-

Motostkletle 
seyahate çıkan bir 

Inglliz 
Amold John Gregory adında 

bir İngiliz mühendisi, motosiklet
le Londradan kalkarak bütün Av
rupayı dolatmıt ve dün, Edirne 
yolu ile tehrimize gelmittir. 

İngiliz mühendiıi diyor ki: 
"- Yaz tatilimi geçirmek için 

motosikletle bir gezintiye çıktım. 
Türkiyeden Suriye , Filistin yolu 
ile Arabistana, oradan da Mısır, 
Tunus ve Fas yolu ile ispanya ve 
Fransadan fngiltereye dönece - , 
ğim.,, 1 

yangınının zararı 

Patabahçesinde inhiaarlara ait 
ispirto f abrikasmda çıkan yangı· 

nın sebebi hakkındaki araştırma • 
lar devam etmektedir. 

Yangın, bir tite deposunda şi~e 
kılıflarının ateı almasından çık • 

mıf tı. Bu ı~retle kırılan, islenen 
titelerin ortaya koydu~u zarar, 

§ayi olduğu gibi 200,000 lira de • 
ğil, ancak 20,000 liradır. Ve bun· 

lar sigortalı olduğu için, tabiatile 
bedelleri alınacaktır. 

-0--

Tramvayların 
pencerel~rl 

Havaların çok sıcak gitmesine 
rağmen tramvaylarda bazı bilet -

çilerin hiç pencere açmadıklao 

görülmüştür. Uray (belediye), sos 

yeteye yazdığı tezkerede gidiş is· 
tikametinde daima sağ pencere • 

lerin aÇık, sol pencerelerin kapalı 
bulunmasını bildirmiıtir. Ayni za· 

manda ön kapılar kapalı, arka ka· 
pılar da açık bulundurulacaktır. 

f = 

[ ŞEHRİN DERDLERİ l _zsacs:ıaa 

Bir şoförle derdleşme 
Taksim Sır:ıscnilcrdc 1813 numarah otomobilin şo _ 

förli Mazhar :ınlatıyor: 

- /Jizim de birçok dertlerimiz ı·nr. Bunlardnn bi -
rirıcisi bozuk yollardır. Bu yollardan ne çektiğimizi bir 
biz, bir t!e Allah bilir. 

- J tanbu]un en bozuk yolları nerededir? 
- }' enişehirde, Tarlabaşının alt tarafında bir de Ba· 

lat Eyüp yolu. Eyübe gitmek istiyen aeggahların heP8i 
bu bozuk ııollardan geçmek mecburiyetindedir. Eyübe 
ı-armcaya kadar zavallıların içleri dışlanna çıkıyor. 

Bu halden biz de çok mahcup oluyoruz. 

- ikide bir de olan şu otomobil kazaları için ne der· 
sin? 

- Kabahati lıerkes şoförlere atar· Fakat doğruaunu 

isterseniz şoförlerin ekser kazalarda hiç kabalıati yok
tur. Kabahat kazaya kurban gidenlcrindir. Bunların 
hemen hiçbiri yolda yürümesini bilmezler. JlescUi siz 
'!'~n~az_~an gidiyorsunuz. Birdenbire karşıya geçmek 
ırın onunuze çıkıverirler. Yahut yürümekte olan tram
ı•ayı U~t;"!_ek için sol taraftan geçerken birdenbire iram 
ı·~yın ~nundcn tekrar önünüze çıkarlar. Şoförler nasıl 
b~~ tal~matname ile hareket ediyorlarsa halka da yü -
rumeyı, seyrisefer talimatnamesini öğretmek lcizımdır. 
- Şoförlerin en ziyade şikayet~i oldukları şey nedir·: 

- Cezalar. Hemen söyliyeyim ki belediye memurla • 
rının şoförlerden kestiği cezalar <;ok ağırdır. Zaten ka· 
zancımu azdır. Güç belci, kıt kanaat geçiniyoru=. lJir de 
üstelik kesilen cezalar bizi büsbütün müıkül ı•aziyctc 
sokmaktadır. 

n 



' Toprak altında her gün yeni bir 
tarihsel hazine bulunnyorı 

Bir Bizans Kralının 
Lahdı ve kemikleri ortaya çıktı 

Dün Edirnekapıda yapılan ka
zılar (hafriyat} neticesinde çıkan 
kıymetli bir tablodan ve bazı li.· 
bitlerden bahsetmittik. Yeni çıkan 
izerler (eserler) arasında 11ve12 
nci yüzyıla ait olduğu umulan Bi
zans krallarından Alexis Kome
nin mezarı da bulunmuıtur. 

Lihtin içinde kemikler ve kafa. 
lar vardır. 

Kemankeı Muıtaf ap&fa camii
nin ıarka bakan cephesinde bir 
merdiv~n bulunmuıtur. Bu merdi. 
ven evvelce bulunan papaı mezu
larınm altına doğru inmektedir. 
Bu mezarların altında bir baJ'ka 
kilise olduğu an!aıılmııtır. 

Kazılar hakkında Profesör 
Schazmann ıunlan ıöylemiJtir: 

- Bu hafriyat 15 güne kadar 

bitirilecektir. Bu itler bitince Lo
zana döneceğim. Eier Türkiye 
hükUnıeti müsaade ederse ilkba
harda tekrar ıeleceiim. 

Papaı mezarlarında bulunan 
güzel freskler, ~k mahirane su
rette Üzerlerine tutkallı bezler ya
P.ıttırılmak suretiyle yerlerinden 
çıkarılmııtır. Bu çıkarma çok e· 
ziyetli olmuı fakat hiç bir fresk 
sakatlanmamıtbr. 

Müzeler idaresi mimarı Kemal 
Altan bu kazı (hafriyat) yerinin 
bir planını hazırlamıtbr. Bu plan· 
da kıymetli eserler bulunan yerler 
tespit edilmiıtir. 

Şimdiye kadar yapılan hafriyat 
'Ve bulunan eserleri daha iyi anla. 
tabilmek için plan çok kıymetli
dir. 

Dolfüsün ylldönümünde 

Bir Ingiliz gazetesi, 
Avusturya 

işini inceliyor 
A'\"USturyJınm bugünkü durumunu e-ı 

le alan ''Mançmer Gardiyan,, geçen 
yıl öldürülen başvekil Dollüsün ~im -
di yokluğunun daha büyük surette se. 
Dldifini yazarak, bununla, şimdiki 

tarafa bırakın, bir nkitler HahBburg 
idaresi a1tında bulunan komşu mem -
leketler endişe duyabilirler. Ve belki 
silah kuvvetile müdahale ederler di
yor. 

haŞ'-ekili de aşağılamak istemediğini Gazete bundan sonra, ortaya çıka . 
ila,·e ediyor~ Avasturyanın başma cak herhangi hldiseye kar_şı kendi • 
gelebilmesi muhtemel olan birkaç sini tahkim etmezse, Avusturyanın 
hadiseye çok dikkate defer bir tania emniyetsiz.liğiaden bütün Orta Avro • 
isaret ediyor panın mUteess1r olacağını yazıyor Ye 

BARER - Aqam P~ 

Tarım 
enstitüleri 

CU,'t!HURIYET - YlUUls Nadi Ta
rım enstitüleri ülkeye w ulıua nt1.1ıl 

daha fazla favdalı olabilir ba.flıklı 
yazııında diyor ki: 

Bizce memlekete yagılarak ve UmJ 
memlekeUe ger11er bir çok B1U1titü bö
lükleri tırmakla elde edUebilir: 

BtZfları Anlcaradald mstitilre bağlı 
ve çalıpna metodlannda hep onun yo. 
lunu kovalıgan bölükler, Brınlann 
hepaini birden açmıya imkdn goldur 
tabii her bölüğün açılmaaı adam -oe a· 
raç meaelcsieir. Fakat eğer bu 
bölüklerin yavaş gavaı açılmt1.1ı 
fikrinde birleıiraek, rMmkke • 
tin nerelerin.de emtiüt bölükleri a • 
fllaı:ağını filndl.den kararlaıtırabill • 
riz, ve önemleri itibarile bunları bir 
ucundan açmaya da b'Zflıyabiliriz. 

KURUN - AS/iti US haftada dün 
ya siyt1.1asına gaptıiı toplu balatııtı 
bugün IJtlpmaktadır. 

Holldnda buhranından. Bulgaıütan 
da olanlardan, Almanyada Nazi dÜf· 
manlığıntlan, /ngilterenin deniz silJa• 
sasından bahsediyor. 

ZAMAN - Zavallı Avrupa adlı 
btZfyaZl8uula M. Muolininin bir miUl 
det cvı-el yazdığı bir makahsind.e U • 
l11&lar Kurumuna ratnuı olmasından 
bahsetmekte ve demektedir ki: Av • 
rupayı ve belki de bütün rrıeUniyett 

tem.sil eckn :ve temsil ettiği idttia ola· 
1UUı resmt bir heyet lffıkkuıda bu ka • 
dar ağır sözler söyliyebilmesi için AV• 
rupanın bihakkın :~wallı olması lazım. 

gelir. 
klcrinu·TüYil9i 
Avrupanın durumuna bu karıfıJclığı 

rcren Musolininin Rabeı lfinde bu ka 
dar ileriye gitmiı olma.ıı belki de Ba
beıte patlıyacak sildlun Avrupatla 
patlamama sebep verecelıür. Bizce 
buntÜut en çok mes'ul olacak Mr>kt 
Fransadır. ltalllanlarla 11CPtıkları 
Ro::ıa andlaımcmnda 1935 senesinin 
bir düzenlik yılı olacağr.nı s6yllgen 
Fransızlar bugün Avrupanın haldka • 
ten bir dilzenlilc lfllı geçirtlijtni fUltı 
edebilirler!,. Biz ;Jf. Musolini Ue be • 
raber tekrar edelim: Ztwallı Aunıpa! 

lYustriryanın şimdiki başvekili Şu- Avusturyada mAkul bir yaşayış miya
r;lııg, büyük malumat sahibi bir adam. ırı temin edilmesini tnmye ederek A
Kendisine hiç de maharetsiz denemez. vusturya ile cijğer Tuna devletleri a • 
Fakat öldürülen Dolfü~ daha sıcak rasında serbest ticaret ''iicude gelme
kanlı idi. Ve herkesin müzahcretini 1ra sini istiyor. Yaşay:ı§_ miyarının böyle -
zanmal\ta kabiliyetli idi. Dotriis, bir ce yükselecefine işaret ediyer. A • jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
büyük Janlış iş yaptı. Al"UStnryada vmtur,ra, ayni -ıamanda bu devletler. 
sosyalistlere hücum ederek 1934 şu • le siyasal bakımmdan da dost olmalı. 
batındaki isyan sebep oldu. Şüphe · dır. Avusturyanın bitaraf kalması 
Biz bunu kendiliğinden yapmadı. Şüp- menuubahs olduğu içjn, büyük dev • 
hesi.z, Musolini tarafmdan zorlan - Jetler de onun istiklalinin de·rnınına 
mııtı. Yahut Hay.an·erin şefi prens yardım etmelidir. 
Sterhenıherg zorJanııştı. Gazete, Jtalyanm Avusturyanm is-

Fakat Starhemberg'in yaptığı ve tiklalindeki ilgisini ileri sürerek, t -
yapmasına müsaade edildiği i~lerden ta.ıyanın diğer taraftan bir Afrika 
başvekil olarak yine Dolffü:ı !MS'ul • macerasına girmiş oldgğunu, Avustur 
dü. yanın mukadderatının, Habeşistan 

Dolf üsün, bu yanlış hareketinden clajhklanna ,.e mağaralarına bağlan
dolayı feUketler çıkmış olduğu bugün dlfmı, n bugün iserlsile meşgul olan 
bellidir. Almanyanın istikrarını temin ettikten 

".Avusturya bugün hl.la bunun acı- sonra birinci sınıf bir süel kuvvet 0 • 

ıwıı çekiyor. Çünkü Avustur;rada sos larak, A vusturyanın bugünkü nziye. 
,. yalistleri orta dan kaldırmakla N aıi • te meydan okuyacafmı yazıyor· Ye 
]erin baş düşmanı ortadan kalkmış o- "eğer meydan \'U'iline, Avusturyayı 
Juyor· Almaya ilhak edecektir!,. diyor. 
".Avusturyanın istikbaani düşün.---------------

"düğümüz vakit, Anstury:a Nazilerin 
eline geçe::ck mi, geçmiyecek mi diye ... 
soruyoruz. Bu sorgu, (A'lusturya Al· 
manlarm eline geçecek mi?) demektir. 
Çünkil A'~turyah Nuiler, ATilltur
~n da vasıl oldağu (daha biiyük bir 
AJmany~) ülküsünün gerçekleşmesine 
yardım ~den aletlerden dıı'ha az bir 
şey değillerdir. 

Naziler .Alman hududundan paraca 
yardım görüyorlar- Fakat bu yardım 
şimdi daha az açık ve bütün ihtimal • 
]erde, ve daha az esaslıdır. Çünkü A· 
"·usturya ticareti bir parça diiıelmif -
tir. Avusturyaya çok yarayacak olan 
!eyyah nakUyatmda ve bir tezaytit 
görülüyor· Bu suretle Nazilerin işine 
yarıyacak hoşnutsuzluklar azalmı~ • 
1ır. 

Romanyadan 
gelen 

göçmenler 
Ankara, 2 - Yabancı ülkeler • 

den yurdumuza getirilen gö:çmen· 
ler hakkmda lç Bakanlık yönet -
gesi tu beyanatta bulunmuıtur: 

"- Şimdi Romanyadan aürekli 
röçmen ıelmektedir. ~ -
lerin bir kıımı lıtanbula gelerek 
oradan mürettep yerlerine gönde· 
riliyorlar. Diler bir kıaım da doğ
rudan doğruya gidecekleri yerle
rin iskelelerine çıkarılıyorlar. Bu· 
günkü aevkiyat daha ziyade Ça • 
nakkale Ye Tekirdağ viliyetlerin-

Hasan 
Acı bademyaQı 

ve yaQsız kar 
kremi eri 

Çilleri kat'lyyen 
tzale eder 

DUnyada mevcut kremi•· 
rln en neflalerl, en arhhfterl
dlr. Nazik clldll udınların 

hayat ark•d••111Jr. lht1Jarları 
gençıe,tlrlr ve gen~lerl gU· 
zene,tlrlr. lnaan• ebedi bir 
taravet veren HaNn acı ba· 
demrall ve yapa kar 
kremlert unutm•Jlnız. Kutu9U 
80, tUp hallnlla 20, TOrklyede 
Y•P•llP da Avrupa etiketi 
J•P~Ml•n ve hmlln aldMlın 
kremlere veaalr ıtriyat. 

aldadm•ıı111z. H•••n m•rk•· 
aın• dikkat ediniz. 

Hasan Deposu ı 

Ankara, latanbul, Berollu "A,·usturya hükOmeti de, bugün ar
tık teşkilltlan fena halde ve az ol • 
muş olan Nazilerin daha tehlikeli fa. 
aliyetlerini durdurmakta daha ener • 
jile hareket etmi_ştir. Nihayet önü • 
miizdekf birkaç ay içinde silahlı bir 

dedir. Göçmenler Romanyadan 11•••••••••••••••1 
bütün eıya, hayvan, tohumluk ve 

isyan olacafa benzemiyor .. ,, 
-..W~ Oa?'tlfyan,, gazetesi, 

Babebarg ha.nedannım A vusturyaya 
diinmesl fhtfmalfni ele alarak "bunun 
başlı başına büyük biri~ olduğunu bir 

yiyecek zahireleriyle bera'ber ge • 

liyorlar. M~acirlerin bütün ihti • 
yaçlarmı ~ka1'9damak üzere her .-t
)lyete lüzumu kadar tahsisat gön
derllmiftir.,, 

Rerberlerln 
hafta taWI 

Berberlerin hafta tatili i~ nihayet 
yoluna ;irmi~ benzemektedir. Ber • 
herler kurumunun yaptıfı tepbbtlsler 

3 ACUSTOS - 1935 

Kabataş havuzu için 
müteahhit ne diyor? 
Durgun suya akan umumi aptesane 

Gazetelerin yazıları, belediyeye 
vız geliyor. aldırış bile etmiyor 

Dünkü nüı .. ı hut müteahhitle yeniden anll'-J•' 
mızcla, "Benim rak ve ona para vererek temizlet• 
ıörüıüm,, ıütu· mek itini kendisine devretmelidir. 
nunda, Bayan Dün de ta.nir ettiiimiz gibi, bii-
Hatice Süreyya· tün o semt bundan tikiyetçidir. 
nın Kabataf ha- lıkelede vazifesi olanlardan bi· 

1 

vuzundan tiki- ri ıunu anlattı: 
yet eder bir yazı. - Haydi, biz kendi aramızda 
ıı çıkmııtı. Ha- birbirimizi11 ayıplarını görmem .. 
vuzun müteahhi. ğe, örtmeie çalıtıyoruz. Fakat '··ı 
di olan ve Lba- H•vuzun havuzun yanına sefaretlerin mut· 
tafta tramvay mUta•hhldl )arı yanaııyor. Sefirler, ıefire1er 
durajında bak- Bay Haf. Ahmed burunlarında mendil tıkalı, yüzle-
kal dükkinı sahibi olan Bay Haf. ri, mide bulantısından burutmU9 
Ahmet bir muharririmize demiıtir olarak bu iıkeleden geçiyor ve ö;-· 
ki: lece muılarına biniyorlar. Bari oft· 

- Bu havuz maliyeye ai~tir. lara kartı ıehrjn bu ayıbını ört· 
Ben, onun müteahhidiyim. içeriye sek ... Diier taraftan havuz, Dol· 
ıiren kayıklardan para toplar, def. mabahçe •&rayına pek yakındır ... 
terdarhğa yatırırım. Fakat, ha- • • • 
vuzu temizlemek defterdarhğın Burada, belediyenin vurd~lll 
vazifesidir. Ben, bu havuz itin- duymazlıiını kaydetmeden de ı•· 
den ziyan ediyorum. Böyle oldu- çemiyeceiiz. Kabatqta SetU.tü· 
iu halde. kendi cebimden yüzler· ne çıkan yokuıun pisliği ve on bet 
ce lira aarfederek, dibi piıliklerle ıündenberi ayni çöplerin yerinde 
dolan havuzun apmı açtırdım. durduiu hakkında evvelki ıün b: 
Ancak böylelikle takalann içint! yazı çıkmıt tı. 
aıimaıını temin edebiliyorum. Fa Bu ıabah o sokak hala temiz. 
kat ıazetenizde yazıldığı gibi, ar~ leıımemiı bulunuyordu. Bu ne lı· 
ka taraflar tıkalıdır ve çok pistir. kaytliktir. Sayın Muhiddin Ua
Buraıının temizlenmeıini gönül- tündağın dikkatini celbecleri:ı. Be
den temenni ediyorum. Zira, bü· )ediye, gazetelerde çıkan tikiyet 
tün civar halkı gibi biz de bun.dan yazılarına asla kulak asmamakta· 
çok müteeaair ve muazzep ol•J j'" dır ... Esasen Kabataf havuzunun 
ruz. Eğer teahhüdümde hu"lızu temizlenmesi icap ettiiini de ıa· 
her ıün temizleJP:ek olsaydı, ~lbet- hibine ihtar etmek, ıene beleaiye
te temizlerdim. Zira, bu vazife· nin vazifeleri içindedir. 
)eri yapmalCtan kaçar adam deği· lıin ıaribi, orada, bütün İ>l~lik· 
lim. leri havuzun dursun auyuna akan 

• • • ve kokuaundan geçilmiyen ltir a• 
Müte~hhidin bu aöyledikleriyle mumt hali vardır. Bunun da ora· 

iş bitmit değildir. Mademki b vuz dan keldırılmaıı lizımdır. Fakat, 
defterdarhğındır ve temizle,nek varakı t!ıİhri vefayı kim okur, kiıD 
ona düıüyor, o temizletmeli. } ... dinler? .•. 

Yüzme ve 
yelken 

birincilikleri 
8uglln ve yarın 

Modada .yapılıyor 
Bu hafta diyebiliriz ki ıu spor

larının en zenıin haftaııdır. Dün
den itibaren bathyan muhtelif mü. 
aabakalara yarın da devam edile· 
cektir. 

Denizcjlik heyetinin çok gay. 
retli çahımalarının aemerelerini 

Kültür işleri 

Saffet Ankanın 
başkanlığında 

toplandı 
Öğretmenlerden yapılan Mrp• 

lar neticeıinde yeni hazırlaaaıt 

müfredat proıramları l:ritmiıtir. 

Dün Ankara da kültür bak•nı Saf• 
fet Arıkanın bqkanlıtında bir 

toplantı yapılmıf, ıerek prosr••• 
gerek kültür itleri etrafnda konu
ıulmuttur. Toplantı bqün de d., 

vam edecektir. 

görüyoruz. Kıymetli uzuvlardan ,--------------
mürekkep olan heyet, çok nezih 

bir ıpor olan denizcilik alanında 
büyük varlıklar göstermektedir. 

Dün lıtanbul mıntakası yetken 
yarqlan yapıldı. Y arııların neti. 

teıi ancak yarın belli olabilecek 
ve lıtanbul relken birincisi ıeçil· 
mit olacakbr. 

Yuqla• buıün ve yarın da 
devam edilecektir. 

Buıün aaat 14 de n yann 10 
da Moda havuzunda yüzme ve at
lama 1eçmeleri yapılacaktır. 

Bundan batka ıene bugün •aat 
14 de ve yarın 10 da mıntaka yel
l<en birinciliklerine devam edile. 
cektir. 

netieesinde, kamutaym önümüzdeki 
toplanana kadar, Jstaııbul berberle
rinin nafta tatili yapması için beledi
ye endimeninln bir karar ' 'ermesi ta
karrür etmfıtir. 

Parafe etlllen 

Fransız - Türk 
Tecim anlaşması 

Dün ilk defa haber veTdiiimiı 

gibi, Türk • Framız tecim moda• 
viYendiai ile klirinı anlatınaıı pa• 

rafe edilmittir. Akitler bemn bü
tün mevad için en ziyade müaa • 

adeye mamv millet MUiDi mu " 

hafaza etmektedirler. Türk!ye Bü• 

yük Elçiai Bay Suat, müsakerel• 

rin sonunda hlkim olan ani~ 
ruhundan dolayı memnuni,.tiıll 
bildirmittir. 

Tecim anlatmaamın hiiküml• • 
rine ıöre Franaızlar TürkiyedeO 
yüzde otuz 1'eı niıbetinde fasla 
mal alacaklardır. Bunun için aıs • 
laımaya gereken kayıtlar koamtll 
tur. • 



Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 82 

Yol.da düşmana rasqeiirse? .•. Frenk 
sülegmanın aklına bu. korku gelmişli. 

Dal,.n da onun gibi yaptı ve Diyorlardı ıanki... - Sahi! ... Demek ki ba§ım O· 

•ordu: Frenk Süleyman adamakıllı nun için dönüyormuf. 
- Ned~n? Ne oldu? Yoku Pi- kızmıttı. Arkadqına: Kalkmak için kımıldandı. 

Yale Beyin... - Yürü, gemiye gidelim ... Bat· Zorluk çekiyordu. 
- Hayır ... Hayır •.. Piyale Be- lca De yapabiliriz? Fakat kendisini zorladı ve: 

tin dlr luzlarm ıüzelline bile al· Dedi. - Epeyce yorulmuıum ... Hasta 

dırmas. Hele l&Y&f alanında. lifı- Dalyan onunla beraher yürüdü. mıyım? ... 
nı da .. -·•··· · Diye mırıldandı. 
_O~?... Sandalda birdenbire sözü yenideıı _Çok kan kaybettiniz reis! ... 

n __ ... 2_ • • 
- .IMSaUU, 11ttı ••• 
- Nereye? .•• 
- lstan1'ula .•• 
- Fakat. .. Nasıl? Ne zaman ... 

8izinfle ala1 mı ediyorsun? 
- Toplantının bqlangıcında, 

Salel'.nodan eenuba dofnı uzakla. 
fan lıadrrpyı prmediniz mi siz? 

- Gördük ... Ketf e giden kadtr
ıayr deiil mi? 

- o ketfe sitmiyordu ki ... ls
tanlaı.ıla sidiyordu. 

- l8tan1"ala iDi? Ne aöylüyor-
1\111? y Oba ... 

-- Em ... Sizin aradıiınız genç 
kız da onun içindedir ... 

f renk Süleyman bir küfür ıa • 
~u. 

Klhya onun aizını avcuyla ka
padı ve: 

- Suı ! .. Bundan ne fayda var? 
PiyaJe Beyi aörmek için geç kal
dıiınızı aöylemekle 7anbt mı yap.. 
lllısım ? ... 

Diye aordu. 
Dalvan Mustafa: 
- Fakat. •. Bu bir .... 
Diye kekeledi. 
- Kancıklıktır ... 
Diyecekti. Fakat bu sefer <1nun 

l.izrnı da Frenk Süleyman kapa
lnıttı: 

- Laftan hayır gelmez ... Sahi
den lbç kalmııız. 

Cenuba doiru süzülen Türk ka· 
dll'P.aaının ıittiti yola baktı. 

Orada, bir taraf ta yeıil ve ka· 
Yalık kıyılar, bir tarafta da ala
bi1 di f:ine uzuyan engin bir deniz 
\'ardı: 

- Bu kadrrıayı tek baııns na
•ıl aön-:leriyorlar lstanbula ? ... 
Yol ~a dütmana rasgelirse? ... 

Frenk Süleymanın aklına bu 
lrcrk"J ıelmifli. 

Fakat ıonra dütündü ki, lstan· 
bul, Adalar denizi, Navarin v~ Me 
•irıack.n ı~en zafer yolu, Türk 
donanması tarafından iyice tara. 
halı on bet gün bile olmamııtı. 

Bu nrada oralarda dütman ge
'l!lİ'erinin ,ezmesine imkln yok. 
l\t. 

Frenk Süleyman önüne hllktığı 
&aman Turgut Reisin. bir filikaya 
l>inerek gemiden uzaklaıtıiını, 
kurdoilu Ahmet Beyle Daltaban 
Oıman Reisin arka arkaya önün· 
ele" pçtilclerini gördü. 

llriıi de Kızıl Kadırganın iki 
ta1unmıt lnendini tanımı~lar, bı. 
1rk a1tndan tülümsemitlerdi. 

D....a.. kf e11lar da olup biteni 
\Ol,.orlardı Ye 1Mı hal, hoılanna 

• ,.lt: 
~ Biz doğrusu korktuk ... 

- Şeytan diyor ki, hemen tim· N. · ? - ıçın .... 
di demiri al, yelken kürek ~enu· Frenk Süleyman bu korkuyu 
ba git ... Giden kadırgayı yakalll söylemek istemedi. 
ve Beatriıi güzellikle vermezler•*' Dalyan dosdoğru cevap verı:ii: 
zorla al!... Bu, benim artık kanı· - Öleceksin diye ... 
ma dokunmağa baıladı. Hiç bir Bu söz Hüsmenin gücüne gitti. 
fey olmaıa ve arada reisimiz bu- Kendini toparladı. 
1unmaıa bile bizim esirimizi n~· Birdenbire dimdik oldu. Baıını 
sıl oluyor da batkaları elimizder. tunçtan bir heykel batı gibi aert tu 
alıyor? Nasıl oluyor da onlara kap tuyordu. 
tırmıt oluyoruz?... - Öleceğim diye mi? Ben mi?. 

Sahiden bu böyle idi. lspanyolların yüzünden ha! ... 
Limandaki Türk donanmsaını 

gördü. ve 
Bu sadece Hüsmenin atkı, '\r

zuau değil, Kızıl Kadırganın 
leventlerinin onuru idi. 

lkiıi -de gittikçe kızıyorlar<iı. 
Kızlunlıktan, palalaTmın aapla. 

rını bir balmumu gibi eritecek ka· 
dar korkunç bir kuvvetle skıyo1 · 
lardı. 

-62-
HOSMEN KOPOROYOR ! 

Bir aralık Kızıl Kadırga•»i" 
genç reisi, durgunlaıtı. Yüzünii'1 
sarılığı azaldı. Ateti azaMı ve çok 
geçmeden gözlerini açtı. 

Daha demin etrafına. tanı rna· 
chjı bir manzara karı111nda !c:l I· 
mıf gibi bakan genç reis. tam nıa.. 

ı:uiyle aklı batında bir adam1hn 
farksızdı. 

Ya vatça doğrulclu. 
Leventlerine birer birer baktı. 
Sonra gözlerini uğutturdu. 
- İspanyollar kaçtılar mı? Bu., 

ruı nereaı •... 
Diye kekeledi. 

Cevap beklemeden sözüne de
vam etti: 

- Ha!. .. Kızıl Kadırgada 'mi. 
ıiz ... Ala!... Fakat buraya ne %a· 
man geldim ben ... 

Frenk Süleyman ona kısaca an
latmağa baıladı. 

Karadaki ıavaıı, ve orada vu 
rulduğunu söyledi. 

Hüsmen Reis elini batına ıötür. 
dü. 

ı·-··· ..... .. . 

- Biz Salernoda bulunuyon1:z. 
Bu da bizim filo ..• 

' Gö;düiü manzara hoıuna iİt· 
mitti. Ona kartı durarak belki 
daha da bir çok söyliyecekti. Fa· 
kat anıızın sözünü kesti: 

- Frenk Süleyman! ..• 
B . ? - uyur reıa ...• 

- Beatris nerede? ... Onu bizim 
karakol gemilerinden birine bı. 
rakmııtım. Kaptanın adı... Adı 
neydi? ... 
Batından aldığı yara onu oltfrk. 

ça saramıttı. Öyle ki hatıralarım 
bile kolay kolay derleyip tophya. 
mıyordu. 

Fakat kendisini öyle iyi kullanı· 
yor, o kadar çabuk iradesini kıır.1· 
çılayordu ki, aradan çok geçme· 
di ve hiç yaralanmamıı gibi ol· 
du. 

Frenk Süleyman, Türk kar~kol 
gemisi kaptanının adını söyledi: 

-Topal Şaban ... 
- Fakat nerede o? ... Kız' ge· 

miye getirmedi mi? Buraya geiir 
medi mi? 

Frenk Süleyman hikayenin bu 
tarafını da anlatmağa baıladı. 
Genç kızın Piyale Bey tarafm1.lan 
alındığını, kendi gemisine gönde
rildiğini, oraya kapandığım ve 
saraya aöndermek istediğini s5y 
lediği sırada Hüsmen Re~s birden
bire köpürdü. 

(Devamı var) 

·--.._-------~-

aibnlttl ı Dünyanın en hızlı giden bomba tayya rısi nlan yeni bir Brcguct tipi .. Bu tay· 
- Eh ... Hüsmene de yaraınadı. yare Frmw11 ordutıı ifllı l/f!Pılmııhr. lrindtti pilot Kost'tur. 

( D tUı (Fil v ©1 ~ Y ~~o o lFll n n 
~®~Önd®oaa 

Fat'\rOnnamf? adlı ••~• l!'arıs1 
Nakleden: tarih romanından ahn"'"•~n· 

( Hat it:r Süreoya) __ı 
·~=======;;~===No.23_ 
Hüma baharda ~ çiçek açan 

süslendi, meyva ağacı gibi 
kokulara büründü . 
Ferruhla Hürrem, arahk 
bırakılan kapıdan sultanın .. 
bahçesine girdiler . 

Hurrem, F erruhun ba!mdan ge· 
çen macerayı evvelinden aharına 
kadar anlattı. 

Hüma, bunun üzerine, öyle ta· 
şırdı ve öyle sevindi ki, Hurremin 
boynuna aarıldı, kendini kaybede· 
rek, delikanlıyı dudaklarından Öp· 

tü. Hemen çekmecesini açtı. Ora· 
dan inciler, yakutlar çıkararak 
delikanlının ağzına doldurdu: 

- Böyle güzel sözler söyliye • 
nin ağzına İ§te böyle mücevherler 
yakıtır ... Al, bunlar senin olaun ... 
dedi. 

Duramıyordu. Sevincinden ne 
yapacağını bilemiyordu. 

- Haydi, gidelim, dadıma me· 
seleyi haber verelim! - dedi. 

- Aman, sultanım ... Şimdi hı· 
rak, o, uyudu. Yarın sabah haber 
veririrz! 

- Olmaz... Şimdi gideceğiz ... 
Haber vereceğiz ... 
- Sevincini bütün dünyaya ilan 
etmek istiyordu. 

Beraberce, Parsanın odaıına 
gittiler. Onu kaldırdı•ar. Meseleyi 
anlattılar: 

Hüma: 

- Ben ne talihli kızmıtım ki, 
sevgilim buraya kadar gelmi§ ... 
diye yerinde sıç.rıyordu; dadısı • 
nın da boynuna sarılarak, onu iki 
yanağından öpüyordu. 

Üç kiti, sabaha kadar uyuma • 
dılar. Şehzade ile nas:l görütmek 
kabil olacağını görüştüler. 

Dadı, gene işin içine fesat ka • 
tıyordu. Hep battan savucu, kızı 
oyalayıcı vaziyetler yaratıyordu. 

Onu bir an tenhaya çekip: 
- Sen çocuk musun? Yoksa 

çıldırdın da bu ne idüğü belirsiz 
ressamnı sözlerine mi uyuyor -
sun?... Bana kalırsa, o, sahteka • 

rın biridir. Şimdi, nasıl oldu da 
şehzade buralara kadar· gelmiş 
bulundu?... Bakalım, resimdeki 

o.dam mıdır? Senin rüyada gör • 
düğün insan mıdır? ... Y okaa, bu 
sahtekar adam, ıeni mel'anetleri-

ne vasıta etmek için, kendi gibi 
bir ıeraeriyi mi ortaya koyuyor? .. 
Atik davran ... Sevgilin olduğunu 
anlamadan onu yanına uğratma ... 

Hele bahçenin bir kenarına gel • 
sin. Sen, kasırdan onu seyret. iki
miz birlikte, gelen adamın haki • 
kalen §ehzade olduğuna kanaat 
getirelim, ondan sonra yapacağı· 
mızı düşünürüz! 

Hüma, ~şık olmasına rağmen 

bu fikri makul buldu. Onun da i· 
çine §Üphe düşmüştü. Bu adam sa· 
kın yalan söylemesin. 

Tekrar Hurremin yanına gel · ı 
dikleri vakit: 

- Dostum! · dedi. - Şehzadeyi 
bahçeye getir. Bir kameriye altın
da olunun ... Kendisinin güzel!i · 
ğini seyredeyim. O da beni gör · 
ıün. Fırsat elverirse konusftlım 

~ . 
ıörüıelim ... Aman, sakın gönlü 

kırılmasın. Benden kendis}n! peli 
çok selamlar ıötür. 

Birçok h.diyeler vererek, Hur
remi Ferruha sönderdi. 

Delikanlı, saraydan çıkar çık • 
maz, rüzgarın önüne katılmıt ıi• 

bi, aceleyle ıitti. Hana vardı. O • 
rada, arkadaıını hir köıeye otur-

muf, hazin hazin dütünür 1'uldu • 

- Ne oluyorsun? Kalk! Sultan 
sana ıelim aöyledi. Seni bahçede 

bekliyor. Artık kederli sünleri • 
miz ıeçti. Talih, yüzümüze d • 
lümsiyecek ! · dedi. 

Bu müjde üzerine, biç.aN F eroı 
ruh, yerinden fll'ladı. O da Hur .. 
remin yanaklanm öptü. Arkada • 
fı, kendisine bütün macerayı ba• 
tından ıonuna kadar anlattı. 

- Her fırsatta fU Parsa cadm 
itin içine fesat katmak iıityor. 
Bunu, son sefer rene yaptı. An • 
ladım amma ne yapanın. Merak 
etme ... Yava9 da olsa menzile u• 
Iaıacağız! 

Böylece konuıarak hazırlandı
lar. Ferruh, kendine en çok yakı• 
§an bir elbise ıiydi. 

Hüma da sarar.da ayni suretle 
hazırlandı. Baharda açan ıünl 

bir meyve aiacı ıibi ıüılendi ve 
güzel kokulara biiründü. 

Ferruh ile Hurrem evvelce ka • 
rarla9tırılan tarzda Hümanm bah
çesine reldiler. Aralık bırakılan 
kapıdan içeri ıirdiler. 

(Devamı var l: 
SOYDAN 
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An n i bal' i 
taklit edenin de 

mukallitleri türerse 

HABER - Akşam rostası 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 
~ay~t~aılfll ~Dorri1moş ffil~~nlkô !§>Dır ım~~®ır~ 

Noso \'azan: Osman Cemal Kayf!lSlZ _.,. 

bir hükü· Samur kürklü bir adamın beyaz Siz olnıavasınız sakın 
atım haliçten denize sürdüğünü met m~~uru ?..:: Belki ~rarsınız 

görünce şaşmayımz! bızım agzımızı •.•• 
ra::oltuğumdaki kemana baka - f .. ~[ -·-~-ır--,-~""'3F'A'l_.Ç°"l1 

Di3•.>dar ki M!ster Halliburton, 
Alp cbğlnrını fil sırtında aşmakla, 
hundan 2153 yıl önce Annibal'in 
başarmış olduğu bir işi taklit et -
mek istemiştir. 

Gönül isterdi ki böyle bir işe 
kalkışan bir adam, Annibal'in 
füeşhur yürliyl· ~ iinü daha gerçek 
olarak taklit cts:n. Mesela o da 
Annibal gibi f jlini ta ispanyadan 
yola çıka~&ra!/ t="ransanın Güneyi-

. ( •. ı. 1! .ı. )., b b . 
nı cenuounu aştan aşa geçıp 

Alplere daya.-ısm ... 

Ron ırmağı kıyısına varınca 

kendi kendine sorsun: "Acaba 
Annibal fillerini ırmaktan karşı 
yakaya nasıl geçirdi?,, 

Ünlü Roma tarihçisi Livy bakın 
bunu nasıl anlatıyor? ... 

Filler önce ırmağın kıyısında 

hep b·fr araya toplandılar. Bu hay
vaınfo.rclan en azgın olanın seisi, 
hayvanı fena halde kızdırdıktan 
sonra, hemen kaçarak kendin i u
mağa attı. Kendisi karşıya doğnı 
yüzerek kaç-:ı.rken, kızgın lil de 
pe§inden suya atladı. Bunun i;ze 

rine lXitün filler onu takip ettiler. 
Fil sürüsü bir kere suya dalınca. 

artık ırmağın akıntısı onları har§l 
yakaya sürükledi. 

Gönül isterdi ki Mister Halli -
burton da Ron ırmağının kıyısın -
da dursun, hayvanı fena halde kız 
'dırdrkhln sonra kaldırıp kendini 
ırmağa atsın ve ense kökünde fi -
lin hortumunu hissede ede yüze -
rek karşı kıyıya çıksın! Annibalin 
yerine geçmek çocuk oyuncağı de
ğildir. Bu iş sinemada aktörlük 
yapmak kadar güçtür doğrusu! 

Bundan başka Annibal'le fille
ri Alplerin civarına ulaşınca, yer
liler ona dağ tepelerinden koca 
koca kaya parçalarını yuvarladı -
Jar. Yirm~nci yi.:zyılm Annibali de 
ayni sahneyi yeniden yaşatmak i
çin tedbirler alabilirdi. Hem bu 
çok pahahya malolmazdı. Çünkü 
alay olsun dye dağın sırtından a
şağıya doğru kaya parçalan yu -
varlıyacak adam çoktur. Bana 
kalırsa Mister Halliburton Alp 
dağlarını Annibalin geçtiği mev
limde aşmalıydı. Yanılmıyorsam 
Anr.ibal lmrabnm jaı: c?'t<ı:~nda 
değil. tam Birindtc!}rin ayının or
tasında geçmişti. Bu öyle bir mev
,i;'di;' ki "Alp geçitlerinin §İmdiki 

bekçileri, otomobilcilere yolların 
geçilmez olduğunu ihtar ederler! 

Eğer Mister Halliburton kışı 
beklemiş olsaydı, kendisile fili şaş 
kınlık uyandırabilirdi. Bu takdir
de o da Annibal gibi Alp tepele -
rinde dehşetli bir kar fırtınasına 
tutularak iki gün iki gece bekle -
mek mecburiyetinde kalırdı. 

Annibal fillerini korkunç yo -
kuştan aşağıya en yorucu tarzlar
da indirmişti. Şimdiki geniş oto -
mobil yollarının buzla örtülü ol · 
duğu zamanlarda bir fil yürütmek 
insana kış ortasında hayli ter 

döktürecek bir iştir. Annibal ise 
yolsuz, geçitsiz ve kaygan dağ 
sırtlarından fillerini aşağıya in -
dirmişti. 

Bir noktada, kocaman kayayı 

delerek yol açmaktan başka çare 
kalmamıştı. Anniba) bunu nasıl 
yaptı biliyor musunuz? Koca koca 
çam ağaçlan devirtti; kayaların 

üstünde büyük ateşler yaktırttı; 

taşlar kızışınca çatlatmak için ü • 
zerlerine sirke döktürdü; böylece 
yol yapıcılarının işlerini kolaylaş· 
tırdı. 

* • * 
Geçtiği yol boyunca Mister 

Halliburton acaba bir tek ağaç 
devirdi mi? Yol boyunca fili ge -
çirmek için en son çare olarak kız· 
gın kayaların üstünde sirke dök -
mek işine başvurdu mu? 

Annibalin Alpleri geçmesi öyle 
kollarını sallayarak yapılmış bir 
gezinti değildi. Şimdiki meraklı 

adamın seyahatinde "şimdi bir fil 
göreceksiniz,, levhasını tB,Jıyan 

bir otomobilin filden önce yürü -
tüldüğünü gazetelerde ok•.!duın. 
Annibal ise ne otomobil, ne de 
başka bir vasıta ile yerlilere haber 
vermemişti. O, fillerinin bir sür • 
priz olmasını İstemişti. 

Ancak Bay Hallihurton'un fili
nin de bir defasında epeyi heye • 
can uyandırmış olduğunu itiraf e

delim. Top seslerinden ürken fil 
kızmış ve oralarda manevralar 
yapmakta olan italy&m kıtalarına 
saldırmıştır. 

Bu yazı temmuz ayında bile 
olsa fil sırtında Alp dağlarını ge • 

çen bir ~d::ı.mla alay etmek ?-çi..,. ya• 
zılmamı~tır. Yalnız Bay HaJlibu:-
ton'un yaptıklarını taklit etmeğe 
kalkı§acak adamlar çıkaraa nelere 

- Sormak ayıp olmasın amma 
siz çalgıcı mısınız?. 

- Onun gibi .... 
- Ne ararsımz buralarda şin· 

ci?. 
- Demin falıma baktığın vakit 

ne aradığımı kendin söylemedin ., 
mı .. 

- Abe hırağ şinci letaifi de 
söyle ne ararsın yalnız başına hu 
bayırlarda avşam vakti?. 

- Nazlıyı arıyorum yahu!. 
İki çingene karıu biribirleriy • 

le çingenece bir şeyler konuştuk -
tan sonra yaşlısı bana döndü: 

- Siz olmayasınız sakın bir 
hükumat memuru?. 

- Ne münasebet?. 
- Eh olura .. Belki ararsınız bi-

zim ağzımızı? 
- Ne arayacağım sizin ağzını-

l'az günleri Çırpıcı Veli Elendi ta rallarında tel çalıp göbek atan 
Sulukulenin kiıçük kızları 

zı •• 
- Kimbilsin? Zere bizim çin. - Ahe sen nerelisin?. 

geneler içinde Nazlının sevdalısı - İstanbulluyum! 
çoktur. Belki kaçırdı her hangi - Abe çalasın onu bir daha 

d. l' l' ' birisi kadını çadırından .. Ona se- ın ıye ım ... 
beb... • Ninniyi bir daha çaldıktan son-

- Yok canım, ben Nazlıyı baş- ra kendilerinden Nazlı hakkında 
ka ş.ey için arıyorum .• 

Genç kadın yüzünü ekşiterek: 

- Ne için arıyorsun?. 
Hemen kemanı kutusundan çı

karıp bir iki hafif akortdan son • 
ra: 

- işte, dedim, bunun için arı
yorum!.. 

Ve o meşhur, yanık çingene 
ninnisini çalmıya başladım. Ka -
dınlar büsbütün şaşırdılar ve nin
niyi tatlı gülümsemeler içinde so
nuna kadar dinlediler. 

- Şimdi anladınız mı ne için 
aradığımı?. 

- Abe, sen bunu nereden, kim
dan öğrendim!.. 

- Ben hunu Topçularda Nazlı
Jıdan öğrendim! .. 

tesadüf edebileceğimizi düşünü -
yorum: 

Günün birinde Lehistan şosesi 
iistünde batıya doğru gitmekte o
lan sert suratlı bir süvcıri görüle -
cek; kendisine böyle nereye gitti
ği sorulunca; Napolyon'un Mos -
kovadan ricatını taklit etmekte ol
duğunu söyliyecektir. 

Günün birinde Romanın etekle
rindeki bir sırtın tepesine otur -
muş ve elindeki gib.ra ile "Kapri 
Adası,, şukısını çalan bir adam 
görülecek. Bir de bakacaksmrz ki 
tarih seven adamlardan biri da
ha, Romayı yakmış Neron'u taklit 
ediyor! 

Başında kocaman bir kavuk, 
sırtında kalın t:amur kürk beyaz 
ata binmiş birisinin atını Haliç
ten denize doğru sürmekte oldu -
ğunu görürseniz, sakın parmağını
zı ısırarak huna şaşmayınız. Çün
kü bu sivri akıllı adam bilmem 
hangi Osmanlı efsanesinde denil
diği gibi Fatihi taklit etmek hev
sile ortaya atılmıştır! 

M. .. H 11·b _.. ı. .. ,.. ' . 
l!~C:' ıl 1 Ua ~on u'& 60S"enfJ 

acaba at~ının gazetelere geçmesi 
.. • ·d· , s· d · • , ıçın mı ır. ız ne enmız .... 

A. E. 

fazla bir şey öğrenemiyeceğimi 
anladığım için kemanı kutuya ko-
yup kalktım: 

- Eh artık sıınarladık odele 
(Allaha ısmarladık) müsaadeniz· 
:e !. 

- Paçala (git) güle güle am • 
ma, bizi sen şinci saldın merakla
\'a,. Bari görürsen ga.vur Etemi, 
Nazlıyı, Ceylan tizeyi ve daha bi
zi toptan soranların hepsine bir • 
den sepet sepet selamlar! .. 

- Başüstüne amma, kimlerden 
hu selamlar diye sorarlarsa ne 
diyeyim? 

- Diyesin Büyükdereli Çopur 
Alinin karısı ile baldızından ! 

- Haydi eyvallah ! 
- Haydi sağhcağılan, haydi 

selamet ilen! 

Aslında belki de külüstür bir 
şey olan bir çingene ninnisi, bakın 
bir kere başıma ne işler açtı? 

Artık işin yoksa dolaş, dur Vi
dos, Litroz, Büyükdere, Cendere ... 
işin aslını bilmiyenler de şimdi 
benim için kim bilir neler söyler
ler? 

Zaten söylemeğe başlamışlar 

bile! Kaç gündür mahallede adı· 
mız bir çingene kızı seviyor! diye 
çıkmış ... Hatta zavallı anneciğim 
bile dün gece yemekte: 

- Bu yaştan sonra sayende 
çinegene kaynanası da olacağız 

galiba! 

Diye bana takılıyordu! 
Oysa ki benim niyetim nerede, 

alemin benim için yorduğu hu bi
çimsiz şeyler nerede? Bu dediko
duyu ortaya mutlak bizim arka -
daş çıkarmıştır. Ancak, ben ona 
yarın hunun hesabını da sorarım, 
bakalım alemin haysiyeti. ile oy -
namak nasılmış? 

Bec be i~: ::ılt ı:m:;iki merakı 
yüzünden takip ediyorum; Onun 
için ne yapıp yapıp bizdeki şu Bo
hem hayatını, Çigan hayatını bet 

on güne kadar yakından inceliye• 
ceğim, bakalım bahtımıza nele1 
çıkacak? Zaten meşhur sözdür: 

"Çingenenin zurnasında peşref 
olmaz ne çıkarsa bahtına!,, 

28 Temmuz 

İrfanın not defterinde okudu • 
ğum bu yazılar da beni o gün bir 
hayli düşündürdü. Oğlan hala mu
sikiden, bilmem neden dem vuru
yordu amma, sözlerinden işin ar
tık yavaş yavaı çığırından çıkını· 

ya başlamış olduğu anlaşılıyordu. 
O gün, onun bu not defterinde

ki yazıları iki defa okudum ve o • 
kudukça düşündüm. Sonra akşam 
üstü işten dönünce defteri yanı • 

ma alarak lrf anın da benim de 
çok candan bir arkadaşımız olan, 
sonra zeka, kurnazlık, becerikli • 
Iik, tecrübe, cesaret işlerinde biz· 
den çok fazla bulunan Aksaraylı 
Nazıma koştum ... Maksadım irfa
nın içinde parlamıya haşlıyan atet 
bacaya sarmadan işi gizlice Nazı· 
ma açıp bu işe ondan bir çare ara• 
maktı. 

Çünkü irfanın, tek başına, höy
le, Belgrad ormanları içinde ne • 
yin nesi olduğu belirsiz çingene • 
lerle dolaşması belki günün birin· 
de onun başına bir kaza, bela da 
getirebliirdi. 

O akşam Aksa.raydaki kıraat -
hanelerin birinde Nazım, bütün 
olanı biteni tamamile benden din· 

)edikten ve irfanın not defterini 
de başta haşa dikkatle okuduktan 
sonra bana: 

- Kalk, dedi, seninle gidip şu 
Etem denilen herifi bulalım, onu 
bir kenara çekelim, bakayım bu 
herifle bir de ben görüşeyim; o -
nun ne mal olduğunu, ne maksat• 
lar beslediğini anlamağa çahşa • 
ymı; ötesini, ne yapmak lazımgel
diğini sonra düşünürüz! 

Bir saat sonra Nazımla birlikte 
Etemi Bayrampaşadaki birbos· 
tanda bahçıvanların birisine bir 
bostan köpeği satarken yakaladık 
ve kendisin! alıp Topk~~! d?~mdl'!• 
ki bahçeli kahvelerden birine çek• 

<Devamı var)] 
\ 

tik. 
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(9) En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: ŞUNICAIN BUNDAN 

Bir ğeigine -karşılık Italyan murahhası toplan-
Büıu. ~ıke:e~~~ ıuu~Oı~~'~"~" sebebt: kocası- tıyı hiddetle terk etti 

kendi y ti he y l g ı kte o nın kendisi hakkında birçok erkekler-

lan ge .. ;i:1:~
1

~:eyy:h,~rı)e ,~ebunla ~ le dolaşmakta olduğunu söyleyip dur- Bu qıedı·şten 0··ıekı.ler pek hoşlandılar 
tın htrakmakta oldukları paraları he- masıdır! 
saplamaktadır. Bu gezgin i~i Anupa Dünyanın en 

Ulkelerinden bir çoğunun gelir kay - yüksek yapısı ı'şlerı' onsuz qapıverdı•ler.1 llaklarından birini teşkil etmcğe baş - So\•yetlerin yapacağı "So,·yetıer Sa- ve 
1-rrııştır. rayı,, için dünyanın en mütehassıs n 

So..., gelen lngiliz gazetelerinde o -
kuduğumt~za göre geçen yıl gezgin -
ler lngilterede 23,000,COO lngiliz lira -
sı, bizim paı~•mızla ı:;o milyon lira bı
raı~nuştardır. 

lngilterenin yıllık kömlir ihracatı 
aı ntilyon lngiliz lirası olduğuna gö -
te guginlerln bıraktıkları para ln -

giltere ekonomi~inde çok önemli bir 
l'er tutmaktadır. Bu paranın hii) iik 

kısrnını Britanya imparatorluğunun 
haska yerlerinden gelmi<; gezginler bı-
takrnı'ı. larsn da. ecnebiler ele bu yekiı
l'l:ı. 10 milyon lngiliz lirnsiyle iştirak 
l'lıtli !erdir. 

Anupa meır}eketlerinin bir ~oğu 
l'abancı ülkelere gideceklere gayet sı
kı tahditler ko) maktadır· Gezginler 

)'Uıünden geçinen bazı lilkeler de bu 
na karşı tahdidatı ko)anlarla n kom
şuıarile özel bir takım anin. malar 1 

l"apn11 !ardır. Bö~ lece Alman gezgin
leri lsviçreye gidebilirler. Çiinkü bun· 

ların orada bıraktıkları paralarla, ls
\içreJller Almam·adan kömür alma -
fı taahhüt etmişİerdir. 

Avrupada iki memleket vardır ki 
bunlardan birisi gezgin i temekte, i -

kincisi de domuz satmak için uğraş -
n1aktadır. Bu iki memleket araların
da ynptrklan bir uzlaşma ile seyyah -
lara karşı domuz satın almalı kabul 

"'trni,tir. Birisinden ötekisine giden 
hn:- seyyaha karşılık. ikinci Ulke beş 
·· '"mı satın almağı taahhiit etmekte· 
r: i • • 

Va-•ulluk kötü ••Y 
Parl bankerlerinden Vikont de 

l\ergoetin oğlu şimdi Amerikanın film 
r1erkezlerinden biri olan Passadenada 

bir aile yanında m;aklık yapmaktadır. 
Bu asilzade çocuğun uşaklığa girmesi 
sırf ekmek parasını ~ıkarmak ic;indir. 

Dünyanın 

eı, k.Uçük boyJusu 

Şimdiye kadar doğmuş cücelerin 
en kısa boylusu Lusya Znrat adlı bir 

kadfndır· Bu kadın 1 63 yılında Nev
York şehrinde doğmuştu. Yaşını ba -

Şını alıp büyüdüğü 1 .. .aman bo) u iskar

Pinsiz olarak 50,80 santimdi. Dünya 
cücelerinin en meşhuru o1an Tom 
1'umb'un boyu 7 ,74 santimdi. 

ltararengiz bir ulus 
Orta Afrikada Belçikalıların buyru

ğu altında olan uzak ve ıssız Ruanda 
topraklarında )aşıyan Wntussi k:tbi · 

lesinin, eski Mısırlıların tonınlıırı ol· 
duğu sanılmaktadır. 

Son günlerde Anupadan oraya bir 
istikşaf heyeti gitmişti. Heyetin baş
kanı binbaşı Attilio Gatti bunların 
Çevredeki bütiin kabilelerden daha a
~ık l'f'nkll, asil biçimli ve çok daha zc· 
ki olduklarını söyleme!itedir. 

Kabile efradı eski Fıraunlnra çok 
benzemektedirler. Nitekim bunların 
tilzetmekte oldukları tören (me •• 

tastm) "e adetleri eski Mı -
8ff' Adetleri gibidir. Hatta o -

tadan çıkıp buralara gelmis oldukta -
l'ına hiç kuşku bırakmamaktadır· 

hakan Rudahig\'a'nın tam iki mil -
l'on tebaası \'ardır n sarayında es -
itinin ihtişam ,.c azametini hala mu -
haraza edilmektedir. 

A\"rupa tarih bilginleri hu ulusa bü 
Hik bir merak C'ardırmı~lardır. Ya -

kınJarda oraya hir tetkik 11eyeti da -
lı:\ ıridecektir. 
llünya c:ıQırından 

çıktı 1 
Birleşmis Amerika cumhuriyetle · . .. 

• ıııin MİLuı i , ila) etinin Don ifan şeh-
l'fncJe seJt9e11 Mr yaşındaki madam 
Je)n Mak Nah altmış yılhk evJilik ha-
3atınc1an sonra kocasından boşanmak l 
da"ası açmıştır. 

tecrübeli mimarları Rusyaya davet e
clilmis bulunmaktadır. 

Yr.;ı, mermer n! çelikten olacak -
tır. Ru hinanın yüksekliği Paristeki 
J;yfel kule~inden daha fazla, ,.e dün -
yanın en yüksek binasından :ı:ı metre 
daha yüksek olacaktır. 
Binanın önünde, kaidesi bir düğün 

past:lsını andıran dört köşe üstünde 
Leninin muazzam bir heykeli buluna
caktır. 

ıngilizler kıral 
olmak istemiyorlar 

Yunan milleti her nedense kendine 
bit· lngiliz kralı bulmak he,·esine düş
m iiştür· Son zamanlarda kralın ikin -
ci oğlu Kent dükasına Yunan payi -
tahtını teklif etmek için iskandil1er 
.rnpılmış, fakat bu soru~turmalar ln -
giltcrccle iyi kar;:;ılanmanıı~tır. 

1860 yılında kraliçe Viktoryanın i
ldnci oğlu F.dinburg clükasına da höy
lc bir teklif yapılmıştı. Düka buna ha
y;r deyince Lor Stanleye başvurul
muş, o da bu işe yanaşmamıştı. 

Bundan on yıl önce bir İngiliz lor
duna Balkan tahtlarından biri daha 
teklif edilmişti. Arnavutlar Lord 
Hardley'i kendilerine kral seçmek is -
temişlerdi. Arnavutların bir çoğu Mfü; 
Himandır. Bu lordd:l Britanya Müs -
Jümanlan cemiyeti reisi ve Mekkeye 
giderek hacı olmuş bir Müslümandı. 
1.ord krallığı reddetmişti. 

S•tılacak veya mUbadele 
edllecek emllk 

Bulgaristan Şofi kazası Doruklu kö 
yünde Öze!;; Ahmet oğlu Hüseyinin 
ı:ı dekar yasak. 4 odalı yükaıek ev iki 
oda kah,·e d!ikkan. iki oda bir say -
mnd. 100 dekar tarla. 4 dekar bağ, 
400 adet yeni moda asma, <asmalar 
170 dire'< iizerine kuruşmuştur.) 100 
adet her l;e .it yemi:j a::;,acından ibaret 
cmlflki satılacak veya Tiirkiyedcki 
herhan"'i bir emlı\k ile mübadele e -
dilecektir. lstekJilerin yukarıdaki ad· 
rcse müracaatları. (190) 

Şurasını da söyliyeyim ki bu 29 Mart 1919 da Fransız Dıt sekreteri, ıoukkanlr ve sakin Mi1-
Fransız, savaş esnasında Avrupa- Bakanlığı, Fransız gazetecilerine ter Tumulty oturup Vilsona, ver· 
nın bütün gizli entrikalarını en iyi lngiliz Batbakanına kar!ı yapıl - mek üzere bulunduğu kararın bü .. 
bilen adamdı. Mösyö Madel hü - I makta olan hüc~mların durdu • yük. bir te~biraizl~. olacajmı, A· 
cumları günü gününe takip ediyor 

1 

rulmaıını emrettı.... ı merıkadakı doıt, dutman herke • 
ve Kleınansoya her aktam bunun Sir Baz il okumayı bir tarafa hı- sin bunu bir devlet adamına ya • 
hir icmalini veriyordu. İfte bunun ' raktı ve dedi ki: kıtlıramıyacaklarını uzun uzadı • 
için Fransız mümeuiH ile Iliiyük - Bu esnada da Üçler bir ara- ya anlattı ... Amerikaya yeniden 
Britanyaıun mümessili arasindaki ya gelip Loid Corca mütterek bir bir telgraf çekilerek Corç Vatina
nefret günden güne artıyordu. mektupla 18 Mart tarihinde Fran- ton ıemisinin ıelmemeai emredil
Haydi tekrar notlarımı ele alalım. ıadan gitmekten vazgeçmesini ve di ... 

Sir Bazil el!ne bir fiş alarak o- daha on bet ıün kadar beklemeai· _ iti Loid Corç mu düzeltti? 
kumağa baıladı: ni ricaya karar verdiler. 

__ f 9te bakın bu tarihte ne yaz- N' · b ·· ? 

mııım; 

"Fransız matbuatı Mister Loid 
Corca karşı artık gevıek davran -
mamağa başladı,,. Loid Corç kız· 
ciı ve Klemansoya baıvurarak e -
ğer Fransız gazeteleri kendi aley • 
hindeki yazılara devam edecek <>
lurlaraa, itleri yüzüstü bırakıp gi· 
deceği tehdidini ıavurdu. Kleman 
ıo buna ıaşmıt gibi gôrünerek: 

- Fakat sizin lngiliz gazetele
ri bana boyuna saldırıyorlar ya! .. 

Lo: d Corç bunun üzerine hemen 
atıldı: 

- Affedersiniz amma ıizde 
çok tiddetli bir ıanıür var ve dai· 
relerinizin izni olmadıkça gazete
ler birşey yazamazlar. Halbuki ln
giliz matbuatı hürdür; illreine 
ben kat'iyyen karıtamam. 

Burada Loid Corç sesini yük • 
selterek: 

- Bu hiicumların sizin muva -
fakatınız1a yapılmakta olduğuna 

inanacağım geliyor! .. 
Dedi, Klemanao hiç sesini çı • 

karmadı ... 

- ıçın, on et ıun . ·•· 
.• 

- On beı günde bir adam ve 
bir ıiyaıal durum · deiittirilebilir. 
Nitekim bunu ıörecekıiniz: 29 

Martta Fransız Dıt ·bakanlığı Fran 
sız gazetecilerine İcap eden emri 

verdiğinden, Loid Corç da konfe • 
ranıı bırakıp ıitmedi... 

Sir Bazil bat parmağını havaya 
kaldırarak: 

- Varan iki! Şimdi de Sar me
selesi için Klemanso ile Vilıon a -
raunda tiddetli bir kavıa patlak 
verdi ve ikinci bir kalkıp ıitme 

tehdidi kart11ında kaldılar ... Vil • 
aon meseleyi öyle içinden çıkılmaz 
bir hale sokmuftu ki, Klemanao 
kendini tutamıyarak: 

- Ei•r Franaa iatedijini elde 
edemeue, mütte.-k hareketten 

. t ' vaagçer ıt e .... 

Dedikten ıonra ayağa kalktı ye 
gayet kuru bir tavırla ilave etti: 

- Bu takdirde de benim kalkıp 

buradan gitmemden baıka yapı • 
lacak bir itim kalmıyor! ... 

- Evet iki muhasım kartılat • 
tırlar; elele vererek tokalattı • 
lar. Kaplan da (yani Klemanso) 
ıitme tehditlerini hiç ağzına al • 
madı. 

Şimdi koltuğa yaslanan Sir Ba· 
zil yeni bir nete ile tözüne devam 
etti: 

- Bu gitme mikrobu anlatıldı· 
jma göre çok bulatık bir feydi ! 
Büyük devlet murabhularından 

üçünü aıılamıt reriye Möıyö Or • 
lando kalmııtı. Korkmayın onun 
da ııraıı geldi çattı! ... 

Sir Bazil timdi en küçük par • 
mağını kaldırarak: 

-Varan dört! ... 
Dedikten sonra: 

- Zavallı Mösyö Orlando ! ... 
Fyume itleri çok kötü ıidiyordu. 
Papu 2ihniyetile dütünen Miater 
Vilson doirudan doiruya ltal1an 
ulusuna batvuracajını ıöyliyerek 

ltalya murahhaaını tehdit etti. 
Sinyor Orlando bu darbe üzerine 

nefesi keailir ıibi olmakla bera • 
ber kendini çabuk toparlıyarak 

Otomobil sahiplerine ve şoförlere 
Vilıonun yüreiine bir üzüntü 

dütmiiftü, oturduiu yerden diki • 
)erek: 

cevap verdi. Mister Vilson da bol 
keıeden atarak "ben ltalyan ulu • 
aunu tizden iyi tanırım,, dedi ..• 

Müjde! 
1 M ... d '' i UJ e •• 

Markalı 
otomobil 
ıas'tikleri 
pek yakında 
piyasaya 
çıkacaktır. 
Bu marka IAatlkler 
bUtUn dUn_yaca tan1n· 
mıf vr: aa§l•mlllı 
takd:r edllmlftlr. 

loHAwıc 
LASTiKLERiNi KULLA· 
NIRSANIZ LA 8 Ti K 
DERDiNDEN KURTUL· 
MUŞ OLURSUNUZ. 
Vekili: Galata Ünyon 
Han Ta,cı Oiulluı 

- Fakat ıizin buradan ıitme • 
nizi istemedim ki! ... 

Sözleri aizından döküldü. Kle· 
manıo Amerikalının yüzüne dik 
dik bakarak: 

- Fakat benim niyetim kalkıp 
. k' gıtme .... 
Ve batka bir tek ıöz söyleme· 

den çıkıp gitti. 
Entelicenı Sen·iıin tefi burada 

kahkahayı attı. 

- öteki Üçün toplanmayı tatil 
ettiklerini t'lbette anlamıtıınızdır. 
Kaplanın gideceli yer çok uzak 
değildi. Trokadero bahçesinde 

bet, on dakikalık ııhhi bir yürü • 
yüıle Franklin sokağındaki Bi • 
,off ayn otelinin birinci katına ka· 
dar gidecekti. 

Sir Bazil bu ıefer de orta par • 
mağını havaya kaldırarak: 

- Geriye kalan iki kitiden Vil· 
ıon iti çok ciddi telakki etti. Sinir
li ve çatık katla dı~arıya çıktı. 7 

Nisan günü idi. Oteline ıirer ıir -
mez derhal Birleımiş Amerikaya 
bir telgraf çektirerek Corç Va -
tington gemisinin hemen gCSnde • 
rilmeıini emretti. Şimdi konferan· 
ıı bir daha geriye ıelmek umudu 
olmaksızın bırakıp gitmek sırası 
ona gelmitti. 

Sir Bazil parmaklarından bir 
baıkasmı kaldırdı: 

- Varan üç!... Baıkanın özel 

- Peki, bu esnada Möayö Kle
manıo ile Miıter Loid Corç ne di· 
yorlardı? 

- Onlar da dudak altmdan k11 
kıt gülüyorlardı. Fakat Sinyor Qr. 
lando vaziyeti hiç de tuhaf bul • 
madı. Yüzü ıapaarı, ayaia kalk • 
tı. O da ötekilerin yaptığı gibi ka· 
pıya dayanarak dıtarıya çıktı. 

Veraay konf eranaının bu çıkııları 
tiyatroda olduiu kadar büyük rol 
oynamıttı. 

- Peki, sonra ne oldu? 
- Orlando ıeılerini hiç çıkar • 

mamıt olan öteki iki kitiden bir i· 
ıaret bekledi. Bu itareti ne Fran-
ııı, ne de lnıiliz yapmadı. Oteli • 
ne varınca bir telefon bekledi. 
'relefonu da çalan olmadı. Canı 
büabütün tıkılarak Romaya ıiden 
tren için bir bilet aldırttı. Ehiıi 
ıelip kendisini alakoyar ümidile 
iıtaıyona gitti. Orada da kimse • 
cikler görünmedi ve böylece trtn 
Sinyor Or1andoyu taııyarak yü -
rüdü gitti. 

- Ertesi günkü ıahne de ne fe
laket değil mi? 

- Hiç de deiil. Bilikiı bu ıi .. 
ditten ötekiler çok hotlandılar. 
Şimdi yalnız üç kiti olarak kal • 
mıtlardı. 

Sir Bazilin gözlerinde alaycı bit 
parıltı beHnniıti. 

(Devamı var), 



Beşiktaş- Uypeşt 
Macının n·eticesi ne olacak? 

~ 

Hic hc·~clenmediği halde lıugün fut • ı 
hol 111craklıları zevkJi \'e heyecanlı hır 
maç seyredecekler· Ankara) a iiç maçı 
yapmak için da\'et edilen Macar Uy -1 
pe:;;t takımı İstanbul şilt şampiyonu 

Beşiktaşla l~arşılaşacak. 
l\laç hı:kkmda tahminlerimi yapma

dan enN hu takım hakkında hiçbir 
gazetenin vermediği şu malumatı n• -
riyprum. 

Pe~tede me~hur Uypeşt kulübünün 
iki tane futbol takımı vardır. Hunlar· 
dan biri profesyönel, diğeri amatör -
dür. Buraya gelen amatör olandır. 

Geçen s~e Macaristan şampiyonu 
olan meşhur Uypeşt takımı profc::;yö
nel futbol takımıdır. l'ılaamafih şunu 

da derhal ilave edeyim ki, Uypeştin 
bu amatör takımı ~a çok kunetlidir. 
Ye amatör takımlar a.ra~ında Peşte 

şampiyonu olmuştur. · 
lçlerinde üç tane el.:.! beynelmilel o - ı 

yuncu ol:m :rt1ac:.:ır takımı kar~ıı:;ına 

Be~iktaş en kmvetli olarak ~u şekilde 
çıkabilir: 

:Mehmet Ali, Nuri. Hüsnü, Faruk, 
Hasan (İbrahim), Fe;·zi, Hayati, Hak 
kı, l\hnaff er, Şeref, E~ref. 
Şu hakikat da kabul edilmiştir ki ne 

şiktaş oyuncularından bir çoğunun 
böyle kunetıi bir rakiple kar~ılaşmak 
için egzersizleri noksandır. Bu itibar
la maçın neticesini Macar takımı le -
hine hesaplamak lazımdır. 

l\faamafih Beşiktaş takımı her za -
man yabancı takımlara karşı iyi o -
yanlar çıkarmakla tanınmış olduğun -

dan lıugiin de mükemmel bir oyun çı
karmaları 'e kuvvetıi rakiplerini mağ 
hip etmeleri ihtimali yok değildir. 
:Macarların oyun tarzlarını a~ağr 

yukarı biliyoruz. Hem havadan, hem 
yerden, ac:ık. seri ,.e biraz da sert bir 
oyun oynarlar. nu \'aziyet karşısında 
neşiktaşhlarrn çok çalı~maları Jfizım
g-elecektir· Eğer ilk haftaymda misa
firlerimizin yorgunlukl:ırından isti -
fade ederek bir iki gol çıkanlarak o -
]ursa müdafaanın fedakar bir oyunu 
netice:sindc belki Beşiktaş sahayı ga
lip olarak da terkedebilir. 

Fakat ka~ıt üzerinde yürütülen mu
hakemelerin sahada tamamile aksi 
c;ıktığr çok defa görülmüştür. Bunun 
için fazla bir şeyler yazmak lüzum -
suzdur. Yalnız ben maçın takrihen 
n -2 veya 2 - t mağhibiyetiyle bitece
ğini umuyorum. 

Gelen takımın a.;;ıl kunetini bugün
kü oyunu gördükten sonra anhyaca -
ğız. Ve yarın Galatasarayla yapaca -
ğı maçın neticesini daha kolaylıkla 
tahmin edebileceğiz. 

Taksim stadında fiyatların tribün 
için !lO, ve duhuliye için 2:) kuruş o -
]arak muhafa1.a edilmesi de çok yerin 

ele, ve çok doğru hir iştir. Esasen her
kes sayfiyelere gittiği, ve maç çok ani 
olarak yapıldığı için maçın fazla ka -
labalık toplıyabilmesi ancak böyle te
min edilebilirdi. 

Herkesin temennisi zevkli bir oyun 
seyretmek tir· 

Camdan atlama tahtası! 

Amcrikada, 11cpycni ı·c akıllara Jıay ret ı·crcrı biı nevi camdan allmıw talı. 
fası yapılmıştır. 

Resimde görüldüğii gibi şeffaf o lan bu yerıi cam allmna tahtası, dal • 
ma rıc plonjonlar için en müsait bir e lcistif.iyetc malikmiş .. 

İnsan ufak bir sıçrama ile, şimdiye kadar hiçbir talıtanı11 veremediği /ıa • 
valmıma hızını alabiliyormuş. /l11 yeni atlama tahta.çının ycga11e .kahalı:ıti, 

50 • 60 kilodan ağır olan rıücutfrın Çl'k<· memesi ııc ancak bu kilolnra kadar olan 
t"Jlayıcılar için müsait olması imiş. 

1* Aıınıpa gazetesinden aldığımız, yukariki resim ı·c taf . .,i/fıtı, çok merak. 
h '1ularak a!)nen buraya geçirdik. Fa kat ne yalan s{iyliyelim, camdan ı·e <;ok 
cllistild olan bu yeni atlama tahtasına bizim aklımız ptk yatmadı. Bakalım bu 
Anıerikalılar dalıa neler icat edecekler. •' ~ 

Beşiktaşla sempatik Uypeşt takımı
nın iyi ,.e kardeşçe bir maç yapacak -
larından, hakem Jzzet Muhiddin A -
pak'ın da maçı herkesi memnun ede -
cek tarzda idare edeceğinden emi -
nim. 

ıU. SERTO<:LU 

Türkiye 
~aş ~<enıın~aıın1lln~o 

Seçme 
güreşleri 

Aşağıdaki teblikden anlaşıldığı gibi, 
Türkiye başpehlivanlığı için seçme 
güreşlere pek yakında, başlanacaktır· 

Esasen ilk hazırlık müsabakaları 

iki haftadır Taksim ı-tadında yapılan 
güreşler, başpehlivanlık güreşlerine 
bir hız hlık oluyordu. 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer 
kezinden: 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer· 
kezince tertip edilmekte olan Türkiye 
başpehlh·anını seçme güreşleri 1 ikin
citeşrinde Ankarada Yeni stadyomda 
yapılacaktır. 

Uaspehlivanlığı kazanana önemli 
para ile birlikte bir de madalya veri
lecektir. Bütün Tiirkiye pehlirn;:ılarr 
bu güre~e çağrıldılar. 

Vaterpolo 
şampiyonasını 
Macarlar kazanaca

ğa benziyor 
Brükı:ıelde de,·am etmekte olan ar -

srulusal su topu turnuvasını Macar -
Jarm kazanması ihtimalleri artmak -
tadrr. 

Bugüne kadar mağhibiyet acısını 

tatmamı~ olan lsvcçliler nihayet Ma -
carların kar~ısında ilk defa boyun eğ
meğe mecbur olmuşlardır· Macarlar 
bu kuvntıi rakipleri de 2 - ;) yenince 
tasnifin başına gec;mh;ıler ve bütün 
hasımlarından iistiin oldl!J;Jannı in -
kar edilemiyecek bir ı;;ekilde göster -
mh;lerdir. 

IsveçliJer f evkaladc iyi bir müdafaa 
sistemi kullanmı:? olmakla beraber a -
tes gibi o,·nıvan Macar muhacimleri-"" . . 
nin karşısında fazla dayanamamı~lar 
dır. 

Fransa ile Belçika arasındaki maçı 
da Bekikalılar 3 - 1 kazanmıslardır. - . 
-'la<' mütevazin cereyan etmij fakat 
son~ doğru iyice açılan Belçikalılar 
arka arkaya yaptıkları iki akında ga
libiyeti elde etmişlerdir. 

llcüncü maç Ilelçikahlarla Yugos -
lavl;r arasında olmu:;; ve Belçikalılar 
kendilerini fazla sıkmaya lüzum gör
meden :J - 1 galip gelmişlerdir. 
Turnumnın üçünrü güniinden son -

raki vaziyeti şudur: 
Ilirind Macaristan 6 puvan; ikinci 

Almanya ile lsveç <müsavi) dörder 
puvan; iiçüncii Fransa ile Bel~ika 
(müsavi) ikişer puvan: dördüncü Yu
goslavya. 

Su topu maçları 
Ilrükseldc 6 mem1C'ket arasında bir 

su topu turnuvası tertip eclilmistir. 
Çok sıkı devam etmekte olan hu tur -
nuvada son dereceler şunlardır: 

l\fMarh;tan - Fransayı:~ - 9; lsvcç -
Yugos1a vyayr 1 - :~; A J manya - Bel çi -
kayi :~ - <l yenmi~lerctir. 

Bugiinkü kayık 
yarışları 

Bugün Çubukluda büyiik bir kayık 
Ye ~anda) yanşları ) apılacaktır· Bu, 
yarr,ıar serbest olduğundan amatör, 
profe~yönel herke~ bu yarı~lara girc
hilecektir. Hattft pazar kayıkları hi -
le yarışa çıkacaklardır. Ayni zaman
da bugün Çubuklu deniz kenarında 
başhyacak olan büyük bir sünnet dtl
ğünii yarın sabaha kadar devam ede
cektir. 

Yeni ve zorlu bir spor 
Amerika pl;ijlarında yeni ye çok zorlu bir spor moda olmuştur· 
Resimde gördüğünüz gibi, motörler tarafından çekilen bir nevi su kıza~ 

üstündeki sporcular, biribirlerine yaklaşınca. ellerindeki sırıklarla ve olat1' 
ca kun·etlerile karşısındakini düşür mek için yekdiğerine yükleniyorlar. ı;o 
hamleler o kadar zorlu oluyormuş ki, ekseriyetle ild rakip birden güzel bİ! 
soJ!uk su banyosu almış oluyorlarmı~ .. 

Türkiye 
rFlUJT~OlL 

Birinci ı iki eri 
On yedi Ağustosda memleketi -

mizin her tarafında birden ba~hya -
cak olan 'l'ürkiye futbol birincilikleri 
için lftzımgelen bütiin hazırlıklar bi -
tirilmiştir. 

Türkiye futbol federasyonu grup 
taksimatını bu :sene :;;u ~ekilde yapmı~ 
tır: 

Aydın, Balike:;;ir, Trabzon, Adana, 
Eski~ehir, birincilik maçları bu mın -
t<ıkalarda yapılacaktır. nu beş mınta
kada yapılacak olan grup birincilikle
ri 23 ağustosta bitmiş olacak bunla -
rın birincileri de 28 ağustosdan 30 a
ğustosa kadar oyunlarına devam ede
bilecekler ,.e nihayet 2 EylUlde bitiril
miş olacaktır. 

Futbol federasyonu nihayet mü:o;a -
bakanın İ:lmirde yapılacağını e'V,\'el -
ce kararla:.;tırmış ise de son müJ.ba -
kanın Jstanbulda yapılması çok muh
temeldir. Pederasyon grup maçların
da bulunacak olan mümessilleri seç -

Orta Avrupa 

Kupası için 
Orta Anupa kupası maçlarını ter' 

tip eden heyet Peştede toplanmış fi 
gelecek seneki maçlara Js,içrenin dl 
girmesini kabul etmiştir. 

Heyet, Yugoslavya ile Romanyaıı~ 
da iştirak etmesi hakkındaki teklifi d' 
müzakere etmiş ve bu iki memte1'~ 
takımlarının 1937 senesi maçlarına f 
rcbileceklerine karar vermiştir. 
Şu halde 1936 senesinde merkezi J.' 

rupa kupası maçları beş memleket B 

rasında yapılacaktır. Onlar da şunl 
dır: Avusturya, Macaristan, Çekosl 
rnkya, İtalya, lsviçre· Her memlekt 
ten dört takım müsabakalara gireceı 
tir. 

miştir. Bunlar liizum gi:>rüldüğü ta1' 
dirde bulundukları yerlerde hakeıtl 
Jik de yapabileceklerdir· 

Trabzon grupuna Abdullah, Ba1i1' 
sire, Suphi, Eskişehire Nuri, Adans 
ya da Şazi gide~ktir. Aydına kiıtıİ 
gideceği henüz belli değildir. 

Yüzme 
bir 

Aleminde 
harika 

Dünyanın yüzme şampiyonu 
Floridah 11 yaşında bir kızdır 

Floridalı 11 ya -
şında l•üçücük 
bir kız Amerika -
da yapılan yüzme 
müsabakaların 

da, bugüne kadar 
tanınmış dünya -
nın en me:;;hur ka 
dm yiiziküleri a -
rasında elde "et -
tiği derecelerilc 
herkesi hayretten 
hayrete düı;;ürmüş 
ve tam manasiyle 
harikalar yarat -
mı~tır. 

Boyu 1 metre 4:J 
ağırlığı da ;ı.ı ki -
loyu geçıniyen bu 
kiic;,ücük şampiyo -
nun ismi l\lari Ho
erger'dir Bilha'I -
sa plonjonlarda 
pek büyük maha -
ret göstermekte, 
ve kimse onunla a
şık atamamakt:ı -
dır· 

Bir erkeğin hile 
güçliiklc muvaf -
fak olacağı öyle 
giiç çifte peren -
deler atmakta -
dır ki hayretler i-
çinde kalmamak Bir harika olan kUçUk yUzUcU Maı:l Hoger 
imkansızdır. "" 
Bu yüzme harikası daha iki yaşında iken on iki metre )'Üzermi:-;o. Altı yıh, 

na girince fe\'kalflde dalmağa başlamış . Sekiz yaşında da olimpiyat oyunJııt~, 
na iştirak etmiş. Amerika yüzme şam piyonalarında hundan evwl iki de

1
, 

üçiincülüğü kazanmış \'e nihayet bu se ferki mii~ahakalarda da birinciliği r 
de ederek bugün diinyanın en küçük yüzme şampiyonu ilftn eclilmi:;;tir. , 

IlatHı belki de ka1 .. andığı dereceler ile yüzme tarihine namını bırakmı;: " 
lacaktır. , 

lşin garip ciheti bu mini mini şam piyonun biri on iki öbiirii de he:;; yn~11~r 
da iki kardeşi el<' ha ,·ardır ki bunlar da kendisin elen pek aşağ'l ka!mı,ran bı 
meşhur yiizüciilerdir· 



SİNEMA 

Moren O'salllvan yeni model 
bir pllJ kıyafetlle 

Aşcılığa 
başlıyan 
yıldız 

Şişko nrtist Mey Yest. tabii tahmin 

edeceğiniz gibi, midesine pek dü:;;kün· 

dür. Bu "': heı>le Bolh udun en me:.hur 

ahçısı Çarlı Li onun hizmetindeydi. 

nu nclnr.tcağız y1Jcf11.n Ye davetlileri• 

ne yeme:. yetiştirmek kaygusuyle ~ok 
<:alıştığı \çi:l yorgunlul,tan geçenler -

.:e iilii!' · · ımiştir. 

·~~yet g.i1cl Çin n! Ca,·a usulü ye • 

• ıe:,kr :·aımn hu ahçı ::\1ry Veste mi ' 

ra~ olarak hu yemeklerin bir tarif esi• 

,i -b,Tr:ıkmıştır. 

"Xrtist!,. Bundan i tifadeyi düşün· 

müş ve bir lokanta açarak yalnız bu 

yemeklerı'en satmağı kararlao;tırmı~ -

tır. 

Bu Jo: · nta açılmıştır. Tekerlekle · 

ri ma\ İJ r boyanmış beyaz renkte on 

iki kadr .. oLOmobil, şimdi bütün Holi

udda " . ~r:r Vest loknntası.,nın ye • 

mekleriıı i dağıtmaktadır· 

Connl VaysmUlle• 

Helen Mek 

Amerikanın en 
• • 
ıyı soyunmuş 

kadını 
Amerikanın "en iyi giyinen ka· 

dını,, diye anılan Key Fransis, ge
çenlerde bir "Çıplaklar Kulübü,,
nün mümessiJlc<'!ni kabul etmiş • 
tir. Kulüp miiır "'ssiJleri, güzel aı· • 
tistten kulüpb .. :.1e girmesini rica 
etmişlerdir. 

Key F:-ansis bu teklifi şöyle bir 
leva.-; y-Prerek reddetmiştir: 

- "Amerikanın en iyi giyinen 
kac· ır , diye tanınmak benim için 
kafi . I!u şöhrete bir de "Ameri • 
kam•1 en iyi soyunmuş kadını,, 
::önr-·'ni ilave etmek i&temiyo -
run'?! 

Yeni bir Amerlkah yıldır. Mll"C<' Alvln 

Cin Harlu 

HABERLER 
' .Jan 1'\hiı·. c ııi bir film dolayısiy· ı 

il.' sakal hır .. :1 ı ş tır. 

* I\lori~ n .. :. 1lırn'nın mc~huı· "yntal .. 
1 

lı \'ngonbr r•·ı:lonu,. c..;eri fransızca 

'e lngilizce 01.uak filme alınmakta -
dır. Filmde b'.l~ kadın rolü J\lar~el 
Santnl'n nri ' -1iştir. Fran:-;ız yıldızı 
tm fi lmde D • • ·. ; Feyrbaıık:;m oğlu i· 
I • •·i ı lil,tc o: "1:ıktaclır. 

• l'olstöyii 1 "'ransad~ çenilecek o • 
l11n "harp \ 'C • 'h,, romanında Anna 
Bella ile Pi) . r Lllanşar oymyacaklar-
l ... 

' .\lman artisti Konrnd Yayt Fran. 
.... rla "Mel'un Çar,, filminde oynıyn -
caktır. 

*Alfred Maşarın "kalbimi ne yap -
tın:',, e~eri filme alınacaktır. 

* I~upe Velez daha meshur olma • 
dan önce ,\lcksikada sarkıcı iken kul
landığı Ukule!e aleti~i (bir neYi kü • 
çük kitara) on beş bin liraya sigorta 
cttirrni .. tir. 

• Dolores Detl'iyô, me~hur tan are
ci kadın B\'cret l\larşal ile birlikte 
''camdan evin ı·oman::.ı., filminde rol 
almı,.tır. 

* Bernat' Şa\''ın ''Pigmalion,, eseri 
Almanyada reji ör Erih Engel tara -
fından filme nhnmnktadtr. Arti tler 
Jenni .Jugo ile GüshH" Gründgcn,.dir· 

• Almanyadn t;enilcrcl.: "Götc .. fil
minde Rcnate .:\lüller de rol nlmı~tır. 



- l,U fi' girdllğlln fell bir Mamut 
/Ulldn difldlr. Soldaki filin ldlrdam.· 

Sabret 
- Baba, dünya dönermit iSyle 

mi?. 
- EYet ojlum. •• 
- Metkepte muallim de öyle 

ll~ecli. Amma inanamıyorum •• 
Nuıl dlnclüiünü ıörmek iıtiyo • 
rumf 

Kalmaz mısın? 
Glnllbn bir ıurıman otbL 
Kendini ıalmaz mııın 
Bir ıunmanun l/Ok dibi 
Korkmadan dalmaz mııın1 

Eleme t:Uü11orum 
GIUip biUdlliJyorum 
Her zamtlll ı6glU110rum; 
Şarkımı çalmaz mıaın? 

Neşeden lçil/Orum. 
Ktndlmden oepgonun. 
Ye hep •ana dtMOrıun: 
Bir kadeh almaz mııın1 

Gamı at, kendini ıer 
Gidi giUmeyf ıever 
Coımalc uür•en ~er 
Bir gece kalmaz mııın1 

Fuat REMOK 
' 

Tatmaz mısın? 
Kız seni tutsam ıö11le 
Bir flake atmaz mıaın, 

Söyle, ne olur söyle; 
Bana kaı çatmaz mıaın? 

Sana canımı verıem, 
Hem aeviyorum dersem, 
HakUcaten ıeveraem 
Eller uzatmazmıaın ? 

Gönüller bir olunca 
Yürüaek aık yolunra 
Afkla kalpler dolunca 
O zeokten tatmtu mııın1 

Gel ıu korkuyu gen de, 
Bul sevgiyi sevende! 
O en zevkli gecende 
Kolumda 11atmaz mıaın1 

Fuat REMOK 
- Diflerlnln tamaınlle takma oe al· 

tuula olduluna eolenmeden 6na M· 
1 .. -.----------..rı 

tkn «i11lemedln1 

- Beni menfaat iPıı almanı ı.ıemi· 
l/O'İÜ& 

Veni daktllo 
Patron, yeni daktilo luzm ci • 

ıara içtiiini ıörünce: 

- Ben, dedi, çalııma oclemda 
ciıara içilmesini iatemem. Eıki 

- Sabret oilum, büyüdüğün 
M!MD meyhane dönütlerinde ıö
rlnln f .. 

· patronunuz ciıara içmenize hıü • 
aaade ediyor muydu? 

Otelci - G.,,. bir lira ile evlnlz • 
a fmlf gibi olununa. 

Mifterl - BUi ku1Vf daha lazla 
ı:ermejo rcııııu· 

- Zaoallı atlantealu ,,ek de oe~ 
ildi- Sallıjıntla lrer Mfanı Ud kilo 
rakı ~erdi 

- .... IJldli1 
-Bilmem. 

-ipin ucunu bir alaı:a bağluak tltr 
b iyi olmaz mı aeaba kancığunt 

Toy aşık 
Toy deliaknlı fena halde &tıktı. 

Sevıiliıini ıörür ıiirmez hemen 
bqladı: 

- Ah ıevıilim ! Seni o kaclar 
aeYİJonam ki kartımda aeni ıl · 
riir ıörmez her 19yi, dünyayı, Ü· . . ., 
matı unutuverıyorum. 

Kadm ıöziltü kesti: 
AtlGJI mire6blllıdn ..,,. - •il • • • • 

_,, fb larel Kedilnlz * "°"" - Galıba onun .açın, ıeçen ıe· 
- Merd .-. .. Şlın4i al11111 lldf. I fe.r ndettilin yüzülü çıkanp •er-

rlrün. mi1oraan r •• 
..., .4,,,. ' 
~;~. ~·\\ ,, .. ~\~\''' 

~~~,~~;==EE:=-;~~ 

Daktilo cenb verdi: 
- ilk zamanlarda o da mlllaa • 

de etmedi. Sonraluı yelelinin üs-
tüne kül diitürmemek prtiyle 
ciaara ~ iain yerdi' 

- Yeni lunxullıl duydun mu? Şlm· 
dUd harp ıon harpmlf. Bundan ıon. 
ra yeryizllnde daimi bir ıulh olacak • 

mıı. 

''D grubu,, 
sergisinde 

"D ,rubu,, aan'atkirlannın bu 
aeneki Mrıiai açıldıiı ıün ziyaret
çiler, her aenekinden pek faıla 
oldu.. Alikuızlıia artık alıımıı 
olan artistler kendi aralarırada bu 
fevblldeliiin sebebini arqtır • 
nrlarken Elif Naci: 

- Hiç düıünmeyin, dedi, ıe · 
lenler hep benim tablolar içindi! 

O tün bir konferans ftnlllt o
lan pir Necip Fazıl atıldı: 

- Hayır! Ziyaretçiler •dece 
benim konferansı dinlemek için 
ıeldiler. Görmedin mi, konfe
ranıferanttan sonra bepıi, talllo • 
lara hiç bakmadu ~ıkıp aitti. 

Heykeltrq ZGhdü t&ze kanttı: 

- Bıı, ,,..., """'°"" mu1 
- Bt11J1r/ O, HM e~l allltlf • 

tım. Her ıtM biraz daha ulal4ılı 

lola .... "'°""""' .. ,,..,. ,,.,,.,... 

- Çabuk bu tıtlıtmı lrtıf edlıl. pu · 
ıiM adam a/Ullı. bir ..,,.,.,,. .,.,.,,.. 

,.,,"°"'m. 
Patrona hediye 

Memurların en kıdemliıi pat • 
ronun yaıııan ıirerek aorduı 

- Memurlarınızm hepıi, ••· 
lenmeniz dolay1ti7le müıterek bir 
hediye almala karar nrdiler •. 
Nuıl bir hediyenin daha zi7ade 
hoıunuza ıidecejinizi anlamaia 
da beni memur ettiler. Patron se
vinçle atıldı: 

- Çok tetekkür ederim. Acaba 
maqlarda umumi bir indirme 
yapsam nuıl olur?. 

~I 

- Hiç biriniz asıl aebeıbl bala • 
madmız .. Sebep ferli mallar aer • -
tlıidir. 'Yerli mallar aerıilinden 
çıkanlar, Franıız tiyatroıunun 1-
nüıaden ıeçerken "servi,, levabaı· 
nı tlrünce, hurumı da yerli mal· 

,.,,,., 
Tallh 

Seyahatten c:linmtittil.. kim • 
dqlan aorclular: 

- Ne Yar, ne 7ok? Seyahat na

ııl ıeçti? 

- Mikemmel ıeçti. Hindiltan
da bplu amıa hile çıktım. 

- Yal Peki netice ne olda?. 

- Netice ıaJ.lll iJi, hiç kaplana 
rutl•madıml 

Ortlek ( 11aorularuuı kulu11u g&ı. • 

rerelı) t/fll/fllUS Udtl• birde ıualır.,.,. 
•• Olllln tlbl.,.,. ....,,, .,.. 
111UI 

- rtıle Gflli'lla geübllirıin iarıeı iun. f angını töndilrmeğe · 
•wlllak olflıun. 

lar ıerıiıinin bir ıubeai • .anarak 
içeri ıin:liler. Polia romtmları okugucuıu - imdat! Karyolanın altında Ud t111alc gördlünl 
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EN MODERN 
Konfor Vasıtaları 

Serginin . en kalabalık pavyonunda 
Her keseye elverişli şekilde 

herkesin istifadesine arzedilmistir 
SA1/E pavyonunda 

neler fÖrdüm? 
Yedinci yerli malJar sergisi de pa · 

ıartesi günü kapanıyor. Yedi yrl ne -
kadar çabuk geçti· Iliı-inci sergiden -
heri hiri\lh'ini takip eden sergiler hiç 
Şüphesiz herkesin Yarhğında ayrı ay
rı ve türlü türlü hatU"alar buakmış -
hr. Fakat acaba şöyle dimağımızda 
tam bir tesir bH'akmış paviyon Jrnç 
tanedir? Sergide çok görülüp beğeni
len yerli mallardan acaba kaç tanesi ; 
sergi kapandıktan sonra aranmıştrr '? ~ 

Şüphesiz en göze batanr, en çok ihti- · 
Yacımız olanları Ye en büyük yenili -
ği göstereni ... Fakat bütün bunlar 
hangi paviyonda toplanmış? 

Sergi koridorlarmm hiçbir yakit 
eksiJmiyen kalabalığı içinde kendime 
Yol açarak Ye önümdekilere göre adım 
Uydurarak yiirürken zihnim bu sual· 
let·le meşguJ ... 

Göze hoş gelen paviyon çok. Aşağı 
Yukal'T her panyonda ihtiyacımız olan 
Şeyler var; fakat en büyük yenilik .. 
Der;ıeıne kalmadı. Az kalsın meşhur 1 

Yunan bilgini gibi: 
" Buldum! •. ,,, 

Dic baZ. racaktrm. Yedi yrlda beU.i · 
reel~) iiz kere geçtiğim koridorun kö- 1 
·· e· ini dönünce a tt'şten bir ziya göz
lt' rimi kama.;;trrdı: 
D~nıinden beri nasrl olupda t!üşüne 

tnedi~ime şaşıyorum. E\·et nasıl olup 
da dfü:;iinemedim. Hiç yirminci yiizyıl 
da, eleütrik a~rının elektrikten başka 
biz{' her yıl deı!il her an yeni bir ye • 
il ilik verebilecek şey var mrdır.? Hiç 
elektriğin cevap yercmiyeceği, karşı -
layanuyacağı bir ihtiyacımrz buluna -
hilir mi? Hiç bütün bu yeniliklerin bu 
hınduf.tu paviyondan daha güzeli tasaY 
vur olunabilir mi? 
SATlE paviyonuna sergi koridarla -
tında rastladığım kalabahktun daha 
llliithiş bir kalabalrk içinde girmeğe 
ıtıuvaffak olduğum zaman buudan ev
velki uzun dfü;;ünüşlerimi daha gii • 
1ünç buldum. lşte ben düşünüp du -
ı·urk~n giinlerdenbcri halk kendisine 
lazım olan paviyonu doldurup dolrlu· 
tup ooşaltryor· nir defa geli~ o•·. Bu 
kafi gelmiyor: daha kapıdan çıkar -
ken kendini alamıyor, bir defa daha 
giriyor ve kimbilir böyle kaç defa, 
&'Ünlerce ve haftalarca gidip geliyor. 
llura<la şu dört duvarm için de clekt ,• 

rik endüstrisinin harikasını goruyor. 
Sonra, hiç şüphe yok ki benim gibi 
hayıflanıyor: 

'' - Neye şimdiye kadar bütün ~u ı' 
l:ırdan istifade etmedim? 

Yahut kendi kendine soruyor: 
"- Niçin benim evimde şu abajur, 

~u yantilatör var da, şu ekonomil , 
banyo tertibatı yok? ... 

SATlE sosyetesinin paviyonuna gi 
rince sağ tarafta iki vitrin gözünrii 
ı:ekti. Ne ele güzel yapılmış. Bir man
ken kadın, renkli kumaşları tutuyor. ı 
Buna bir hayli baktrm· Fakat birden 
irkildim. 'fuhaf şey soldaki ,;trin de 
ötekinin ayni, ama tıpkr tıpkısı ... Ga
rip şey acaba ben beş clakikadarr bu· 
rada durduğı.ı.m halde nasıl bunun 
farkında olmadım diye düşünürken 
gözlerim gene hep evvelce gördii~üm 
Yitrin üzerinde duruyordu. Bir daha 
öbür vitrine bakayım dedim ve o va -
kit gözlerimin neden buradan kaçtı -
ğını ve beni diğer ,·itriue süriikledi· 
ğini anladım. Çünkü g·özleriın kötü zi
ya neşreden ve ampulleri meydanda 
olan hu vitrine bakmak istemiyor, yo· 
ruluyor ve daima gizli ampuJlerle, 
tatlı bir ışık içine boğulmuş olan öte
ki litrine saplamyor. 

Bu bir mucize mi, hayır sadece bir 
hakikati ortaaya koyuş. Bütün dün -
yanm reklama ehemmiyet verdiği bir 
zamanda Yitrinini açık ampullerle sa
dece ziyaya boğan bir müessesenin dii. 
şereği vaziyeti bu misal göstermeğe 

kafi· .. Bunu gördükten sonra acaba, 
artık bize çok geri gelen bu şeki11er 
' 'itrinini aydınlatacak bir miiessese 
sahibi bulunabilir mi? 
Eğer bundan sonı-a hala böyle ma

ğazalara tesadüf edersek biliniz ki 
bunlar yedinci yerli maJlar sergisini 
gidip görmemişlerdir. Bu görmeyiş 
onlar için ne büyük bir kayıptır. Bel· 
kide ticari ziyanlanna malolacaktır. 
Ele!drik sosyetesi burada bir yol gös
term~oluyor. Bunclan istifade ede -
miycnlcrin bilmem halleri nice olur? 

Paviyonu gezerken gözlerimde dai • 
ma bir ferahlık. bir tatlılık hissedi -

yorum. Bu kadar çok ampulün yandı
ğı bu paYiyonda gözlerim hiç bir ra -
hatsrzhk duymuyor. Bunun sebebini 
karşı tarafa geçince anladım. Ve.· .. 
Buradaki manzarayı hayıflanarak 
seyreden kalabalığa ben de katıldım. 
Benim de on laı· gibi hayıflandığım 
şey şimdiye kadar bilmiyerek yazık 
ettiğimiz gözlerimiz ve sağlığımızdt. 
Bu lıayrflanmamız ne kadar büyük o -
Iursa olsun azdı doğrusu... Şurada 
önümüzde serilen misafir yatak oda -
larile, rnutfağile, banyo dairesiJe ve 
bahçcsile göriUen ev şüphesiz güzeldi. 
Fakat acaba bu evin ziya tertibatı, 
höyle ona bütüu güzeUiğini veren bir 
gizlilik ic;inde yapıJınayrp birçok ev -
lerde olduğu gibi açık abajurlarda 
ampulleı· tavanlardan sarkıtılıverse i-
di ne olurdu? J 

Ne olacak, bu güzelim ev mahvo • 
1urdu! Ya içindeki insan]arm sağlığı 

ve saadeti? Şüphesiz onlar da bulun -
mazdı· Şu taştan bebeklerin bile bu 
ziya düzgünliiğü içinde rahat ettik -
lerini hisseder gibi oluyorum ve ken
di hesabımıza teessürüm artıyor. 

Fakat birden bütün bunlara malik 
olmanın ne kadar kolay olduğu hatı
rıma geldi ve teessürünı geçiverdi. 
Öyle ya bütün bunları bizlerin önüne 
koyan SATlE bu asrt vesaitten vere
siye olarak istifade etmemize de im · 
kan vermiyor muydu? O halde tees -
sür neden"! 

Dikkat ettim. Bu nürnune evciğin 
en c:ok göı çeken ye hasretle seyredi -
len tarafı banyo dafresit SATlE sos· 
~ etesi bunu bilmiş gibi biraz ileride 
bu küçücük banyo dairesinde aynen 

modeli görülen banyo tertibatmın ha· 
kikisini yerleştirmiş. Paviyon memuru 
bayan, tatlı bir dille izahat veriyor: 
"- Tabii 8ergideki her şey gibi bu 

banyoda ye şu su rsıtma cihazı yerli-
dir. Bu cihaz 80 litre suyu bir defada 
rsıtır Ye bu suyla iki banyo yapıla -
bilir. Bir banyo 33 kuruşa yapılmış O· 

Iur.,. 
:J:l kuruşa bir banyo. "Sudan ucuz,, 

.,. 

sözü bile im sıcak su banyosu yanında 
11ek zayıf kalryor. 
Başımı öbür yana çevirirken bir vit

rinde doldurulmuş su içinde oradan 
oraya kayan bir şeyler gözüme ilişti. 
Baktım babkJar, ama benim biç gör -
mediğim ve eminim ki ~izin de gör • 
mediğiniz bahklar .. O halde geliniz 
hep beraber bu balıkları göre1im Ye 
verilen izahatı dinliyelim: 

'~- Bu bahkJar mutedil hararette 
tatlı suda yaşıyan ve Brezilya sula -
rında bulunan balıklardır. Suyun içi
ne elektrik vasıtasile veri1en kafi ha· 
raret bunları, görüyorsunuz, alıştık· 
ları şerait içinde yaşatıyor·,, Buau da 
gördükten sonra elektrik kudretinin 
yapamıyacağr hiçbir şey bulunmadı -
ğına kanaatim bir kat daha kuvvetlen. 
di. 

Sergi çok sıcaktı ama SA TlE pavi
yonunun bir köşesinde iki sepet içinde 
en ıyı cms kokkömürJerini görünce 
doğrusu o tarafa gitmekten kendimi 
alamadım. 

"- Bunun da burada ne işi var,, di • 
yecek oldum. Fakat elime veriJen ga
yet zarif bir bröşürden öğrendim ki 
bunlar SATGAZEL'in YedikuJe gaz -
hanesinde elde edilen kömürleridlir. 
Cumhuriyet hükumetinin bütün dev -
Jet dairelerinde ve mahrukat vakan 

Yerli mallar sergisinde S A 7 l E pavyonundan birkaç görünüş daha .. 

21 

Yerli mallar sergisinde 
S A T' l E pavyonundan 

.. .. .. .. uç gorunuş 

endüstri müesseselerinde odun yakıl • 
masmı yasak ettiği şu sırada elektrik 
paviyonunda kömürün de bulunması· 
nı tabii görmek Jazlm. 

Ve onun yanında ham katran, diyor
lar ki: 

'' - Büyükdere Yilu da bununla ya 
prlmıştrr. 

Sağlamlığını hepimizin bildiğimiz 
Büyükdere yolunun bu katranla yapı· 
Jışı Satieanm katranları için mükem -
mel bir garanti.·. 

lş bu kadarla da kalmıyor. Yük • 
sek bir etajerin üzerindeki şişelerde 

kimya endüsh'isinin kömürden Çlkar -
dığı bir çok maddeleri görüyoruz: 
Zift başta geliyor. Bundan sonra ham 
benzol, tasfiye edilmiş benzolü Sal -
vant Nofto, Asitfinik, Antrasan yağı 
ve Kreazot diye her zaman aranılan 

Satgazol ziraat miiesseselerinde dai -
ma kullanrlan Karbonileum, pasa kar
şı kullaıulan fenollü siyah boya, ,.e 
aliminyüm boyası, derilerin muhafa -
zasında kullanılan ham naftalin, ve 
en iyi cins zift .. 

Bu görüşlerimi böyle kapkara ·re 
kaskatı bir madde ile bitirmemek i~in 
gözlerimi gene kar gibi beyaz banyoya 
çevirdim \'C bu kadar ufak bir yerde 
bu kadaı· şey görüp öğrenmenin ver -
diği hayranlık içinde paviyon.dan çrk • 
trm. 

Sergi kapısından çıkarken sergi 
radyosunun kapı iizerindeki bliyük ho· 
parlöründen şu sözler etrafa ·yayı • 
Jryordu: 

" En kıymetli uzvunuz hangisidir? 
soruyorum: Hayatta en çok ehemmi • 
yet verdiğiniz aza neremizdir, bilir 
misiniz? Hiç şüphe yok ki gözleri mir 
dir .. ,, 

Ve radyo spikeri ilave ediyor : 
"Gözleri bozmamak, bu en fazla 

muhtaç olduğumuz uzviyetimizi yor
mamak için ancak STIE'nin tesisatına 
başvurmak icap ediyor .. ,, 

Spiker ne kadar doğru söyHiyor, 
Hakikaten durmadan yenilikler mey -
dana getiren bu yeniliklerden herkese 
en müsait taksft şeraiti içinde istifa • 
de etmek imkanını veren SATIE sos • 
yetesi ne kadar takdir edilse yeridir. ... ..... ' • * 
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Hava kurumu 
~ ' . '"' -~-~_..... ... .. . '' . . . . .. .~ . •, . . - ' 

2!!N~ı~•~!n~6irm~!~~ ı · 
1 

h~~Jl.~~; 
• • 
ıçın 

,uufa ~en aık ue k4hramcrnlı6. Aeyece111. eırar ue tetkik rom.on• l rtukut 
çalışmalar 

• Londra 1123, - * Vlyaııı ~4ı. -

• No· 6D Yazan·. Rıza Cekı·b a • NcYvor~ 12s. so • Mdrid ı& -

Rum vatandaşlarımızın yardımı 
y~ * Faris 169. so * Bertin 40. -

• Mllino 101, - • Vusova • !-4. -

Beline sarılan iki kılh kol : !~~:;e ::: : : :~~:~şeştr ~::: 

Hava Kurumu için Ticaret O • 
duında kurulan be§er k:.tilik he · 
yeti er f aaliyetierine devam el • 
mektedirler. Bundan ba~ka tana· 
yi ve ticaret erbabından mürek .. 
kep gruplar da ite başlamıtlardrr. 

Ebülulayı fırlatıp beş on I: ~;~ye,m ~:~.:: : ~!r::.m~ ~~: = 
• Amsterda ı l!J, - • Altııı o3 !, -

metre öteye attı r: ~;~:ho'm ~~: = : ~1.:~!~t ::~ ~ 
Ebululinın böylece bağırıtları vahti cazibesinden kurtulabilmek Çekler 

birbirini kovaladı. Fakat sesine irin inaamn güzellig"' e ve cazibeye • tonora 
6"2·~· * Stokhlm 

Bu komiteler Hava Kurumu i -
çin ziyaret edecekleri ticarethane 
ve müesseselerden, lstanbulun yü
:r;iinü ağartacak bir surette teber
rüat elde edecekleri muhakkak 
addedilmektedir. 

~ • :-.' evyon 0.796!'i • Vlyar. 
uzaklarda hala göğsünü döve dö. lcartı hiaeiz olması lazımdı. • P• ıs 12.<•3- • Mıdnd !1,8075 

1,9713 

4,~03~ 

•.•t-
ve haykrran gorillerden batkaaı Kar§& dünyada eti bulurunıya- • f\lll.tno 9.rn;.ı • Bertin 

I 
• Brükse •.7 J . • Varşova 

cevap vermedi. .: ak kadar güzeldi. Yalnız güze:l • Atin• f 3.57l'il' • Bu:Jıpe''" 
Aşağıya inmek, araıtınnaya ~1eğil, ayni derecede cazibeliydi. • Cenevre J.4~4'! • l'lülı:m (ı'), J'l3~ 

!14.3!i2~ 

'l.7#5 
lOllO :00 

Ayrıca teıkil olunan altı komite 
de pazartesiye faaliyete geçecek· 
tir. 

batlaması lazımdı. içinde ona kar•ı daha ilk gör ı • sorya 63·"- • ~elgrahd 
indi.. Fakat daha inmesiyle düğü dakikadanberi büyük biı • rraıı ı9,n7 • Moskovı 

~ 

1

• Amsttrdam 1.1710 .. \oko amı 

helinden aımukı yakalanarak be2 zaaf duyuyordu. Bu zaaf onu Kar· E S H A M ---""""· 
on metre öteye fırlahlmau bir ol· ıadan ayrılmıya mahkUın edecek 1 lı Bınkas• o.~·>- Tramvay ~9·"" ı 

Reımi ve huıuıt dairelerle bü
tün Türk Şirketleri memurin ve 
müıtahdemlerinin aılt maaı ve 
ücretlel'inden yüzde ikisini Hava 
Kurumumuza terk ve teberrü et • 

mu§tu. kadar kuvvetliydi. •Anadolu 2~.10 * Çimento n tıuo 

l
•Reii 7 _('11) Onyon Oe!. -,-· 

Ebulula elleri üstüne düımüş Kar§anm yanında geçirdiği JU sır. Hayrly' ıs. - ~-rk De~. -.-

ve beyninin parçalanmasına ma· bir haftanın zevki, tatlılığı öm~ün- •McrkezBanka~ı S!!.- Baly• -.-

ni olmuıtu. Geri dönüp de kendi- den kaybettiği hiç bir haftanın zev 
1 

R~~~~~~" ~:~ f~:~e:~ ecza ::: 
sini böyle fırlatan mahlukun ne kine ve tathhğına uymuyordu. Or. 1-iatlkrazlar - tahvlUer-
olduğunu anlamak için baktığı za- mandan ayrılmakla dünyanın en 1

•11l33Türk Eor.ı .ıı.12~ F.leıtrıt -.-

h b b ht. d h ı· d b 1 . ' il ~6.~5 rrımvıy 31.70 

tiklerine göre ticaret ve ıanayi er
babımızın da bu vatanseverler • 
lerden geri kalmıyacakları mu • 
hakkaktır. man müt i• ir gorilin sag"' koluna a ıyar a amı a ın en, en et-

"$ • • •• ırı 26.7 • Kıhtıın 44, -
dayana dayana gene kendisine baht bir mah!uku haline gelecek· lıtıkruıDıblll ı 94, • Anadolu · u .9o 3 numaralı Rum vatandaılar • 

dan mürekkep derneğimiz tetki • 
!atının jkmalinde biraz geç kal • 
makJa beraber candan çalıtmala· 
n yüzünden bugün diğrelerine ye· 
litmiı ve hatta geçmif bir vaziyet· 
tedir. Bu derneğin son bir hafta 
zarfındaki tevdiatı 1790 liradır. 

yaklaştığını görmüştü. ti. ı* trıaııl lstlkruı 9~. - • Aıııdolo ıı ıl'i. ıo 
Bu, Ebulula irin yapılamıya . ı ıo'is A :-.1 ıo. Anadolu nı 1,co 

Sabah sabah böyle bir hayvan· 3' • Sıvn·Erı:urnm 96. •\lllmessll A 46 70 
la kar,ıla§acağım hiç ummamııtı. cak, tatbik edilemiyecek bir ıey • ~iiiiiii..-.------öiiiii...--.iiiiiö ... iiiiiiiiiiiiii~ 
Şitkin ve kıllı göğsünün üetiinde di. 
kaim bir boyun üzerine kondurul· Fakat ıimdi ne yapacaktı? Gö- RADYO 
muf büyük ve korkunç batını aal· rünü,te ıorilden kurtulmut gibiy. 
lryarak yakla§an bu iıuan azma- di. • 

Programı 

nının kar9111nda ürperm~mesine Kaçmamıt olaaydı, ölüme mah-
imkan yoktu. k\imdu. Çünkü üzerinde uf ak bir 

BugUn 
lST A..~BUL - 18,30: Yüzme cleı;s

leri. Bayan Aıade Tartan. lS.50: 

Hava tehlikesine 
karşı tedbirler 

l§te Ebululi da korkudan ne çakı bile yoktu. Abdüli.zizden 
yapacağım şaıırmr, bir haldevdi. Kartanın aldığı ıon model ıilih Fransızca den. 19,10: Dans musikisi 

(plak). 20: Spor konuşmalar. Sait Çe· 
lebi. 20.3(): Bayan Bedriye Tüzün· 

Uray (Belediye) zeliirli gaz uz· 
manhırı (mütehaaaııları) tarafın· 
dan timdiye kadar gezilen dokuz 
mahzenden albımın sığınak ya • 
pdabileceği anlatılmıştır. Arat • 
tınna. devam etmektedir. 

Goril kendisine beı on adım yatıp kalktıkları ağaçta asıhyr.lı. 
kala durdu ·ve art ayakları üze. Evveli bunu ele geçirmek lazım· 
rinde doğrularak ik metreyi aş· dı. Ondım sonra kar§ısına değil 
kın h~y,betli boyunu gösterdi. bir, hir alay goril çıksaydı korku~ 

Sonr2'. kıllı göğşünü kuvvetli ıuz mukabele edebilirdi. 

Türkçe sözlü eserler. Radyo caz ve 
tango orkestraJarr. 21,35: Son haber
ler. 21,ılO: Bayan Babikyan pn. Pi • 
yano ile beraber. 22: Plak neşriyotı· 

yumruklariyle döverek davul çal· 
dı. 

Goril nyni zamanda bağrrıyoY· 
du da. 

Gövdesine nazaran kısa bacak. 
ları üstünde iki adım daha ilerile. 
di. Uzun kollarını Ebululaya uza. 
tarak ani bi;: hamle daha yapmak 
istedi. Ebulula birdenbire gerile
di. Gorille boğufmak için kendi
sinde cesaret göremiyordu. 

En çıkar yolu bu korkunç hay· 
vandan kaçarak kurtulmada bu]. 
muı olacaktı ki bütün kuvvetini 
bacaklarında tophyarak fırladı 
Gorit, boş ve dütüncesiz adamlar 
gibi dü~manının kendisinden kaç. 
tığım görünce, onu takip edecek 
yerde göğsünü yeniden yumrukl,il· 
maya ve g11.lebeıinden dolayı ıe· 
vinç haykırıtlarına başlamııtı. 

Eb"ulula, bir ara ormanda kal
mıf elmasından dolayı pİfmanlığı 
anlatacak bir tavur takınmı§tı. 

Gorilin kendisini takip etır..edi
ğini görünce durdu. Gerisini dik. 
katle arattırdı. 

Takip edilmediğine emin ol · 
duktan sonra ne yapacağını dü · 
tündü. 

Kendisi için yapacak iki ~~; 

vardı. Ya ormandan kurtulmaya 
çalıfacak, yahut da Kar§ayı ~i 1' • 

yıp bulacaktı. 

Gerçi ormandan kurtulmuT y<. 

r.iden hayata kavuşması demP~l° 
Fakat Kartadan haber alm11 . 

<lan, ona söylemeden ayrılmay! da 
pek doğru bulmuyordu. Bu ihi 
yoldan hangiıini tercih etmesi lıl
zıın olduğunda karar veremediği 
yüzünden anlatılıyordu. 

Ormandan ayrılmak her iki 
manada da Kar,a·dan ayrılmak de 
meldi. Buna gilç karar verilebi
lirdt 

Karpnın güzelliği, Karıanın 

Ağaca dönmek, silahı e.lmak 
bu dakikada müıküldü. Oraya 
varabiJmek için gorille kartdattı 
ğı y~rden ıeçmeıi lazımdı. 

Ebulula yanındaki ağaca tır • 
manarak Gorilin hala oralardPl o
lup olmadığını arattırdı. Bir ıey 
göremiyordu. 

Hayvanın ıesi birdenbire ke · 
silmİ§ti .. Kendisine bir tuzak mı 
hazırlayordu. Kar!a ne olab:~ir • 
di? Goriller mi kaçırmıttı.? 

Ebululi bütün bu düıünceler1e 
yorulan kafasını iki avucu iç:nde 
sıktı. Sonra yere atladı. Artık ka· 
rarını vermişti. 

Ne oluraa olıun ağa~ kadar 
gidecek ve silahı ele geçirmeye 
çah,acaktı. 

Tedbitli yürüyordu. Her adım· 
da iki tarafını arattırıyor. Ani 
bir hücuma kartı koyabilmek i · 
çin kafasında planlar çiziyo,du. 

Gorille kartılattığı yerde kor· 
kunç hayvana tesadüf etmemeısi 
yüreğine bir su ıerpilmesine se· 

BÜKRE§ - 13: Sözler. 13,05: Sa· 
lon orkestrası. 13,45: Duyumlar. 
13,55: Konserin süreği, 14,15: Duyum· 
lar .14,35: Konşerin süreği • 20: Orr 

Bundan ba,ka bazı kimseler u
raya {belediyeye) batvurarak 
kendi yapılarının altında sığınak 
yapdabileeek uygun yerler oldu • 
ğunu bildinnitlerdir. Bunla'l' da 
gö:ı;den r~irilecektir. 

Diicr taraftan Hava Kunınıu, 
duyum • 

öğretmenlerin zehirli gazlar lıak· 
nu. 23,15: Yabancı dillerle 

müziği. 21: Sözler· 21.15: Radyo U· 

~ı. 22,30: Duyuınlar. 22,45: Dansın so· 

)ar. 23,25: Dans. 
kında malumat .edinerek talebelc· 

BUDAPEŞTE - 19,(0: Çingene 
müziği. 21,15: Emmerich 1"lman'ın ri bu hususta tenvir etmelerini il-
11çardaş,, opereti (Mergerit adaların- gili yerlerden istemi§tir. 
dan röle)- 23,30: Duyumlar. 2.'3,35: P· 
lak, 24,15: Caz. 1,05: Son duyumlar. 

V ARŞOV A - 20,30: Şarkılar. 2.0, 
50: Aktüalite. 21: Konferans. 21,10: 

Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Hafif salon müziği. 21,45: Duyumlar· Ankara, 2 {A.A.) - Hava teh-
21,5:i: Konferans. 22,30: Uzıtktakl va- likeaini bilen üyeler: • 
tandaşlar için yayım. 22,3o: Senfonik 7318 SalllsUıldan Asım Karaali 20, 
konser. 23: Spor. 23,10: Şen yayım. '\'e yardım 75, 7319 Haean Model 20 ve 
23,30: Dans pllkJan. 30, 7320 Hasan ve Kazım 20, 7321 Sul

BELGRAT -- 21: Viyolonsel ~ol\. tan ve Ali 20~ 7322 Bohor Gavriyel 20 
seri· 21,30: Söıler. 21,50: Operet mil • ve 50, 7323 Musa ve Galip 20, 7324 
ziği. 23: Duyumlar. 23,20: Röle koıı • Mahmut 20, 732S Mehmet Doğanlarlı 
ser. 25, 7326 Elv•n 20, 7327 btanbuldan 

PRAG _ 19,20 : Popüler Alman 0 • llııp Il~1dsi 20, ~7378 Bandı:madan Ji
eretlerinden 20,ıo: PJA.k. 20,ı5 : Du· man reısinfn Kamıl 2?, 73 .. 9 Mehmet 

P . Kıllut 80, '7330 Halil Karaca 20 ve 50, 
yumlar. 20,30: Sözler. 21,15: Salon or· 7331 Dr. İsmail 20 ve yardım 20. 
kestrasr. 21,55: Karışık yayım. 23,30: 7332 Bahriyeli Ahmet 20, 7333 Rıza 
Plak. 23,45: Konser. 20, 7334 Kadiı' 20, 73:l5 Muhsin 20 ,.e 

MOSKOY A - 18,30: Türkmen mü- 10, 7336 İşmail 20, 7337 Şevket 20, 7338 
Birdenbire aklına Kar§anın ziği, 19,1!1: Konserin süreği, 20,:lO: Ha Evyapan Abdullah 20, 7339 Mehmet 

as]anlariyle filleri ve kara adamı fif müzik. 22: Almanca yayım. 22,5.'i: Nuri 80, 7340 Hilpıeyin 20, 7311 Anka • 
ld. 7 B l J 1 e· radan Osman Ferruh l't Senai 50, 

hep oldu. Artık emniyetle ağaca 
eri!ebilir ve silahını alabilirdi. 

ge ı. un ar ne o muttu • J· • Kızıl meydandan röle. 2305: Fraruııı· 
73'2 Yusuf Ziya 20, 7343 K!zım 20, 

raz evvel gorilin kesl<jn ae:>i orma· ca yayım. 24,05: 1sveççe y.ııyrm. 7344 Ekrem 20, 7345 .Avr.llnı Albukrek 
nı çınlattığı halde bunlardan hiç LE1PZ1G - 20: Hafif müzik. 21: 20, 73'6 Mahmut Şeref, 20, 7347 lsak 
bir ıes çdmıamıftı. Duyumlar. 21,10: B.ad Salıunren'den lmburoso 20, 7:.:48 LeYi Nesim 25. 

Acaba Karta bütün hayvanla· şen yayım .. Duyumlar· 23,30: Dana 7387 Bay Sadık Ankaradan 20. 
rını toplıyarak kendisinden uzak· müıiği. 7368 Abdülbaki 20, 7369 Salti 
laşmıf mıydı? Fr•nko 50, 7370 Ahırıet Hilmi 

Kafaıını bu bo§ dü§ünccler • Aydın demfryol la- kardeıler 30, 7371, Cemal 20, 
den kurtararak bir an evvel ıili.. rında tarifeler 7372 Abdurrahman 20, 7363 Fu· 
hına kavu§manm en doğru, en ~ı. at 25, 7364 Sadullah 20, 7365 Ke-
kar yol olduğuna vardı. Bütün Ba),ndırhk Bakanlığı, Aydın de • mal 30, 7366 Hacı Aptullah 300 

miryolunun bu ayın birinden itibarerı ı bu karı§ık ihtimalleri çözmek, e . ikinci defa, 7377 lya• Rif at 20 
Jinde kendisini müdafaa edebile • deYJet eline ge~mesi dolayısJyJe dev • 7378 İbrahim 100, 7379 Ah!uet 

Jet demiryollarında bu mıtakanın özel 
cek bir ıilahı olduktan ıonra da. <hususi) bazı arünlert (mahıuiiırf) -ba_ş_ın_a-be_ş_k_u_r_u_ş .... h ... u .... 1·_d_a_i-nc-i~rd_e_n_d_ô...,'r-t 
ha sakin, daha etraflı düşünehi • için tarifede tenzil/At yaptırını•t"". 15 k 1 k n· 1 d 

il -; u uruş a ınaca tır. ır ey U1 en son • 
lirdi. ağustosdan itibaren bugün hatlarda ratı için de meyan kökünden ton ba -

.(Devamı var) kuru incirden her kilometrede ton ~na dört kuruş alınacaktır. 

Müderris oğlu 40 ikincı _;;fa, 

7380 Ahullah 20, 7~81 Eekir Sıtkı 
20, 7382 Mehmet Salim 20, 7383 
Tevfik ve lımail 40, 73&:ı Halil 
Yağcıoğ)u 40, 7385 Mümin 2S. 
7386 Hanri Zara 50, 7387 Ahnıet 
25, 7388 Hüaeyin Güllü 50, 7389 
Çadırcı karde,ler 50. 7390 F Ahri 
OztunJ.lı 20, 7391 Ahmet Şükrij 2n 

7392 Ömer Nail Gen~türk 20, 
7394 Sabri Cünyüzlü 20, 7396 
Haydar 30, 7395 Ali 30, 7397 Beh· 
çet Diker (lzmitten) 20, 7398 Zi" 
ya 20, i399 Cemal ve oğulları 20, 
7400 Nezahet Akça 20, 7401 Refi· 

ka Sabri 20, 7402 Muhittin Sefah 
Meninden 75, 7403 Vaaıf Miska,•f 
20, 7405 Mehmed ojlu Haun 25, 
7 406 Oıman Vankukül Diya.rıbe• 
kirden 20, 7407 Safi Isa 20, 7408 
Amedi Köyü namına 35, 74D9 Gül 
man ve Nerkik köyü namma 20, 
7410 Kırklareli ıeai köyü namına 
40, 7411 Haaan Zülfü oğlu 20, 
7413 Eng.ene köyü namına 40, 
7414 Musa oğlu Keko 20, 7415 
Fettah oğlu Zülfü 20, 7416 Kelhaı 
köyil namına 40, 741'1 Ahmed ol· 
lu Mehmed 20, 7418 Bademli kö· 
yü nmma 20, 7419 Abbaı Ye AH 
20 ... 

ltalyadaki cep
hane fabrikası 

Nasıl patladı 
Geçen Cumarteei günü öğleden soara 

İtalyanın ıimalinde Taino'da patlryu 
ıilAh fabrikaemm enkazı araımdan 38 
ceaet çıkanlmııtır. Bunlardan 35 kiti• 
ıi, fabrikada çahıan kadınlar ve blar• 
eler. 

Elliden faz~ ineamn bu yÜzdeıs 

öldüiünü zannediyorlar. Birçek lö!i 
de yar~ olarak hastanelerde yatmak· 
tadır. 

CeNtlerden bir kummrn kollarJ ve 
bacakları o ıekilde PaJ'?lannut ve ı•· 
killeri değiınıittir ki, büviyetleripi te•• 
bit ıüçtilr. 

"Soeyete Generale İtalyana EkepJo• 
ziva., isimli olan bu fabrika, bir vakit• 
ler "Bikford Smit ve ıüreüıı,, iıfmli 
bir lnıiliz kumpanya tar•fmdaa kon• 
tro1 edilmekteydi. Ancak bir hafta "-" 
dar önce lta1ya hükumetl t:arafmdaıt 
alı~mıt ve bir hükumet komieyenunutt 
nezareti altrnda ve yeni bir tqkil!tl• 
çah§maktaydı. 

Bundan bahseden "Mançeıter Car• 
diyan,, gazeteıi diyor ki:-

"ltalyadaki bütün mühimmat falari• 
kalan, Habe1ieta11da bir h11rıt enc:tir'l 
dolayıeiyle ıon hızla çahı~ktadll'. V• 
birçok yeni, teerüheeiz kill'!ıeler ele ttıı 
arada çalıtmaktadır. Sçrlfl' ki, bu W• 
dise, ietif daireeinde bir dikkateizlik nr 
ticesi husule gelmi§tİr. Fakat esas ıe• 
beb hakkında belli bir malumat yok• 
tur . ., 

Cumarteei aünü hadise ~lduh _.. 
man evler earıılnuı. camla\ knılnttf ~· 
dııan fırhyan halk mütemadiyen yülı• 
ıelen bir duman dağı ıörmüıtür. 

Faı gönüllüleri, polie vw. aıker ıeıı• 
yan•Jna kadar enkazla uiranııttır• 

Vak'a" yerine kimaeyi eo~t• 
idiler. DııaTda elinde il'i ~oeuk t"tarll~ 
belcliyen bir itıizle "Rö)1~r,, "'u"•ltirt 
konuımut ve b~ i,eiz, keudiıil'le d_,.,it' 
tir kiı 

''Kanm daha gesen sün l.q fa.hrikf P 
it almrıtır. Ben bir vakittil" p.,. ~· 
namadıiım İçin, bu itten de "'~"'." 
görünüyordu. Kendisi huraJarda 1tı' 
yerde olacak. Beni de bırakmırerlar•t• 

35 kadın çeıedinden.. ba,ka. bulun•~ 
bet erkek cesedinden hirinirı ietif daJ' 
resi itba,mnrn oldulu an1aıılmııtır• 

Fabrika civarındaki hütün köytiU~ 
matem içindedir. Dükkanlar k~p,fı k• 
mışbr. 

Hadisenin tafsilatı hakkında çok •1la 
bir ketumiyet v~dır. 
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Dünya mı dönü-
yor? .. Biz mı dö

nüyoruz? 
e~fın baba..c;ı henı inaflı;ı, hem de 

tahil Wr adamdı. 

lJir akMm Ce\'3dın bir me~tep ar -

kadafı ~lmifti .. Masa ha.Şında coj -
rafya dersine ça Jr~ı~ orlardı. 

Cevat arkadaşı{ta: 

- Dünyanm döndijğUnii acaba ilk 
i11ce kim keşfetti.! 

Diye sordu· Cevadın baba51 bunu i

titti .. Çocukların yanına sokularak: 

- Haydi, dersinize çalışınız! - de

di - böyle açma ıeylerle vakit ge., 

~irme)ipiı. Dünya dö"se ~yak üstün
de 4qıabjlir- ıniyiz? 

Cee11kl4r i~lerlnden alay ederek ıus· 

tql'-1'· 
ArtCliln birkaç gUn geçince, Cevadın 

ltabası bir düğüne davet edil"'itti. 

Okumuş köpek ve terbiyeli maymun ! 

lnoilterede ha11vanat miirebbllerittden Mister An
deraon 1ea11vanlan okutmaja çalıııyor. Yetiıtlrdi6l 
lcö,_klerdeıı biri ruimd, görüldiJ;;J gibi gözlüklü ı:c 
boyunbağlı gezmekte ı>e mektep aınıflarını, kapıların • 
daki lerhalara bakıp tanımaktadır. Şalnpan:ıeye oelince 

bu dq erine misafir kabul ctmeğc lıazırlanmaktadır. Ter 
biye görmilş maymun nıisaflri1Ji ağarlanıasını bilir r·e 

ona d"daklarını uzatarak ltatır sorar. Köpekler bir sc· 
nede, maymunlar beş ayda elli kelime öğreniyorlar ı·e 
bu kelimeler söylendiği zaman derlıal anlıyorlarmış! 

l!!!H!H••• .. •••••••-i!l!ll,
7
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baygın hir halde hulllu .. Yanına koş- Çocuk Şiirleri : H 

tu~ıı.ıı.rahatar••,.••fBlrpy•lh· iı Vapyr ~ - = -- ~ 
tly•a• var ~ıT U Bir k«mPtllfa "1•111tır. Ment/lllır aallanıgor, Mağr",, mağrur bakarak Dağıtacak her yana B 
Oavadın balNısı çok içmljtİ.· HllA 1 Ar,•k harM•t 11a1"11. GözlE"r gaflarla dolu. !Jinbir dalga aJaralı-. l'qlcuları, yükleri. •• 

Vapur demir al&JIOT, AynltJfllar yanıyor, Sular gibi akarak Bürünerek dumana 
•Yllan,ı,.rclu .. GöıJerlni oju~turarak: Pervane dö1'tlli bakın! Bw yol bir hicrfUI yolu • Sahiller dolaşacak. Dönecek gine geri·. 

- Han~ yıvrqı - dedi - Bir şey 1 ?tfuallim Hasan Nahit 
i~te"'H'· Yahuz sırası Jelml~en l!!Öy· ~::ıs-=~p::p:::f!::gıau-~=-""'~ıpftq~llfll••llMI 
H~~;~~~m~-~hm~~-~~--·~~r~~~~~~-~~~~-~-~~-~-~-~~- r 
Sınıfuı4~ kıahnun! Düpnın döndiilü ç b M h d• ·ı • Küçük 
nazariyesi taR\am_ile yanlış ve yydur- Çocuklara o an e me ın geçı erı hikaye 
ntadır. Diinya dönmüyor.· Dünya için 
'ti@! 1Jtt diinQ~r\11 t. 

Beayamen Franklen 
Franklen, yıldırım ıif!riai ihtira 

itlen Amerikalı bir Alimdir. 17 klnu

nuevvel 1706 (ta ~to" §t!kri~de doğ. 
ınuı , .• 17 nisan 1790 da ölmüıtijr. 

Fr~a~Jen ayni ~amanda çok oku · 
lftQŞ bir de,·Je& adamıydi, A111erika is. 

~JAJ 1'HJMrebelerf esnaıında cok ~a· 
Iıınuı ve istiklalbti lngilizlere tas~ik 
ettiren mua}\ede»i imr.ahyanlardan 
bin ohnuıtur. Franklen fen ve edebi -
"nt !leminde çok tanınmış bir si • 
ınadır. 

Cevapsız bilmece 
Ben çok t.hlikeliy"9t. Her yd 

binlerce lira dejerinde emlak ha· 
-., etlerim. Bazan koca ıbir er• 
•aaı da mahvederim. Ekaeriya 
dikkatsizlikten vücut bulurum. 
Benim ne oldufumu biliyor mu· 
ıuqıp? 

Nasıl yetişiyorlar 
AvrQpada en gü

ıel köpek yetiştir
mel<le maruf olan 
ndenıon köpekle

rin .ter{llnl anla • 
mamnı ve onlara 
kolayhkla llf an • 
!atmasını bilen 
haynnat mijrebbi 
!erinden biridir. 

Yüksek atlama
l:ır için, köpeji ba· 
ına aJar~ ince 

ayak üstü durdur
masını öğretir, 
onra, hergün bir 

az d!lha fijksele -
rrk atlatır"' Kö -
ekler bu talim es-
nasında aç bulp • 

'"rlar. l'ahm ıkı u.at 11ttrer ve bir 

"'-" .. .,.. rlrml lfefa tekrar 
I.ıur. K8~kte u nut.mama~ MiM ~ 

• $&k kuvvetli dl r. 

Nea..di" ...... ilR1tifti. Mehawt$ 
on YMJP.da iken çe.Rhil. ha§J§mış&ı. 
On beş tane kadar ke~ileri nrdı. 

Çoban bu ge~iJeri hergtin köyün ot -
laklanna götürür, akşam üstü güne~le 
beraber köye, anasının yanına döner· 
di. 

Mehmedin anası geçimsizlikten şi -
kıiy"'t ettikçe, Mehmet te: 

- Keçilerimizin sütünü atıp geçi -
niyonıı· Daha ne istiyorsun? 

Diye cnap verir \'e ana.sun ıuturur- 1 du. 
Mehmed, anasının ne doymaz göz -

IU bir kadın olduğunu yaşı ilerledik • 
çc anlıyordu. 

Bir gün gene böyle gUneşle beraber 
kalkmış, ke~ilerini önüne sürerek ot
lğa ıitaıieti. 

d•f Plfhü hl• ~P111 illUtmUştU. ttu, 
Mehmedin en çk sevdiği sanlı bfyazh 
bir keçi idi· Çok süt 'erirdi .. :Mehmed 
sevgili ke~ic:inln çukura ) m·arlandı -

ğını görUqre atladı, keçiyi !kurtarma -
ğa çalrştı .. Keçiyi buradan yukarıya 
çıkarmak kolay bir iş değildi .. Meh • 
med bıı çukurda çok uğraştı. }"akat, 

Mehmedin keçileri yolda •hler~en 
\>irdenbire bairıttılar. ~=-...................... .. 1 Bugünkü bulmaca f Mehmed yılandan çok karkaıdı. He
men SOPıtsıqı kaldırarak koştu. Önde 
giden keçilerden bir bir metre kadar 

.....-
Deniz kıyısında altı JtarCli hir vila-

birdenbire ay~ğına kom gibi bir şey 
takıldı .. Mehmed iğildi, ko\-arun üstün 
deki toprakları açh· O ne ? ! 

Mehmet aklını kaçıracaktı! Rastığı 
) erde bir ı~o' a dolusu altın gömülüy
dü. 

)lehnıed ne yapacağını şaşırmıştı. 

Çukura dü:.en keçi) i bin mü kül:itla 
c:ık:ırdıktan sonra, altm lcovasını go • 
ruğunuu içine ardı, omuzuna vurdu, 
c\e geleli. Altınları Jllla~ına verdi. 
Çoban l\lehmcd, ne gözlü anasının gö
zünli lıu altmlarla do) uracak sanıyor 

du. l\ötii ) üı ekli kaclın, birkaç gün 
sonra altınları alarak baı:ka bir mem 
Jekcte lrnçtı \C Z.1\alh l\lchmedciği on 
)a~ında, keçilerilcyalnı~ök'Süzb"i: 
raktr. 

Mehmcd onun İİ\ ey oğluydu. 
On yasında hn~atta tek Lıaşına ka -

lan l\lehmed, bulduğu altınlardan bir 
tanesini bile ) iycrnedi·. 

:Maide Ramiz 

yetin adıyım. Sonuncu harfimi atarsa ..:======:::::;:============-

Tamirci - Babam: (saatleri boşuna 

pldür1ne 1) demifti. Bu kulenin üstün· 
deki saat o kf!dar korkunç ki .. Galiba 

beni öldürecek! 

Güldürücü fıkra 
Babaıı: 

- Oilum kardetini neden dö
vüyon"n? 

()ğlu: 

- Mürekkebi i:ti. Kurutma k4 

iıdı )'U\lur~ iıti10~, )'1Hpıu· 
yor. 

nız, size biF eepebi ~iliyle te.şekkür 
ecleriftl. JUl~iniımi ben neresi) im? 

Bilmecemizi doğru ~ulanlardan bi· 
rlndye 

5 Lira 
ikf ndre tiir ce.P. saati, re a:rrıça 200 o
kuyuqımuztt hir~r hediye 'eriyoruz. 

Bilmece müddeti 17 gündµı. 

FOTOGRAF 
Müsabakamız 
Fotoğraf nıüsabal•amııın müddeti 

rığJ18losun on beşinde bif iyor,/J/ji~alJaka 
ya yalnız fotoğraf meraklısı amatör -
lcr İflirak edebilir. Çektiğiniz resim • 
leri şimdiden gönderiniz, Müşabaka so 
nunda çok deicrli hediyeler alacaksı
nız. 

ttABER 
ÇOCUK SA YIF ASI 

BUmece ku~'"' 
3 - 8 - 935 

ite.!' am - E)\ah.·. Bir rüzgar esti, 
bütün ilharnlarım )ere döklilclü .. ! 

LAMBAYI YAKMALI 

Giln battı, aham oldıı, 

Ufka karanlık doldu. 
Artık vcrm ·yor gine:; 

Ne t§ı1l,, nr. de ateş. 

Birer kibrit çakmalı 

Lambaları yah·malı. 

Gaz kalmam usa C'ğcr • 
Zindana d ·ncr her yer 

Gök, yer 7.·asvofle dolar, 

V c diiııya olm· me:ra ... 

Munllim: HASAN NAHiT 

Faydalı bllOUer: 

Muzır böcekler-
uamamböcekıeri dünyanın ı Crt:<'ft 

her tarafında bulunur· En ziyarle ru
tubetli \'e sıcak memleketlerde bulu

nursa ela, Şimalde bile hamamhö • 
cekleri Yardır. 

Bu böcekler l'n ziyade sıc.'ak ~erler
de yaşamayı ~c' diklerinden, bilh·ı c: .. :ı 

mut hak, hamam 'e kilerlerde ttu tu -
nurlar. Ik le l'ıcuk fırınlarda ) a .. ama· 

yı çok sen?rlcr. Vücutları ince duz ol
duğundan kiiçük bir .tere bUıü{üp sı
ğabilirler Mobilya arkalarına, duyar· 

lara ve yerdeki yarıklara sakla"a • 
bilirler. Gündüzleri saklandıklan ~·er 
de kalırlar. Bunun için bir ev kadını 
el'inde hamamböcekleri bulunduğu • 

nun farkına varamaz. Hamamböcek • 

Jeri o kadar hızlı ko~arlar ki onlan 

yakalamak çok zordur. Şehirlerde ha

mamböcekleri daha mÜıırdir. Bunun 
birçok sebepleri vardır· Şehirde bir 

binada yaşıyan birçok insan vardır. 

Bir apartrman muhtelif dairelerinde 
yaşıyan ailelerden hepsi temiz olmaz. 

Jar. Bu temiz olmıyan ailelerin daire· 

sinden, temi& dairelere hamamböcek. 

leri mikrop taıırlar. Ş.ldrJerde birçok 

süprüntüler teplanır. Bq ıüprüntüler 
birçok böffklerl tekerler. Sehlrlerde 

gazino, Jotmnı.Jarın mutbakları, h · 
rntlar, kirli ambarlflr, bodrumlar, ant 
repolar gibi sıçak yerler vardır. Bu 

&ıcak yeler•e hamamböceklerf ayı • 
sızdır. Bunları 1'aldufunuz yeııtle öl
dürünüı. Bunlar, her ev içµt en mu.zır 
mahh1k1ardır. 

Lokomotif 
mucidi 

Lokomotifin ilk mucidi olan JorJ 
Stefon111on 8 haziran 1781 tarihinde 

Londrada doğmuş ve 22 Ağustos ıs.ıs 
de &ene Ingilterede ölmüştür. Ste • 

fen son bir sıra makinisti iken mühim 
keşiflerde bulunmuş ve demiryolunu 
fcat ederek 1825 de ilk dda bu yolla. 

rın üstünden buharla işliyen Jokomo. 
tifi icat etmi,tir. Bundan ıronra geleıı 

kaşifler .Jorj Stefansonnun ihtiraı 
olan buharlı lokeRıotifin tekemmülü • 
ne çahşmıtlardır. 

Aya k•ç günde 
gldlllr? 

Her gece ıökte gördüğümüz 

ay bizden ne kadar uzaktadır. 

Biliyor muaunuz? Atağı yqkı\rı 

340,000 kilcnnetre. Buradan aya 
bir tren yolu olta, 1111\ta 50 kilo 
metre ıiden llir tren aya ancak 

6600 uatta, yani tam 275 günde 
varır, 

Bunun da 9 ay bet gün ettiğini 
elbette heN.p edebilirıiniz. 

Yüksek a~ıam~ 
Londrada kö -

peklerin l üksck 
atlamalarında en 
cok murnffak o • 
lan Bobi 72 san -
timle şampiyonlu -
ğu kazanmıştır. 
Rnbi, Kanada çln 

sinden göğsü be -
yazlı kii~ük bir kö
pektir. Bu atla -
ınayı iki a) da öğ· 
renmiştir. lier • 
giin birer santira 
yiiksell'r-ek 72 san
time kadar çı~"'ış 
hr. Jlobi hnilı llii 
yaşındadır. lfüaz 
daha büyürse bir 
ya bilecektir, 

l\U<:ük köprklcr ~ijyyk ha.rv:-:-':.r. 
dan daha s@k bti- dat ıöstt?rirleı-. 
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Yahut HABERln Polls hafiyesi 

DEKSTER 
Çoktanberl peşinde olduğu 

kalpazanları meydana çıkardı . 

Bir iki güne kadar 
bu heyecan dolu 
macerasını 

HABER 
de bütün resim
lerile birlikte size 

anlatacaktır 

=rr-2• .,.. ., # 

t 
• 

, 

K 

• f 

Ilrı f 
5aa 

sonra 

TLJQKiVE 

· z1Qtı.6T 
BAN KAS' 

Şa1191/n9.' u/ukdt1 ır 
S/ya;, noila giirü_ 
'fO/"U/71. '1CC1ba 11e.l>111: 
bünle hal! -·~.._........ 

Bvnv anetık bir. l ~, 
az s"nra 9örm« · 
k1:11'1! olacak/ '- ~ 

Şarlok 
Holmes 

9 Büyük Hikaye 
tJ Bir arada 

210 Sayıfa 
Fiatı 40 kuruş 

Ankara caddesinde 
''Vakit,, kütüpanesi 
~r=========::::::::o~=k't.=:;:~:::::::::::::::::: 

i! Ali ismail 
fi Haydarpa§a ha•tane•i bevliye 
~ mütehaHı•ı 
E Vrologue - Operateur n 
~ Babıali caddesi Meserret ote-ft 
g li 88 numarada her gün öğledenS'. 
ii sonra' saat ikiden ıekİ7:e kadar.il 
==····················-······················ ............ :: ···························································· 

Blr kayık. a a ·,'" iFinde 
kimse görünmey"r 

ayıŞ,ı i>cş Stı11. 
ma 7t/ar. Sak 
lanaltrn . • 

'Beklt'yeli1n. içinde a -
elam varsa: hill..e mu. 
hakkak yaklaşa
Cak t-11-. --y 

1 Heuıeı nenıiryolları ve limonlBN islelnıe Unıuniiresi ilBnıorıs. 
llk eksiltmesi bozulmuş olan ve bedeli 58174 lira tahmin edilen 

ilaç ve tıbbi malzeme 16 - Ağustos - 1935 Cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada ida re binasında satın alınacaktır Bu 
işe girmek istiyenlerin ( 4159) liralık muvakkat teminat ile kamınun 
tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe 
kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler 290 ku ruş mukabilinde Ankara ve l-lay-
darpaşa veznelerinde satılmaktad ır. (4430) 

llk eksiltmesi bozulan \"e oeher 1000 kilosunun muhammen be
deli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe kalay 17 - Eylul 1935 Salı 
günü saat 15,30 da kapalı za ·f umlü ile Ankarada idare bin3u ncla 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2187,61 liralık muvakkat temina~ 
ile kanunun tayin ettiği vesika!atı, kanunun 4 üncü maddesi ml!'-i1Jİ"
ce İşe girmeğe kanuni YT.ani!P-ri bu lunmadrğına dair beyanname ve 
tekliflerini ayni gün saa~ 14,30 aka dar komisyon Reisliğine verrnelcri 
lazımchr. 

Bu işe ait şartnameler 1'15 kı:ruş mukabilinde Ankara v-? Hay· 
darpaşa veznelerinde ~:ıtılm«Jkta;lır. (4191) 

Türk Hava Kurumu 
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\ Göz mütahası:ıısı doktor 

f Rıfat Ahmed Gözberk ~ Şimdiye k~dar binlerce kişiyi 
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J C. Halk Fırkası sırasında kız li-r • • • 
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yene saatleri saat l !'i ten 18ekadnı f 1 19 f f • 4 .. k . J ll A ... d 
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~ P A N Q R A M A IX1 ii ciltleri hazırdır. Ü 
M · 001:: Hergün ıaat 18 e kadar uğra ·G 
("' Bah9eelndekı seansların saat 21-22 arasmda yapacaktı .. , 00 :; 1 b'I· 1 H 
0~ Tel: 41065 ~J:\ii yıpaa ıırer. g 
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Büyük ikramiye : 35.000 Liradir 
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lerfe (20.000 lira)hk mükafat vardır •.. 
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Amerikalı A k M kt 1 
16 

:Cenginin milyonlarına n ara . e ep er 
AŞ (K Ac~~~ Satı~ .K?.~!~YOT~~ R~!~!~?.i~.~~~: 

Kuru! Lira Ku. Lira Ku. g ©l O ü rp> g ce o cdJ ü u ~:::n:t ~!~E !~ ·. ~ 2iE~ 2643 75 10 . &:'. 935 ~o 
A •k k•b Sığır eti 8600 32 • 25 2752 I ,, m e rl 8n1 n 1 8 r Koyun böbrek yağı 825 40 • 30 330 ,, 

sosyetelerinde büyük dedikodu tç yağı 500 40 - 30 200 

,, 
,, 

yapan bir rezalet.. ~.;.;7,~::~::~··i 2!~g ~: : : ~~ rsg l 
Koyun işkembesi 1200 A. 15 - 10 180 

Nevyorktan yazılıyor: liklerinden biri olmuıtu. Prens Koyun beyni 1000 20 _ 10 200 
"Bir çocuk doğurmadıkça aile- Hohenlohe nikah memurunun ö · Börülce 

500 15 
75 

ele durumunu pekleıtiremiyecek- nünde şahitlerden biri idi ve Ne, Kut üzümü 290 60 174 
ıin. Seni hiç ummadığın bir gün· yorkun bütün tık sosyetesi yc::.i Kuru üzüm çekirdeksiz 19EO 40 780 
ele kapı Jı§arı ediverirler. Bu mek. gelinin methü senasını söyliye sö Çam fııi:•k 318 lOO 318 
tr.ıbu okur okur.faz yırt •• Sen ya§• Iiye bitiremedi. Ceviz içi 1300 50 650 
ta bir kız için o derece akıllı dav· Fakat Mari sevinç ve saadet Fındık i.;i 715 80 572 
rcınmqtın ki, son mektuplarında gösteriıinin altında inim inim in- Kuru kayısı 1296 80 1036 80 
Ycudığın gibi öyle vakitsiz bir hır· Kuru erik 1246 60 747 60 liyordu. Temamile Pariıteki i~v-
~ınlık yaparsan, yazık olur doğru· Kuru incir 181!0 40 744 
ıu!,, 

Kontes· Von "\V urmbrand Stup
Pa.ch'ın Viyanadan Nevyorkta bu
lunan kızı Mariye yazdığı mektup 
İ§le bu öğütleri vermekteydi. Ma-

ti, Amerikanın en zengin ailele
rinden biri olan Ryanların küçiik 
oğlu Klendenin Ryan ile evlenmit
ti. 

Mari sehhar bir Viyanah lcız • 
dır. Savaştan yoksul çıkını§, çok 
asiJ bir aileni evladıdır. Annesi ne 
Y&.Jlmıt yapmtf bu kıza yaratır bir 
tahsil ve terbiye vermittir. 

Yaşlı Kontes kızına zengin bir 
koca bulabilmek ümidiyle her tür
lü fedakarlığa katlanmıf, kendisi 
Yememiş, fakat bu güzel kızın Li-
dodan Dovile kadar Avrupanın 

bütün şık şehirlerinde dolatmaaım 
lemin etmişti. Gezintilerinde ha· 
tıbo! ve çok serbest kalan Mari, 
üç a,k macerası geçirmittir. En 

son sevgilisi Pariste oturmakta. o· 
lan Kont Vlademir Mitrovski adlı 
bir lehlidir. Adamın azıcık para

lı olsa, Mari hiç tüphesiz onunla 
~lenecekti. Ancak annesinin ta 'Z 

'Yikleri kartısında gönlünün sesi . 
tıi boğmuf ve zengin bir izdivacı 
-ıdına koymuttu. Annesi ona de . 
btiıti ki: 

- Vlademirle daha sonra ev . 
lenirsin ! lfe başlamak için şimdi 
Amerikaya gideceksin. Tatımak
ta old\.lğun ad ve güzelliğin, Z'-im
tiit Anka •tunu ayaklarına geti
recektir.! 

Mari ita=ıt ederek Amerikaya 
gitti. Fakat giderken de Vladi -
11l~re daima kendisini seveceğini 

"~ günün birinde döneceğini va · 
c!ctmeği unutmadı. Kendisinin ve 
~nn~sinin Avrupada tanımış ol-

giliıine vakfetmit olduğu kalbi c 
Badem içi 1 134 100 134 > parçalanmt§h. Zifaf gecesi ona fU 

telgrafı çekıriitti: "Yarın ev leni - Arpa ıehriye 1200 30 360 
Tel ıehriye 335 30 100 50 yorum ve bunun hepsini senin için 

yapıyorum! Yaptıklarım ne müt . Makarna No. 2 4950 30 1485 

bit! Çabuk gel. Senden baıka kim 
seyi sevmiyorum sevgili Vladi · 

irmik ince 1220 30 368 
Un ekstra ekstra 7900 15 1185 

. ' Kuskus 1050 30 315 
mır.,, Pirinç unu 342 30 102 60 

Kiliseye giderken prens Hohen Niıasta 603 50 301 50 
lohenin kolunda hüngür hüngür Vanilya (paket) 410 75 307 50 
ağlamııtı, artık bu yolda dönemi- Tuvalet kağıdı 500 20 100 
yecek kadar ileri gidilmit olduğu Süpürge 1165 A. 25 291 25 
nu gören prens ona teselli edici Çalı süpürge 215 A. 15 32 25 
öğütler vermitti. Çivit (paketi) 112 P. 85 95 20 

Göründi!ğüne göre meseleyi an. Vim kalın (kutuau nor
lamıyan birisi varsa o da karısını mal) 
çılgınca seven zavallı koca idi. Neft 

Parafin 
Fakat çok geçmeden o da İfİ 

Reçine 
çaktı ve soluğu dosdo~u hakim Bal mumu 
Kotillonun huzurunda aldı. 

Toz tüyü 

680 K. 
282 
111 

66,5 
66,5 

35 no. 
no. Bakın d.,Hkanlr meseleyi nasıl 

anlatıyor: 

- Evlenme töreni bitip de ~ki
miz başba§a kalınca, karım hün-

Kaol 186 Şi. 

gür hüngür ağlamağa ba,Iadı. Be
nimle gitmeğe bir türlü yanaşmı
yor ve balayı seyahatinde israr e
dersem, başımı alıp gidebileceği. 

mi söylüyor. O Nevyorkta kalma'k 
istiyordu. Sonra odasına girincP. 
beni kovdu. 

Tuz ruhu 311 
Filit (Fayda 1/2 K. G.) 52 K. 

Arpa 5000 
Saman 3500 
Kuru ot 2000 
Kepek 1000 

Domates 10600 
Taze bamya 2500 
Dolmalık büber 4300 
Sivri büber 800 
Patlican 11000 
Şeftali 1200 
Taze viıne 1600 

30 
50 
40 
30 
80 
14. 45 
18. 50 

10 
30• 

50 

5 
3,5 
5 
4 

10 
25 
20 
20 
10 
30 
15 

204 
141 
44 40 
21 90 
53 20 

17 &o 

18 60 
93 30 
26 00 

250 00 
122 50 
töO 00 
40 00 

1060 00 
625 00 
860 00 
160 00 

1100 00 
360 00 
240 00 

} 

} 

Nihayet benimle birlikte M.ia
miye kadar gitmeğe razı oldu. Fa
kat Floridada bulunduğumuz rnüd 
detçe ayrı ayrı odalarda kalm1mız 
için israr etti... 

Genç evliler Nevyorka döndü
ler ve bu vaziyet haftalarca müd
detle böylece sürüp gitti. Delikan
lı karısına kartı hissetmekte oMu
~u büyük aşkın nihayet galebe ça-
1acağını ve bir türlü anlıyamadığı 
bu mukavemeti kıracağını sanıyor
du. 

1 - Yukarıda ~ları yazılı yi· le ticaretllane namına ite girecek 
yecek vesaire eksiltme §artname · lerin i§bu kanunJ.,. yazılı ıartla:
sine göre Komisyonumuza bağlı için de Noterlikten alma vekllet· 
11 okul namına parti parti kapah nameleriyle girebilirler. 
zarfla münakasaya konulmut ve 4 - Kapalı zarf eksiltmelerin
ilk teminat yanlarına yazılmıştır. de isteklilerin yuk:uıda adı yazı. 

2 - Eksiltme Ankara Maarif la kanuna uyıun o~mak üzere ka· 
Müdürlüğü Odasına toplanacak palı zarf mektuplarında istenilen 
belli gün ve saatlerde yapılacak· belgeler ve teminat makbuzu ve· 

Bu esnada ise Mari hem sevgi· tır. ya banka mektuplarım koyma~< 
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ve ıaatlerden bir &aat evvel malc• 
buz mukabilinde Komisyon Bat • 

kanlıiın• verilme~i lazımdır. Bel
li gün ve %amanlardan sonra veri
lecek veye gönderilecek teklif 

mektupları kabui edilmez. T eıni· 
natların eksiltm.e saatlerinden ev· 
vel Ankara Mekteı:·ler Muhasebe. 

ciliği veznesine yatırılmıt bulun• 

ması ve eksiltm~ ıartnamelerini 

görmek üzere Komisyon Yazgan
hiına mliracaatl.ırı ilin olunur. 

thudnrı insanlar sayesinde, Ame · 
rihada hiç zahı:ıet çekmeks;zin 
r fovycrkun en şık sosyetesine gir
cli. Annesi tarafından akrebası o

lan ve uzun zamandanberi N~v · 
Yorkta yerleşmiş bulunan Prens 
Şoldviz Hohenlohc onu bu sosye
teye takdim etti. Genç Ryanla onu 
tanıştıran da bu prenstir. 

lisine, hem de annesine mektup üs. 3 - Eksiltmeye gireceklerin ıuretiyle zarfların üzerine teklif
tüne mektup yağdrıyor; annesi de 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sa· lerinin hangi ite ait o] dutunu V.:! 

karsılık olarak ona öğütler veriyor yılı kanunun 2, 3 maddelerine- kanuni ikametgahları yazılı VI! 

du. Fakat zavallı kız anne,~nin göre ellerinde bu:unan belgeler- zarflar mühürlü olarak belli gün 
kendisinden istediği iki yüz] Ü ser- __: __________ _: ____ Y_e_n_i _k_i_t_a_D_l_a_r ______ --:--:-l-A-:--ğ-:-us-:-to_s_p_e_r-şe_m __ b;--e-,-=2-c_u_m_a-,-=3-cu• 

güzeştçi rolü oynıyacak yarattlış- siz düşününüz. Meseleyi derhal nwrte.,.i. ı pazar günleri akşamlan 

(1882) (4287) 

Güzel kız, bu delikanlı ile ta . 
llışırken sormuştu.: 

- Zengin midir? 
Babasının ölümü üzerine 9 mil

}'on dolarlık bir mirasa konacağı. 
l'lt işitince meseleyi hemen ann~ . 
&ine yazdı. Ayni zamanda da Pa. 
risteki sevgilisine bir milyonerle 

evlenmesinin bir aık manası ifa · 
de edemiyece~ini t.nlattı. Genç 
~Yan bu güzJ kı-;.u aşık olmu§ · 
tu. Çok geçmeden de evlendiler. 

Bir ıene evvel yapılan düğün 
Nevyorkun en şık ve parlak ~en • 

ta değildi. Birkaç aylık üzüntü ve avukatlarına verdiler. Dinler t arihi ~r~ıı&ur lılld' 
1 

Tepebaşında Be· 
tt L • ~· tı'lllı lediye bah~esm • iztıraptan sonra, kendini s;-.rnn Mektupların hepsi mahkemede Üniversite Dinler tarihi doçen· e1lnlr uya l'GSU le Şehir tiyatros• 

lükse, kocasının vermekte olduğu okundu. İşin dedikodusu Nevyor. ti A. Hilmi Ömer Budda, "Dinler /JIJJlllllJllll saat 21 de 
h~tsiz hesapsız paralara ve göster- kun bütün kib~r salonlarında çal· tarihi,, adlı değerli bir tetkik mah· 0 Oelidolu operet S 

diği sonsuz nezakete rağmen da- kandı durdu. sulü eserinin birinci cildini "Dün 111111 perde yazan Ek • 
yanamadı. Annesi ise bir taraf t:ın ve yarın,, külliyatı arasında çı • ~ rem Reşit be~te .. 
aldığı mektuplardan endişeye dü- Böyle bir skandal Amerik~nın karmıcı.tır. !iyen Cemal Reşit 

şer_•\klını bozma!.. ::~:~:a~i!::i=~~:r~~:::~ ;:::~: F~y:tı 1125 kuruttu. Aliblılara . • ıııİÜııı bUuelb~ckı'ih,1t~iş~it.rlas•taa• 
l .... ki . l tavsıye o unur. ... 

den bu reza ete suru enmış o an -------------Diye telgraf çekmişt ·-
Ancak Mari günün birinde ak- zavallı Mari.~e ~er~ekten acınma- Kuponlarımızı 

<Ya layık görnlmu~tur. _ _ 
lmı bozdu. Zavalh kocasına her 

0 klayınız 
iti olduğu gibi söyledi. Milyonların bile, atkı buyruk 58 

Bu itirafın Ryan ailesine ne a· altına alamıyacağmı bu acıklı ha- Bunlar size hiç ummadığınız 
ğır bir darbe teıkil ettiğini arttkj dise bir daha ispat etmi!tir. menfaatler temin eder •• 

vayları temin edil miştir. 

MUHASiP ARANIYOR 

Tecrübeli ve muktedir bir muhasip 
aranıyor. Talip olanlar Balatta Sü • 
reyya Paşa fabrikasına müracat et -
sin] er. 

-"-
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Banlar aiu biç nmmadJimıl 
meıafaatler temin eder. 


