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EVVELCE TAHMiN ETTIGIMIZ GiBi: 

Casus Livrens 
Habeşistanda diriliyor 
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! ıtaDyanDar diyor ki: 

1 ıngiltere Süveyş'le Ce-
1 belüttar1k'a güveniyor 
İfakat tayyare asrında 
ı yaşıvoruz ı 

lnglllzler diyor ki: 

Habeşistandaki göl, 
mü ste mı ekel erimizin 
canıdır, ıtalyaya ver
meyiz ı 

Alman propaganda bakanı Göbels, 
Nazilerin siyasasını anlatıyor: . 

''Sovyetlere 
saldırmıyaeağız !,, 

Karşllıklı yardım 
Hitlercilik niçin 
aleyhtardır ? .. 

andlaşmasına 

: ............ -•••-•••-·----w-----·--• ............................ A,;;J;;~-"A-j;;~~·;;-·;:;;;,;k~ bir G bH
1
itler.in d~kr?paAılmananda Bakadn 

el al 
" 

Kala• _J L o es, tım ı ı yamn ·~ 
t gr ın a ıreuen geçer11en 1 d 1 

.. ··t'J••x.::. biltl"ril L.. sıyasaıını an atmıt ve o atan f& 
goru uu5 .. ı en caau• avren· · I ~ Alma R 

• Ja-L"L" • b" . yıa ara ragmen nyanm uı· 
••n curı111 ve makyaınz ır re•mı ld rmak • ..&--ed· ~ • sr. 

l' Gbicıt Cebel Tanjı 6cqtan GfGiı kaya olarak yaratmqtır. lngiliz · 
ler, 6uraamn laa karq yerini tahkim etmiflertlir. ltalyanlar, acabo 

fayyarelerile baraım par,alamafı mı umuyor? 

Yazıları 4 üncü 
sayıfamızda 

Belllcistan zelzelesinin 
kuşbakışı ğörünüşü 

'""6o.Ja relen pMta ile aldığımı.:: bu resim, enlra.z altında 50000 ki ıinin 18müldiifii Kefla ıelarinin ,.. 
~ korkunç mcmsara aldlfım glJsteriy or. 

~·~timiz~ ıŞ"tt~Ak;d~e;ki~..;11 Ek m ek 
23 Haziran Pazar sinü Y alova,.a yapılacak olan 6ç6ac6 bU- 1 

1Glr deniz gezintimize iftirak etmek lıti,.en olca,.uculannm, Pa- 1 
a.ırtai giini ötleclm itihana Ankara cadc1eılnde V AKIT KUtUp • 
........ •it1,_.Jc daimi kart tahlplerl dttetlyelmnl •e :ralann-

•~ kbn.-. alt Mletlerl a,..ı ,. ... d ........ .ı.wllrler. 1 kıtlıgv 1 olmıyacak 
htı,a çıkanlan W1etler tok mahdut olctua.ındatl 19f lsahtttm· 

-.,.....,..., .... , ... ..... ,........ (Yazısı 3 ncQcle) 

yaya sa ı l•M:JUA ı •• nı ıuy 
lemittir. Bunun da aebeplerin1 

anlatmııtır. Yazısı 11 inci sayfa 
mızda. 

ı---··· .. -·····--·--·-·· 3 i 
i HAEBR i 
1 latanbulun en çok Ablan ba· I 
i kiki akf&Jll gazetesidir. llinla -1 

1 
rmı HABER'e verenler kire -i 

-~=rler. • • __ .... 
1 
,._ı 

Kadınlar yıpratıcı ıekllde mi çalıştınlıyor? 

İş kanununun prensipleri 
şimdiden tatbik edilmeli 

Bomonti labrilraaıntlan ıilrayet ~Jen okuyucumuza: ------------------------------------------------- Bir okuyucumuz telefon ederek, 
Bomonti fabrikasının rakı Ln • 
mmdaki otuz kadmın günde on 
üç , on dört saat yıpratıcı tekilde 
çabttıfını bildirmiıtir. 

Fabrika itlerinin tam saat yedi
de baı!adığını, akf&ID saat altıda 
paydoa yapıldıimı, bir saat öile 
paydos)I çıkanlına itçilerin 10 
saat çalıtmldıimı öğrendik. 

Bunun üzerine bir muharriri • Bu mecburi itten bqka saati 
mizi fabrikada tahkikata gönder- 20 kuruta fazla · çahımaJa,. da 
dik. vardır. (Devamı 2 ncide) 

Tophanede feci bir kaza 

Bir çocuk Otomobil 
altında kaldı 

Ka~mak lstlyen şolUrll halk yakaladı 
( Yazısı 2 ncı sayfada ) 

Papa Eftim, kılık kanunundan sonra, saçları 
ıibi, sakalını da kestirdi. Resmimiz, bu deliıik 
lifin üç safhasını ı&teriyor. Rum patriti iıe H 

tabi kesip umumi yerlere aitmeji papulara me 
netti. Yazııı ikinci aayf amızda. 

• 
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Şimdfi de papaslarn1 sakalları mesele olduı Topanede feci Fabrikatör v~cdan 1 çektı 

• bir kaza l l l I Eftım sakalını Bir çocuk oto- ö en işçi erin ai e erine 
kırptırdı mobil altında bakacak, çocuklarını 

Patrikhane kendi papaslarını traş olmaktan 
ve umumi yerlerde oturmaktan menediyor 

kaldı yetı·şıı·recekmı·ş Bu sabah dokuz buçukta Topha· 
nede gene feci bir otomobil kazuı 

Rı.::hanilerin ıokaklarda ruhani 
kılı!<larla gezemiyeceklerine dair 
kanun gürü!tüsüzce tatbik :;ahası • 
r.:ı girmiştir. 

Türk ortodoksları reisi Papa Ef. 
tim dün sa.hah sakallarını l;estir • 
mi§ lir. 
Diğer papaslar da sakallariyle, 

saçk::mı yeni kıyafetlerine uydur· 
m:ı'.!ıı başlamışızdır.Yalnız Galata 
da Ayanikola kilisesi papazların • 
dan Papa Sorginin medeni kıya • 
fete girmemek için evine kapandı-

ğı ıöylenmektmlır. 

Diğer taraftan kıyafet kauunu · 
nun tatbikinden iki gün evv,.J F e· 
ner Rum Patrikhanesi ruhanaeri -
ne kıyafet kanununun bir suretiyle 
ayrı~a bir de tamim göndermiştir. 

Tamimde papazlara meslekleri· 
nin ciddiyetiyle mütenasib elbise -
ler giymeleri tavsiye edihıektc 

sakal ve bıyıklarının \istura 
ile tıraş edilmesi ve umumi yerler· 
de oturmaları şiddetle mennedil • 
mektedir. 

olmuştur: 

Tophanede Doğruyoldan sür'at· 
le geçen şoför Muradın idar.esin • 
deki 1959 numaralı otomobil sekiz 
yaşında Mehmed isminde h:r ço • 
cuğa çarpmıf, yere düşürerek altı· 

Venizelos müstesna 
Yunan asilerinin 

na çıkarılmıttır. imalathane çif -
r zerine hemen yerinden inm~~' le· 
kerlekler altından yaralı çoc.uğu çı 
h.arncağı yerde motörün kolunu çe· 
virerek biraz evvel duran ır.otorü 
işletmeğe savaşmıştır. Şc.förün 

maksadını anlayan halk her.ıen Ü· 

::erine hücum etmiş, bir kısm: şo • 
förü tutmuf, bir kısmı da yaralı 
çocuğu otomobilin tekerlekleri al· 
tından çıkarmıştır. BaşındaP, ba • 
cakla:-mdnn ağır surette yanlı bu· 
lunan çocul.: kaldırılmı§, ıofür de 
zabıtaya teslim edilmiflir. affı muhtemel uııu11111ııııııınııııııııııııııııuııııııııııııtnııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Atina, 14 - Muhalif parti li
derlerinden Sofulis, diğer muhalif 
parti liderlerile görütüP anlattık· 
tan sonra Çaldarise müracaat ede · 

rek kendilerine reyii.ma iştirak 
etmeleri için siyasi mahkUn:ılarm 
aff ınr, ve bunların malları üzerine 
konulmu§ olan hacizin kaldmlma· 
aım istiyecektir. 

Hükumet taraftarları gazetele· 
rin yazdıklarına bakılırsa hükU . 
met, Venizelos müstesna olmak ü · 
zere bu teklifi kabul edecektir. 

Dün Batbakan Çaldaris meclis· 
le seçim neticelerini bakanlara 
bildirmi~, hükumetin takip edece 
ği siyaseti izah etmiıtir. 

omanyada 
büyük bir 

Casus 
Şebekesi 
yakalandı 

Bükreş, 15 - Büyük bir casus 
te§kilatı yakalanmıştır. Hüku . 
met, esrarı muhafaza etmektedir. 

Aaralarında zengin adamla' 
olan birçok kimseler tevkif edil -
mi~tir. Bilhassa Tuna üzerinde if
liyen vapur sahipleri tutulmu§ -
tur. 

Tevkif edilenler arasında bir 
de mülazım vardır. 

Amerikada 

Grev yapmak 
• • 
ıçın 

Amele hüktimete 
mühlet verdi 

Va§İngton, 15 - 45000 kömür 
amelesi öbürgün umumi bir gre
ve başlamağa karar vermişlerdir. 

Rejim meselesi etrafındaki ko· 
nuşmalar neticesinde hükUn:ıetin 

ıeçimden evvel rejim için reyiam 
yapılacağını millete vadetmiş ol 
duğu göz önüne alınarak birinci 
tc!rinde muhakkak surette reyii· 
mm yapılması kararlaıtırılmıştır. 

Temmuzda toplanacak yeni 
Kamutay saylavları bilakayıt ve 
~art Cümhuriyet için and içecek 
lerdir. ' 

Başbakan Çaldaris ayrıca lçiı 
!eri Bakanı Rallis'i reyiam yapıl 

ması için meclisin hükiimete vere· 
ceği salahiyeti tesbit eden bir Jca· 
nun projesi hazırlamağa memut 
ebniştir. 

Ba lı.cıvaıılar 
,\ 

Japonyanın 
Çindeki emeli 

nedir? 
Bunu bir Japon 

siyasılst anlatıyor 

Pöti - Parizyen gazetesinin mu· 
habiri, Japonyanın en mühim si -
yasi simalarından birile mülakat 
yapmış ve tunları öğrenmiştir: 

Japonya, Çinin ıimalini, kendi 
hasım teşkilatlarından temizle · 
mek istiyor. Burada kendi nüfuzı.ı 
altında bir muhtariyet kuracak 
fakat ıimali Çini kat'i olarak ce
nuptan ayırmıyacaktır. 

111ııııınıııııı1111111ııııı1111ııııııııııııııııı111ıııııııınııııı11111111ıııııııııı11ııı 

Kabahatı kab- Berberlerin tatili 
zımallarda 

buluyor 
Sebze fiatlarının yüksek olma~ 

sı ve fiatlarda ihtikar yapılmas: 

Berberlerin pazar günü kapalı 

bulunmaları için yapl!kları te~b • 
büa müsbet netice vermiştir. Böy • 
lece İstanbul berberleri de Ankara 
berberleri gibi haftada bi• gün 
tatil yapacaklardır. Bunun için 
valinin Avrupadan dönmesi bek· 
lenmektedir. 

Berberlerin de diğer vatandaı • 
lar gibi tatil yapması için çok mü· 

bahçıvanlara peşin para vermek-
cadel~ eden gazetemiz, b;.ından 

İ§i etrafında bir bahçıvan kaba -
hati kabzımallarda bulmaktadır. 

Sözlerine bakılırsa kabzımallar 

te, bu suretle mahsulü tamamen dolayı büyük bir memnuniyet duy· 
ellerine almakta, ve istedikleri fi- maktadır. 
atlara satmaktadırlar. Zirai kre - ----------------
di kooperatifleri bahçıvanlara ko
lay bir Jekilde yardım edemedi 

ğinden bahçıvanlar kabzımalların 
elinde esir olmaktan ve daima 

borçlu kalmaktan kurtulamn.mnk
tadırlar. 

~~-~/ _ _. _____ . 
Servet yorın 

geliyor 
Fener bahçenin 27 inci yılı tö · 

renine (merasimine) Fener le b1r 
maç yapacak olan lsviçrenin Ser-

vet takımının bugün geleceği zan-

Ankara hapis
hanesinden 
kaçarlarken 
yakalandllar 

Ankaradan bildirilciiğine göre 
Ankara ceza evinde mahpuı bulu· 
nan Nazmi, Nasır, Emin, Tn" Ali, 
Said, İbrahim isminde altı suçlu, 
karyola demirleriyle 10 metr~ ka • 
dar uzunlukta bir tünel açmıılar 
v~ duvarı da delmeğe muvaffak 
olduktan sonra birer birer dı~arıya 
atlayıp kaçmağa başlamı§lardır. 

- Bu esnada jandarmalar itin far· 
lana vannıı!ar, durmaları için a· 
teş açmışlardır. 

Bu vald doğru çıkınca, kaç para yardnn 
edildiğini de bu sulunlarda yazacağız 
Ge;en günkü Kağıdhanede vu- kazalara kurban giden iıçilere da· 

ku bulan infilak neticesinde ölen ir neşriyatımızı hatırlarlar "Par• 
amelelerin ailelerine tazminat ve - kazanan fabrikatörler i! ba,ında 
rilecek ve çocukları leyli mektebe 
yatırılarak fabrika tarafından o • 
kutturulacakJardır. Yangının sön
dürülmesi için çalışan fedakar a • 
melelere de ayrıca mükafat verile
cektir. Zarar ve ziyanın gayet az 

ölen ameleye yardım etmeğe mec· 

burdurlar !,, diye yazmıştık. Kdğıd 
hanedeki fabrikatör, vicdani vazi • 
fesini yapmı9tır. Yardım bilfiil 
tahakkuk edince kaç para oldu· 

olduğu söylenmektedir. ğunu da itçiler bize bildirirlerse 
HABER - Karilerimiz, bu gibi bu sütunlara yazarız. 

Kadınlar yıpratıcı şekilde mi 
çahştırıhyor ? 

demediği başka bir cihet vara~ bi· 
ze gene bildirilsin, yolsuzluklar1 a

rattıralım. 

(Baştarafr 1 incide) 
Gerçi yakında çıkacak olan it 

kanunumuzun ruhuna göre 1 O kü
sfu- saat it, bilhassa kadınlar i
çin fazladır. Fakat, ne yazık ki, 
bu yıpratıcı usul, yalnız Bomonti 
fabrikasının rakı kısmına has de· 
ğildir ki, onu ayrıca tenkit ede -
lim. 

Bununla beraber, tekrarlıyo · 
ruz: Kadınların bugünkü ıetait 
altında da çalııtırılması detğ'f'1l 
değildir. insaflı fabrikatörler, it 
kanununun ruhundaki insani '"rt· 
ları şimdiden kavrayarak tatbik el 

Şayet muharririmizin tetkik e- melidirler ... 

Bakırköyde bir eroin 
imalathanesi basıldı 

Bu lşl meydana çıkaran Jandarmalarımızı 
tebrik ederiz 

Bakıflföyüne' bağlı Nifoı kö - iılettikleri, Sultan isminde bir ka· 
yü civarında ditçi Atıfın çiftliğin- dının da yapılan eroinleri taııi:h· 
de bir Eroin imalathanesi meyda- ğı anlaıılmıııt.r Eroin yapanın cf.ı 
na çıkarılmıttır. imalathane çilf- İtalyan tebaasından Moiz olduğtf 
liğin bahçesinde bulunan bir bi - teıbit edilmif, hepsi yakalanmıf 
nadadır. Araıtırmada dokuz kilo tır. latanbul jandarma kumandan· 
yapılmış eroin, eroin yapmaya lığı etraflı tahkikat yapmaktadır· 
mahsus iptidai maddeler, kezzap, Bir ay evvel kurulan böyle büyüle 
kazanlar ve birçok alat bulun - bir imalathaneyi pek kısa bir za· 
muştur. imalathaneyi Taksimde manda meydana çıkaran Be.kır 
talimhanede oturan Kemalle da · köy jandarma kumandanını teb · 
yısı Fehim, kayınbiraderi Eşrefin rik ederiz. 

Amerikadaki harp 
!Vasıl başladz,naszl bitti? 

Assomption, 15 - Paraftuvay 
ve Bolivva orduları kumandanları, 
dün öğle üzeri ordularına, muha • 
rebenin kesilmesini emretmi!ler • 
dir. Bu emir, telgraflarla, radyo ile 
ve bütün vasıtalarla bildirilnıittir. 

Üç sene kanlı bir harpten ıon· 
ra, 80,000 kişinin öldüğü Para 
guay ve Bolivya harbi nihayet bul· 
muştur. 

Bolivya ve Paraguay mümeaail· 
leri hükumetlerinin tam salahiyet
lerini haiz oldukları ha1..-le, Bo · 
enosayreste bir barı§ tekli tesbit 
etmiılardir. 

Aaralarındaki dütmanlık böv· 
lece nihayete ermektedir. 

Derhal bir sulh konf eram 
toplanacaktır. 

Harbeden her iki taraf da, fa· 
kir oldukları halde ve bilha••' 
silah veya herhangi harp levası ' 
mı ortaya koyamamalarına rai ' 
men, en modern silahlarla teebi31 

edilmiıtiler ... 
Uluslar Kurumu bu harbin &' 

nüne geçmek üzere birkaç te ' 
ıebbüse giritmif, bu memleket ~ 
lere silah ihracatına mani oloı• . 
istemitti. Uluslar Kurumu ikin'' 
bir tetebbüste, sulh yapmak tek : 

•fıı' lifinde bulundu. Sulh tekit 1 

Bolivya kabul etti. Paraguay et ' 
medi. 

Nihayet cenubi Amerika hii1"1~ 
metlerinin de Uluslar kuruıııull , 
dan yardım görerek araya gir~:; 
sinden fayda hasıl oldu. Her 1 

muharip devletin Dıı Bakanl•r•, 
Boenosayserte buluımağa k•t• 

Bugün, amele sendikaları re • 
isleri, Reisicümhur Ruzveltle gö·: 
rüştükten sonra, grevin bir tem -
muza kadar tehirine razı olmuı -
lardır. Eğer meclis amele hakkın· 
daki kanunu o tarihe kadar ka · 
bul ederse grev olmıyacaktır. 

HAZiRAN 
Deniz gezlntlmlzln 

gilolldllr 
aınt"'lllıtlılılfl~llnun~Nını 

nediliyordu. Halbuki bu sabah bic Ateşten korkan Saidle lbrahim 
çok kiıiler karıılamağa geldikler! tünelden çıkamıyarak orada yaka
halde Servet takımı trenden çık - lanmışlar, diğerleri kaçmağa mu· ı 
mamııtır. Takım yarın ya tren Ytl vaffak olmutlardır. Bunbrdan 
hut da vapurla ıehrimize gelece't;. j Nazmi tekrar polisin eline dü~mÜf· 
ve öğleden sonra Fenerle maçınıl tür. Diğerleri de şiddetle takibe· 
yapacaktır. Yarınki maçların eil l dilmektedirler. 
meraklısı da, büyük maçtan ev · ı Kaçanların tüneli ne ile ve nasıl 
vel, Fener ve Güne§ tekaüt takım· açtıkları. ve bu işi nezaret altında 
larının yapacakları maç olacak · olamalarına rağmen nsıl ba~ara • 

Biribirlerine ate§ etmeğ niha· 
yet verme tarihi tesbit edilmek , 
tedir. 

Emniyet tedbirleri alınıyor. 
Arsıulusal bir komisyon kura 

rak bitaraf bir mıntaka tayin edi· 
lecektir. 

Paraguay - Bolivya harbi 
1932 de ba,lamııtı. Petrol hazine· 
lerile tanınmış olan "Yeşil cehen 
nem,, adı verdikleri "Şako,, mev 
kiinde kıyaaıya dövüıtüler. 

verdiler. ti•' 
Ve itilifname imzalandı. i' 

zırlanan itilafname suretleri her . 
ki taraf hükumetlerince tasdik ; 1, 
dilecektir. Daha önce gelen 01, 
habere göre, mevcut anlatııı• ·t· • • t., 
her iki tarafm derhal askerını .,ı 

tll'. bildikleri tahkik edilmektedit', 

h. . 1 . •J\ltıı . 
ıa etmeın ve mese enın ar.. e•' 

adalet divanına g~nderilıtl 
mevzuu bahisti. 
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En büyük tehlike, 
Afrikada değil, 

Asyadal · lviçin 
Japonya, fıraattan iıtif ade et· 1 t b 1 11 

llıeıini nasıl da biliyor ..• itte, Çi· s an u 1 yo arı 
11~? iıtuaıı için ıam .z~and•r= çabuk bozulur? 
Butün Avrupa, Habet ıfıyle met- • 
aul. .. Hatta, büyük devletlerin en Tramvay Şirketi tramvay rayla· 
ıojuk kanlııı aayılan lngilterenin rının geçtiii bozuk yolları yapma • 
bile kafaıı kızdı; ltalya ile atq- dığı için pek fazla bozulaıı yoUa • 
illa baıladı ... Pek yakında Afri· rın belediye tarafından yapılacaiı 
icada bir harp çıkacağına kanaat nı evvelce yaimıtbk. F atil. mm • 

• •ar, bugünkü ıazetelerin yazdık· takasında böyle bir yolun yapıl· 

larma bakıbraa, bu harp, Avru· masına bqlanmıttır. Tqlar ~kül· 
Paya bile ıirayet edebilirmif.. düğü zaman albnda aru:ak bet ıan 

Evvelce hesaplar yapılmhıttı: tim derinliiinde kum bulunduİu 
Uzak Şarkta Japonyaya kartı ha· ıörülmüttür. Halbuki on beı un· 
rekatı batarmak içinı devletler tim kum bulunmuı lizımdır. Yol ~ 
el ele Termeliymif. Zira, meaaf e- ların bu yüzden pek çabuk bozul • 
ilin uzaklığı ve coğrafi mevkiin duğu meydana çıkınıflır. 
llıüaaadeai yüzünden, Japonya, Belediye bundan sonra Tram • 
Pek daha küçük bir kuvvetle, ken· vay Şirketi tarafından yapılan yol· 
dinden üç misli kuvvetlilere kartı ları, yapılmaları eınasmda, mü • 
durabilirmit... hendiıleri ile kontrol ettirecektir. 

Dünyanın buıünkü vaziyetin· Epey zaman evvel "Şehrin Dert· 
de, Japonya, tunu anladı: Çini iı· leri,, sütununda tehrimizde volla • 
tili etmeıine kimae karıı duramı· rın neden bozuldujunu anlat'l"ken, 
Yacak ... Sovyetlerden de çekinmi· belediyece yefti meydana ~ıkarı • 
Yor •• Çünkü, Göbelı'in bugünkü lan bu hakikatten bahaettiğimizi 
lriiahamızda çıkan teminatına okuyuculanmız hatırlarlar. 

rağmen, Ruıya, batı tarafından --o--
tebdit altındadır. Şarkta didiıe- Hava tehlikesini 
lllez ... 

Oaun için: Gün bqün, aaat 
hu aaat ••• Japonlar ilerliyor .. Pe
kin'i zaptetmek, cenubi Çinin Ü· 

ıerinde "bitaraf,, ismiyle fakat 
hakikatte Japon taraftarı bir "ti· 
llıall Çin,, btikGmeti teaiı etmek 
onlan tatmin edecek mi'/. MalOm 
cl4!jil •• MalUnı olan bir ıey varaa, 
'!Pell.mia aeli öDiiDe ~ q 
bir ıed yok: Nitekim Seddi Çini 
bile qtılar ••• ilerliyorlar •... 

Menfaatleri zedelenen A vnı
Palılar, -iki elleri acizden yan-
1-,ma aarlamf bir halde • kendile
rini nud teaelli•ediyorlar, biliyor 
llıuaunuz? Dün, bir Franıız gazete 
•inde töyle bir teıbib yapıldığmı 
okudum: 

Hani "devler memleketinde 
Ciice,, ve "cüceler memleketinde 
dev,, Lilihut hikayeleri vardır .. 
itte, Çini iıtiliya kalkıtan devlet· 
lerin vaziyeti ona benzermit ... 
\rüz milyenlarca halkı, OR aaıTlar· 
ce. tarihi, urıılmaz ananeleri o-
1-.ı Çini, timdiye kadar, nice nice 
cilıansirler fetbetmif... Fakat, bu 
de.in ula her tarafmı kaplaya· 
lllamq ... Liliput cüceleri gibi, o 

dey vücudunun yalnız bir uzvu, yal· 
laız bir eyaleti üzerine çıkmıf .. . 
~alcat, orada da tutunamamıf .. . 
lzilmit ... Temeuül etımif ... 
Framız yazıcııı, Moıol, Man· 

Qa iatilialar yanında Türk cihan
Iİrterini de aayıyor .•. 

bilenlere verilecek 
rozetler 

Türk Hava Kurmnu, bava tehlike
sini bilenler kurumuna asıl ve yar
dımcı üye yazılacaklara verilecek 
routleri huaiatma1a batla:1lıttır. 
Kurum, rozetin rellllİDİ müaabaka
ya koymuıtur. Reaimler 'Yapılır 
yapılmaz rozetler darphanece ya
pılıac....._. 

Rozetlerde bir çift kanat, bir 
ay yıldız, Türkiye haritası ve T. H. 
K. remzi bulunacaktır. Bu rozetler 
yapıldıktan sonra kunım üyelui· 
ne töreırle rozet takılacaktır. 

0--

Gayrı mubadlllerln 
kongrest 

Gayri mübadiller Cemiyeti kon· 
areıinin bu ayın 27 ıinde yapıl • 
maaı karartqmqtır. Cemiyet, ida· 
re heyetinin kooare tarihini karar· 
lqtırmaaı üzerine ıayri mübadil· 
ler arumda da bir kaynqma bat
lamıtbr. Kongrenin çok ıürültülü 
olcağı timdiden anlqılmaktadır . 

• 
Dtlo gelen gezginler 

"Kraliçe Marya,, wimli vapur • 
la dün tehrimiae 150 kadar sezain 
ıelmiftir. Gezcinler, lıviçreli, Al· 
man, Yuıoalav ve Franaızdır. Bu 
vapur bundan bir ka çıün önce 

limanımızdan ıeçerek dotıuca• 
Vamaya ıitmitti Gezımı.r Varna 
plajlarında kaldıktan aonra lönüp 
ıebrimize de utramq ve ancak bir 
ıün kalmqlarclır. 

Yurtdaşlar, teliş etmexin ı 

Ekmek kıtlığı 
olmıyacak! 

Bazı ıazetelerin yurdun bazı ı ıün içinde oluvermit ıibi ıöıteı;t. 
yerlerinde havaların kurak gitti • meıinin buna aebep olduiunu ı.;y. 
ii yolunda yaptıkları neıriy:\t ha· lemektedirler. 

d ı k 1,. d'" Halbuki bujday fiyatları 1ıeı zı yurt &farı yo yere te aıa u • , 
·· .. ve ekmeii narhtan ucuza yıl rekolt9 zamanının ıon aylan 

turmut • 1 olan Niaan L--larından itibaren 
ıabtn bazı fırıcıların hıç yo.ctan ~ . 

1
. 

b yükıelmeie hatlar ve bu Y ..ikae lf 
fiyatları yükselterek narhb 81 · H . d · lı ul kadar d-

L b 1 azıran a yenı ma ı e ... -
bqa ekmek satmalarına ıe"e o • ed y · ah ulün' oenel vam er. enı m ı • 

' muttur. durumu (umumi vaziyeti) bu fi -
Evvelki akta!!\ aiızdan ajtza yata hakiki aeviyeaini verir. 

büyüyen bu rivayetler niha"t·et ek· Bujdaym bu aene az olacağı 
mek bulunmıyacaiı haberi tekli • hakkındaki rivayetleri alakadarlar 
ne girmiı Te bir çok ıemderjle yerinde ıörmemektedirler. Bu yıl 
halk fmnlara koıarak üc;, dclrt Trakya, Garbi Anadolu ve Siv~ı 
rıünlük ~eklerini birden aluııt • baviliainin büyük bir bölümünde 
lardır. Şükretmek lazımdır k\ bu mahıul vaziyeti iyidir. Ear sen 
hal bir panik teklini almamıfbr. yajmur mevıimi de daha ıen;ı İf 

Piyasada, boru ve deiermenc~· deiıld;r. Kal~ı ki buiday kif: de· 
ler muhitinde iae bu bal bayrf't ve recede olmua bHe eldeki ırah41ul 
ıülmekle brtılamaktadır . ili • bir kıtlıia meydan vermiyecr. lı ka
tikli olanlar ilci buçuk aydanbe-=i dar çoktur. Ziraat Banlu~\J11n e· 
mevıim icabı y~vq yavq yülua • )indeki buidaylar ise liı fiyat 
len buğday fiyatlarının bir aabıh yükaelmeaine imkin b11'almny'leak 
gazeteİi tarafmdan aanki bir kar vaziyettedir. 

Kilosu kırk paraya Liselerde olugunluk 
kurtlu kiraz imtihanları başladı 

Bu aene yakın yerlerden !ıt&n • Bütün liaelerde olıunluk amaç • 
bula selen kirazların hemen hep. lan (imtihanları) buıün bqtamq-, 
ıinin kurdlu olduju sörüimf!kte • tır. Bu ıınaçlara (imtihanlara) 
dir. Bunun ton zamanlarda yakın Jiıeyi bitiren talebe girecektir. 
vilayet •e kuahalara düten yal • Bu ım~larda munffak olamı • 
mtıidü ileri pltlill anl&ıdmakta· yan talebe üniveraite,.e siremiye • 
dır. Bu yüzden dün kirazrn k;Jo- cek, yalnız lise mezunu olarak ka· 
au toptan olarak 1 kurut \le 60 lacaktır. 
paraya tartıldıiı halde pek az alıcı Bqün ayni zamanda bu olıun • 
çıkmıtbr • Bir çok yederde kilo1U luk ıınaçlarında birer ayn komiı • 
100 paradan perakende olarak ki· yon daha toplanarak dııuıdan, 
raz aabldıjı ıörülmekteclir. liae bitirme amacına girenlerin ve 

Kirazların aatılmadıjını ıören ıeçen yıl baka.Joryaamdan Jralan • 
kabzmllar kiraz yetiftiren müa • ların ıınaçlarmı yapacaktır. 

• .. 

'ne uat, 1le 11o.k 
.........-•wwwı ._,,..... _,.,,.-.,.. .. ....__.., 

Tabiatın zehf r li 
gaz~arı 

Belüciıtan ile Inrn a r:\:mdaki 
11nır boyunda İzmit viiayeti ka
dar bir yer vardır ki burada her 
fey ölüdür. Kuı, hayvr.n, yıl~n ve 
çiyan, bir tek böcek bile bur"da 
yqıyamaz. 

lranlı!arın (Kuhi Tafat&n) de • 
dikleri yani "cehennem ateşi da· 
ğı,, ndan çıkan zehir!er buralarda 
hiç bir fey yaıatmam.!ktadır . Da
ğın krateri bütün canhları öl:lü · 
ren, hatla nebatları bile yakan ko 
yu dumanlar püskürmektedir Bu 
dumanlarda amonyaklı gazlar var· 
dır. 

Bu dağ, dünyada zehirli gaz 
püıküren biricik <iağ değUdir. 
Alaıkanın Katmai . yanar dağı 
1912 de patlak vererek dünyanm 
en büyük kraterini vücuda getir • 
mittir. Şimdi buna "On bin du • 
man vadiıi !,, adı verilmektedir. 

Burada çatlaklardan dıf&rlYI 
htkıran kükürtlü gazlar yakta • 
ıanları öldürmektedir. 

. Japonyada Sakura Şima dafı 
1914 ıeneıinde patlıyarak Kokti· 
ma ıehrini mahvetmiıti. Ölenle • 
rin aayııı 70,000 di ki bunlarm 
ekaeriıi urııntıdan haad olan ya
nklardan ve yanar dağından fq • 
kıran zehirli ıazlardan boğulmUf 
tu. 

1857 de Şilinin büyük aarsm • 
bıından evvel Payta körfezini 
zehirli gazlar kaplıyarak bütün 
};atık ve yenıeçleri öldürmüştü. 
Balıklar bir müddet denizin üı • 
tünde yüzdükten ıonra kıyıya ıü
rüklenmit ve sahilde 24 kilometre • 
uzunluğunda ve bir metre yük -

-.'.dilinde bir duvar 'f'ttcucla .,etil"P 
ınitlerdi. 

Son zamanların en korkunç 
feliketlerinden biri Martinik 2 da
emda Pele yanar dağının indifa 
ederek o pzelim Sent Piyer teh· 
rini ortadan kaldmnuıdır. 

Bu daim püskürdüğü ga~ ve 
toz dumanlan bir iki uniyede 

tahıile kiraz ıöndermemelerini Olaunluk amaçlan bet ye~de 
bildirmitlerdir. yapılacaktır. Hmuti liaeler, resmi ------------

-o- liselerde ve yabancı azlık liseleri Fransa ile takas 

kırk bin kitiyİ öldürmüttü. 

Şirketi Hayriye c1e Galatasaray liaeainde ıınaç anlaşması feshedlldl 
belediyeyi dlnlemlyor edileceklerdir. Frama bükUmeti 27 Temmuz 

Şirketi Hayriye tarafından köp- --o-- 1933 tarihli Türk· Fransız taku 
nmun kenarlarına ve köprüdeki Beledly~nln "emanet anlatmaımı, 13 Aiuatoı 1935 
bekleme yerterinin üzerine muhte- dairesi şl mdlllk den itibaren feıbettiğini, mem!e • 
lif müeueaelerin reklimları konul· " • ketimizdeki elçiliği vuıtasyle bü-
IDUflu. ŞirketJ Hayriyenin bu· aç\lamıyor kOmetimize bildirmittir. 
ralan kiralayamıyacajı belediye Belediye tarafmdan yakın • --o-

tarafmdan on bet IÜD evvel tir1'e- da Galata köpriiaünün Hay - Edhem P~rtev ihtifali 
te bildirilmif, ldiprifnün manura - darpap iıkeleıinde bir em&• 

ku 1 cakt ı Memleketmizin ilk eczacıların -ımı bozan bu rekllmlann hemen net daireai ru a L. .. 

kaldmimuı iatenmitti. Şirketi kelede ıenit bir yer bulunama• dan merhu'1·Etem Pertevin ölü• 
Hayriye bu yazılan müzekkereye mıt, bu yüzden bu it bir müddet münün aekizinci yıl dönümü mü • 
cevab vermediii aibi reklim ilin· ıeri bırakılmııb. naaebetiyle Eyüpteki mezan hatı· 
lan da blclnmamttbr. Y ~niden Hayclarpqa iakeleai belediye na aidilerek merasim yapılmıı, ha· 
bir tezkere yazılacak, ıene önem jle Akay idareıi tarafmdan yeni· tırası amlmıftır. 
verilmezae ıirket hakkında kanuni yapılacaktır. O uman emanet ela- Merhumun mezarma çelenkler 
takibat yapılacaktır. ireai için de bir yer a)Tdacai:111'. konullllllf, hizmetleri nut~klarla Japonyanm da ayni ikibete 

"lranıa.. çok muhtemel olduğunu 
liJ'lüyor ..• 

anlablmıftır. :;;;;;;;;.-;;;m11-. ............. '!!ll ............................................ , ......... , ---0--

[ ___ Ş_E_H_R __ i_N __ D_E_R_D_L~E~R~· I~~I ~=!~a~:t!!!!!:ar Pek züğürt teaelliıine benzi
teaı bu nazariye doiru mudur? ••• 
.ı'Ponya, "San ırk,, nazariyeaini 
lııgtiikliyerek emelinde muvaffak 
0111tıyacak mıdır?.. Hem ıeçen 
~lann iıtilicı uıülleriyle timdi
rtler bir mi? .. Müıtemlekeler, ln
Iİltereyi temail etti mi ki Japon
~ edecek? ••• 

__ • 1 - 324, 325, 326, 327, 328, 329 doğum 

Zı• ili t 1 gu·· ru·· ııu·· su·· ! )ar da dahil gayri islim efratları (ne-sa lcl arın ferler) 25 - 6 - 935 günü sevkedil-
mek Uzere şubede toplanacaklardır. 

Bir arkad&flm anlattı: 
- Beledi~nüa 11epr1 aenedenberi bir gürlUtlUü •tıvaf ka. 
ran vardır. Yeni otomobilkr. arabalar, ıatıcılar inaanı 
valdtll valdtıU ralıatıu edemi.gecele, herke• •illulnel 
~e kalıp oh tll,,eeektL 

,. Garplılar dünyanın en tehlike- Bu karar bir ınidtld tatbik edildi. Satıcılar sabah 
• llleseleaini !talyanın Habetiıta· ezanından itibaren ~le aralannda koparmakta . ~-

1'1 lata.=._ --'-1· d "rilrlerken ddlan IJGlltlartll/I katiler. Bir müddet ul/UlllGk ve wti· E~'~ı tca m e So , ahat et le 1cabU oltlu. • 
~ • terin mUıhü • uzak ' me ... ,=. g, •t t9ft .~1 

.. Fakat ıonralan lıernedenae it ge,,ıedi. Şimdl •alı· 
~ ~}uyor ... Japon IUDeti yük. cılar flfağı gukan gene eski fempoga Ugmağa bafladı· 
~-... lar. Yenltlen alln dolmadan ftlWI aokaklarda ferlJflllar 

Hüseyin Faruk kopugor. 

Fakat benim en ziyade •illlrlendijim ,ey, bazı •atı· 2' - 6 - 935 akşamına kl!-'u na· :lt 
cılarua gürültü yapmak tç1n balıracaklan ,,erik zU gUJl, bedel k~"ıul olunur. 
·,an gibi ıe11ler kullanmalarıdır. Bunlann ~e öte beri 2 - 316 doğumundan 324 doğuma-
1/Üklediji merkebin aırtula bir de kocaman kapc zm na kadar henüz sevkedilmemiş efrat 

Jar da (nefe]er de) sevke tabidir. 
lakanllU- bile var. Sabalı Nbah 6iuurn gaptılı gllriUtll ----- -------
tahammiil edUir cinlten dejtldir. 

Arkadaşımın sözleri blll'&da bitti. Hakikaten IOD za. 
manlarda mahalle aralanndaki •tıcıJar y&ftf J&ftf 
seslerini ytlkseltmeje ~lamıılardır. BanJan aat bir 
tefti19 tabi tutmalı ve bilhassa ~nlann zil aibl şeyler 

kullanmak smetiyle fula sfirillti yapmalannm önüne 
pçmeJidir. 

Mide, Baraak ve karacl§er 

raha'aızhklar1na 

AFYONK ARAHISAR 
Maden suyu 
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ı······························· .. ················ .... ···ı Ağustosun 15 in e 
harp başlıyacak 

i Macaristan ~ 
1 • . ; 

f Krallık istiyor i 
• • 

ltalyan gazetelerinden Otobt 
"dünyanın dörtte üçünü tazyik ve 
zulümle idare eden lngiltereden 
zerre kadar korkumuz yoktur. Bu 
!büyük deniz devletinin maksadı 

dünyanın ıerbeıt kalan diğer rub' 
unu elde etmektir. Fakat biz buna 
mani olacağız. Cebelüttarık, Sü
veyf ve Malta geçitleriyle !bunla
rın istihkamlarmdan korkmak 
vakti çoktan geçmiştir. Tayyare· 
ler bu mevkilerin ehemmiyetini 
düşürmüştür.,, diye yazmaktadır. 

Macar parlimentoıunda baı· 
İngiliz muharriri diyor ki: bakan Gömbö§ün Macariıtanda 
"Tsana gölünün sularını kurak krallık Jehine bir söylev verdiği 

Otuz 
kabul e 

u 
• l 

bir yer olan Eritre müstemleke- bildirilmektedir. 
sine çevirebilmek için Sezarın Macar bafkanı demiftir ki: 
kudret ve havsalası lazımdır.,, "Macar tahtında ilk ödevi (va-

Muharrir bundan aonra ltal • zifeıi) Macarın iyiliği için çaht-

Saylavlar, mem eketi dolaşarak 
hava tehlikesini bildirecekler 

F a~at acaba buralarou yıkıp 
denizd~n mi, yokaa yrkmaksızın 
havadan mı geçmeği düşünüyor
lar? 

.avrens ölmedi mi 
Roma, 15 (A.A.) - Ottobre 

gazetesinin Pomaitten aldığı bir 
habere göre albay Lavrens ölme
mi§ ve §İmdi Adiıababaya git· 
mckte bulunmuıtur. 

Londrada Entellijenı servisin 
isteğile Lavrensin ailesi bir kaza 
yüzünden albayı ölmüt gibi ıös -
tcrmiştir. Ta ki, Lavrens istediği 
gibi yeni işler arkasında nkoıabil-. • 
sın. 

Bin İngiliz petrol gemisi Port
saide uğradığı sırada geminin kap 
tanı yanında bir bahriyeli ve bir 
yüzgeç olduğu halde yiyecek al -

mak için karaya inmiı ve dükka· 
na uğradığı sırada Arap tecimen 

rüzgeçin Lavrens olduğunu görmü~ 

ve onu selamlamaktan kendini 
alıkoyamamıştır. Lavrenı kara .. 
dan ve Sudan yolu ile ıezisine de· 
vam etmi&tir, Bu_günlerde Adiıa -

11 u 1 
l:ial>ava varacaktır. 

(' 'fnvr 
lngilizlere göre 

ltaıyanın maksadı 
ne? 

Afrika işleri üzerinde ıöz söy -
lemeğe salahiyetli ve bu İ§ten çok 
nl~yan Sir Con Harris isimli bir 

İngiliz muharriri ''Oeyli Herald, 
gazetesinde yazdığı bir makalede 
Habeı - ltalyan mesele;sini blr 
başka görüşten anlatarak diyor 
ki : 

"Bu dava Sinyor Musolininin 
Habeş hududundan elli mil içe 

rideki bir kaç kuyuya göz dikme
sinden çıkıyor. İtalyan direktörü
nün zihnini kurcalıya.n Tsana gö
lü ile Beni Şangul'daki zengin 
altın madenleridir.,, 

yada realist düşünenlerin bu göl mak olacak bir ulusal kral gör- Ankara, 14- Üç celse yaparak 
hakkındaki dü•üncelerini anlatı - k · t• otuz kanu~ kabul eden Kamutay, ~ me ıs ıyorum .. ,, 
yor ve ltalyanın, kendi fabrika - tatil kararı vererek dağıldı. 

Fakat Macar baıkanı bundan 
)arı için lazım olan 2 milyon lira- llk celse Nuri Conkerin ba,kan-

sonra, "Krallığın geri getirilmesi -
lık pamuğu yetiştirmek üzere E- lığında toplandı. Amortisman san-

meselesinin ancak diğer uluslarla 
ritrede pamuk büyühnek ve bu - dığı meselesi görüşüldü.. Refik 

yapılacak bir anlaşma ile,, başarı-
nun için de Eritrenin sulanmasına Şevket Maliye Bakanlığı koutrolu 

labileceğini ili.ve etmiıtir. 
yardım edecek T sana gölünün ııltında bu müessesede çah,acak 
kontrolünü eline almak istediği - Macar tahtına, Hab&hurg aileain• Merkez Bankaaı direktör ve idare 
ni söylüyor ve diyor ki: den Arşidük Albert'i getirmeği mecliai azalarının diğer İ§lerini ya-

"Bu ancak arsıulusal (beyne•- düşünmektedirler. pıp yapmıyacaklannı sordu. 
milel) bir şekilde olabilir. Yalnız Artidük Otto'nun Avusturya Maliye Bakanı bu vazifelerin di· 
ltalyanlar tarafından olamaz. Tc- ile Macariıtanı birlettirmek iste· ğer itlere mini olamıyacağını söy
na, nasıl beynelmilel bir idarey~ mesi mümkün olduğu için bu me• ledi. 
bağlanmışsa Taana iti de bu tarz- selede taraftarları yoktur. Ankarada bir tarih ve coğyafya 
da hali olunabilir, Fakat ltaly .ı , ;.;;.;.;.;.;.;.;.;.;.;;.;;.;;.;.;.;;;;;.;.; f akülteai kurulmasına dair b~nuıı 
kendi başına ve menfaatine bu işi ısabah Gazeteleri l&yihuırun müzakeresinde yeni 
yapmak istene, netice harp, kan ne diyorlar? Kültür Bakanı Saffet Arikankür. 
Afrikad& ve belki Avnıpada ha--------------- ıüye geılerek bakanlığın §İmdilik 
rabi olur.,, 
ıtaıyanıar cenubi 
afrikadan levazım 

alıyor 
Afrikanın cenubundaki Ka? 

şehrinden gelen haberlere göre, J. 
talya, timdi cnubi Afrikadan yi
yecek levazımı ısmarlamaktadır. 
Bu ısmarlanan §eyler, son İtalyan 
sevkiyatile alakadardır. 

Et, reçel ve diğer yiyecek mad
delerden ibaret olan bu levazım. 
doğrudan doğruy:ı İtalyanın Ha · 
beıiıtana hudut olan Afrika müs
temlekelerine gönderilmek için -
dir. 

Bu ;haberi veren Oeyli Herald,. 
gazeteaf Kap ':§ellri muhabiri, Mu · 
soİininin bir Habeı harbinin önüne 
geçilmez olduğu kanaatini bes • 
lediğini yazıyor. Bu sebepten Sü· 
ven kalanının İtalyan nakliyatın'!. 
karıı kapanması ihtimalini göz -
önünde tutmaktadır. 

ltalyan müstemlekeleri için U· 

mnrlanan bu yiyecekler cenubi 
Afrikanın Kap ve Dur ban liman· 
larından gitmektedir ki, ıevkiya -
tın yapıldığı mıntakalara ayne'.1 
İtalya kadar uzaktır. 

Bulgar vapuru 
kiralamışlar 

Paris: - Sof yada çıkan Utro 
gazetesine göre Habeşiatana Ro · 
men hububatı göndermek üzere 1-
talya üç Bulgar vapuru kiralamıt· 
tır. 

Habeş sefiri ıngi
lizlere güveniyor 

CVMHURIYET - Yunuı Nadi 
bugünkü "hayatı ucuzlatmak tezleri 
üzerinde sürüp gidecek,, adlı başyazı
sında içeri endüştri mahsullerinin dı· 
şardan gelen ayni cins endüstri mal
lan arasında figat farkı olmaması

nın lıalka ağır ve gayri tabii görün
düğü noktasında durarak bunların 
dışardan gelenlerden ucuz olması en 
büyük bir istek olduğunu söylüyor 
ve diyor ki: 

Hayatı ucuzlatmak i§i başbakan 
için temelli bir programdır. Ve bunun 
için yapılması gerek f cdakfirlıklar 
yalnız şu veya bu kuruma yükletil
mcklc kalmıyarak doğrudan doğruya 
del'let hazinesinin dalıi kendi üzerine 
düıcbilecck fedakarlıkları yapma8& 
şimdiden ve kesin olarak göze alın.1 

mış bulunmaktadır. 

KURUN - !ti. Asım Ua ba§yazı~ 
sında Lo:an zaferini lıaf(rlatan bir 
başarımdan bahsetmektedir. 

Rıhtım şirketinin satın alınmasın
dal.i konu§maları baştan sonuna ka· 
dar idare etmiş olan Saraçoğlu Şük
rünün Ulkü mecmuaaında bu mese
leye dair çıkan bir yazısını okuyan 
Asım Us diyor /..i: 

layihada mevcud 150.000 lira ile 
çalııacağmı, fakat lüzumu halin • 
de tahsisat isteyeceğini .öyledi • 

Bu?dan aonra istihlak vergisi, 
devlet memurları ayhklannm te
adülüne ili.ve edilecek layiha, di -
yanet iıleri reisliği te~kilit ve va • 
zif el eri, poıta, telgraf ve tetefon 
memurlarının kefalet borçları, 
Türkiye - İtalya klering anl84ması, 
askeri mülki tekaüt kanunu tadila
tı. 

Matiye Bakanlığı te§kilit ve 
vazifeleri hakkındaki kanun 18.yi -
haaı hakkında Raif (Trabzon) 
müstacel olma·chğm'dan m'ü'zakere
nin geri bırakılmasmı iıtcdi ., Ka • 
bul edildi. 

Birinci doğu genel müfettişliği -
ne tayin edilen Abidin Omıenin 
Kültür Bakanhsından iıtif aaı o -
kundu .. A&keri mükellefiyet kanu· 

nu tadilatı, Çubuk barajı ağaçlan
ma layihası, Ankara - İstanbul, 
Avrupa telefon ıslalu layihası, bi -
rer, birer müzakere edilerek ka • 
bul edildi. 

ikimi celse Tevfik Fikretin ba§
kanlrğmda toplandı .. AnJ.--..ara be -
lediyesinin dıtarıdan getireceği 
makineler ve yedek parçalannm 
gümrüksüz girmesi, kanunla veri -
len izinler üzerine Y.apılan kefa -
letelrin nasıl yerlerine getirileceği, 
rüsumu sıhhiye kanununun doku • 
zuncu maddesinin tefsiri, sıcak ve 
soğuk maden sulannm istismarı ile 
kaplıcalar hakkındaki layiha, 

Muharrir böylece, Habei§tanuı 
Sudana yakın ve çok bereketli bir 
suyu ihtiva eden T sana gölünü 
anlatarak: "Tabiat, 6000 kadem 

Roma: - Habetistanın Rom.s 
irtifamdaki yübek dağlar arasın· 
·da tat.hı 1350 mil murabbaında o · elçisi gazetecilere demiştir ki:"Bu 

ihtilafta lngiltere Habetistan ta· 
lan bu gölde tükenmez su hazine· 

Biz, rıhtım şirketinin TMmlekete 
ne kadar zararlı bir müessese oldu
ğunu biliyorduk. Fakat. §UllU itiraf
tan çekinmeyiz ki Saraçoğlunun ya· 
zısuu okuduktan flonra bunun bildi
ğimizden çok daha geniı olduğunu 

öğrendik. imparatorluk Türkiyesinde 
Garp istilacılarının pişdarı olan imti
yazlı şirketler arasında en tehlikeli.si 
ve en korkunç nhtım §irketinin ilk 
satın alma teşebbüsünde istediği pa· 
rayı alınan tedbirler neticesinde in
dirmeğe muvallak olan hükumetin 
bu zaferi Lozan zaferinl hatırlatan 

bir ba§arımdır. 
TAN - Bll§yazısı Sami imzalıdır 

ı·e başlığı "yalnız iç pazarla ökonomi 
dat'<Zrrun başaramıyız,, dır. 

Türkiye • İngiltere anlaşmasının 
tasdiki hakkındaki layihalar ka -
bul f!dildi. 

rafını tutacaktır. Çünkü İngiltere 
~i yarabnıştır. Gölün cenupu gar-

ltalya ile Habe§istan arasında mü· 
bisindeki kötesinden her ıene üç ll~L b" .h .1,.f km . 
b uk ·1 k d ik"b se an ır ı tı a çı asınr ıste -uç mı yar a em m a ı ıu . 
çıkıyor. İ§te Nilin büyük kolu (M::ı Amğıyor.,, t 

1 
S i d . . us osun n e 

vı Nıl) sularını buradan alıyor.,, harp 
Demektedir. 

Ökonomi davamızı ayrı ayrı nok
talardan gözden geçirdikten sonra 
diyor ki: 

Çalı§kan çiftçi yığınlannıızın ge
lirini arttırmak, soysal seviyesini 
yükseltmek, maddi refahlarını ço
ğaltmak için bizlere Mm "iç pazar" 
hem "dış pazar n gerektir. 

Üçüncü celse Abdülhalikin baş· 
kanlığında toplandı Posta, telgraf 
ve Telefon idaresi te,kilatı kanunu 
ile diğer bazı kanunlar kabul edil -
di. 

Receb Peker!e Cemai Tunca ta
raf mdan baıkanlığe. veril ?n bir 

Bunda, Kamutay azalarının snll 

temel kanununun on ikinci madde
sindeki vazifelerin yerine getir • 

mek, dinlenmek, birinci te!rinİd 
birinci ıünü toplanmak üzere ı<a • 
mutayın tatil kararı vermesi iatenİ• 
yordu. Teklif ittifakla kabul e • 
dildi. 

Batkan Abdülhalik: 
" Hepinizin aağhkla gid~p gel• 

menizi, yurdda dola~ırken tanıdı • 
ğmız, tanımadığınız bütün yurt" 
daşlara hava tehlikesini ıöyleıne • 
nizi dilerim.,, dedi. 

Adliye 
müsteşarllğı 

Ankara, 14 - Adliye Bakanlı' 
ğı müsteşarlığına ceza 1şleri genel 
direktörü Hasan Seyfettin tayin e• 
dilmit ve tayin, i.li tasdika gönde· 
rilmi§tİr. 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

Dünyanın en mükemmel 

Tıraş bıçağıdır 
Şimdiye kadar icad olunan 

bütün tıraş bısaklan arasında 
en mükemmel ve en f evkalfide 
olduğu tahakkuk etmiştir. Pi· 
yasada mevcat tıraş bıçakları· 
nı şaşırtmıştır. Hasan tıra~ bı· 
çağının 1-2--3-4 nwnarıılı 
gayet keskin ve hassas taraf1ıı· 
rı Yardır ki her bir tarııfile Jl· 
akal on defa tıraş olmak ka• 
bildir. Bu hesapla 5 kunışluk 
bir adet Hasan tıraş bıç:ığıyle 
40 defa ve ıslak bardakla bi· 
lendikte yüz defa tıraş yapıl· 
mak mümkündür ki dünyanın 
hiç bir bıçağında bu meziyet 
yoktur. Hasan bıçağı istediği· 
niz halde başka marka verit· 
lersc aldnnmayımz. Taklidle
rinden sakınını7... Fiyatı: 1 s· 
dedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 

kuruştur. 
HASAN DEPOSU: "' 

Hasan Deposu: 
Ankara, lstanbul Beyoğlu. 

İ Londra: - Umumi mütalea, !-
ngillz muharrirıi, bu gölür. 

fngiltere için hayati ehemmiyeti tabanın, önümüzdeki ağustosun 
olduğunu söyliyerek elli seneden· on beıine doğru harbe başlıya 

Ulusal düzenleri kurmak, ulıual 
emniyeti koruyacak araçları edin
mek, ulusal ökonomiye hayat vermek 
ce bütün bunlarla birlikte bütçeyi 
denk tutmak gibi zorlu bir amaca 
erişmek için çalı§ırken ihracat bü
yük bir varlık ve kuvvet kaynağıdır. 

takrir okundu. ~.,~ 

ırz:::~:~m;~ ~r~;~;~~:;:.~::: fı · 1 cağı merkezindedir. 
beri ngilterenin bu gölün sulart- ----------------
nı emniyet altına almalC istediğini 
yazıyor. 

1925 senesinde ltalya, bu gÖ· 
Iün aularile kendisine ait ola·n 
Eritre müstemlekesinin sulanma11 
nı temin için Habeş hükumeti ile 
konu§maya girdiği vakit İngilte 
renin Roma elçisi İ§e karıımıı v~ 
hatta mevcudiyeti için elzem o -
lu Nil nehrinin menbaı üzerinde 
ecnebi bir devletin kontrol koy · 
masma f ngilterenin razı olmaya • 
cağını btldirmiıti. 

Tuz bugün 
ucuzluyor 

T :.ız fiyatlarımn ucuzlatılması 

hakkındaki :reni kanuna b~gün • 
den başlanıyor .. Bu ıabahtan iti· 
haren tuzlalarda ve tuz ambarla • 
rmda tuzun kilosu üç kunııtan ve
rilecektir. Tuz pcr.- cf>lvle olarak 
on kuruıa satılıyordu. Bugünden 
itibaren p~rakende yedi kuruıa 
satılacaktır. 

ZAıWAN - Zaman imzalı ba§yazı 
lngiliz metodundan bahsediyor. 
J'e Almanlann l' errsay muahedesini 
tanımamalan üzerine tuttuklan yol· 
da Fransızlarla lngilizlerin Alman· 
lara kar§ı sıyasalarını anlatmakta
dır. lngilizlerin soğuk kanlılıklarını 
muhafaza ederek Almanlarla doğru. 
dan doğruya görüşmeyi tercih etme
lerinin isabetinden buna karşı Fran
sı:!ann tuttukları yolda bozukluğu
nu anlatmaktada. 

~i Her yer 20, talebeye 15, paradi 15, talebeye 10 kuru,tur·. ~ 
U Bugllnden itibaren birinci defa olarak iki bUyük film gösterilecektar· ıı 
g Birinci Film 0 ikinci Filrn ı'J 
:: '-..'\ 
U Türkçe sözlü Ye şarkılı ~ Fraasızca ıözlü ve şarkıh fı 

~ AŞK ~ o ev r i a ı e '111 
"ı=· FIRTINALARI ~ Duglas Falrbaıt~:;, 
· Hissi Ye içtimai büyük film. ~ tarafından bDıük barik•lar fıl jı 
f. Bugün ayraca talebeye tenzilatlı matine her yer 10 kuruŞ~~!,~ 
.• *ll:CQA&M'U<77 ... ..._ ... - ........... ır:w••••••••••••ff••••••.-•• .. ••••••••••••••••••••••••••••::::••'' ..... ........ ._......_.. ............................................................................. . 
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Leventlerin saf /arı arasında bir 
kar1Jaşalık oldu. Bir at havaya fırladı 

Senyör Antonyo Pakaçellinin 
~zlerinde bir sevinç parıltııı tu .. 
tuıtu. F ernandonun planı çok gü -
zeldi .. Hemen yapmak li.zmıdı. 

Kılıcını havaya kaldırdı.. Bir • 
denbire geri döndü ve bağırdı: 

-Askerler .. Bu üç buçuk ser· 
ıeriden mi kaçıyorsunuz? .• Nereye 
gidecekıiniz .. Geri dön .. Hücum • 

Antonyo. F ernandomm plinmı 
anlatmağa vakit bulamamı;tı. Za

ten bunun yapılma.at için li.mn ge· 
len emirleri vermeie de lüzum 
yoktu .. Çünkü Hüamen reiı; ona 
yol açılaa da açılmua da aaflan 
yaracak ve kaleye ıirecekti .• O 
safları yardıktan sonra. leventleri 
karıılamak ve onlarla dövüşmek, 
maksat için yetecekti .. 
Dütündüğü ve umduğu gibi ol • 

du ..• 

Hüsmen Reis dağınık bir halde 
geriye dönen dütman askerleri -
nin ortasından bir top gülleıinin 
hızile geçti. 

Antonyonun kumanda ettiği 
mü{teze onun arkaıuıdan ıelen 
feventleri kar9ıladı. 

Bir dövüt bqladı. 
Antonyo kale kapııma dofnı 

baktı. F ernando çoktan içeri gir -
mitti. Hüımen Reiı de onun ardın 
dan içeri dalmıtlı. O anda iç kale
nin kapısı üstündeki kulelerden 
bir boru sesi duyuldu. Bu ses: 

- Asker! ... Geriye... Kaleye ... 
Demek istiyordu. 

Antonyonun mazgallarından 

ileriye doğru sekiz top birden (Ür

edi. 

Leventlerin aaflan araıınde. bir 
kargatalık oldu. Bir at havaya fır
ladı. Üstündeki adam yere yuvar· 
landı. 

Bu kargatalık arasında Anton
yo ile askerleri de iç kalenin kapı
undan ıirmitler ve kocaman kapı 
bir anda kapanmııtı. 

- Reis! ... Reis nerede? 
- Reis kaleye girdi. Eair oldu. 
- Eyvah! .• Reia esir düftü. 
- ileri !. •• Onu kurtarmalıyız ... 

Son sözleri aöyliyen adam Frenk 
Süleymandr. Y ılm•mıfb. Fakat 
leventler ıatırnntlardı. Reiıleri 
esir düttükten sonra <'nlarm artık 
hiçbir teY yapamıyaca]danm aanı 
yorladı. Zaten tarihte birçok sa -
V&flar hep bu sebepten kaybedil· 
medi mi? 

Buna rağmen Frenk Süleyma
nm yijitce aaldırdıfmı ıöreuler 
onun ardından gitmekte tereddüt 
etmediler. 

Fakat kale kapnı kapalUIUfb. 
Arkasına kocaman sürgülerin 

geçirilmesinden çıkan aürültüler 
duyuluyordu. 

Türk akıncıları, yüksek bir ka
yalıfa çarpan köpüklü bir denize 
benzemiflerdi. Kalenin kapanan 
kapın önUnde ıalıa kalkan atla
ınu zor tutabiliyorlardı. 

Kapıya omuz verdiler. 

O anda yukarıdan aıağıya ko
caman taşlar atılmıya, oklar yağ
maya, tüfekler patlamaya batlndı. 
Demin alet eden toplarda yeniden 
Türk leventlerinin üzerine gülle 
yağdırmağa başlamıtlardı. 

Akıncılar ıaıırmıılardı. Fakat 
bu itin böyle bitmiyeceğini en ab
dah anlamıttı. 
Yazık ki artık it itten geçmitti. 
Yalın kılıç olarak saldıran alt

mıt yetmiş Türk akıncısı bu yük
sek duvarlı, korkunç ve aıılmaz 
kaleye kartı ne yapabilirletdi? 
Böyle bir kaleye girebilmek ~çin 
en az dört bet bin asker ve ağır 
toplar lazımdı. 

Frenk Süleyman çılgın gibiydi. 
Düımanın kaleden çıktığ, da 

yoktu. Eğer düıman Türk yijitle
rini püıkürtmek makaadile bir çı
kıt yapsaydı onlan her halde geri 
atabileceklerdi ve arkalarından 
da kaleye ıireceklerdi. Fakat Fer
nandonun böyle bir niyeti olmadı
ğı anlatılıyordu. 

Oklar yajmur gibi yajıyorda. 
Toplar durmadan atef ediyor

lardı. 

Leventler kırılmağa başlamış -
iardı. 

Frenk Süleyman duvarların di
binden uzaklaımayı ve bathca yol 
daılarla konuştuktan sonra reisle
rini kurtarmak için bir çare ara -
mayı dütündü. 

Arkadatlarile birlikte geri çe -
kildi. 

Dalyan Mustafaya bu haber 
erittiği zaman herkesten çok ıatrr 
dı. O, Hüsmen Reisin dütmana 
esir olduğunu rüyada bile göne 
inanmazdı. Fakat itte bu bir haki
katti. 

Leventler gemiye dönerken o 
Kızıl Kadırgayı mazgallara en ya
kın olan kıyıya çekmit, dıt kale 

kapısını. tehrin evlerile çarııımı 
gülle yağmuruna tutmuıtu. 

Frenk Süleyman onu yab9tırdı: 
- Şimdi betbata verelim ve 

iyice düıünerek bu çıkmazdan çık 
mamn J olunu bulalım. 

Dedi. 
Bqbqa verdiler. Bir çare bul -

mak için görü9meğe bqladılar. 
Bir taraftan da yarahlan çabuk 

gemiye ıetirtiyorlar, ilk tedavile
ri yapbrıyorladı. 

Bütün leventler, Hüsmen Rei • 
ıin kurtulacağı zamana kadar reis 
!iğin Frenk Süleyman& verilmesin 
de hemen birleımiılerdi. 

-28-

CELLAT ••• 

ilk it olarak dıt kapı ile iki tara 
fmdaki kaleler topa tutuldu ve az 
zamanda yerle bir edildi. 

Sonra gülleler ıeJıre ve birbiri
ne yulanmtt ıibi duran evlere 
doiru yafdınldı. O zaman M>kak
lardan İç kaleye doiru korkunç 

bir panik baıladı. Reislerinin Hir 
düttüğünü, belki de öldüiünü gö
ren akıncılar hiç f üpbesiz bütün 
bu halkı kılıçtan geçirseler gene 
kızgınlıklarını gideremezlerdi 

lç kalenin kapıaı ardına k3.dar 
açılmıı. hendeğin üstündeki köp -
rü indirilmiıti. Halk kovana giren 
bir arı oğulu gibi içeri doluyordu. 

O ıırada halkın da leventlerin 
de :f&flıkları bir fey vardı. O da 
F ernandonun yanında akıncılann 
bet on misli asker olduğu halde 
hücum etmemesi idi. Bummla be
raber iç kalenin mazgallarında da 
henüz bir kalabalık görünmüyor -
du. F ernando belki de akmcılarm 
büsbütün karaya çıkmalannı bek
liyordu. O zaman birdenbire bü
tün kuvvetlerile yüklenecek, hep
sini öldürecek ve bot kalan Kıul 
Kadırgayı da ele geçirmit olacak
tı. Böylelikle limanda ve gözünün 
önünde yakılan yepyeni ve güzel 

kadırgasının yerine ondan on mis
li daha deierJi ve kuvvetli bir se
miye sahip ola~b. 

Lakin biraz sonra F emandonun 
bu kadar da cesaur olmadığı gö -
rüldü: 

Leventler fena halde köpürmüt 
lerdi. 

ilk it olarak Kızıl Kadırga bir 
az daha ileriye ve iç kaleye yakın 
bir kıytya çekildi. 

Fakat oradan ablan birkaç gül
lenin hiçbiri iç kalenin duvarları-

na ulaıamadı. Buna karıı iç kale
nin yüksek mazgallanndan ahlan 
gülleler Kızıl Kadırganm sağma 
soluna düımeğe bat ladı. 

Frenk Süleyman gemiyi geri 
çekmeğe mecbur oldu. 

Leventler sabıraızlanıyorladr. 
Biran önce reislerini kurtarmak 

arzusile yerlerinde duramıyorladı. 
Bu kızgınlık kartısında bütün mev 
cutlarile kaleye hücum ebnekten 
baıka çare kalmıyordu. Frenk 
Süleyman yelkencilerle gardiyan· 
)arı bir kal daha aili.hlandırdı. F or 
ıalann hepsinin zincirlerini birer 
birer yoklayarak iyice bağlı olduk 
larını gördü. Baygınlıktan henüz 
kalkan Tilki Haaanı bir kenara 
çekti ve şu emri verdi: 

- Biz gidiyoruz. Oleaiye dövü
tecejiz. Bir avuç arkadaıla bu 
kartal yuva11 gibi yiikıek, bizden 
çok daha sili.lıh ve kalabalık olan 
kaleye gireceğimizi ummuyoruz. 
Fakat buna rağmen vazifelerimiz, 
girmek için uÇaımaktır. Savaıta 
öldüğümüzü ve geminin dütman 
eline geçeceğini görünen ne yapa· 
~akım, biliyor musun? 

- Bunu bilmiyecek ne var? 
Cepahaneliie atef veririm ve ben 
de karaya fırlayarak dütmanle 
dövüıerek ölüriim. 

(Devamı ""1') 
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Minimini ölüyü uaattdar.. ı ne de kölelik, cariyelik usulleri 
Tnfik, onu uzun uzadıya mua • cari olan bir memleket! .. 

yeneden 80DI'&: l Hem aonra, bu ölü çocuğu bu • 
-Bu, bir hayli zaman enel öl- raya niçin bırakmıtlardı?. Dok. 

IDÜJ.. dedi. • Liakai dört beı tor, dÜ§ÜDÜyor, dütünüyordu • 
saat 1:nel hayata veda etmiı... bu mecleye bir türlü akıt erdire. 

Bu IR"&Cla, Samiyede öyle bir bal miyordu. 
vardı Ki, aanlti içeriki odaya atıl • Genç anne izahat veriyordu: 
mak. orada hayalini sördüiü ıa .. - Haydi efendim, diyelim ki, 
aıptan sccuiunu kurtarmak illi. çocuğum, kendiliğinden öldü. ö. 
yordu. lıiinc.e de (olmaza} yüzünün gözü. 

Doktor Tevfik kızda sonsuz nün teldi deiitti .. Fakat elbiseleri· 
uabiyet ıördıiiiü için &İıriye ift.. nineyle izah edeli-'..- Benim ço -
Tet ederek onu tutmasını bildirdi . cuğumwı ü.atünde batında böyle 

lbti,ar dü'cer: etbieeler ,.oktu .• 
- E..u.dmı •. Kendini topla.. • - Demek, e!biaeler de bllfka .• 

dedi ... Rica ederim. Y&lvaTırım - Evet efendim .. 
Bu aralr" baba da söze karııtr: sana.... ~ 

-Hayır .. HQir •. Ben kızanın· - Doktor bey, .• Siz··· bu çocu-
terim. Jaleyi isterim. Ona Wa-ar tun li&kal ÜÇ beı saat evvel öl .. 
bulmadan aakinlepneme iaikin mit bulunması lizrm geJdiiini 

kt B b Be • tutm 5 ıöylüyordunuz .. Halbuki ben ıize, yo ur. a a.. nı a.. en 
beni tuttuğun ıırada çocuiu kaçı- geldiğim vakit kızınım socuiu ıap
r&n adam büıbütün uzaklatcak .. pa sağlamdı .. Ben ise. size geleli 
Eier onu tutamazaan bil ki bütün ancak yanm saat, haydi haydi üç. 
mes'uliyet ~nde t çeyrek, yahut bir saat oldu. 

Kızın asabiyetinden ürken "dok-
tor: 

- Hanımcığım .• Eier iddia et • 
tiiiniz pbi, ortada bir hınızlık 
varaa bu tekilde kovalamanızdan 
hiç bir fayda çıkmaz.. O adam 
kimbilir naııl tertibat almıtbr ve 
hangi istikametten, nereye ıitmiı· 
tir. 

- Ah •. oYleyse kayboldu .. Ev • 
lidrmı biilbütün kaybettim •• 

Öyle ağlayordu ki. sanki bayıla
caktı .. Çrldrracaimdan korkWur • 
du ... 

- Böyle hir feY t<>ylemiyorum .. 
Kat'iyen kaybetm~iniz.. Çocu -
iunuz aenetakib olunur.. Fakat 
bqka yollardan.. Birazdan polis 
komiserliiine gideriz.. inanın ki , 
bir çocuiun kolaylıkla ça1ınma • 
ıına poliıler de müaade etmez ... 
Adalet, alçak hırsızın yakaıın1 bı
rakmıyacaktır. 

O derece büyük bir otorite ile 
konutuyordu ki, ıgenç kızı ıu.tur • 
du, ıakinJeıtirdi.. · 

Boynunu bükerek: 

- Hakkınız var. • dedi. • Sizin 
söylediğiniz P,i olsun. öyle yapa
lım •• 

Doktor: 

- Ha}'Tel. İtte, l>u, olur §eY, 
delil .. Demek ki mesele doğru .•• 
dedi 

Ölü çocuia bir daha baktı: 
- Oç n.at de değil. Bu, liakal 

yedi ıekiz aaat evvel ölmüı.. Bu 
terait alhnda ıüpbelenmeie ma• 
hal Y.Ok ••• 

B' ~:.'1..A .. h~!L~!___ •• d"' lr •UKUi: U&UDl S\D' U •• 

lki erkek endiıeliydiler.. J~Je • 
rini kurtlar kemiriyordu .• Muam • 
mayı hal İçin uğrqıyorl&raı .. Sa • 
miye ise, bir iskenlleye olurmuş , 
batmı iki eli içine almıJ, ağlıyor • 
du. 

Söze ilk l>aılayan doktor oldu. 
Soğuk kan1ılıimı ıade o muhaf a • 
za etmi§ti. 
· - Bahri Efendi .. Haydi, kızını· 
n alm .. K&rakola kadar giderek 
meseleyi anlabn •. Mümkün oldu • 
iu bdar sür'atle iıi anlatmalı .... 
Ben de bu müddet zarfında zev • 
cenizle megul olurum 

ihtiyar, kızı ile, ve turoniyle a 
kadar meşgul olmuJtu ki,, asıl ha .. 
tayı, kanımı unut:Dıuftu. 

- A .. Sabi,. Onu banın halin • 
de bıraktık.. 

Ve, bunun üzerine, hikiyeıini 
1 
_______ ._<_D_a1_crmı __ .,_ar_)_· _ 

kısaca anlattı .. Gayet İY.i anlatıla-
bilecek. bir utanma hiuiy~ Rauf· 
tan 'bkhaetmedi .. Sokaia çtkmıt ol
maamm sebebini, babasını merak , 
ettiği ile izah etti. 

-Biz de seni uzaktan gördük .. 
Niçin etrafına •bakınarak geri dön· 
dün?. 

Bura.da, genç 
söyledi: 

kadın bir yalan 

- Sizi uzaktan gördüm de onun 
İçin geri döndüm .. 

E1Uen, hiç kimse, bu maceranın 
bu tarafına ehemmiyet vermemiı· 
ti. Bütün bu vak'alar öyle havN. 
lanm almıyacağı meselelerdi ki ... 

Genç kadın, sözlerini fÖYlece 
bitirdi: 

- Aıllqdıyor ki, ben eokak • 
~yken buraya biri sirmi9 .. 

Doktor Teyfik sebebini aordu: 

- Bu bel>eiin size aid olmadı
ima emin misiniz?. 

Bu fiiphesinden dolayı fı&klıy -
dı. Zira, zengin olmayan bu ç.ocu
tu q1racak bir hrraız tasavvur et-
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Haber'in 
hikayesi Karısını aldatan koca 

Y Cl§ar bir kaç haltadanber! ak famları •okağa çıkmıyordu. 

Y afar Ragıp ile karısı Necla
nın, aşağıda anlatacağım hikaye· 
leriııi okurken, sakın karılarını 

aldatan kocaların lehinde bulun
'duğumu sanmayınız! Onların ha
reketlerini ben şiddetle tenkid 
etmekteyim. Bu hareket bence 
yalnız tenkide değer değil, ayni 
zamanda budalaca bir hareket
dir de... lhtiyataızlıklarının bir 
gün ayaklarına dolaşıp onları te· 
ker meker yuvarlayacağı muhak
kaktır. İşte o zaman zavallılar, 
kabahat işlerken yakalanmış ya
ramaz ~ocuklar gibi, gülünç bir 
vaziyete düşerler. 

Şu halde bu neviden kocaların 
şiddetle aleyhinde bulunduğuma 
artık emin oldunuz. Fakat Yaşar 
Ragıptan bahsetmeğe kalkıştığım 

için onun böyle bir koca olduğu
nu itirafa mecburum. 

Karısı, bu güzel ve temiz kalp· 
li kadın, izdivaçta çok talihsiz 
çılmıış, aldanmıştı. Fakat kim al
danmazdı ki? ... Yatar Ragıp, dün 
yanın en sevimli erkeği görünü
yordu. Zekidi, yakışıklıydı. Ol
dukça iyi para kazanmaktaydı. 
Tatlı bir konuşması vardı. 

man olacağını ve tekrar kendisi
ne döneceğini de umuyordu. Elbet 
gene kendisine dönecekti. Susma
mağı ve beklemeği tercih etti. 

Fakat kocasının çapkınlıkları 
bir tek değildi ki!.. Bir macerası
nın sona erdiğini anlayıp tam se
vineceği sırada, bir başkası ba~lı
yor, zavallıyı tekrar ümitsizliğe 

düşürüyordu. 

Yaşar Ragıbın eve geliş gidiş 
saatlerinde olan değişiklikler, ka
rısına karşı daha dikkatli, daha 
nazik davranmağa başlaması Nec 
laya, onun yeni bir maceraya gi
rişmiş olduğunu anlatmağa kafi 
geliyordu. Hem bundan daha 
kuvvetli bir delil daha vardı: Ya
şar, karısmı aldatmak üzere ol
duğu zamanlar ona bir hediye al
mak adetindeydi. 

Neclanın mücevherleri gititkçe 
çoğalmakta, srk sık gelen yüzük
ler, bilezikler, pantantifler Necla
nm arkadaşlarını gıpteye düşür· 

mekteydi. 

Fakat bir gün dünya buhranı 
çıkagelince işlerin rengi değişti. 

Yaşar Ragıbın, işleri, herkesinki 
gibi, bozulmuştu. Artık eve gel
diği zaman neş'eli gorunmüyor, 
düşünceli duruyordu. 

Necla icten içe sevinmekteydi: 
- Böyle hesaplarla uğraşırken 

yabancı kadınları düşünmeğe va
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Henüz ünıid kesilnıiş değildir. 
Son dakikaya kadar uğraşaca
ğız.. Ve sizi nıutlaka serbest 
bıraktı racağz .. 

Vakit geçiyor, saat iki buçuk ... , - Canım beyim, bunlar nasıl 
Yarım saat sonra sevkedileceğiz •. , laflar? Biz sizi kwtarmak için bir 
Ben dakikaları sayarken bizim haftadır, yemeden, içmeden çalı -
meşhur! avukatlar kan ter içinde şıyoruz. 

Hiç olmazsa, hakaret ederek 

otomobilin homurtusunu duydum. 
Tekrar odama döndüm .. Böyle 

zamanlarda vakit ne ça~uk geçi • 

yor .. Henüz karımdan bir haber 
Y?k .. Ben, muttasıl çocukla meşgu· geldiler .. Selam vermeğe bile va -

kitleri yoktu. Ne kadar fedakar in
sanlardı bunlar! Beni kurtarmak 
için canlarını dişlerine takarak 
çalışıyorlardı. Beni bir işaretlP. ça
ğırdılar .. Hep beraber başgardi -
yanın odasına girdik .. Herifçi oğlu 
koltuğa uzanmış, piposunu ocak 
bacası gibi tüttürüyor. Ben Malta
ya sürülüyormuşum, on iki bin lira 
kaptırmışım umurunda mı? Beni 
görünce doğruldu .. Bizim avukat -
lar İngilizce bir şeyler anlatmağa 
başladılar. O ara sıra her zamanki 
soğuk kanlılıkla cevaplar veriyor

içimdeki acıları dökmek istiyor • oluyorum. O masum yavru, feli • 

ketimi hiasetmif gibi bugün pek 
bol yer 

:lum: 1 1 rı r ! 1 

- Şimdiden sonra, bol 
neş'esiz .. Yüzü hiç gülmüyor .. Onu 

du. \ 
Ben bir kenara çekilmi,, ilk de-

fa tiyatroya gelmiş bir köy deli • 

kanlısı saflığiyle, boynumu bük • 
müş bu sahneyi seyrediyordum .. 

Konuşma uzadıkça sesler yüksel -
di; sesler yükseldikçe hareketler 
şiddetlendi. Ve nihayet karşılıklı 
mükemmel bir ağız kavgası baJla

dı. Avukatlar, buz dolabı gibi 
soğuk, Londrah çavuşun karşısın· 
da terler tepiniyorlar, şapkalarım 
yerlere atıyorlardı .. Çavuş da ba • 
ğırmakta onlardan aşağı kalmıyor 
du. Bu karşılıklı bağrıtma, belki, 
on dakika devam elti. Artık ayak -
larım, suya erdiği için bu dolma
ları yutmuyordum. Onun için on -
\arın sözlerini keserek ve acı acı 

gülerek: 
- Yahu! Gürültüyü bırakın ... 

Sizin bu yaptıklarınızın hep numa· 
ra olduğunu biliyordum.. Bunları 
pahalı bir surette ödeyeceksiniz .. 
Şimdi defolup gidin! diye bağır • 
dım ... 

Avukatların ikisi de yerlerinde 
dona kaldılar .. Bir müddet ne ce -
vah vereceklerini bilemediler .. Ni
hayet, Rum avukat mırıldanmağa 
başladı: 

. . . 
ıçeraınız ..• 

- Henüz Umid kesilmİJ değil • 
dir. Son dakikaya kadar uğraşa • 
cağız .. Ve sizi mutlaka serbest hı • 
raktıracağız .. 

- Artık biraz olsun utanmız da 
bu sözleri bırakınız.. Ben sizden 
hiç bir şey iıtemiyorum.. Hatta, 
beni kurtarmak dalaverasiyle aldı
ğınız paraları bile .. Yalnız, kanm 
nerede?. 

- Karınız, Harbiye mektebin • 
de bulunan bizim Majör F abere 
gönderdik .. Bizi orada bekleye -
cek. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. 
Protestoları hazırladık .. Merak et-

meyiniz .. Maltaya gitseniz bile on 
beş gün sonra, muhakkak lstanbu· 
la döneceksiniz .. Şimdi bu protes· 

toları işgal kumandanı amiral 
(Gardrop) a Fransız ve ltalyan 
kumandanlarına verecek, İngiliz 

hariciye bakanlığına da bir telgraf 
çekeceğiz. 

- Avukatların bu küstahça ha
reketleri ve yalanları bende hiç bir 
tesir yapmamıştı. 

Dudaklarımı bükerek şu cevabı 
verdim: 

- Amerika reisicümhurunu u • 
nutmaymız! 

İkisi de bu alaylı söz karşısında 
biribirlerine baktılar. Hiç bir sey 
söylemediler. 

Odadan yangından kaç.ar gibi 
fırladılar. Merdivenlerden dörder 
dörder atladılar. 

Bir dakika sonra, onları götüren 

ne§' elendirmek için istemeye iste• 

meye maskaralıklar yapıyorum ... 

Fakat, nafile! Yüzünde en ufak 
bir tebessüm göremiyorum .. Sarı • 

lıp sarılıp öpüyorum .. Sırf beni gü· 

cendirmemek için olacak o da du· 
daklarını yüzümde dola§tırıyor .. 

Fakat bu öpücükler ne kadar hara· 
retsiz, ne kadar hafif .. Gizli bir 

kuvvet bir yaşında kızımı her şey· 

den haberdar etmiş sanki.. Öyle 
mahzun, öyle kederli bir hali 

var ki .. 

Vakit geliyordu.. On dakika 

sonra hareket edeceğimiz muhak • 

kak.. Çünkü İngilizlerin her §ey • 

de dakikası dakikasına hareket et· 
tiklerini öğrenmiştim. Refikam 

hala meydanlarda yoktu.. Artık 

onunla helallaşmadan gideceğim 

anlaşılıyordu .. Kaderin bu cilvesi • 

ne boyun eğmekten ba§ka ne yapa· 
bilirdim. 

Nihayet, tam üçte baş.gardiyan 

tercümanla odaya girdi .. Bize: 

- Hadi bakalnn, beş dakikaya 

kadar hazırlanıp eşylarınızı aşağı• 
ya indiriniz, dediler .. 

Böyle emirlere itiraz etmenin 
zararlarını biliyorduk .. Onun için 

bir asker itaatiyle hiç bir ccvab 

vermeden hazırlanmaya başladık. 
Ben eşyalarımı fağıya indirtiyor • 
dum. 

< DPvamı rar) 
Neclanm ailesi, kızlarını, istik

balinden en:ıin olarak bu gence 
vermişlerdi. Genç aile ilerisi için 
ümit verecek bir yaşayıı sürüyor· 
du. Yaşarın, kansını sevdiği mu
hakkaktı. Bu, karısına karşı olan 
muamelesinden, sözlerinden, vel
hasıl her halinden belli oluyordu. 
Fakat ne yapalım ki gördüğü her 
güzel kadmla alakadar olmak, 
hemen ona aşık oluverecek gibi 
çok fena bir huyu vardı. 

kit bulamaz ! diye düşünü yordu. .!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Bu temennisi yerine gelmiş gi-

Necla ya böylece aşık o1.:nuştu; 

Lakin evlendikten sonra bir baş· 
kasını da gene böylece sevmitti. 

Esasen bu kaprislere büyük bir 
ehemmiyet vermiyordu. Ayni za
manda bir kaç kadınla meşgul o
labilen kalbinde en büyük mevkii 
gene karısına bırakmıştı. Ona 
karşı olan muamelesinde hiç bir 
zaman değişiklik olmuyordu. Ne: 
la işte bu sebeple, uzun zaman 
hakikatı öğrenemedi. 

Lakin hakikat uzun zaman 
gizli kalamazdı. Bir gün apa§ikar 
ortaya çıkıverdi. 

Neclanın ne müthiş bir sukutu 
hayale uğradığını tasavvur ·ede
lhlirsinf2 .. Acaba ne yapmalıydı? 

Zavallı pek yumuşak huyludur, 
gürültü, rezalet çıkarmaktan müt· 
hiş çekinir. Üstelik kocasının pi§· 

bi görünmekteydi. Yaşar Ragıp 

bir kaç haftadan beri akşamları 
dışarı çıkmıyor, aynanın karşısın· 
da saatlerce kalm~yordu. 

Lakin bir gün, Yaşar, neşe'li 
bir tavırla eve gelip karısının eli
ne gene güzel bir mücevher ku
tusu vererek: 

- Senin hoşuna gideceğini 
tahmin ettim de ... diye söze baş
layınca Neclanın sevinci sönüver· 
di. 

- Yaşarın değişeceğini san
makla ne kadar aldanmışım! diye 
düşündü. İşte gene başladı. Fakat 
kocamın işleri şimdi çok fena ... 
Böyle bir zamanda bu kadar kıy· 
metli bir hediye vermesi çılgın· 

Irk ... Kabul etmem acaba doğru 

mu? 
Üzerinde güzel bir elmas pırıl· 

dayan yüzüğü tekrar kutusuna 
yerleştirdi. Kocasının elini tuttu 
ve çok samimi bir ifade ile: 

- Beni dinle Yaşar .. dedi, Sen 
çok iyi bir kocasın .. Fakat ben bu 

hediyeyi kabul etmiyecegım. 
- Niçin? Ben, sevgimi sana is

pat etmek ihtiyacını duyuyorum. 

- Bunun başka yolları da var .. 
Esasen, bu hediyelerin niçin ve
rildiğini de, maalesef, biliyorum. 

- Fakat ... 

- Bırak sözümü tamamhya-
yım. Ben seni olduğun gibi kabul 
ediyorum, Meziyetlerin ve kusur

larınla beraber ... Fakat kendini 
kabahatli gördükçe bana hediye 
vermek için para aarfedişini doğ
ru bulmuyorum. 

Eskiden fazla para kazandığın 
için sesimi çıkarmıyordum. Lakin 
şimdi öyle değil.. lşlerin iyi gitmi
yor, buhran var. Bu yüzüğü al ve 
kuyumcıya iade et, her zamanki 
müşterisi olduğun için kabul eder. 

Yaşar Ragıp, şaşkm şakın bak
tı ve hiç bir cevap vermedi. 

Yaşar Ragıp o günden sonra 
karısına hemen tamamiyle sad1k 
kaldı. 

F.M. 

Amerikada Maine hükumeti dahüindeki Middle Dam nehrinde iok 
kuvvetli bir cereyan vardır. Bu nehrin tehlikeli ıelôlelerinden kii" 
çük bir kayıkla geçerek denize ak tığı yere kadar inmek <AmerikaJa 
bir çok sporcuların pek arzu ettiği bir i§tir. Fakat buna 35 yıldatt· 
beri kimıe muvaffak olamamt~tır. Geçen halta yapılan bir tqebbii5 

te böyle muvollakıyet.izlikle bitmiıtir. 
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ULUS KIZI -ı Şimal kutbu 
Medeni dünyaya bağlandı! ı::~:::::i ---------······ .. ·' 

No.48 
1 
Tarıhıa;'k··;lı 
••v•ı romanı 

~lcayla_Arsun, vaktile Tuıayuaı re çe\'İr~i. Kuık fakat tane tane Sovyetler onbeş yll tabiatla bogv uştuktan sonra 
Bldültl büyük taraaada, elele ve ve sert bır 1e1le ıunlan siyledl: ' 

Ollluz.omuza idiler. Sabaha kadar -Bunclanaom:a, otlumArpn kutup mıntak8Slna bir telsiz istasyonu kUfdUl8f 
hep böyle kaldılar. Pek uzaklarda Hakanlık edecektir. Size de bana Kutup denizlerinin uçaus bu • . · 
1anan fakat yüreklerinin içinde da o emir verecek. Bana, ba&a ye cakaalıiı içinde cevi:.: kabuju P'.l~.~P~~,.":;.1'.:,.,._."!11~1ı::"!;·!~~;::"" 
bnit aibi onları ısıtan ve aevindi- dedelerime ıibterilen haildıfı kadar küçücük bir nokta aibi kay 
ten alevlere baktılar. 4'na da gösteriniz! ... Genç Haka- bolmuı Dikson ada11nda timdi 

Sabaha kartı, uzaktaki atetler, nınızı, atepiz ülkenin çocuiu olan diiny~nın en kuvvetli telıiz tel· 
hinJerce küçük parçalara ayrıldı, kanm yetiıtirl.i ve ona bir inkıl&p ıraf ıstaıyonunun koa kocaman 
1rinlerce kuyruklu yıldız halinde, ıapbrdı. Biz atefıiz ülkeyi Jlla • direji, ilim ve fennin kibrü su -
arkalarmda kızıl bir alev. ve du- ierce yıl dileditimiz aibi mahkGm ~n~ bi.:ı t;ıal ıihi dim dik 
ID&D bırakarak kaleye doiru ıel- ettik. Fakat en ıonra o bizi içimiz- ~; :e b~ ·~· d . 
IDeie bqladı. d d a·· ün d .. .. d.. a a ır e mezar var rr kı 

Geldiler ve ımm çizen ırmağın 
kartı yakasında durdular. Şimdi 
orada kaynq11orlardı . 

Birkaç atlı kan ter içinde Sorgu 
çiye ıeldi: : 

Camuka batta olduiu halde 
&tepia ülkeden binlerce adamm, 
ellerinde mepleler, aapanlar, laf
tan baltalar ve karıılarla beri ta
rafa ıeçmek istediklerini .a,lec:li. 

Sorsuçi, Hazar Hanm odaıma 
tirdi. Onu aedirin kÖfelinde, batı· 
ıu awçlarmın içine almıı old:.ığu 
halde dütünürken buldu. 

Duyduklarını söyledi ve: 
• 
- Buyruğunuz nedir? 
Dedi. 
Hazar Han ayala kalktı: 
- Hemeıa timdi Kurultayı top· 

layınız ! ... 
Dedi. 
Yanm ıaat geçmeden, büyüle 

salonda ve kocaman ateıin kartı· 
ama.• yurdun ileri ıelenleri, k.u ~ 
ınaitdanlar ve bakanlal\ tdplan • 

en vur u. üt ıece UfUD um içinde büyük Amundsenin yol ar. 
ve oğluma hak verme~n batka kadaılarından Norveçli Te11em 
çıkar yol ıöremedim. O, sizi daha in cesedi ıömülüdür. 
büyük bir rahat ve aaadete götü· Bu mezar, kutup facialanndan 
recejini söyliyor. Buna en çok birini hatırlatır. 1919 aonbaha · 
ınanmıyan bendim. Fakat ıimdi, rında Amundsen iıti)qaf heyatini 
ınanıyorum. tqımakta olan Mod v..Puru ko· 

Alır alır apiıJa ineli. caman buz kütleleri yüzünclel' 
O, Hiçbir aüce eplmiyen baıı· Çelinskin bumu civarında dur 

nı, oğlunun önünde eldi. maia mecbur olmuııu. 
Herkea onun aibi yaptı. Bu durut çok uzun ıürecek, 
Sonra dofruldular. ıonra da ıayet yavq ilerlenebi-

lecekti. Amundıen iıe çok ehem 
Kılıçlar kmlanndan çıktı. Hava miyeti haiz bir takmı ilmi mal

ya kalktı. Demir kafeılerin ardın- zeme toplamııtı. 
da alevler çatırdıyordu. Yüzlerce Bunlan bir an evvel Osloya 
kılıcın panltuı yan karanlık alo- yetiıtirebilmek için, istilqaf h• 
nu biraz daha aydınlabyordu. yetinin iki üyeai, Noneçli T 9uem 

- Y qasm, ıenç bakanımız! iJe Knudaen, yaya olarak Dibon 
Y t adasına doiru yola çıktılar. 

&f&llD •• • 
Arıun ayala kalktı: Oraya varamadılar. Kend~le • 

rinden ~ir daha hiç bir tef du
- Yurtdaılanm! Tuaay han ile yulmadı. bd yıl aonra, 10 afmtol 

ondan aonraki declelerim yanlı• bir 1921 de bir SOTJet arqbrma he
düıilnceye aaplamp kalmqlar!. Bu yetinin tefi Buaitçef, Sterliıov 

dütüqce bir korkudan doluyor - bumu civarında metruk bir hari-
4'1-: ~.Mdıv~ Af'9ltil ~ 9e PrimeturF ı.n.. ,._... 
ülkenin ıuçsuz ve zavallı inaanla • nnia ela yakrlmrı Odan ~, 

IDıtlar:h. 
rından mı?. Biz ve onlar, hepimiz 

Hazar Han tahta oturmuıtu. 
ihtiyar Arik'a döndü: bir kaynajınçocuklanyız .. Soydan 

üstlerinde yabancı etiketler elan 
konserve kutuları, bir adam İJke
letinin yan ıömülmU. kemikleri 

- Arswı gelmiyor niçin gelmi- soya daha çok kakeleıerk babama 
? kadar miraı kalan yanlıı .l:~·ünee-Jor ••• ....., 

Diye ıordu: yi yıkıyoruz .• Fakat babamm auçu 
Hemen ıelmeıi için haber aal. var mı?. Yoktur.. O, ne yapım? 

dılar. Herkes ıördüiünü ve duy -
Arsan, anneıile birlikte geldi. duiunu yapar .. Ona dojruyu ıös • 

B~bumm önüne kadar yürüdü. teı·en olmadı •. Fakat beni Ulcay, 
Ulcay, her vakitki yerine otu - büyüttü •• Ulcay, ateııiz ülkenin 

l'llp oblramıyacafını bir türlü kes- uirunda Men Tusayın kızıdır •• Ba
tiremiyordu. Bir kenarda, ayakta buaını öldüren bir adamla, onun 
duruyordu. can dilfmam ile evlendi. Buna yal-

Hazar Han ayala kalktı. nız bir teY için katlandı: Ate11iz 
Oiluna ba.karak: ülkeye ateti baiıılamak ve aynlı • 
- Gel!... iı ortadan kaldırmak için.. Eier 
Dedi. Jiz de onun elinde büyümüf olaay· 
Onu kendi yerine ottırttu. dmız, benden bqka türlü yapacak 
Sonra uybıuzluk ve lmpnlık cleiildinis •• 

'-n 1-ı.,.aran aiizlerini. dinleyenle-

ve bir kafa talı bulmuıtu. 
Acaba bunlar Knudaen, yahut 

Teuemin artakalan hatıralan 

mıydı? Earar düiümü bir tarlü 
ç8zülemedi. Ancak 1922 11lında 
ıene Rua kltifleri, Diluon ada
ımm lataya bakan fnyıımda acık
lı bir ~ etYa bulmakla mese
leyi hallettiler. 

Bir kaya kowlmida, Gıttlnde 
bili elbiaelerinin parçaları bulu
nan bir aclam iskeleti görülda. 

Burada içine Teaıem adı hik
kec:lilmit bir altın aaatla birlikte 
Amundıenin malzemesinden bir 
kaç parça bulundu. Teuenin 
Dikson aduma varmuı için an
cak dört kilometrelik bir yol kal
mııtı. Olmeden evvel, ~ma 
bu kadar yaklqmıı oldupnu hiç 
te bilmiyerek, zavallı adam yer
• ere yuvarlanmıttJ. 

iki Norveçli kitifin aon yolcu
ıuklarına.çdmut olduklar' ÇeUnı
kin burnunda timdi Sovyet!erin 
kuvvetli bir telsiz istuyonu var • 
dır. Omitsizlilde haritayı yerl~re 
atmıı oldukları Strelirov burnun· 
da da bir telıiz telıraf J>09•.uı 

iılemektedir. 

Busün ol•ydı o ilri Norveıçli 
kitif kendileri aibi adamlanm iz. 
terini ıörmeksizin ıomuz bu.ı çöl 
lerinde dolqmazlarJı Çi.inkü 
Piuainanin alsında huaün koca
man bir köy bulunmaktacbr n 
Oibon adasına kadar uzanan yol 
boyunca da kıtı ıeçirmek için bir 
~ok bmplar kurulmuttur. Anak 
bütün bu mucizeler hemen yqı -

~- 1 lıvermiı olan itler delildir. 
~:Je gjrdüğıi:aüz. aıeı, denu.e cndirilen en •on .Utem bir tlal.R ı Tam on ~ yıl bu bölıeıniıı 
~ir. KOCCUllClll ellcrile 6ü denü camıuarındtın larlt.u llefil mi? muhtelif noktalanndr. telıiz t91 • 

Dlkaon adasında kurulan 
teıaız ısta•vonu 

ıraf poıtalan liurulmuttur. Yal-( tadır. KutJ;un bütün adalarm.Jan, 
nız bunlar kendi aralannda konu burunlarından, kıtlık kamplar~n. 
tabiliyordu. Netir alanlan (uha- dan haberler Dikson adasına gel
ları) mahduttu. iti ~mla- mekte buranın iıtaıyonu da rler
mak için kuvvetli bir merkez :~ur- hal Moıkova Novosibrik ve Ar • 
mak ıerekti. Buran hem iataayon klıanıelık ile muhabereye airit
lar arasmda mulıabereJi temine- mektedir. 
decek, hem de Moskova ile •loi- Her akpm Dikaon hava ruat 
rudan doiruya konupbilecekti. it merkezi istasyonu, kutbun b~•tün 
te bu merkn seçen 11lm aonlan- noktalanndaki hava deiiımele • 
na doiru Diluon awmda kuru- rinden haberdar olmaktadır. 
labildi. Bundan iJiai de var: Muhtelif 

14 a&ustoa 1934 ~e bir Sovyet iıtilqaf heyetlerinin ü;eleri, kıtlık 
Yapanı ı-U.... sorlaldin ye • kamplarda Wanaala1', a•Jdar • 
nerek nihayet Diksou adasına var- da Rmya içinde kahmt aknba 
mıt ve büyük koya ıirmiıtir. Bu ve dottlarile her sün telıiz ftll • 

vapur, telsiz telıraf istasyonunu tasile koDUf&bilmektedirler. 
kurmak için lbım olan malzeme Dikaon iıtuyonunda bir de rad-
ile makineleri ıetirmiıti. yo feneri Y&rdır ki hunun vaııta· 

23 afuato• ıecesi müthiı bir aile 1'm kıran .-ıilere Te ta.n .. 
fırtına patlak verdi. Gece yarısın- relere itaret verilebilmektedir. 
dan aonra korkunç bir çatadı 
ititildi. Gemi dalıalann arumda 
batmata baıladı. Telıiz teJıraf 
merkezinin bütün malzeme ve 
makineleri denizin dibini boyla • 
dı. 

lhsan Yavuz 
Şık glylnerı

ıerın terzisi 

Bfitün zahmet ve meta'lcbtleri- Her ayın 
ne dayanarak buzlu denizleri aı- moclellnl 
nuı •e buraya kadar ıelmit r.lan orada 
adamlar, tam muvaffakıyete eri- bulablllralnlz 
tecekleri dakikalarda her itin bir-
denbire mahvoluverm•İne seyirci 
kalamazlardı. Geminin kaptanı da IST AN BUL 
dahil olcluiu halele hütün tayfa- y eaipo9talaane 
lan paçalan sıvadılar. karpmnda 

Derinlere dalpçlar indirildi. Foto Nur 
Alb sün biç soluk almabmm d 
çalııddı. Bu baz aahn larmda \Jik- yanın a 
terine kadar ıılanmq oldu"lan Letafet baaıada 
halde hiç durmadan ça'balaJdar ----------
••nihayet bütün aanddslar bra·I•--- YE n 1 ----

ya =~;a tuzlu ıada 11lan11111- AN AD OLU 
b. Sandıklann karaya çıkanlma- KUtUphaneel 
ıile her it olup bitmeıbiıti. Şimdi 
de maldneı-1 paslanmaktan lro -
ramak llmn ıeliyorclu. 

K•dık8y • Altlyol•lzı 

Dün ve l'arın 
Kfllllyata 

Yakıt Neşriyatı 
nın aatıı 1erldlr. 

Sandıklar açıldı. En küçük çivi 
ıine vanncaya kadar her teY bat 
tan bqa söküldü ve bailanclı. 
Yailanma iti bir ka; defa tekrar-

landı ve nihayet 24 tiripeiklnun- ~===========-da çalqma saati ıeldi çatb. Rad- AVUKAT 
yo ıpikeriDln leli ı,;tildi. 1 R FAN EM 1 N 

-Alo, alo! Buraaı Dikson "da- Kösemlhaıooıu 
sı, kutup mmtakan radyo marke-
zi. Dalıa mmıluiu 1450 mette! Sirkecide istasyon kartıımda 

Sirkeci Palb hanında 5 - '1 
Şimdi bu isatsyon mu.ntazam 

ve normal bir IUl'elte çalıımak· .__n•umar-•a•l•a•ra-ta•'•ınm-ı.tt.ır •. __ ,-



~

Garsonun 
gafı 

Lokantada: 
- Garson! Burası fena halde 

liokuyor. Yüz numaranın yanma 
yemek masası konur mu hiç ... 

-Merak etmeyin efendim, yüz 
numaranın kapısı kapalı .. Duydu
ğunuz koku herhalde mutfaktan 
geliyor! 

lki kadın arasııiaa: -
- Ane hakkında dolaşan de· 

'dikodulara hiç inanmıyorum. 
- Öyleyse neden bana soru 

yorsun? 
- Senden laf almak için .. 

Kadın - Bu şapka beni on beş yaş 
gcnçlc§iiriyor. 

Erkek - Aman bir kaç tane ala
lım da yirmi 11aşrna kadar in! ... 

Yardımcı <rejisöre) - JJ!ulıarcbcyi 

hangi tarafın kazanacağını figüran

lara söylemeği unuttuk. 

- Ama anne.. Mademki eldiı'c•t: 
giyeceğim ellerimi yıkamağa ne lü
zum ı·ar? 

Aş lko ırn se(Q)cel§> n 

- L\ıtfi ile Süheyla demek ni

ıanlanmı§lar ..• 

Lutfinin ilk görüşte Süheylayi 

çılgın gibi sevdiği söyleniyor. 
doğru mu? 

- ilk görüşte değil, ikinci gii

rüt te... Çünkü ilk görüşmesinde 

Süheylimm apartrman sahibi o). 

duğunu bilmiyormuı ! .. 

' \ 
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- Ah bu kadınlar .. Bak ben çabucak hazırlandım .. Sen lıcil<i giyinenıedin •• 
- Hesap meselesini gene babana yaptırmışsın galiba.. 

- Ya paranı, ya canını .•• 
- Param yok. Amma i•ter•en 

müsaade et, paralı arkadC!§larım
la beraber buradan geçeyim .. 

K@D'ltlYI k ve 
lkaırilape 

- Azizim, İstanbul iyi lioş am
ma her taraf çok pahalı .. Mesela 

sinemaya gidecek olsan bir kol
tuk 70 kurut•• 

- Koltuk 70 kurut olursa bir 
kanape kimbilir kaçadır? 

Salomon bir dükkan açıp bak

kallığa baılamışh. Bir kaç ay 
sonra bir arkadaşı sordu: 

- lıler nasıl? Para kazanıypr 
musun? 

- Çok fena.. Mahallede çok 
namussuz iki bakkal var .. Hakiki 
fiyatına mal satıyorlar! 

- Köpek iyi bekçilik yapıyor mu 
bari? 

- Uyamk olduğu zaman ... Uykusu 
p;k ağır, güriillü işitirsek gidip uyan· 
dırı!Jorıız. 

Büyük 
ikranıiye 
- Azizim, bir listeye baktım, 

bir de biletimin numarasına .. Bü
yük ikramiye benim bilete isabet 
etmemit .mi? · -

- Sonra ... 
- Sonra uyandım! 

Cazbant §arkıcııı, köpeğini 
çağırıyor 

Birinci tavuk - U•tten üçüncü 
yumurtayı ben doğurdum. 

ikinci tavuk - Hayır ben .. 

Kadın sokağa çıkmış, küçük 
çocuğunu, henüz dokuz ya~ında 
olan kızına bırakmıştı. Dönü!te 
sordu: 

- Karde§ine iyi baktın, benim 
yokluğumu belli etmedin ya? 

Küçük: 
- Hayır anneciğim, dedi, hiç 

belli eder miyim? Tam iki defa 
tokatladım! 

-Çocuklar, uslu durursanız ııcnwk i<' si: C' yii: tl bir tallı var .. 
- Ne tatlısı olduğunu söyle de ona göre baba •.• 

90 lık ihtiyar, kendisinden on 

ycq genç olan ihtiyara - Gez 

bakalım •. Ben de sen ycqta iken 
böyle gezdim .. 

ıreırm@metıre 

ve socalk 
Hava müthit sıcaktı. Selma i

kide birde termometreye bakıyor, 

sonra: 

- Of! diye haykırıyordu. Ter

mometre 30 dan fazla .• 

Bir müddet sonra hizmetçi ka

dın sevine sevine geldi: 

- Artık üzülmeyin, dedi, ter

mometreyi buz dolabına koydum. 

Artık şikayet etmiyeceksiniz ! 

.. 
Doktor - Mükemmel bir so-

ğuk algınlığı •• 

Hasta-Mükemmel olur mu? 

Çok rahatıızım .• 

Doktor - Sizin için değil, be-. . . 
nım ıçın ..• 

Kardeşle
rin sayısı 
- iki erkek kardeıiniz var de

ğil mi? 
- Hayır, yalnız bir .. 
- Nasıl olur? Kız karc:İe§iniıe 

sordum, iki erkek karde§i oldui'1' 
nu söyledi. 

OzırlYı lkatt»anııa
t o ınHdl a ırn lb> lYı y lUı B<R 

Patron, içeriye girince iıçilel"' 
den birisinin ISiık çaldığını gör· 
dü. 

- Çalııırken ıslık çalma, dedi, 
iyi it yapamazsın •. 

lıçi cevap verdi: 
- Ben çalıımıyorum ki.. Y si· 

nız ıslık çalıyorum .. 

CENUBU AMERIKADA 
- General, aakere verecek p6' 

ra yok ••• 
-Rütbelerini birer derece yiilr 

ıeltin ... 

B • k .. gı"' 'f11i1 
ır aç sene sonra gorece , 

manzaralardan: Sokakta siit Jet' 
ğıtılan yerler •• 

de çama§tr günü .. 

IJ=ilasnso n ık tş' 
Hasis kadın, çocuğunu pt'.1 

dı: 

- O kadar çok konutP1ll .. 
yakkaplarını eskiteceksin·· ıe1' 

- Peki anne .. Biraz çiP1eıı 
oturayım.. . e· 

:f:lbı5 
- Bak şu yaptığın işe. · 

ni cakitccekain ! .. 



Amerikan yıldlzı Cun Nayt evinin 
bahçesinde çiçek topluyor 

Veni Amerikan 
yıldızlarından 

Barbara Li 

1 Kısa Haberler 1 
Jf. Karolina ismindeki huSUIİ 

yatiyle bir seyahata çıkmış olan 

Duglas F eyrbanks, Sıngapurda 

iken bir telgrafla Holivuda çağrıl

mııtır. 

Duıg1aı bu telgraf üzerine Holi • 

VU<la telefon ederek telefonla gö • 

rütmüı, sonra tayyare ile dönme • 

ğ~ karar vermiktir. 

Fakat bu uzun seyahati yapma -

ğa razı olan bir pilot bulamadığı 

için gene yatla dönmeğe mecbur 
olmuıtur. 

• F ranıız muganniyesi Mariyan 

lıvald, Jan Rin>en'in "Ökse,, est -

rinin mevzuiyle yapılacak filmde 

baı rolü alacaktır. 

"' Meıhur dansöz Arjantina film 

çevirmeğe baılayacaktır. llk fil

mini Holanda C!a yeni kurulan bir 

sinmea ıirketi hesabına oynaya -

ca'ktır. 

Filmin mevzuu ispanya tarihine 

dairdir ve ikinci Filip zamanında 
geçmektedir. 

~ F na vergi iıtenme.i yüzün -

den ı: · · ·vuttaki stüdyoların baş

ka bir r=re t&§ınmuı mevzuu 

b~hsoluyo.~~u. Fakat bu hYsuııta
ki kanun lı~hul edibnediği İçin 
bu ihtimal ortadan kalkmııtır. 

"' Marlen Ditrihin çevirmeğe 

baılamak üzere olduğu filmin adı 

"inci gerdanlık,, adım taııyor. 

"' Levis Ston mukavelesini üç se

ne için yenilemiıtir. Bu mukave -

lenin müddeti bittikten sonra sine

madan çekilecektir. 

. ""' 
• 1. ,~EMJA 
Ne zaman 

boşanacaklar? 
Holf \·utta bu çeşit 
bir kumar varmış! 

Holivudda sinema yıldızlan a · 
raıunaaki evlenmelerin pek kısa 

ömürlü olduğu herkesçe biliniyor. 
Bunun bilinmiycn bir tarafı bo -
ıanmaların tamamiyle harici se -

beplerle olduğudur .. Bir Amerikan 
gazetesinin yazdığına göre boşan
;nalar §undan oluyormuş: 

Holivudda iki yıldız evlendiği za
man bir çok kimseler yeni evlile • 
rin ne zaman boşanacakları hak • 
kında bahse girişmektedirler. Böy
lece bahis tutu§~l'U! ve hazan hü -
yükçe bir parayı tehlikeye koy -
mut olan bu adamlar bahsi kay -
betm 0r:ıek için kan koca ara11m 
açmağa çalıımakt~, imzasız mek -
tuplar göndernıekte, velhasıl türlü 
Qürlü hilelere haı vurmaktadırlar. 
Yıldızların sıksık hotanması bun· 
dan ileri geliyormuş. 

Cin Harlu ile kocaıı Nal Ros • 
son'un araları da böyle bir bahiı 

yüzünden mi açıldı dersiniz?. Sa
rıtın yıldız kocasından ayrılmak -
tadır. 

Vilyam Povel ile evleneceği 
söyleniyor •• 

Eğer bu evlenme haberi doğru 

çıkarsa henüz 24 ya9ında olan 
Cin Harlu, dördüncü defa evlen · 
miıo1~ Norma Şlrer 

Konstans Benet 



Fennt eğlenceler 

~ - - - ~ 

1. f:J. 
Yirmi dört kibriti bir masa üzeri· 

ne koyarnk dokuz mürabba yapınız. 
fübritleri yukarda gördüğünüz ş2· 

kilde dizdikten sonra, içinden sekiz 
kibrit aJnrak iki mürabba bırakınız. 

Oyunu sürntle yapabilmek için han
gi kibritlerin alınması icab ettiğini, 
üzeri ne çizgiler çizerek gösterdik. 
Siz bu oyunu arkadaşınıza yaptırır
ken, hangi kibritlerin alınacağını he· 
men söylemiyeceksiniz ve bunu bul· 
ma):ı onun zekasına bırakacak ınız ! 

a- rnur 
ötüşüp kaçtı kuşlar, 
Karardı lıep ufuklar. 
Bulutlar oldu tabur, 
Geliyor işte yağmur. 

ller taraf yasa daldı, 
Deniz ba~ka renk aldı. 
Kulak ucrirı çocuklar, 
Giir gür ediyor toplar. 

Şimdi ~imşek çakacak, 
Gükten yaşlar cıkacak. 
Meydan alacak yer yer 

Ufak göller, dereler. 

Nelıirler hep taşacak, 
Mecralar aşacak. 
Oluklar verince bel, 
Basacak yolları sel. 

Dolu yağdığı zaman, 
J'crsc de hazan ziyan, 
Yağmur denilen bu su 
Faydalıdır doğrusu-

Muallim Hasan Nahit 
... :ı. .......... llm _______ lö:l:I __ 

Kuşları seviniz! 

Yaz gelince her tarafta bizi rahat
sız eden küçük böceklere rastlarız. 
işte bn küçük haşaratın en büyük 
düşmanı şu üç kuştur: Bülbiil, kır
langıç, çoban kuşu. 

Bu kuşların üçü de evimli, fakat 
en küçüğü bülbüldür. Hunların en 
küçüğü bülbül olduğu halde, o haşa· 
ratın en büyük düfmanı da odur. Bil· 
tün küçük böcekler bülbülden kaçar
lar. 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Bülbül 
bol olan yerde bu küçük haşarata 
pek az rastlarsınız. 

Kırlangıç ve ~oban kuşları da 
eşek ar:ılarınm düşmanıdır.. Onları 
birer birer toplayıp yerler. 

Bu kuşları seviniz .. Dize yardım· 
ları çoktur! 

Çocu~lara Çakanıo'nun Yıldızı Bir Japon 
hikayesi 

Gölge oyunları 

Çakamo, on dördüncü asırda, 1 
yaıamıf, Japonyanın en meşhur 
filezoflarmdan, mütevazi, terbi · 
yeli bir adamdı. 

küçük bir sepetin içine hindi ve 1 

kendini yukarıya çekti. 
Filezofun ayağı yerden kesil -

mitti. 
Japon filezofu çocuk meraklı -

sıydı .• 
O altmıı yaşına kadar bet defa 

evlenmit, hiç.bir karısından çocu -
ğu olmamıştı. 

ilk karısından bir kız çocuğu 
vardı amma, bu filezofun neılini 
yaJatamazdı. O yıllarca ellerini 
göğe kaldırdı .. Günet mabudun -
dan bir erkek çocuk iiledi. 

Saçları bembeyaz olmu§tu. Ço
cuk arzusu onun hayatında tatmin 
edilemiyen isteklerinden biri idi. 

Çakamo, dostlarından birkaç 
erkek çocuğu olanlara gıbte ~di -
yordu. 

Çamako bir gece rüyasında ken 
di yıldızını gördü .. Filezofun yıl -
dızı ona: 

- Göklere çık .. Senin bir erkek 
oğlun olacak amma, göklerin ardı 
na kadar gelmen gerek! demişti. 

Çamako gözünü açtığı zaman 
yüreği çarpıyordu. Yıldızı ona bir 
erkek çocuk vaddetmişti. Fakat, 
o, göklere giden yolu nasıl bula -
caktı? 

Çakamo ikinci gece rüyasında 
yine kendi yıldızı ile konuştu: 

- Gelmeğe hazırım. Bana yol 
göster! 

- Sen bu yolu kendi zekanla 
bulacaksın ! 

Bu kısa konu§madan sonra fi -

Plajlarda çocuklar 

1 

' 1 r 

tündü. Göklerin ardına giden yol
dan yürümeğe acaba bir insanın 
ömrü yetecek miydi? 

Filezof göklerin ardına çıkamı
yacağını anlayınca, bir gece hah ; 
çesinde en uzun ağaca ip alarak 

Berlinde çocuk 
g~zintllerJ 

Bir aydanberi Berlindeyim 
Yaz geldi .. Mektepler tatillere 

ve çocuklar semt semt s:~zintiler 
yapmi\ğa baıladılar. 

Bu<adaki çocuk gezintileri o 
kadar çok ho§uma gidiyo: ki.. Ba-

Çakamo, gece oluncaya kadar, 
yıldızı doğuncaya kadar ağacın 
tepesinde bekledi. Ve kara bulut
lar arasından kendi yıldızı doAdu
ğu zaman: 

- itte, dedi. Günahkarların bi
ri birine yaslanıp süründükleri kir
li topraklardan ayağımı kestim .. 
B u n d a n fazla y ü k ı e i-
m e ğ e gucum y e t m e z 
amma, timdi ruhan ıana yaklat -
dığımı, göklerin ardına kadar gel
diğimi seziyorum... Haydi, bana 
oğlumu göster! 

Çakamo saatlerce yalvardı... Parmaklara verilen 'eklllerle, dıı-
Göklere sesini duyuramıyacak varda pipo içen bir adıımm gölgesini 

kadar alçaklarda bulunduğunu an görüyorsunuz. Gölge oyunlan çocuk· 
Jadı. Tekrar yere indi.. larda fcad fikri yaratır ve zekAJarııtı 

törpüler. 
- Ne kadar yükıeklere çıksam, :!'--------------. 

ineceğim yer, yine topraktır, dedi. 
Ve o gün göklerin ıağır ve ku

laksız olduğuna inandı. 

Çakamo o günden sonra, ne yer 
den, ne gökten .. Hiç kimseden bir 
fey istemedi .. Hiç kimseye el aç -
madı.. Her feyi kendinden istedi. 
Aldığı kadınların kısır olduğunu 

anladı.. Yeniden evlendi ve bir 
erkek çocuğu dünyaya geldi. 

Her feyi kendinden istemek .. 
Kimseye avuç açmamak .. 
İ§le, insanlara tehlikesiz, feyiz

li bir kurtulut yolu! 
1. F. 

Çocuk ,urıerl: 

Tatil 
T atll gaklcqtı artık.. 
Deraler bittikten ıonra. 
Sınıfı geçtikten ıonra 
Çok yorulduk, bunaldık. 

Gillerek. eğlenerek, 
Koıup gezeceğiz. 
Şarkılar ıöyUycr"k 
Kırlarda eseceğ._ 

zan bir mektep. hazan birkaç ır.ek- ======================= 
tep talebesi birden toplanarak, ho- -'":1:-------------calariyte birlikte civr.r köylere gi- Bugünkü bilmece I _ 

Neı'eli ıen çocuklar, 
Açnuı çiçekler gibi. 
Güzel bahçeler, kırlar, 
Bütün çocukla dolar. 

Şimdiden kelebekler, 
Çabuk gelsinler dly• 
Kırlarda, bahçelerde 
Çocuklar .. Sizi bekleri 

diyorlar. Daha büyük talebeler -
de kamplara hücum ediyorlar. 

Ben lstanbulda iken, bu yıl, 
mekteplerde kamp hayatına - di
ğer yıllara göre - daha fazla e· 

hemmiyet verileceğini duymuttum 
Umarım ki bu yıl, her yerde ol

duğu gibi, küçük arkad!lşlarımız 

bizim yurdumuzda da kırlara, 
köyler~ giderek - hiç olmazsa 
bir ay - kamplarda kalırlar. 

Kamp, çocukları küçükten ha· 
yata hazırlıyor. Ben, buradak; 
Alman kamplarını çok beğendim 

Beri in - 7 Haziı an 1935 
Kemal Tunçel 

I 
Rahmi H alfJk 

Holtvulla kft,.Uk l'ukardaki rcsimfrri tanıdınız mı? 
Y Bunlar lsianbulun hangi 'lrmtlcrinde 

Plajlarda küçük çocuk!arı ko· artistler bJrleŞi k lfğf meşhurdur? •. Na.ı11l anıltrlar.? Bize, 
rumak mühim bir meseledir. Son Hotivutta küçük artistler bir . bilmece kuponu ile birlikte, dnğrusu-

- Baba.. Sana yük olmak istemcf11• 
Beni bırak .. Kendi kendime kayarıJ11_ı 

- Ziyanı yok yavrum? Yarın, bil· 
yüdüğün zaman ben de sana yük ola• 
cağım! .. yıllar içinde Avrupada da artan le§meğe karar vermitler ve i\fa . nu yazıp gönderiniz. 

D'ôğru bulanlardan birinciye 5 li-
çocuk hastalıkları, plajlarda yı- yer stüdyosunda bazı artistlerin Şundan bundan ra, ikinciye 2 buçuk lira r·e ayrıca 200 
kandıktan sonra iyi kurunmamak yardımiyle bir içtima yapmıtlar · okuyucumuza mu1ıtrlif 1ıediyeler ve- Kö pe kO e ırD ını 
yüzünden arttığı ileri sürülmekte- dır. ri11nruz. llilmrcc müddeti ıs gündür. .-il D 1 
dir. Çocuğu banyodan çıkmca Küçüklerin bu birleımeden 'WJSlr Su 

Faydalı bilgiler derhal burnuza sarmak ve rÜz· maksatları, stüdyolarda çevirecek- HA BE R <dleO n B:tsnzm Dşi 
Aıro o Sl ır fMl a mı g n garlı havada bulundurmamak la- )eri filmleri aralarında taksim et- ÇOCUI\ SA YIFASI insan derisinde IAYillZ delik -

ıreınıgft S®VSırOeır? zımdır. mektir. Bilmece kuponu cikler vardır. Terlediğimiz za • 
Bunu elbette meak edip tetkik Resimde, deniz bnnyosundnn Dazan bir çocuk iki ayda, iki ı:> _ 6 _ 93;; man, terimizi bu deliklerden çık3' 

• Bunu elbette merak edipe tetkik çıkan bir küçük çocuğun nas:l sa- film birden çeviriyor, gözleri yo. rırız. Bu delikler insanın avuç içİf1' 
ni bal toplayan arılar her renkten rındığını ve kurunduğunu görü· ruluyor .. Gazan da diğer biri, üç. du. Küçükler bile ara aırmda i, bö· de, ayak tabanında ve yüzünde 
önce mavi rengi severler ve nerede yorsunuz. dört ay film çevirmeden beklivor- lümüne lüzum görmütlerdir ! daha fazladır. Fakat, köpekleriO 

bir mavi çiçek görürlerse ona ko _ ,----------------------------·---------------. deriıinde bu delikçikler yoktur· 
narlar. Maviden sonra ıarı ve pem- Ç k 1 • • - • • ti ' Şiddetli güneı kartııında bulıı" 
be renklerden de çok hoşlanırlar . o c u ara o g u e r nan bir köpek, bir müddet ağz•111 

Bal toplayan arılar arasında kır. 1 - Hergün temiz hava alınız. riizgara karşı kendinizi vermeyi- 10 _ Elektirik ışığı altında lıir açar, dilini çıkartrr ve her zarrt
811 

mızı renkten de hoşlanan arılar 2 - Hm•ası değiştiriJmcmiş niz. 'llaatten fazla çah~arak gözlerinizi dakikada 15. 20 kere nefes alır. 
. d k,.,-alı yel'lerde uz:.:n miiddet · 'll· 6 - Her gün en aşağı bir saat k b f t ff" · d kikad1 

aynı zaman a kokulu çiçeklere yormayınız. en, u ae er ene usiı a 
mayrnız. sabah ''e bir aat akşamüstü yol 350 400 k d 

daha düşkündür!er. Mavi çirek a • ...·ürU .... ünüz. 11 - Dişlerinizi yemek yedik- • e a ar çıkar. 
~ 3 - ls ~·e koku veren sobalı "' "' K" ki b baı· rayan arılar, buldug .. u c_içekleriıl az 7 _ Midenizi sisirinci.•·e kad,"r ten ~onra fırçalayınız. ope. er vücutlarındaki ıı . yerde oturmayınız. .. • ' " bt• 

kolaılu ohnnsnm dikkat ederler. yemeyiniz. 12 - Denizde on beş dakikadan rı ancak teneffüs yoliyle çıkara 
4 - Sık sık yıkanınız. f ı ı J l Je-Bu arıların yaptığı balJar diğer S - r.ecelel'i dokuz saat U) u- az a \a mayınız ve denize girme- irler. Bu sebebple köpekler tet . 
:> - 'ferli ve yorgun olduğu- de o" ı kt · · ı d 1 dert• arılarmkinden daha lezetli ve ha • yun uz. n nce c 0 orun reyını a ınız. mez ve eri eri diğer hayvan ..• 

nuz zaman. birdenbire !'Oğuğ:ı ve 9 y k 1. 
fif oluşunun sebebi budur. - orgun en ~u içmeyiniz. Çoçrtk Hekimi lerinden daha t ~miz kalır. Ev r>o 

pekleri gözümüzün önündedir· 
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Fenerbahçe nasıl 
ku ,~uıdu nasıl 

yaşatılıyor 

Saltanat devrinin birkaç kişi - F enerbahçeliler her sene yap . 
tıin bile bir araya gelmesini me - tıkları yıl dönümlerinde kendi ae
tıettiği , gençliğe göz açtırmıy1ın verlerine gelecek seneler için bir
~Ünlerinde idi. Futbol ~i1hassı çok yenilikler vadediyorlardı. Bu 
f\adıkö} muhitinde günden gün!.' severler bu yenilikleri geldikleri 
l'ağbet buluyordu. Fakat bu mu - gün gördüler ve onu, bu yaptıkla
hitte te~ekkül etmiş hiç bir klü" rı eserleri candan alkışladılar. 
l'oktu. Bunun bir zaruret olduğu · 1907 senesinden bugüne kada.· 
tıu bilen birkaç genç toplandılar müessisler ve Fener idarecileri h•ı; 

Ve resmi surette ismini Kadı - bir şahsi menfaat gütmeden çalr
llaşta Nata acentesi olan Bay Z~- şıyor .. Fenerbahçeliler • arasında 
l'a, Enver, Asaf, avukat Sabri ol - bugüne kadar hiç bir geçimsizliic 
llıak'üzere bu gençler hunun için ve idari bir buhran duyulmadı v~ 
Sok çalıştılar. duyulamazdı da... F enerhahçeyt 

Biz resmi surette ismini Kad:- bugün kimler idare ediyor bunları 
köyün incisi olan F enerbahçeden şurada kaydedelim. 
i\larak Fenerbahçeyi kurdular. Reis Bay Şükrü Saraçtır. Klüb
Çok geçmeden Nasuhi, Futbolcu le pek yakından alakadar olan v\? 
liaaan. futbolcu Hüseyin. merhum klübe hersahada çalışan Bay Şük · 
ijayri bunların arasına karıştı . rü Saracın klübün başın:• bulun· 
~kzersizlerini Fener bahçede ya - ması bu yurd için en büyük kuv 
.. yorlardı. Formalarının rengim veti teşkil ediyor. 
~Yİn etmekte epeyce münakaşalı İkinci reis Hayri Celaldir. Hav
~du nihayet renklerini de Fener · ri Celal idare heyetinde ilk def, 
~ahçenin zümrüt çayırlarını süsl' · umumi katip muavini olarak bu
)eı:ı papatyelerin renginden aldı- lundu sonra umumi kaptan ve bi
lar ve renkleri de sarı - beyaz o~- lahare umumi katip oldu. Bugth 
du. • de ikinci reistir. Senelerdenberi 

Hergün bir kaç genç ar~ların~ klüp için bilafasıla çalışmaktadır. 
hlrışıyordu. F enerbahçeliler bila- Umumi katip, Bay Muvaffak b1J 
i\te bir buhran geçirdi. Futbolc..ı eski idareci çocukların ayni Zi\· 

liasan ve Hüseyin klüpten ayrıldı manda babasıdır. Çocuklara karşı 
'°e daha bir kaç ki§i bu ayrılanla":" gösterdiği derin alaka ile kendist 
llıeyanında idi. ni çok sevdiren bu idareci Fener · 

lik maçları başlamı§tr. Bu ay- bahçeli gençlerin yetişmesi içh 
l'ıhklar F enerbahçe takımını çok çok çalıştı. 
•arstı. Bu sarsıntı iledir ki Jikle Umumi kaptan Zeki, Zeki klü-

HABER - Akşam Postası 

latnbul lknci icra memurluğun-ı 
dan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

ve yeminli ehlivukuf tarafından ta 
mamına 4500 lira kıymet takdir o• 
lunan Tarahyada Tarahya cad· 
desinde kain eski 286-290 ve 

11 

Alman propaganda bakanı Göbels,== 
Nazilerin siyasasını anlatıyor: ________ ..;...._~ 

"Sovyetlere 
yeni 284-286 No: lu maabahçe ld \J 

ı iki bap sahilhanenin 480 hisse i· sa ırmıyacag 
tibariyle 171 hissesi açık arttır· . z.,, 
maya vaz'edilmi§ olduğundan 

1 15-7-935 tarihine müsadif Pa· Karşıhkh yardım andlaşması a 
1 

zartesi günü saat 14--16 ya ka-

dar dairemizde birinci açık art- Hitlercilik niçin aleyhtard ,, ? ... 
tırma suretiyle satılacaktır. Art- 1 

tırma bedeli kıymeti muhn.mmi· 
,nenin yüzde 75 şini b.ulduğı! tak
drrde mezkur gayri menkul müş
terisi üstüne ihale olunacaktır. 

Aksi takdirde son arttıran.ın ve 
taahhüdü baki kalmak üzere 15 
gün daha temdit edilerek 30-
7-935 tarihine müsadif Salı gü

nü saat 14--16 ya kadar keza da· 
iremizde yapılacak olan ikinci a· 
çık arttırmasında dahi arttırma 
bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 
satı! 2280 numaralı kanun ahka
mına tevfikan geri bırakılacak

tır. Arttırmaya İştirak etmek is
teyenlerin mezkiir gayri menkulu 
kıymeti muha~minenin yüzde 7 
buçuğu nisbetinde pey akçesi ve· 
ya ulusal bir bankanın temipat 
mektubunu hamil bulunmaları 

lazımdır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan İpotekli alacaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım 

hususiyle faiz ve masarife dair 
olan iddialarının ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün zarfında evra· 
kı müshiteleriyle birlikte . daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
payla.Jmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi vakıf icaresiyle 
tanzifat ve tenvirattan mütevel
lid belediye rusumu borçluya ait

tir. Daha fazla malumat almak 
isteyenlerin 20 - 6 - 935 Per
şembe gününden itibaren herke
sin görebilmesi için açık bulun· 
durulacak arttırma ıartnamesile 

933-186 No: lu dosyada mev
cut ve mahalli mezkurun evsaf ve 
mesaha vesairesini havi vaziyet 
ve takdiri kıymet raporunu görÜp 
anlıyabilecekleri ilan olunur. 

lngilizce "Niyuz Kronikl,, gaze
tesi diptomat muhabiri Vernon 
Bartlet, Berlinde Alman bakanla · 
rından Cöbels'le çok önemli (mit
him) biı mevzu üzerinde konuş

muş ve dikkate değer cevaplar al· 
mıştır: . 

İngiliz gazetecisi, Almanyanm 
imzalaması beklenen garp hava 
misakından bahsederken, lngilte · 
rede ve hatta Fransada şöyle du 
§Ünüldüğünü Göbels' e söylemi'ş 

tir: 
- lngilterede ve Fransada bi:-

çok kimseler., Almanyanın, garpte 
bir anlatma yapma&iyle şarkta 

kuvvetleneceğini ve bu tarafta b;r 
maceraya girmeğe kendinde cesa
ret hulacağmı sanıyorlar. Ne der · 
•• ? 

sınız.,, , 
Bu suretle Sovyet Rusyaya kar

şı bir Alman tasavvurundan bah
setmiı olan İngiliz muharririne 
Göbels t'U cevabı vermiştir: 

- Herkes, Rusyaya karşı Al· 
manyanın verdiği teminatı hatır· 

lamalıdır. Bu teminat özgür (se ... -
best) şerait dahilinde karıılıklı 
görüşülmüştür. Bu sebeplen bun-=1 
hürmet edeceğiz .. l;latta bu tem. 
nalın, bugün bizim devirmit bu
lunduğumuz bir hükumet taraf m-
dan verilmit olmasına rağmen ... 

"Sonra, Sovyet Ruaya ile mütte
rek hudutlarımız olmadığı için, bu 
memlekete hücum etmek isteseh 
bile, bunu başarmak müşküldii!. 
Daha önemli (mühim) olan bi.r 1 
hakikat ise Almanyanm, Sovyet~ 
Rusyaya saldırmak istemediği ~ 

dir !,, 
Alman bakanı sonra şöyle söv 

!emiştir: 

- Ona saldırmak istemiyoruz. 
Sovyet Rusyanm işlerine kan' · 
mak is~~ğimiz yoktur. Fakat ko-

münizmin topraklarımızda büyü -
mesine meydan veremeyiz... Mi

sakların çeşidine gelince, önce de 
· söylediğimiz gibi, karşılıklı yar -· 
dım değil, saldırmamazlık misak-

ları yapmağa hazırız. Bir miiteca · 
'Cİze karşı bizi korumak mahiye-

tinde de olsa, Fransız veya Sovye;: 
askerlerini topraklnrımıza getire
cek misakları istemiyoruz. 

''Biz;m kanaatimiz şudur : Her
hangi arıza derhal mevziileştiri:
melidir. Mevziileştirilemezse, onn 

yok etmek üzere müttefik bir ,gruo 
değil, ulusların hakiki beraberliği 

işe geçmelidir.,, 

JUVATNiN 
SAÇ BOYALARI 

Kanzuk ı-;rzanesı nı t ~tah •. ıı ı .. .m 
Saçların sabit ,.e tabii renklerini ia

de eder. Kumral \'e siyah renkler de 
tertip edilmiştir. Ter ve yıkanmakla 

dahi çıkmaz. l>aima sabit kalır. Yega
ne zararst7. ve sıhhi saç boyalarıdır. 

ıstanbul Belediyesi ilanları \ 
'0nuncu oldular. bü için iki cepheden çalıştı. Yirnn --.------------1 Beyoğlu Hastanesi Muayene Günleri 
k .~u sırada Bay Ziya, Bay Asaf sene sarılacivert forma için futbol _ 
hıpten ayrıldılar. Fakat Fenerli sahasında koştu. En büyük zafer· 

tençler hiç yılmadan çalışmalar ı- lerde amil oldu. Zeki ayni zaman
tıa. devam etti. lçtimalarını her ak· da idare cephesinde didindi. F e · 
fi\tn bir arkadaşın evinde yapı nerbahçe stadının bu hale gelme· 
)otlardı . Bu sırada mühendis Ke- sinde hiç şüphe yok ki Zekinin bi1-
lltaJ bugün tenis kordlarınm karş. · yük bir hissesi vardır. 
~'ndaki kendi bahçelerinde bir 0 Muhasebeci Bay Reşat birço!< 
b i\:yı klübe verdi bu suretle Fener· senedir idare heyetlerinde çalış · 
h~hçe ilk klüp binasına böyle sa- maktadır. Gecelerini gündüze ka-

1ll oldu. Meşrutiyetin ilanındar.ı tarak klübü için didiniyor. 
k0nra bu gibi teşekküllerin tescil~ Bay Sait Salahattin. Sporcula 
b lrarlaştırıldı ve F enerbahçe de ara~inda avcı olarak tanınan Bav 1 
J.' \t :t\eyanda tescil edildi. Arlık Sa.it, Fener bahçenin ilk kurucula · 
b enerbahçe resmen teşekkül etmis rındandır. tık futbol takımınd ~. 
~ ltlunuyordu. o günden bugün~ oynadı. Şampiyonluklarında amii 
1 '~ar Fenerbahçe bu kurucu üye- oldu. Bugün de idari işlerde çal ı· 
~l'ın elinde günden güne yüksel- şıyor. 
b eğe başladı. Bugün de Fener- Bay Cafer, o da Zeki gibi iki 
~hçenin idaresini ellerinde tu . cepheli çalıştı. Senelerce birincı 
)"tılar senelerdenberi hu yurdur, takım müdafaasında takımını mii· 
ı:kselınesi için çalışan öz Feneri:. dafaa etti. Bugün heyeti idaredt 

b.~dir. Bu idarecilerin emelleri, en candan çalışmaktadır. 
~hk ' () il gayeleri yurdlarım daim\l. Stat müdürü Bay Galibi de bt, 
ll:e bulundurmaktır. rada takdirle kaydetmek büyüt. l 

Ilı ener idarecileri için çalışma · bir borçtur. Klübün teşekkülün-• 
b~ll ~onu yoktur. Onlar için yarım den bugüne kadar o geceli gün· 
)~~llnden daha iyi görmek en bü·ı düzlü ve büyük bir fedakarhk1a 
~·gayedir.. · hiç durmadan bu yurt için çalışı-

~" klübeden bir lokale kada ·I yor .. 
~i eldi. Dün stadı yoktu. Bugü.ıt ı Bir de Fenerbahçenin hayatını 

l' tt d 1 't~ la a sahip oldu hem de yalnrz ı bu yurda vakfe~en genç bir idar~ · 
~il t ~~Yenin değil Balkanların bHr·

1 
cisi, oraya, buraya ko§anı var .. O 

auıel denebilecek bir stadına! 1 da ben. ' M. KEMAL 

Hele şUkUr ya· 
~amak zevkini 

elde etti PAZARTESİ 

SALI 

ÇARŞAMBA 

PERŞEMBE 

CUMA 

CUMARTESi 

Harici hastalıklar 
Karlın, erkek, çocuk 
Operatör Dr. Fikret 

ve 
Operatör Dr. Sac!re~tin 

Çocuk haatalıkl~rı 

Prof. Dr. Kadri Raşit 

Dahili hastalıkları 
Kadın, erkek 
Dr. Necmeddin Hakkı 

Harici hastalıkla .. ı 

Dahili hastalıkluı 

Kadın, erkek 

Dr. Necmeddin Hakkı 

idrar yolları hastalık -
ları. Kadın, erkek 
Dr. Hakkı Rüştü. 

Sinir hastalıkları 
Kadın, erkek 

Dr. Ahmed Şiiltrü 

Kadın, erkek, çoculc idrar yolları hastalık -
Operatör Dr. Fikret lan. Kadın, erkek 

ve Dr. Hakkı Rüştü . 
Operatör Dr. Sadrtttin 

Dahili hastalıkları 
Kadın, erkek 

Dr. N~cmeddin Hakkı 

Çocuk hastalıkları 
Prof. Dr. Kadri Raşıt. 



ORMANIN K iZi 
V ahıi hay&Janlar ara•ında ve Alrikanın balta görmemif orman 
l.t:.ırında geçen Cl§k ve kahramanlık, heyecan, esrar ve tetkik 
romanı 

• No: 30 Yazan: Rıza Şekib 
Yavuz, kızı Karşayi çahlar 

arasında baygın bir 
halde bulmuştu 

Çarpışmanın en tiddetli bir za • Murad, boiu§ma devam ettiği ıı • 
manında ite Fatuf da karıımrttı ... rada bu ite zaten giritmit bulunu· 
Seyirci kalmak unınr sıkmıı ola· yordu .. Yavuz da artık gorille gö -
caktı ki, Yavuzun elinden kurtula- rülecek bir İ§ kalmayınca timdi bir 
rak bir ok gibi ileriye atıldı. 1 az aakin yatan Fatutu okıadrktan 

Boranın ve F atuşun her saldı - ıonra Muradın yanma kotlu .. 
rıştan evvel kökremeleri, homurtu- ' - Bulabildin mi?. diye sordu .. 
ları gorili adeta serseme çeviriyo· - Hayır Yavuz .. Daha bir ıey 
du. Bununla beraber hiç bulamadım .. 
soğuk kanlılığını kaybetmiyor; Ü· - Şu çalıların araıına bakalım. 
zerine atılan aslanların sert bir Oraya aaklamıı olabilir. 
yere dütmüş lastik top gibi geriye Filhakika goril, .Karpyı çalılar 
fırladıkları görülüyordu. arasına saklamı§tı .. ZavalJı kızca -

Bir ara goril korkunç dişleriili ğız, bu korkunç hayvanrn pençe -
göstererek ilk hamlesini yaptı. E - ıine dütünce bayılmııtı. Hila da 
1İ!1e geçirdiği Fatuıun ayağını bük- baygın ve hareketsiz yatıyordu .. 
tü .. Fatuşun canı yanmış olacaktı.. Yavuz kucaklayıp çıkardı .. Kü • 
Ç,ok acı bir haykırıtlan ıonra en çük bir meydanlıkta boylu bovun -
aşağı beş metre kadar geriye fır • ca. ve ıırtüstü yatırarak göğsünü 
latıldığı görüldü.. uğuıturdu ve sımsıkı kapanmıı 

Goril ilk zaferini kazanmıttı • ditlerini açmaya çah,tr .. Su yoktu. 
F atu§ hareket edecek, gorile ıal- Onsuz ayıltmanın imkansızlığını 

Clıracak bir halde değildi .. Muhak- anlayınca bir ağacın yapraklarını 
kak bi:- yeri kırılmı,tr. Mütemadi - kopararak avucu içinde uğu9tur -
yen baurıyordu .. Sesine Muradla du. 
Y: ayuz koıtu1ar ve onunla uğraş - Bu tazyik neticesinde ıulanan yap· 
mağa baıladılar. rağı kızının alnına, boynuna ve 

Bu sırada gorille yalnız batına 
boğu§mak mecburiyetinde kalan 
Bora bütün vahtiliğiyle hücum -
lar yapıyor ve keıkin di,ini gori -
liv viicuduna geç.irmeğe çalıfıyor • 

Bu ara iki ayağı üzerine kalka • 
rak Boranın üzerine yürüyen go· 
rilin kalın bir kütük gibi arkaüstü 
devriJdiği görüldü .. 

Bora bir fıra atı kaçırmamı§ o
nun ayağa kalktığım görür gö~mez 
bir yıldırım gibi çarpmıftı .. O ıırt 
Uıtü yatınca it bir dereceye kadar 
kolaylaııyordu.. Artık yapılacak 
f~Y onun bir daha kalkmaıma m5.· 
ni olmaktı. 

Bora gorilin batına öyle bir çul· 
lanmııtı ki hayvana göz açtırma • 
yordu .. Ağzını ikiye ayırmak için 
alt çenesinden yakalayan gorilin 
eline keskin dişlerini geçirmeye 
1!1uvaffak olmuıtu. 

Şimdi tek elle kalan hu korkunç 
h~yvanm kendisine yapabileceği 
zarar yarıya ve belki de hiçe in · 
mit demekti. 

Gorilin burun kanatları açılıp 
kapanmaya büyük ağzı korkuç 
bir tekilde harekete baılamııtı. O 
da Boranın bir yerini di!ine geçire
bilmiş olsaydı muhakkak koparıp 
atacalrtı. 

kulakları arkaaına sürdü. 
<Devamı va:-;. - -----

Şik8.lletler temenniler : 

Ateş alan 
otobüsler 

Büyükderede oturduğunu ve is
minin Bahadeddin olduğunu ıöy -
leye!\ bir okuY,Ucumuz telefonla 
haber verdi: 

"-Evvelki akıam saat on ye· 
diye beı kala Taksimden Büyük • 
dereye hareket eden otobüs Hacı -

oıman bayırı civarında birdenbire 
tutuşuverdi. Makine tarafın -
dan dumanlar, hatta alevler fıtkı· 
nverdi. Y okular telaşa dü§tüler .. 
Bayılan kadınlar bile oldu. 

Nihayet güç. bela ateı söndürül
dü. Yolcu1ar da tehlikeyi böylece 
savuıturdular. 

Acaba bu otobü.alerin böyle bir -
denbire ate§ almaları bozuk bir ta• 
raflarından mı ileri geliyor? Çün· 
kü geçenlerde ayni yolda bunun 
gibi bir kaza daha olmuştu .. Me • 
seleyi, bir kaç yolcunun hayatına 
malolmadan önce tetkik etmek ge· 
rek.,, 

Gene Istanbul 
radyosu 

"Maçkada Kamil,, imzasiyle 
mektup gönderen okuyucumu -
za: 

• 

llttUlmJııı""""""a,....,llf•ııw:ı••ııııwımrııınl 
AKŞAM'ın faydalı 

neşriyatından 

SwlFT 

Cüceler ve Devler 
memleketinde 

Gulliverin 
seyahatleri 

Bütün dünya gençliğinin en çok 
sevdiği kitap 

Türkçeye çeviren: 
Ercüment Ekrem Tala 

• • 
4 renkli kapak içinde ciltli ve 

renkli resimlerle süalü 
Fiyah: ?5 kuruı 

( Veni çıktı 1 
Akşam Kitaphanesi 

. Selim, Boranın da böyle bir bo
ğu§mada uzun müddet dayanabi • 
leceğini ummuyordu. Ne de olaa 
ihtiyardı .. Gençliğini çoktan kay • 
betmiı bulunuyordu. 

lstanbul radyosunun neıriyatm- !!I•••••••••••• .. 
dan ıikayet eden yalnız siz değil -

Borayı çağırdı .. Azıcık dinlen • 
mesini istiyordu .. Fakat onu ayır • 
mak mümkün olmadı. Bu vaziyet 
kar§ııında ite karışmaktan bqka 
çare göremiyordu. 

sınız.. Her gün almakta olduğu -
muz ıikayet mektuplarının bir kra
mı da bu mevzua dairdir. Biz tim· 
di).e kadar bir çok defa yazdık .. 
Fakat çalınan plaklardaki eterle -
rin adlarmı bile (plakların Marka 
ve numarasını değil) söylemeleri -
ni kabul ettiremedik. 

Okuyucularımızdan aldığımız 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 1 
Kraköy - Ekıelsiyor rnağazaaı 

yanında. Her gün öğleden aonra ; 
l 2 • d~n 8 • e kadar.. Tel: '1235 : 

l :l HAZiRAN - 19~:1 ~ 

Bir çizgi çizene 30 
kitap veriyoruz! 

Aşağıda 30 rakamının yanlarındaki noktalan bi· 
ribirine öyle bir çizgi ile bağlamahsınız ki, belirecek 
sekil bir insan başı olsun. 

~ ')c. 
6 •• 

~ 

• 

' . . ,; 

-, • ~ o •'' . '. '\. ... 
.... 
ı" • 

ı'. 
ı\ . '\ 

o o o 
Dün ve Yarm TerciiJlıe 

.Külliyatı'm edinip okuyan it· 
te böyle yetiıkin bir inta11 

kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka · 
dar otuz kitabı çıktı. Bu ka. · 
dar zengin bir kfüüphane~ın 
abonesi bir miktarı peşiJI 
olmak ve her ay bir lira öde· 
mek üzere 16 lira 80 kuruŞ • 
tur. 

o o o 
Yukarıdaki rakamlar arasını bir çizgi ile biribirlerine bağlıyar~ 

dediğimiz yetişkin insan kafasını çizebilenler, bu çizdiklerini adresle • 
riy;~ birlikte 1STANBUL ANKARA CADDES~ YAKIT YURDU ad· 
rr.slne yollarlarsa, gelen doğru haller arasında çekilecek KUR' Acil 

kazanan: 
Birinciye Külliyatın otuz kitaplık bir takımı. 
ikinciye Külliyatın 20 kitaplık bir takımı, 
Üçüncüye Külliyatın 10 kitaplık bir takımı hediye edilecektir. .. 

~- - -
15 Haziran 1935 saat 

herkes bulunabilir. 
12 de kur'anın çekilişinde Gür sesiyle haykırdıktan sonra 

gorilin üzerine atrldı .. Eliyle Bora· 
tı ittikten sonra hançerini bütün 
kuvvetiyle göisüne aapladı .. 

ktupl · t• d ·1 · .. d .. mm111111111ıınıııııoııııımıııınııf110dl1111Dnınıııınılhııaı1 me ara ıı ına en ı erı ıur u "' Şi ti Etfal hastanesinde 
ğiimüz ve yerine getirilmesi bütçe 1 G:ı mUtahusısı doktor - ------------ ------------

meselesi ol~a!an bu dilek bir ke· I Rıçat Ahmed Gözberk il Bu gOt'iJin çabucak can Terme -
ıine kifi gelmi!ti. 

Büyük bir homurtu ve korkunç 
bir krvrılqtan sonra hareketsiz 
kaldı. 

Şimdi Karpyı bulmak lazımdı .. 

re kabul edılıın ondan sonra sıra J' 

d.... d'l ki 1. b k 1.k 1 C. Halk Fırkası sırasında kız Ji. 
ıger ı e ere, meae a ozu p a · k d 32 d M 

.. • $CSJ arşısm a numara L ua· 
~amalarmı r~caya .gel~.r. Yenı t yene saatleri saat tll ten ıs E' kad11rf 
pli.k almak belkı de bır butçe me - ~·---ı11111ııııı11ııww.uıııııwııııııı---..-I 
seleıidir. 

Spor Postası 
Pazartesi günleri çıkacak 
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Çalınmış çocuk peşinde HABER Polis Hafiyesi (X: 9)un harikulade maceraları No. ıs 
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KU
Çul( 
SLiK' 
İN 
#(IJV
VETİ . 
YAVA.f 
YAVAf 
t<ESİ
LiyoR. 
D1,1 ••. 

1 IK • 
1 GÜZEL ROMANI No.15 • 

1 TENBEL N 

1-laziran 
' :.l~BER'in deniz 
g~zintisi gü -

nüdür 
\ 

- RAGA:;;T.A. 'JN or.r.n -

·doh~·ı sn ı g uya çekilecek. JJu hu usta 1 

icab e tl en emirleri derhal yereceğim. 
Anlı, or musunuz? •• Azizim Raböle, 
size yemin ederim. sözlerini söyledi. 

Atim hiddetle devam· etti: 

- Hakikaten çok yüksek kalplisi
Jtiz ~e,·ketmaab .. Ruhani mahkeme· o- i 
nu derhal ya odun yığınına ya dara
ğacına gönderecek bir hüküm ,·ere
cektir. Ah Şe,·ketmaab!. Demek yük
sek ,.e temiz isminizin ebediyen leke
Ieıımt>~ini istiyorsunuz? .. Tarihin bir 
gün Marinyan galibinin bir Loyolaya 

mağlup olduğunu yaımasım mı isti
yorsunuz? EHt Şe\·ketmaab. Siz Do
leyi Loyolaya feda ediyor.;;unuz .. Ihı 

mel'un papazın Papa ile aranıza bir 
f esnt sokmasından korkuyor ·unuz! 
Şc\ ketmaab, herkesin korktuğunuzu 

sö~ kme~ini mi i ·tiyorsunuz? 
Kral yumruklarım sıkarak hid

detinden patlamak derece ine gelmiş
ti. 

Hu me hur alimin büyiik bir şid

dc.:ıe yüzüne çarptığı gibi, Fransurn 
hakikaten korkuyordu. 

Giiltimsiyerek: 
-1\tetr, biraz kendinize geliniz .. 

Zanneder~em fazla ileriye gidiyorsu
n~z? demekle iktifa etti. 

Son derece müteessir olan Raböle: 

- Af fecliniz Şc\'ketmaab !. Faknt 
beni değil, istirabım1 itham ediniz! 
dedi. 

Bu istirap hakikaten pek şiddetli 
idi. Çünkü Raböle gözlerinden dökü
Ivn yaşları silmeği düşünmeden !'les· 
~izce ağlıyordu. 

nizin emrettiği şekilde hareket edi
niz diye bağırdı. 

Kral bekleme salonuna geçti. Ba
sinyakla beraber bir kaç Senyör \'e 
poli · nazın oradaydılar. 

Birinci Fransu\'a Monklan bir 
köşeye çekerek: 

- Mösyö dö Loyola nasıldır. Bili- • 
yorsunuz ki birazdan intikamını al· 
mağa gideceğiz. Yarası beni dü~ün

dürüyor, dedi. 
Polis müdürü hafifce güliimsedi. 
Rabölenin Kralın oda ında oldu

~unu biliyordu. Fransurnnın düşün
cesini derhal anladı. 

- ŞeYketmaab, bu bir keramet ese
ridir. ::\1ukaddes papaz ölmiyecek .. 
Cerrahınız bunu bana söyledi .. 

Kral içinden bir ah! ederek odası· 
na döndü. 

~tonklar: 

- Eğer Loyolanm öler.eğini söyle
mi~ olsaydım, Doleyi serbest bırak· 

manı için emir ,·erc<"ekti ! diye dü~iin
dü. 

Kral Raböleye: 
- Sizin hatırınız i~in imkfınsız o

lan bir şeyi yapacağım dedi. 
- Doleyi kurtaracak ınız değil mi 

Şe,·ketmaab? Ah, teş<'kkür ederim .. 
Muhterem Ifralım ! 

- Hayır, maksadım do~tunuzu 

kurtaracak bir _çarenin mevcut olup 
olmadığını öğrenmek i~in son bir te
-;:ebbüste bulunduğumu söylemektir. 

- Sonra Şevketmaab? .. 
- ••. Ruhani mahkeme işe başla· 

mış. Onun için neti<"eyi beklemekten 
ha-:.ka bir çare yok! 

Kral başını çevirdi. Biran için Lo- - Niçin Şevketmaab niçin'!. 
7olanrn sert yüzü hayalinden geçti. - üstad, bu siya t bir meseledir. 
1Jlrden!>ire: Eğer adalet ve din ,yüksek hiikümle-

- Durunuz! dedi. rinin metanetini muhafa1.a etmezse 
Rabölc: ı Fransa da hM ikisine de hürmet n 
- Şevketmaab, merhametli kalbi- sevgi kalma1_, 

• 

- RA<:ASTANIN OGT,U - 251 

Raböle bu sefer sustu. ı 
Birinci Fransurnnın bu sözü, Do· 

le mesele. ini doğuran böyle bir i~, 

adaletin müthiş haksızlığına kar~ı 

titrcyPn bir Jrnvmi ayaklandıracak di-
ye r,östermek için biiyük kötülükleri 
yapmaktan çekinmiym\ müstebidle
rin hakimiyetini koruyan vahşet ve 
riya ile örtülü bir sırdı. 

Raböle mağlup olmu~tu. O insan
lıktan, adaletten bahsediyor, liral i
se hala siyasetten dem yuruyordu. 

Dolenin kurtulamıyacağını anlı

yar:ık daha fazla yeise kapılmamak 

için: 
- Merak etmeyiniz iistad, Dole 

ma45um olduğu halde mahkumiyetine 
karar verilse hile gene onu kurtar
mak için elimden geleni yapacağrm .. 
Diyen Birinci Pransm·aya cernp ver
meJt• tenezzül etmedi. 

}fral biraz olsun utanmayı aklına 
gf'l;rmeden: 

- E, ilftcım ne olacak? diye sordu. 
- Hazırlamağa çalışacağım Şev-

ketmaab ! 

- Yarın sabah hazır bulunacağına 
söz \'eriyorsunuz değil mi? .. 

- Söz veriyorum Şevketmaab ! 
- Söziinüze itim:ıd ederim .. 
- Vadimden dönenlerden değilim 

Şevketmaab ! 
Birinci Fransurnyı yaralıyan bu 

söz iizerine Hahöle eğilerek Kralın 

odasından çıktı. Ve kalbi yeis ve elem 
içinde boğulduğu halde acele ile la
boratuvarına gidip kapandı. 

-54-

DIYAN DÖ PUJ'ATIYE 

Kralın dairesine beş altı geniş n 
biiyük salondan geçilerek rnrıhrdı 
ki, Birinci Fransm·a yabancı ziyaret· 
çilerin gözlerini kama~tırarak tak
dirlerini celbetmek için bu salonları 

-
gayet süslü ve muhteşem bir surette , 
döşetmii'ti. 

Bu kabul salonlarının tavanlariy
le duvarları Rafael, Tityen, Perüje 
gibi meşhur ressamların fırçaların

dan çıkmış resimlerle süslüydü. 

Bir sürü Jantiyomların, zabitle
rin, askerlerin gidip geldikleri elçile
rin bekledıkleri bu salonlardan ge
çildikten sonra dar bir koridora \R• 

rılıyordu. 

lşte Kralın hususi daireleri bura· 
dan itibaren başlardr. 

En·ela hükümdarın hususi bende
lerine mahsus bir oda gelirdi. Bu o
danın sağında Kralın oda.sı, solunda 
iki salon bulunuyordu. Yatak odası 
da Kralın odasının yanındaydı. 

Daha ötesi veliahun dairesiydi. 
Bu daire ile Kralın dairesi arasın· 

da bir dumr vardı. Bu suretle hü· 
kümdarla nliaht daireleri biribirine 
bitişik olduğu halde birinde-ni>büiiine 
geçmek için epeyce dolaşmak lazımdı. 

Kral için J,uvr sarayının sonu ken· 
di odasının nihayetindeki durnrdı. -

Veliaht içinse Lun bu durnrdan 
itibaren başlıyordu. 

Bu du\'arla Kralın odasından ar· 
rılan yer yarı salonumsu bir odaydı 
ki, bu da bir koridorla vcliahtın dai· 
resinden ayrılıyordu. 

Simdi Rahölenin Doleyi kurtarmak 
için son bir teşebbüste bulunduğu ·ı· 

rada veliahtın oda~ına girelim. 

Fransu·ranın odasını ayıran du· 
varın yanında bir kadın oturmuştu. 

Duvarın üzerindeki kadife örtünün 
bjr kısmı kaldırılmış \'e meydana yu
v:ulnk bir delik çıkmıştı. 

Kadın odada yalnız bulunuyordu. 
Kulağını bu deliğe dayamı~tı. 

Rabölc ile Kralın konuştukları bu· 
radan tnmamiylc işitiliyordu. 

l 
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Akıllı aile reısı evine bir 
FRiGiDAiRE soğuk hava 
dolabı alır. Ondan edece
ği istifadenin ne büyük 
olduğunu çok iyi hesap
lamıştır. 

Frigidaire 
Y a;z günlerinin arkada§ı, 11hhatini 
Konıyan bayanın yardımcmdır. 

HA.H.KK - Akşam Postası 

.'i .~ .. 
1. :Sarf'IY.afı :· 

. 50 mumfi.ıx,'lJir 
'! ~ Bm.JJUIJ<act:Z'f'lP. \ ı 

' ~\ . ~ ff~~ 
.. · ~ ~~~ -~ v ~ ·~ 
~ı ·~~~ "' .. "~ .... 

Pek çok kimseler so§uk hava dolabını bir lüks eşya 
zannederler. FRIGIDAIRE'ln gösterdl§I satış kolayh§ı 
sayesinde so§uk hava dolabı bir ihtiyaç haline girmiş
tir. ilk taksit olarak verece§inlz 10 lira sayesinde evi
nizde daima; Taze yemek, buzlu içki ve günlük yumur
ta ve tereya§ı bulundurabllecekslnlz. 
FRiGiDAIRE sizi bir noktadan tereddüde düşürebilir: 
Elektrik sarfiyatı. Bunu, FRIGiDAiRE sizden evvel dü
şündü ve mühendislerine bu çetin meselayı de hallet
tirdi. Frigidaire ancak 50 mumluk bir elektrik Ulmbası 
kadar cereyan sarfeder. Onun bütün muvaffaklyeti de 
böyle idareli olmasındadır. 

BOURLA Biraderler ve Şsı. 
Galata: Hezaran caddesi 

Beyoğlu : Iıtiklll caddesi 

latanbul 7 inci icra memurlu • 
hudan: 
Ayıe Nigara: 
Betiktatta Köy içinde Küçiikha· 

~yanında 3 numaralı l,anede 
"'ukim iken elyevm ikam{~tgilhı 
"ıeçhul Emin Pata kızı. 
l Seropenin noterlikçe tan~im o· 
1ltıınuı resen senede mijsteniden 

~İrnınetinizde amtlubu b:.ı~unan 
11 lira icra masarifile bMikte 

~ haciz yoliyle tahıili taleb edil • 
llliı Ye tanzim Olunan 35 11597 

~0•Ya numaralı icra emri berayi 
thliğ ikametgahınıza gönd~"ilmiş 

Ankara : Bankalar caddesi 

ise de ödeme emri zahrına verilen 
metruhatta mezkUr ikametgahı 

terkettiğiniz ve yeni ikametgahı · 
nızda meçhul olduğu anb ıılmış 
olduğundan yukarıda yazdı borç 

ve masarifleri itbu ilin tari1.,nden 
itibaren bir buçuk ay içinde öde • 
meniz ve borcun tamamına Vf'ya 

bir kısmına ve yahut alac&klının 
takibat icrası hakkına dair bir iti· 
razmız varsa gene bu bir buçuk ay 

~inde ve icra ve iflil' kanununun 
74 üncü maddesi mucibince maJ be 
yanında bulunmanız lazımdır. Be-

yanda bulunmazıanız hapisle taz. 

lımir: Gni Bulnn 

yik olunacaksınız ve hakika\a ır.u. 

halif beyanda bulunduğunu2 tak • 

dirde hapisle cezalandırılacağınız, 

borcu ödemez veya itiraz etmezse· 

niz hakkınızda cebri icraya devam 

edileceği mezkur ödeme elt'rinin 

tebliği makamına kaim olmak Ü· 

zere ilan olunur. (118) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Bıtbıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir .. 
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ODEON e 
JON /.ARKllARINI fi 

TAICDIH EDER 

Bayan VEDiA HIZA 
No 210045 Ağlatan Kadın 

Şahane gözler 
Bayan MUZAFFER 

No 270046 Kadın Fendi ne 
Glzll Sevda 

Bay NADIR 
No 2,0051 Çittf'le!li gaıe~ - E!en 

o rum dılberınln 
Rast gazel-Güzelim 
konca güller gibi 

ı !inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Nev'i Miktarı Top Muhammen bedeh 

Kalın makine kağıdı 3000 ,, 
3400 Lira 

lnce ,, ,, 5000 ,, 
Büyük boy karbon kağıdı 1500 Kutu 4950 Lira 

Küçük ,, ,, 2700 ,, 
San kalem ucu 3000 ,, 1500 Lira 

Yukarıda nev'i ve miktarh.riyle muhammen bedelleri yazılı le· 
vazmıı kırtasiye nev'ine göre ayrı ayrı açık eksiltme ıuretile n1ün:ı· 
kasaya konulmuttur. Eksiltme 4 -- 7 - 935 tarihine müsadif Pel'-
9embe g:inü saat 14 de CibaHde Levazım ve mübayaat §ubesi bina
ıında yapılacaktır. Talipler nümııneleri görmek için her gün ve pı
zarlık için de yukarıda yazılı gün ve saatlerde 7o 7,5 Muvakkat gü. 
venme paralariyle birlikte Cibali de Levazım ve mübayaat ıubesin-
deki alım komisyonuna müracaatları. "2764,, 

MÜZAYEDE lLE SATIŞ 

1935-Haziranın-16 ncı Pazar gunu 
sabah saat 10 da Beyoğlunda Teke ci
varında Tötonia klübü karşısında 
Tımarcı sokağında Hamit Bey apar
tımanmın 7 No: lu dairesinde mev· 
cut gayet modern ve şık eşyalar açık 
arttırma suretiyle satılacağı ilin o-, 
lunur. 

Maon afacından mamul gayet 
modern emsalsiz ve 9 parçadan mü
rekkep bir yemek oda takımı, çok gü
zel ve az kullanılmış ve 6 parçadan 
mürekkep zarif yatak oda takımı, 1 
Avrupa marokeninden kanape ,.e 
koltuklar, gri llke zarif küçük bir 
yatak oda takımı, kadife perdeler, 
abajurlar, oymaJı dolaplar, f evkali't- ' 

' de bir tabak takımı, kristal takımı, 1 

~atal, çay ve likör takımları, heykel
ler, biblolar tablolar, Çini ve Emaye 
sobalar, Tonet sandalyeler, portman
to, bUtUn apartımanın muşambaları, 
lake karyolalar vesair lüzumlu eş. 

yalar. . 

"Gençlik Tılsımı, 
' S E K S Ü L 1 "' 
" 

Eger iktidarsızhktan şikayetci 
iseniz, eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz 

SEKS Ü Li N . kulla~ımz,. 
Bu şayanı hayret ·· ile~, ~ \et.kl~in~~~'.

Kam, Sinirle~i, ~eyıni ihya 

edici unsurlar sayesinde iki kelime ile . 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
KUTUSU 200 Kr. 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Fevkallde bir Alman piyanosu: ------------
Çaprast telli ve gayet yeni halde 
Anadolu ve Acem halıları ve secca
deler .... 

Pey sürenlerden yüzde 25 teminat 
alınır. Satış peşindir. (12415) 

1900 Liraya 
Az kullanılmıf radyolu F ord 

marka kapalı bir otomobil ı~t?lık -

tır. Arzu edenler Taksimde Bay 
Senihinin garajında görebiJirler .. 

Satılık Motosiklet 
1930 modeli az kullanılmış 

Triomf marka 5,30 beygir l!uvve • 

tinde bir motosiklet satılıktır. Be -

deli (350) liradır. Arzu edenler 
Takıimde Bay Senihinin garajına 
müracaat • 

• 
MOZA YEDE lLE SATIŞ 

1935- Haziranın - 16 ncı Pazar 
günü saat 10 da Beyoğlunda Nişan
taşında Vali konağı caddesinde Bed
rettin Bey · apartımanının 2 numaralı 
dairesinde mevcut ve maruf bir aile
ye ait eşyalar açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. 

Som cevizden mamul mükemmel 
bir yemek oda takımı, ma,·un kapla
ma asri yatak oda takımı, Viyana 

Beyoğlu Sulh mahkemeleri ba~ 

yazganlığmdan: 

lkinci arttırmanın 8/ 6/ 935 en -

martesi günü saat 15 den 16 ya 

kadar yapılacağı evvelce ilan edi • 

len Pangaltıda Elmadağında 76, 

76 / 1 sayılı ,ve dükkanı mi.:.ştemil 

hanenin müzayedesi ismi geçen 

günde 2739 numaralı kanun muci· 

hince tatile tesadüf ebnesi hue • 

biyle icra edilmemi! olduğ~.mdan 

bu kerre 28 / 6 / 1935 tarihine mü· 
ıadif cuma günü saat 15 det. 16 ya 

kadar icra edileceği ilan olunur. 

'(1~) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassm 

Pazardan batka günlerde .aat 
(2,5 dan 6) ya kadar lstar~bul Di-

vanyolundaki (118) numaralı hu
susi kabinesinde hastalarmı kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev tdefonu 

22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

mamutatı diğer yatak oda takımı, ------------
Ultra - Kübik salon takımr, mükem
mel bir Tonet salon takımı, 1 kanape 
n iki koltuktan mürekkep Pomiye 
takımı, mükemmel bir gramofon -
möbl, son model Kübik etajerler ye 
masalar, kristofl 3 çatal bıçak takım· 

larr, giimUş pasta çatal bıçak takımı, 

gümüş zarflar, Oniks ,.e bronz saat 
şamdan takımı, asrt ve Stil elektrik 

avizeler, AEG maıkah masaj maki· 
nesi Ye süpürge, yepyeni Salamandra 
sobası, hayli perdeler, hayli biblo ' c 
vazolar, muşambalar, asri port- man-
to, bronz mangal tonet ,·esair sandal· 
yeler. tonct paravanı gazocnkları, 
Portugez Yesair duvar tabakları vesa
ir ev e yaları, Anadolu ve Acem 

halıları. {1 2411) 



Yazması benden ; 

Fenerbahçe 
Türkiyenin en çok sevilen spor 

klübü, :Fenerbah~e, yarın 27 nci yıh· 
nı kutluJuyor. 

l)Jkede sporun ilk temelini atan
lardan olan bu emektar klüp, 27 yıl 
önce, bir kaç müteşebbis gencin Ka· 
dıköyünün boş bir arsasında n bir 
arkarlaş evinin ,. odasında işe baş
lamıştı. Bugün 27 yıl sonra kendi mah 
olan memleketin, hatifi Balkanların 
en güzel stadında, yeni sene~inin bay-
-:-amını yapıyor. 

ıv; 

Büyük savaş senelerinde üyelerin
den bir çoğunu cephelere yolhyarak 
kaybeden ve o zamanlar çok zayıfla
yan Fcnerbahçe, mütarekenin en ka
ranlık denelerinde, yurdu çizmeleri 
altında ezen düşman takımlariylc 

yaptığı maçlarda, büyük varlıklar 
gösterdi. Kalplerdeki dinmez kinlere 
düşmanlan spor alanlarında olsun 
yenerek biraz su serpti. 

Ve işte asıl o senelerde yaptığı bü
yük işlerdir ki Fenerbahçcnin yıldı· 

zını çok haklr olarak parlattı. Ve Fe· 
ner, memleketteki IJütün spor seven· 
lerin en kabarık kısmını, bir daha çö
zülmiyen çok sıkı ,.e candan bir istek· 
le kendine, rengine bağladı. 

Bugün Fenerin defterinde bin, iki 
bin kayıth üyesi varsa, hiç şüphe 

yok, yurdun her tarafına dağılmış 

40-50 bin ve belki de hundan pek çok 
fazla, asıl üyeler derecesinde sarı la
ch·erde candan bağlı taraftarı Yar· 
dır. 

Bu hiç bir klübe müyesser olma
mış, büyük bir kazançtır. 

Türkiyenin en 
çok sevilen klObü 
FENERBAHÇE 

Şerefli bir maziye 
sahiptir 

Yukarda: Kliibün k;ymetli başka
m Şükrü Sarar, a§ağıda genel kap· 
tan meşlıur Zeki. Yukarda sağdan 

itibaren, As Başkan Hayri Cclcil, i
dare lıeyctinden Gaf er, Sait Sala· 
lıattin ve Sarı Laciverdin unutulmaz 
oyuncusu Ald .. 

Solda yukarda: Genl'l sekreter 
.lluvaflak, idare lıeyctindcn ll<;şad, 

·çalışkan idareci JJI. Kemal ve Sarı 
ı~acil'erdin kıymetli eski oııuncusrı 

dalıa: Kaleci Nedim •• 

............. ..__ ~-.---------------'-FENERBAHÇE NASIL 
KURULDU 

NASIL YAŞATILIYOR? 
M. Kemal'in (11) inci sayıfada

.. ki yazısını okuyunuz. 
~ ,_, ,_,___.., ,_, ~ ,_,_,,_, ,_,2-2 '-'~~ ,_, ,,_, - ....... 

.Y. .Y. .Y. klüplerinin bağrını açarak, ideal bir 1 bundan yorulmaz bir iman bulan in-, 
Zekiler, Ali'ılar, Caferler, ismetler, spor klübü olmak için ne lazımsa sanların başarabileceği bir işti. 

Bedriler, Kadriler, Nedimler, Sabih- yapmışlardır. Ve başarıldı da .. 
lcr, Bekirler gibi yurdun en fazla se- .Y. "' "' Şimdi Fenerbah~e Türk sporunun 
\'ilmiş oyunculannı da, bugüne ka· Bütün bu i~leri başarmak, klüple- bir senbolı olarak yükseliyor. 
dar yapılan ulusal takımlarımıza her rini bugünkü hakikaten iftihar ede- Ye yarın, göğüsleri nihayetsiz bir 
zaman en fazla oyuncu vermek maz- cek \'aziyete getirmek için, Fenerbah- iftiharla kabaracak binlerce kişi, 
briyetfnl kazanmış olan Fenerbahçe çe idareci ve faal üyelerinin, 27 yıl na baştan başa şeref ve muvaffakiyetle 
yetiştirmiştir. sıl, yorulmaz bir gayretle çalrştıkla- dolu geçen senelerin 27 nci yılını 

San lacivertliler yalnız futbolle rını anlatmağa lüzum var mı<lır? kutluluyacaklar. 
uğra~amışlar, avcılık, tenis, denizci· Bu büyük i~, ancak kalb mensup ol Ne mutlu Sarı Lacivartlilere! •.• 
lik ve atletizm ." gibi kısımlara da duldan renk, ve klüp aşkıyle çarpan ,.e /;z;zet Muhittin AP-' K 

Vorulmıyan bir 
enerji ile çallŞan 
FENERBAHÇE 

Sporun her şube .. 
sinde ilerlerdi 

r 

- Fenerbahçe teniste muvaHa
kiyet gösteren yegane klüpfor. 

Türkiyenin en iyi tenis k"rtlarına 
sahip bulunmaktadır. 

AvcoOolk 
Yegane avcılık ıubesi olan klüp 

Fenerbahçedir. Bu 1ubenin ba~m· 

da Said Selahaddin gibi Türkiye -
ninen yüksek avcısı vardır. 

FutbcD 
Fenerbahçe ilk teıekkülde fııt' 

bol klübü olarak teıekkül etti. f", 
nerbahçenin asıl mu-Yaf akiyetJefl 
mütareke senelerinde batlar.1'•t" 
tısına :ı;ıkan ekalliyet klüpleriı" 
Istanbula gelen İngiliz, Fraıı•1~ 
gemileri takımlarına kar}ı birço~ 
muvaffakiyetler kazaııdı. fener' 
bahçe Slavya ile ilk tnaçında otı 
gol yedi. Fakat bir gol yaptı. ·~; 
tanbul ıampiyonasını müteacldı 
defa kazandı. 

Elittihad güzel bir oY1111
' 

dan sonra mağlup etti. F ener~slı: 
çenin en büyük muvaff ak:.)"etı 
Slavyaya kartıdır. Fenerbahçc ~ıJ 
maçı kazandı. y egi.ne golü seJcıı' • e 
yapmı,tı. Fener bu galeb,11 
Türk spor tarihinde eüzel bir ·~· 
yıfa açtı. Truvakeri yendi. Rr.t

1
' 

i!e berabere kaldı. Bundan iki ~e' 
r.e evvel Türkiye birinciliğini ~ 
mir şampiyonunu 8 51fır yendi'ktc) 
sonra kazandı. Şimdi de Istanb" 

şampiyonudur. 

~'tDet:nti!m 
d 

~,,· 
F enerbahçe atletızmde e j 1 

nelerce büyük muvaff akiyct ~ 
3östrdi. Bugün İstanbul !a111P1>'te 

• et nasında rol oynıy~cak vazı~r~i· 
bulunmaktadır. Aralarında T ı.. 11 
ye rekortmenleri ve tampiyorıl• 
bulunmaktadır. t' 
VlYızme ve !klbhıre 

Türkiyede denizciliğe ilk ba.f : 
la yan klüplerimizden biri f ePe1'l 
bahçedir. Müteaddid lstaPb4l ..,, 
şa;-piyonlukları vardır. Ve bu~0) 
de İstanbul şampiyoııasında 
oynam~ktadır. 

yoney~cı .. ,,r 
F enerblıaFı~e vofeyhOlda 011 5e· 

ta bulunan l>ir' kli.İb~üzdiit· lıJ' 
· oıı nelerdenheri h~anlltilı"!aınPJY 

ğunu eliİıde9tutnıa.Ktadır. 
.. 


