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ispanyada vaziyet hilkômet lehinde inkişaf ediyor 

Ermenileri H lYı IK Ut liifil et ç ü o e rr 
Türkler aleyhine T .©De<dl©VlUI ©lDny©rr 

Sancaktaki hükumet makamları 

• 
gerı Kışkırtıyorlar Oviyedonun da asiler~e.~ 

trmenilerden başka şimdi Arap- ~lınması beklenıyor 
ı A 1 v , Paris, 19 (Hususi) - Portekiz tari-

arl da silah a~aga başladılar -" J .!, ~'.~.1;k~·~~~:~,~~~:~~:in~1ı;;:.";~;·~~: 
lt Cdenevredenh ge11~n. mal~dmata göre ts- HSancağa hareket edeceği sanılmaktadır. ~ askeri heyet, Silah almak ve asker top 
en erun ve ava ısıne gı ecek olan bi- eyet bugün anlaşılmış olacaktır. lamak m3;ksadiyle Berline gitmiştir. 

taraf müşahitler heyeti için Norveçten Sancak meselesi gelecek ay 400 Alman askeri Madrlte 
bir diplomat, Holandadan eski bir müs ruznameslna allndı tesum: oldu 
tenıleke idarecisi ve İsviçreden bir za. Cenevre 18 (A.A.) _ Milletler ce. Londra, 19 (Hususi) - Mançister 
bitin namzet gösterilmesi istenmiştir. miyeti konseyinin 18 kanunusanide açı· Gardiyan gazetesi, son üç gün zarfm-
Milletlcr cemiyetine mensup birkaç me- laca!< olan 96 ıncı toplanma devresinin da 400 Alman askerinin M.adrid hükfı-
ltıurla birlikte heyetin Noelden evvel (Devamı 2 incide) met. askerlerine teslim olduğunu bildir-
~=~-----------------------_:·__ mektedir. 

Postadan 13 Ylııık Tayyarede mukabil isyan 1 
Moskova, 19 (Radyo) -Asi Franko 

b 
• ordusuna mensup bir deniz tayyaresi 

ır nlektup geııe rse bombardıman için Malaga istikameti-
ne doğru uçarken, tayyarede bulunan 
makinist ve pilot, zabiti öldürerek tay-

' 

Gc:cnlcrde içlerinden birini daha kurban veren gazeteciler, lspaııyrµla 

Şa Ş m a Y ı n iz • yareden dışarıya atmı~lar ve tayyare 
harbi i§te böyle yakından 1Je ta ~per1erhı yaııı1:"-Jı1ula takip ediyorlar (Deuamı 6 uıcıda) 

Bulgaristanda hırsızhk yapan 
bir posta müvezzii yakalandı 
Sofya., (Hususi) - Bulgar postala

k't umum müdürlUğil, iki gün evvel, 
bir hırsız posta müveziini yakalıya
tak adliyeye teslim etmiştir. Bu mü -
,.ew, 13 yıldanbeti sistem dahilinde 
lc.qn§I '9 i pp ' f omı i cıdilme:k iizera;...ıı.Q..ilaıı 
mektuplan çalmı§ içerler.inde para 0 • 

lan taahhiltleri yerliyelerine ver • :rn • • 
emı~. :imzalar uydurmak ve bir ta-
~~ kıymetli C\Tak ile piyanko bilet
erın!, pul ve senetleri gizli gizi evine 
'§ır:ırak sandıklar içinde depo etmiş. 
Vakti müsait olduğu zaman bunların 
l>ullarıru, muhteviyatını yoklamıs ve 
l>Ullardruı bir kısmını satmağa da -mu 
\ıaffak olmuatur. 

Bu müddet zarfında 56,000 parça 
~uı ile, adreslerine teslim edilmiyen 

1 
O,OOO mektubu da gizlemiştir. Hırsız
ık §ilphesi üzerinde ,mijvczziin evinde 
~~Pılan taharriyatta 56.000 pul ile 16 
ın mektup ele geçirilebilmiştir. 

1 
Bulgaristanda yaşamakta olan Türk 

ter namına Türkiyeden gönderilen 
~ar: piyanko biletleriyel bir takım 
t etıl evrak da müvezziin gizli m~k 
l.ıpJa.rı arasında zuhur etmiştir. 
~osta mUdürlüğü, meydana çıkarı . 

1 

tıı ~e~tuplann adreslerine gönderil
~nı emretmiştir. Bu mektuplar -

dan bazıları on üç yıllıktır. Bu günler
de, en nihayet, sahiplerinin ellerine ve-
rilmiş o1acaklardı'r. , • 

l Baaın ·FotC' 

.llliisabal;amıza 58 numarayla ~tirak 
eaen Bay 'Sabri k"1zi 2,5' yaşıiıoo 

OLCAY TORKAN 

Kupon: 35 ÇoCuklnnmzın mUsa 
bakaınıza l§tlrak edebilmeİen tçln 

bu kuponların toplanması ııuımdır. 

ı-ark deniz tarihinin · 
şanlı nıenkıbeleri 

izzettin vapuru "ETkadi,, yi 
nasıl zantetti ? 

1 

ı 

~ 1?7-kadi vapurunun Marsilya linıamna.a almmı.s bir resmi 

b~4ka ile takip edeceğinizden emin 
lundu~umuz bu çok güze1 tefrikaya 

yarından sonra başllyoruz 

Yunanistanda 

ihtilalci 
1 18 yaşın.da bir kızı 

: nişanlısı vurdiı 
komünist 
şebekesi 

~feydana çıkarılarak 

tevkifler yapıldı 
Atina: 18 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Yunanistanda bir ihtilalci komünist 

hareketine müte:::Uik olarak keşfedilen 
heyecan verici vesikalar çoktanberi bir 
suika~tm hazırlanmakta olduğ~nu gös
termiştir. Bu evrakta takriben bin kişi· 
nin ismi geçmektedir. Hükumet bun. 
1 ··hm başlıcalarını tevkif etmiştir. Pek 
yakında bu vesikaları tafsilatiyle neŞ
re?-:rek Yunan ve yabancı efkan wnu
miyelerini aydınlatacaktır. 

Çin isyanı 
Japon askeri mabfel
lerlnde infial uyanmış 

Tokyo, 19 (A.A.)-Dış bakanı 
B. Arita, bakanlar meclisinde, Çin 
vaziyeti hakkında · izahat verere-k, 
Şensi ve Kansu vilayetleri haric ol-

. (Devamı 6 rn~a) .................................................. ;:;;;;:-
MEMURL~R 

ve 
ASKERLERi 

Gazetemizin 

Lisan Dersleri 
1 Kmııomsaııi 1931 

de başlıyor 

ı Abone olunuz 
: 
: Bu size lisan derslerinin bir forma-
i .'mu dört kurıı.Ja mal edecektir. 
i Gazetemizin lisaıı derslcriııi ihtiva 

edecek 90 niishasmm abone ücreti 
s:~in için 360 1~m,ştur. 
Fransızca, ingilizcc 1>e Almanca 
dillerinden 1ıangi.sini takip cdeceği
ni::i bildirmc1ishıiz. 
Formalar sonradan kitap şeklinde 
çıkmıyacaktır. Bunlara ancak abone 
olanlarla gazetemizi toplayanlar sa 
hip olabile:eklerdir. ...................................................... _ 

Katil cinayette11 sonra yaralının 
· üstüne ·kapanarak haykırdı: 

· '' - tBeni affet! . Al~bu 
cadalozlar.•~ :canını . alsı·n · ! ,, 

Dün gece Balatta Kalpakçı çeşme . tomobil · çağırın diye bağırmıya başla
sokağında bir genç nişanlısını kalbi- mıştır. 

nin altından ağır surette yaralamI§· Ağır yaralı olan Cahide Haseki has
tır. Vaka yerinde yaptığımız tahkika- tanesine kaldırılmış, Sadun gelen po
tı yazıyoruz: lislere teslim olmuştur. Emrazı akliye 

Kalpakçı Çeşme sokağında 21 nu· hastanesinde tedavi gören Sadunun kı
maralı evde Fatma isminde bir kadın zın babası ve anası ile arasının açılma
oturmaktadır. Fatına evin bir odasını sı üzerine nişanlısının kendisinden ay
Gedikli çavuşlardan Saduna kirala - rılacağını düşüne düşüne, asabi buhra
mıştır. Sadun haftanın muayyen gün- na kapıldığı, sevgi yüzünden nişanlı -
!erinde bu odaya gelip yatmaktadır. sını vurduğu anlaşılmaktadır. Tahki • 

Sadunun Cahide isminde bir 'ae ni· kat devam etmektedir. 
§anlısı vardır. Cahide ·18, Sadun 24 
yaşındadır. Dört senedenbe~i · sevişen 
bu gcn~ler, altı ay, evvel n!şanlanmı§-
le.fdır. . .• · · 

Cahide her pazar günü nişanlısı .ile 
birlikte sinemaya gitmektedir. Bay
ram günlerinde Cahide, Sadunun dave- ' 
tine icabet etmemiştir. l;lattii hastane-
ye ·gideceğini söyliyerck bir askerle ni
şanlısını babasının evinden çağırtm115, 
genç kız gene gitmemiştir. Dün akşam 
Cahide >Yanında annesi, babası ve bir 
de mektepli bir genç olduğU halde sa
at yediye doğru Sadunun odasına gel
mişlerdir. 1 

Ev sahibi Fatma üç fincan kah\'e pi-I 
şirmiş, Cahidenin anasıyla babasına \ •c 1 

mektepli gence ikram etmiştir. Bir ' 
müddet sonra Cahide Fatmanm küçük 1 
odasına girmiş: 

- İki kahve daha pişir de Sadunln 1 

karşı karşıya içelim: demiştir. ı 
Fatma su almak üzere a.~ağıya inin

ce Sadun müstakbel kavın babasının 1 
yanından ayrılmı~. kiiçük odaya. gelc-

1 
rek. tabancasın~ c:.ekmiı::, niFanhsmın ü-1 
zcrıne ansızın ıkı el atc5 etmiı::tir. Cı-' 
~an_ kurş~nla.rdan b~ri. bo!-'a gitmi~. di-1 
gcrı Cahıdenın kalbının altına girmiş
tir. 

Silah sesine Cahidenin babası ve a
nası yetişmiştir. 

Cahide: 
- Vuruldum, diyerek ı~anlar i~intl 

yere serilmiştir. 

Tabancası elinde, sapsarı kesilen Sa
dun sessizce durmufj, sonra nişanlıs!· 
nın üzerine atılarak: 

- Beni affet Cahide ... Allah cada
lozların canını alsın diye söylenmiş, o-

ŞaırD©> ve 
Ma<§laım 
snmps©>ını 

' 

So.ı :,·t!:ılcrin en meşhur 7;c.dım lla
d.am Simp30ıı on sene l:ado.r cı;vcl 
!\ali/ orııiya pUijkmnda komik Çarı 
Çapli>ı ile k-0l li.oUı. ... 
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· Ermenileri Türkler Doğru mifı 

de'ğil mi? 
. 

aleyhine kışkırtıyorlar 
rasa ruf haftası 

Dünyanın en zengin milletlerinden 
'biri, güphesiz ki Fransachr. Fransa, bu 
servetini, halkının tasarruf kabiliyetine 
ve kuvvetine borçludur. 
· Tasarruf demek, bir çok kimselerin 
yanl:ş anladıkları ve anlattıkları ~ibi 

para arttırıp saklamak değil, arttırılan 
parayı milli bankalara tevdi etmek de. 
mektlr."Bir ev, hususi blr mülktür. Fa
kat evler umumi bir mülk, yani bir şe
Jiirdir. Bir ,ahsm para · artttrmuı hu. 
susi bir servettir, birçok şahısların pa
h iirttırmalarr umumi bir servettir. Şe· 
Tlit, na~ııl hu!:usi evlerin heyeti umumi. 
yesi ise, milli bankalardaki mevduat da 
ı?emleket servetinin h~yeti umumiyesi· j 
dir. • 

münasebetile 
tadır. Gidip elli lirayı borccuna yatırı
yor. Terzi de ev sahibine borçludur. 

(Baş tarafı 1 incide)! 
ruznamesi bugün neşredilmiştir. 

Ruznnmcde 19 madde vardır. Bunlar 
arasında Darızig, İlkendecun, Lokamo 
ve ham maddeler meseleleri mevcuttur. 

Ayni elli lirayı borcuna mahsuben ev 8•nc:akte tahrik faaliyf.ti 
sahibine veriyor. Ev sahibi di~çisine 

· Sancakta Ti.irk unsurunun gösterdiği 
borçludur. Seksen liraya bir takım di§ 

yekpare mantata kar~ısmda mandater 
yaptırmış, parasını vermemiştir. ICoşup devletin memurları muhtelif unsurları 
ona elli lirayı veriyor. Dişçi bek!r bir biribjrlcri aleyhine ahrik huıusundakii 
adamdır. Öğle. akşam yemeklerini Bay 

faaliyetlerini şiddetlendirmi~lerdir. 
Ahır.edin otelinde yemektedir. Ne za. 

Arapların silahlandırılması . birinci 
ınandır veresiye yiyor. Borcu altmış li-

plAnda geliyor. Kuseyr köylerindeki A· 
ra olmugtur. O da götürüp elli lirayı raplar açıktan açığa •ilahlan<tırılıyor. 
Bay Ahmede veriyor. O aralık, müşte· 

Sancakta biribirlerile araları açık Erme 
riye bir telgraf geliyor. Bu telgraf, mü§ nilerin araları bulunmağa çalışılıyor. Ga 
terinin karısının ağır hasta olduğunu, 

ye hunları Taınak partisi Ermenilerine 
derhal gelmesini bildirmektedir. Müşte göre tegkilitlandırmaktadır. 
ri iniyor. Bay Ahmede telgrafı göıtere. Gene bu rrukı:ıtla Musadağındaki 
rek derhal gideceğini, otelde dört saat Taınak Ermenilerinin ıi1Ah1andınlma. 
c:!ahi ikamet etmediği için verdiği elli ısına devam edilmektedir. 
liranın iadeıini istiyor. Bay Ahmet mUt 

MUfah.tlar no girecek 
teriyc parayı veriyor, mügteri gidiyor. 

Şimdi ne oldu? Uç ıaat içinde elli Uç bitaraf mügahidin Sancağa r;önde-

ı - Türk1erin elindeki emlak büyük y 1 t u 
bir süratle bilhaSia Halepli Ar;ıp hristi en ramVBv 
yanların eline ge~mektedir. a ıra ba 1 a r 1 n 1 n 

Suriyenin hiçb;r mıntakasında tat. .r.,. .n.ı n..:.. t 
bik eciilmiyen k:ınunlar ve zecrt usuller ~<Blrı!:.llYS 8 
bilhassa bu maksat için Sancakta ihdas CJetıştn rl e meu Bd ıt 
edilmiştir. 1926 da bujdayın kiloıu 20 Birkıeci • Tak.Mm aramnda :1~11• 
kuru~ s:tı!dığı .za~an tarhediten a.§a~ tramuay arobalan çalı.Jmtya ba.fıadl··· 
verwgısı hat~ aynı mıktardadır. Halb~kı içinde ayni 21CJırr!.anda birinci 00 4kittci 
bugdayın kılosu 4 kurup kadar duş- mevkileri toplıyan b-ıL tramvaylar vfı· 
müştür. Köylüler buğdayından maada hat bü ü1; ve h.all.."tn memınUtı;ye~-
üste borx ederek vergilerini ödemek '. YZ y.-.z ,., ... ~ .~ey.ıA ., ... ntff • . mucıp o uyor. ... n ..... ıKiı • U.(,i A<" 

mecburıyetındedlrler. . . . . , . '-· ..,ti(! 
~ . tıı dü.fü1ıen tramooy şırr:ett vu ıwı 

Sancagın en zengın nuntakası olan ~ .. 1.. '~x..z ~ 
Amik ovuındq bugiin borçlu olmıyan de, gene ke~i~ı ~UftoUnUf. ~vN ~ 11, 

t k k .. ,.. ' ftl'k h'b' k ı t Arabalarm bırıncı kumırıd.a da, iki e oy.u ve ç. ı sa ı ı a mamış ır . . k .. 'Jk•' 
Zalimane ve gayrimüsavi nisb:tler da· cılerm&: de otura.ocı yer :a-zk ~ f' ~ 
hilinde vergiler tarhedilmi~tir. Yalnız durooa.k y~r ço~. ~unım. 1çWı d' ~ 
T,unus Bankasına bor~lu olan 68 ki§i zararı var. Birıncı mevk-ı t~rafırufJJ ·1' 
den 65 ti Türktür. ya1(ta dumnl.ard41ı d.a binnci ~ 

3 - Sar.cakt!I sıhhi te§kilat Türk ke. parası almıyor. Çünkü arabaların tef 
safetini dağıtmak maksadile tanzim e- tfbatı ona g&re yapılmtf. Eğer, Kaık' 
dilmiş gibidir. Bilhassa Ami~ mıntaka· köy oo V~kiidıar hv.ımvaylantıda oliftı• 
sında sıtma mücadcle;i ldeta yaaak e. §u gi.bi inip binme yerini orladttn fi' 
dilmiştir. parak birinci 00 ikinci mevki otttro" 

Parayı arttmp da · saklayamıyarak 
bankaya tevdi etmekten ne çıkar? diye 
'bir sual ~onılabilir. Buna da cevaben 
deriz ki. mesela bir liranın bir elden ö
teki ele geçerken kıymeti artar. Mesele 
basittir. Bir liranın bir elden öteki ele 
geı;mesi, bir alı§ veriJ neticesinde olur. 
Satıc.r, kazanmadım malmı satmaz. Bu, 
liranın bir kazanca sebep olduğunu gös 
terir. Böylece, lira elden ele geçtikçe 
kıymetlenir ve görünüşte kıynıeti gene 
lira olarak kalmakla beraber, hakikatte 
birçoıt kazançlarf vesile olduğu i~in 
kıymeti bir liradan çok fazla artmıştır. 

lira hiçbir kimıe tarafından harcedilme rilmeıi için Milletler cemiyeti tarafın· 
diği halde, dört kiti biribirine olan borç dan verılmi' olan karar mandater me. 
tarını ödemi§ oldular. Bu mucize ''teda· murtu ve Vatantler arasında iyi tesir 
vUl,. denilen hldisenin eıeridir. bırakmamııtır. MUgahitlerin Sancak sa-

Korkunç hast:alık oak ycrlariamlx.ınıtt iki ucuna yerW ' 
tirirse. ~r.ket yalnız birinci mcııki.4e er 

Liranın, arttmlan bir liranın yukarda 
anlattıgunız; vaziyeti doğurabilmesi i
sin de, onun bir bankaya tevdi edilmiş 
o1ması lazımdır. Banka, arttırılan para
nın tedavülünü temin eder. 

Paranın tedavülünün nasıl mucizeler 
yaratabileceğine bir miıal söyliyeceği.ı:. 
Çok dikkate değer olan lbu misali dost. 
Tarmıza da anlatabilirsiniz. 

'Bay Ahmedin bir oteli vardır. Otelin 
altında bir de lokantası var. O gün, 
otele bir-müşteri geliyor ve on beı ıün
lük bir oda istiyerek fiyatı soruyor. 
Bay Ahmet nıUşteıiye yemek dahil gün· 
dedffit"'Iiraya Dit o~a vereceğini eöylU. 
yor.' MMt~ri ~ıkanp ken~islne avan~ o
J:ıra'k e li lira veriyoY.''odasına çıkıyoı-. 
• Bay 'Ahmedin terzisine borcu vardır. 

Ne zamandır terzi kendisini ııkı~tırmak 

haaında yapacakları tetkiklerde bilhassa 
Y;ızımı:ı:a baılarken, dünyanın en 

ıu noktıılar derhal gözlerine çarpacak 
zengin miUctlcrinden biri Fransadır, 

vaziyettedir: 
tasarruf kabiliyeti vardır ve kuvvetli· 

1 - Türkler mandanın batladıfı za· 
dl·r, demiıtik. E5 er Fr•naada tuarru.r 

ı> !!' ~ mandanbcri kültür bakımından ağır taz 
edilen para lcUplerde aaktanmıt olsaydı, 
b k d · 1 d ÇU kU taıar y_i.klere maruz kıtlmıflordır. Köylerde u a ar .ıengın o amaı r. n 

Türklere mektep açtır_ılmanuştır. Kasa. 
ruf edUen Plrll bankalara yatırılır, ban. balarda talebeye millt varlıklarını unut-
kalar da yukarda bir misal ile anlattı~ı· turmak için her tilrlü tedbirler alınmış· 
mı.ı ''tedıwill,. ·hftdisesini, sınat olsun, 

tır.Türk mekteplerinde Arapça okutmak 
ba~ka tUrlü olsun binbir tcJebbüsle, te-

için bazı mutaassıp softalann müzahe. 
min ederler. retile faaliyette bulunulmuıtur. MU~a-

Memnuniyrtle görüyoruz ki, Tür. bitler biltiln bunlara rağmen Sancakta 
kiycde de, tasarruf iti yoluna ~irmiıtir. Türk millli benliğinin kuvvetli bir hai
l 933 &enesinde bankalardaki mevduat de bulundu~unu göreblleceklerdlr. 
191 ve kü11ur milyon iken, 1935 de bu------~-~-------
rakam 197 ve kilıur milyona çıkmıştır. 

1$135 sene•indo tedavülde bulunan 
millt para miktan 17817 55,000 olma· 
sına mukabil, ayni sene, Tür~iyenin u· 

mumt m ut ıe ri .33 .Ooo.ooo Türk 
irafl)rolmuş.tJ\T· Eğer taprrufun e;esı 
Cilan tedavül otmaqydı, buna imkan mı 
olurdu? 

Fa 

!labkhanedekl ta.dil~t blrka.ç güne kA 
dar bttoctk ve yeni ııatıf aa.lonu açıla.Caktır. 
* Şlaıdlye kadar Beyogıunda bulunnıı d8.m 

ga mlıdUrlUgil Balıkhaneye tasmaca.ktır. 
• Evvelki g11n jjehliıniZe gclcıı tayyareci 

beşistanın ilhakını 
nan· stan tanıyacak mı 

'Koet dtin Eskt:chlre gilm.i§tir. 
. * Eml!k bankaamdakt :ııooo liralık nok 
ııan paraya aJt H dosya mUddelumumlUğe 

tahldkatın ts.mamlıuımuı 1çtn geri verllmlJ 
Ur. 

• Ba~am tatili dolayısUe yapılamıyaıı u 
mum! mutetuşler toplantuu Aiıkarada tek 
rar 'b:ı.§layacaktrr. Şehrimizde bulunan Tah 
ilin Uzer bunun içln Anltaraya. &itmiııUr. Musolini Faşistlerin ebedi sulhe 

~· · · ~nanmadıklarını söylüyor 
·' 
1

, tiahc§istandaki İtalyan ktıalarr va-{ 
zlyete hakim olmağa başluken İtalyan 
B.AŞvc.lcili Musolini yeni bir nutuk söy. 
lç_miştir. 

İngiliz Hariciye Nezaretinde bu hu· 
susta hiçbir malilmat yoktur. 

Stdani ajansının haber verdiğine 
göre, İtalyan kuvvetleri Gambelada Ma 
vi Nil nuntakaaında Sudan hududuna 'I usolini, bu nutkunda demiştir ki: 

"- Son on iki ay zarfında Afrika varmıılardır. I 
ntcseleslni hallettik. Muallakta kalan Yunanistan ilhakı taıuyacak mı? 
bh ~a meselelerimiz de var, fakat bunla Atlrladan verilen haberlere göre de 
rm harple değil müzakerelerle balledi- Yunanistan Habe§iatanda bir general 
lebileceğine kani bulunuyoruz.,, konsolosluk ihdasına karar vermiştir. 

r Roma mahafili bu kararı Yunanistanın 
ltalyan lstiUhn Habc~iıtan lmparatorluğunu tanıması 

Romadan bildirildiğine göre, Habeıis 'eklinde tcfıir etmektedirler. 
t oda ilerliycn İtalyan kıtaları Habeşis 
tpn - Sudan hududunda kftin Gambilla 
~hdne gir(.rek hudud gümrüklerini 

ztıp c;tmi lerdir. 

E°Ttuğrul 
şehitleı\i 

Japonyada namlarına 
bir Abide yapılıyor 
·~aponyada Ki§U - Gsina adası kayalık. 
lnrında bir tnyfun esnasında kazaya uğ-1 

rayİp batan Ertuğrul gemisinin ıehit· 
Jeri namına yapılacak yeni !bidenin te. 
melatınn merasimi Japon hükumeti mU-

• 
messilleri, ada Jıal~ı ve sefaretimiz er· 
kanı bulunduğu halde yapılmıştır. Her 
Sene .. bjdede dini ayin yapan adalıla:: , 

• ~ -d din! bir yin yilpmı§ludır. Se. i 
ffrimız Hüsrev Gerede Japon hüküme 1 

tine' ve halka te~ekkür etmiştir. Japon 
rndvolan ~bu hadiseyi bütün dünyaya 
yayarlten Atntilrk Tilrkiycsi hakkındnı 
da izahat verrtiişlerclir. 

Filistin de 
isyan 

Yakında tekrar 
başhyacakmış 

Kudüsten Deyli Telgraf gazetesi mu
habirinin verdiği malUmata naıaran, 

Filis•.ine Arap ihtilalcileri İngiliz tetkik 
komisyonunun hareket günü veya M4· 
sa b:ıyramında tekrar ihtil!l hareketine 
ba~lamal: kararını verırıiş~erılir. İhtilali 

iraka iltica etmi~ o?an Fevzi Kavukçu 
idare edecektir. 

Fevzi K:ı.vukçu, hak hükumetini si
lahlı olarak Filistine müdahale ettirmek 
istemc-ktetlir. 

'froçlı i Meksik aya 
gldebl iecek 

Meksika hükumeti dahiliye nazırı, 

sabık Sovyet harbiye komise::i olan ve 
simd: Norveçte ikamet eden Troçkiye, 
her türlil ııivasi faaliyetten ictinap ıar· 
tile, Meksikoda ikamet cdebilece~ini 

bildirmi~tir. 

• Maa.rit vel<Alet1 tefti§ beyeU rebl ve 
yük.sek tedrisat mUdUrU Cevat dün 1ehrlll1i 

ze ıelmiflir. * GUmrUklel' Calatadakl yeni binaya. bu 
ayµı 24 üm:ıen itibaren ta§ı:nınağıı. ba§laya. 
caktır. 

• Ra~T&m dolayıslle §ehrlmize gelen malt 
ye vekill Fuat Ağralı ve ma.ı.ıye mu.tep.rı 
maliye J~clrlle meşgul olmaktadırlar. 

* Ankara hukuk fakWtcli t&lebelerl ta 
sarrut luı!taamm eonu mUnuebeUle bugün 

bir toplantı yapacaklardır. 
• tetanbul hukuk fakWtuı ikinci smıt ta 

lebesinln dört senelik tedrisata dahil edilme 
mctert hakkındaki m.Uracaatıarmm kabul e 
dilccetl anl~ılmaktadJr. 

• ırak hUkQm ti Ankarada 250 bln tbcı 
llz llraısı earllle yeni bir ~taret blnuı yap 
tıracıı.ktrr. • 
~ •oo.ooo tane 1SO ve S0.000 tane 1000 

llra1ığm • Londra.da basılması kanunusanide 
bltectktlr. 

• Yt'nl ihracat kontrolörlerinin tayinleri 
yapılmıştır. tııtanbula da kontrol!Sr olarak 
Sıı.llh Zcl;l tnyln edilrniştır. 

• Lehistan tutun inhisarı mUdUrU yıı.Ju.nda 
memleketimize çclt'cekUr. Polonya. rejisi §im 

dl aldığı tUtUnlcrc UO.vcten o zarIU!Il yeniden 

tUtUn al:ıcnktır. 

oı,arrla: 

• Lclılstanm hariciye nazın Bek Le.hl.sta 
nın hıırlci siyuJctinden bahscdcrkçn ı;eı;cn 
sene oldn'!U gibi bu SC'ne de Çekoslovakya 
dıın bıı.hsetmeml~tlr. 

• Atlnıı. e'ı;ımtz r.uşen E§re!e mera.simle 
Yunan ccleti P~rııa:ısı.ıs ccını:·"tı n:-.alıf;'l t.ev 

clh ocllJ m !ıtır. 
• Balltan lhr:ı.ı;: bankaları dirclttürlcri to?. 

lantuıına Arnavutluk merlce:ı; bankası dl;ek 
törllnUn de gi!lmesl ~klenmektedlr. Bnnka 
cıı:m dUn Yunıın kralr kabul etmt,otır. 

• Bul&arlıtan halkçı soı;yll,liı;t parti•! nılsl 
ve ııahık r.uıgar başYcklll Çwıl~o! yaptığı &O 

yl\hatte;ı So:yaya dönmll§tUr. 
• ttaıynn asker! tnbrlkalnn mUdUrll yeni 

lto.lyıı.n taynyrelerlnl gts1Jtermek Uzere Bul' 
ganatnna ı:ttm~tlr. 

• tngl'lzlarlc ltı:ı.lyıı.nlar arumdakl mUzcı. 
k rtılerin tam bir itil~fla nettcelenmlı oldu 
ğıı lınbcri mevsimsiz addolunmaktndır. Haki 
katte gl.irU~Ulecek daha bazı noktal°'{ vardır. 

Kanser. 
Diğer memlelietlere · 
nazuran · Tilrklyede 

daha mı fazla ? 
Üniversitede yeni kurulacak kan

ser arattırma enstitüeü için hazırlık
lar yapılmaktadır. 

Memleketimizde 4canşer di~er 
memleketlerden daha farkh bir vazi
yet ;ırzetmektedir. 

MeselAF ransada yapılan ~tatistik
lere göre, ancak 40 la 60 yaş arasında 
ki kahil insanlarda görülen kanı~re, 
memleketimizde, maalesef, genç bün
yelerde .sık sık tesadüf edilmektedir. 
Yalnız bu hususta, şimdiye kadar 
u1uayyen kanaldan geçen herhangi 
birunıerkezi taani' olıınaiı:lıiı ~in hf'ddw 
ki ve k~ti bir rak.;l!rl söylenemettıcik· 

turanlard.an mevki ücreti alab:Ur, d' • 

yakta durnn?.<ır ikinci mevki ilcret ve ' 
rirlcrdi. 

Dalıc. henüz bil- tccril~ deı,-re6iııP 
olan araln?ard.aki t.Mtilxıtın halk"f?t lt 
hine yapılara1c kat'-i bir ~ckl.e kmrııY 
m~ı 1.azımdır di~ dü.Jüııiıyoruz. 

Halkın Dostu 

tcdit .... iıd..:!ı .~ l ri 11.ııı '"tsi tf• . ltı ..!.,_,. _ __,~~.......,.~~-,...._,~~~ 

Grela Garbonun 
elblselerl· tutuşmuş ~ 

Bir ak~am gazeteainin kemali ı 
hemmiyetle yazdığına göre ain~~ 
yıldızı Greta Garbonun elbiseleri bil 
elektrik konaktı neticesinde tut1lf' 
mus ve artist bağırarak imdat iıtenı1 

ğe başlamıştır. Aypi sahnede rolü~ 
lan Rober Taylor artisti kurtarnı" 
istemişse de onun da elbiseleri tut'-'r. 
muıtur. Ştildyo itfaiyesi iki arti~tı 
müşkülatla kurtarmrştır. 

Bununla beraber, muhtelif cerrahi 
kliniklerde, ilk defa olarak teaiı edı
len radyoloji enatitüıü ile muhtelif 
hastahane ve hususi kabinelerde kan 
ıer vakalannm - bilhassa kadınlar
da meme kanıerinin - tüberküloz· 
dan sonra geldiği bir hakikattir. Bu 
hususta Kanserle Mücadele Cemiyeti 
reisi İsmail Kazımın bir yazıımds 
memleketimizde 1 O la 20 araımdaki 
kadınlarda 4, erkeklerde 5; 21 ile 40 
yaş arasındaki kadınlarda 118, er .. 
keklerde 50: 41 le 60 yaı arasındaki 
kadınlarda 184, erkeklerde 124 ve 
60 yaıındnki kadınlarda iae 47, er· __ ......;.~ __ ...;_ _____ _ 

keklerde 57 olmak üzere 579 kanser
li gösterilmektedir. 

Hususi mahiyette olan bu rakam 
larClan kadmlann erkeklerden -:lana 
("ı:)k kansere yakalandıkları da: anla
sılmak tadır. 
---~-~~-~--~~~-~~ 

Romanya Hariciye 
nazırının Parlstekl 

temasları 
Pariste bulunan Romanya dıfiıleri 

IJilkanı Antonesko dün Fransız hariciye 
nazırı, harbiye nlZlrı, genel kurmay 
ba~kanı ve hava nazırı, ile uzun müd
det görüşmü~tür. 

Bu konuşmaların küçilk itilafla Frın· 
sa arasında bir askeri tcgriki meıaiye 
t:ı.,lH'k .cttii!i söylenmektedir. 

:>,. ~'" 

Vltrtnler iyi tertip 
edUm~mlş mi 'l ·~ 

tkti.sat ve tasarruf ha!ta~.~~n '°:~ 
münascbctile dün aktım bn JUrl he)' 
tktiaat vekileti · tefti§ heyeti reiıi fiil" 

nü Yamıının d~ iJtirakile. !erli mallat~ 
iüalenmit bütün vitrinlerı ,:eaısil , 

sonra radyo ti~etinde . iktir;at vekilini~ 
reisliğı altında toplanmıştır. 

Falcat toplantıda bir kııun ~·.bu 1~ 
ne yerli mallP.rl~ siislenen vıtrınle~. 
çok ihmale uğradığını ileri ıürerek 1 

1 • teı:t'lt ramiycnin ve::ilrnemesinl ısrar n ıs , 
terdir. Burıun için jüri u;:un bir i!jtifl" 

dnn sonra karar veremeden dağtltıı'f 
tır. 

Tayyareler arasında sıı?h güvercini . <J'I' 
Tayyareci (Güverciai i.!(Jret ederek o.rkadıa1 tıa) - Bu yent a'3tcmı bir t _.,, 
yare galiba! - Fransız karikatUrU 
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Dünya nasıl 
1 dlYızellr? 

, ~=::e acıklı bir manzarayla Satış 
KaıdınDaıran 

sakalı 

3 

Son Posta re/ikimizde Ercümcnd: Ağzına. kadar tat yüklU bir araba. k ,., 1 • 
lir yokuştan yukan çekilmek isteni- oopera 1 erı 
.tdıi. Fakat ona'koşul~uş olan atlar B istihsal senoglndel 

~ıdGbir kapaklanıyor. dizleri kaldırım U "'eo 

Deniz bankası ] 
Projesi hazırlanarak 

vekile verildi 
öğrendiğimize göre yeni kurulacak 

''Deniz bank., hakkınd:ıki kanun proje
si tekemmül etmiı ve İktisat vekiline 
verilmiştir. Projenin Meclisin bu devre.. 
sinde çıka:ağı anlaşılmaktadır. 

Nafıa fen 
memurları 

Kurstan geçerek 
Mühendis Unvanı 

alacaklar 

Eh.Tem Talu da kadınların sakalıtıdmt. 
"bahsediyor: Şu lzrrıArde ~hıira geU. 
hastalıktan. VstM §öy"le diyor: 

~arma &Urterek kan içinde kalıyor k uru l m 8 ğa 

. ~bacı insafsız bir adamdı ve ha, başlanıyor 
1 lire k~mçıyı sallıyor, zavallı hayvan- Hükfunet satış kooperatifleri teşki-
, ~ sağrılnrında ve kaburgalarında latını gelecek istihsal senesinden iti
~?' çizgiler, kabarıklar hasıl oluyor- baren teşkil edip faaliyete geçirmeğe 
~ karar vermiştir. Bu işe büyük bir ehem 

''Deniz bank,.ın kurulmasına ait proje 
hakkında aldığımız mallımata göre Dev 
Jet denizyollan id.ıresi, Akay, Havuz
lar ve fabrikalarla balıkçılık enstitüsil. 
yeni kurulacak deniz mahsullerine ait 
konserve fabrikaları ve ıüngercilik şir
keti bu bankaya merbut olacaktır. 

Atlara baktım: İnce bacakları, ince 
· lovdclerl, güzel ve sevimli başlan çe
• 'ilk vilcutlariyle Arap veya İngiliz ka
~ ~dan olduklarma şüphe yoktu. 

Runlar, yarış için, binek için, hiç de
b1se &Uslü ve hafü bir faytona koşul
'2ak için yaratılmışlardı. Fakat tali 

~ lan şu yokuşta şu taş yüklU arabayı 
l!iruklemeye mahkU.m etmişti. 

' l. Nice kalın bacaklı, koca sağrılı, ka
-.Saba atlar gördUm ki zarü bir ama

' ~un altında ağır ağır yürüyorlardı. 
· lnsanta.r <ia böyle değil midir? 

\raradılıg lıısnnları yaratırken: 

- AI bir u§ak! ... 
- Al bir kumandan%_, 
- AI bir doktor! ..• 

- 11te bir hamal!-. 
- Bu da bir ressam! .. , 
biye hayata fırlatır. 

l'akat bakarsınız ki uşaklar elendi 
tı!rnuş. Kumandanlar mekkare nef erli
t:ııde kalmışlar ... Doktor nalband ol-

1 ~Uş ve nalband!ar doktorluk ediyor-
'Q', Hamallar sırta biniyorlar ve süva-

~er hamallık yapıyorlar. Nice bada-
• ıı.cılır ressamlık taslamakla iken ni

te ressamlar da badanacılık yapmak 
lılccburiyet.inde kalıyorlar. 

ı Kcşif elr keşifleri, icatlar icatları ko
~lıyor. 

~

1 
licr şeyde baş döndürücU bir ilerle

~e var. 

lııtrfı.~ttt.rıhUtün btinlara rağmen işler 
""-r,.- ;, .. ~ uuucınnJ ...... 9'-'-ı.G ~"'4ı.J_. 

~r yerlerini bulmuyorlar -ve herkes 
)erli yerinde çalı§amıyor. 

llerkesin kabiliyetini keşfedecek ve 
~rkesi yer:nde kullanacak olan kuv-

~~ttir ki 6U insanlık dU.nyasmda ve şu 
• ~ toprak il.zerinde en bUyük in.kıla
. npacaktır. 

'- Kadiroan KAFLI 
-----------------------------
rtgiltere ile .de· 

~~:z müzakeresi 

miyet verildiğinden teşkilat da teenni 
ile kurulacaktır, 

Satış kooperatifleri mUstabsilin ma 
Imı ya doğrudan doğruya hariç pazar
larda satacak, yahut ihraç iskelelerin
de ihracatçı tacirlere devredecektir. 

Maa.mafih hükumet bu işte milesses 
ihracat firmalarının vaziyet ve mev -
kilerini de .ehemmiyetle düşünmüş bu
lunmaktadır. 

Kooperatifler yalnız müstahsilin ma 
lmı satmakla kalmıyacak, ayni zaman 
da tohum, göztaşı, kükürt, potas ve 
saira gibi ihtiyaçlarını da karşılıklı o
larak temin edeceklerdir. 

Bu suretle gelecek istihsal senesinde 
milli mahsullerlmfade zaman zaman 
görülen ve memleket iktısadiyatmda 

büyük yaralar açıi.n f ia.t dUşürUlmesi 
gibi hallere mevdnn verilmiyecektir. 

Kasayı boş 
bulan hırsız 
intikam almış! 

Galatada Mahmudiye caddesinde ko
misyoncu Pehtivanyanın 96 numaralı 

dükkanına kilit kırılmak ıuretile hırsız 
ginnittir. Hıuır yaktığı mum ışrğı sa
yesinde içerdeki kasanın da asma kili.. 
dini kırarak para aramıştır. 

Hırsız kasada para bulamayınca kız
mış .olacak ld kasanın dibine piıslemiş, 

bir k'lt elbise ile bet tane otomobil':.u· 
ati alıp kas;mı§tır. Hırsızın sabrkahJar. 
dan Dursl!n, diğer ismile Lutfi olduğu 
anla~!lmış. yakalanmıştır. Saatlerle el
bise de sattığı yerden alınmı§tıT. 

Banka, Türk deniz ticaretinin, deniz 
avcılığının, deniz mahsullerini işlemek 

tekemmül ve inki~afı için doğrudan 
doğruya v~ya şirketler teşkil etmek su. 
retile sermaye koyacaktır. Bu meyanda 
hu5usi ellerde bulunırn şilepçilik, babk
çıhk ve süngerciliğe de kredi açılacak 

onlar da himaye edilecektir. 
Deniz b:ınkın merkezi lstanbulda o

lacak ve başlıca sahil §ehirlerinde §Ube. 
Jeri bulunacaktır. 

Atatürk 
Yeni lngillz Kralını 

tebrik etti 
Cumhur Başkanı K. Ata.türkle ln

giltero Kralı Altıncı Georges arasında 
aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Majeste Altıncı Georgcs 
LONDRA 

Majestelerinin kudretli Britanya tm
paratorluğunu teşkil eden milletlerin 
mukadderntmı ellerine aldıkları esna
da. kendilerine en har ve kalbi tebrik
lerimi takdim etmek isterim. Bu vesi
leden bilistifade majestelcrile haneda
nı kralilerinin saadetleri, Britanya 
milletlerinin retahı ve memleketleri· 
miz arasında mevcut an'anevi dostluk 
bağlarmm takviyesi hakkındaki en gU 
zel temennilerimi arzederim. 

K. Atatürk 
Türkiye OwmJwriyeti Başlcam 

ANKARA 
Tahta cülôsuın mU.nasebetile hatır-

R t h il d •• U nüvaz telgrafınızı almak, mister pre-
B SO ane m Ur sident, beni çok mütehassis etti. Güzel 

A 1 manya dan dön d U temennneriruı.e bütün samimiyetımıe 
Geçeiılerde bazı aletlerin alınması teşekkür ederim Memleketlerimiz ara

için Almanyaya gitmiş olan rasathane smdaki dostluk münasebetlerinin, mü
tekabil menfaatler ve ın:.Iletler a.rasm

müdiri Fatin §ehrimiı.e dönmüştür. 
daki sulh ve refahın inkişafı nef'ine 

Rasathane mUdirimiz cazibci arziyel tekamül etmede berdevam olması en 
kuvvetini ölçerek tesbit edecek bir a- har emelimdir. Georgea 
leti tecrübe etmiş ve bu alet alınmış- -----------------
tır. 

l)avell kabul. eden 
lıt Karadeniz devleti Adana sey.Abı 

Törk lyedlr . dolayıslyle taziyeler 
~ lıl loıadradıki ingi.liz -:- .1:ürlı: konuş
ıl . :U:ın hakkında dün malumat vermiı
,. \ile. 'l'imes gazetesi de bu hususta yaz· 

u dıir bir makalede şöyle denilmektedir: 
" "R ~ n efakatindc yarbay S,üreyya Deniz· 
·ıı ıw \'c binbaıı Rifat Ozdcı olduğu halde 
ı {·u 
~ tk:ye büyük elçi!i dün Hari.iye Ne. 

( r,tı:ıi ziyaret etm:,tlr. 

i~ /\ Sefir İngiltere Hariciyeainden Mr. 
ıc· ~ drian Holman tarafından refakat e-

1~ t 11llekte olan Nazır vekili Sir Robert 
ı• iitaigie tarafından kar\ı1anmı§tır. Bah-ı 
j' h~c dairesindeh !üzbaşı Philips ve bin 

1 ~~r 'Bellin de hazır bulunduğu bu mü. 
~ .atta Baltık ve İskandinavya devlet
~ tılc rnüzakeresi cereyan etmekte olan 
~ i 936 Londra deniz muahedesinin ana 

\ lhırı dahilinde iki taraflı bir bahri 
~lll:ışına akdi ımkanlannı tetkik etmek 
~er 'h . ı 

1 c ı zart mllzakereler cereyan etmı~ 

BlrlnclkAnun - J93ô 

Hlcr1: 13M - Şevval 5 

Ankara: 18 (A.A.) - Fransa, Sov. 
yet birliği, Amerika büyük elçileriyle 1 

Yugoslavya ve Bulgaristan elçileri ha-1 
riciye vekaletine verdikleri takrirlerde l m._ ___ _,. ....... .---ııımı:ııdllt 
Adana SeyUib fetakctlnden dolayı hü- ('.-ü,.,.,,,,t>otuıu 

7,22 
kCımetimize teessür ve taziyetlerini bil. 
dirmi§lerdir. Macar sefiri bari ;iye veka Valul .S.lıalı Oı:rlı 

Jetine blzzat gelerek teessürlerini ifade 
etmişfü. 1 r.~ lS,ISl 12,11 14,31 16 . .fS 18,22 IS,34 

Fransa hariciye nazın ile İran harici- clo 1,09 7,28 9,48 12.00 1,39 12,ISl 
tu•~o 

ye veziri de Hariciye vekaletine bir tel-i ••••••••••••• 
graf göndrrcrek seylab fe!aketinden do .GECEN SENE BUGUN Nt:: OLUU"' 
layı hü.l:ümetimize taziyede bulunmu1-J İtalyan _ Habe~ harbi bUlUn §lddcUte ~e 
lar<lır. va.nı etmektedir. 

Şehrimizdeki nafıa fen mekt~bi
nin yeni çıkan "teknik okulu.. ka
nununa uydurulması için harc!kete 
geçilmiştir. 

Teknik okulları hakkındaki bu 
kanuna nazaran okul iki devreli ola
caktır. Birinci devreye orta me'-ttep 
mezunlan alınacak ve bu devre iki 
seneli olacaktrr. Bu devreden çık•m
lar fen memuru ismini alacaktır. lkiP 
ci devreyi bitirenler ise mühendis na· 
mmt alacaktır. Bu devre de iki sene· 
liktir. 

Halen nafıa vekaleti teşkilatmcfu 
çalı,an nafıa fen memurlarınc:Lın ya
şı kırkı geçmiyenler • istidatlı iseler • 
vekaletçe seçilerek mektepte açılacak 
kurslara posta posta sevkolunııc.ak
lardı.-. Kurstan çıkan nafıa fen me· 
murları da mühendis unvanını hkiz 
olacaktır. 

Nafıa fen mektebi yeni şekJivle 
Avrupadaki emsali derecesine gele
cektir. 

Ayni zamanda devlet demiryoila 
rrnın cer kadrosu boşluklarını doldur
mak v~ günden güne inkişaf eden 
sanayi islerinin istediği elemanları 
yetiştirebilmek için de mektepte bir 
de makine kısmı kurulacak, makine 
mühendisi ve fen memuru da ycti,ti
rilecektir. 

Bir haftada 

95 kaçakçı 
yakalandı 

Bunlardan dUrdil 
mllsademelerde 

öldlirUldll 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, dördü ölü doksan beş 
kaçakçı, 2695 kilo gümrük kaçağı, 168 

kilo inhisar kaçağı, iki silah, on dört 
mermi, dokuz altın lira, on iki Suriye 
notu, 872 türk lirası ile elli altı k~ 

çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

" Tllrkkuşu ,, nun 
Istanbul şubesi 
"Türk kuşu,, havacılığı bütün 

halita teşmil için Ankara, İstanbul, 
lzmir. Adana ve Mersinde birer Türk 
Kuşu şubesi açmağa karar vermiştir 
Türk Kuşunun lstanbul şubesi ç.ar
şamba günü saat 17,30 da açılacak
tır. 

iste panın suçu 
sabit görülmedi 
Zabıtaya hakare ve rüşvet tek

lifi suçlarından mahkemeye verildi
ğini yazdığımız T ahtakaledc çöm
lekçi lstepanm duruşması bitmiş ve 
zabıtaya hakaret suçu sabit görü'mi
yerek beraetine karar verilmiştir. 

.:~6,kiye bk Kuadeni• devleti olmak'ı Biçare yayrunun alnma 
~ :trhe son .zamanlarda fogiltere ile b · ı 

kara damga vurmağa 
<'Ya arasında cereyan etmekte olanı anasının 1 e 
~~UJmdarla bittabi çok alakadar ol- (S. Yıldırım) lmzasilc aldığımız bir mektupta deniyor l 
~ § \'C Pu milzakerelerin inki~fı hak. ki: 
t~~ kencfoine malumat verilmesini ''Ayda 150 lira getiri olan 25 yatında bir gen::im. 

Cttnişt:r. Uç Se!1edenberi kocası ölmüş genç uir bayanla tnn:şıyo-
~936 tarihli Lonclra muahedesinden rum. 
~·ta deniz si!ahlar.nrn tahdidini müra- Aramızdaki samimiyet o kııdar ilerledi ki iki aylık 
~ l tU Ctrnck Uzere denizci devletlere n· bir çocuğumuz bile var. Kendisine her ne kadar evlenmek 

hakkı yo~<tur 
böyle ols:ıydı sizden bir çocuk dUnyaya getirmezdi .. Ço

cuk o~duktan sonra evlenmeniz bir zarurettir. Çünkü hiç 

bir günahı olmayan biçare bir yavrucuğun alnına ebediy

yen silinmiyecek kara Lir yazı yazmağa hiç kimsenin 
hatta li.zzat anasın•n bile ha!<kı yoktur. öyle ümit ediyo-

ruz ki bu bayan size ya bir kıskançlık işinden veya başka 
t>ir meseleden kızgın:lır ve onun ıc;ın evlenmiyor. 

Erkeklerle müsavat yarışında hiç 
bir .şeyden kaçmmıyan, hakla.nndnn 
kıl kadar feragatte buln.nmak istemi· 
yen kadmlann, sonunda bu noktaya 
varmalan zarurt idL 

Ra.bbimin hikmeti bunda da tecelli 
ederek: 

- Erkeklerle bir mi olmak istiyor
sunuz? Alın sir.e!. buyurd\L 

Şimdi artık, kadınlarla aramızda., 
ancak pek ehemmiyetsiz bir cinsiyet 
farkı kalıyor. 

Lakin, sakallı bayanlarla şöyle kar. 
şı karşıya otunıp da, kendilerine bazı 
öğütler vermesini pek arzu ederdim. 

Bu mümkün olam.ıyacağma göre, o 
öğütlerimi mUcmelen burada vereyim: 

Evvela: Sakallı olmak, başlı başına. 
bir marüet değildir. Eskiden sakal ta, .. 
§ıya.nlara hürmet gösterilir, kendileri· 
ne ağırbaşlı denilirdi. BugUnkü günde,. 
sake.l sahipleri bilakis kainatm sara-
kasma maruz bulunuyorlar. Bu nokta.· 
ya. bilhassa dikkat buyunılmasmı ve 
bu recüliyet alameti ile fazla tefahür 
edilmemesini hassatan a.rzederim. 

Saniyen: Sakal, tehlikeli bir nesne.
dir. Onu başkalannm ve bilhaıssa karı. 
koca gibi yakınların eline vermemeğe 
azami dikkat etmelidir. Zira, bir de
fa sakal ele verildi mi, maazallah, o
nun peşi eıra insanın hüniyjti, raha
tı, huzuru, her §eyi birden gider. 

Salisen: Sakal ağannıya görsün! 
lnsan, yok sakaldan ak sakala geldi 
diye hürmet görür sanırsanı~ haşi, as 
Iı yoktur! Bu, bir zaman belki öyle 
imiş ... Fakat bugüne bugün muteber 
olan, bilakis ak sakaldan yok sakala. 
gelmek, ahır zamanında şabıemretliğe 
rilcu edebilmektb-. 

İşte, kısaca diyeceklerim budur. 
Sakalları çıkan bayanlara bu maz • 

hariyetleri milbarek olsunt Vaktim oJ. 
sa, ben de eski divan şairleri gibi ken· 
dilerine manzum bir sa.~al mübareke
sl yazar ve hediye ederdim. 

Ne ya.payım ki, bunun artık modası 
geçmiştir. Benim şimdi yapabileceğim, 
bana adresini bildirmek Iiltf unda bu
lunacak sakallı bayana en iyi tıraş bı
çağının hangisi olduğunu söylemekten 
ibarettir. 

çnzmevı aşan 
mlYı'teehassıs 

Kurun'da Hasan Kumçayı orijino1. 
ve hakiki bir hikaye ile memleketimi
ze getirilecek mliltehassısların nasıl of. 
malan 16.nmgeldiğini §öyle,ce anlatt
YCfT': 

''Büyilk harpteydi. Orduda.ki AJ. 
manlar arasında Pussel paşa isminde 
bir za.t vardı. Bu zat bir gün harp sa
hasında. askeri nakliyatı yapan deve 
katarlarını görmüş. Kendi kendine dü
şünerek: 1'Türkler bu hayvanlara yük 
yüklemekte çok zorluk çekecekler. Şu
na bir çare bulayım .. ,, demiş. Devele. 
rin iki tarafına merdiven ~klinde ku· 
rulabilecek bir iskele nilmunesi yaı>
mış. Fakat bir Türk zabiti ''Bu iş böY• 
le sizin sandığınız kadar mr bir şey 
değildir... diyerek develeri ıhırmat 
suretiyle nasıl yük yükletildiğini ve 
nasıl yüklerin indirild!ğini gösterince 
zavallı Alman generali hayli utanmış. 

Bu hfı.disc eu cihetle manalıdır ki, 
A vnıpada.n getirilecek mütehassısla

rın yalnız kendi memleketlerinde değil, 
bütün dünyaca tanın.mı§ otorite olma.· 
lan ve Türkiyeye getirildikten sonra. 
da hakikaten kendi ihtisasları harici
ne çıkmamaları lazımdır. Aksi takdir
de Pussel paş~m develer i~in tahmil 
ve tahliye aleti icat etmesi kabilinden 
vakalar karşısında kalırız. Yarım A
lim, yahut yanm mütehassıs ile tam 
cahil arasında ""''c fark yoktur.,. 

Hlndlstanda ilk TUrk 
mümessil 

l'u 1 eden ·t·c Kara'aeniz devletının geçi~iyoruz. Ne yapayım?.,, 
~~:::t tarn!ındJn vuku bulan da;e_til teklif cttim::e de kabul etmiyor. Her dakikamızı birlikte 

~i tklye oluşu bu nlakanın samimiyeti. CEVABIMIZ: Sizinle evlenmek istememesi çaşıla-
Kendinizi ona :ıHettirmeğe ve itimat telkin etmeye çalı. l 
sınız. Ve çocuGunuzun istikbali için biran evvel evlenmek 
için ne fcdal::irlık yapmak Iazzımsa yapınız. \ 

"Tilrkofisin yeni ihdas ettiği Bombay 
ticaret ata§eliğine tayin edilmiş olan 
Turhan Cel8.l Baray, Portsait yoluyla 
memuriyet mahalline hareket etmiş -
tir. Turhan Cel!l, Hindistanda. Türki
ye cmnhuriyetini temsil eden ilk res
mi mümessil olmaktadır& ~tistcrir.,, cak bir iıtir. Aşkından §Üphc etmek istemiyoruz. Çünkü 



~d ze ll{k Doktor_,_ 
• 

verıvor. 

B Av A N LA R Gazeteınlze, "Güzellik doktoru.. adresi 
ce haklld veya mUatear adlannu:la ııora 

cafmıa suallerln cevaplarmı bu sütunda bulur1JUDuz. Bu cevaptarr- Pariste anl&fmI§ butuc 
t'uğu.muz güzfıllik mQeaııeaeai vermektedir. GQzelliğinJ%l cokaan bırakan kusurları.nız.ı bize 
ya.zmr& 

"1" ..... • •• • "'-=ir 1ın - 1938 

VAR 1 N ................. ~·········-·-· :::::::::=::111 •• 
Matine saat 16 da, 51.ovare •a•t 20. 15 L 

pr. Zati Sungur 
Veda müsameresi münasebet: le 

HarlkuU\de bir progranı. Fiatlarda büyük tenzllAt 
ve programa ilAveten: Güstav Fröhlih' in· 

-40- I 
KadıköyUnden Beyaz Gül imza.sile 

soruluyor: 

':;:,,burnumla 96M1n tuna haµie par Ç A p K 1 N M a L A Z i M 
Ce16vap: ~- IFnOmn srösteırftDe<ee!ktç:Dır., #'N4$ıl tuoolet !fGpmam. ldzımgeldi

ğini bir türlü bulamıyorum. sı yaşın
dayım. Göz1erim 8iyah, cildim ouJ:uk
~ beyazdır. Saç'Uınm kcyu kıahueren
gL ve dalma arkaya toplarım. Yüzüme 
koyu bir renl; uersenı yakışır mı' Çok 
mcyva yiyorum, lm beni şişm.anlatır 
mı1,, 

YB§mızaa olduğunuz halde 

göğsünüzün yumupklığı tabii hoş •.mmmmımm~m F E R A H S i n e nı a d a miii&1111ı 
bir §ey değildir. Bunu çoktanberi --------------------------------------

Cevap: 
Bu yaşta fon yapmak, yani yüzü 

nüze renk vermek hiç de hO§ bir şey 
değil, bu çirkin olur. Mektubunuzda, 
yüzünüzün kısa ve biraz geniş oldu
ğunu yazıyorsunuz. Dudaklarınıza 
çok boya sürmemeniz lazım. Saçlan
nızı arkaya doğru toplamakla iyi ya
pıyorsunuz. Yalnız saçlannm sık 
sık kestiriniz. Fazla saç size pek de 
yakı~maz. 

İfrata gitmemek şartiyle meyve 
sizi §İşmanlatmaz. Yüzünüze koyu 
renkte bir pudra :türünüz. 

- 41 -
Bebekten MürUvvet adıyla sorulu

yor: 
"16 YIJ§ındıa!l'm, kUom 50. boyum 

1,60 dır. Genç yaşıma rağmen meme -
letim oldukça dilşüktUr. Ne yapayımt 
Çok il:tlllüyorum. Sonra, boyandığım 

tedavi ettirmeniz icap ederdi. Sonra, 
sü~yen takmanız laznndı. Maamafih 
henüz geç değildir. Çok, pek çok jim
nastik yapmanız lazım. Bilhassa, kol
)armızı göğüs hizasında iyice germek 
ve kollarınızı havaya kaldıracak hare 
ketlere ehemmiyet veriniz. Bol bol 
yürüyüş koşu ve her türlü spor ya
pın. Henüz gençsiniz böyle şeylere 
epey vakit bulabilirsiniz. Bu yaşta 
boyanmamı: hiç de iyi bir şey değil. 
Bu size güzellik vermekten ziyade 
yüzünüze §ımank ve çirkin bir tavır 
verecektir. Siz yaşta kızların boyan
ması çılgınlıktır. 

Yüzünüzle cildinizdeki parlaklığı 
gidennek için en basit ve iyi çare yü
zünüzü stc.8k ve iyi sabunlu bir su 
ile yıkamaktır. 

Öl Um 
Gazeteci arkadaşlanımzdan ve Ana

dolu ajansı muharrirlerinden Salim 
Hamdinin 12 yaşındaki oğlu Kemal ve 
fat etmiştir. Arkadnşmuza ve ailesine 
en derin taziyetlerimiz.l. bildiririz. 

ı ·-.. -........... _ ........... -.. · .. -·-· .. -· ......................... ._ ........................... . 
ıHABER . 
i 
i . . .. 

Memleketin kültürüne hizmet 
etmek maksadile 

f 1 : ikinci kAouo 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 1 
! 

vermeğe başıyor 
1000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ

renmek metotlarının en mük~eli olan bu takrirleri, dilimiz.!, 
memleketimizin tanınmış lisan hocalan tatbik etmi~lertlir. 

Kendi kencanoeırnıne 

. Fransızca, Almanca, lngilizce 

l
! Öğrenmek iatiyenler bu dersleti takip etmelidir. 

Her lisan 90 deraten fazla ıünniyecektir. 

i Memurlar ve asker er 
i • Üç aylık abone fiyatı olan 400 kW'Uf üzerinden % 1 O iskonto 

görecekler ve bu miktan aylık müsavi taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

Lim ve adresler okunaklı olmahdır. 

r HABER gazetesi 
ISTANBUL 

Gazetenizin Fren•ızca, lngltlzce, Almanca t•) ll•an 
deralerlne devam tçln abone oluyorum. Birinci 
tak•lt olan t20 kurut ile gllnderUmlftlr. 

Adre•: 

imza 

·----------------------------------------------

çnnce onsano 
deıtsneırn 

Haber yılbaşında rsan 'derslerine 
ba§lıyor. Fakat telaşkımn.ayur:z, ne 
bu dersi vererek, ne de öğrenmeye 
bmrü yetecek babayiqU bulunrıuıdığ1 
içitı bunlar arasında Çince dersi yok-
tur. Çince yukarda gördüğünüz bfrkaç 
misalden a111aştlacağı veçhile dünya
nın en zor li.sanıdır. 

Amerikan 
donanması 
35 bin tonluk 

gem ilerle takviye 
edlllyor 

Londra deniz anlaşmasının müddeti 
bu senenin sonunda bitecektir. Bunun 
için anlaşmaya dahil diğer devletler gi. 
bi Amerika da bütün dikkatini filosu-
nun inkişafına hasredecektir. 

p BiR SÜRPRiZ; BiR ZlY AFETi MUSiKiYE 

25 A~ANVOSSV RA~KO 
ÇOCUK ÇL~GENE ORKESTRASI 

Hareketini birkaç gün daha tehir etmİf olduğundan 

Tepebaşı GARD EN deki 
Son seanslannclan istifade ediniz. Bugün ve yamı aaat 1 7 de 

dansöz N l T A · ve R O Y'un iftirakiyle büyük MA TiNE 
DiKKAT; DIKKATJ 

Noel ve Y ılbap geceleri 

REVEVONLARI 
Ayni müdiriyet tahtında müştereken ayni lüks yemeklerle 

Maksim ve Garden 
Lokanta dımsiglerinde tesit edilecektir. Yeni program ve 

görülmemiş eğlenceler. Zamanında kaydolunuz. 
Telefon: Maksinı: 42633, Garden: 42690 ··--:• .. ... . . 

M E L E K Sinemasında 
MA~THA EGGlERTD=l'ln 

Parisli Şan töz 
aevam ediyor 

ilaveten: Paramount Jurnal: lngilterenin son krallık hadiseleri 

Gıl---
bütün tafsilatiyle gösterilmektedir . 

Bugiln J p E K Sinema•ında 

Çölde bir Türk genci 
Türkçe sözıil - Trk~e musikili şaheser 

ilaveten: P ARAMOUNT JURNAL: lr gilterenin son krallık 

ı ............. hmamilii'sjemlemri•b•u•·t1ü•n•t•a•~•il•a•tiyml•e~g·ö··s.te•r•ilm .. ek·t~e·di··r ..... ~ 

Eşine rasgelinemiyen bir eser .•. 
Z evkme doyulmıyan bir neşe ••• 

Yüksekliğine yetiıilemiyen bir fazilet. 

Donannıa Geliyor 
Gençlik ••• Ateş • • . Aşk. . • Hayat . • • ve Zevk dolu 
LEWISSTONE - RUBY KELLER - DICK POWEL 

IJaveten: 1 - Büyük M:l~et Meclisir:in açılma töreni ve Ulu On~ 
Atatürkün irat buyurdJldan son nutuk 2 - A.nk·ırada cu.-nhutl" 

1 yet bayramında yapılan muaz..zarvı resmi geçit. 
Yarın saat 11 de teıızilith matine 

yükscllmiş olacaktır. 82 kruvazör, des

troyl"r, denizaltı ve tayyare gemisinin 

inşası pek yakında bitecektir. 

Son kongrenin kabul ettiği 528 mil. 
yon dolarlık kredi de yakında sarfoluna 

eaktır. İngiltere bir müddet sonra yeni 

zırhlının inşasını emretmeli beldeni 
Bu zırhlıların her biri 50 milyon -_,., 
ra mal olacak ve 38 lik toplarla teV' 
edilecektir. 1" 

(•) Takip etmiyeceğiniz ders isimlerini çiziniz. ı 94 2 senesinde Amerikan donanması iki zırhlının in)Clsını bitirecek olduğun 

Hava kuvveti ise 1942 de ~ 
1311 tayyare yerine 1910 tayyafeti, 
tiva edecektir. Gelecek ~~neler~ 
harp ve tarassut tayyare11 ınp 
caktır. ı .......... ·-··················••n••••••·~···--··-• .. ••H••••-· .. ···········-.. ·····•ftn••• ... ••••••••••···= şimdiye kadar görülmemiş bir dereceye dan Ruzveltin de 35 şer bin tonluk iki 

Mi ki Afrikada haydutlar cesinde . 
PiK 6UR'-IN 8!~ TİL)(i iLe
f<E~Ft c; .. <,VO,hJM 9i'Z. o,e-

1..INtiı'E l<AP~R KuM4N· 
~.....---l>AN SEN s;,.ı ••• 

8iZ.. SABAtU.İ~İM 
t>ÖN6CE6'iz_.ı ... 



Mazi ... 

Bu ihtiyar adamcağız, ruhunda. kaçı 
yaşmdanberi arabacılık zevkinin, at 
aşkının belirdiğini batırlıya.mıyordu. 
Yalnız şunu biliyordu ki, hayatının en 
hoş gegen devri, Abdillkerim paşanın 
konağında. ve köşkünde çifter çifkr 
landolar, faytonlar olduğu ve gerek 
paşanın, gerek hannnef endinin: 

- Recep ağanın kO§tuğu arabadan 
başka.sına binmeyiz! - dedikleri zaman 
dı! 

O, çocukluğundan beri bu ailenin ma 
iyetinde yetişmişti. Be.bası da kendı 

gibi, ayni evin arabacısıydı. Hulasa, 
sanatı da, kapısı da babadan kalmay
dı. 

Recebi çok sevdikleri için, evin çı

rak edilmiş kalfalarından birini, ona 
verdiler; a.hırm üstündeki seyis daire
sinin yansı kendisine tahsis edildi. tx:i 
de oğlu dünyaya geldi. 

Recep ağa, ErenköyUnün en şık, en 
göze çarpan, en mahir arabacı başısıy 
dı. Hatta babasını fersah fersah geçtl
ğini bile söylerlerdi. 

Hayatmdald ilk büyük acı, karnmn 
kaybetmek oldu. Darbenin sarsmhsın 
dan toparlanmak üzereydi ki, ansızın, 
umulmadık diğer bir keder yüreğini 

burmağa başladı. 

Hürriyet olmuş, ilk otomobil lstan
bula getirilmişti. Recep ağa, bunu gö
rUr görmez, kahkahalarla gUldü. 

- Aman yarabbi, ne biçim.siz, ne gU 
aUk şey ... Atsız araba ne çirkin dum
:yor ... Arabanın şanı, şerefi attır!... 

Buna kim biner? - dedi. 
Fakat, bu iddiası çok sürmedi. GU

nUn birinde, Abdillkerim paşa ailesi, 
bir otomobil almağa karar verdi... O 
gUn Recep ağa, kırk yıldanberi alıştı
ğı konağı ter~ bile etmeyi a.klmdan 
geçirdi... Fakat devrin icabatma bv -

ı,...,,---.~" iğineye mecbur kaldı. 
vrıor, Angıo - ıuııp, Ma"CB.r anar, 

birer birer, ya'.lıut çifter sa.tılmağa ba~ 
ladı. Nihayet bir tek binek atı kaldı. 
Fakat. çok !}Ukür ahmn namusuna te
cavUz edilmedi. Garajı başka bir yeı e 
yaptılar. 

Efendileri, Recep ağaya şoförlilk 
8ğreruncsini tavsiye etmelerine rnğ -
men, o, ilk defa olarak bu emre isyan 
etti. Abdülkerim. paşalar, belki onu 
koğarlardı, fakat böyle bir eski emek
tan kö~klcrine kapıcı yaparak gene 
de yanlarında alıkoydular. 

Oğullan doğduğu zaman, onları d:ı 
kendi gibi arabacı yetiştireceğini dü
şiliıerek sevinmi§ti ama, şimdi bu ma y 
munlarm boyuna motörden, virajdan. 
direksiyondan bahsettiklerini teessüf
le görilYf)rdu. Evin küçUk beyi de o
tomobil meraklılannın en başında ge
liyordu. 

Paşa efendinin, hanımefendinin ve
fatından sonra, küçük bey, evlenme 
çağına geldiği için, zarif, alafranga 
bir genQ kız aldı. Evde, davetler, ziya. 
f~~ler, otomobil gezmeleri aldı, yUrU • 
du ... 

Artık Recep ~a kendisini son de
rece betbaht addediyordu. Lakin u -
mumt harp patlayıp da iki oğlu birden 

ölünce beterin de beteri olabileceğini 
anladı. Felô.ketin en büyüğü ile o za
man karşılaştı. 

Küçük bey bir Avrupa. seyahatine 
çıkıp bir ticaret, bir de fabrika işine 
Gir4;ince bütün aile eervet!ni mahvet
ti. Köşkilıı kapılan kapandı, konak 
satıldı. 

Bütün ev halkı darmadağın oldu. 
Recep ağa, şimdi çok ihtiyar bir a

dam. M.altcpede lrtlçUk bir kulübede 

.......................................... -... 

!Operatör Üroı oğ 1 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene haqcsindc hastalarını her· 
gün saat 16--.-20 ara!mda kabul 

eder. 

oturuyor. Efendilerinin ne olduğun -
dan haberi yok ... Aklında kalan, yaJ. 
ruz güzel mazisinin hayali... Duvan!.l 
asılı kamçısını arada sırada indiriyor, 
ona uzun uzun bakıyor, Evinde yegtl
ne süs olarak yatağının başında <;ivili 
duran bir tek nal var. 

Guya saadet getirirmiş... Ne haziıı 
bir istihza! 

GünUn birinde hastalandı. Ona ba · 
kacak kimse yok: !stanbula, bir has
taneye gidip kendini muayene ettir -
mek lazım... Hesaplı parasiyle bir gi. · 
dip gelme bileti aldı. Doktorlardan bi
ri, başını sallıyarak: 

- Ameliyat lflzım! - dedi. - Al su 
ilacı! Sekiz gün iç .. Ondan sonra gel. 

Dönerken gözleri, Erenköy köşkle -
rine ilişti. ! sinde köşkü görmek heve· 
si uyandı ... 

Tren durur durmaz atladı. Ne olur. 
sa olsun, bir daha gidip büyüdüğü 

yaşadığı yerleri görmek istiyordu. 
Köşk satılmış ve içine yabancılc.:r 

yerleşmiş olsa bile, o, gidecek, kendi
nin kim olduğunu söyliyecek, ahırlar. 
görmek için müsaade istiyecckti. 

Halinde kötü bir adam tavrı yoktu 
ki ürksünler ... Elbette izin verirfordi .. 

Kapısına varınca, köşkün harap Ye 
metruk kaldığını anladı. Bina, nere • 
deyse, yıkıcıların kazması altında 
mahvolmıya mahkfundu. 

Kendi kendine söylendi: 
- Kimse yok ... Daha iyi .. Rahat ra 

hat girerim... İstediğim gibi dolaşı -
rım ... 
Kapı kapalıydı. · A~.aınadı. Fakat 

bahçe duvannm çökük tarafını bildi
ği için oradan kolaylıkla içeri atlad. 
Yollan çalılar sarmış, otlar bürümUı: 
tü. Üstil ba~ı yırtıldı. Sendeliyerd; 
ilerledi. Beyninde bin hatıra dolaşı -
yordu. Gözleri yaşla dolmuştu. 

Maziye ait güzel obnıyan ne vars:ı 
bir an için haf ızasmdan hepsini sil -
di. Parlak olarak önünde gördüğü, 
'gençliği, çocukluğu, ahırların salb. -
natlı devri, atlann kişnemesi, gümü~ 
savatlı panl parıl parlıyan koşumlar, 
şıraklıyan kırbaçlar... Sonra ken -
dinin arabacı başı oluşu. .. Altı rugan, 

üstü sarı deri çizmeleri. .. Seyislere e· 
mir verişi... Etrafında koşuşan !ki 
küçük oğlu ... 

Ve birden, bütün benliğini kaplıya."\ 
derin bir acı içinde, kendi gibi sönen 
azametli bir mazinin hicranını his -
setti. Hepsi geçmi§ti... Her şey bit -
mi~i ... Her ~y artık bir tarih olmU§
tu. 

Birkaç kuru yaprak, bu büyük sü
kunun içinde hışırdadı. 

Arabacı, başını çevirdi. Arkasında 
büyük bir çınar ağacının gölgesini gör 
dil. Köşkiln şanı şerefi olan asırdide 
bir ağaçtı bu ... Yeşilliği altında ne d:ı-
vetıer yapılmamış, ne yemekler yen -
ıncmişti. Başını kaldırdı. Ağaca. dik
katle baktr. 
Kurumuş! 

Koskoca bir iskelet gibi, cansız 0-

larak, dallarını dört yana uzatıyor ... 
Sanki esatiri bir hayvanın şahlanmıs 
m üstehascsi ... 

Bu manzara karşısında ihtiyar artı
bacmm ruhunda nasıl bir haile belir -
diğini kimse asla bilemiyecektir. Ma
demki dallan altında barındırdığı b;:-

tün bir devir göçüp gitmiş, öyleyse bu 
ağaç ne demeye ha.la yaşıyaca!< ... 
Fabrikalar, döşemeciler, onun tahtası
nı bekliyor! 

E, hayat böyledir işte ... Ne insan
lar, ne nebatlar Z3.1nanm tahribatına 
göğüs gerebilir ... Her şey göçüp gidi-
yor... Mazinin güzelliğini ihyaya im -
kan yok ... Geçmişin tek tük döküntü
leri de artık kaybolmalı ... 

İhtiyar, ağaca doğru yürüdü. Be • 
lindeki kırmızı kuşa.ğı çö7.dü ve en al
çak dala ilmikleyip bağladı ... 

~ ~ * 
Kimbilir hangi yolcu bu izbe, b.; 

tenha yollardan geçecek ae, ihtiyar 

adamın dalda asılı duran yıpranmı!} 
cesedini görecek ... 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 
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Yazan : Niyazi Anmet 

143 sena evvel bugUn 

<eu m ifil lYlırnyetçn Fıralfilso~Daır il@D@ınnYJ 
m\Yllfllasaııra ce©Jeırcel!:t aO<dloOaır 

Kralcı Fransızlarla lspanyol ve loglllz 
kuvvetleri ancak canlarını kurtarabil-

diler. Yakılamayan yirmi beş gemi 
cumhuriyetçilerin eline geçti 

On altıncı Luinin idom edilmesi 
üzerine Jngilt~rede matem ba~hmış 
ve Fransanm, siyasi memuru Lon
dradan kovulmuştu. 

Kuk senedcnberi Freı.r.sa.-:ın rrüt
tefiki bulunan ispanyada da Fransız 
taraftarı olan mecli:. r.:isı Aranda 
azledilmiş bulunuyordu. 

Bu vaziyet üzerine F rnrsa, hem 
lngiltere ve hem de İspanyaya ilam 
harp etti. 

:;. I[. :(. 

Tulon ispanyanın da dahil bulun
duğu müşterek bir filo tarafmchın i~
gal edilmiş ti. 

Bilahare Fransa krc.1.ıına iade edi
lecekti. Fakat bu mü~det içinde, 
Fransa cumhuriyetçi t?rnft<\rlar' 
kuvvetlendiler ve kırk İ:ıin kisilik bir 
kuvvet, Tulon'un muhasarasına gön
derildi. 

Şehirde bulunan kr~llık ıarnftarla
rı İngiliz ve lspanyol kuvvt>tleri on 
altı bine ba\:ğ oluyordu Bu lc•Jvvet · 
lerle cumhuriyetçilere karşı durmak, 
hiçbir muvaffakiyet vermiyecekti. 
Mahvolmak yüzde yüz~'lli. 

Cumhuriyetçiler, şeh:e hakim t:
peleri kolayca zaptettilcr ve liman 
ile şehri tehdit etmeğe bcışlarlılar. Ve-

rilen karar korkunçtu. i\ 1.1h:.-sara ~d:n 
kuvvetlerden kurtulmi nm kolay o:
mayacağı anlaşılryordu. Halk, ne ya
pacağını bilm;yordu. Herkes, a!"keri 
kumandan iare\ koşuyor: 

- Bizim n günahı~ız var. Ri7: 

kurtarın .. diyorlardı. 
Toplanan harp mecl.tıi, uzun mi:.

zakerelerden ~onra şei.1:: teık etmek
ten başka çar..: buluncr.adıJına kar •r 
verdi. 

Halk ve askerler gemilere doldu~ 
rulaca~ götürülemiye:, gemiler de 
yakılacaktı. 

1 793 yılı 19 ilkkanun günü, 143 
sene evvel bugün, kr~l!ık taraftan 
Fransız ordusu ile g~n.iciler ve bin 
beş yüz şehirli domınmnya almd!. A
kibetlerinin ne olacağım biJmiyenler. 
gemilere dolmak istiyorlarCı. 

Fakat hareket çok ani idi. Kadın, 
erkek gemilere can atarak "kurtulrnak 
için birbirlerini çiğniy )riarc!ı. 

Donanma, bin he, yüzden fozla 
§ehirli alamadı. Çünki.ı düşman git
tikçe yaklaşıyordu. Şii·ıdi dahi\ bü
yük iş, götürülmesi n•ümkün olma
~ an gemileri yakmaktı. 

Limanda tam elli ı-ekiz gemi var. 
dı. ilk anda on dör&•ne ate VC':ildi. 
On cfokuzu beraber ahn~nıştı. 

K\.mandanlar: 

- Ateş .. Ateş .. G.::milc•e ate: v~· 
riniz. diye emirler verıyorlC:>,.dı. F ilkat 
herke~ kendi canını K.urtatmak iste· 
diğinden buna muvaifak olurl"lmT· 
yordu . 

On dört yemi, ateşler içindı:- ya· 
narken cumhuriyetç~l~r tarrami 'c ha· 
kim vaziyete gcçmislcr ve yakıl •?n'\· 

yan yirmi be, gemiyi cHe~:ne nlmış· 
lardı. 

. ' - ~ • ....,:.'1-..~-?-ı.•: ... ·.-;.;.·· ~·-· -. ~ .·~ ~ . ' . .. 

Eseri hazırllyan : Nüz et Abbas 

TUTUŞLAR: 

-51-
l mevki almış bir kalecinin biraz ea@ 

ve yahut birağ solundan geçen toplf.ı· 
rı yakalaması belki daha güçleşmi• 
olur. Fakat bacakları fazla ayrık bL 
lundurulması da ayrıca mahzurlan il 
tiva ettiğinden herhalde ayaklar, to 
pun G:rasından geçemiyeceği kadaı 
ayrık olmalıdır. 

Bazı müthiş şütörler vardır ki 
kaleciyi hedef ittihaz ederek şi.it çe
kerler. Kaleci bu şütleri iyice yaka
lamağa muvaffak olamaz ve top da 
tekrar geri geldiği zaman yetişerek 
gole tahvil ederler. Vücuda çarpan 
topların geri fıriamaması için en iyi 
usul bilekler sımsıkı tutularak par
maklann da topu iyice çevrelemesi
dir. Top kann yüksekliğinde geli
yorsa ellerle keçeleme hareketi ve 
karın içeri çekilerek top adeta bir 
boşlukta yakalanmış olur. 

DİZLER: 
Bir kaleci için tek bir diz yahu 

iki diz üzerine yere çökerek kurtarı· 
yapmanın çok yanlış ve lüzumsu~ 1'i1 
hareket olduğunda ne kadar ısrar e 
dilse azdır. Diz üstü çökmek. kendi 
sine itimntsızlık alametidir. Bu usu 
kurtarış anını tasarlamak hususundr 

YÜKSEKTEN GELEN ŞOTLER: da vakit kaybettirmek itibariyle sn 
kattır kalecinin mümkün olduğt 

Yiiksekten gelen şütlerde kaleci- kadar az yere yatması, yerde yuvan 
lık bakımından kurtarılması o kadar ]anması şarttır. Ayni mütaleayı lü 
kolay şütler değildir. Bilhassa rüz- zumsuz plonionlara da teşmil edebi 
garlı giinlerde yüksekten seyreden liriz. Sırf alkış için lüzumlu lüzunı 
şütler de diğerleri kadar tehlikelidir. ' suz plonjon yapmak itiyadma kapı 
Yüksekten gelen sütleri evvelce söy- lan kalecilere bu itiyattan vazgeçme 
lediğimiz gibi vaziyet sıkışık olmadık lerini sureti mahsusada tavsiye ed,. 
ca kornere atmak doğru değildir. riz. Yerde yatan bir kaleci unutma 
Bunlar ihtimamla ve göz toptan ny- malıdır ki takımı :.-:;n muvakkt!ter 
rılmamak şartiyle havada yakalana- muattal bir uzuv halini almı-.tır. 
rak kurtarılmalıdır. Yağış havalarda KAJ..F.C.I AYAGlYLE VURMA 
topun elden kolayca kayacağı da na· MALIDIR: 
zarı rtikkate alınmalıdır. 

Kaleciler antrenmanları arasın.1 
yüksekten gelen topları tutma usu
lünü ithal ederlerse çok foydalı bir 
idman elde etmiş olurlar. 

ALÇAKTAN GELEN ŞÜTLER: 

Bunları tutmak hususunda vücu
dün yukarı k'smmdan hiç bir istifade 
kabil değildir. 

Bunun icin şütün geldiği istika
mete düz bir hiza almak ve ava1<· 
hırı da biribirinden az ayrık b\ı 
lundurmak şarttır. Bu şekilde 

Kaleye havale edilmiş topları ka. 
iecinin ayakla kurtarması çok yanlı~ 
tır. Buna rağmen arasıra birinci sı 
nıf kalecilerin bile bu hataya düşme 
!erini nasıl izah edebiliriz; bu ols· 
olsa kendilerinin kaleci oldukların 
unutmalarmdan ileri gelmektedir 
Hiç bir şart altında kaleci ayaklE 
kick şeklinde kurtarış yapmamalıdır 
Vaziyet çok sıkışık olursa hasmır. 
ayağına yatmak daha doğrudur. Ma. 
amafih kaleciler mümkün olduğu ka 
dar sakatlığa meydan vermemelidir. 
ler. 

(Devamı var) 
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1 panyada vaziyet hükô
ıpet lehine inkişaf ediyor 

(B~ ta.rafı ı incide) f 
ile birlikte hükfunete iltihak etmişler
cfir. 

Cepha~erde ao:a vaz•yet 
Moskova, 19 (Rayo) - Son gUnler

de lspanyanın bütün cephelerinde şid
detli muharebeler cereyan etmektedir. 

çiler sıkı bir şekilde mukabele ederek 
asi ateşini durdurmuşlardır. 
Ast er Almanya va ltitlyada'l 

takv.ye bekliyor 

Sabık lng·liz 
krah 

Amerlkaya mı 
gidiyor? 

Cenovadan Popolo di Roma ~a
zetesine haber verildiğine göre, lngi
liz Madam Elly Prnigle'e ait olan 
Verona yatı Kan' dan Cenovaya gel
miştir. Madam Simpsonla Dük d0 
Vindsor'un (sabık kral) bulunc~uk
ları bu yat elli gün kadar Cenovacla 
kaldıktan sonra Amerikaya hareket 
edecektir. 

TürkiyedeMilligelir 
adam başına 82 lira 
iktisat Vekili radyoda mühim 

bir konferans verdi 

Bilhassa MadrJd önlrinde kanlı çar
rfrşmalar olmuştur. Franko kuvvetleri, 
ön saflarında "Alman gönüllüleri,, bu
lunduğu halde Madridin bütün cephe
lerinde taarruza g~mişlerdir. Asiler 
şimalden yeniden aldıkları birçok mü
himmat ve eslihayla mücehhez bulun
malarına rağme~ hükumet kuvvetleri 
twaf ındaıı şiddetle püskilrtülmüşler 

ve birçok zayiat vermişlerdir. Asilerin 

i
l Monte istikametinde yaptıklan di
r bir taarruz da akamete uğramış 
hUkiimet kuvvetleri bu mmtnkada 
kaç kllometro ilerlemişlerdir. 

Asturi cephesinde hükumet kuvvet
Jerinın bir taarruzu neticesinde asile -
rin b;rçok siperleri işgal edilmi§tir. 

Hükumet topçularının Ovideo şeh -
rini bombardımanları esnasında, kışla 

haline getirilen me~hur Kebclyodo da
rUleytamı ta.mamiyle tahrıp edilmiş -
tir. Oviedonun birkaç gün içinde hüku
met eline geçeceği tahmin edilmekte -
dir. 

Aragon cephesinde yapılan iki taar
ruz da. hilkfunet kuvvetleri tarafından 
püskürtülmüştür. 

Diğer taraftan, hUkClmet kuvvetleri 
:Aranguein cephesinde yaptıkları şid
detli bir taarruz neticesinde Toleılo 

nehrinden pez az bir mesafede bulu -
nan Kaza dello Konehos kasabasını 

işgal etmişlerdir. 

Hükumet kuvvetlt rinin cenup cep -
helcrinde de ilerledikleri haber veril
mektedir. 
Asr2-rın bir majlublyetl daha 

M.adrid, 18 (A. A.) - Gijondan bil
dirildiğine göre, asiler Asturies mınta
kasının muhtelif cephelerinde taarruza 
gesmişlerdir. Cumhuriyetçiler asileri 
hıı.tlnnna yald~tirmış ve anI olarak 
a'i.eşe tutmuşlardır. Bunun neticesi ola 
rak asiler mühim miktarda zayiat ve
Terck kaçıruya mecbur olmuşlardır. 

bun sabah ast bataryalar posa della 
ee:ıhesinde hUkfımet mevzilerini bom

•blrc.ltman ctmi!jlerdir. Fakat hilln1met-

Londra - Deyli Telgraf gazetesinin 
verdiği bir habere göre asilerin elinde 
bulunan limanlara Alman gönüllilleri 
gelmeğe devam etmektedir. Bu gönüllü 
ler doğrudan doğruya Madrit cephesi
ne sevkolunmaktadır. Madrite taarruz 
için yf'ni gönlillüler ve halyadan tank
lar gelmesi beklenmekedir. 

İspanyada bir tetkik seyahati yapan 
bir Fransız mebusuna nazaran asilerin 
safla:ında 52.55 bin ecnebi (gönilllü) 
vardır. 

lnglllz HarlcTye Nazırınan 
b3yanah 

İspanya hadiseleri hakkında İngiliz 
hariciye nazın Eden Avam kamarasında 
şayanı dikkat malômat vermiştir. Eden 
İngiltercnin İspanyada İspanyanın arzu 
ett!ği bir idareyi görmek isediğini söy
lemiş ve sözlerine §öyle devam etmiştir: 

.. _ Bütün milletlerin İspanyadaki 

mücadele haricinde kalmaJan ve fspan 
yol milletini kendi rnilşkülatını dilediği 
veçhile halletmekte serbest bırakmaları 
vazifedir. Bazı kimseler, bizim ademi 

mildalıaleyi tasvip edişimizin mücadele 
Ie~inde bulunan iki taraftan birine ve
ya diğerine karşı beslemekte olduğu. 
muz sempatiden ileri gelmekte olduğu 
mütaleasında bulunmaktadırlar. Fakat 
aldanıyorlar, açık konuşmak isterim. 

Aır'cmi müdahaleden beklediğımiz ne 
ticeleri elde edemedik. Fakat bu hal, a · 
demi müdahaleyi reddetmemiz için kafi 
bir sebep midir? Zannıma kalırsa ademi 
müdahalenin reddi, bir Avrupa harbinin 

muhat.aralarını yakınlaştırmak olur.İs· 

panya hükiımetine Büyük Britanyadan 
mühimmat satın almasına müsaade et. 
mek harbin cereyanı üzerinde bir gQna 

tesir hasıl edemez. Bir tesir husulü için 
Büyük Britanyamn faal surette müda
halede bulunması icap eder. Bunu ise 
kimse aklına bile getirmez. Ademi mü
dahaleye rağmen Almanya ve ltalyad:ın 
silah sevkedilôigi' idCtiası ileri sürüle. 
ccktir. Bunu biliyoruz. Ademi müdaha
le, ahkamının aşikar bir surette ihlfil e
dilmiş olmasına rağmen, bir Avrupa 
harbinin muhataralannı teb'ide muvaf. 
fak olmuştur. 

:Açlıktan milyonerliğe! 
Hintli fakir çocuk ilç ay evvel karnını su 

ile doyurmağa çalışırken 
Şimdi Londrada yüksek bir 

maaş ve lüks otomobil sahibidh 

B r milyon dolar 

Nevyork gazetelerine beyanatta 
bulunan meşhur muharrir Lasker1 A
merikan sendikası namına eski kral 
Edvardla telefonda görüştüğünii • ,. 
hatıratını yazması için kendisine bir 
milyon dolar teklif ettiğini söylemiş
tir. 

Macar·s•antJa çmmc 
Eski lngiliz kralı cenubi Macrıris

tanda büyük bir çiftlik satın almak 
üzeredir. Eski kral daha istifa etme
den iiç ay evvel ayni çiftliği satın al
mak için müzakerelere girişmişti. 

Tehd:t mektup~arı 

Diğer taraftan Kan'dn bulumın 
Mrs. Simpson günde beş yiizden faz
la mektup almaktadır. Bunların ha
zılan tehdit satrrlariyle doludur. Mı:-k 
tupların birçoğu muhafız jandarma
lar tarafından açılmaktadır. 

Eski kral nasıl b ·r hayat 
geç r.yor? 

.. Moming Post,, gazetesinden: 
Vindsor Dük'ü, Avusturyaya v~r 

dıkta'1 sonra ilk günü inziva halinde 
~ir;niş. ikinci günü öğleden sonra 
Roçildlerin şatosunun parkında ·,olf 
oynamıştır. 

Resmen ilan edildiğine göre, VinrL 
sor Dükü, noel sonuna kadar Roçild
lerin ~atosunda kalacaktır. 

Polis, iç.eriye herhangi kimsenin 
apansız girmesine muni Qlma { Ü7ere 

~eniş bir nezaret tertibatı almı,tır. 
Şatonun civarına gelen bütün otomo-

iktisat vekili Celal Bayar dün ak§atn 

Bursadan şehrimize gelmi§ ve saat 20 
de rady'bda tasarruf haftasını kapatan 
bir nutuk söylemiştir. 

Vekil, tasarruf haftasının teamüJen bir 
hesap verme haftası haline geldiğini 

ve bundan memnuniyet duyduğunu söy 
liyerl!k tasarrufun hakiki manasını an
latmış VF bilhassa paramızın kıymetini 
muhafaza edeceğimizi tebarüz ettirmiş. 
tir. 

Bankalamnızın emin ellerde bulun
duğunu aöyliyen İktisat vekili banka
lara olan mevduatın şöyle olduğunu 

rakamı Jrla göstermiştir: 
Tilrk lirası olarak: 

!ll'nıJeltettnılz .l\tem1el<etlmlı: 

d("Jd l\11111 deki ecnebC 

Bankal:ı.ra bankalara 

me,;dant mevduat 

1933 te 141.6&\.000 '49.864.000 191.622.000 

1934 te 144.788.000 22.947.000 167.735.000 

1935 to 159.032.000 88.632.000 197.664.000 

Bu rakamlar tı.arlctndo mutlak ta.samıt 

olarak mevduat şunlardır: 

Tllrk lirası olarak: 

~terrılel<ettmlz 

deki l\lllll deki flCllebl yeknıı 

Bankalarda bankıılarda 

1933 te ~2.763.000 16.635.000 69.398.000 

193( te 54.208.000 12.916.000 67.124.000 

1Q35 te 59.274.000 12.972.000 72.2t6.000 

S gorta fflerl 
Sigorta şirketlerimizin ıslah edilece

ğini ve her poliçeyi ödeyecek bir hale 
getire-ceğini söyliyen İktisat vekili Son 
iki sene yani 1934, 1935 seneleri ilk on 
ayı zarfında ticaret muvazenemiz 6,5 
milyon lira kadar açık iken bu sene ay
ni devrede bilakis 7 milyon lira fazla ile 
kapandığını zikrederek sözüne §Öyle de 
vam etmiştir: 

MI il getrr 
ilrkiyede, milli gelir haklantia ilk 

defa yaptırdığım tetkik şayanı ~ikkat 

netbeler vermiştir. 
Bu rakamlara göre: 
1933.1934 zirai yılında yani ağustos

tan ağustosa Tlirkiye umum milli gel~i-

biller ve ~aya halk jandarma tara
fından durdurulmaktadır. Şatoya f:ri· 
rip çıkanlar muhakkak Di:k"ün b;r 

ri: 
kartvizitini hamil olacaklardrr. Bu s· 1,150.000.000 Türk lirası 

1934-1935 te 1,250.000.000 Türk lirası 
1935.1936 da 1,330.000.000 Türk lirası 

kı tertibat arasından coşup içerivc 
girmek istiyen bütün açıkgöz gazete-
ciler yakalanıp, geri çevrilmişlcrd'r. 

Viyana gazeteleri eski kralın A
vusturyaya gelmesinden çok mem· 
nund1.1rlar. Yazılan makaleler Avu'
turya halkının kendisine karşı sem-
patisinden bahsediyor, hükumet ~a
zetesi olan ··v elthlat,, yazıyor ki: 

dır. 

Seneden seneye tezayüt nisbeti, sıra
sile yüzde 8.7, yüzde 6.4, yüzde 15,7 dir 

Tü:kiye nüfus başına isabet eden ge-
lir nisbeti gene ayni seneler sırasile: ~ 

73 lira 56 kuru~ · 
78 lira 56 kuruş 
82 lira 10 kuruştur. 

Bir rekor 

. 
J 

duğunu ehem~iyctle . tebarüz ettirmit-
tir. · 

lk ncl bef senelik plan 
· Ceial Bayar ik

0

inci beş senelik •ptan~ 
§U esaslan ihtiva ettiğini söylemiştir: 

Madencilik. 
Maden kömürü ocakları i~letmelerL 

'. J 
Mıntaka elekt~k santralları. 

Ev mah:ukafı ~anayi ve ve ticareti 
Toprak sanayii 

Gıda milduelerj sanayii ve ticareti. 
Kimya sanayii., 
Mihaniki .sanayii. 
Dl'nizcilik. ı 

Vekil, Sümer ve Eti banklll tnaden a~ 
rama enstitüsünün faaliyetlerinden batı: 

settikten sonra sözlerine §Ctyle nihayet 
vermiştir: 'I 

Matbuatımız, her büyük' mi1Ji işte ou 
du"ğ!.1 gibi bugün, nfcm1eketin en 'bily\İk 
milli dava'Sı olan en üstrileşme, ilttisadf 
cihadan:na işinde d~, büYük ve şuurlu 
rolünil ifa etmektedir. 

Bu ciheti de tak<brle kaydetmek va• 
ziferr.izdir. Gelecek yıl, rriemlclCet:n da• 
ha refahlı :ıctic

0

ı:lerle karşılaşacağından 
şüphem yoktur.' · -

• 1 

ç:n iSyanı 
(Ba!J tarafı 1 incide) 

mak üzere, bütün vı lilyetlerin Nan• 
kine müzahir olduklarım bildirmiı 
ve: 

"Nankin hi.ikumeti, Japonyanm 
Çin büyük elçisine, Sinnfu hodfoele-ri
nin Jnponyaya kl)rşı olan siyasetini 
müteessir etmediği hakkında teminat 
verdi.,, 

~~\,t! ~ 11 1 ·nı'!e me' t l• 

pi tniis n 1.ID k \t~e. J@n---
nm resmi mallfellerJ';\"1f ..si:h\\net 1-ıa• 
kimdir ve bu mahfel!er Cm ha};km
da.ki bekleme siyasetini idame et-nek 
tedirler. 

Eovyetler'n alA'·l's yok 
Şanrrhay, 19 (A.A.) - So\'vet 

· büyiik el-:ilicinin saluhiyettnr mt:u:u
ru, Sovvetler Birlir,inin ' suika .. te ya• 
hancı oHuNtınu ve Şenii ve Ka,ısu
da hic bir Sovyet rr~rtıuro m~v!"nt 

olma ·~t tevit ve Snvvetler ' förli
V,inin \.ini siyasi ist;1dalin~ riayet 
e::leceaini ilave etmihir. 

) . . ' 
Aslle~a a•.rat b'YP.J1nı:maı-r 

Londradan yazılıyor: 1 
ı>Anlatacağımız sergüzeşti okudul-

tan !onra şansın hayatta çok büyük 
tmiri olduğuna inanacaksınız. 

:ı Karnını günde ancak bir avuç 
pmnçJe doyurabilen, onu da bulama· 
diğı zamanlar .. iki yudum su, bir lok
ma ekmek yerine geçer!., diye bol 
böl su içen, üstü başı liyme liyme, ya
lm ayak ve başı kabak bir yetim ço
cuk Hindistanm aslanlarla dolu Kan
kankot ormanlamıda dolaşıyordu. 

den dehşetli bir surette korkmuştu. 
Çocuğu güçbela kandırarak avut· 

tuk ve film tecrübelerine başladık. 
Bu tecrübeler esnasında yaptığı ha
reketle az kalsın hepimizin ödlerim 
patlatıyordu. Siz ve ben sokakta bir 
tarmvay arabasına nasıl heyecansR: 
ve tasasız binersek Sabu da bir giin 
ormanda tecrübeler sırasında yabani 
bir filin sırtına atladı ve hayvanın ku
lağına sanki bir şeyler söyledi. 

-Avusturya, Dük hazı·etlerinin 

tamamen kendisine has bir hayat ge 
çirmek arzusuna l ünnet edece'"t:r. 
Ve kendini ona ikinci vatan kılmA~ 
çalışacaktır.,, 

Alman gazeteleri başmuharrirle· 
ri propaganda nezaretinden al~ıklarT 
talimata !"{Öre, rr~lecek on sene içir 
hükumetin tasdik ve tasvibinden ge 
çecek havadistan ba~ka Vindsor Dii
künc ait artık hiç bir şey yazmıyn· 
caklardır. 

Vatandaşların iştira ve vergi kabili. 
yetlerinin gittikçe arttığını söyliyen ik
tisat vekilimiz iki buçuk sene sonra 
Türk demirinin piyasaya çıkacağını da 
ilave ederek Türkiyenin bütün stoklan· 
nı satan ve senelerdenberi peşin paralı 
müşteri peyliyen yegane memleket ol. ı 

Moskova, 19 (Radyo) --Çin ga 
zctelerinin yazdiklannlı göre, Nan• 
kin hükumetine mensup tayareler. 
Sianni üzerhı2 ucarat< birçok be..-~m· 
nameler atmışlo.ra~. Bu beyannan e 
lerd~ Çan • Kay - Cek'in derha:l t.ıo.h· 
liyesi t~lep ve on~ kurtaracak dana 
bi.iyük bir l'l}ükafat . erileceği va ld~ 
dilmektedir. 

Daha doğrusu bundan üç ay ev
ve\ dolaşıyordu. Şimdi ise bu çocuk 
lngiliz film sanayiinde yekunu b~~ 
hqpeyi mütecaviz maaşiyle çocuk ak· 
törler arasında en f nzla para alan ye 
Londracla kendi lüks otomobiliyle, 
payitahtın en kibar mahallesindeki 
muhteşem apartmanına giden küçük 
bir zengindir. Bu çocuğun adı Sabu
dur. 

Denham sinerr.n stüdyosunun 
direktörlerinden biri bu çocuğun ser
u~tini şöyle anlatmıştrr: 

- ••fit çocuğu,, adlı filmde rol al 
mtuı için adamlarımız Hindistandı, 
mttnnsip bir çocuk arayıp durmuşlar: 
birçok çacuklar seçerek tecrübeler· 
yapılm!~. fakat hiç birisi işimize ya
ramamı§tı. 

Sonra günün birinde fotoğrafcı
mtt üstü ba~ı nalaso&.re, kirli ve pİ9 
~u'vu gördü. Kend:sine dikkntlel 
hak.tt~TZT gören coc:11k tahanbn 
bldJrıp kaçmağa teşebbüs etti. Biz 

Fil nkmtılan çok güçlü ve hızlı o
lan ırma.~a doğru koştu ve suların i- ;---------------

çine girdi. Bir ziyafette 
Sabu o filin sırttnda sangi bir ll'IU· ı 

cize sayesinde durdu. Zaman oldu ne Yene b İ İ f ? 
ki trl'Y' ı-1-ta filin yalnız hortumunu 14 
görebildik. Adam başına 1\ ilo 

Fil ile Sabu knrşı vakaya r•l<t•kh- . yem ek ve şarap 
n zaman suva ilk atlamış olduklan Yugoslavyanm Sombor köyünc\e 
verden ür. kilometre l·~dar aşa;;rdA i- Katerina Şömer ile Jakob Konntın 
diler. A kmtrl"'r ~endilerini sürükle- düğününde yenilen yemekler listesi:. 
yip götürmüştü. ni gözden geçirince insan bu mesut 

Bizim foto?.mfc;ı, Sabu'nun he- kan kocayı sevenlerin ne kadar çok 
yaz perrlede müthi, muv,..ffakIVct10r olduğuna şaşakalıyor. 
{?Österebilece;;;nr. inandı. Çocuğu in- Düğün ziyafetinde 5000 kilo sı-
giltereve getirdik. ğır eti, 4 bin kilo domuz eti, 200 tane 

Sabu l,urada medenivete alrı:ıh . §işman baba hindi, l 00 kilo tatlı 
Otomobille pe7.meNe bavılyor, hele su balığı ve 500 kilo ekmek harcan-
sine"'lad"'n "e1c hoslanıyor. mıştır. 

Onu film yıldızlan ve direktörle"İ Bi.itün bu yemekleri boğazhrc1c.n 
arnsmda yemek yerken görecek olur- asama itmek ir.in 3000 libre şarap, 
sanız, bundan birkaç ay evvel Hin- IOOO libre erik likörü idlmiştir. 
distanın balta f'Örmemiş ormanların- 7-iyafete valnız 500 kic:i davete
da yan yabani bir halde yaşadığına dilmiş olmakla beraber sofralara bin 
katiyen inanmazsnuzt.. kişi oturmuştur. 

,, 

( 



Yarınki IBk maçlarotrilctla lstanbul 
futbolcuları Galatasaray - Güneş 

Beşiktaş - Vefa Ankaradan döndüler 
Ankara stadının açılma merasimin • 

de bulunan Galatasaray ve Feııerbah
çe klüpleri dünkü trenle şehrimize dön Müsabakaları senenin en mühim 

karşılaşmalarıdır müşlerdir. 

Yarın Taksim stadyomunda 1eI1enin 
en ehemmiyetli maçlarmdan biri olan 
Gala.tasa.ray • Güneş mtisabakuı yapı
Ja.caktır. 

Bu iki sarı Jurmw takım ilk karşı
la.etıklan ıeçen seneki ma.çlannda. Ga 
Jatuaray rakibini ikiye karşı altı gol
le yenmeye muva.ff ak olmuştu. 

Geçen seneki müsabakada her iki 
takım d& bu seneki kadar kuvvetli de
fildi. Yarınki maçta göreceğimiz Sarı
kırmızı takımlardan Güneşin, muavin 
ve muhacim ha.ttı evvelkine nispetle 
çok kuvvetlidir. 

Haf hatt.ınm gerek akıncılara ve ge
rekse mUda.faay& yardımı Gilneş eki
pinin muvaffakryetlerine Amil olmak
tadır. 

Muhacim hattında iki a.çığm büyUk 
bir iş görecekleri 'Umit edilmez. Me
lih eon cüıılerde çok fena oynamaktar 
dır. Emektar futbolcu Rebiinin de kar 
ttamdald muavin Sallıni pek kolay a
f&MJYl.cafı unıulablllr. O halde Güneş 

ve muhacimlerine nazaran zayıf olan 
Güneı rnildaf aası Galatasaray orta a
kıncılarını kolay kolay kesemiyccek -
lerdir. 
Maçın neticesinin Galatasaray lehin 

Söylendiğine göre Fenerliler Anka· 
ra oyuncularından merkez muhacim 

Ya.~arı takımlarına almak için teşeb -
bilsatta bulunmaktadırlar. 

de olması daha. akla yakın gelmektey- -----------------
se da, daima tahntinleri altüst eden lngiltere 
futbol, yarınki maç hakkında fazla 

bir eey söyletemez. şampı·yonlugv u 
Bütün temennimiz, her iki tarafın 

da temiz ve güzel bir oyun oynamala- !ngilter~ futbol şampiyonluğu mü-

rıdır. sabakalarmın son haftadaki neticeleri 
Beşiktaş stadında da. bu sene her o-

ıY'111da daha fazla muvaffakıyet göste
rerek likte beşinci vaziyete yükselen 
Vefa ile tstanbulsporla berabere kalan 
Beşiktaş müsabakası yapılacaktır. 

Siyah - beyazlılar Fenere mağlCibi
yetleri, tstanbuleporla da. beraberlik -
Jeri dolnyısiyle kaybettikleri puanları 
yükseltmemek, yeşil beyazlılar da mu
vaffakıyetlcrine eerefli bir galibiyet 
daha ilave etmek için bir hayli uğra-
pcaklardır. EN. ER 

şunlardır: 

Sudcrlan O, Liverpol 4. 
- Arsenal 5 Portsmout 1. 

Preudfort 2 Celzi ı. 

Dcrby Kavunt 1 Birmingam O. 
Crizl::ı.v 2 Hundersfild 2. 

Lits O Volverbamton 2. 
Mançester City 4 Breston 1. 

Midlesborn 3 Yilnenten 2. 
Stouk 2 Bolton 2. 

JUer hemen bütün hücumlarını orta- --------- -~~~........:~-'---~~~~~~~~~,.;._.~~ 

da.n yapmak mecburiyetinde kalacak- Berıı· 0 ve Tokyo 
)ardır. tyt bir nıerkes muavin.den mah-
rum. obuı Galataaaray mlidataumm 

bu hUcumları durdurması bir hayli oıı· mpı· yatları • 
mtişkill olacaktır. Ga.latuaray muha • 
cimlerine gelince: Bunlar d& geçen se-

ııeye nu.ann d&ha verimlidil'ler. Olimpiyat bayrag., ı, 940 senesi 
Sağd4 F.§f&k ile Neçdet fyJ anlaoa-

. bilirlenıeGalataearay~uhaclmleriGU başında merasimle Tokyo 
:ı~ kalesini ıııık sık zıya.ret edecekler 

Beşiktaş izmitte be ediyesine teslim edilecektir 
ıoman yurauna 4 • 0 Çallşkan Japon miHeti daha 

Jırallp geldi şimdiden hazırlıklara büyük bir 
Vukubulan davet ilzerinc Beıiktaş faaliyetle devam edfyQr 

fimmıtik ldUbU Futbol tıkımı 17-12 
-936 günü aabahı tzmlte gltmit ve 
fzmitte İdman yurdu ile bir futbol ma. 
~r y<ıpmıştrr. 

tki komıu Yiltyct futbolc:ulanrun çok 
ıamhnl cereyan eden merasimi a.ütea
kip birlikte resimler çckilmit ve aut 
l S de yUzbaır Nazımın idaresinde oyu
na batlınmıştır. 

Bc§iktaılıların 4-0 ,alibiyetile neti. 
celenen bu maç bir tek favul yanılm.a

dıın ~ok sam.im! ve çolt tath bir surette 
ureyan etmit •e kalabalık ıeyircller 
jyi bir gün yapmıılardır. 

Siyah beyaılılann hakim oyunları 

lcırtısında kaybeden lr:mit idman yurdu 
f utbolculan bu maçta büyük enerji .aar
fiyle ve teknik oyun tauı ile, kabiliye. 
tini ve değerini gastermiı n takdiı!e 
lrıf§tlanmııtu. 

bmitte spor hareketlerine canlılık ve 
ten ve yilkıek himayelerinde yaptan 
11y1n Pbay H&mit Oskaya da ıeyirciler 
arasında bulunuyordu. Ayni umanda 
Bcıiktıı kllibUniln çok caki ve değerli 
rnUeaais anıt bulunan aayın tlbay H~
rnit Oıbya maçtan sonra Be§lkta~lılan 
evine da.et ederek bir çay vermek su\e 
tile de kıymetli atlkalanru i%har buyur
rnuşbrdır. Beıikfatlılar, İzmit ıporcu. 
)arının coıkun ve aamimt teuhüratı ile 
ayni gün aİt§am ttenile ufutlanmı§lar-

Ber1in Olimpiyad stadrntn ttzaktan g<Jrünilşil. 

Almanlar Berlin olimpiyatlarmm,ı 
ilin edildiği gibi 16 ağustos 1936 tl:ı. 
bitmediğini, asıl faaliyetin ondan SJn1 
ra başladığını iddia. ediyorlar. Bu id. 
dialarm doğruluğu şimdi meydana çı· 
kıyor. Her dört senede bir tekerrür <'

de olimpiyatlara bu defa Tokyo şch -
ri sahne olacaktır. 1940 senesi girin
ce halen Berlin şehrinin kasasmda 
mahfuz bulunan sembolik olimpiyat 
bayrağı, merasimi mahsusa ile Tokyo 
şehri belediye reisine tevdi edileC'ek· 
tir. Tokyo §ehri de bunu 1944 sen.:-~i · 
ne kadar muhafaza ettikten sonra 
1944 oyunlarının yapılacağı şehre t<>!'=· 
lim edecektir. 

şina.slığı bütün kainatça maruf ve nı::ı.~ 
IUm olduğundan bu i~le ne türlü uğraş
tıklarını tasavvur etmek zor bir ş~y 
değildir. Tevazu Japonlar.ca çok biiyük 
ve mukaddes bir meziyet telA.kki edil
diğinden, yapacakları, edecekleri h.ı.k
kmda taınnmiyle sükflt ediyorlar. Da
ima bir evvelki milletin kendindcrı 
sonra olimpiyatları üzerine alana yll ı. 
drm etmesi bJr an'ane haline girnıiş
tir. 1'.f.csela Los Anjclos olimpiyatların 
dan Almanların organizasyon hususun 
da birçok şeyler öğrendikleri gibi Aır.e 
rikalılarm kendilerine yardımlarından 
da çok istifnde ettiler. Binaenalevh 
Al~anların d::ı. asıl olimpiyat faaliyeti. 
nin şimdi ba~lamış olduğunu iddiı•ya 
hakları var. Çiinkü Almanya da, .fa-

Tüı'kferin eski 
Ok atma 

eğlencesi r 

sporu 
ihya edilmek üzere bir lüp 

kuruldu 

B 

Beyoğlu evkaf müdürlüğünün Ka. 
sımpaşa üzerindeki Ok meydanında 
eski Türklerin en ileri sporu olan ok
çuluğun ihyası için bir ok sporları sa
hası vUcuda getlrlleceği yazılmı§tı. E

.. 

de dileklerde bulunmuşlardır. Ok mg 
danının ıslalu Kasunpaı;a semtini ~
landıracağı gibi, Kasımpaşnyı her yağ 
mur yağdıkça ba8an sellerin de önü~
lınmış olacaktır. 

sasen evkafa ait olan ve şimdi bazı ---------------

bostanlar tarafından kısmen işgal e - yunan futbol : 
dilen bu Sahada ilkbaharda lazımgelen 

tesisat yapılacaktır. ak 1m1 
Diğer taraftan bu i§e ehemmiyet ve-

ren Kasmıpa§alılardan Turan eczanesi 
sahibi Bay Vasıf ile mütekait deniz 
ka.ymaka.mlarmdan Bay Fehmi ve bay 
tar Ba.y Safi Nüzhet ön ayak olarak 
"Ok spor,, isimli bir cemiyet teşkil et
mi§ler, nizamnamesini vilAyete ver -
mişlerdir. Bu cemiyet bir yandan Ok 
sporunun yapılması Jçin gençleri teş • 
vik edeceği gibi, bir yandan da Ok spo 
runun tarihi etraf mda araştırmalarda 
bulunacaktır. Ok meydanının tanzimi
ni blitün Kasımpaı,ahlar dört gözle 
beklemektedirler. Kasımpaşahlar bu i
§i bir semt davası yapmışlar ve parti
nin mahalli ocak, nahiye kongrelerin-

Yunan futbol federasyonu Almaajil
ra ,müracaat ederek 937 senesi iç· e 
her iki milletin milli futbol takıınlan 
arasında bir maç yapılmasını teklif 
etmiştir. 1ı 

Alman federasyonunun bu mürac::ı a. 
ta verdiği cevapta, önümüzdeld ~cııe 
zar!r.ıda Almn.n nıiHi futOOl tı.kım°iJit 
yapacağı bütüg. maçlar kıırarla.şmı~ ve 
program tesbit edilmiş bulur:duğuJa_ 
dan Yunanlıların bu arzusunwı ~mk~n
sız olduğu bildirilmiştir. 

Yunanlılar bu cevap üzerine ltaly:.ın 
fcdere.syonuna baş \'Urmuslarsa '..Wı 
henüz cevap alamamışlardır. 

Ankara stadının 
a açı şın 

Vekillerimiz neler söylediler 1' 
Ankara, 18 (Hususi) - Ankara sta- re her yerde tatbik edileceğini hepimize 

dmm açılışı müııa:>ebetile bazı Bakan. tebşir etti.,, 
larla görilştüm. Tahassüslerini kaydet. Maarif vekili Saffet Arıkan piyo; ki: 

tim.: "- Bu güzel sahada Türk sporcnr 
lhhiliye vekili ve parti genel sekre. larını~ yüksek enerjisini görmek, ~-

teri Şükrü Kaya diyor ki: çı seyredenler gibi bana da en yilksek 
"- Türkün ırki ve fıtri kuvvetini h · G 

eyecanı verıyor. enç neslin m~ktc;r 
her şeyde olduğu gibi daima yüksek tu- ı d · · ı er e ıyı program anmış ve nizamlfl?. 
tacak olan böyle idman ve savaş sahala mış beden terbiyesi ile bu gü:büz ve ... 
rınr her yere götürmek cumhuriyetin · ı· ,_ d ı ·ı 

zım ı nr!\a aş arı arasıtıa ı erde katı1rea 
hedef ittihat ettiği şa.~ıruız umdele., ı · · b' ·· k · · arı ıı;ın en ıiyu aına ile yetiştirilnw-
rindcn biridir. Bunu her Türk, Türki- Ieri hedefimizdir.,, l 
yenin her yerinde görecektir. Bugün Giim.rlik ve inhisarlar vekili Ali '.Ra~a 
bilyilk Ba§vekilimiz iamet İnönü, bu diyor 1-i: tı 

programın İstanbuJdan başlamak üze- ·'- Vatandaşları açık havadn ve ha.. 

rek:ttc görmekle çok b.:ıhtiyanm.,, 
Zinat vekili M ublisin sözleri: r 
"- İntibalarım fevkalftdedir. OriUn 

İ!jinclir ki buradan aynlamryorum, St1!d 
yomun ve oyunun seyrine doy:ım:}Q-

rum.,, {r 
SAHA MiMARiNiN SöZLERl u 
Sııha mimarı Viyoletti de şunları ı:~y 

ledi: 
l 

"- Allah Türkleri ve bilhası:a Anka 
:ralrları çok seviyor. Görüyorsunuı: y:ı ! 
Güneş açtr. Güzel bir gün ba~ladr. C~
rinde emek verdiğim ve çok ~alıştı~hı 
bir eserin Türk g~nçliğinin istifades:ne 
açıldığı bugün ~ok mes'udum.,, 

Atletizm 
antrenörü 

) 1 

qı 

n 

Uzmire gönderiliyo~ 

Japonlar temmuzun sonlarına do~nı 
Berlinde beynelmilel olimpiyat kom:
tesinin, gelecek olimpiyatların Tok.> o
da icrasına karar verdiğini duyar duy
maz, resmi tebligatı beklemeden iki el 
le istihzarata sarılmışlardır. Öyle ki, 
olimpiyatlar esnasında Berlindcki ~c • 
nebi matbuat mümessillerine Toky.) 
şehrinin manzaralarını mm;avı:ir ve 
hakkında mUtemmim mahimıı.tı havi 
birkaç lisan üzerine bro;.;ürlerini bı1e 
tevzi ettiler. 1940 olimpiyntlarmın t~
sisat ve teşkilat hususundaki ağır yi:ı.
künü omuzlarına almış olan bu fa-ıl 
millet daha şimdiden en ince tefcrrlıı:ı.
ta varıncaya kadar taksimi amal et -
mişlerdir. Japonların enerji ve vazife-

ponyayn. yardıma. gidiyor. Evvla Eer. 
lin olirnpiyatl::ı.rı organizasyon komi • 
tcsi reisi ve bir zamanlar İstanbul~ 
gelmiş olan Dr. Carc Diem olimpiyat. 

·ların organizasyon plô.nlarının istimal 
hakkını Japonlnra. vermiştir. Bunda:ı 
maada en yakın arknda51 ve gene B~r
lin olimpiyatlarının Spor kısmı r-~i~i 
Dr. V. Klingebcrg Tokyo olimpiyat la
rmm inşaat ve organizasyonuna nez..'.- 1 

ret etmek ifaerc ·yüksek bir ücret :m ... , 
kabilinac dört senelik bir kontur,ı.: An/cara stadının at-ılnıa mcrasimiııo 
yapmıştır ve yakında Tokyoya hare -ı iştira!: eden takımlara verilen kupa-
ket edecektir. lar ve maçları takip cde1ı sporcu 

Atletizm antrenörü Luis'in fzm~ 
stadında yaptırılmış o!::ın yeni pistte ~t. 
letleri çalıştırmak üzere bir müddet;Jin 
İzmire gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bcrlin: 13-12-936 Sıw.t Erler ' büyüklerimiz 



Kaıroşo!K ~nır 

mesene 
Karısı iki çocu~unu yüz üstü bı

rakıp öldükten üç sene sonra h"y 
Mehmet tekrar evlenmişti. Yeni karı
sı da duldu ve omm da eski kocasın
dan iki çocuğu vardı; fit olmu~!ar
dı. iyi anlaştılar, iki de çocukları oldu 

Bir gün sinamadan dönmüşlerdi, 
evde büyük bir patırdı işittiler. Kadm 
sordu: 

- Ne var acab:ı? 
Kocası izah etti: 
·- Ne olacak, senin ço:uklarmla 

benim çocuklarım bizim çocukları 
dövüyorlardır! 

J 
./ 
~ 

1 

- Şarkı SÖ1Jliyc11 kim 1 
- Beyefmıdi... 

- Ymıi bir manto aldığımı demek da 
ha öğrmıme<li! 

- Radyomızıc bu akşamlık bize ve • 
ı ir misinizf 

- Hay hay! Misafirleriniz mi oor1 
- l!ayw! ÇaU:wak değiliz, bir gece-

cik o'lsun başımızı diıılendirmek isti
yoruz! 

CC@ıraıjP1ÇD 
Mal sahibi, satıcı kızı azarladı· 
- Müşteri ten rengi çorap istedi

ği halde sen ne diye siyah çorap ver· 
mekte ısrar ettin? 

- Müşterinin kuzguni zenci o]du
ğunu farketmediniz mi? 

- Hey deli.kanlı! Eğer gittiği.n yera 
bakmaUtan bıı gidi..1Ze baktığın yere gi
deoeksin! 

~<avkslzDID;t 
Ellilik bayan Ayşe ne mazide, ne 

halde • söz aramızda • hiç ~üzel de
ğildir, hatta .. Fakat çok zeki ve ha· 
zır cevaptır. 

Kocası aleyhine boşanma dava.sı 
açmıştı. Muhakeme esnasında bir 
aralık hakim sordu: 

- Peki ama, kocanız s:2'i sevdi
ğini söyliyor. 

Bayan Fatma cevap v~::ii: 
- Onun duşünccsiz ,,~ zevksiz 

olduğunu demindenberi söyl~vir> du· 
ruyordum ya 1 

- Bu çocuk için mi geldin~t 
- Eoct! 
- iyi ama ben doktor d.eğil, bay. 

tarım. 

- iyi ya i~tc! Çocukta dl> soluô<m 
oor! 

ODen yok ı 
-Evlenmişsin öyle mi? 
- Evet. 
- Kiminle? 
- Falanın kızı falanca ilet 
- Falanca ha? Onu p:::: iyi tanı· 

rım. Hatta geçen yaz onu ı:ıl ı bir ke· 
re plajda buluşmuştuk d.ı benlber 
sandal gezintisi yapmıştık. 

- Sonra? 
- Sonrası; sandalla ge~.::rken be-

ni bir çılgınca hevestir aldı. Falanca. 
ya" Eğer beni sevdiğini ieh~·t etmez. 
sen şimdi sandalı deviriri.n, ikimiz 
de boğuluruz!,, dedim. 

- Bak yediği halta! Bu olur'i~ 
mi? 

Kepazelik! 
- Telaşlanma yahu 1 cj;:r~1yorsun 

ki ikimizde hayattayız! Öl-!: yok! 

- Karıcığım, artık son demim !Jflkl aştı. En iyi elbiselerini giyip mücev
'lterlcrini de tak-ıp tcık~tırarok yanımtı gel. 

-Nedenf 
- .Azrail belki 3etıi beğenir! 

Gene kaynana ı 
Bir hileli iflas dolayısile iki sene 

hapse mahkum olmuştu, H• pishıme· 
ye girdiği gün, direktörden izin iste
di: 

- Duvara bir aile resmi asmaır.a 
müsaade var mı} 

- Olur. 
Ertesi günü direktör tefti§ esna

sında duvarCla yaşlı, gudubet bir ka
dının rCşinini görerek mahkuma sor· 
du: 

- Kim bu bayan? 
- Bizim kayın valdc t 
- Niçin zevcenizin değil de kay· · 

nananızm resmini astınız? 
- Çünkü kaYTiana..-nm resmine 

baktıkç:ı hürriyetimi kt.yhe ! iğime o 
kadar yanmıyorum l 

, . 

Sinema rej1$örü aktörlere rollerini· 

Satıcı kız (dükkan 30Mbine) - Pe 
ki ama bu ay içinde tcım on be§ d.e/G 
mal mevcudunu M3ap et~tik! 

Açık göz 
Fakir adam kapıyı çalıp evin kadı

nından yardtiiiistcmitti. Kaôıncağız, 
üstünün ba9ının pcri§allliğına hak:a-
rak eski bir pantalöiı verdi. ' 

Fakir adam pantalonu alarak ha
raretle teşekkür ettikten sonra: 

- Şimdi, dedi, sizden bir ricam 
daha var. 

- Nedir o> .. 
- Bu pantalonu benden satın alı-

nız!., 

- Heri/6 söyledim: Ben ftatl1.t{.Blu cı 
dam.tm, do3doğnı yoldan hiç a.ynl
m.am.1 

IKaıra lhabeır 

Venüs 
Munllim sınıfta klasik aan~ttan 

bahscdiyord~. ' U~n uz~dıya izah~t
tan sonra kürsüde .duran bir. Venüs 
heykeli kopyesini göstererek talebe
den birisine sordu: 

- Bu heykelde en güzel sanat ese
ri olarak nereyi görüyorsun} 

- Şu hattı efendim 1 

- Çık dı§art te -biyesiz ı sen söyle 
bakalım 187 .. 

- Sen söyle Lcvi bakayım. 
Levi sıradan kalktı, kürsüye doğru 

yaklaıtı, fakat orada durmayarak 
kapıyı açıp dı§an çıktı . 

- Yahu sen §imdtden 3'lrh<>ş oldun 
galiba1 . . . . 

• - Yok oanım, 'belki sen Mırho§ ol· 
clunt . . 

- Peki. ama mademki ikimiz ·.:~ 

~rho§ değlUz, neden eve döiıiJ:yoruzr 

Kendisine anasından er;,,J:ği sütü il/,' .; . 
burnundan getiren kaynaıucı ağır ::Y•-
rahatsızlanml}tı ve hastalık h1lftAlar- .~, 
danheri sürüyordu. . Bir -\k!tam eve ~C.,..~t ·• . ,. ...... .,,_~ 
geldiği zaman muayened~ıı dönen · 
aile doktorile it apıda karşıbftı. 

- Ne var, ne yok doktor? Hayır 
haber inşallah? 

- · Ben de zaten size bir müjde 
verecektim: 

Kayın valdeniz tehlikeyi atlattı. 
- Doktor, siz-:le pek patava.tsız- Kılavuz - Gecintinitı tam bu anın 

mı§sımz; böyle kara bir haber insa- da ~h1arın ktlaw.a'J 00h~1 ı;cr-
na birdenbire söylenir ~i? · m&i ddettir ! 

K!RACI BULMAK H'ONfınt . . - . 
Pa?i.!iyon -'Ohibi - Bunlar, diğer ki-

racilanmut ro..<riml.eridir.! · 

Arkaclaıina derfyandı: 

· -'Dört gündür gözüme ~ykıı 
girmiyor: Bir çü;ül~ dişim var ki 

· müthii ağeyor 
- Bu çliş benim olsaydı derHal 

söktürürdüın. . 
- Evet bu diş senin olsaydı ~n 

de öyle tavsiye ede~dim ama maale· 
sef senin değil 1 

- Herkes neı:imı böyle ko.}1tyorf 

- Farkında d.eğil misin, saati on dlJ' 

1..-ika ileri aldım, trene kc11tyorlar! 

-
Ç , .. ,~. ~.. k .. g,.r.ti, - oıc ·§"'""'r vu yaz: ço • ıyı v,-

hemen her güfl .Ycığmıtır yağdt. 
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Yıldızlaı· 
endişede 

lhtimat hic umn.adıkl.ırı şekilde 
~öhrete kavu§tukla.rı için, ::;inc,ma yıl
dızlarının çoğu batı1 itik::.~lara inanır
lar. Holivutta i\1abel Smit isımli bir 
kadın bu itikadı ze~ice i~tismar et
mek sayesind~ milyoner olmuştur. 

Birçok yı!dızlm ona sanıp faJlarma 
baktırmadan bir rol kabul '!' mez ve 

~ yeni bir filme başlamazl...ıı . 
So.-ı günlerde birçok !:ınema yıl

dızlan bu kadının "K·'hanet,, leri 
yüzünden büyük bir •elaş endişeye 
düşmüş bulunuyorlar Filhı.ıkika fal
cı kadın bazı yıldızlar hak kmda fena 
haberler vermiştir. Bu · ~rada mesela 
şunlar vardır: 

Klark Geybl bu sene hiç. tayyareve 
binm"emelidir; çünkü <.ilümü bu yüz
den olacaktırl 

K~nstans Benet, sı~'hatma çok iti
na etmelidir; hayptİ t~hl"kededir ! 

Ceyms Ka~ey için tayyar~ çok 
tehlikelidir. 

Mey Vest bu sene ?·ü~ün gayretle
rine rağmen on kilo d;,ha ~işmanh
yacaktır. H.ılbuki şişmanlamı:ımn::.ı 
lazımdır. Cün'<ü ölümü fazla şi~man

l lık yüziinden kalp tıkarıkhğı smeti-
j le olacaktır. · 

Key F ransiş bu s~ne- bir gençle 
sevişecek, fakat me~ut olamayacaK
t·r. 

Cin Harlu, Silvi\·a. s;dney, .Corç 
Brent ağır veyn hafif rr.ahiyette ka
zalara uğrayacaklardır. 

Joan Kravford ile K.lark Geybl bera 

Garbonun 
gözleri 

ispanyada adam 
öldürü~or ! 

Greta Garhomm gözlcı i Jspanya
da canlar.i kıyıp adam öldüı üyorl 

Viyana gazetelerinden ~1irinin y,az
dığma göre, Madritin <.41.J :T.ahalle'le
rinden birinde güzd bir b...J-ıçe içinde 
bulunan zarif bir sinema binası lm 
kıtalın sahnesidir. Mesele Plldur: 

Bu sinema geçenlerde ,_,Herin hü
cumuna maruz kalmış. Y<lğma için 
sağa sola saldıran bu ... cliı,,,Jar, bah
çe kapısının her ıki taraf.rıda duran 
ve Üzerlerinde me.Jhur sin~ma yıldız
larının büyük resimler: y ·oıştınln1ış 
olan tahta levhalan çiğney'nce, sine
ma sahibi Alvarez m:ıni o mağa ça
lışmış. Fakat yağmacılardan birisinin 
attığı bir kurşunla öldürülmüştür. 

t\lvaı-ezw atli iizerine ga\eyana 
~.ki.1! ıınxircilor, .§ipem~ müdafaa 
etmeğe karar :ermitler ve t4erhal fa
aliyete geçmişlerdir. · 

Seyirciler, yağmacıların kurşun
larından korunmal:: için k<ıpınm ya
nındaki tahta levhalardan istifade 
edinct:, içlerinden hirisinır. aklına da
hiyan~ bir fikir gelmiş .. 

Greta Garhonun hüyiık bir resmi 
bu ta;1t.'\ levhalardan hinr; ı üzerine 
yapıştırılmış ve gözleri dcl:nerek bu 
deliklerin içine iki mitraly:;~ namlu
su yerleştirilmiştir. 

Karşıl,rına birdenbire dikilen bu 
··vıld.z,. m portresini gör,..rı yağma
cılar alaya ba~lamışlarsa aa_. ?u keyif
leri uzun .siirmemi~tir. Gre-ta Garbo
!lun etrafa ateş saçan müt;· iş gözleri 
içleri~d~!l birkaçını ölü 0!3rak ye:e\ 
sermıııtır. . . 

Greta Garbonun gözi .. ri yalncz 
k"'lnleri yakmakla kalmıyor! 

Betoven ·idamdan 
kurtuldu 

Fransız rejisörü Abd Gamın çe
virdiği V'e ba§ rolü Harrı Bor tarafın
dan temsil edilen "Betvven,, · . filmi 
yüzünden rejisörle fil'llin sermaye
darları arasında bir ihtilaf 'i1kmış ve 
hadise mahkemede h3ll .. dilmiştir. 

. Filmin :r.apılması için eennaye ko
yanlar eserir bazı par<:;ılan kecıilerek 
"Ticari!., bit hale getirilmecıini ist~
mekte idiler. Reji,ör ise eserinin 
böyle idam edilmesin~ razı almıyor
du. Scrmayedarhır k..ıra 1-1Arınd:ı ısra1 
gös~erince mahkemeye müracaat 
etti. 

Mahkeme.meselev\ tetkik ettikten 
sonra kararını vermi~ ve film rejisö
rün im7asını ta~ıdığm::l göre onun 
miisa~desi olmadan birbir 1~rçası k.:
silemiyeceğini bildirmiştir. 

''Romeo ve ..Jülyet,, 
Almanyada yasak! 

Mevzuu Şekspirin meşh·~r eserin
den alınarak yapılan ve Laş rolJeri 
N .. >rma Şirer ile Lezli Hovci""d tara
fından temsil edilen "Romt:'J ve Jül
yet., filmi Almanyada ya::;:ık edil
miştir, ve hiçbir sinemada ~österile
miyecektir. 

Bu yasağın sebeb~ hakkımla hiçbir 
izahat vcrilmemi§tir. 

bcr çevirdikleri yeni bir filmin f urlas . esnasmda senaryo tetkik ediyorlar 

Cella Lind Yıyanalı bir tiyatro artisticlir, holivuda çağnlmı!tır 

Küçük Haberler· 
~ Filmbrınin heı .1 aktörü, lıem 

de rejisörü, s~naryo murarriri alan 
Çarl Çaplen 1923 de kendisinin rol 
almad•ğı bir film Y"P'· • ıştı. Şimdi dı! 
gene böyle bir film çevirmek i.itere 
dir. Bu filmin baş roh.niı Polet Go. 
dara vermiştir. 

~ Lili Damitanm kocası Erol 
Flayl ı·fan bO,anmak üzere olduğu 
söyb·1mekte idi. Lili Damitanın 
F ran&ada bulunan annesi bu şayiala
rı tekz'ip etm.iş tir. 

~ Holivutta bulu.1an Fransız 
yıld:.~ . Siman Simonun biiyük Ame
rikan fabrikatörlerinden Can Svop 
ile evleneceği söylenr.ı~ktedir. 

):$. Meşhur ·komik Eddi Tandor; 
sinemaya başlamazdan evvel canbaz
dı. Ru hayatı esnasında utuz altı de
fa ölüm tehlikesi geçirmi,tir. 

~ Büyük ln~:liz hai:çesi Vik
tor ;anın hayatına dair lngilterede üç 
film çevrilec~ktir. Kraliçe Viktorya
nm hayatına dair piyes temsili ve 
film çevrilmesi şimöiye !:adar yasak
tı. Bu yasak geçenlerde sekizinci Ed
vara tarafından 1<nlrlırılmca film 
stü iye ]arı hemen faali~ ete geçmi;
lerdır. 

f ;lmlerd n birisi kraliçenin hükiim 
darhamın ilk üç senesine dair ola
cak di3Ni hi;ti.in havatrr,ı ~n1atara1'

- hr. Bi:~nci filmin baş rolü Nova P~b
be:ln.a verilmiştir. 

Vilyam Hanri 



• 

,1 

OGLU 
Hatıralarını anlatan: Alman korsan Q misi ''Oenız kartalı" oın süvarisi 

l!ont F'elika f~. Lukner 

Macera ve aşk romanı -36- Yazan : (VA-NQ) 

-66-

KOÇttk yelkenlilerden biri, fıçıyı alacak, 
gilverteye ~ıkınca ben birdenbire kapağı 
açarak elimde bıçakla dışarı fırJıyacaktım 

Küçük yelkenlilerden biri, fıçıyı a- la.~bilen yegane Alman esir olan bu 
lacp.k,.. güverteye <;Ikınca. ben birden - mt her gezmeye çıkışında bir miktar 
bire kapaiı açarak ~imde bıçakla dı- nohut, fasulye ve pirinç alıp tenh!l 
şan fırlıyacaktım. Bu yelkenlilerde yerlerde gömüyordu. Böylece epey er

Boynuna kemendin geçmesini bekliyerek 
şehadet getirdi. Fakat Beşir ağaya çelme· 

takanlar, hiç bir suikast teşebbüsünde 
bulunmadllar 

üç ,kişiden fazla mürettebat olmadığı zak biriktridi. 
için gemicilerle başa çıkabile<:eğimi Bezden bir botumuz da vardı ama., 
unıma.ktaydım. kimse görmeden adadan nasıl kaçma.-

Fakat bu P,lBnı Nlcak kamp kuman Jı? 
danı Limiıig bulunmadığı bir sıradıs. Epey düşündükten sonra a.dada. ken 
tatbik cdebiliroim. Çünkü eski kamp dimioo gizli bir yer yapmağa karar 
kumalıcianı Turnerin firarnnızdan son verdik. Dbktor Şülm ormanda gezer-

Geçen tefrikaların hUlasası: 
BC§lr aıa. Ha~tandan nakledilen 

hadımağaaı kUçUk çocuklar arıuımda 

blr ese sağlamının bulunduğullu keııtet 
miştir. Onun mcvcudiyetin.l llerde kendi 
mentaatıeri için kullanmağı dU§UnUyor. 
Bu sebeple, tahkikatını derlnlcştlrmek 

Uzere, geminin koridorlarında yü.rtırken, 
ay&ktarma bir şey ta.kıltyor. Sutkaade 
ogradığını sanarak ölüme muntazır olu 
yor. . . . • ra divanıharbe verildiğini, adamcağı- ken bir ırmak yatağında bu işe elve- ~ 

zın bu yüzden rütbesini kaybettiğin~ rişli bir yer keşfetmişti. ~irler ar:ı. · Bu gibi suikastlar, o devirlerde pek 
gazetelerden ijğrcnmiştlk. Şimdi bu - smda bulunan Herkül kadar kuvvet- çok olurdu. İnsan canı pek ucuzdu. 
lunduğumuz kampın kumandam Li - li bir Alman, geceleylıı bize orada bir Kim vurduya gitmek işten bile değil
mig ise bize karşı çok dürüst da\Ta mahzen kaı.dı. di. Adamın boynuna bir ilmik takar -
nan namuslu ve hakikaten kibar bir Birkaç gece böyle çalıştıktan sonra lar, sıkıp boğarlar, sonra, usullacık 
adam olduğu için kendisine fenalık · mah2ıen hazırlandı. lçersine erzak yı- kaldırıp denize atarlardı. 
yapmak istemiyordum. ğılı'1. Bezden bot da. oraya saklandı. Beşir ağa: 

Esasen kumandnıı yakında mezuni- Aynca bir lamba tedarik edilmiş, bir "- Eşhedü en li .... - diye salavat 
yetle gidecek, yerine yilzbaşı Jilmor miktar petrol temin olunmuştu. getirdi. - Her halde mahvoldum .. Beni 
vekil ka:Iaca.ktı. Bu adam ise bize kar· Firar edeceğimiz gün şöyle hareket öldürecekler ... İhtimal ki, ~ocuğu ta -
§J çok kaba davranıyordu. Motuihi- edecektik: kip ettiğimin farkına vardılar ... Sırla
dcll kaçacağımız zaman reçel kutula- Arasıra gÔlf oynamamıza müsaade rı meydana çıkmasın diye bana pusu 
riyle bomba yaptığımızı ga?.etelerde o- ediliyordu. Bu behaneyle kamptandı- kuruldu .... Kurtuluş yoktur gayri ... Ba 
kuyunea hemen odama bir çavuş gön- şarı çıkacak ve sahile inen yüksek ka- ri eziyetsiz öldürseler ... Demek ki bu 
<lc.mıiş, tenekeden tütün kutularını bi yalıklara ipler bağlayıp oradan denize iş teşkilatlı bir işmiş... Ele başı da 
le t.oplatmak istemişti. Çavuşu odam· indiğimiz kanaatini verecek şekilde iz mutlaka Havva ... Kadın, beni ~ahve
dan kovmuş, bu emri veren amirini bıraktıktan sonra gizli mahzene ko~- diyor ... Bittim, bittim .. ,, 
yollamasıru söylemiştim. rak saklanacaktık. Her an, boynuna idam kemendinin 

Biraz sonra yüzbaşı Jilmor odama Kampta.ki muhafızlar ve civa:rdn.n geçmesini bekledi. 
bizzat geldi. Dedim ki: istiyceekleri imdat kuvvetleri bizi de- Fakat, o ne? •• 

- Bu tütün tabakalariyle tahtel - nizde aradıkları sırada biz gizli mah- Anıma da gecikiyorlar ha. .• 
bahir yapabileceğimi sanıyorsanız a· zende rahat rahat oturup bekliyecek- İşte bu arada, yukarıya yazdığımız 

.. 
Hiçbiri kımıldamıyor. 11

- Bizim bacakSI% oğla!UD bir ma~ 
Bu nasıl suikast böyle? rifeti olacak!., diye şüphdendi. 
İşte yanı başında bir ses: Birdenbire, seslendi: 
- Neredeyim? .. Nedir bu başıma ı - Çıldırdınız mı, siz t;urada., kız. 

gelenler? ... - diye mmldandı. lar? .. Nedir böyle yerlere eerilmi§st• 
Diğer bir ses mmldandı: 1 niz, manasız manasız lAkırdılar edi • 
- lncebel!... yorsunuz. .. Hem niçin, beni dilşürdil• 
Deminki ses: ı nüz? 
- Buradayım, Sarıgül ! Bu cümlelerin ilk kısnımda, - ken· 
- Ne oldu bize!.. Fenerimiz sön- <illerini yalnız zanneden - kızlar tev " 

müş ... Fakat neydi demin gördüğümüz! kalade korktular. Hattl, · feryat ko " 
o hayal... 1 parmak, kaçmak ibereydiler. Fakat. 

- Ayni şeyi, benim gibi sen de gör- onları, Beşir ağa teskin etti: 
dün öyle mi?.. - Yahu ... Beni tanımadınız mı? ... 

- Ah, öyle korktum ki.:. Durun, korkmayın, ben, ~irim! ... 
- Bana. yaptıklarıw sana da yaptı _ ded!. 

mı? · 
· . . . - Ay, sen buraya nereden geldin 1 

- Yaptı ya. .. Yarı belınden ıkıye Yok•.. d b:..!'-ı be berd' ., 1 d Ü • .,.. sen e u.ıuue ra ın .••. 
parça an ı... st parçasını attı ... Alt _ N 1 b ldmı ., N - dllnn .. ! 
Pa üze · .... d.. ası ayı z. e gor UI# 

rçası rıme yuru u... Ev il · 1 ba al 
Bö 1 .. rülm. •• • 't"l ve sız an atm k mı ... - ye şey· ne go uş, ne ı§ı ı -

· t" D k' :ı. Kızlar, ba§larma. gelen maceraytı mış ır.... esene ı, ıAimiz de ·cinle· 
rin, perilerin karısı olduk... . iptidasından 4hırma kadar hikiye et· 

- Öyle ... Fakat cin erkekleri hiç d,• tiler. Beşir ağa, gülümsedi: 
fena değilmiş... Ne dersin, kardeşim? "- Mutlaka o oğlan. .. Fa.kat baful" 

- Ben de o fikirdeyim... da.ki neydi acaba? .• " diye dUşilndU. 
Bununla beraber, kızlara: Beşir ağa, bu sözlerden bir şey aıı 

lamıyordu. Faka~ karilerimiz, bu iki 
kadının, omuzunda arkadaşı BülbUlUn 
cesediyle yürüyen Sünbillden bahset -
tiklerini anlamakta güçlük çekmemig
lerdir. 

Sarıgill: 

- Hakkınız var ... 817.e iyi saatte ol· 
sunlar görünmüg olacak ı Cin padip· 

hıo oğlu Uzerinir.e gelmiş ... Llldn ba· 
na kalırsa bundan hiç kimseye baheet 
meyin. Çilnkll netameli bir iştir. Ciıi-

labilirsiniz. Fakat bir daha gözüme tik. biltUn düaünceler, diınagmv dan geçmı·ş ~ - Ne güzel bir baygmlıktı o ... Bay 
görUnmeybı! Mahzenin methali, hariçten hiç far· ti .• · gınlık içinde ne güzel bir u~şukluk-

ler, kendilerinden balı.solunma.uru h1' 
sevmezler! - dedi. 

SangUl: 
Ayni zamanda birdenbire yerimden kedilmiyecek şekilde gayet mahirane Kendisine çelme takanların hala bir tu o ... _ dedi. • Evvela korkud~n. 800• 

kal.kmı~. Korktu ve ı:ıürtel8.ş dışarı ya~ış • »Jr\; dıl'~ takriben~.ye.tmiJ teşebbüse giripnedikleı-ini farleOOlı\ı.>- ra ~ =tMyiladn... .:ı..,. '<:) n 
- Acaba .,gene görünür mü? - dw. 

dl. ı "' r .ı•u& l ii , 

ç~. ~ ,._... • ..santimetre olmak üzere tahtadan. bir ce, rJıayretıe: .. ~ ı .c :.-k "h..:.:::1 .... i'I" t k a.k 1 Ani .oeŞ r ağa, dayanam~ı.. Q 
Bte QU zabitin bizim firarımızda.-ı ap yapmış, bunun üzerini ça.m"IU' !'-Olur eey değil... NiÇin .. hi.ll öl- ·kızlan 8C'Slerinden ·t.a.n.mıış, ilk tah • " 

liı~~ı: } 
:ı{~ . '.'! y A 

mes'ul olac3.!,~ hafta da arkadaşım halinde t.oprakla kapatıp bunları ga- dürmüyorlar? .. Kurtulabilecek miyim ınin ettiği gibi, bir öltım mevcut bu • 
Kir§ays hasEa.ıandr. Gelen doktor mu- yet ince tellerle tuttunn\lŞtuk. En Us- acaba? .. ,, diyerek etrafı elleriyle yok- lunınadığıru anlamıııtı. Fakat glmdi 
ayene ederken mırıldanıyordu: tüne sıvanan balçık ise telleri kapat- ladı... de bu konuşulan manasız sözlere akıl 

- Ah, bana da. görUnse ..• 
Bqir: 

- Hotunu.r.a. gitti galiba... Kimbl• 

- Burada domuz bile ya.şıyama.z! mıştı. Parmaklan, dağılmış saçlara isabet erdiremiyordu. Bununla beraber gene 
Doktor belki de mUbaleğa etmişti, (Devamı -var) etti. .. Kadın kollan ve bacakları.. de: 

lir, belki de görünür ... Bunun ÇIJ"dlı 
ağzmı sıkı tutmaktır ... Peri padip.hl-

lakin birkaç gün sonra bizim tekrar ____________ ___: _____ __::...:.:.=::..::....:..:-====...!.....--=::_ ___________ _ run oğlu, çenesi sıkı kadınlardan haf' 
lamr... Hem belki, kimbilir, içinizdeO 
birini beğenir de, bilsbtltUn kendiot 

Motuihiye naklimiz için emir geldi ve 
PlliJll!U da böylece suya düştü. 

Eski kampımızda sevinçle karşılan· 
dık. Bununla beraber bana kırgın bu
lunanlar da vardı. Bilhassa temsil hi
kayesine aldanıp uzun uzun roller ez
berlemiş olanlar, firarrmı kendilerin
den gizlememe pek gücenmişlerdi. 

"Moa" do.ki arkada§larm hepsi ay. 
n ayrı kamplara · dağrtı)mışlardı. Fi
rarım esnasında aralarından kendi -
me arkndaş ~tiğim 1'Nordoyçerloyd , 
kumpanyası tay!alarından ilk seferi
me iatirak etmiycnler etrafımda dön
meye başladılar. Yeni bir firar planı
ma güveniyorlardı. Motuihiyc geli.si -
mln ikinci günU, yelKen be.zinden bir 
bot yapmış ve erzak biriktirmiş ol
duklarım bano. 'haber vererek sordu
lar: 

- Kumandanımı;Z olmak istcmeı 
misiniz? ' 

- Peki, diye cevap verdim, fakat 
vaziyeti esn.slıca tetıfik etmem ıazrm. 

Kampta. yeni k\ıinandan Şefild'in 
motörbotu yoktu ·ve böyle bir motör 
sahibi olmasına d~ esasen müsaade 
verilmiyordu. Haf fuda iki defa adaya 
erzak getiren gemiye de bir top yer
leştirmişlerdi. Esirleri eskisinden da . 
ha sıkı bir göz hlıpsindc bulundum -
yorlardı. Etrafı da tel örgü ile çevi?'
mi !erdi. 

Bu kadar tedbirler yetişmiyorm\14 
gibi gece devriyesi her iki saatte bir 
koğu!Ja gelip !{irşaysln benim yatak
lnı ımızda olup olma.dığlmızı .kontrol 
ctrniyc memurdu. :Şiz ikimiz kaçacak 
olsak, yntaklarımızpa YJltacak iki ar
kadaş bulup l)Üijhe uyandırmamağı 
tabii akıl edccektf k. Ama ne de olsa.. 
l.ampta vaziyet e.skir;fnden çok farklı 
! 'i; firanmız Yeni Zelnnda askeri ma 
l:":ıılıırımn zekasını hayli arttırmıştı. 

Yeni firar te~ebbüsürn için arkada~ 
olarak Snmoiı.'nın eski valisi doktor 
ŞUiooyi seçtim. Adada serbestçe do -

zevce diye alır.. - dedi. . 

Dehlizin öte tarafında ayak 1eeıerl 
i§itiJdiği için, ha.remağa.sı, eline p " 
çen sönUk fenerlerJni, iki kıza verdi: 

Bu taçları lngiltere hükametine· 
yardım edenlerin başına geçirmek 

- Haydi, artık, j§iniz.e gidiniz! S-
nim de işim var... - dedikten IOnr' 
yilrildii. 

Havvanın kam8l".uı önüne geldif 
vakit etrafını dinledi. 

vazifesi bile sana verilebilir ı Kapıyı tıkırdattı. 
- En yakmı A vuıturya tacı 
- Ya en uzağı .. ? 
- Hindistanda bir kaç mihracenin 

tacı. 

- Elbette Hint Müslümanlarının Ça
nakkalede ve Gütülemmarede Türklere 
küme küme teslim olmalarının, onlara 
silah atmamalarının acısını çıkarmakta 
gecikmiyeceğiz. 

- Onların mensup oldukları tnihra. 
celerin taçlannr devirmek kolay bir i! 
midir? 

- O kadar kolay ki .. Bu taçlan İn· 
giltcre hükGmetine yardım edenlerin 
başına geçirmek vazifesi bile sana veri
lebilir. ! 

- O halde yatalım, Bebi yatalım ... 
Bu tatlı rilyadan ayrılmak istemem. 
Haydi, soyun şimdi. Yatağına emniyet. 
le girer ve uyuyabilirsin! 

Sıı.rr§m kadın soyundu .• Karyolasına 
girdi: 

- Allah rahatlık versin, doktor! 
- Sana da yavrum! 
Doktor Şmit yorganı boğazına kadar 

çekti: 

- Allah yalnıı: Alman süngüsünün 
üstür.de yazılı de~il. Biz de onun hima
yesin::, onun merhametine sığmıyoruz, 
güzel Bebi !.. 

Uyudular .. . 
*. * 

Bir tesadüf 
Yüzbaşı Ştanke kaşlarını çatarak mı-

rıldandı: · 

- Sen çok değişmişsin, Hans ! Cep_ 
bede benim maiyetimde iken çok uslu 
ve uysal bir adamdın 1 Şimdi çok ha~an. 
ele avuca sığmaz bir mahlUk olmu§lun ı 

- Ben gene eski bildiğiniz Hansım, 
yüzbaşım 1 Vallahi hiçbir yerim değiş

medi .. Hele bir dikkatli bakın yüzümeJ 
Ağzım, burnum, gözlerim, kulaklarım., 
Hepsi yerli yerinde duruyor. 

- İyi ama, kafan değişmiş senin ı 
- Ne dediniz de yapmadım, a yüzba 

şım? Gene eskisi gibi sarıyı sarı, mavi
yi mavi görüyontm. İnsan ne ise, ölün_ 
ceye kadar odur •. Hiç değişmez. Değiş
miı gibi görünürse, bu apaçık bir sah
tekarlıktır. 

Yürbaşı Ştanke dudaklarım Hansın 
kulağına uzattı: 

- O halde beni dinle: Sana bir an
garyem var .. Bunu ancak sen yapacak
aınl 

- Gene mj angarye, yüzbaıım ! As
kerlikten kurtuldum ama, angaryeden 
hala kurtulamadım. 

- Ne diyorsunuz .. ? Muhakkak bana 

bir oyun oynamağa azmetmişsiniz ! im

kanı yok .. Gidemem, yüzbatrml Ben 
kendi ayağımla tevkifhane gardiyanla· 

- ... 
lçerden aea yok. 
ltti. .. 
Aceleyle ~ıktıkları i$ln

1 
kamarıı)'I 

kilitlememl§lerdi. Kapı açıldı. Ve Be" 
şir içeriye girdi. 

rına kendimi teslim edecek ka<4.ar ıer. 
sem, budala bir adam değilim • _____ ....;.,._.......:..__:_.,;:...::......:..;._.:.._.--

Yüzbatı, Hanım kulağına birksç 
kelime fısıldadı. · 
Hanım yilzü güldü. 

- Pek!la. Mademki itin içinde aşk 
meselesi var. Sizin hatınnrz için kendi-

Sahte para 
basan ~ 

Japon baokerlerl 
yakayı ele verdll~r mi ateıe bile atarım. Ben Garp cephe· 

sinde sizin bana yaptığınız iyilikleri hiç 
b1r zaman, unutmadım, yilzbatım t Siz Pariı (Huıua'i) - Tokyodan ıel
bana geçen yılbatını kanmın yanında mektc olan haberler \"okahamadl 
geçirmek için bir hafta izin vermiştiniz 1 ayni zamanda nezaretlerde de vazJ(t' 

Bu iyili~i kanm takdir etmedi ama, ben dar iki Japon Bankerinin tevkif edil' 
ölünceye kadar unutmıyacağım. diklerini, tevkif olutıanıar araaınd.a bit 

Sonra birdert öksürdü: Pranıızla bir de Holandalı teb'alJıııı' 
- Pekil1. Ne zaman isterseniz &it. bulunduğunu ve t~kif edilenleri" 

meğe hazırım. Domey Ajanı·na · gCSre, Çin ıktia&t "' 
- Karavana yıkıyacak değilsin! Sa. - Hemen §İmdi.. siyaset rüeaaaı ile yakından mlinase~· 

na güzel, icarlı bir iş veriyorum. ş· 
- ımdi mi? elri olduğunu bildimıcktedir. 

- Ne gibi .. ? tr 
S k"fh .. d - . - Evet. Çünkü yarın ben ıeni bir da Para Jcalpa-.. h1'ı yapma"a tefe

1 
... - eni tev ı r.neye gon erecegım. .... 11> • ,.. 

- Ne var orada? Beni hapis rtıi et- ha göremem. Bugün .de aekerı" tevkıfba bU. eden bu eıhaaın 15 mllyorı Çetf 
tireceksiniz? Vallahi benim eskiden kal nenin ziyaret günUdür. Haydi ylirU .. O dolan baımak lUere bUtiln maldtıC1 6' 
ma hiçbir mahkumiyetim yok.. tarata doğru seninle birlikte ddelim. hazırladıklanru ve D'lerkul Şancıı->' 
• - öyle değil. Benim orada bir doe- . Yürüdüler.. olan bu tebekeye Japonlardan ~! 
t~m var. Onunla görüşmeğe gidecek. Yliz ba~ ŞtJnl:e cebinden bir zarfı buı Fran11.ı, Amerikan ve Rus ınUltr. 
sin 1 :Fakat, bu adliye tevkifhanesi değil, çrkurdı; ı çllerinin dahil bulunduldan bUditiJ' 
Divanıharp tevkifhanesi.. J (Dcııamı var J mektedlr. 
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Ortalık bir inahşer olmuştu 
Bin Türk ve arap y i rmi dakika m ü ddetle 

karına karışık bir halde boğuştular 
Şiındl Loranı Abbeden 120 kilomet 
Unkta idi. Demiryolu boyunda bek

e olan bir garnizonun Uatiine bil· 

6ldilrdU. Lorans yere serildi; ıuraya 

bu.raya kotmakta olan develerin ayak
lan altında çiğnendi. 

Zaptilrapt nedir bilmiyen Arap ıUrU
lerini Süleyman Peygamberin çıplak ve 
yalçm dağlarından, eski Romahlann 
pesinden geçirerek imkinau gibi g3-
rUnen bir manevrayı baprdı ve Tilrk 
topçu:an uyurken yanı batlanndan ge
çerek tchre yaklaıtı. 

la bedcvtleri Akabenin içine kadar ıo
kulmuı bulunuyorlardı. 

Faitat garnizonu katlilmdan kurtara
bilmek için Lorans sabahtan aktama ka 
dar münakaıphrla çene çalmak mecbu
riyetirıde kaldı. 

miryoluna yeniden alanlar yapaııtfr. 
TürJrJerin bir malzeme trenini daha di-
namitle havaya uçurmuıtu. Bununla 

ederek gene Türkleri aldattı. Maa-
brp bir hücum yapac•lrmsı gibi dav 
eh ve 34 ~etre ııakta demiryo
un bir kilometre kadar bmmu df

birlikte berhava ettiği trenlerin . .. ' aayıa 
on yediyi bulmuı oluyordu. 

Ona dedim ki: 

'-ınitıe attı. Bu sefer imdada gelmekte 
tltıı b!r tren de berhava oldu. 
atrruN ESl~LERI öLDURMEK 

Karanlıkta birkaç TUrJı:, bu kargap
lık içinden yakalarını aıyınp kaçabildi
ler. Araplar iae geriye kalanlan 61d0-
rilp bir kısmını da eıir aldı. Bunun üze 
rine de tiddetli münakatalar batladı. 
Onlar bütün esirleri kurban keser gibi 
bofulamak istiyorlardı. Fabt Loran-

Şimdi müdafaa eden Türkler, Arap
lann 100 kilometre dahilinde bile olma
dıklannı ıwıdıklan bir zamanda Lorans 

Loransı tam bet gün görmedim. Geri 
ye grldiği zaman beraberinde birkaç 
kervan Türk erzak ve techizab getir· 
di. Alrabeden sonra dağları aprak de-

- Korkuyorum ki tren tahribini A· 
raplann uluaal sporu yaptın! .. 

(Devamı Nr) 

'l'iirkler .,~ 'ozımı1ardı. Şiddetli bir 
~be çılct .:.r. Geceyi Abu El Liual 
~lannın b .. 11m "3 geçi."Cfiler. Ben de 
"lll'ada birkc: ı. .. ı aonra Emir Faysal 
"- Loranıla bu •• kte kamp kurmuttum. 

sın kendine cöre tasarlanmıı geniı pil- ______________ .....;_ ____________________________ _ 

"';:;;::·TUrkl•rinhiçUmlt.ı.blr...ı Lavrensin kendisini dinliyelim 
- 1-

Loranı gecenin branl:ğmda Türk 
'tdugihını istikıpf ettL Geriye dönerek 
~lamu topladı. Tanyeri •lanrken 

Clrlrlcri amwta kuptmıf bulunuyor-

yette bile kanlannın ıon damlalanna 
kadar dövilfmeleri hep bundan ileri ge
liyordu. Araplara eair dUpek mUthit 
bir aıum demekti. çaı bedevileri aldıtr
lan esirleri bir dakika bile yqatmıya

BTORRS CIDDEYE GiDiYOR 

bir grop daha vardı. Demirli gemtm.u 
yalpa wrdukça, /Gftlalı rilzgcirlar M -

oak dalgalannı havaya kaldırdıkça, 
bu binalar aerap içinde adeta m6tead
dit piatonlar gibi ClfGğı yıı1cm11cıalkıp 
imMkteytli. 

fada lofça bir odada biç giiftdetfberi 
e.mılyen deni.ı rü.ıgclrlantn iatikbal i
~ ktJ/e3'kri açılm'§ bir pencerntfl iJ. 
rinde otınot1 Vilaonla karfllaftı-.. 

Me1ckenitı büyük §eri/i Hüaepift iki_. 
ci oğlu Abdullahuı Ciddıey6 gelmek A
zere bulunduğunu Mjyl.edi. RonaW 
8tOTTa'la ben, .Abduılahı, görmek '9't1 
Kahireden kalkıp E}apdenizini ,,.,_ 
Gf'lğ& kat'etıM§tik. 

~ 
rak kesiyorlardı. 

Lôvr6M anlatıyor: 
Nihayet Ciddenif& dıt Jimonına de • 

ntir Gfabildik. 

'ram on iki a:ıat klh görilncrek, k!h 
~)'boJaraJı: Türkleri oyaladılar, gUneı 
~~rken de hUcum ettiler. Gilneyiıt' ar
~p olan Oda hllcumu idare etti. 
~kler bıakına ufnd klanndan aar
'ldılar. Muharebenin gidifini karp te
~en gözetlemekte olan Loranı TUrk· 
~ kaçmak llzerı olduklamu görünce 
4Qo bedevi ile birlikte meydana atıldı. 
'llın 20 dakika 1000 Türk ve Arap Jı:ar 
~kan1ık bir halde altalta, Ustilete 
llOfuttular. Orası bir mahtcr halini al· 
~ftı. 

Lorans iae Arapların esir aldıklannı 
ve hem de et1irlcrine iyi muamele ettik
lerini her tarafa yaymak istiyordu. 

Uzun ve hararetli mllnakaplardan 
aonra, bedevilere kendi dUtUnceaini ka
bul ettirdi ve bunun çok faydalan gö
rüldU. 

Bundan .onra yapılan muharebeler
de. Türkler imkinau bir vaziyete dü,
tilklerini görünce, artık inada lüzum 
görmüyor ve teslim oluyorlardı. Yoksa 
Araplardan çok daha yüksek birer ae
kcr olan Tilrlder, ölünceye kadar har
be karar verince herhalde Araplann ma 
neviyatmda dehtctli sararlar yaratabi· 
lirdL 

A~lu ~ gök 4le bunutı kum 03-
tandeki in'ikôslannın geni§ l>•r aerap 
araaında, aaı1' gibi duran beı,JGZ §ehir
den Arabiatanın aıoaklığı keskin ve 
kızgın bir kıl19 halinde yüzü~ 
9t1"Pınot1 adeta soluğumuz kesildi. 

1916 birincite,trininin tam .ııeval vak 
tiydi. ôğle günqi, tıpkı ay mehtabı 
gibi, renkleri uyutmıı§ttı. Ortalıkta yal 
nız ışık ue göl.ge'ler, ~ evler ve so
kaklann kapkaranlık oralıklan göail -
küyordu. 

Ym&i Amp de111eti tlatUnde bfr ln
gııtere müm&aili oba '"'ralay Vilaott, 
bizi iatikbal için motlJrüm.ı giindtmnif· 
ti. Bu de aenıplar ~ booalıyan in
Nnlar mahiyet t'6 haki1«ıtini IJğrea • 
mek makaadiyle karaya çıktık. 

Limata doiruinin beyaz t'6 3e3ai.ı 

t(Jf binaaım ger;erek lngiliz k.otuloloa
haneaine git?Mk tçin QGrşının dar t'6 

1«.ı3vetil aokağıM aaptık. lnsan'l.ardan 
hurmalara t'6 aonra OMlı et parQG'l.an
na konan aayı.au: 1mnı.ainekler, çuooı 

par9'1lannda11 ibaret dtıkkdn tente ve 
üm.ınlanndan ft2lllft güM§ huzme1erin
de bir toz bulutunun ince ec«Jmt gibi 
hiç durmadan 1ı4'rekdteydi. 

Onunla ayni mmanda Ctdtleye wır
m'§ olduğum.uzu bir fa'li Mıyır aaydt1c. 
Şeriflerin payitahtı ola11 Jlekkıe HıN 
tiyanlara kapalıydt. BtOTTa'un glJreclJ. 
ği i§ de telefonda l&alledi~~k ı, • 
Zerden değildi. 

Benim buradaki ~iymme .. 
ki tçıt& gezintiye Ç&km'f bir ~ 
mt.M.iyetint.fM baflota bir feY ~ 
di. HalbuW Btorra KaMrecle ~ 
Britanya 1a.iıklbnefft1i temaiı eden mtltl 
Fk ifleri kdtibi w Jlek1r.e şm/i a.t 
ola11 batüt1 milt1GSebetlerinde 8fr Ben
ry Mak MaMn'ana UMnat ,.._,,., ,,.. 

ônümi1.ztlıe kuıgatl alet11.erin kı=al aia 
leritıe biiriinmüf '9 ltma11, onun arkıfl. 
aowla, ta u.mklarda haroretin bıığulan 
~ lcaybo7.at1 tepecikktre 1«Mlar ,. 

lfüiblrlerini le·~ ve ıOnaWerle ıftle
~i1tt; 'ılımlar gibi kurtun sıktılar. Lo
lanı elinde tüfek boyuna tetik çekiyor
fu; Arabın .birisi son at.a:ağı kurıundaı 
~f!U;~;;~~ ::::: b:~:;:• v':r:!~ 

Şimdi Lorans g3zJerini aut hedefi o
lan Akabcyc çevirdi. Türklere böyle bir 
teacbbiiae .airiımiyeceii kanaatilai i~ 
aıtWnıf ~ulunuyordu. 

Wn.cıtı ferealı /er~ kwt& ~· 
CWenU& tam fimaUw, atyMıı be-

Bava tıpkı hamam 1nığtıı..!uM beuı
yortlu. 

h 
.... • r 
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sözüyle değil. kendi gözüyle cörmelidir. 
Adolar, asla bir arbdapnın bele oğlu· 
mun karilına g6z dikmez ve dikmemit
tir. Oilumun ona karp yaptıp ıey bir 
cinayettir. 

Dük jOl'j, dUtilncell bir tavırla mml
dandı: 

- Bir cinayet mi? Anne ne demek 
lıtiyorsun? 

ihtiyar dilfea elini oilunun omu.zuna 
koyarak sözlerine devam etti: 

- Nasıl oluyor da IBderimi anlamı 
yorsun oğlum. Benim bildiğim Adolar 
sibi bir asilzade bt'iyyen kimseye. ba
husa• bir dostuna hakaret ve tecavüz. 
de bulunamaz. 

ihtiyar kaclm selinine dCSncrek bld· 
dftle eöderini t'Sfle tamamladı: 

- Ben siıce bir ıey aöyliyeyim mi, 
dUıcs? Bir bdm hiçbir zaman kendisi
ne ilAıu qk eden bir erkeği ittiham 
edemez. Kendisini seven bir erkekten 
bir kadın hiçbir vakit intikam almağa 

lrılkıımaz. icabında onu tiddetle redde. 
debllir. Fakat iti kocasmm rahat ve 
huzurunu bo:racak dereceye vardırmu. 
Ko asını da dü§Uncesizce hareketlere 
ec• k ve tcıvik etmez. Şimdi oğlumun 
Adolara özür dilemesi Jlmndrr. 

Düıcs Dorote biraz sustu. Sonra: 

- lgte oğlum. ihtiyar annenin aana 
söyliyeceği bunlardan ibarettir. Şimdi 
bir kere de kannm fikrini al. Ben el· 
diyorum. Emin olunuz ki ben kapıda 
tlk•anıp da kimseyi dinlemem ve kim
aeye iftirada bulunmam. Benim bayle 
tabiatim yoktur .. 

ihtiyar bdm bayle a3yliyerek odadan 
pktı .. 

Dük Jotj derin bir dUtünceye dalmı1-
tı. Fabt kaynanaa odadan çıkar çık
mu Vera ayacını hiddetle yere vura. 

,,._, binalardan Mllt6§C'kloil tfcintı KonaoMUTC aaı~ 1'Nf'd't7e. lrü- °"'91~ (Devamı var J 
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rak kocasının üzerine atıldı ve ona ba. 
ğırmağa bapadı: 

- Bana bu kadar halıı:aret 'Ve tecavilz 
edilmesine ıöz yumuyorsun 6yle mi? 
Beni müdafaa için aöyliyecek bir çift 
aöz buJamadımz mı? Demek beni artık 
sevmiyorsun. Bu zamana bdar söyledi
lin sözlerin hepsi yalanmıı. Dof rusu 
aenden ne kadar nefret etsem hakkım 
varmıı .. 

- Vera, beni dinle. Ben ... 
- Bu zamana kadar seni dinlediğim 

yetiıir. Daha fazla dinlemek istemem. 
Ben söz değil it iıtiyorum. Annen beni 

tahkir etti. Bir adam bundan futa tah· 
kir edilemez. Ben böyle hakaretlere 
tahammül edemem .• Ne hakla beni tah. 

kir ediyor? Adolan niçin müdafaa edi· 
yor. Yoksa annen de genç meraklısı ih· 
tiyar kadınlardan mı? Kim bilir ne mak. 
utla Adoan müdafaa ediyor. Siz de bu 
hakaretlere ıusuyorsunuz. Artılı: yetiıir. 
Hiddetten çıldıracağım. 

Dük Jorj, kansının arka arkaya bir 
aolukta aıraladılt bu aözlerin neresine 
cevap vert:efini tatırmıtb: 

- Rica ederim sevgilim, dedi. Hidde
tinize kapılmayınız. Bir dakika beni din· 
leyiniz. Arada bir anlapmamazlık var. 
Yann annemle glirütür bunu hallederiz. 

Vna, gene ateı püskürdü: 

- Nasıl? Beni yanna kadar burada 
duracak mı f.anıyorsun? Artık bu evde 
bir saat bile duramam. Ben amin fikri. 
ni anlad:m. Benden ayrılmak istiyorsun. 
ÇUnkU artık beni sevmiyorsun. Annenin 

aCSzil geçiyor. Ne kadar olu annedir. 
Ben iae el kmyım. Fakat ben koğulma· 
dan gidrrim. Bira.ı daha duracak olsam 
mutlaka kofulacağıma 1Uphe yok. itte 
gidiyorum artık .• 

Vera bayle aöyleyip kapıya doğra 

.. 

sına ka f11 çok zaafı olmakla beraber 
Adolara yaptığı i§in hakh olup olmadı· 
ğmı dotUnmekten bir tUrlU kendini 
men edemiyordu. 

Kansının yatmak üzere olduğunu gö
rünce ona iyi uyk\ılar temenni ederek 
o odanm karıısındaki kendisine tahsis 
edilen yatak odasına geçti. Fakat daha 
aoyunmağa batlamam:ştı ki kapı açıla
rak içeri annesi Düşes Dorote girdL 
Asil, kadın, oğlunu baştan apğı ıllze
rek büyUk bir ıefkatle : 

- Yavrum, dedi, seni rahatsız etti· 
ğim için beni affet. Uyumazdan evvel 
aeni bir defa almndan öpmek istedim. 

- Tegekkür ederim anneciğim. 
Ana, oğul yanyana oturdular. ihtiyar 

Düşeı oğluna ıordu: 
- Bana iyi bak ve doğruca cecap ver 

oğlum. izdivacından memnun musun? 
Dük Jorj, hayrette annesinin yüzüne 

bakarak sordu: 

- Bu nasıl ıual anneciğim? 
- Yavrum, bu öyle mühim bir sua 

ki bir anne her zaman evladına sorabi
lir. Prenses Vera ile evlcndiğindenberi 
ıeni görmedim. Bu sebeple zevcenin 
seni mesut edip etmediğini anlayama
nı:ı bulunuyorum. öyle sanıyorum ki. 

Dük, annesinin sözünü kesti: 

- Hayır, anneciğim. Ben bugün dUn 
yanm en mesut adamıyım. Verayı bütiln 
kuvv<:timle seviyorum. 

- Bunu biliyorum evlldım. Bu sev
ginin safiyetinden de eminim. Fakat o 
kadmm sana brtı hissiyatından emin 
misin? 

- Şüphe etmeğe sebep yok aanıyo
nım anne? 

- Hayır, ben zannediyorum ki.. Me
rak ve ılllıı:.ımdan dolayı beni mazur 
gör evladım. Nasıl baloda çok eilendi· 
Diz mi? 
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Dük Jorj, bu sual üzerine gayri iht:i. 
yari yüziinil burutturdu. Annesine bak· 
mağa cesaret edemiyerek fÖyle atiylen-
di: 

- Çok iyi eğlendik. Prena biae çok 
ikram ve iltifatta bulundu. Vera da 
çok oynadı. Balonun kraliçesi oldu. 
Herk~• birbirile yanprcasına ona ik
ram ve hürmette bulundular. 

- Olabilir. Çünkü Vera güzeldir. 
Haydi o eğlendi, ıen ve nqelidir. Ya 
sen niçin müteessir görünüyorsun? 

- Anneciğim, bu balo umduium gi
bi devam etmedi. Şayanı teessüf bir ha
dise vuku buldu. 

- Nasıl?. Yoksa prenı .. 
.. 

- Merak etme anneciğim. Vakaya 
haılra biri sebep oldu? 

- Kim? Çabuk söyle ne oldu? 
- Yann gazetclrin bu hadiseden bah· 

aetm~leri de muhtemeldir. Vakaya se
bep olan adamı sen de tanır ve evlidnı 
gibi sevtrsin. 

- Yoksa Kont Adolardan mı babı· 
etmek istiyorsun? 

- Ta kendisi anne. Bana bir haydut 
gibi tecavüzde bulundu. 

- Bir yanhıhk olacak evlidım. Ada
lar asil ve kibar bir adamdır. Acaba tim-
di abli.la mı değifmit? Ne oldu? Mut
laka bir kadın meselesidir. 

- Evet anne, Adolar, V cra ile ev
lendiğimden beri onu takip ediyor. Ev-

lenmeden evvel ele V eranm pqindea 
kotuyormu1- Bunun o.erine fiddetl• 
harekete mecbur oldum. 

- Ne yaptın? DUelloya mı karar •ez
diniz? 

- Evet. Amerikan dUelloau. 
Dille. bayle bqlayarak Kolit Ado1u 

ile şatranç oynadığını ve oyunun prt
lanm annesine anlattı. · 
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"Ol saltanatın yelier eser şimdi yerinde,, 

Dünün paşalaı t ve konaklar~ 

Son Mısır Hidivinin 
Çubukludaki meşhur kasrı 

Yazan : Ser met Muhtar Alu s 

Kuleli ve fırdolayı ta.raç:alı olan ka
sır, Çubuklu tepelerindedir. Eski is· 
kelenln önUnden başlıyarak Çakal 
burnundan yukarı kıvrılan, gerideki 
Necip pa.şa. bağı, Muhacır mahallesı, 

Mandıra deresi sınırlarıyla çepe çev
rUen ve dağı taşı kavnyan korunun 
en nezaretli mevkiindedir. · 

lara gömlilen yumurtaları hazırlop et
meye başlamadan, hidiv hazretlerin
den, memleketi erkaruna bir emirna
me: "Haki-payı IJevket ihtivayı hilafet
ptmahiye arzı ubudiyet eylemek Ü-"'T'! 

payitahtı saltanatı seniyeye azimet 
edeceğinden, CBnayı gaybubetinde me-
3alihi hidiviyetin hüsnü temşiycti>ıi, 
meclisi nuzzar reisi ile bir i'k"i nazıra 
tevdi,, eylediğini beyandan sonra ya!
lah İskenderiye limanından hareket 

birinci teşrüati, ikinci U>şrifati, Avus
turyalı tabibi hususi ve bir alay fa
lanlar, fıstıklar ... Hidivin "Safaalbahlr,, yatı 

. Rivayete nazaran, vergisinin çoklu
ğundan ötürU, geçen sene enka.zcıl~ 
satılığa çıkarılmış ..• Enkazcılar ölçiip 
biçmişler. Gene rivayete göre, verC' 
vere 17 bin lira mı ne vermişler?~ 

Yalnrz mermerleri 30, 40 bin lira de 
ğerindedir diyorlar... Her nedense. 
satılma keyfiyeti şimdilik kalmış. Bi
na da yerli yerinde .. : 

••• 
Kasrm içindeki ziynetin, allyişin 

emsalsizliğini görenler eöylüyor ... Ta
vanlar, kapılar &ltm yaldızlariyle pÜr 
naJrılmIJ Merdiven küpe§teleri, trab
zan babaları, kapı tolrmakJan eom 
kriatalm.ie... C-enişidin sarayı de, çıkı
ver ilin içinden! 

Sahildeki takım takım, kışla kadar 
binalardan biri, "elektrik merkezi., ' 
nin içi, bir vakitler gö.zU.me ilişmişti. 
Kaç tane makine, kaç tane motör, ka~ 
tane dinamo, ldeta. koca bir fabrika. 

Kalei Sultaniyeye geldi mi, Abdül· 
hamid tarafından "hO§am.edi." ye yol
lananlar da haydi karşıcı ... 
. Ayastafanos (şimdiki Yeşilköy) a
çıklarında gece geçirildikten sonr:ı. 

"Mersayı Dersaadete,, vasıl olunur, 
vapur Dolmabahçe sarayı önünde du
rur, hidiv paşa rıhtıma çıkar, ıstab1ı 

nmireden tahsis kılman arabaya ku
rulur, Yıldız sarayını boylayıp "haki· 
payi padi§<ıhiye rumal,, olurdu. 

Arada bir de, gazetelerin "tebligcıtı 
resmiye" slitununda, aynen şu satır· 

lar: 
«(J.eçen cuma günü cık~amt, Hiditıi 

Mı.sır fahametüı, devletlu Abbas Ilil -
mi P<l§a llazretleri mabeyni hümayu
nu cenabı mclitkaned.e keşide 'bııyru· 

lan maidci seniyede hazır bulunmak 
şerefile mübahi tıe naili illif cıtı cihan 
dcrecatı hazreti hiUi.fetpenahi olarak 
Baat ilç ra.ddelerind.e saJı.ilhanelerine 
avdet QuyurmuşZardır.,. · 

••• 
Abbas Hilmi Paşa, 1895 yılında . 

IIU:livin .. Elmahrusa,, vapuru Bebek koyunda 

da. "Huli!ıat zen.an harcıdır!,, diyerek. l 
mevcutları çıkartıp hatunlarına tek 
taş yüzük, tek taş küpe yaptırırlar. , 
yerlerine roza, Felemenk gibi taşla~ 

taktırıvcrirlermiş). ..... 
Hidivin Mısıra dönü~ü de gaT.Ctele 

rin ilk sayfalarına mutlaka geçerd~ 

M.eselA: 

evvelki hidiv Tevfik Paşanın oğludut 
Doğum tarihi 1874 ... Viya.nada Tef 

zianum lisesinde okumuş ... 1892 ~ 
sinde, babasının vefatı üzerine yerırl 
bidivliğe geçmiştir. 

Umumi harp esnasında. Osm~ 
İmparatorluğuna taraftarca göründ 
ğü için harp sonunda makaınınd 
cüda düşmUştür. 

Alemin ağzı torba dC;ğil ki büzeslt 
Şimdilerde, kimin dilinde ismi geÇ~ 
işidilcn fU: 

- Bangerleri satın alacak. bankalJ , 
kuracak kadar parası olduktan so Boğaziçi elektrik denilen nesneyi 

ilkönoe bu merke7.den görmüştür. 
derler. Burası, bir vakitler Çubuklu 
camiine, mahallenin b&ZI yerlerine 
ufU'Jı elektriki" verip dururmuş ... 

Abbas ffilmi Paşa, hidivliğe çıktık
tan sonra, uzun müddet, her yaz vali
desinin Bebek'teki sahilsarayına ge· 
lirken, anacığının da en sevgili oğlu 
bulunurken, biti kanlandığmdan ola· 
cak, Çubukludaki köşkünü kurduru
yor ve atlayıveriyor o kıyıya. .. 

Mısır Hktivi Abbas Hilmi (1ıaşa) 

nın e3ki bir re.smi: (Boynundaki, 
311 sen&in<UJ verilen "Hanedanı aı 

Osm.an,, n~nı, 1rolbinin altmdaki 
"MurasN imtiya.z,, dır.) 

"Sinci sa<Uıkat definesi,, ne "Hane· 
a.mu al Osman,, nişanını talik ediyor ... 
Ondan evvel, göğsüne ta.kılmış olan, 
ancak en gözde şehzadelerle en sevgi
li vUkelfı ve yaveri ekrcmlerde bulu
nan "mura.cısa imtiyaz,, ı, sokağa at, 
san sarı bin lirayı al... Ortasındaki 
pırlantaların hepsi birer adet fındık .. 

" .... Ba...-retıen., geçen perşembe gii
nti, rükUbu hidivilerine mn.k3us "El
mahruoo,, sefinesiy'le Dersaadetten 
müfarekıat eylemişlerdir. Vapuru mez. 
kür, harel.et etmezden mukaddem, 
bilcümk: arması rayatı zaferayatı Os
mani ve alayı sancak ve bandıralariy
le donatılmı.ş o1duğu halde, Dolm.a
bahçe pişgıihıııa hini muvasalatındıl 
m ı.:ı kıa i hidivi Hamidiye marşı a-
leZalini terennüm.sa:; oldıığu hengam
da, efradı bahriye serenlere çı1..-ıp çi
nıariva ederek, (Alla.hu yansuru sul
tanina) kclinwtı meserret ayatmı tek
rar tekrar 'barigdhı üluhiyete isal et· 

ne umuru? •. Gelirlerinin faizlerini ııt 

saplamakla vakit geçirse başını kJ 
yacak vakit bulamaz! 

--------------------------~--,--............. ~·-·-······-· 

Yaz sıc~ ba.•up Mısır güneşi, kum-

Bilyük babası İsmail Paşadan ber
gil.zar "Elm.ahrusa" ya ailei fahamet· 
penahisile rakiben, peşinde de "Saf!l.· 
ülbah.ir,, yatı, ver elini İstanbul ... 

Maiyeti de dolgun: Seryaveri, dfva· 
m tUrki reisi, dairei bidivt mUdirt. 

(Bu nişanın, pırlantalarının kıratı ve 
beyazlığı itibariyle. dereceleri, yani 
alaları, evsatları vardı . Bazı koda
manlar serkuyumcu Haronaçi'ye baş
vurup, Uç dört yüz lira cepten söküle
rek daha temiz ve kıratı yilksek taş
lar knvdurturlar, bazı kılıbık olanlar 

mi§Zcrdir.,, 

Abbas Hilmi p:ışa, kendisinden 

~ HABER 
i lstanbulun en çok satılan h• : 
i kiki akıam gazetesidir. tlanl• 1 
! rmı HABER'e verenler kar ,ııi 
1 derler. l 
l--·······-·-···········===··········-··----····"' 
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ihtiyar Dilıeı, bütiln bunlan dinle

dikten ıonra fikrini söyledi: 

- Oğlum, bu hareketin pek .ıallma
nc. 

- Nasıl, onu müdafaa mı ediyorsun. 
anne. Hakıının. Çünkü o sefil sözilnde 
durmadı. Sofyaya kadar bizi takip etti. 

Prensin balosuna girdi Vera. ile danı
etmeğe kadar iti ileri götürdü. Bu adam 
namuuuzdur. Ben de bunu herkesin 
içinde ytlzüne vurdum. 

- Ne yaptın oğlum. Adolar senin en 
ciddt ve samimt bir dostundu. Sonra 
onun bu hareketi fena bir fikirle yap-

mış clduğuna ne ile hükmediyorsun? 
Vera hakkındaki hislerini nasıl öğrene
bildin? 

- Anne, meselenin beni fazla üzen 
tarafı da Adolann en iyi dostum olma
aıdır. Onun hislerini ise V eradan öğren
dim. 

- Yine mi Vera. Bana öyle geliyor 
ki pek acele etmişsin. Evvel~ senin de 
bunu yakından görmen ve kanaat gc· 
tirmcn lazımdı oğlum. Sonra .• 

İhtiyar Düşes sözünli bitiremedi. O
turdukları odanın kapısı birden açılarak 
içeri Vera girdi ve ihtiyar Dilşese ba· 
ğırdı: 

- Affedersiniz, aldanıyorsunuz 1 
Diik Jorj, şa~ırmıştı. Hayretle sor 

du: 

- Hayrola. Vera ne var? 
Vera gecelik elbisesinin üzerine bir 

kürk .almış, yarı çıplak bir halde idi. 
Gözlerin·ien ateşl~r &açılıyordu. Kapı
dan kocasile kaynanasının konuştukla
nnı dinlemiş. ihtiyar Düşesin kendisi 
hakkındaki &on sözlerini ititincc daya
namavarak hiddetle içeri dalmıştl. 

- Aleyhimdeki sözlerinize doğrusu 
çok şaştım. Bu iyi bir hareket değil.. 

Dük Jorj, hemen kansınm yanına 
koprak: 

- Aman Vera, dedi, rica ederim ki
me söz söylediğini düıUn. Senin için 
kimse bir ıey söylemedi. 

Vera kocasını tiddetle iterek bağırdı: 
- Beyhude beni aldatnıa.ğa çalı§ma. 

Ben söylediklerinizin hepaini i§ittim. 

Ayağa kallmuı olan ihtiyar Dü~ea 
Dorote vakur bir tavırla cevap verdi: 

- EvlAdım, naho§ sözler i§itmişseniz 
bunları sizin harektleriniz doğurmuştur, 
Evvelce böyle sözler söylenmesini icap 
ettirmeyecek tarzda harekette bulunma
lıydrntz. Buna da mecburdunuz. 

- Madam La Düşes, kocama beni çe 
kiştirmek de iyi bir hareket sayılmaz. 
Evlat ile oğul arasında bir münakaşa 

olduğu zaman müdahaleye hakkım var. 
dır sanıyorum. 

-- Şüphesiz, fakat eğer bu bir müna
ka§a ve mücadele şeklinde ise .. Halbuki 
ben evladımla ilk defa ol:ırak hususi bir 
konuşma yapıyorum. Çünkü şimdiye 
kadar bir türlil buna fırsat vermemeğe 
çalıştınız. 

- Bunda da hakkım var. Çünkü 'Siz 
kocamı aleyhime tahrik ediyorsunuz. 

İhtiyar düşes, nefretle Veraya baka
rak şöyle cevap verdi: 

- Böyle düşünmekle bana iftira et. 
mi§ oluyorsunuz. Bir valde oğlunun da
ima mes'ut olmasını ister. Gelininin de 
sevimli, fedakar ve Hfetli olmasını arzu 
eder. 

Vera, hiddetle haykırdı: 
-- İşte bu da bana karşı ikinci bir te

cavüzdür. Beni saydığınız evsaftan rnah 
rum bir kadın mı s:ınıyorsunuz? Mes'ut 
olup olmadığını oğlunuza sorun. Bakın 

size ne aöyllyecektir. 
İhtiyar düşes gene sükunetle şu cc.. 

vabı verdi: 

.. 

-- Sormağa hiç lüzum yok. Gören 
göz aldanmaz. Bilhassa bir anne gözü. 

- Acaip. Acaba bu annenin neler 
gördüğünil sorabilir miyim? 

Vera, böyle söyliyerek ihtiyar düşesin 
Uzerine ylirüdü. İki kadın biran kaqı 

karşıya durdular. Her ikisi de müthi'? 
bir mücadeleye hazırlanmış!ardı. Artık 
iş nezaket faslından çıkmak üzere idi. 

Dük Jorj, miişkül bir mevkide, yani 
annesile kansı arasında kalmı§tı. Ha
diseden sok mUteessir oldu. İşi yatıştır
mak emeliyle söze kanştı: 

- Bu nahoş sözlerden bir şey anla. 
yamıvorum. Esasen bir noktada ikiniz 
de ittifak ctmit bulunuyorsunuz: İkiniz 
de beni seviyorsunuz. Sevgili anneci
ğim Verayı affet. Asabiyetle söylediği 

sözlerden pişman olmuştur. s<!.nrrım. 

Haycli anneciğim, elinizi uzatınız da o
nunla barışınız. 

A~il kadın, itidalini hiç kaybetmemiş 
ti. Oğlunun bu teklifini hüsnüniyetle 
karşıladı: 

-- Bu arzunuzu memnuniyetle kabul 
' ediyorum oğlum. Cereyan eden bu h&. 

diseyi bu dakikadan itibaren unutuyo
rum. 

Fakat, Vera, kendisine · uzatılan eli 
kabul etmedi. O, böyle kavgayı çoktan
b eri istiyordu, çünkü daha misafir gel • 
diCi gündenberi ihtiyar düşesten bir tür 
lü hoşlanmamıştı . Kc:.lb kalbe karşıdır, 
derelr. ihtiyar düşes de bir türlü Veraya 
ısınamamıştı. Vera, bilhassa misafir 
geldiği gündenberi serbest kalamadığı
nıı kıı unanıısının kendini daimi bir ne· 
zaret altında bulundurmasına çok üzü 
h . ... <lu. O zamana kadar herkesi ko-

.1 

laylıkla kandırmış olan Vera, kaynana-
sını kandırıp istediğ i gibi yaşayamaya. 
cağını a:ıl:ımıştı. Bir taraftan da Vera 
çevirmek istediği dolaplardan kaynana-

sının bir gün haberdar olması ihtimalin
den korkmağa da başlanuştı. Bunun için 
Vera kavganın yatı ştığını bir türlü is. 
temi\ ordu. Bilakis bu kavgayı büyüte· 
rek i~i nihayete kadar vardırmak isti· 
yordc.. Bu sebep!e ihtiyar düşesin uza. 
nan elini kabul etmedi. 

Dük Jorj, bu vaziyc:ti görünce hay
retle Vera ya ihtar etti: 

- Vera görmüyor musun, annem sa
na elini uzatıyor. Annem ayni zamanda 
ikimizin de annesidir. İkimizi mes'ut 
görmekten başka bir eme!i de yoktur. 

Vera, alaylı bir sesle cevap verdi: 
- Beni ne kadar sevdiğini biraz ev. 

vel isbat etti .. Annen bizi biribirimizden 
ayırmak stiyor. 

Bu sözleri işiten ve elinin gelini tara· 
fından kabul edilmemesinden müteessir 
olan ihtiyar düşes hiddetlendi: 

- Sabır ve tahammülün de bir dere
cesi vardır. Böyle bir iftira karşısında 
artık sabır ve sükut edemiyeceğim. 
Düşes Vera, iyi biliniz ki bu zamana 
kadar sizi oğlumdan ayırmak aklımdan 
bile geçmemiştir. Fakat artık bu andan 
itibaren anneliğin icap ettirdiği her şe. 
yi yapmaktan sekinmiyeceğim . Ben oğ· 
lumu daima mes'ut görmek isterim ve 
aleyhinde söylenecek fena sözlerden, 
hül5sa her fena şeyden onu muhafazaya 
çalışının. Sizı ona layık sanmıştım. Me· 
ğer hiç de öyle değilmi§. Onun asil, 
~licenap bir dostunu ayırarak düşman 
yapmak surctile çocuğumun huzur ve 
saad ~t ini kaçırmağa başaldınız. 

-- Adolar gibi namussuz bir adamı 
müdafaa ediyorsunuz, öyle mi? 

- Unutmayınız ki benim evimde bu. 
lunuyorsunuz. Ben Kont Adoların ö
nümrle tahkir edilmesine kat'iyyen razı 
olamam. Oğlum, Ado~ara karşı yaptığı 

haksızlığı tamir etmelidir. İşi karısının 



Piyer Loti'nin Türkçe hocasından 

Ezanı musıki 
çaldıran Fra ız r 
M EVZUU T il r k i y e d e ge. 

çen kitaplar yazmakla tanınmış 
İstanbulda çok oturmuş, fesli ma~lahlı, 
arakiycli, ku§Clklı resimlerine sık sık ra· 
stlanan meşhut' Fransız muharriri "Pi 
yerloti,.nin karşısındakileri ağlatacak 

kadar muhrik bir sesi olduğunu çok a· 
kimseler bilir. Eyüp mezarlıklarının 

tepesinde bugün "Piyerloti kahvesi,, 
diye arul:ın yerde Piyerlotinin bir akşam, 
pek bağırmıyarak, fakat etrafındakilere 
tesir edebilecek bir yükseklikte arap
ça ezanı yanya kadar okuyabilt3iğini 
de pek bilenler olmasa gerektir. OrC:l· 
daki bir selvi ağacının dili olsa, vaktiy
le ay ı§ığ ıaltmda elinde nargile marpu· 
çu ile yüreği titriyen bu hayalperest 
muharririn heyecanım, dudaklarının mı
nldandığt kısa ve uzun cümleleri, ma · 
kam.la okuduğu mısraları size hikaye 
eder. 

Ve bunların arasında "Utarit,. ismilı} 
karakol sefinesi... Bu gemi, bir ecne
bi devlet hükumdannın doğum günü 
falan oldu mu, kendisine gelen !..aber 

Piycrlctinin 
resmi 

duyduklanmız 

aıetile 
mancısı 

Yazan: Hikmet MUnir 
lstanbula gelişinden sanati namm.ı çok 
istifade etmek istemişti. 

Fransız torpitosundan "Utarıt,, isimli 
Osmanlı karakol gemısıne çıkagelen 
genç zapit,Piyerlotinin kendisiydi.Türk 
çe öğrenmek emelindeymiş. O z1man 
"Utarit,, in kaptanı bulunan m'!rhum 
Mısırlı Ali Bey, ecnebi sefirlerine vizi
te memuru olan ve bugün kendisiyle ko 
nuştuğumuz Bay Ragıbı çağırıyor. Bay 
Ragıb güzel Fransızca İngilizc: bil -
mekteydi. Türkçeyi de bütün incelik
leriyle bildiği için, o günden itibaren 
Piyerlotinin hocası tayin olunuyor. Ve 1 

Piyerlotinin bulunduğu Fransız toq;ito
suna haftada iki defa olmak üzere 
Türkçe dersi vermek için gitmeğe baş
lıyor. 

* * * 
Hoca Ragıbla Piyerloti arasında ah

baplık o derece ilerlemişti ki, bir sa· 
natkar olan Piyerloti, şahsi garabeı:lerini 
birer birer açığa vurmaktan da çekinme
mişti. Mn.ela boş günlerinde Eyübün 

Fakat Piyerloti'nin 1stanbulda yapıp 
ettiklerini ve burada o zamanların bir 
yerlisi gibi yaşamak maksadiyle bazan 
ne tuhaflıklara düştüğiinü anlatmak i
çin, daima boşu boşuna ağaçların ve taş 
larrn dile gelmesini temenniye lüzum 
yoktur. 

Vaktiyle Piyerloti ile yüzyüze konuş 
muş, kolkola gezmiş, ona Türkç ~ öğ

rctmi§, onunla camie, mesireye ve hat· 
ta bir şenlik gecesi birahaneye gitmiş 
bir eski adam bugün aramızda Lulu
nuyor. E~ki bahriyelilerden ve Piyer
loti'ye Türk~e okutmuş olan mütekait 
Ragıp ... 

bilhassa mezarlıklarına giderdi. Mezar
ve talimat üzerine derhal donanıyor, lıklarm da en kesif bir yerine ve is
öğle vakti 21 parça top atıyor ve kimin tanbula en hakim bir noktasına çıkarlar· 
nesi için top atıyorsa, o milletin band- dr. Eyüp camiinin dışından doğr:ı ısıkı · 
rasını ikinci direğe çekerek selatl'hyor. lan bu mezarlık sırtının ta yukuıstn• 

Biribirlerine bitişik gibi duran sefaret da Piyerlotinin pek sevdiği leven<l 
gemileri arasında "Utarit,, karakol ge- bir selvi <ığacr vardı. O ağaca Fransız 
misinin, işte o merasimden birini müellifi "Place de l>ierre Loti., yani 
yapmış ve dört yana toplar atmış oldu- "Piyerlotinin yeri,, diye kendi çakısı ile 
ğu bir günde, bir Fransız torpitosu , 

* * 
Bundan otuz, kırk yıl önce 

bir yaz mevsimi Tophane rıhtımının 

8nünde b!ribirine bitişik gibi duran 1 
sefaret maiyetlerine memur gemiler •. 

R.ıtJJ>ı · 

!STASBlı'L: 
18,80 pl&.kla dans musikisi, 19,30 Şehir 

tiyatrosu komed.1 kuımı tara!mdan bir tem 
mi, 20 Tllrk musiki hcyeU, 20,30 Münir Nu 
reddin ve arkadaşları tarafından Türk musl 
ki.si ve h3.lk §arkılan, 21 ııaa.t ayan, orkest 1 
ra, 22 Ajans ve borsa haberleri, ve ertesi l 
&11nlln pr.'.lgramı, 22,80 plflkln sololar, 23 son. 
:vtYANA: 

17,55 gramofon, 19,05 yeni kitaplar 19, 
25 konll§ma, 19,40 halk p.rkıları, 20,05 saat, 
haberler, hava. program haberleri, spor, 20, 
20 radyo mil.saba.kası neUccs1nin llAnı, 20,35 
scnfcınlk konser, 21,20 eğlence, 21,30 Noel 
:mıı.sfilı, 2 !1l3mlere dair, 23,15 haberler, hnva 
23,25 dans muııiklsl, 24,85 haberler, 
BERLlN: 

17,05 eğlenceli yayın, 19,05 apor, 19,20 ııar 
kılı konuşma, 20,05 e.k§run musiklsl, 20,45 
Noel rbpoıtajı 21,05 haberler, 21,15 Berlln 
masa.nan, 23,o.5 hava, haberler, spor, 23,35 
gece musiklal, 1,05 gramo!onla dans havala 
n. 
BUDAPEŞTE: 

lS,05 yUksek muaikl mekbıblnden nnkll, 
19,85 konu§ma, 20, çingene orkestrası, 23, 
45 orkestra konseri, 1,10 haberler, 
LON'DRA: 

gelip bu vapurların yanma demirliyor. 
İki gün sonra da içeıisinden genç bir 
zabit çıkarak, "Utarit,, karakol gemisi
ne geliyor. Ve kaptanla görüşmek iste
diğini söylüyor. 

Hatırlarsınız ki Piyerloti, esasen bir 
bahriye zabitiydi. Fransız donanma • 
siyle bir hayli yerler gezmiş ve hele 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SıUlAY 

rt)RK 

MELEK 
IPEll 

SAKARYA 
YILDIZ 
Str.\IER 

~Ll{AZAB 

l'A.N 
ŞJK 

ŞA.RK 

ASRI 

ASTORYA 

OUMURlYET 

GUnUn adamı 
İ§te bnhrlyelller 

ı Parisll §antöz 
ı Çölde bir Türk genci 

o( Türkçe) 
: Donanma geliyor 
ı Kanundıı.n kaçılmaz 

ı Bay Tekin meçhul dUnyn_ 
lrrda. 

ı Şeytan adası ve Posu 
ı programını blldlrmeml§tir 
: Se.tlller (Türkçe) 
ı LQkrcs Borjiya ve Fırtı 

nadan sonra. 
1 Bir S§k b<lyle bitU ve İki 

ytlz!U katil 
ı No. lı halk düşmanı 
ve Şarlo asri zama.nıar 
Programını blldlrınemi~Ur 

ISTANBUL 
FERAH 
AZAK 

MtLLI 

ntı..AL 

ALEI\IDAB 

programmı blldlrmcınl§Ur 

ı programını bildlrmemtatir 
ı Mc~hfll asker ve Kan lmr 

deıııer 

21,05 63at, haberler, hava, !ktlsnd.1 haber KF~IALBEY 
ler, 21,35 musiki, 22,20 dıı.ns havalan, 23,05 

t Progrnmınt blldirmcmlştir 

Programını blldirmemlştlr 
lstıkl~ uğrunda ve Çöl 
arkadaşları 

bir denlzctnın fecl sergUzcştl , 24,05 saat, 
haberler, bava, spor, konu§ma, 24,30 dans 
orkestrası, isUrahatlerde haberler ve saire. llALE 
l'ARİS (P,T,T,): 

18,25 piyano konseri, ıın.rkılar, orkestra, 
kon.scrl, 29,05 koro konseri, 20,85 Çek halk HALE 
earkıları. 22,05 konuaına, 22,35 skeç, 23,05 
konser, istirahatlerdc lttrruı.t, 24,35 haberler, 

KADI KOY 
Programını blldlrmemf~Ur 

OSKUDAR 
t Programını bildirmeml§Ur 

hava, 24,50 dans musık!sı. T I Y A T R O L A R 

ROMA: ~ h. or:· f T E P E B A Ş 1 20,05 gram.o!on, 20,25 yabancı dillerde yıı .,e ır ııya rosu . 
ym, 2l,10 eaat, haberler, hnva, turlz~, prol 111111111111111 dram kısmında 
pagandam, 21,45 tarkılar, 22,15 yenı ldtap 

1 

lıır, 22,25 senfonik konser, istirahntıertlc 111111 B A B A 
~a. bcrlcr, 24,28 hnbcrlcr, 24,35 dans musiki ııı 
.,, Fransız Tiyatrosunda 

uytıı< WUzyonlst ve 
mnnyettzmacı 

Pr. Zati Sungur 
Şchzadebetmda 

fERAH sinemad"' 

son iki gün müna. 
sebetile her gür 

ayrı ayn fevkalade 

bir program pazar ı 
günil son temsil 

11111 IH 
Opera kısmı 

LEYLA ile MEON~ 

HALK Ol'EUETİ 
!\la.kaim tiyatrosunda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

El\"AlİLER 

bUy .I< peret. YcnJ kadro 

:a'.eni .Bale 

llah,.1"..ıc?J B. &gıp Pi1Jcrwtiyc ho
- • cal.ık ettiği oomanlarda 

kazmıştr. Sonraları "Piyerloti kahvesi,, 
diye anılmağa baş]ayan kahveci 1ükkS.
nı da o vakitler orada yoktu. Ayl-.j za
manda nargileye pek düşkün olan Fran
sız müellifi, hocasr Ragıbla birlikte E
yüp camiinin önündeki kahvelerden iki 
nargile ısmarlardı. Kahveyi de yukanda 
kendisi pişirirdi. 

Eyüp camiinin önünde kahvecil~rden 
ısmarlanan nargile ve kahve takımını 

yokuşun üst başına o şairane seıvinin 
yanma getiren çocuk, Piyerlotide,ı mu
hakkak birkaç Frank bahşrş alırdı. 

Artık cndan sonra değmeyin bu hül
yalı muharririn keyfine .• İşte o yanık 
sesi ile, o zamana kadar öğrendiği ezan, 
şarkı, ilahi, kaside ve hatta münacat, 
ne olursa olsun hafif hafif, parça parça 
okumağa, mırıldanmağa başlardı. 

Hocası Ragıbm anlattığına göre: 
''HasUır :zatı ilahisine millri ezeli 
Bi budud anda olan kevkebi lemyezeli,, 

Diye başlıyan meşhur "münacat,,ı 
Piyerloti baştan aşağı hem makamla o

kuyabiliyordu. 
Bazan cebinden bir kağıt çıkarıp 

denize, havaya, mezar taşlarının ara. 
smdan fışkıran otl:ua bakarak, ileri geri 
hafifçe esneyen servilerin hışırtıfarmı 
dinliyere~ bir şeyler yazardı. 

Bay Ragıb diyor ki: 
"Hassa' bir adnm olduğu tavnndan 

belliydi. Duyduğu heyecanla yü.l':\;nün 
adeta takaJlüı ettiğini görürdüm. ' 

* * * 
Piyerloti divit kullanır ve kam·~ ka-

lemle yazardı. Kamış kalemi yol:tmak 
için aynca ders almıştı. Ucunu :..ısta-1 
hkla ikiye ayırmayı, fildişi m~k.ta'd;ı. kes·! 
meyi ve ··~eytamn çıkması,, ıçın kuyruk . 
tarafını ~a açmayı unutmuyordu. 

Yalnız bir şeyden vaz geçmemişti. 

Türkçe n~ yazarsa yazsın, kitap harfle
riyle yaz ... ordu. İstanbuldan ayrılıp da 
Brest ve 'l ulon'dan hocası Ragıba uıek-

'"' Piycrloti c1indc t csbihi ile Osman lı ve kanı.alı A'i"ap kıyafetitıde 

tup1ar gönderdiği zaman bu mektı i'Jar. köpekleri me§gul edip yoluna daha ko· 
el yazması eski Türkçe din kitapların - lay devpm edecekmi§ .. Halbuki pasta
dan birer yaprak gibi görünürdü. nın tadını nlıın yedi mahallenin köpeği 

İstanbulda bulunduğu müddetçe. K<>. adeta hep biriibrine haber Vennİ§ler gi 
pahçarşıda şalvar. maşlak ibrilC "c ta· bi Piyerlotinin peıine düşmüıler.. Ve 
banca bırakmamıştır desek y~ idir. znvallı bizim evi zor bulmu!·· 
Gerçi o ZC:lman bunları her ecnebi &hyor- İçeri aldım. 
rttı. Fakat Piyerloti en gariplerinı.!', t"" Kendisine güzel bir kahve pişirttiın.. 
püsküllülerine varıncaya kadar adeta Zarif bir eda ile: 
kolleksiyon yapıyordu. Kuburlu ta- - Haydi bnk lım hocam, dedi. Şaki..,. 
bancalar, bıçaklar, kılıçlar, kalkanlar, dinizle bu akınm bir yerde oturup bir 
eski zaman şalvarlan, sırmalı ma1Iah- bardak bira içmez misiniz? 

lar hatta hazan, bulunduğu gcn:ideki Israrlarına dayanama.dım. Giyindim. 
kabinesinin dıvarlannı tezyin edeıdi. Birlikte birçok kelp avaveleri, klınpk 
Yatağınm üzerinde ekseriya bir şal. musikiler arasında Aynalıçeşmeye. ora• 

ayağının ucunda bir heybe bulunuyordu. dan Beyoğluna çıkbk. Şimdiki Bcyker 
1stanbu1a bir defa gelişinde kcn.!isinc mağazasınm alt yanma dü§cn (Brasse.o 

Topkapı sctraymdaki Kara Mustafa pa rie Suisse) ndlı Nikolinin birahanesine 
şa köşl..-ünün tahsis edildiği söylenen Pi- gittik •• 

yerloti, hocası Ragıba o kadar ısınmıştı Piyerloti orada bana, ardı araar kesil· 
ki, Tulon'a döndiiğü zaman ona m~raa- meksizin ve belki bir çeyrek aut aÜ• 

sa bir kıiıç hediye olıırak göndermİ!itİr. ren türlcçc bir nutuk söyledi ld,lisanmm 

* * * az zamanda bu dere<:e kuvvet lııulmMııı 
Bir 14 temmuz gecesiydi. Fransızlar 

şenlik yapıyordu. O akşamı Piycrloti, 
Türkçe hocası yanında olmaksızın p,eçi
rememiş ve "Utarit,, karakol gemısı 

vizite memuru Ragıbı bulmak iizere 
Kasımpaşaya evine kadar gitmişti. 
Ragıb ;.(jyle nlatıyor: 

"Gece yarısı köpek sesleriyle uyan · 
dım. Kapım da hızlı hızlı çalınıy.>rdu. 

Entarile indim. Kapıyı açıp lambayı 

tuttuğum zaman bir de ne göreyim. Tn· 
lebem Piyerloti gclmit duruyordu. Ve 
arkasına da hemen bütün mahallenin kö
peği toplanmrş havlaııyorlardı. O :utman 
Iar sokaklar köpekten geçilmezddi. Ve 
bir mahallenin köpekleri, l<endi :nahnl
lelerine ait olmıynn bir yabancıya knrşı 
daima havlarlnrdı. Piyer!oti o zam nm. 
köpeği pek bol lstanbulunda, gecele· 
yin sokiklardan geçebilmek çin bir u
sul düşünmüş .. Önüne çıka:ı ltöpeğc bir 
miktar pasta ntmnk istemiş. Böylelikle 

çünki 
aa.ima. 

POKC:R PLA Y 2 

trc1~ blÇ C\gı 
KUL LAnıyor .... .1 

dan adetn iftihar ettim.~, 
• $ * 

Piyerloti nedense mezarlıktan ve mi· 
na releri gayet seviyordu. Gemiden çık· 
tıkça, mezarlıktı yollardan geçtiği gibi 
gezmek istediği zaman Eyüp ve l-Jjsaı 

mezarhkhınna giderdi. Ve ne garif 
tesadüftür ki, bir zamanlar Çembeıfüag· 
ta oturduğu ve şimdi üzerinde biı ta· 
bela bulunan evin karşısında da ufal! 
bir mezarlık bulunmaktadır. 

Piyerloti, ez:an vakitleri de bir ı.ıina· 
renin altında durarak yukarıdan s~yle· 
nenleri ağır ağır makamla tekrarla· 
mıyı adet edinmişti. Bunu sırf musiki 
gayretiyle yapıyordu. Ve bana anlat· 
tıklanna göre - Ancak bunu•Piyd':'loti. 
nin hoca3ı Ragıp değil bir başkası aöy. 
lcdi: - Fiyerloti Parise döndüğü zaman 
beraberinde hazırlayıp götürdüğü ezan 
notasını orada bir musiki aleti lle ?}· 
dırmış. 

Ba.K,}vi~ 
jvine 

tra.ş 

ol~or. .. , 

.••• '""' '""~ .... +: .l4: tı~ .... -~). ···,..* •• .,....._.. .. ' ·. ' 1 
(' t'.' ' . ~ .. ' 'f,\'. ' • ı. 2 .' ;> " .... ,: oilt s, ,t • ' • ~: · \ • ' '· • 

SEZEN 
TERZiHANESi 

~ahibi: Ihsan Va'vuz Sezen 
Sık giyinenlerin terzisidir 
.. i.12.936 tarihinden itibaren müesseseme soyadırq 

olnn (SEZ
0

EN)i koydum. Senelerdenberi kimse ile or· 
t~ .:I ğım yoktu ·, gene de yoktur. Görült'n lüzum üze 
ı :ne sayın müşterilerime nrzederim. 

lstanbul Yeni Postahane kar§ısmda Letafet h .. 
nındn 4 No. Terzi: Ihsan Yavuz Sezen 
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• 
DiKKAT ? • 

Muamele, Mevaddı . iptidaiye defterleri 
usulüne uygun bir şekilde yalnız 

matbaamızda 40 kuruşa 
satllmaktadır 

3aflka. bankeı, buğday korn "'la, (i]çü ve sigorta şirketleri defterleri de 
:ayet ucuz bir fiyatla satıln«•ktrıdır. 

Cemal Azmi Basımevi 
Ankara caddesi 'fo. 70 

• • • • 
NEDEN BAZI SiNEMA ARTiSTLERi 

HAFTADA 
100.000 FRANK IAZAllYOR 

rf eşhur bir sinemacı : 
Bugün Hollvud'da 

1eloız klAsik güzellik 
kifayet etmiyor. 

+ 

HAVAGAII ŞCF-BEN 
İLE BİR DUŞ SİZE 
2 KURUŞA MAL OLU~ 

AVAGAZI . 5DF· . . . " • 

' 

iSTiKLAL CAD. iZAHAT 
• ...t : , .... • . .. ... • ... • • • • • .·:~:. .'':. '•\ 

Kimyager 

Hüsameddin 
Hnsto.l ,kbrd:ın , 

korununuz 

diyor ve ilAve ediyor: "Zamanımızda 

sinema stüdyolarında klasik güzellik 
günde 8 -toınr ve zeka 100 dolar kıy" 
mettedir. GUzel ytizler ise, zekadan ve 
gaıçleşn:ıiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
nln taravetınl \'İkaye edebilirler. Vr 

1 
umur.ı tahlilat. Eminönü Eml!ik ve 

yana Universiesi profesörü doktor Eytam Bankası karşısında İzzet 

Nez~e, grip, &f~eri gibi bula§ı· 
cı has~alıklar insana ağız ve 
boğaz yoliyle girer. 

Sinema artistlerinXı yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu prOJP.k· 
torıeraır. Birçok yıldızlar, yı.izlerini 

diiıeltmek ve gUzellcştirmek için gü• 
zellik müesseselerinde biltiln servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugO.n ... 
Her yıldız, kendi kenctine tevessül ed~ 
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

Stesj tarafından keşif ve genç hay- 1 Bev Hanı. 

vnnlardan istihsal edilen cildi bcsleyı ~~~~~~~~~~~~~~! ............................................................ 
ci ve gençleştirici Bioceı cevheri şim H .................. Cokto·r····· .. ·· ......... i~ 
di pembe rengindeki Tokalon kremin ==o·· Abd•• h h :: mer urra man :: 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel :: H 
kullandıkta. siz uyurken cildiniz g D E R M A N g 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklaı g Muayenehanesi - Eminönünde g 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadu H ..... ~::.~~~-~~!::~ .. !~.i-~~~.:::?: .. ~.~ .... Ji 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş gen< ··.:-·· ••·••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
leşmcğc muvaffak olabilir. Gündüzler 
ri ise (yağsız> beyaz rengindckı Toka 
Ion kremi kullandıkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 

. ~. 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

. i ktf c;l,~,r.~:. ·-. 
Be 1 't-ı.. ..:·-· .. 

Seyhan 

Akridol 
Bu yollan m>laoplardan le · 
mizler, hastald<hnn alınması 

na m mi olU!, boğaz ve ba·ı 
demdk iltihnplannı ted:ı\'i 
eder. Her ecz;mede bulunuı. 

15 tanelik kutusu 35, 4C 1 
tanelik kutusu 70 kuru~tur ı 

val•liğinden: 
. -. . ·~ .. · . . . 
·İstanbul · Belediyesi~·.: ~n~ati , 

. . , . 
·. ·.· _:. g·evŞekliğ"fı :: .. 

l - Seyhan vila}'eti merkez ve mülhakatı için telefon malzemeai ek· 
eiltme ile alınacaktır. 

!'"' ' '\... • ' .,. _, '.,~ •• ',;;-.. • • ·.. • 

Sütlücede Polis Karakolunun C., nun .!eki hafüa mahsus millet suyu 
e§l11es'ni.n memurlu çe!Dle yapıldığı ilin olunur. (B.) (3656) 

. ~ ;. . 

İstaıibul. -Vakıflar . DirektörlÜğü .. İli.~İarı . 
. . .. 

, . . . . . ... . .; .... . . . .. . 

··berma'nsi~:l.-.k~ ,_:. ·· 
... ·· ~ ~ ' l. ... '~ ,. · ··-~...,· .. .... '..-'.' . . :~. 

v .ucut .u Dlma~ırı· 
• ' - ,.. . .. :' ': :•ft":• . .·· ... ! ,~ --4'...· v.:. ... 

: . _;: yor$1unı~~~.~-~~ - : .. · .. : · 
P.ek ·.müessır.~ve .·emin '. 

. " ; •• . ...... 1 : , ' .._, ' •": 
· .. bir ••Açt:ir: · 1 

, •• ... ( 

' • \ -; ......... •, '4 .r:·~-'~·.; 
Kut:usu 200 kuruş 
: BEŞİR KEMAb ; ,~~A~MULCE_YAT . < . 
Eczanesi - . : Sirkeci . . , . . .. . . ~ ' ..... ~~ 

2 - Satın alınacak malzemenin muhammen bedeli 7 208 lira 60 ku -
ruştur. 

3 - Satmalma =şi 936 sene3İ birinci konunun 26 mı:ı ~alı günü saat 
1 5 d~ Vali '11.uavinliği biirosunda vt> muavinin başkanlığı t.ltında topla· 
nacak olan komisyonda kapalı zarf yeliyle yapık. :ıktrr. 

4 - Teklif mc~tupları komisyon reisliğine muay}ren vakitten bir sa· 
at evvel ver:lmiş bulıır.acakhr. ' · 

5 - Teklif mekwpları, 2490 sayılı arttrrma, eksiltme ve ihale •kanu· 
nunun 32 inci madde'lme uygun olank tanzim edilmiş b11iunacaktır. 

Değe:i 
Lira K. 
2338 00 

Pey parası 
Lira K. 

175 35 

6 - Eksiltmenin muvakkat tenıinat miktarı 540 lira (,4 ku~tur Al'· 
nacak malzemenin dnsi ve mikta:mı gösterir cetveller =ı.~ şartname ve 

. ...... = .. ······ .. ···r··············"""'••····· .. ····· mukavelenamesi Seyhan vilayeti hlısusi muhasebe miidürliiğiindedir. . g···cnai;;~··~·~ .. zülı;~·~iv~··;;;u·t~h~·~;;~;· .. g 7 - Eksiltmeye gmn~k ve mnh~menir. cins, miktarlariyle şartname 
Şehremmi:ıde Arpa.~ıniı' malıil!leGin· ı g D Ç • p R U T g ve mul.:avelenameye i?~·.re her istiyenleri n her P.Ün Hu~us1 muhasebe mÜ· 
de hastahane yakınında 1948 metre :: r. 1 :: 

bb d k
. Yavnıı:rrışahin Meh- H B h . :: dürli.ığüne ve yukam!a 3 üncü ma•ld~de gösterilen valôtte de ~omisyorıd~ 

mura aın a t -::r--
1
•• eyoğlu, Rus sefaret anesı srra· :: haz b 1 1 ·ıA l (3320) · ·· 'l ı-1- :: . :: rr u unma an ı an o unur. , 

58S 00 44 10 

met efendı caınıı ı ~ l<' ~e arsasnun

1

:: sında Posta sokağı köşesınde Mev :: 
tamamı. 830. g m~net apartımi\nr. Tt'!efon: 43353 g 1 S •• B k U A M •• d •• f •• .., •• d • 
T ahtak·~le, Demirh, mahallesintlP. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ı U ffi er 3 n ffi U ffi l U U 1 U g U 0 e 0 • 
Devoğ)u yokt·§unda eski 2 yeni 2 , 52,1 s 1 b• 
~s~~No.lıharap"ıımmaaariliye. KUHUN Doktoru 1 anat ·meKİt l nieZUOU 

Yubnda yazılı mallar satılmak ü ::ere on beş gün müdrfotJe aç•k arttır. Necaeddin AtaSDf!Un 1 

:uya okanlmı§tır. İsteklilerin 21-12 - 936 pazartesi gür.Ü saat on beşte Her gün 16,::10 dan 20 ye kadar aran ı yor. 
:ıahllılat kalemine gelmeleri. ( 4346) Lalelide Tayyare apartırnanların· 

1937 YILBAŞI 
... 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 
Büyük ikramiyesi 

500,000 L:radır 
Aynca: 200.000: 150.000, 100 .ooo, 70.000, 60.000, 50.000. 

U>.000, 20.000, 15.000 Liralık ikram iyelerle ( 400.000 ve 100.000) liralılc 
ki :adet mükafat vardır. Ke~ide Yılbaşı gecesi yapılacakbr. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır ..• Vakit kaybetmeden hemen bi. 

~izi alınm. .. 

- , - -.. :- ,- , r • .... .J ·•·· ..... , ... 

Nazilli Basma Fabrikası monta jmda çalışmak ve e!ıliye:1 görülen!er 
nı kabul eder. Cumart" .. ; günleri 1 ~ 

1 

da daire 2 numara ::ı de hastaları· 

bil5.hare fabrika kadrosuna almmak üzere, tesviyeci, e!e~trikç.i, demirci, 
den 20 ye kadar muayene parasız-
dır. 1 su ve buhar boruları tesisatçısı elek trik ltaynal~çısı, 75 sanat mektebi 
~~~~~~~~--~~!!!!!!!!!'~~~, mezunu alınacaktır. 

1
--••1--•••1••---~ı Taliplerin 25. 12. 936 tarihine kad:ır Ankarada Sü!ner Gank Umır 

Göz Hekim ı mi Müdürlüğüne aşağrdaki vesikalarla müracaatlan ilan o'•·nur: 

Dr. ~ ükrü Ertan 1 - Mek lep mezuniyet vesikası, 

1 
Cağa loğlu Nunıt'smanıve cad No :\ ı 2 _ Bonservis, 

(Cağaloğlu &:zancsı yanında) 

Telefon. 22566 8 - 8 adet Vesika fotoğrafı, 
4 - Nufus kağıdı, ıs 

lllllfıtHIUllllllll!U1111111ııııııH1ııı11111ııııııııııııuııııııııımııııu111ııııııı 
Diş Doktoru 

O f§> ® V'Ü: 01 ll Ç <e ır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 

5 - Hüsnühal vtıs·kası, 
6 - Sıhhat kağıdı. 
NOT: 

Edirnekapı, Karagümrük Tramvay N .11. F b ., t f T ·ı • 1 ·ı" .. • 
O 

;,. N 95 azı ı ·a :-• ·~sı ara rn"' 'ln veri mış o an ı an uzenne ura,. o . . 
11111ı~111aw111111ıı~ııı.....--., müracaatların Banka Umumi Müdürlüğüne gö9derilmesi.. 

vaki ola~ 



rontaD· amca ,keJnllşlnc du§ yçUr 

ınak için göl kenanndaki file bir . 
muz g&ıtordl. Fll akıllıydı. Onun ne 

de~ek istediğini heml'n anladı ve 
arzu.sunu y~.rlne gelirdl. Tonton am 
ca kurulandı, g1ylndl. Kendisine biz 

met eden tile mukafat olmak lçln 

d~, ikinci bir muz verdi. Fil, bu sefer 
d-ne ~tŞ yapfiıııt'~stC'dlf,"lnl sana 

HABER - ÇOCUK HAFTASI 

f BWıor mua~ 7 ] 

B i r ••mendQf'e
rln d eQe r i 

nedir? 
Asri bir lokomotif bizim pa, 

ramızla 200.000 lira def erinde -

dir Bir va~onu.ı değeri gene Dİ· 
zim paramızla 20.000 l}radır. De-

wıek ki tam bir tren apğt yuka
m ~ 350.000 lira ~etindedir~ 
mir trenin af·rlığl ·'4'50 tDAdur •. 

~ lf. ~ 

L ~-· ~-· 

. Şık Bulgar kızları saçl:ıo:ıı 

zltm parçalarr ve honculiliıda . ..iş
te böyle süaleıiler... 

'* .. {{ 
Dünyada yem. ıdeniz urdtt, 

ck:m.; Bunlnm:.ı..ngilıc:i öliJaita
nu bı'1iyorınıısunux? HaY,.di ·saya

lım: Kuz~y ne pney· kutlıPla-:ı 
Okyanusları;.<Afles· ve ;pasifik ol:· 

yanusları; Hint o'kyanusu; Akde

niz ve Karadeniz. 

tık gemiciler dünyanın bU ı 

yük denUlerlni böylıs 'aynmı~far 

:ve· yer yüzünde yetli• deniz var ; 
ıdır, ıcirmqkdir. 

* * '} 

Mütenavip elektrik cereya -

m Birleşmiş Amerika Cumhuri -

yetlerinin Great Barrington· ş~h

rindeki bu evinde 1886 senesin

de doğmuştu. Bu ce·reyam Wil

lia~ ~tanley adındlıli 1ada~ ~at 

Bugünün 
b i s ,· k ı e t ı e r i 

Bugünı en pratik ve en u
cuz vesaiti na1dlye. hiç ,nphe 
yoktur ki bisiklettir. Bisiklet 

ıyni zamanda, güzel bi.' spor i
letidir. 

.... buna. çoluk. çocuk, 

~· •iblgoar hemen heı ket bin-
4 Wik. menıeini ve kimler 
ı fxı Mn. icat c~difiru bilenle' 
..ar. 

:tl1i: llııisiklet 179{1 ı;c neaind~ 

Si:uac ıiJımiiıde biı Fransıs .ıa&a• 
fidan icat edilmiştir. "Selt:ti. 

&r ... -namr· verilen bu ac.tyip •-
ıdııe: ,iki tekerlek ve .bwilan 
b irib'irlerine lıağl:yan uZUD-
ca bir tahta parçası~rlan iba-
retti. "Selerifer,. i hareket -ettir
mek için, bu tahtanın üzerine 
oturarak, iki ay:-ı.lçla da yerden 
kuvvet 'alara:C tekerleideri dön 
dürmek .icap ediyordu. 

1818' de, Alman Drais'in ica: 

ettiği: '''Draisien., biıaz daha te
kamül etmitfu Ön t..":Kerlck bir 
mihver sa~s!mie otar.ı:ihb::ak 

yerin altına rapt:olildiği .i?ı mü
teharrlkti. . BU suretle.. fü:eriJl,.. 
aen .. inmeı:len,, ·ma1rlneY; ~i
len tarafıl itmek blillfü. 

rs:;o de,, M~o iminde bir 
Fransız çılirrgrr, ~~~· .. e 
pedal ilave etti. Artık 'maxiileyi 
:yürütmek için ayalilan yere 
dayamağa lüzum kalınilmıştı füı 
na '1'Velosiped,, .ismi verildi. Bu 

alet her tarafta 'büyük bir rağbet 
karanınca 1867 de, hirç__ok ima
lathaneler, oldukça· mütddmil 
"bisiklf:t;.. lcr imaline ~lar. 
v-e nihaJ'et .. ı sso -:1e,. h~. 
bugün .gördü.fümüz mükmımeJ 
şekle .ıjı:ai . 

BUndan aoru:ahırı· y.apıaln 

yenililC: ve· değişikli~leri hep te
ferruata· aittir; 

Fakat, bundan oiı milddet 
evvel, Barton isminde bir Ftan
aız yeni bir bulu2la hcrknln hay
retini celbetmiştir. ~arton, 

birgün bisikletle, Paıiıin en 
büyük cadd,.. - t ıı birinde 

,azaeıkesf;. l'tıililı. Jlıa:fı cadde -

Ueıı ~ı<rlZ i geçirmd: 
iç.iiı.ı "durll~ •9-ti .-ıi~tir. Bu

._._. t-isiklctint 

duı;.._ DJI§ 9t ;llııanııü:i aza metle 
selenin:: ii'zl'Jioe. !çıibrll bir siga· 
m. vaJO.m•ır 'Hılk mt-rak 

decdc ,etrafıror 'toplan~. biaik .. 
Jetin niÇfıı -d~ği 'ania'şrl
sq'IJtlr-· 

Barton, bisiklet kad.r.cwmun 
ufki demirine, iki küğik teker
lek · ilave •ctn:iqtir;. B1ilikl~t dur.un 

,ca; Bartoq, •bir; qmey,e :11aş. 

'mar gu_tetiyle ·bu küçük teker
lekleri yere .indiriy.ar~ Böylece 
bisildetiiı bu· iki yanma inen '.te

lterdlf.ler. mfivncneyi: 'ıemin e.di· 
:yodar .. 

"'V:do - &table,. "Silbit: !bi
siklet,. ismi ver.ilen ~b.-:ı y,cni' ~
·8ikletin9 :tasa bir aman ·içinde 
'her· tarafa yaytlacaği ' muftalilcak~ 

tır. 

- ~tısı >'lfA f.!13şaDMa.dc1,n\f Biz ü~kişiyiz14ıe ise elli 
ı .. - .. - -- --~ - ~ ~;.,. .111111 

1 .~ ı..s ı c G, S :::- ~ ı.\'I 

[ He~;untan ) 

BOy üQO b i lin· 
miyen iki sayı 
arasındaki 
farkı bulun 
Sayının küçüğü size bild~ri· 

lince; eğer bu sayı iki han:lik 
bir rakam ise siz de iki kere do
kuzdan bir rakam yaparıı:uz, 

yok Uç hanelik ıs~ üç defa doJçu

ı:u alır~ruz.' Sonra da çoğalttığı· 
mz bU: dokuzların yekfınunda-n, 

verilen küçük sayıyı tarhedersi
niz. 

Şimdi de size küçük sayıyı ':>İl· 

dinniş olan arkadaş nıza, sizce 
henü z bilinmiyen büyük sayıyt 

tarhtan sonra elde e~tiğiniz ~re

kuna ilave etmesini söylersinir. 
Hasıl olan yekunu size söyler. 
bunun üzerine soldan birinci ra· 
kamı çıkarırsınız; sonra da bunu 
2.1.at hanesine iliivesiy}e · farkı •. e 
dolayıı;iyle büyük sayı}'I bubr· 
sunuz. Meseıa düşünülen ilci 
sayının 55 ve 21 olduklarım sa
nalım. 21 de iki iki rakr.m vzr· 
dır. Şöyle yazars nız : 

99 - 21 = 78. 
Arkada!iınız sayar : 78 . ı. 55 = 
133. Şimdi sol taraft4n 1 tar
h eder ve bu 1 rakamını birler 
hanesine ilave edersiniz. 33-L 1 

= 34. 
İşte 55 ile 21 in farkı budur. 
Far.zedeHm verilen sayı Uç 

hanelitlir. 122 olduğunu kabul 
edelim: 

99 - 122 .:"'.": 87 l 
Arkadaşınız buna size söylt-

mediği büyük sayıyı i!ave .:der 

87'7 ' 304 ~.: 1181 

Yekunun solundaki bir raita
mını çıkarınız v~ chdt hancsiı~= 

ilave edin 181 + ı=ıe2 denı~k 
ki304 ile 122 arasındaki fark 
182 dir. Şimdi anladın:z ya .. 

- Kocamın ocağını su bas· 
tı. 

- Nasıl olur?. Ben kocanı
zın bir yazıcı olduğunu sanıyor ·
dum .. 

- Öyledir amma~- ~yin 
~e~leMn~ Jirlfaı. "" - ı;;;rJ ~ 
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Eıış eri: ......... ,....,, _____.. 

Bir deniz tayyaresi 
Hu n u ıuısı l yapacaksınız? 

O :G 

I 3_8 

k 

'1Jt 
/(Q, 

'3 
' l (o 

"4"''' 

G 6 
6 8 

'. 1 ,. . . . 
: ! :8: . . . ' . ' . 
~ ~ : 

. 

l'ı ·--~ ""'- ...-; """"fl'\. •~el - c 

Q 
Q 

&J~
I 

. ··~ 

·-- .~-----~· -~-,~·· .... ,· ~ .~ .. 
~ .... __ ~ ı. .. , . . . ·-.. ,, ":"---,,.. . ···---... ____ ~--- ! .}'>_ 1 ... .b q,. 

~ '4 
~ ~ 
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Kahraman tayy:ırecilerimi• 

zin havada uçurdukları deni? 
deniz tayyarelerimizi her hald~ 
görmüşsünüzdür. Bu tayyarele -
rin modellerinden birini yapıo 
yazı masanızı üstüne güzel bir süi 
olarak koymak' istemez misiniı ? 

Deniz tayyaresi modelini na-

Hoş 
Eğer arakadaşla rmızdan bi

rine gülünecek bir şaka yapmak 

istiyorsanız siz~ tarif edeceği

miz işi zarfa koyup hemen 
gönderiniz: 

Bir karton yahut da sade
ce bir kartpostal alarak üçe kat
layın orta kata çok büyükçe bi:

U harfi şekline sokacaksınız hir 
demir tel parçasını, zamklı ka

ğıt vasıtasiyle tesbit edin. U nun 
her iki ucunu yuvarlak biçime 
sokun. Sonra bu iki yuvarlağın 

her birisine kısacık birer Ia.>tik 
parçası geçirin. Bu iki lastik 
parçası U harfinin ortasındak~ 

yuvarlak madeni bir h~lkaya ya-, . 
but da kalın mukavvadan yapa-

~~~''.:.~~~~~~~~·-~~'~'. ~~c· 

~ 

cağınız bir yuvarlağa ,bağlana 

caktır. 

Bunu yapınca yuvarlağı otuz 

@ ···--..... . 

sıl yapacağınızı işte anlatıyo-

rum, dikkat edin: 
Bu yaprağı inct-cik bir mu -

kavvaya yapıştırın kuruduğu u -

man muhtelif plrçala :-rnı kesin. 
Noktalı çizgileri dikkatle bük;irı 

ve karşılıklı numaraları bir ara 
ya yapıştırın. Yukarıdaki m-:ı • 

IJ Qi:~ 
~~· 
~d 
~ . ~ 

ot. 

delde gösterildiği gibi deniz tav • 

yar~si tamamlanınca , bunu mu

kavvadan yaparağın bi ı kaide iis· 

tüne yapıştırın. Eğer tayyareni

zi renl:li yapmak istiyorsam:>:, 

kesmeğe baş!amadan evvel pa rça

ları boyayın. 

b i r muziplik 
defa kadar bükür:ı. ,Şimdi her şe·ı taya verin. 

hazırdır. Kartın -iki dış katını Arkada~ınız zarfı açarken o

katlayın ve zarfın içine yerl;itİ· rada olmalısınız ki yUzüniin na· 

rerek kapayın. Üstüne de ar'<a· sıl ekşiyeceğini ~ört-rek katıla 

daşınız·n adresjni yazarak pos· katıla gülesiniz .. 

Bu yıldızları, gördüğü. 

nüz murabbaın içine o şekilde 
yerleştiriniz ki yıldızların uçlaı: 
murabba içinde biribiıkrine te
mas etmiş olsun. Yı! lızların ba· 

zı 'uçları murabbam çizgileri · 
ne tek ôlarak temas edebilir. Fa· 
kat bunların sayısı ria (9) u 
geçe;nez. Doğru !:ıulenlardan 

biriridy; bir elekt~k feneri ikin~ ~ 

ci ve üçüncüye birer lüks ko· 
lonya aynca iki yüz kiıi~e de bi· 
rer hediye verilecektir. 

HA B E-R 
ÇOCUK SAYFASJ 

Bilmec.e kupona 
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Es~a~eng,iz. kervan 
G~J) ~adan devam ' 
Çüiıkü, ·kervanın bekJemf'k· 

t~ :olduğu esrarengiz tayyaredc:•ı 

~ha çabuk narekete geçme
~i icap ettiğini anlamıştı. Rüya 
iörmemişti. Kendisine bir işar~t 
verilmişti. Efganİdar bir tay 
yare bekliyorlardı. Sardner'i.1 
t;yyaresini görünce bunu kendi 
l·,~ 

tayyareleri zannederek yanlışhk-
ia işaret vermişlerdi. • 

(Long · Oritney) ka.cakvtu 

ınüdürü Romsey birkaç günden
~e~i müthi§ bir baş ağrısı için~ 
de kıvranıyordu. Bu hastalığİ 

~oğuran, Long - Dritney'in, 
ıen~de 12 ay süren müthiş sıcak
ları değil, uykusuzluktu. 

Hakikaten, zavallı Romsay 
bir haftadanberi uyuriıuyorfo. 

Çünkü başkomiser (George H. 
P~cell) den şöyle bir mektup 
alnuştı: 

Azizim Romsay! 

"Şimal ıankiyle Şama, 
mütemadiyen cephanf# ve siMlı 
kaçırıldığı hakkındaki §İklil f>l· 

le! gittikçe /a:zlala!jıyor. 
Tahkikat neıice~indP., . b,, 

luiçakçılığ~n. nezareıiniz al
ıuida bulunan ııraziden yanıl
J6ğı anla§ılmıştır. • 

:- Siz<>, daima.. li yakatlt ıı ... 
lcıymetli. bir uıbiı ~<ızarıll ~ 
baktım. Fakat bu defa, - acabo 
ıe~ birisi sizin İ§lerinizi daha 
iyi gürmez mi, diye. diişiinm cı
ğe bruj~dım. 

Faaliyl'tiniz lıakkında. W?· 

niden bir fikir edinmek üzere, 
!İ~ bir ay mühlet veriyorum. 

• Brı müddet zarfında bir 
netice elde edemediğiniz ıa/i.. 
di;dc, yerinize brujkasını tfJ'\İn 
etmek mecburiyetinde lml.aca • 
ğımı · teessürle bildiririm.,, 

Bu satırlan belki yüz defa, 
teessürle okuyan Romsay adtta 
§aşkın bir vaziye düşmüştü . 

Amirinin şakaya gelir bir a
'clam olmadığını biliyordu. Ogün 
gene oturmuş kaçakçıları nasıl 

ele geçirebileceğini düşünüyor

du. Bu aralık emirberi içeriye 
girdi ve: 

- Binbaşı Sardner siz inle 
görüşmek istiyor, dedi .. 

- Kim dediniz? Sardner 

mi? ... Hemen içeriye ajıruz-l 

Binbaşı içeriye girince, Rom
say yerinden frrladı: 

- Hello, diye bağırdı, ben 
de zaten sizi görmek dıtiyordu!ll.. 
Ba§ ağnsıni karŞi. iyi bir ilaci: 
nız var mı? 

Sardner gillUmsiyerek: 
- Evet var! iuye. ce~p ver

di, Hem de birkaç türlüsü. Me
sela, mühimn:at ve silah yüklü 
bir deve kervanı iyi gelir mi? 

Romsay gözlerini fal ta§ı 

gibi açarak bağırdı: 

- Ne? ne dediniz? 
~ - D:nleyiniz ! .. Buradan 115 

"mil mesafede, birkaç Efganlı ta· 
rabndan idare edilen, mühimmat 
ve silah yüktü bir kervan kıs -
tırdım. 

- Silah taşıd klarından e· 
min misiniz? Gördünüz mü? 

NOKTAL/ OL/l/tl VE/fı..~R. j 
~.AIR'A Wf 'l~NIZ.. 

- Hayır! Fakat delillerim -Dur! 
var. Romsay'm gür sesi çölün 

- Bu deliller nedir? sessizliğinde çınladı. Arkasında 

- Bunu size bilahare söyle- Sardner olduğu halde süratle k~r-
rim. Şimdilik kaybedilecek bir sa· vana doğru ilerlemeğe başla· 

niyemiz bile yok. dı. Birdenbire bir silah sesi, 1u
- Hay, hay binbaşı, delille- : yuldu. Sardner kur§unun vı

r~e itimadım var ... Derhal ha- ztltısıru kulağında . işitti. Taban
reket edelim 1 cayı atan birkaç saat evvel ken-

Romsay seri birkaç talimat diaine meydan okuyan Efganlı 

ve emir verdi. Dıpnya çıktık?a- idi. Hemen akabinde ikinci bir si
n zaman, "Şimal yıldızı" na- lalı sesi . duyuldu. · Romsay ta
mındaki, büyük, tek satıhlı tay- bancas:ru · çıkarmış ateş etmiş.. 

yareyi harekete hazır bir halde ti. Efganlı yere yıkıldı. Arka
buldular. · daşlan paniğe uğnyarak ell :ri-

Altı polis tayyarede kenı:li • ni havaya kaldırdılar. O aralık 
terini bekliyorlardı. tayyaresine atlıyarak kaçmak is-

- Siz de bizimle geliyor tiyen esrarengiz tayyareci de ka-. 
musunuz binbaş•? . çarrıryacağını anlıyarak teslim ol-

- Tabii degil mi! · du, Kaçakçıların reisleri ölme-
- O halde mükemmel! ei- mişti. Sardner eğilerek kendisini 

delim! muayene etti ve: 
Sardner, esrarengiz kerva- - On beş gün içinde aykta 

nın mahiyeti hakkındaki fikri:ıde dır, dedi. 

yanılmamıştı. 

"Şimal yıldızı", binbaşının 

üç saat evvel kervanı bıraktt~t 

yere konduğu zaman, kervan 
hala orada idi. 

- Kervanın 

tayyare var! 

yanında bir 

Romsay, hayretle o tarafa 

bakarak: 
- Olur şey değil, diye ba· 

ğırdı. Hakkımz var, fakat elimiz 
den kurtulamıyacaklar .. 

Romsay, ellerini uğuştur3. rak: 
- Daha iyi, diy~ cevap ver

di, hiç olmazsa muhakemesin-Je 
hazır bulunuruz. Hakk·nız var
mış binbaşı, yüz binlerce lira
lık bir ka'.iakçrlik yııka!adrk. 

* * ,. 
O gece, Long • Dritneyde, 

karşı karşıya keyifle soğuk iç
kileri içerl~rken, Romsay, Sard-
nere sordu: 

- Binbaşı! Kervanda si-

Harflerle resim yapıyorum 
- , _ ı \ • ı re,~DE J 9·, 

J) 
E 

ah ve cephane bulunduğunu nasıl 
anladınız? Şunu artık söyle· 

I yin bakalım. Meraktan patlı· 
yacağım. 

- Bu, , maruz kald:ğım ille 
tayyare · kazasının hikayesidir. 

· Şam hastahanesinde tedavi e-
dildiğim nman, yanımda ya• 
tan bir.. adamın . yaralı kolu." 
nu . . doktorlann nasıl diktik~ 

lerini gördüm. 
· Yarası · d~rin ve tehlikJei · 

olmamakla beraber, çok büyük 
'v~ acayipti. 

Daha ilk pansumanının ya- _ 
par yapmaz, doktorlarin mü· 
maneatma rağmen hastaha
neyi terkedip gitti. 

Biraz sonra 'polisler gelip 
kendisini aradılar. Bu adamın, 
Arabistanda silah ve cephane 
kaçakçılığiyle uğraşan §ebekenin 
reisi olduğunu öğrendim. Bu· 
gün çölde rastladığım Efgan-
lı, işte ayni adamdı. 

- Peki, bu adam o zaman· 
danberi hiç değişmedi mi? 

- Evet, fak«t yarası değiş· 
memişti. O yarayı ömrümün 
sonuna kadar unutamıyacağım 1. 
Görüyor musunuz, . dostum, siz 
nasıJ ilk takibinizi unutmazsa 
ruz, bir tayyareci de ilk tayya
re kazasının hatırasına ait en 
küçük. teferruatı bile hiç bir 
zaman aklından çıkarmaz. 
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