
,. .. 

Bugünkü Sayımız 
1 6 Sayfadır 

SDk:11rut~···T=d=d=on~:~2:ss:1~2===-==---==----====--=-~2::4:,..:El:i~r~l:n:c=:.lt:e=.:e~r~l~n~-1~9:;3;6;:;_....;;;C:~u;;;.;,rn~artgms~liiiiiiiiiijiiiijj;jiiii-.-~~~~~~~~se~n~e:~s~-~s~a~-=-ı.1;16._--.i 

Beynelmilel bir filo tarafından 

kontrolü isteniyor 
p Asilere yardım ettiQi iddia olunan 

· ~rtekiz, meşru Madrit hükumetile siyasi 
~unasebetini keserek sefirini geri çağırdı -:.•va, ademi müdahale komitesinden çekllmedl 
~ CA._ A.) .- Portekiz hü- "Gerek asiler, gerekse hilkilınet e-{ Mektup ıu mealdeydi: 

tııız .k ~.ile dıplomatik milna- linde bulunan bütün İspanyol Ilınan- "Bitaraflık anlaf!Da11, bu anlapaya 
~ı:nıl§tir. Portekizin bu kara- lan beynelmilel harp gemileri tara- (Almanya, İtalya ve Portekiz) tarafm-

4ıbo lla.zın tarafından İspanya fmdan kontrol edilecek, sillh kaçırıl- dan ihlll edilmektedir. Buna itiraz yol 
~~l'noz'a tevdi edilen bir nota masma imkan verilmiyecektir.,, lu, Sovyetler tarafından yapılan te -
l ~~: Portekizin Alicante-1 Sovyetlerln nota•ı ıebb\lıler neticesiz kaldı. Hattı mesele 

' a~guzan, bu limanda de- Dün Londrada toplanan İspanya da- komitenin ruznamesine bile konulma • 
'a d~~ harp gem~ine binerek hili harbine ademi müdahale komitesi eh. Bu tekilde ademi mUdahale komite· 
•• ~k için emır almı3tır. çok heyecanlı bir sahneye §ahit ol - ıi. İspanyanın mevu bUkQmetine kar -

f)~ lngUterenın tekllfl muştur: fl bir ailib olmaktadır. 
1'>.. 41'1 1i Bu itibarla Madrit bUk<lınetine de ~Q.,..._ta.-·· avas ajansının ver- Sovyct murahhası Marski, riyasete 
~ ~-:'Ud gore Fransa ı'le lngı"lte- silih ve cephıuıe satın atmak imkanla-~.-.ıu .., imza koyan üç devlet, (Alman-
t...L.~-. alıalc komı"tesı'ne 00··yıe 1 . ) f nnı temin için Sovyet Rusya kendisini ~ ,,Ci '!i ya, tölya, ve Portckız tara ın· 

..... ~ara.k Sovyetıerı'n komı"te- k d . ..d h 1 1 b ğ anlaşmaya bağh aaymıyacakttr . ., .._ artı a emı mu a a c an a§masma a · 
temine çalışacaklardır: lı tutamıyacaklannr bildirmiştir. Dljler devletler Uzerlne 

tazy.k yapmak letlyorlarmıf 
Pek pahalı olan Londra, 24 (A.A.) - Umumi kanaat 

lta fiyatları bükd- _'u_c1u_r_ki ....... so_vy-et1_e;_J;n_v!u_m_k6_·::_:_~;_n-
Almanya ile 

llletçe indirilecek '!~.!.~ .. ~!!!~!d~· 
01>) Litresi 20 kuruş mUft•re• hareket edecekler 

l\fı. Ol)tinin mukavele müddeti• ltalya, Habeşlsta-
" ~" -nın 'Ulr kı•nt~ 

... Or. milli bir şirket kurulacak Alman~aYil 
~ verecekmiş 

i§tirak eden küçüklerden bir gnı.p. 

~ Berlin, 24 - saJAhiyetli mahfelle-
Fl rin verdikleri maldmata göre Kont 

Çiyanonun Berlin ziyareti neticesinde 
Almanya, ltalyaıım Habe§istanı ilha
kını ve lmparatorluk oluşunu tanımıya 
karar vermiştir. Bu hususta müşte
rek bir tebliğ neşredilerek Almanya 
ile İtalyayı allkadar eden meselelerde 
iki hUkelmetin müşterek hareket ede
ceği ve biribirine fikir soracaklan i
lin olunacaktır. 

(Devamı 6 ıncıdt.C) 

(VA· NO) 
nun hikayeleri 

,Her gUn, befincl sayfamı7.da güzel 
ibir hikiyemiz vardır. Yann: 

j Mektupları açan 
J mOstebl t koca 

----- ... 
- Tafailit 5 inci sa3'1ammia.ı 

l(Vi • NQ) nun bu gil?.el hikayesini 
behemehal okuyunuz! 

General A.ydenuın bıt sabah rıhtımda 

Sovyet Rusyanın 

Sivil tayyarecilik 
reisi Is tan bulda 

Heyet azası arasında bir de 
kadın tayyareci vardır 

- 9' 

KAMERUNDA BiR SEYAHA 
Almanların umumi harpte kay
bettikten sonra tekrar edle et

meye çalıştıkları 

Bu müslemlekenin aca~ 
ya

başlar 
ipliği daha isminin 

zılmasından 
Herbiri en çok birer hafta sürecek olan dünya röportailanmt
za bugün ba§lıyoruz. Bütün okuyucularımıza bilhassa ta.kip 
etmelerini tavsiye ederiz. 
Bu seri yazıları coğrafya muallimleriyle, talebeler de okuma
lıdırlar. Tatlı birer hikaye okurlarken hiç farkında olmaksızm 
bilgilerini de arttırmış bulunacaklardır. 

. Kamerunda bir seyahat 
Yazımıza ait resimlerimiz de bugünkü sayımızda · tam bir 80!!
failır. Bunlarla resimlerin sonu alınm1§ değildir. Daha birçok 
resim neşredeceğiz. 

Her memlekette sizi birkaç gün dolaştırarak oraların garip A
detlerini ve inanışlarını, halkın yaşayı§mı sne hiçbir mübalağa 
yapılmadan anlatacak olan bu seri yazımızın en büyük kıymeti 
sallhiyet sahibi kalemler tarafından yazılmış olmasıdır. 

Bugün onuncu ıtı/l}f anuzı nwhakkak oku"l/UIUU, 



Kavgalara bir kuş bakışı 

Efgan Haı:-hiye Veziri 
Bağdada gitti 

IND«;Dın yaıoını 
yeınnce 

Bu sütunda, ilk }azılamnızdan itibaren, dünyadaki bütün siyasi haberlerin 
bir faşist ve komünist ka\·gasından ibaret bir hale geldi denecek derecede vahi-

Dost memleket Nazırı ordu
muzdan takdirle bahsediyor Bu 'baJı.sa birçok defalar tetft6' 

di: Niçin yalntz Yenice 
de irca edildiğini anlatmağa uğraştık ve araya, ansızın bir de - iktisadi usul

lerle gençlik aşısı olmuş - Liberal mübarizin çıkıverdiğini tebarüz ettirdik. 
Son günlerde, Liberal pehlivan, şöyle biraz kenara çekilmiştir. Hatta, Fransa 

Ja suratına, bir de sersemletici muşta yemiştir. Diğer taraftan Amerikada intiha

bat gUrültilleri oluyor. Onun için Liberallik temkinle, ihtiyatla ve ı;aliba biraz 
ş:ışırnuş tekilde bekliyor •.. 

Faşistlerle komünistler ise, artık hiçbir gözden saklanamıyacak deı ecede 
kavgalarmı ortaya vurmuşlardır. Her yerde ve her şeyde mübareze ettiklerini an
lamak .için fazla kahin yahut filim siyast olmağa lüzum yoktur. Hali faşizm hü-

cum halinde ve komünizm, adım adım ric'attedir. Yalnız bunun ufak bir istisnası, 
bıçak kemiğe dayanan Sovyetlerin "ademi müdahale komisyonundan,, çekile
rek, İspanyol hilkQmetine yardıma kalkmalandır. Fakat, "deli kız, boncuklannı 

çaldırdıktan sonra kapısını mandallar!,, dedikleri gibi, olan olduktan, biten bittik 
ten, Madritliler Barselonu boyladıktan ıonra Sosyalist alemi, ispanyadaki kendi 
taraftarlanna ciddi bir yardımda bu:unmak tedbirleri alıyor ... Halbuki, faşist 

devletler, asilere, daha ilk günden başlayıp hiçbir şeyden çekinmeksizin, ellerin
den gelen yardımı bütün vüs'atile yapmışlar, onları bugünkü muvaffakiyetleri-

ne, İspanyol ahalisinin rağmına olarak isal etmişlerdir. Böylelikle, faşistler, a
tılganlıkta, it bilirlikte, sosyalistlere faik olduklarını bir kere daha isbat ettiler. 

Fakat kendini hiç yıpratmayan, ve adeta, için için, "it dişi domuz derisi,, 
diyen Liberalizm? .. Acaba, iki düşmanını biribirine ifna ettirdiği için daha mı a-

kıllı? Hüseyn Faruk TANUR 

Kamutay 
Ay ~aşoınHdla 

açıhyor 
Açılış celsesi 
hazırlıkları 
tamamlandı 

Sonteşrinin birinde açılacak olan Ka
mutayın açıhıma ait hazırlıklar ikmal 
ed..ilmiıtir. 

O gün Cumhurreisi Atatürk bir söy
levle meclisi açacaktır. Bunu müteakip, 
Meclis Reisi ve reis vekilleri seçilecek· 
tir. Meclis idare amir ve idare heyeti 

2so voecudan 

73 kişi 
Köpek balı klarına 

Yem oldu 
Dlğerlerl zeyti n . 
yağı sayesinde 

kurtuldular 
Cava civarında bir vapurun battığı

nı telgraf haberi olarak yazmıştık. Son 
posta ile gelen ecnebi gazetelerine gö-

re Hint Felemengine gitmekte olan 
bu vapurda tam 250 kişi vardL Ism! 
Vanderviyck olan vapur güml bir 

Memleketimizde misafir bulunanı 
Efgan harbiye veziri Mareşal Mahmuı 
Han dün akşam saat 22,40 da Toro:.. 
sürat katarına bağlı hususi bir vagonla 
Ankaradan ayrılmıştır. Bağdattan Tah· 

ıçer~ue 

* Yeni Yunan ata§emilitcri miralay ZUın 
bulakla vazifesine başlamak Uzere Ankara -
ya gitmiştir. Eski ataoemiliter dUn sabah 
Yunanlstann dönmtişt1lr. 

* tki aydır mezunen Bclgratta bulunan 
Yugoslav başkonsolosu otomobille §ehrlmJ. 
ze gelmifUr. 

• Romanya hariciye naztn Antoneskonun 
ancak sonktı.nunda memlekeUrnize gelebile -
ğt anlaşılmaktadır. 

* lkl aydır mezuncn BUkre§te bulunan 
Romanya elçisi 1',oU dün lstanbula dön 

mU:tUr. 
• lapa.nyadakl bloke TUrk pare.sının tedl. 

yatına dtin Merkez bank~-mca ba§lanmııı -
tır. 

• Şehrım!zdeki !abr!kalar lpllk l.htlk&nn. 
dan §lh.0.yot'.:ı aanayi m,UdUrlUğ'.lne müracaat 
etmeğe k:ıra:: venn~lerdir. Tl.caret odası da 
ihUka.rm mevcut olduğunu tesblt ederek 
lktisat vckll.leUne bildirmiştir. 

• ~ki§ehlrdekl k6y muallimi kursunda 
ıtaj gören eski çavuşlar kunıu 15 aonte§rln.. 
de b!Urcrck işe başlayacaklardır. Kura bu 
acne 84 mezun vermektedir. önUmUzdeki 
yaz memleketin bir çok yerlerinde böyle 
kuralar açılacaktır. 

• :U.ua.Ulm ve sanat mekteplerinde mü.sa.. 
baka ımuııanma. gelecek aym on beşine kL 
dar devam edilecektir. 

• şehrimizdeki ltalyan kolonlııl, faşisUerln 
Roma Uzerine yürllyüşll ve Ha.be§tsta.n zafe 

rtn1 tel'ıt için pazar gtlnU bir A.ytn ve top 

Jantı yapacaklardır. 

Bu toplantı iiçn İtalya.dan aureti 
~eçimi de ayni gün yapılacaktır. O gün-
kü ruznamede başka bir ~ey yoktur. 
Encümenler intihabı bundan beş gün 

havada gece saat ikide seyrederken mahsuaada bir mUmessıı gelmi§tir. Ha.be§ 

el'an anlaşılamıyan bir sebepten pek harbine lıtanbuldan gidip dönen gönUllQler 
az bir mUddct zarfında batmı,.tır. ıeretıne de o gün merasim yapılacaktır. 

sonraki toplantıda yapılacaktır. 

Encümen intihabı için meclis azası -
nın ihtisaslanru gösteren bir cetvel ha
znlanmrtşır. 

Sinek 
is il ası 

"' •~yet be.yraıamaa takı 
Den!zln köpek balıklariyle dOlu olu- za.terıer değil caddefore teZytnat yapılmast. 

§U hadisenin dehşetini arttırmıştır. na karar verrnl§Ur. 
Gemi telsiz memurunun büyük bir f e- • Vazife dolayıslle ochlr haricine çıkan 

belediye memurları hareirahtan başka bir 
dn.karlıkla gemi batıncaya kadar ver- de yevmiye alamıyacaklardır. 
eliği S. O. S. işaretlerine yetişen tay- • Hukuk takUlteslnln birinci ımıfmda her 
yareler ve gemiler yolcuların büyük hangi bir sebeple kalan talebeler yeniden 
bir kısmını kurtarmıştır. Fakat 73 ki- imtilWıa tabi tutulacaklardır. 

• Onivenıtte Rckt.örU Cemli Bllsel hasta -
şi köpekbabklarma yem olmuştur. lamIU§ ve kendisine blr ınUddct vazl.fealle 

Şehrin bir çok Telsiz memuru vazifesi başında gemi me§gul oımamaaı tavsiye edllmlştir. 
Semtleri ne ile birlikte batmıştır. • TUtün eksperi yetiştirilmek Uzcre mU.. 

racaat edenler arasından ınaUO.p evsafı haiz 
Yayıllyor Gemideki zeytinyağının denize dö- olan on genç seçilmiştir. 

Evvela şehrin Mecidiyeköy tara· külmesi bu yağdan çok nefret eden • Bu aene Cumhuriyet bayramında Anka.. 

tından başlryan sinek beliisı şimdi, köpekbalıklarınm yolcuların hepsini rada yapılan tribünlere aırl ~hit anaları 
JstanbuJun muhtelif taraflarında baş yemelerine mA.ni olm.u5tur. ve malCll gazilere mahsus olarak bir (kah. 
göstermiş ve her taraftan şikayetler ç k 

1 
ramanlar trlbünU) UA.ve edilmiştir. 

e O S Ova kya • Ankara - Konya telefonu umumi mu.. 
;yiikselmeğe başlamıştır. Çünkü Bele. habereye açılml§ ve ilk görtışmeyi Nn.fia 
diyenin Mecidiyeköy civarına döktür. Kü,.ük ltUAftao vekili Ali ÇeUnkaya yapmıştır. 
dfiğü çöpler sadece Beyoğlu tarafının '\' ll • Donanmamızın sonteşrinln 28 inde Faler 
!lipleridir. Jstanbulun çöpleri de sur çekllmiyecek ıımanmda bulunacağı Yunan hariciyesine 

bildlrtlml§Ur. • 
haricinde bir noktaya dökülmektedir. ; Bükreşte intişar eden "Kurentul,, • SUmer Bank umum müdUrü Nurullah 
Dandan başka daha birçok ufak çöp gazetesinde küçük antaıatın vaziyet;. Esat kurulacak demir fabrikaları Yeri Uze. 
IBtasyonlannrn me,·cudiyeti anlaşılı. ne dair bir havadis göze çarpmakta. rinde tetkikler yapmak Uzere blr mütehassıs 

heyetle KnrabUke gitmiştir. 
JVr.. tadır. Bu havadis, Romam:a başvekili • tatanbul matbuat ınumesailllg-t dün ak. 

Meddiye köy, Şişli, Maçka Ileşik. Tatareskonun apansız Belgrada git. oam oehrlm1zde bulunan Yugoslav Vreme 
ta§ ve Pangaltı halkı karasinek derdin mesini mevzuu bahsederek Belçikanm gazetesi başmuharriri teref!ne bir ziyafet 

den şikayet ederken bir taraftan da bitaraflık ilanı ardından Çekoslovak vermıour. 
Topkapı ve Edirnekapı tarafından • Arnavut ktl~esinin yıuımdald metrtk 

yanın da siyasetini değiştirip bitaraf mezarıııı.m Belediye na.muıa teselli ta.lep şikiyetler yükselmiştir. Topkap: çöp. e 
lık ilan edeceği etrafındadır. edilmiştir. 

Jüğfinden kuvvet1erini toplayıp yola çı k i 
Ayni gazete, Çekoslova ya le Dışarda: 

kan sinek ordulan da suru geçerek Almanya arasında mütekabil bir em. tar k 
şehrin merkezine doğru ilerlcmeğe . • k kdi • i Ü k 1 * Romanya başvekUl Ta es o dün Bel. 

nryet mısa mın a ıç n m za ere e1 gradda kral naibi Prens Pol taratmdan k&-
başlamışlardır. Buralardnki evlerde başlamış olduğunu yazma1'.tadır. bul edilmiş ve uzun boylu görllşmtıştnr. 
oturulamaz hale gelmiştir. HABER: Kurentul gazetesinin • Habeş imparatoru :Milletler cemiyeti 

Kadıköy tarafı çöpleri de muhte Alman taraftarı olduğu defaatle ya umumi kll.Upllğlnc garbi Hnbcştstandakl im 
lif istasyonlarda toplandığı için kara pa.rator naibinden aldığı bir telgrafı tevdi 

zılmıştır. Esasen Çekoslo,·akya ba~- etmiştir. Telgrafta MllleUer cemiyetinden 
sinekler derhal buralarda da türe. 

vekili Hodza dün bu şayiayı resmen ltalyanlann yeni taarruzuna ka!"§ı yardrm 
mic:ıtir. Halk şikayet etmektedir. 1 ı tcdl 

~ tekzip etmiştir. stenme ( r. 
Belediye Mecidiye köyünde ÇÖ.r ---------------- * Fransız faşistıertıc eski muharipler 

}erin (çöp deposu) ittihaz edilecek ye. 1'ed:?rasyonu komunıstıcre knrşı birleşecek. 

re kadar götürülmesi için lazım olan tir~ Franmz radikaller kongresinde nokt.aı 
yolu bir an evvel bitirmek üzere daha nazar fhtllll.fmuan bazı gUrQltUJer çıkmış -
fazla amale çalıştırmaktadır. Beledi. tır. Kongrede Uç ayrı temayül bulunmakta.. 

ye bu yol yafıldıktnn, çöpler uzaia dı~ KıılkUtadan bildirildiğine göre geçen yıl 
döküldiikten ve orada da üzerJpr: 23 llkteşrlnde hareket eden doktor Balr Vt. 

ilaçlandıktan sonra sir.ek sürfeler 
zehirleneceği, sint'kl •r çoğnlmryacııq 

Ye esasen o zamnnn lmdar da kış gele 
ceği için şehrin sin~k dcrdir.d<'n kul' ' 
tulacnğr kan na tini teslcmektedir 

Di~er taraftan Dahilf ·e Yckale•iı 
bu sinek bel~sı iizerinc belediyemizin 
dikkatini çekmiştir. 

- ::}işııuuı url~Jım davet etti
ğin iyi oldu. O olma.çaydı im.kam yok 
8andığı kapatamıyacaktık. 

CnJle heyeti H!malAyanm insan ayağı basma 
mrş Zln!n•:um zirvesine çıkarak geri dön • 
mU;ılerdlr. 

* Bclç!kanm Lokarno hakkındaki cevabi 
notası dUn lnglllz hariciyesine tevdi edil _ 
rnlşUr. 

* Yunan hUkıimct! arazisiz çiftçiye da • 
~ıtmak Uzere 100.000 dön!lmlUk batak arazi 
yt kurutmar,-a karar vermiştir. 

• Yunan sigara fabrikatörlerinden Pa. 

rana gidecek, oradan memleketine dö
necektir. 

Misafirimiz istasyonda Milli Müda
faa ve Hariciye vekilleri ile ordu mü -
fettişi Fahreddin Altay, Milli Müdafaa 
müsteşarı, İran ve Efgan sefirleri ve 
daha birçok zevat tarafından uğurlan
mış, bir kıta asker mareşalı selamlamış 
tır. Efgan sefiri de ayni trene binmiş 
ve nazrra refakat etmiştir. 

Dost memleket nazırı dün sabah İs
met İnönü kız enstitüsünü ziyaret et
miş, buradan Ziraat enstitüsüne git -
mişlerdir. Mareşal öğle yemeğini Mar
mara köşkünde ismet İnönü ile birlikte 
yemiştir. Öğleden sonra ordu evinde bir 
müddet istirahat eden misafirimiz ak· 
şam yemeğini hususi şekilde yemiştir. 

Mare,ahn beyanata 
Dost memleketin muhterem nazırı 

Ankaradan ayrılmasından evvel ordu • 
muz hakkında şu şözleri söylemiştir: 

''- Necip Türk milletinin şarkın Bü 
yük Rehberi Atatürkün yüksek kuman

dası altında daima terakki ve saadetini 
dilerim. Karde§ millete selam ederim.,. 

Mareıal beyanatını 9öyle bitirmiştir: 
"- Türk ordusu bugünkü modern 

orduların başında gelmektedir. Elham· 
dülillah kardeş milletin şeci askerini 
gerek talim ve terbiye ve gerek techizat 
baknnından da çok mükemmel bul -
dum.,, 

ikramiye kônuyort f 
lnhi8ar idaresinin, bir paket 

sigarasına yüz lira verdiği gii. 
gördük. isterse inhisar k. 
bağı.şlıyabilir. Bu.na kimsen'" 
yeceği yoktur. 

Size birisi: ., 
- .A.Z saııa bir de şıınu, dd 

işinize yarar bir :ıey verse al 
mısıntzf 

Bu, size zarar verici bir şfJ!/ 
belki ... Fakat, faydalı görilrs 

de tereddüt edeceğinizi ~""' 
ruz. Çfüı1dl verdiği §CY giinı:aJı' 
dir, ki .size dünyada değilse bi~ 
t6 zararı crokunsun. 

lnJı.i8ar idaresinin Yenice 

ni cıl.anlar için temin ettiği. ~CJ:::. 
§ılığında bilmiyonız, kaç kiŞl 
beti fazlalaşt&rmı§tır. 

Biz g()rüyortl.Z ki, herkes !1~ 
ğını kullanıyor. Bu ikramiyel ,,J 
ce içenlere niçin'.. Yoksa bil 8i 

imtiyaz aah.ibi midir 1 

Bize kalırsa, inhisar 
nun sahasını genişletmelidir. 
da hiçbir şey yapmamalıdır. 

Ya hep, ya hiç ... Söyliyocck1 

en kısası, en vecizi budur. 
Halkın 

S ovyet Rusyanın 

Sivil tayyareeili~ 
r e isi Istanbulda 

Heyet azası arasmda bir d' 
kadın tayy~reci vardır 

'fol 

Sovyet Rusya sivil tayyarecilik "O- koyacaklar, saat on yedide SW 
sovyahim,, teşkilatı oaşkaru General ğını ziyaret edeceklerdir. 
Eydeman ve Uç arkadaşı bu aabah aa- Gece belediye tarafından F 
at sekizde Sovyet bandıralı Radzutka ta bir ziyafet verilecektir. Mi 'f 
vapurile ıehrimize gelmişlerdir. nn Boğazı gezecekler, gece 

Generalin yanındaki arkadaştan Oso tiyatrosunda bulunacaklardır· ti 
vyahim teşkilitı tayyarecilik ıubeai ÖbilrgUn de cami ve mUzele 'f' 
genel direktörü Minof, ayni te§kilatın ten sonra akıam trenile Ankar' 
planör ıubesi direktörü Şmit ve mual- ceklerdir. fi 

Genera l Ey da m•" 1 
lim bayan Nikolayevadır. 

Vapur Galata rıhtımına yan<l§ınca tercUm ıl h•ll ıf 
Sovyet misafirler rıhtımı dolduran hal- Harbiumumi esnasında ask~ 
km alkışları arasında karaya çıkmıtlar· mete girmiş olan general ~~d:. 
dır. Askeri müzika enternasyonal mu - den itibaren kızılorduda yukt ~ 
şını çalmıf, bir kıta asker resmi aellmı lar İtgal c~mektedir. Siber~a~
ifa etmiştir. General Eydeman asker - cephelerdeki muhaııemata ıştı 
!erin önünden geÇerken Türkçe ola • tir. 1925 de kmlordu harp ~ 

. • . dil . b vaıif rak: reıaı tayın e mıı ve u d' 
- Merhaba asker, yaşasın kahraman ye kadar ifa eylemi§tir. l 93Z 5 I' 

h . . . . . ld ı93 Türk ordusu ı e ım cemıyetı reısı o u. f-
repl Voroşilova tabi S. S. c. ,-.;, demiştir. Askerler: 

- Sağol ! dedikten sonra değerli mi
safir : 

- Yaşasın Büyük Önder Kamil Ata
tük I demi§tir. 

Generalin bunlan türkçe söyleyişi 

alkışlara sebep olmu§, general ve arka

faa komiserliği harp §Ctrası te;., 
tiği zaman general Eyôeınaıı 
azası olmuştur. tıl 

ot 
General Eydeman birkaÇ J:J. 

nile taltif edilmiş ve s.s.C· 
icra komitesi azalarındandır· 

daşlarına Türk hava kurumuna mensup -----------
genç kızlar taraf.ndan buketler veril • 1rt1 ha a d 
miştir. Sevilmiş sporculardan şar~ııııl 

Misafirler İstanbul kumandanlığı, vi· yollan Yedikule mağazası ~etıl 
}ayeti ve Türk hava kurumu namına dan Necip Ersu ve Devlet ~) 

.. 'fe 
birer heyet tarafından karşılanmışlar - rı muhasebe kalem amırı 'fOJ'Jıl 
dır. Misafirler sonra otomobillere binip nun pederleri, İnhisarlar . e 
Perapalas oteline gitmişlerdir. rut deposu müdürü Suphiııııt f 

Misafirler saat onda Vali ve Vefalı Galip Ersu dün gece 
İstanbul kumandanını ve Türk hava çeyrek geçe vefat etmiştir. ,,ıP, 
kurumunu ziyaret etmiglerdir. öğle • Harbiye mektebinden çııc;,, ~J 
den sonra Takıim abidesine ve Fatih· teakip yüzbalıtıkla Yerrıeııe in '-' 
teki tayyare ıehitleri abidesine çelenk sonra dördüncü orduya ta~,rdl 

orada on sene muhtelif ıcıt~&Jn•" 
danlık etmiı badehu 313 .-ı.tf pastratOI Atına kaıuıer mUeadele cemiyeti. 

ne bir gram radyum hediye edecektir. 
• Mmr parlanmentoau lngillz - Mmr 

muahedea1n.l tasdik Jçln ıontefrin1n Udalnde 
toplanacaktır. 

• Almanyada bulunan İtalyan hariciye 
nazın Roma ile Adlaababa araamda Alman 
:r:epllnlerlle seferler yapılmuıru temln et • 
ml§tlr. 

* Japon denf:r:lnde mUthlı fırtınalarda bir 
gemi kaybolmuı ve arama.ğa gönrJerilen 
gemi de tay!:ı.larlle beraber batmıgtır. 

• Gelecek ayın UçUnde yapılaealt Amori • 
ka cumhurrc!Allğt intihabı için 35 milyon 
TUrk lirası aartedllml§tir. 

• 

Uu ıcıı-- ,. 
binde Serandaz g8nil lc 'f'. 
danlığında bulunarak birçorci' iti' 
lar göstermiı, aon zaman~• ııss'&Jf, 
masarifat nazırlığında bU &J ,eıı,J 
mumaileyh merhum altın~ ~,ıı 
kertik hayatında istikarrıetı er'ıctı 
rehber ittihaz etmit bir ,en ,uıı 
zeııi 25 teırinievvcl paıa: bilf'~ J 
on buçukta Cihangirdekı tdrrı'•" 
DeQiz apartımanından ~ae defi'' 
yilpsultandaki aile kabrın ıifet 
tir. Kederdide ailesine ta 
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1-~~ JJ&iişüin: . it: 11'6 ııt o ır '\il® ıriı n; n 
oı... e aıomaıno u 
"'lll"Ucuı 
• bugUıu 2.rnnın. ~~esan mektup

!'. İçlelin. erde bırıbırmi takip edi
den biri de §Öyle yazmış: 

"Ş ••• 
. ~tını. §aştı d w 

lllden b ın ogrusu... Yol ver-
Yoııııın alıseden bir ınnkalenizde 

hk au.ı ki: Şehrimizde 60 - 80 - 100 
. Partnna.nı 
llller ot ar var. Bunlarda 
k Ve uı:uyor. Ve kendilerinden 

'~1~Pıııu.nUz.tgıler alınmasını tavsiye 
l'l?ün ha1·nı·· Durun hele, şunlardan 
"~- 1 tas . 
'\Ol'... vır edeyim! 

\' -.:sının m 
·11.ıı: aaşı 200 lirndır. Fakat .. 
,'Ben Yük 

--- ----

Bakaloryada 
kazanamıyan 
iki senelik lise mEzunları 

Maarif Vekaletine 
müracaat ettiler 

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

Çalacak şey 
bulamayınca 
Camları sökerek 
götürmüş ama ••• 

Meyvelerimizin 
sürümü 

Bu işle esa.slt 
surette meşgul 

olunuyor 
Ziraat vekaleti bu yıl muhtelif zirai 

işler üzerinde geniş tetkikat yapmak 
üzere yeni araştırma müesseseleri tesis 
edecektir. Bu kararın verilmesi üzerine 
tatbikat için derha1 faaliyete geçilmiş· 
tir. 

3 
= 

~llBtllllftlltıılltUttııılPma•ınut~ 

~ u li'i) ® G< lYı s'lr; ıYı li'i) (ğ] @ 

mu~~lnl 
Belediycrnizhı aüil:.adar dairesi rük

nüniln beynelmilel çöp lwngrcsinc i~
tirah ettikten sonra lstanbuul::r. tatW
kma tcşcbbü.CJ ettiği ıısul yüzii.ndrn 
§ehrin uğradığı si>ıclc istilası hakJ:ın
da yevmi gazeteler sütunlar dolıwıı 
yazarlarken mizahi gazeteler i~n şa
ka tarafını ele almı.J bıtlumlt/Orlm·. 
Bunla~dan "Akbaba" ga;;etcsi "Si
nek muharebesi,, hakl•ında "Bclccfü f· 
nin resmi tebliğleri" ni ncşrccli?ıor: • 

" İstiy ·sek sosyete hayatı sür-
llıoder:rum. Bu paranın yarısiyle 
~! _ :~artıma.nıardan bir.ni tu
"'l:lld.isI.n ıye ayak diredi. 

ığı ~ ~ernın anlatmak mümkün 
~? ~çın, söylediğini yaptılar. 
~i evler:a dosta caka satacak .•. 

Şehrim :zin bütün kız \'e erkek lise
lerini 933 - 934 ve 934 - 935 ders se
nelerinde bitirip de bakalorya imtihan 
larında muvaffak olamıyan talebe bir
leşerek görüşmüşler ve manrif vekale
tine müracaata karar vermişlerdir. 
Geçen ders tenes~nde bakalorya imti
hanının güçlüğü ve talebenin gördüğü 
zarar gözönüne alınarak bakalorya 
kaldırılmış ve onun yerine daha salim 
esaslara dayanan olgunluk imtihanı 

konulmuştu. Bundan bir sene evvelki 
ders devresinde liseleri bitirenler de 
ayni şekilde bakaloryaya değil, olgun 
luk imtihanına tabi tutulmuşlardır. 

Taksim stadyomunun arka tarafın
daki metruk bir garaja giren hırsız ta
kımından Tarsuslu Ahmet Danyal ga
rajda çalacak bir şey bulamayınca 
çerçevelerdeki camları sökerek götür
mek istemiş, fakat garajın yanındaki 
Panorama bahçesinin bekçisi tara
fından görülünce camlan fırlatarak 
kaçmış, Tnşkışlanın yanında yakalan
mış. 

Beyoğlu cürmümeşhut mahkemesi -
ne çıkarıldığı zaman suçunu inkar et
medi, yalmz camları çerçeveden çıkar
madığını ve yerde bulduğunu söyledi. 

Giresunda fındık, Malaty<ıda kaysı, 
Gaziantepte fıstık istasyonları kurula
caktır. Ayrıca Rizcdeki şimdi mevcut! 
çay deneme ve yetiştirme istasyonları 

1 genişletilecektir. 

17 Teşrinievvel, saat 7,5 _ Karaci· 
neklerin Mccidiyeköylinden Şişli tram
vay deposuna doğru akın etmeye baş
ladıkları çöpçü keşif kollarımız tnra
f ından görülmüştür. Düfmanm Meci
diyeköyil çöplüklerinden mühim mik
tarda takviye kuweti aldığı anlaşılı-

ılaıı Yen. eki duduyu savdılar. Ah-
\> ...,ek g t• . 
~~o w c ırıyorlar. Bu yemek, 
dorua ~da çabucak ısıtılarak, 

dan ıııcak elacı:e . yeniyor. Musulk
a,~k iık su gurUl gilrüJ aktığı için, 
.h~tı~ak da kolay. Bayan, bü-
~elhı.d rı hep kendi görmek mec
bi e ... Fakat apartıman yu·· ·· _ 

Z?netç· zun 
ı.. dıı;.. 

1
• • ı kullanmak kabiliyeti 

'Q ı.• çın · 
8alon k ' ış kolaylaşsın diye 

ot. Saru 181~a.rını hep kapalı tu~ 
" ' bir " ı.cıtgın konaklarında cf en
'~ .,ere 'd ~ bıı' işte h gı er de, içeri bekçi ko-

lrıinvaı ~:anın nltı buçuk günü-
0 ~et, 0 d uzere geçiriyorlar ... Ve 
..!,= '"l.'e•• erece iple çekilen o an ge-
~""~· Yani "ça " ı ~ "'~a b Y zamanı ..•. 
ar 'ttJ:aJ3ra.f ::ı.y, her hafta, beş lira 

'ı:ı:ıa.k~d ~erek, pasta, keyk fi
~ tlıa d~ ~ar. O gün, kapıcının 
~ \'~ tıro8ı.e1 • Y~ bir alafranga ho
l~or ... Sal~ gıydiriyorlar. Servis. 
i lts hayat ar e~ dosta açılıyor 

ıı1 ... 8abaıı h Yaşandıktan sonra, er-
.. ıy • er 

en-. ;r. Ön OQ tarar gene pırıl pırıl 
.. ~~~'1\ ı:ı:ı aların kapılan kapanı

hi:rınde' 'l.()o ~trak aralığına! ... 
l'iniıın ~e~n ~ık aparbmanlnrdan 

"-l"""-~;i ... \T a\lkJ bayat sahnele-
11tıdj1eıj ~a A~ .. ;.,. hnnhıMn ichı

r.l'a l>d~ ıı:ı ~ngin ismi verin de 
'·ş~ ka' u dded yol vergisi 

di ll ... 
-Ott:e • e ders. . . 

Veklllet, ayrıca verdiği bir kararla 
932 yılında liselerden mezun olan tale 
beyi bakaloryadan muaf tutmuştur. 

Bu kararlar arasında 933 - 934 ve 934 
935 ders yılında liseleri bitirenler hak
kında hiçbir karar verilmemiştir. 

Şimdi bu mezunlar, haklarında vekalet 
bir şey bildirmediği için, imtihan ver
memiş addedilerek üniversiteye alın -
mamaktadırlar. 

O senelerde liseleri bitirenler veka
letten vaziyetlerinin diğer seneler ta
lebesine uydurulmasını istemektedir -
ler. 

Parnıak k tısen usta 
bir berber 

Galatada Arap camiinde oturan ka
vuncu Hakkı Büyükhendek caddesinde 
kavun satarken ayni mahallede berber 
Etem. sarhoşlukla Hakkıya sataşmış -
tır. 

Bunun üzerine aralarında kavga çık
mış. Etem ustura ile Hakl:ının sol eli
nin iki parm3 srını kesmiştir. 

Şahitlerin ifadeleri ve kendisinin de 
itirafı neticesinde üç ay hapsine hük
medildi. Çaldığı eşyanın kıymeti az 
olduğundan bu müddetin üçte ikisi ve 
ya.5ı da 21 olmadığından ı ayın da 
altıda biri tenzil edilerek 25 gün hap
sine ve 25 gün de zabıtanın nezareti 
altında bulundurulmasına karar veril
di. 

Aydında bir idama 
mahkftmlyet 

Aydın ağır ceza mahkemesi tarlasın
da pamuk çapalayan Hasan kızr kom
şusu Haticeyi bir ihtilaf neticesinde ta
banca ile öldüren Etemi idama mah
kum etmiştir. 

Meşhut suçlar 
dörtte üç azaldı 
Meşhut suçlar kanunu tatbikatı hak

kında bütün mahkemeleri mahallinde 
tetkik ederek tetkikat yapan İstanbul 1 
müddeiumum:si Hikmet Onat suçla • 
rm yüzde yetmiş derecesinde azaldığı
nı görmüştür. 

Dün müddeiumumiliğe meşhut sux o
larak 16 vaka -gelmiş ve bunların ancak 
dördü yerinde görWerck müdtlclurnumi 
liğe sevkolunmuştur. 

Marmara mıntakası iktisadiyatında 
mühim bir mevki alan bademin yetiş -
mesi işi ayrıca mütalea edilmiş ve bu -
nun için bir teşkilat yapılması mukar
rer bulunmuştur. 

Tabiatin memleketimize bahşettiği 

çok nefis elmalarımızın müstesna vazi
yetinden istifade yollan araştırılmıştır. 
Ziraat ve iktisat vekaletlerinin müşte -
reken bu hususta yaptıkları tetkikler 
çok iyi netice vermiş, gerek yetiştirme 
gerek kıyrnetlendinnedeki noksanlar 
tesbit olunmuştur. Elma yetiştirme, 

cinslerin ıslahı ve sevk işi başlı başına 
bir mevzu olarak bu sene ele alınmak
tadır. 

Dayak atanlar 
Cilrmümeşhut 

mahkemelerinde 
mahkt\m oluyorlar 

Beşiktaş tütün deposu amelelerinden 
Dramalı Hasanın ayni depoda çalışan 

Ortaköyde oturan on beş yaşlarında 

Artinin kızı Liliyi döğdüğü şahitlerin 
ifadelerile sabit olduğundan Hasan 1 
gün hapse mahkum olmuş ve 200 ku
ruş mahkeme harcı da kendisine yükle
tilmi§tir. 

Galata Manastır hanında oturan A -
kay müdürünün odacısı Ltltfi, oturduğu 
hanın odacsını döğmek ve hakaret et -
mek suçuyla mahkemeye verilmiş ve 

nıtcıen ınız, bay muhnrrır ... 
!' "a.zcıreçUn" · ., -e~ o ızmı . ., 
~ all: • * • 

lnlHsaı'lar ıdare 

müdürünün 
tetkilderi 

.İnhisarlar umum müdürlüğü idare 
işleri müdürü Münir Hüsrev idare teş
kilatı ve kaçak işlerini tetkik etmek ü
zere Şark vilfiyctlerine hareket etmiş
tir. 

neticede 1 ay 20 gün hapse ve 660 ku
\'' en l basHan paralar ruş ela mahkeme harcı ödemeğe malı -

'V 
lzı_~ .~geÇıned · 
~ ~Ol de~· nn... Bu gibilerden 
~"erg1sl r1

• Yol iz vergisi de, akıl 
gelsin ... ~ nlrnah ki, akıllan ba.s· 

1 

<va -NOJ ~ 
~ı 

•1 et Denıı 1 taı ryo ları-

idare işleri müdürüne tatbikat şubesi 
müdürü de refakat etmektedir. 

idarenin eksper almnk için açtığ: 

kayıt milddeti 15 sontc~rine k.;ıdar uzal 
tılmrştır. İmtihanların da ayni ay sonu
m:ı kadar yapılacağı ~öylenmektedir . 

Darbhanede elli ve yirmi beş kuruş
luk gümüş paralarla on, beş ve bir ku
ruşluk nikel paralann basılmasına de -
vam edilmektedir. Gümüş paralar on iki 
milyon liraya kadar yükseltilecektir. 

Bronz on paralıklar da yakında basıl 
mağa başlanacaktır. 

Dahiliye Vekili 

kum olmuştur. 
Evlerine eşya taşıyan Cemal ve Ab

dullah oğlu Mehmedi döğmck ve haka
ret etmekten maznunen Beyoğlu cürmü 
meşl1ut mahkemesine getirilen Melihin 
suçu sabit görüldüğünden hakaretten 
6 gün hapse ve 2 lira ağrr para cezasına 
dayaktan da 25 lira ağır para cezasına 
çarpılmasına karar verilmiş ve 250 ku
ruş mahkeme masrafı da üstüne yükle-ilSile Ü 

~ ~8ğf t ~ ndere· 
• "'lcı n a le eler A nadol uhisa rındaki 

evlerl soyan 
yahalandı 

y arın geliyor tilmiştir. 
Peştede bulunmakta olan Dahiliye 

vekili Şükrü Kaya yann şehrimize dö- izciler Ankarıtya gitti llıııtch tzniryoııa . . . 
( •c asaıa ol rr ıdaresınde ıleri-
'İlıc ile Avrup arak çalışacak ve gele
t•• i:onde..:1 anın muhtelif memleke .. 
'<ll'Jc • • er.ek • 

~ . ~ lırı:ı t ... ,_' .. gençlerden Avrupa 

necek ve pazartesi günU Ankaraya ha- Memleketin her tarafındaki izciler 

1. 1 ltıı • <uıSı}ı ya k 
.,. " tıhan Paca olanların 

ıı "•c ın netice . da ?ttezu sı anlaşılmıştır. 

reket edecektir. 
Dün gece Anadoluhisarrndan Göksu- ----------------

ya doğru koltuğunda büyük bir bohça 
ile giden bir adam çevrilmiş, bohça açı
lınca içinde küçük bir hah ile bazı ka
dın eşyaları bulunmuştur. 

Gcıı~oııı ~itiz nunun girdiği bu imti-
ı. · ~ er· gen.- ka 
"lit~•n, dab : zanmı~tır. 24 
:tlit}> 

1 
c rnua .~;vel verdikleri ta _ Adam sorguya çekilince Rizenin Ka- CUMA.R'l'ESt 
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ötedenberi Cumhuriyet bar,ramına işti
rak için 28 ilkteşrinde Ankarada bulu
nurken bu sene 24 ilkteşrinde Ankaraya 
vasıl olmuşlardır. öğrendiğimize göre 
bu sene izcilerin erken Ankaraya git -
melerine sebep Maarif vekaletinin mem 
leket gençlerinin inkılap merkezini daha 
etraflı görmelerini t<'nsip etmesidir. 

atı aıarı 
1
• Ş hır fabrikaların- 1'"aik olduğunu, eşyaları Anadoluhisa • Ulcril: 1355 _ Şaban: 8 

'oıı~lıtrı ın:~~~~· Devlet Demir- rında Dolapbağında Ahmedin köşkün- GUne~ln Akrep burcuna girnıcsı Orman işleri riyaseti 
t \octtı.,~Stinin b" ~t uğU staj devresi - den çaldığını hiraf etmiştir. ihdas edili yor 
~i:ı -~tir. '\I 1

1rındc başlamasına ka- Faik bir kısım eşyaları da Göksununı --.u,.,..ıntı.t ... u ı ,.,.:.o,~.., .Ba.ı~, 
t "• ~ a ruz k 6 21 17 19 1 Kamutayın geçen devresinde müsta-
iıb~t ""l'lçler ""sk· o gün pazar oldu- ar ·asındaki dağda ç<ıhlar arasında sak _ • · c.... r4 1., h' ı d w ı celen müzakere talebile verilip de muh-

· •csi ı:.·· :.e ırde bulunmakla a rgını söyleyince zabtıa memurl:ln v Ilı _, Aı_ tl btın i b F 'ki bi r .. ıuı s.t.b Ocı'~ ırxıı tve;aın v~ı~, ~ telit bir encümene havale edilmiş olan 
\olct şc aşlayacaklar aı e rlikte dağa gitmişlerdir. ' l.> ı yeni ornıan kanunu bu devrede müza -

'· ta}ı.ıı·. cl'l:ıi"''olJa . Faikin gösterdiği yerde kilime sanlr aıo il k k • ı -~ rı d b' d ı kere ed ece anunların başında gel -
t!rıdi~ı İçin A 1 aresinin Hok- ır enk bulunmuş, içinde bir çok ka- :;- 4,119 11,58 14,55 17,19 18,49 4,4! 

IOııı,.. :~de Y·"kı"'rupaya göndercceg~i d:n ve erkek elbiseleri m•ydana "ıknuş- ı .... ., · . ıs G,41 9,85 12,0Q l,31 11.25 ı mektedir. 
"• ...,. " nd ~ Yeni kanun ile orman müdürü umu-

rcı t derhal ~ seçilmiş olacak tır. staJ de . . Faı"k" b l ı_ı· d k. l GEÇEN SENE mJGU!'l t!E OLOlJ? miliği kaldırılmakta ve müJhak bütçe 
ı. vresıne gıre- ın u eşya arı ~ı5ar a ı ev er - •-- • d ı· 'il~ ~ d ld y 

1 
Beyoğlu Belediye hasu.uıcslnde yenı bir/ ile idnre e i ır miistakil bir orman riya-

, R" $-;-:~---..:__ en ça ıgı an aşılmıştır. pavyon yııpılmıştrr. seti kurulmaktadır. 

s v~"- arıaa iki '~n ~~l·a, zt ı lla;eır f • 
11U 'rka <A.A.) N A F ( S C l'ı t bak.t tarııarnc :- Bugün neşre. ,.,. E ES 

ALAY 

Cll 

yor. • 
17 T~~rinicvvel, saat ıo _ Süpürge

lerle mucchhez çöpçü kıtaatımız inhi
sar fabrikası civarında düşmanı mu
vaffakıyetle pUskürttU. 

17 TeşriruevveJ, saat 14 _ Gavet k _ 
sif b' d'" • c 

w ır UŞJnan kolu yolda arıznya 
ugrıyan Taksim - Büyükdere otobüsle
rinden birini bilhUcum zaptetti. Düş
~~ hukuku düvel kaidesi hilfıfmıı 
Şışlı Etfal hastanesine taarruz etmek
tedir. 

19 Teşrinievvel, saat 9 - Muhiddin 
Üstündağ, İstanbul Belediyesi Bnşku
mandanı sıfntiy1e umum zabıtai bele
diye kuvvetlerine .hitaben neşrettiği 
bir emriye\'mide demiştir ki: 

''Mliharebe lehimize olarak devam 
ediyor. Gazetecilerin kopardıklan yay 
~alara kulak asmayınız. Onlar pire
yı deve yaparlar. Henüz !stanbulun 
dörtte üçU elimiz.de bulunuyor. Kuv
veimn.neviyemizi asla bozmamak la
zımdır. (Zaferi Nihai) b!zimdir. İstan
bul buna gelinceye kadar kolera, Ve
ba, tifo gibi nice müthiş salgınlardan 
k~tul~u .. ~undan da kurtulacağız. ~li 
mızdekı sılahla düşmanı yenemezsek 
bile yakında kar yağmıya başlıyacak 
ve bu suretle düşman tamamen mah
volacaktır. İstanbul çöplerini Mecidi _ 
Y~ köyü civarına döktürmek suretile 
dilşmruun gizli maksadını meydarıa 
çı.karan belediye tanzüat dairesini şe
hır namına tebrik ederim. 

lstanb'ul Belediyesi Başl...-umandam 
Muhittin Üstündnğ 

Ay,ıi ga::ctedc "Çimdik" ı·- ... -7 b' 
" ıtkA.UI lT 
manzume" de var: 

Diyorlar: 1stanbulu sarmış sinek 

ordusu, 
Ablukanın sonunu bekliyorum 

. merakla? 
Sınek de bizim gibi elbet Allahın kulu. 
Muhittin üstündağa çatıyoruz ne 

hakla? 
Ben olsaydım o zatın yerinde vız 

G
. gelirdi, 
ıder sülün avlardım UJudağda 

Kızakla! 
Sinek çoksa ne çıkar?. Büırtinüp 

cibinliğe 
Koltukta gelin gibi dolaşalım duvakla! 
Bugiln çöp, yann sinek, öbürgün bir 

başka dert, 
fstanbulun dertleri tükenir mi 

saymakla! 
lşte rndyo: Her akşam bize konser 

veriyor. 
Ya kanun taksimile, ya bir eski 

plakla! 

''[( ,, urun da 1/a.san Kımıçayı yazı-
yor: 

Amerika gazeteciler:nin havadissiz 
kaldıklan zaman hfı.dise icat ettikleri
ni bilirdik. Fakat şimdiye kadnr gaze
teciliğin bu tUrlü tatbikatını memle
ketimizde görmüş değildik. Rivayet 
olunduğuna göre aliikalı daireler bazı 
ga?.etelcri veya gazete fotoğrafçıları
nı Şişlide hır çocuğun yüzüne bal ça
larak sinek topladıktan sonra rc~mi
ni alıp neşretmekle suçlu buluyor
muş! 

b b"kaıı Ilı l\1ih . ıle, istifa eden "zi;;!'!":-~~~-=----:-:-::-;-::-:':"'--::-:---:---:-~~-------='"':...------==--..J 
l 
akal\lı:, l\ojo1 aıtıor ile demiryo·. 
a\V ~ı ~ •nr0 \" • 
~ "t b· ~ile! seı ~erine, dış işfo-

cı kuı1 .•ttrıc· 1
' .. treteri doktor Ni. Y oeıed t t 1 t d ı raı b lir b ı \.oseıv k e u uncu er saa ye ıe dükkanlarını ka- atasaraydan Taksime kadar on kadar tütüncü d k' 

.. qfttJ,,. il1'anlı'P anov kabine. pama mecburiyetinde kalmaktadırlar. Polis yediyi geçiren bun! W• var rr ıı 

.. lttl'tl "ti ı.. gı etıni!O; olan g dükkancılar hakkında cezn kesmekt d" ar degıl saat dokuza kadar, hatta sabaha kadar açrk 
a e ·~ ""o" t .. .,_ y e ır. kalmakt d l a~t~ı.;ııı~ltllan alin edilmiştir., az.:n ~ek kalabalık olan, kışın da bir hayli sakini bu· a ır ar. 

~tir. arı kabine bir iç. Junan Buyükderede tütüncülerin hu kadar erke:ı kapan • Beyoğlu ile Büyükdere arasındaki farkı bir türlü an-l masma sebep nedir? Jayamıyoruz. 

tstanbulun b:ışka tarııfmda; bilhassa Beyoğlunda, Ga- Sarıyer kaymakamlığının nazarr dikkatini celbederiz. 

Eğer gerçekten çocukların yüzüne 
bal ~larak sinek toplamış, bu suretle 
İstanbul belediyesİni knbahatli göster
meye çalı~mış olanlar varsa belediye
cilerimiz bundan dolayı !3ikayet etme
meli, bilfıkis sevinçlerinden gülüp oy
namalıdır. Çünkü böyle bir hadisenin 
vukuu belediyeden memnun olmıyan
lann suç bulmakta aciz kaldıklarını 
gösterir. 
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li •• easurans Türk Anonim şirketinden 
''Türkiye Milli,, ve "Feniks rfö V•yen,, öİgorta şirketleri nezdinde sigortalı olupta hükfunetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafınd 
ve ilan edilen esaslara tevfikan sigortasına devam suretile zarardan korunmak iatiyenlerin 3 ikinci Teşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasınd 

ye hanında 12 numaralı daire-le bu maksatla MiLLl REASÜFANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupta müracaat etmeleri lüz 
TÜRKİYE MİLLi Şirketinde sigortalı olaniarın nihayet 24/10/1937 ve FEN1KS DO YiYEN Sirltetinde sig~rtaaı olanların da 12/6/1937 tarihine kadar miirac 
bilecekleri ilan ohınur. 

Türkiyenin ........................................ 
: : : ::: : : : : : : : : ::: :: ::: ::: :: ::: :2::: :: ::: .:: ......................................... . en büyük sigorta şirketi . ..................... . ...................... ······················ . ................... ._. 

)~ Hir milyondan fazla sermaye 

~~ 
:~ . .. .. . . ·: . .. a 

ve ihtiyatı tamamen memleketimizde bulunan 

u nıüesses 
ez TCRK 

sidi 
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~i! .. :: 
i~i! Türkiye iş 

BUyUk 
ve Ziraat bankaları 

:::ı .···---··--···················· ..................................... ..................................... ···•·•······························ Istanbul, Yenlpostabane karşısında, Kıoacıyan han - Telefon: 24293 ··················• . ................... . . .................. . ................... 

Lise ve orta okullarda \ 
Yatılı olarak bedava 
okuyacak 100 talebe 

Müsabakada kazananlann isimleri 
KültUr Bakanlığından tebliğ olunmuştur: j 
BUtçe kanunile 100 olarak te.sblt edilmiş 

bulurum lise ve ol'ta okullar parasız yatı ta.. ! 
lebesindcn bu yıl mezun olanlar yerine alı
mak üzere 915 numaralı kn.oun hUkUmlerlne 
göre açılan müsabaka smavlarma iştirak e_ 
derek kıı.zananlarm ad, künye ve geçim d\L 
rumları aşağıda yazılıdır: 

Rençber .Mehmet oğlu Emin Afyon, işyar 
Mirza oğlu Fuat Ağrı, emekli işyar A. 
Hamdi oğlu A. Meka.rtın Amasya, işyar Ih 

san oğlu Muzaffer .Amasya, §ehit Zeki kızı 
.Ianüe SUha Ankara, öğretmen A. Ferit 
kizı Firdevs Amasya, İbra.h1m oğlu İsmail 
Ankara, işsiz İsmail oğlu İzzet Ankara, 

Mahmut o~lu Vahap Ankara., avukat Emin 
oğlu Kirami Ankı\ra, işçi Reşit oğlu Nec -
det Anltarn, çiftçi Ali oğlu KA.zıın Ankara. 
!smafl oğlu Mustafa Ankara, AbdÜ.lkadir oL 

ıu Hilmi Antalya, Rüştü oğlu Kemaıeilln 
Antalya, işyar Osman oğlu Nafm Aydın, tş_ 
~ar Halil oğlu O. Şemsettin Aydın, işçi lb_ 
rahlm Etem kızı Şivczat Aydm, Abdurrahim 
oğlu All Bilecik, öğretmen Nuri oğlu M. 

Kemal Bllecilc, mütekait Ali oğlu Nusret BL 
Jeclk, tskcnder oğlu Ahmet Bingöl, öğret_ 
men Rı!lu oğlu İrfan Bitlis, işyar M. KA -
zım oğlu Mustafa NUmı Bolu, saatçi Hüse_ 
yin oğlu Etem Burdur, öğretmen Recep :ıu._ 
zt Şehime Bursa, işyar Burbanettin kızı 

Hediye Bursa, mUteka.it yüzbaşı M. İhsan 
oğlu YU'SUf Kenan Bursa, işyar Sebatı oğlu 
lsmet Çanakkale, işyar Ali oğlu İsmail Çan 
Jnn, işyar AbdUrrezak oğlu Nlhat Çoruh, 
M. Ali oğlu Burhan Çoruh, All oğlu Niyazi 
Çoruh, ı;lftçi Rllştll oğlu Sabit Osman Ço. 
rulı, şehit Mehmet oğlu İsmail Çorum teni 
HUseytn oğlu O mer Faruk Denizli, öğr'etmen 
Kemal oğlu Celll.l Dlya.rbekir, HUseyin kızı 
Veliye Edirne, terzi Mehmet oğlu Ahmet E_ 
dirne, l§Yar İbrahim oğlu Sami Edirne, çift 
çi Veysel oğlu Tevfik Elı\zlz, işyar İsmall 
oğlu Enver Elıtzız. Muharrem oğlu Mahmut 
Erzincan, çiftçi Halil oğlu SalAhııddin Er -
z•Jrum, öğretmen Saklp oğlu .Faruk Erzu.. 
rum, işsiz Salim oğlu Bekir Eskişehir, renç 
ber Ali oğlu M. Cah!t Gazi Antep, çiftçi 

ŞUkrü oğlu Mehmet Giresun, !§yar Hidayet 
kızı a.Mlde Girı?sun, malCıl Yunus oğlu M. 
Zeki Giresun Fehmi oğlu Cevdet GtimUşba_ 
ne, işyar Si;et oğlu Şa.di HakltArl, imam 
Silleymaıı oğlu FeMTI.l lçel, A. izzet oğlu H U 
se}in !çel, IIamcll oğlu M. Sami !çel, kasap 
Recep oğlu Kemal !çel, millı\zim oğlu Mus. 
ta.fa lçcl, lşyar Cumalı oğlu l{emal lçel, a. 
mele Ahmet oğlu Ziya İçel, amele Suphi oğ 
lu Avni İçel, işyar O. Nuri !azı Leman İçel, 
öğretmen Rauf oğlu Cavit lçel, saraç Şefik 
oğlu İbrahim !çel, rençber Mehmet oğlu :Mu 
ammer İsparta. Hayati oğlu TalO.t İstan.. 
bul, Mehmet oğlu MusWıı. İstanbul, lşynr 
A. Refik oğlu Kemal İstanbul, AJi Rıza oğlu 
Mustafa İstanbul Ziya oğlu Tevfik tstan -
bul, mütekait G~ip oğlu Ziya İstanbul, a. 
mele Halit oğlu Fehmi İstanbul, saraç 
:Mustafa ogıu zıya l1Sta.nbu1, lı:meıe "'Muırt.ara 

oğlu Osman İstanbul, Ahmet kızı MU.Zeyyen 
İstanbul, çırak Sabri kızı Sabavet İstanbul, 

işyar Mehmet Tevfik ktZI Hayrünnisa 1s • 
tanbul, bekçi Mümin kızı NigG.r İstanbul, 
Jandarma Ali kızı Emine İstanbul, Mahmut 
kızı Perihan !stnnbul, M. Vell klZI FUruzan 
İstanbul, işsiz Ali oğlu Mehmet lzmlr, Mur_ 1 

taza oğlu ŞUkrll İzmir, Emin kızı Nevnihal 
tzmJr, Halil oğlu Şeri! İzmir, Mustafa oğlu 
Ali Haydar Ka.ştamonu, Ali Ruhi oğlu Kur -
kut Kastamonu M. Ali oğlu Talıı.t Kastamo
nu, Şehit MusWa oğlu Mehmet Kayseri, 
){ehmet oğlu Hasan Kayseri, taşçt Sallh oğlu 
İrfan Kayseri, çiftçi oğlu Ömer Kayseri, ı.ş_ 

siz Musa oğlu Cevdet Ke.yscrl, işsiz OsmBJl 
oğlu Bekir Kayseri, NAzım oğlu Namık 

Kırklareli, işyar Naci oğlu Şaklr Kırklar -
eli, kunduracı Yusuf oğlu :Mehmet Kırşehir, 
işyar Murat oğlu Şerafettin Kocaeli, v ll.lz 
Alll.eddin oğlu M. Ekrem Konya, işçi Meh_ 
met oğlu K. Sel~uk Konya, şehit Rafet o~lu 
Ali Liıtfi Konya., rençber Hasan oğlu Kadri 
Manisa, çl!tçl :Mustafa oğlu Emin Mantsa, 
Demlroğlu Musta!a Manisa, Ali oğlu M. Tu. 

ran Maraş, işsiz Ali oğlu :Muhiddin Maraş, 
çiftçi Halil oğlu AbdUlcebbar Mardin, işyar 
M. ŞUkrü oğlu Sadettin Muğla, işyar Şa • 
hap kızı Sabiha Muş, çiftçi RıfkI oğlu Yusuf 

Bugün MELEK :,i:;~;;'a-
En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti 

DANiELLE DARRIEUX ve HENRi GARAT 
tarafından yarat:ııan 

ÇAPKIN GENÇ 
Nefis, eğlenceli, zevkli Fransızca film. Bu filmde DANlELLE DAR
R!EUX'nün şarkıları birer şaheserdir. Ayrıca Paramount dünya 

haberleri ve 

DEFiNE ARA VICILARI tabii renkli üç kısımlık nefi~ 
~kılı ve danslı komedı 

Numaralı yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. Bugün 
saat 1 de talebe matinesi - Tel. 40868 

IW*fi -~····· 

.~~~~~~~~~~~~~~~-

~ L~~I ro~~~!~ti~~ :ta~ıka~!kl 
Holivut - Magazin 

Mecmuasını ahmz. ! 1 

Amiral Lord Nelsonun metresi ve Lord Hamiltonun • karısı ı 
olan Emrna, zamanında dünyada e~ine tesadüf Pclilmiyen gü-

zel bir kadındı ••• -=-----~ 

Gedikpaşa AZA.C-SiNEMASI Çarşı kapı
~~ ClYIMSl maı~üırll~Deır~@lfil Dtôil?>@)Ir®ırll 

Senenin En Büyük Fumi 
En tanınmış artistler tarafından oynanmış 

00 •• 
• • 

OLU "PERi 
g 

I 
FREDERC MARCH - MERLE OBERON ve HERBERT MARSHALL Ayrıca - KEN MAYNARD h 

MiKEY MAUS. BAYRAMDA 

n< ~ ~ L n ~ lf.: ~ n 11\Qıırk~~ 
~!!!!!!!!!~~~·~~-~~~ 

il · ... !'>.e .... • f T ;,.} rr-_: ••• ' ": ~ ... ~ ... t .. ~ ... ~ ! .. - .. ..,; .,,,,_ 

Bu akşam Maksim salonlarında 
Büyük Türk sanatkarı illüzyoni~t ve manyatizmacı 

Pr. Zati Sungur 
Kış temsillerine bir gala. müsameresi ile başhyor. 

Görülmemiş bir sürpriz 
Vereceğiniz parayı çok hoş bir hediye ile ger~ 

alacaksınız. Büyük ve fevkaJade proğramı 
görmıye koşunuz. 

Fiatlar: 40 - 60 - 100 kuruş Süvare: Saat 21 de 
cumartesi ve pazar günleri matine saat 17 de. 

Hf#ji · · · 

POMPEi'nin SON GÜNLERi 
Fransızca sözlü büyük ti!rrı 

Umumi duhurye 30 kur 
Bugün saat 1 de taiebe mat:inesi vardır. 

Niğde, şehit Musa oğlu Mehmet Ordu, renç !1•m•m:mw111rı:ı:amı;•!ll&*lllllDMB•mı@•ımım!!:f.2".l~Hm:1't••HDl:ll!llllmm•••-~ 
ber Osman oğlu BUAl Ordu, Rab.mi oğlu 
Reşit Rize, rençber MehJnet oğlu A. Aydm 

Samsun, çiftçi Abdullah oğlu Mehmet Sey. 
han, Ahmet oğlu Mehmet Seyhan, İbrahim 
oğlu Vahit Sürt, kaytkçt .Ahmet kızt Me _ 

lok Sinop, işyar Osman oğlu İbrahim Sı • 
vas kunduracı SaliDl oğlu Sellin Tekirdağ, 
Mu:ıtaı:a oğlu Sami Tokat, çl.ttc;t HUseyin 

oğlu Halil Trabzon, Sallh oğlu Kibar Trab. 
zon, terzi Hamdi oğlu Bedri Trabzon, işyar 

Hakkı oğlu M.. Fevzi Urfa, Çiftçi Muhiddin 
oğlu Nlhat Van, çiftçi Aziz oğlu Aziz Yoz. 

gat, lzzot oğlu Cemal Zonguldak, işyar 1h.. 
san oğlu Muzaffer Amasya. 

Ziraat Vekili 
iyileşti 

Hastalanmış olan Ziraat vekili Muh
lis Erkmen iyileşmiş ve nekahat devre
sini isvis;rede geçirmeğe ba!}lamı!}tır. 
Ziraat vekili yakmdıt vazifesi ba§ma 
dönecektir. 

.... Her akşam ·-· 

Melike C. 
LONDRA 
Birahar esinde 1 

SAKARYA cEski ELHA 
s nemasınd 

Marcelle Chantal - Jules Berry ve Lucien 13g.ro 
taraf mdan bir sureti fevkaladede temsil edilen 

STAViSKY SKANDA 
Müessir bir mevzuda olan ve meraklı bir davayı tasvir ede~ 

gidip görünüz. İlaveten: Paramount Jurnal ve :MikeY 
Mahalll SAKARYA havadis filminde: İsmet 1nönünün illt ts. 

yahati, Ankarada sonbahar at yarı§ları vesaite--· 
Yarın saat 11 de tenzilatlı matine, umum1 duhuliye 25 

TEPEBAŞI GARDEN'in 
Dün akşam görülmemi~ bir muvaffakıyet ks,ıaJl 
Meşhur " BOUBOULe: ,, 

GEORGES MiL ,-O 
tevlid ettiği kahkahalarla şiddetli alkışlar Şişli~= 

Atmeydanma kadar bütün sahayı çmla.tıY0r 

YALNIZ 3 GÜN KALDI 
2 sofraların evvelden aldml ma.sı rica olunur. Tel. ~ 

Bugün saat 17 de matı'1 
Gidiniz. dinleyiniz ve s i z d e alkışla.yJJllı

ml! 
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Meğer 
nesi inıiş ı 

ZatalJı ndam u - d .• 
letdenbe . •• ~zaze e oldu Gun-
ııı rı sahralarda dolaşıyor Kar
~ç .. Fakat, yiyecek bir şey yok. 

t 11111 tadr, çöl, çöl., Alabildiğine çöl.. 
y eryası .• 

ları alnız birkaç hurma ağacı var. On· 
kiııı ~~~ ) em işlerini toplamışlar.. YE: 
bir~ ı~ ner.~ye saklamışlar .. Ortada 
ll" k şı kulubesi görünü"·or okadar 

ul .. b "' ' • te b· u ede bir ihtiyar, bir deFkanlı 
>'erı~rh de kadın oturmaktadır .. üçü dt> 
t6( ~~lktnn .. Yahşi ınsanlar .. Bu kü
'11 uu ad~ oturan yegane aile •. Umu 
leyy ~us şu üç kişiden, bir de betbaht 
li'ak ~hın kendisinden mürekkep! .. 
ıııelll~ Jttahsul hisesi ona isabet et
"e ki~ ... Hurmaları toplamışlar iştt> 
~ de ~ıh~ nereıe:e :.nklamışlar .. Bel 
Yerın )e~şler bıtirmişler.. Çünkü. 
Yor er, agaçların kabuklarını kemiri -.. 

lı:c .. 
etu a~nce kazazede de onları taklit 

- Haydi haydi I Deli mLr;in .51en? 
O benim oğlumdur .• 

- Canım, parayla değil mi? ~at... 
Buralarda böyle adetler olduğunu b·
liyorum •. Zaten dünyanın başka yer
lerinde de altın mukabilinde her tür· 
lü ticaret caizdir •. 

lhtiyar: 
- Öyle ama, otuz altına nerede gö 

rülmüş .. Biraz çık, çık .. Mesel~ 90 
altın .. 

- Ah, olsa verirdim, babalık. Fa· 
kat bütün param 30 liradır I 

- Taliine küs ... 
Seyyah, çarnaçar, "KUZf!,, dan vaz 

geçerek kart k~a razı oldu. 
B u sefer de, oğalana gitti: 
- lhtiyan bana sat, yiyeceğim! • 

dedi. 

-Haydi oradan! O adam, benim 
babamdır. 

- Otuz altınım var •. Sana vereyim. 
- Az.. Kırk beşten aşağı kurtar-

Siıı~ !rkaç gün, usareleri emerek ge· 
falt :e teşebbüs etti. Bunda, muyaf · 
•kııı, oldu. Fakat rnnı şöyle, adam maz .• 
lfe.seİt doyasıya yemek yemek istiyor. - Ziyat.lesi de bende yok .. 

.., a, ah et olsa - Keyfin bilir! 
-.tr ·· 

lın k ar~na bakınıyor .. Gi>zü, delikan Seyyah, bu sefer, kös kös, kadına 
de l<ö~.' e delikanlı ona, biran için yaklaştı: 
-e trıiıL kuzu gibi göründü .. Ah, - Pek açım, bacı? - dedi. - IlJe şu 
~el'ldinee.~nıel külbastısı olur •. Kend: ihtiyarı yemek istiyorum .. Ne olur, ba
llae)( ki . Şaştı. Yamyamlnşmıştı .. De- na onu otuz altına sat.. 
llltıhit' ~il.Sanların tabiatını tayin eden Kadın, yerinden fırladı. Öyle ki, 
it nuş.. seyyah, büyük bir itirazla karşılaşa-
011arın k 

Şu oğı ın uvvetini tasarladı. cağını sandı .• Fakat hayır! .. Bilakis, 
takat 

0 
andan herhalde daha sağlam. kadın: 

"it otunu bir köşede kıstınp haklaya- - Paranı istemem .. Al.. Afiyet şe· 
tllllana~sa kadınla ihtiyar, üzerine ker olsun .. Kemiklerini çıtır çıtır ye .. 
Onun içi kl~r, haddini bildirecekler. lliklerini sömür! .• - dedi. 
tal'\ttar n, 1kisinc1en birini kendine - Demek razı oluyorsun? 
'" dl etınek lazım.. - Tabif, tabii. 
..... ltt,:::Ceyle ihtiyara yaklaştı: - Peki bu adam senin nen? 
' hrerh 1'. babalık? - HAla anlamadın mı?.. Kadın 

)J~ '°'<:ııu-t ll'baz ruhundan ama da bihabermişsin .. Ko· 
· Şu oı'i "Ô1J ttıun ~ar.. ~ana vere- cam yahu, kocam •.. 
~sat. Nakleden: (BaticeSüreyya) 

iizeı ve gürbüz 
~~euk müsabakamız 

E3 .._ 1 - 2 yaşındaki süt çocuklan 
c -- ~- 7 yaşındaki oyun çocuklari le 

~''°'et.._ -13 yaşındaki çocukla r a ra-
~~zetc! Yapılacaktır. 
~ >ıe alm bu milsabakanın yalnız tertibile kazananlara hediye vermeği 
lıı,: ~ ~ ı~tır. Güzel ve gürbilz çocukları seçecek hakemler arasında ga.ze-

1ıeyetin 1J:,larından hiç kimse bulımmtyacaktır. Böylece seçim çok bitaraf 
Uzıtrunda yapılmış olacaktw. 

Mfisabaka şek il: 
fj"~l<tllorın ae

1. -:- -~yaşındaki çocukl a r 
o~ lar,tı U<ızet rı~ı Uuçl tyu dolayısiyle hakem huzurunda yapılmıyacal,tır. 
ti'Q~lcrım emı:::de ya ıız resimleri neşredilecek, en güzel ve gürbüz çocuk 

ı ettirme~~ . reylerıvıe ayrılacaktır. Bu m~abakamıza çocuklarını i§-
• ..... :r ~ları tıyen ana ve babalar çocuklarının: · 

11 
'{; ...... ı> nı 

~il oQ.ilolarını 
~ 'bı-· giJndcrccekler . 
bı,.Q ·"4ltı?>ıata .. dır. En fazla rey toplıya.ccık on çocuk arasından d.a. veri-
~~~ktır g~re en 9Ü.Zel ve gürbüziınü ayırmak i.,i mütehass~ do1•torlara 

l:l ı,.. · nların verecekleri karar"la birinci, ikinci ve üçüncü ilan edi-
tı~ !{ rtı. •• 

5 ı· Usabakay · . 
.! ıra \'erile ka· ıştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, üçüncüsü, l ce tır. 
e Ya.,ındaki ı...._ 
ıt • 1.! Ya n.-ıZ ve erkek çocuklar 

fQYi>ı~ Ytffta~ndaki kız ve erkek çocuklar 
~ -ı., '<lileceıc bi~ocı:l•"lann önce gazetemizde resimleri çıkacak sonra da ilerde 
\lci>ıt, YC!f ar~ gunde umumi bir yerde aeçmeler yapı'lacaktır. 3 ve 7 yaş"la 

ıt' iltj fıru ı~daki küçüklerden kız 'Ve erkek olmak üzere ikt birinci, iki 
~etıc>ı~rı)lı ;~cu scçilece1,tir. 
leliı:ıcı lira l>a~rin~ilcrinc 20 şer, ikincilerine 12 §er buçuk, üçüncülerine de 

"rcı~ <>tıar nıu~fi.fatı, bundan başka gerek süt çocuklarından, gerek diğer-
1/Q fil; >tl.? ı1Un Çoc~gn da birer hediye verilecektir. 
fQ"tt/:1·~iY~e~1."!;,a! etme]; ldzımdır. Milsabakamıza resim göndererek ve't ' a,~abak ıştırak edecek çocuk babalannın Haber o'J..."UyuCUSU olması 
~1lf»ı~'>ıe1c içi anıız ~alnız kendi okıı1/UC'Ularımızın çocukları içi~ir. Bunu 

~ctı~~ top/ı de musabakamızın devanı ettiği müddetçe neşredeceğimiz 
~1ıtue ~tını :."!1ı~ olması ldzımdır. 

9~tli l>aras usabakamıza i§tirak ettirmek lstiyenJer gazetemiz hesabına 
:q,.Qc~ ~>"t>ıın 12 ~ektirebilirler. 
"ı~ >o!~ birCJ-r:sımlerini çe1.-tirmek istiyen okuyucularımız idarchanemiz~ 
'~,to l!:tem ;art almalıdırlar. Bu kart"larla Ber;oğlunda lstiklô.l Cadde-

l>ı~ 'derıer 8
tan'bulda Ankara caddesinde Basın Foto müesseselerine 

lı... . l?flt ~ ':'!hti~\ ~~ra.sız o"larak 1 y~ndan 13 Ya§ına kadar çocuk1annın 
-"11 ~-"'-1( •1 c tlırler 

, arı içtıı 1.· • 
i de . •art almıya gelecek babalan çocuklarının kilolariyle 

Uetırmelidirler. ' 
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24 Birinciteşrin -1936 

Yazan : Niyazi Ahmc::t 

395 sene evvel bugün 

Şarlken 274 gemi, 22400 
askerle Cezayiri sardı 

Ordu açlık la karşılaşınca imparator : 
"Atları kesip yiyiniz" emrini verdi ve 

kaçmak için yol aramağa başladı 
Şarlken yetmiş dört kadirga, muh- cektik. Kamçı altında can ı.-ermett 

telif boyda iki yüz gemiden mürekkep se, parçalanarak ölmek daha İ) :d 
bir donanma ve yedi bin lspanyol, al· diyorlardı. 

tı bin Alman, altı bin ltaJyan, üç bin Birkısım esirler, bu ölümle boğ".lş 
her milletten gönüllü, dört yüz 1\lalta esnasında canlarını yakan hristi}an 
askeri ile cezayire gelmişti. rı gizlice ele geçirir geçirmez boğazı 

Hükümdar donanmasına,,.~ aske:i- rını sıkarak öldürüyorlardı. 
ne gu··venı· ... ·ordu Derhal şehrın ıesıım I c . ..d f·ı . 

~ · . . . ezayır mu a ı erı, karaya \'Ur 
d ·ı · · b'ld' di Dıleğı "·erme ge-e ı mesını ı ır · "' . . gemilerin eşyasını kurtarmak i~in 

tirilmediğini görünce de askerını saf . . . . 
.. . d' k ·· kıtadan yü- raya geldıklerı Yakıt, esır1er tamam 

h~rd~. uzere dız ırere uç kurtulmuşlardı. Hric;tiyan tayfal 
rü u. k h'" . . 

Askerler ilerlerken donanma da sa- artı . urnyete kavuşmuş esırle 
hilden takip ediyordu. ellcrındcn kurtulamadılar. 

1541 yılı 24 ilk teşrin günü, 39:1 sene - Şimdi sıra bizimdir. Allah b 
evvel bugün gemiler mühimmat, yiyip bu intikamı almak için size esir etmi 
içecek ve topları sahile çıkarmağa diyerek saldırdılar. Kendilerini in 
başladılar. Bu iş bütün gece devam ten tayfaların hepsini kılıçtan geç 
etti. Şarlken: d1Jer. 

- Artık Cezayire bakim olduk, di
yordu. Akşam, sakin ve bulutsuzdu. 
Binlerce asker, zengin olmak hulyası 
ile tutuşuyor, bir giin ene1 şehre ulaş
mak için sabırsızlanıyordu. 

Gece yansı şiddetli bir fırtına ve 
yağmur, Şarlken askerlerine göz aç
tırmadı. 

Yağmura mUthiş bir de rüzgtlr ek
Jendi. Askerler sabaha kadar çadır

sız, mantosuz yağmur altında kaldılar. 
Sabah ağardığı vakit toprağın ayakla1 
altında kaymakta olduğunu gördüler. 
On dört kadirga kayalara oturmuş, 
yilz otas A'emf zayi oJmll§tu. 

Cezayir müdafileri, ne ayaklan al· 
tında kayan toprağa, ne de yağmura 
bakıyor, dil~m:ını hudutJanndan kov
mak için atılıyorlardı. 

üç gün süren fırtına esnasında 

ken ordusuna yiyecek bulunama 

Kumandanlar, yiyecek bir şey kal 
dığını söyleyince imparator: 

- MeYcut atları Kesip yiyiniz e 
rini verdi. 

Emri verdiği dakika yüzlerce 3t b 
den kt-silip kızartılmağa başlandı. 

İmparator, çoktan Cezayiri f Pth 

mekten vazgeçmişti. Fakat kaçm. y 

larını da kolaylıkla temin edemiyoı d 

Irmaklar taşmış, fopraltlar batakl 

haline gelmişti. Fakat buna r:ı:•m 
kaçmağa karar vermişti. GüçbeJP 
kerlerini kurtulan gemilere bin<!L di 

ten sonra boynu bükük yoluna :l"'Ta 
etti. · 

Karaya oturan kadirgalardan kur- ---------------1 
tulanların içinde yüz Joadar müsl!iman SATILIK KÖŞK 
esir bulunuyordu. Kartal vapur iskelesi ve istasy.:nu 
Düşman neferlerin kamçılarr altın- dan (20) Yunus istasyonundan (SJ) 

da inPyerek kürek çeken hu esirle!". kika mesafede (28871) arşın 
kaclirgaların parçalanmasından son 

mez 
arazi üzerinde ma ahır iki kuyusu, ba 
satılıktır. Talip olanlar ayni köJktr 
bibi Mustafaya müracaatlan. 

derece memnundular. 
- Nasıl olsa bunların elinde öle· 

T . N . K 
BUVÜK 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba olmamJt 
tır. Hem yüzlerce \'atandaşınızı zeng!ıı etmiş hem de yurdunun gökleı ine hl 

kaç filo katmış olursun. Bu ıüzlerce zenginden birinin de senin olmaı•ca 
ğını kim iddia edebilir. - -



6 HABER - :Akşam postası 
=========='."'=~~==""='=~==-==~====~=-==~~=========-=~~====--=-=====-=== 

24 Birinciteşrin -1936 

Askeri hazırhk için 

Almanya beş milyar 
lira harcıyor 

Alınan dış bakanlığının Almanyayı( he etmiyorum. Halbuki Almanya hu 
çevirmek ve tazyik için çalışmakla müddet zarfında harp hazırlıkları 

itham ettiği İngilterenin meşhur eski için 800 milyon İngiliz lirası (beş mil
harbiye nazırlarından Vinston Çorçil yar Türk lirası kadar) sarfettiği gibi 
bu ithama. şiddetli bir cevap vermek- Almanlar, müthiş harp makinelerini 
tedir. Bu beyanatında Çorçil ezcümle mükemmelleştirmek için bu kış birçok 
diyor ki: mahrumiyetlere katlanacaklardır. 

''- Almanya.ya karşı böyle bir ted- Almanyanın müdafaası için ise bu 
bire taraftar olduğumu zannetmek kabil fedakarlıklara lüzum yoktur. 
yanlıştır. Elverir ki Alman hükumeti Ingilterede, benim gibi, kollektif em
bir taarruz hareketi derpiş etmesin. niyete müzaheret edenler, Alman a-

ilki sene var ki, Almanya.ya, Sovyet- leyhtan değıllerdir. Bunlar bilakis 
ler Birliği derecesinde bir himaye tek- Almanyarun Avrupada hakkı tekrar 
lif edilmiştir. Bugün dahi, kendisi is- hakim kılacak yeni bir gayrete iştirn
tefüği takdirde, bir taarruz karşısında kinden ba§ka bir şey arzu etmemekte
yardım teminatı elde edeceğinden şüp- dirler.,, 

ispanya liman arının 
kontrolü isteniyor 

( Baştarafr 1 incide) yade inkişaf edecek, Türkiye arpa la. 
dahale komitesinde kalmakla beraber rı da memleket dahiJinde büyü!' bir 
diğer devletlerin üzerine tazyik yapıl- sarfiyat sahası bulacaktır. 
masına müsait bir nevi hareket serbest mışlardır. Fakat uçuşların nümayiş ma 
iiği muhafaza etmek arzusundadır. hiyetinde olduğu söylenmektedir. 

İçtirnaın sonunda, Sovyet delegeleri Cumhuriyetçi kuvvetler, taarruza 
hükfimetlerinin bugün toplanacak olan geçmişler ve Navalcnrnero mmtakasın
tfili komite toplantısına iştirak eyliye - cia asileri ric'ate mecbur etmişlerdir. 
ceğini teyit etmişlerdir. Hükümet tayyareleri, asilerin tayya-

Dün Londrada toplanan ademi mü- relerini kaçırmıştır. Toledonun cenubun 
dahale komitesi akşam geç vakit dağıl- da asiler Madriti Ciudad • Reale bağ -
mı§ttr. Sovyetlerin kendilerini ademi lıyan demiryolunu kesmeğe teşebbüs 
müdahale anlaşmasına bağlı saymayıp etmişlerse de taarruzları tardedilmiş -
harekette serbest telAkki ettiğini anla- tir. 
tan '"' mektubun, Londradaki Sovyet 
elçisi tarafından komite riyasetine ve -
rildiği teyit edilmektedir. 

Ancak bu mektup Sovyet delegesinin 
komiteden çekildiğini ifade etmemek • 
t dir 

M~drlde 110 tayyare 
gönderlyorıarmıf 

Henüz teeyyüt etmiycn haberlere 
orc Sovyctler Madrite 50 tayyare gön 

clermişlcrdir. 60 tayyare daha gide -
ccktir. 

H.3rp cephesinde faaliyet 
İspanyadan alınan haberlere göre, 

asiler dün iki defa Madrit üzerinde çok 
alç:lktan uçuşlar yapmışlardır. 

Hükumet kuvvetleri §iddetli ate§ aç-

Bira fiyatları 
indirilecek 

Asiler, dün işgal etmiş olduktan Na
val Carneronun bir taarruza uğrama

sından korktuklarından bu mevki önün
deki me\·zilerini tahkim etmişlerdir. A
siler, son zamanlarda hükumetçiler ta
rafından yapılmış olan müdafaa terti -
batından istifade etmişlerdir. 
Burgos 23 (A.A.) - Henüz resmen 

teeyyüt etmiyen bir habere ~· ••' 

kuvvetler Naolcarneroyu aldıktan son
ra ileri yürüyüşlerine devam ederek 
Madrite 14 kilometre yaklaşmışlardır. 

Diğer taraftan illesaoda ilerliyen asi 
kuvvetler de Madrittcn on üç kilomet
re mesafede bulunan Gctafe mevkiine 
gelmişlerdir. Madritin askeri tayyare 
meydanı burada bulunmaktadır. 
Astlar Madrlde 13 kilometre 

yaklaflllar 
Berlin 24 (Radyo) - İspanyol asi

leri Madrite 13 kilometre mesafe yak
laşmışlardır. 

Öğrendiğimize göre, hükumet, Navalkarneronun zaptına ait gelen 
biradan alınan inhisar resmini indir. tafsilatta hl\kC'ımet kuvvetlerinin çekiilr 
mek için tetkikler yapmaktadır. Bu ken bütün papazları Madrite götürtidü
suretle bir litre bira 20 lcuruşa ka. ğü, kiliseleri yıktığr bildirilmektedir. 
dar satılacak ve bu yüzden bira sarfi- Cephz.ne yUklU 40 vapur 
yatı artacaktır. Prnğ, 24 - Moskorndan bildiri!. 

Bugünkü şerait altında bira pek diğine göre Sovyet limanlarından 
bahalı satılmaktadır. Halbuki TürkL cephane yüklü 40 rnpur hareket ctti. 1 

ye, en i)i bira Irk arpayı yetiştiren y B k .1• 
bir me~lekettir. A!~a.ny~, ve Belçi. unan aşve hD 
ka fabrıkalan Turkıye arpalarını Balkan anıa--ması-
kultanmaktadır. Böyle olduğu halde. _ :., • 
en iyi arpa yetiştiren bir memlekette, na baglıl•ğn., a teyıt 
bira en bahalı satılıyordu. Bahırlılığm ed ıyo r 
se~eplerinden biri de inhisar resml.r- Yunan Başvekıli General .hletaksas, 
diw son günlerde hiç yoktan üzerinde bir 

is t fham belirten Yunanistanm Bal-
kan antantmdnki vaziyeti hakkında 
Belgradda çıkan Vreme gazetesinin 
Atina muhabirine şu bey:ı.natta bulun
mu$tur: 

"- Yunanistanın hayati menfaatle
ri Balkan ittifakına sadakatle bağlı 

kalmasındadır. Bu kanaatim pek dc
rındir. Şubatın beşinde burada topla

Lehistanda 

Yahudi 
aleyhtarlığı 

Talebe arasında 
hadiseıer tevali Eserı hazırtıyan: Nüzhet Abbas 

ediyor Dikkat: Bu yazı, yalnız pazartesi, çarşan.'>tz ı·e cumartesi günleri neşr 

Varşova, 21 - Le Opul üniversite. -16 -
sinde ve Poli teknik mel\tebinde hadi. Kafa vuruşlarında gözleri 
seJer olmuş, talebeler yahudi talebC'· 

lere hüc~m etmişlerdir. Beş yahudi kapamak büyük zararlardan 
talebe agırca yaralanmıştır. Dersl .. r . . .. . . 1arıııı kesilmiş, talebeler sokaklarda nüma. Gelışıguzel bır tarzda serbest vuruş- Ancak bır de kafa vuruş 
yiş yapmışlar yahudi dükkanlarına ları §&IlS8. bırakmak bir futbolcunun zumundan fazla kullanmak v 
hücum ctmişl;rdir. kafa.sızlığma .işare:tir. Bilhassa kale ben bizde bunun lilzum~dııJl 

yanındaki serbest vuruşlardan esas11 fazla yapıldığına kaniim. BifÇ0 

bir istifade temin etmek için muhacim mız topu ayakla vurmak kabil ~ Bir hadısa daha 

Niyoz Kronikl gazetesi yanyor: ler oyundan evvel kullanılacak taktik- halde, alabildiğimize var ku'"'e 
Lchistanın merkezi olan Varşova. leri aralarında iyice müzakere. ve. ka- nereye vurduğumuza hiç dik~attl' 

da teknik ,.e ticaret mekteplerinde ya rarlaştırdıktan sonra saba Uzerınde den sahruun içine ve ekserıye 

hudi aleyhtarlığından çıkmış bir kav. 
ga neticesinde 26 yahudi talebe ağ,,. 
suretti! yaralanmıştır. 

Diğer talebe, yahudileri kötü yer 
lerde oturtmak istiyordu. Yahudile .. 

buna itiraz etmiş, bunun üz~rine hep
si döğüldükten sonra kapı dışarı edil. 
mişlerdjr. 

tatbik etmeleri icap eder. Aksi takdir- hasmın ayağına vunıyonız. 
de bu serbest vuruşlardan sırf nizam· Kafa vuruşları, topu ayakla! 
name maddesi tatbik edilmiş olmak- kabil olmadığı zamanlara J1lll 
tan başka bir istifade temin edilm~ kalmamalıdır. Bilhassa beklet 
olmaz. Kale ağzında sıralanan muha- çok lilzum.lu olan kafa vuruş! 
snn oyuncuları yere devirip kale ağ- kaf amız.ı kullanmak mecburiye 
lannı delecek gibi çekilen serbest vu- yiz. Topu kalenin ağzından a)1flf 
ruşlar kadar beyhude sarfedilmiş biı marke vaziyette bulunan bir 
emek tasavvur edemiyorum. Bu çıkı~ muhacimine vermek dunıp d 

A 1 •1 vaziyetlerde topu muhasımların kafr- gol olmasma çanak tutmaktır· m a n ya 1 e vuru~u için sıçnyacakları yü~klik - Kafa vuruşlarından maks~t _J 

1 
ten b.raz daha h_nvadan şan.del-~rz.~n- yere indirerek kontrol altına 8~ 1ta1 ya an aştı da vunışlar~a sa.g vey~ sol dıregı~ dort yahut bir arkadaşın ayağına pl \ 

(Ba§ tarafı 1 incide) beş metro ılersınde bır yere plcısa e- mektir. Bunun har!cindeki kafa' 
derek evvelce arkadaşlarla kararlaştı- ları seyircilerden lüzumsuz bir 

Almanyada bulunan İtalya Hariciye racağmız bir hücum tabiyesi kullan - to 
1 

k . . lı d .... eıct~ 
N K C. H"tl 1 ·· ·· ·· . p ama ıçın yapı yor e.u• azm ont ıano ı er c goruşmuş mak, her halde faydasız ve bomba gı- f t'--'ld . .

1 
• lk ıarı ıı!' 

b 'k ı · 1 b" ·· tl d k d h 1 d u uu e seyırcı erın a ış ve aralarında azı vesı a ar 1mza an - ı şu er en ço a a hayırı ır. k 
1 1 1 

b t iJliııe 
m.rştır. KAFA VURUŞLARI ço o ursa o sun ga e e cın 

Bizd b. d b"nl dım etmez. Bunlar birer muahede mahiyetinde e ır maç esnasın a ı cr~e B. d 1 - d bnc· 
r _ ır e go aO'zın a mu 

değilse de, iki memleket arasındaki fikir ka a vuruşu yapıldıgı halde bunlar- 0 af \ 
birliğini isbat etmektedir. dan pek azının kafamızı kullanarak topu ağlara takmak Uz.ere k :ııf 
Aralarında fikir iştiraki bulunan mev- yapıldığını görUyorU7- Bence bu mese- larr vardır ki bu hususta neka sr• 

d 'kakt · lenin esası, neye varadıg-ı, ne zaman kit yapılsa azdır. Burniaki. le " zulardan bilhassa şu şayanı ı tır: " ıeet" 
yapılması lazımgel<liği bilinmediğine ruşlannda da en dikkat edı.., 

"Yeni Lokarno paktına iştirak ede -
cek devletlerin miktarım ve bu devlet

ler tarafından deruhte edilecek taah -
hütlcri azaltmak., 

del:ilC't eder. topu havaya doğru değil. aso.Slb 
Yapılan yanlıe;ların bazılarını snyn vurmaktır. Kaleci en ziyade 

lım: karşıhmakta güçlük ccker. 
l - Sıçramak vaktini kestireme- Bizde en fiyakalı bir vuruş 

Lenfornıasyon gazetesinin yazdığına mek. kullanıldığı halde en az taliJ1l _8 
göre, İtalyayı en rok endicıeye düşüren d b d H lb 1•1' ıc~-

:ııı :ı 2 - Kafayı yukarı tutmnk yerinl' vurus a gene u ur. a u" 
mesele, Akdenizdeki vaziyettir. Bu ga- omuzların içine gömmek. nışları uzun zaman ve sisteıtııı11 
7.ete diyor ki: 3 - Topu kafanın tanı ortasiyk şekilde idınan edilmelidir. BU 

:!!ltalyaq.mc.Montrö konferansı netice.- vurmak. e_snasında tonu mütemadiyen r. 
!erinden memnun kalmadığını unutma- 4 - Gözleri kapamak. kafadan kafaya dolaştırmak 'Y 
malıdır. İtalya, Akdeniz meselesinde 5 - Topu istenilen yere vurama· ki üç kafa pasını mü ak fA 

İngiltere ile uyu§madıkça Akdenizde mak. ya kendi ya.but da arkadaşJ1l 9 
,, 

Bunları yantrş yaptığımızı söyledik- indirmek 18.zmıdır. Kafa vu!~ 
ten sonra nasıl tashih edilmek l:lZlm- uf ak bir topla idman da fıı~ 

İngiltereye kar§ı yeni müttefikler ara
mak mecburiyetinde olduğundan, Kont 
Ciano, Berlinde bilhassa Akdeniz mese-
lesine ehemmiyet vermektedir.,, 

Londradan Röyter t.jansının bildir -
diğine göre, İtalyan hnriciye nazırının 

Hitlerle ve diğer Alman ricalile görüş-

geldiğ"ni anlatayım. şut, dribling, top k<?ntrolu "':~· 
1 - Topa val~tinden evvel veya son- gibi idmanlara nekadar vakit t b 

ra sıçramal,la, top Jrnfamızln tema• lunuyorsa ltafa vuruşlarına d!l 
ettiği zaman biz ya hnla sıçrnmaktr kadar vakit hasrolunmnlıdır· 
yahut sıçrayışı yaptıktan sonra aşağı 
inmekte bulunuruz. Halbuki baş topla 

mesi şimdi bir konferans mahiyetini temas ettiği z~man atlayı~a naznrr 
almaktadır. az:ımi lrtifaa çıkmış bulunursa bu 1.a-

ÇALIM ~ 

Bizde belki de ifrata vardırl~r 
lım hiçbir vakit faydasız ve ll 1,ı 
inandığı gibi lüzumsuz bir. tıl~ 
ğildir. Birçok oyuncular ıste= dl 
çalım yapamazlar. Bu bir y:ırs 

Berlinin bazı salahiyetli mahfillerin· mnnki knfn vuruşlarında istikrar te· 
den sızan haberlere göre, İtalya, Ha - min etmC'k mümkün olur. 
beşistamn bir kısmını Almanyaya vere
cektir. Şu şartla ki Almanya, İtalya 
imparatorluğunu tanıyacaktır. 

Litvinofun istifası 
Haberi yalan 

l\loskova, 24 (A.A.) - Tas.< ajansı 
bildiriyor: 

B. Li~'inofun mevhum lo;;tifac;ı 

hakkında ecnebi gazetelerde çıkan h3. 

herler Sovyet aleyhtarlığının menfı 
bir tecellisi olup tamamiyle asılsız
dır. 

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

Sovy<·tlerin yeni 
denlzultı gemileri 

Hcrlin, 24 (Radyo) - "Çater dcy 
Rhiyu., isimli İngiliz mecmuası Sov-

yet Uusyanın muazzam hir tahtelbahir 
inşa prog-rr.mı hazırladığını ynzmak. 
tadır. 

2 - Topa kafanın ortası ile değil , 

alnın hemen i.istü ile vurulması lfızım
dır. Başın bu kısmını boyun adalesi 
kontrol ettiğinden ve boyun adalesi 
de omuzlara bağlı olduğundan, omnz
lar kafa vuruşlarında miihim rol oy . 
narlar. Bunun için baş omuzlar içini"' 
çekik b"r halde kafa vuruşu yapılırsa 
boyun adalesi kullanılamadığından 

topu istenilen istikamete s~vk imkan
s11.dır. Şu hale göre boyun iyice gergin 
tutulmadıkça ve boyun adalesinin yar
dımı olmadıkça iyi bir kafa vuruşu ya
pıh.ma.z demektir. 

şidir. ~ 
Çalım vücutla yapılır. pas \&P 

zc yahut ilerlemen:7.c engel 0 bJl 
hasmı aldatarak egçmek nıcC 
hasıl olunca çalım yapmada.Jlo) 
çare yoktur. Çalım yapacak ıljşl 
nun "-Ucut hareketlerinde, kJ\'l"dıl"· 
son derece suple olması lazı1111', 
hassa bel ve kalçaların marı:;de -ti 
liyeti çok fazla olmalıdır. G0 ,} 

cudunu kaskatı ve dimdik ttJt~p/ 
yadındaki oyuncular çalını ~ 
kalkışmaınalıdJrlar. . iYetl 

Çalım, drlbling ile geçılefllucsSi! 
sımlara karşı çok defalar :ııı.~jttl 1 

··yıed1" lur. F:ıkat yukarda da so eScıe' 

çalım az çok fıtri istidat ~dit· f.: 
ve her oyuncunun barcı değ uil 

ıı,Ç - '"' zamanda şahsi oyuna kapı }liÇ !O" 

HükGmet inhisar resmini indir 
dikten sonra büyük varidat kaybede
cek değildir. Bilakis fazla bira sar 
fiyatı yüzünden, fazla resim almak 
suretiyle gene ayni derecede belki da. 
ha ~~yade varidat temin edebilecektir. 
~itekim alınan inhb;ar resmi indiril. 
dikten sonra devletin, şeker inhisarın 
dnn temin ettiği \'aridat a:ıalmnmış
tır. 

nacak olan Balkan antantı konseyinde _B_e_ı ç_i_k_a_f_a_s_c_s--=t-::1-e_r_i_ 
B" • . • bu ittifakın sarsılmaz ve çözülmez bir re&"sı· tevkı·f edıldı· 

3 - Topa kafanın tam ortası ile an
cak bir şartla vurulabilir. Top bir ser· 
best vuruştan veya köşe vuruşundan 

gelirken seyrini değiştirmek için de -
ğil, seyrini imtidıı,t ettirmek için o -
lursa kafanın tam ortası ile vurul -

malıdır. Bu da kafa vuruşundan ziya
de topa biraz daha gitmesi için bir 
destek mahiyetindedir. Alelumum to
pa alnın üstü ile topu aşağı almak ü
zere vuruş yapılır. 

çalım antrenman esnasında b•ııı" 
edilmez. Ben kendi hesabıJil~a. o~.-,1 
eksik addederim. Çünkil bU Jllııı 
bazı safhalarında öyle ıu.ııı çs.111" 
bal alır ki, burada yapacak sJef~ 
başka bir şey kalmaz. Binaen atıl~ 

ıra ıstıhJaki artacağı için, pl'k bağ olduğu bir kere daha ispat crlile-
tahiii olarak arpa sarfiyatı da çoğa. k . Brüksel - Belçika hi.ıkiımeti fa. ce tır.,, 
lacağı cihetle bu yüzden arpa müstah ------------------ şist fırkası reisi Degrel'i tevkif etm=~-
~m olan köylü de, fazla arpa satma!< Lehistan tir. Btma sebep faşistlerin, hükumetin 
suretiyle biiyUk bir istifade temin e. menetmcslne rağmen pazarları nü. 
decektir. Almanya ile Rusya arasında 

Diğer taraftan Bomonti şirketinin Bıta raf devlet: 
hiikfırnetle yaptığı muka\·elenin müd- ilan edilecek 
d~ti dolmaktadır. ÖğrendPimize gHı e Londra, 24 (A. A.) _ Star gazetc-
1'ürlı:iyedcki bira fabrikalarını işleL sinin öğrendiğine göre B. Eden, Al
mek için milli bir şirket kurulacaktır. manya ile Soyyet Rusya arasında o
llira l'arfiyatı çoğaldığı takdirde, şir. lan Polonyanm bitaraf olarak ılam 
ket .Anac!oltrnun muhtelif ycrlerindı planını tasarlamıştır. Bu plnn B. Be
bira fabrlkalan ela açacaktır. Bu su. ekin Londrayı ziyareti esnasında görü 
retle, Tilrkfyede bira sanayii daha zi- §illccektir. 

mayış yapmak hususunda ısrar gös. 
termcleridir. 

Balıklara senatoryom 
Berlinde şimdi balıklara mahsus 

bir senatoryom vardır. Ilu fridriksha. 
vendeki Prusya balıkçılık enstit.i.isU 

tarafından Bertin civarında bir göl. 
de tcs?..<ı edilmiştir. 

4 - Gözleri kapıyarak topa vur
makta.ki mahzurlar aşikardır. Kapalı 

gözle yapılan herhangi bir harekette 
istikamet aramak beyhudedir. Bunun 
için en genç futbolcu bile kafa vuru.5-

larmı gözleri açık olduğu halde yap
malıdır. Bir kere gözü kapamak iti -
yadını kazanırsa bi}iıharc tashihi çok 
güçtür. 

5 - Topu kafayla istenilen yere vu
ramamanın sebepleri yukarda sayılan 
teknik yanlışlardır. Bunları tashih e
der etmez kafa vurutllarmda isabet 
kendini gösterir. 

~.-n:ıtı 
lım yapmayı da top an~ - f'· 
rasında ihmal etmemek çok _ııctıt 

·t '"' dır. Çalım yapılacağı vak1 !i 
mek istenilen istikametill ~ şe11 
na meylettirilir. Bu öyle ~ o 
yüzde yUz hasmı aldatır. ue 

. b 
için hasım bunu kestirtJ11'1 ~ .J 
muhakkak surette vücut ç ·dit· y, 

muvakkaten aldatmaya k~ıı -~ 
sen bunda da kazanılaca~ ~) 
man değil, olsa olsa an ırı ,,.- , 

(J)eVO 



"illi kiime işine itiraz eden 
bazı kulüpler 

Göbekli diye tezyif edilen 
Çaya bugün de 

Dün karar verdiler tehlikeli bir pehlivand r 

~~i k ~·~Çiw;;;;; d~;;.-;;;kk i i;~;;kie r 
Yirmi beş sene evvelki güreşleri 
gazeteci sıfatile seyreden Bürhan 

Felek böyle yazıyor 

~ilcı v~ ikinci kümeye mensup bir klübü, toplantıdan sonra yaptığı idare halde, dün akşamki toplantıya ancak 
tıPlerın Yeni kurulan milli küme heeyti içtimaında milli küme vaziyetine 4-5 klübün gelmiş olması ve bu klüp· 

kta na bazı noktalardan muhalif itiraz işinin, tikten çekilmek kadar ileri lcrden birisinin de verilmiş olan ka -
İYct: ~c daha fikstür çekildiği gün götürülmesini doğru bulmamış ve Ge- rarlara kısmen iştirak etmemesidir. 

t, tVv Şlddetıe itiraz ettikleri maHlm nel merkeze yapılacak müracaatın kcn· Mu·"" I aA y (. m 
Plcr ~:cc de yazdığımız gibi bu di klüpleri hesabına ancak faydalı bir 

Jcı~l Un .akşam toplanmak üzere temenni .olmaktan başka vaziyeti ola - p eh 1 i va n 
Vefa, kı~~dı. ı mıyacağını tesbit etmiştir. 

1 ' de Ubünün Çarşıkapıdaki mer • Bütün bu vaziyet anlaşıldığı gibi, lik 
ete it Yapılan toplantıya evvelce va· maçları bu hafta hiç engelsiz başlaya· Ben, bana Ar na-
. ild l~~z ettiklerini bildiren bu klüp caktır. v ut d. 1 den 
b~ eltll l4--15 şi bulduğu halde an- ve maçların inkıtaa uğraması ihti- 1 yen er 

l)ıı ~U \ip gelmiştir. mali çok zayıftır. Bunun en güzel mi - fa Z 1 a 
oııı, :ılcr, Vefa, 1stanbulspor, A - sali de, milli küme iişne itiraz eden ru•• rku•• m d•ıyor 

Op!antı tınordu ve Anadoluhisardı. klüplerin adedi evvelce 15 şi geçtiği 
l'lliU~0~. uzun ve münakaşalı ol - A f I 

·n,41 k~rne vaziyetinin bugünkü 1 ınordulu ar 
ltıtıin lı:ı~~e bir inhisar ve ayn mev çağrılı yor 
, bu ;;~1~1 

;ddia edilmiştir. Vui - Altınordu hakkında tamim edilen 
fayd 

1 
a maması ve milli kllme vakalan müzakere ve yurdun hayatı ve 

ın e8~1~ 01.a~ilınesi için, lik maç • istikbali hususunda karar ittihaz etmek 
ttrn:~. gıbı iki devre üzerinden sırası geldiğinden Altınordululann 

derce 
1 

ve her sene şampiyo • 25-10-936 tarihine müsadif pazar 
..._ c alan d" k . . 1 
"""'ltyc 0 rt lilbiln ya nız günü saat 14 te Kadıköydeki klüp mer 
C,c ay ~ahsus olmak üzere milli kezinde bulunmaları ehemmiyetle rica 
iıtir. ; ınası lazımgeldiği iddia olu:ıur. 

bu U.uı .. 0Plantıya iştirak eden klüp -==--------::=------
l~dilnıc,~Un genel merkezden ta - Bazı profesyonel 
~t ~çı:c karar verilmiştir. pehlivan 1 a r 1 

dt tiltı~a girip girmemek mese-n:: tıc~ en hararetli bir mevzuu 
ç\ ~~ ~ tenci merkeze yapılan 

Amatör mil 
olacaklar? enı~ttn. iıtl llp gelinceye kadar lik 

tııı Cevap a~t edilmemesi ve ancak Bu sabahki Kurun refikimizde oku-
//rıh.~!rr,.ıı,,\t Ilı~ o zaman klüplerin duğumuza göre güreş federasyonu Cum 
~§l 1111 

\taı lt, !rtıu1mesı nrar aınna l&uılyeı. \Juyıcuıuıulal.i uıÜ•a\,.,.l.. .. ılll da 

:. ~ .Jt kuvvetleri ve teknikleri ile tefevvük ııc b· ~ıtırı 
. . irinci ~u klilbü, kendi vad - kazanacak olan birkaç pehlivanı pro -
'lıniıı d Ve iKım:t"'isü.ncdc: oyna _ fesyond srmfmdan ayırıp amatör snı

~~lı~a u'"c alakadar olduğunu ve fma geçirecektir. Bu pehlivanlara kann 
~~~en ~~adtğını söyliyerek başın- lannı doyurabilecekleri şekilde birer 
tı· dırllli!ti k tlıaçlanna girmiyeceği- vazife de bulunacaktır. 

1
fer ta t. Amatör sınıfına geçecek pehlivan · 
aıt.~ raftan .. • a· . . ı 'kl 1 

~~ ~ıtılc· ogren ığımıze göre ar sı et erine göre ayrılacak ve gcle-
liııtcn b'. ~Oplantıya icıtirak eden cck olimpiyatlara hazırlanacaklardır .. 

•rıs· • y 1 
olan Anadoluhisar Eminönü halkcvi müsabakalardan son-

b ~ru hakem 
LJtnıak . . 

ıçın 

ra federasyon ile bu hususta müzakere
lere girişecektir. 

Esk • Bu havadisi kaydı ihtiyatla yazıyo-
f 1 ruz. Federasyon azalarından birisile gö 

~tboıcular rilştük böyle bir işten haberi olmadığı-

HA8ERtN Notu: 

nı bize söyledi. Esasen böyle bir hare -
.• () a \1 et d 11 ket, federasyonun evveke vermiş ol -
~"la e dl duğu bir karara da tamamen zıttır t ı.._ :ı tının . 

. 'Gllccnı başlaması münase - Ask i il ti ıı:.. atlığı bacıg·· t .. B er Seler 8 ef f-
Oıı ...:;arı d" s os ermıştır. u 

ıı \'e ha~kkate al.an futbol fede- zm şa mplyonası 
b.°l'ııncuı em korrııtesi eski milli Askeri liseler atletizm şampiyonasının 
ır~ anndan b 1 • 
~ il.ç futbol azı an ile tanış son müsabakaları bugün Fenerbahre 

t d cuyu b ü G'" :r 
ıı t il.\'ct t . . ug n uneş stadında yapılacaktır. Bugün 200, 1500 . ı:ııııa e mıştır. 
tıı.ı ntıd f metre koşular, ür adım atlama, sırıkb 
"'ı.,.Cıı h ı_ a ederasyon bacıkanı :r 
'"lqc . a .. enıJ'k :r • atlama, diok ve cirit atma ile 800 X ı t 1, 
~i ı.tı tica d 

1 
yapmak istiyenlcre 200 X 100 şeklindeki Balkan bayrak ko-

li <ıaı. e ccektı'r B'l' d".. 'b' ıtc,.,.ı • · ı ın ıgı gı ı 1 ktı G h ft aıb11'-·•• erın aded' 8- şusu yapı aca r. eçen a a yapıhn 
~dı 11 İ h h 

1 
lO arasında müsabakalarda Deniz lisesi 44, Kuleli 

t, er afta 18 ma.- yapıl -
:r 42, Maltepe 28, Gedikli atletleri 11 pu-

l" ı . van almışlardı. 
""D~ 
~lJI serbestgüreş şampiyonlu~u 
r ~a_r Dangaloff lsveçli 

Clr~ ~~bı Malf!lbergi yendi 
~rnet Arıf Fransız F. Miquet 

~~aıaıs ile berabere kaldı 
l>i tlıbe des Sports'd 1s ı · 

Eminönü Halkevi tarafından tertip 
edilen serbest ve ynğlı güreş müsaba
kalarının cumhuriyet bayramında 
Taksim stadyomunda yapılacağı ma
lilındur. 

Bu karşılaşmalar hakkında bir iki 
gündür gerek gazeteler, gerekse peh
livanlar arasında bir hayli dedikodu
lar cereyan etmektedir. Evvelki günkü 
gazetelerin birinde Mülayimin Ama -
vut tebaası olduğundıın Türkiye baş
peh1ivan1ık müsabakalanna giremiye
ceği ileri sürülüyor ve bu düşünce 
de Tekirdağlı Hüseynin sözlerine at
fediliyordu. 

Bu yazıyı okuyan MUIAyim pehlivan 
dün bize bir mektup göndermiştir. iju 
mektubu aynen dercediyoruz: 

"'Dünkü (Açık söz) gazetesi benim 
rıleyhimde neyrettiği bir ya..,"1.da: Bir 
kere Müüiyim Arnavuttur. Ecnebf U:
baasıdır. Avrupada ve Amerikada Ar
navut milli elbbesiyle ve Arnavut mil
leti tıamma güreşler yapm1§tır.,, de
mektedir. 

Bu sözler beni çok il.zdil. Ben Arna
vıulum fakat ecnebi tebaası değilim t·c 
bu sözleri söyliycn ve yazanlardan da· 
ha ziyade Türküm.Avrupada ve Ameri 
kaM Tiirk şerefini yü1>Aeltmek için 
Türk olarak gürc.~ler yaptım. Türkiye 
topraklarıruUJ. da hayır müesseseleri 
tarafından yapılan biUün maçlara iş
tirak ettim. Bu gUrcşlerde hiçbir maa,. 

Mülıi.yim pehlivan Dinarlı fle Hava 
Kurumu m~mfaatitıc yaptığı 

m,üsal><ll..ada 

lfacaf Çaya1mn "yendim!,, ded.;j . 
fakat hakikatte hiçbir zaman yeneme· 
mi§ olduğu Filiz Nurullah gençliğinde 
işte böyle luıriku'Uide bir pehlivandı 

tikten ve gijbeği sarktıktan sonra 
pchlivanlarumza meydan okumasının 
bir cür'et olacağı,, ileri sürülnıüştii. 

Çayanın vaktiyle şehrimizde Kurtde· 
reli, Filiz .Vurulalı ue diğer 1'ürk pelı. 
livanlariylc yaptığı güreşleri gazetl'c 
sıf aliyle takip etmiş olan snbık aile 
tizm federasyonu reisi Burlıan Felc lı. 
'Tan,, gazetesinde bu lıücumlara le 
mas ederek ezcümle şöyle yazmakla 
dır: 

"Çaya Yanus 1911 de Taksim Uı. 

limhane meydanındal<i meşhur ~irkt • 
bütün bir ramazan güreş etmiş, o uı 
manm en "yi ve kuvvetli bir pehlh·aıı 
idi. 

Şimdi belki 4:; - 46 ya~larındndıT 

O zaman 21 - 22 yaşır.tfn, cetin .ı:ı

vik. kuvvetli. mnhir bir adamdı. 
Bu adam aradan yirmi beş -ıenf' 

yani hir çeyrek asır geçtikten sonra 
fstanbula gelmi:;. ~n fnrkında dP;Xi 
Jim. Şu kapanan sirkte imiş. Sirl\ 
kapanınca bizim pchlh·nnlara meydan 
okumuş ve - e~er söylcmi~c:;e - "ben 
Türk pehlivanlarını yendim ''e ıene. 
rim •. demiş. 

nu sözü işitenler küplere hinin 
hiddet ediyorlar ve Çayn hakkında 

Jayrksız yazılar yazıyorlar. Ben bu11J :i~lt t-g, A: • a veç ı OYlltıuydu. M'.a.amafih Malmberg gayet 
~ ~ l{:;;a. agır sıklet itinalı, ve zevkli güreşiyle halkın ala
~. ~dere ık ~e karşı!~- kasını daha fazla celbetmiştir. 
~~ ~h.r k~ tı~. zaman çok Koloff'a gelince, itiraf etmek lazım-

Jardan bir ikir.ini okudum. Arada~ 
di menfaatim o1mamı~tır. Bu suretle ~-~-~~iiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
şahsı~ dii.şcıı va::if B'IJi de Y<lPmtş ol- daha başl;,adır.,, 
dum. 

h 1l> ~ ~li ku ar ın ve sağlam dır ki, hakiki bir Hergllldür. Birçok
lto ~:lbıııy~rd V\retıi bir tekniğe lannm iddiaları hilii.fına çok esaslı bir 
llı,~uı k~· ~akat, hariku- tekniğe maliktir. 
~~ı -, 1lıun !~ıyeti olan Ko- Mehmet Arif ismindeki bir Türk 
~~ ~ \>e ik' . ddet mukave- pehlivanı Pariste karşılaşmış olduğu 1 
~~ltıl> Op ol lllcı nıaşişde 8 nci Felix Miquet adlı yeni bir gUreşçiyıc 

ltQ ~1~1:uştur. Mnlmbcr- 20 dakikalık bir güreşten sonra bcra- 1 'I§ o8:cıbep ol~ oyun bere kalmıştır. Miqu.et istikbal iç"n 
ugu bır ayak çok §eyler vaadcden bir pehlivandır. 

Halkcvlcri tarafından tertip edilen 
gii.reşler için de 1uı .. -ırlanmaktayım. 
Baııa ecnebi diyerek bulanık suda ba
lık avlamak istiyen'/.er iyi bilsinler ki 
ben kmulilcrindeıı daha ziyade Tiir
küm. AleıJhimde söz söyliycnlerc bu
gihılülf bıı kadar cevap veriyorum, 
perde arkasında saklananlar ortaya 
çıksınlar, onlara verilecek cevaplarım 

Müldyim 
Bu sabahki gazetelerde Tekirdaffelı 

Hüseyin pehlivan Mülfıy:m hakkında 

yazılan yazılarla alakası olmadığını, 

bu gibi sözler s:ırfetmediğini ilan et -
mektedir. 

BUtün bunlardan, pehlivanlarımızı 
biribiri aleyhine' fo:;kırtmak iGin u~a
şan bir zümre mevcut olduğu anlaşılı

yor. 

;_'ayanın: "Size meydan okuyanlara 
hnkaret ederseniz sonra kimse geJip 
sizinle gUrcşmez.,, dediğini de oku. 
dum. Doğrusu müteessir oldum. 

Çünkii bir adama hakaret etmek, 
hem rr.atbuat yolile haraket etmek 
hiç biı· zaman bir hak ve üstünlük te.. 
min etmez \"e çok defa insanı haksız. 
mış gibi gösterir. Kaldı ki, ortada 
hiddet edip işi hakarete götürecek 
bir hadise de yoktur. 

Benim o zaman gördüğüm Çaya 
alafranga güreşte hem çok mahir bir 
adam idi, hem de çok kuvvetli idi. 
~ne o zaman gazetem namına görüş. 
tüğüm Kurtdereli Mehmet pehlivan 
sirkin methaline yakın ufak bir boct 
rum olan kahvede bana: 

- Bu gördüğünüz pehlivanlan~ 
içinde bir tek pehlivan var. O da Ma. 
car Çayndır. Bu adam gerçekten peh. 
livandır. 

Demişti. 

Kurtdereli sağdır. Bu sözünü ha. 
tırlıyacağı gibi kendisine rakip olmuş 
olan bir adamın da kıymetini inkfi.,. 
etmez. 

Benim kanaatim şu idi ki, o za
man Çayanın gerek alafranga güreş 
teki mahareti, gerekse yaşının 21 ol
ması ve he]c kendisine ~ok i)i bakıp 
idmanlarını bırakmaması karşısında 
42 yaşında olan ,.e alafranga güreşin 
inceliklerini bilmiyen ve ramazanda 
oruç tutan Kurtdereli de bu adamdan 
çekiniyordu. Bir babayiğit pehlivan 
olduğuna şüphe etmediğim Kurtdere.li 
bize bu noktayı da ten,ir edebilir • 

{',ayanın şimdiki vaziyetine gelin. 
ce; kendisini 911 den sonra 927 de bir 
defa Anupa şampiyonluğu esnasında 
Peşte de gördüm. Hu sefer görmedim. 
Eğer benim bildiğim Çaya güreşi u. 
zun müddet bırakmamış ise 45 yaşın. 
da da tehlikeli bir pehlivandır. Bu 
adamın şimdi hizim profesyoneUen 
meydan okumasına hiddet etmek ıve 

(göbekli) diyP tezyif etmek değil, f~ 
ciddi tutup bizimkilerle karşılaşması
nı temin etmek ve bizimkilerin kuV\·e. 
tine güveniyorsak (Çayai yı yendir. 
mekle onun sözlerine cevap vermek 
en doğru yoldur. Hatırlatırım ki, 9ll 
de htanbulda (Çaya) ya karşı koydu. 
ğumuz zaman Kurtdereli 42 yaşında 
idi. Şimdi (Çaya) nın 45 vaşında hi
zimkilere meyd::ın okumasını pek k'f'Ş 
~örmemeliyiz değil mi? .. 

1 stanbul atıetteri 
P-u sene nasıl bir 
progre mıa nasıl 

<;allşacak 
İstanbul atletizm ajanlığı kış mevsi

mi dolayısilc geniş bir faaliyet prograını 
hazırlamıştır. Kış faaliyeti iiç ay devam 
edecek, şubat ayı umumi istirahatle 
geçtikten sonra mart başında bütün a~ 
Jetler toplu bir halde piste çıkacaklar -
dır. 

Bu sene yapılacak Kros Kantriler i
çin atletlerimiz bir ay devamlı bir su -
rette idman yapacaklar, birinci ve ikin
cikanunda yedi müsabaka yapacaklar • 
dır. 

tkiııcikanunun son haftası yapılacak 
müsabaka (İstanbul Kros) şampiyona
sı olacaktır. 

Kısa mesafe koşucularile atlayıcı ve 
atıcılar açık hava ve salon idmanları 
yaparak formlarım muhafazaya çalı~ • 
tmlacaklardır. 

Kış mc-vsimi fdmcın faaliyeti ikinciteş 
rinin ilk haftası başlayaacktır. Kros 
Kantri idmanlan Şişli, Hürriyetiebedi
ye yolu üzerinde yapılacaktır. 



RABEK - Akşam poltdr 

Hatıralannı anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nın sUvarisl 
ı(ont Felib fon Lu'J.."ner Habralanm anlatan ·: EFDA1a TALAT -237-

-14- Annenı, evini terkedeceğin 
Susuzluk içinde aklımıza millhiş bir fikir 
geldi: 

- Kora çekelim. Kaybedeni boğazlaya

bir düşrnan 
çok 

evine yerleşece 
nıOteessirdi 

rak kanını emer, SUSUZIUğUmUZU gideririz! Defter Uzerinde ne kadar meşgul ol-
Çok canmı yanmıştı. Lakin kaptana Fakat heyhat öyle değilmiş! Vapur dum, farkında değilim. Fakat son aay

ömrilm oldukça minnettarım. Çünkü yoluna devam ederek gözden kaybol- fayı da okuyup bitirdikten sonra, hain
onun sayesinde kısa bacak olmaktan du. Ümitle dolu dakikalar yerlGrinı de- )erin memleketten hiçbir ceza görmeden 
kurtuldum. rin bir inkisara ve nevmidiye bıraktı- sıvnııp gitmelerinin bende husule getir-

Bu işi müteakip marangoza bacağı- lar. Bu, bizi büsbütün mahvetti. diği ıztırabın kısmtn hafiflemiş olduğu-
mm ölçüsünü aldırarak içi oyuk iki Süvari bizi cesaretlendirmeye çalı- nu hissettim. Saate baktım: Onu geçi-
tahta parçası hazırlattı. Bacağım iki- şıyordu: yordu. 
al arasına konularak vidalarla sımsı-ı - Cesaret çocuklar, cesaret! Hepi- Nöbetçiyi çağırarak, Koloneli sor-
Ja tuttaruldu. Bu sayede çok ıstırapj niz gençsin'z, bakın, sizden yaşlı ol- dum: 
çekmeden yürüyebildim. duğum halde ben nasıl dayanıyorum. 

- Evvela yukarı odasına çıktı Elbise Bu esnada geminin vaziyeti gittik- Susuzluğa tahammül edemiyerek 
çe fenalaşmıştı. Nihayet ümidi kesti- deniz suyu içmeye teşebbüs edenler.e değiştirdir Sonra da klübe gitti, dedi. 
ğimiz için kaptan emir verdi: de gene süvari mani oldu, böyle yap- Ben de o geceyi evimde geçirecek, er-

- Filikalar denl7.e! manm, susuzluğu daha fazla arttıra _ tesi sabah erkenden Krokere gelecektim. 
İlk filika ikinci kaptanın kumanda- cağı cıhetle, intihar etmekle bir oldu- Sokağa çıktım. Sababtanberi devam 

amdaydı. İkinci filika ile de süvari! ğunu anlattı ve bir usul öğretti: eden yağmur dinmişti. ôök yüzünde 
meşgul olacaktı. LA.kin filikaları deni- - Parmağınızı emin: salya hasıl tektük yıldızlar parlıyordu. Nisbeten 
m indirmek kolay bir iş olmadı. Dağ olacağı için pek fazla ıstırap çekmez- tenha olan sokaklard• yürümeğe baş
gibi dalgalar tekneleri gemiye vura - siniz! lad•m. Aklıma polis Saip geldi. Bu çocu
rak parçalamak tehlikesini gösteriyor- Çok şükür deniz sakinleşmişti, o -
du. Gemide nekadar yağ varsa döke- nun için oturduğumuz yerde uyuma\· 
rek filikaları indirdiğimiz yerde de- imkanını olsun elde edebilmiştik. Ll
nizi kısmen sakinleştirmeye gayret kin ah susuzluk! Artık süvarinin par
ettik. mak emme usulü de fayda vermiyor-

Filika indirildikten sonra da içer- du, ağızlarımızda salya kalmamıştı 
Bine girmek ayn bir mesele oldu. Tay- ki... Günlerce silren fırtınanın verdiği 
falardan kendisine gUvenenler ucu ge- yorgunluktan sonra bu susuzluk hepi
mido olan bir ipe sanlarak denize atla mizi bitap bırakmıştı. 

ğa da ne olmuştu? Onu sabahleyin Esat 
beye gönderdiğim halde hala dönüp gel
memiş, bana ne yaptığını tildirmemişti. 
Hem onu aramak, heın de Eaat beyi 
görmek üzere polia müdüriyetine git
meğe karar verdim. 

Polis müdüriyetine geldiğim zaman 
Esat beyin şehirde teftişe ç kmış oldu
ğunu öğrendim. Kapıdaki nöbetçiye sor
dum: yıp filikaya çıkıyor, sonra diğer bir İşte bu srrada susuzluğun azabı i

tayfa ayni ipin diğer ucunu tutarak çinde aklımıza korkunç bir fikir gel-
denize atlıyordu. Filikaya ilk çıkan di: - Arkadaşınız Üsküdarlı Saip efendi 

d i · k k buraya gelmedi mi? a pı çe ere yardım ediyordu. - Kura çekelim. Kaybedeni boğaz. 
Hepimiz filikalara girince batmaya tar, kanını emerek susuzluğumuzu gi- • -Ben bilmiyorum. Çünkü nöbete 

mahkiim olan gemimizin yanından deririz! gireli bir saat oldu. Bugün nöbet bekli
uzaklaştık. nerı gitmek tabii mevzu- Hepim!.! a~ kana&Jtgdik,_ Jakin yen diğer arkadaşlara sorayım. dedi .. 

1;.•uııı1..ııı. Glafftttdt, cta.rfi nereye gtftlrth- "1i~ls ıror~~i#,<flMiriilntfi'~~"mftmıTMl'lHaır:ı~~yh'1~m"--t-1~t"'ltM~.._,._.. .. ~~~ ~u'"-ı. 
le omya gidecektik. Gayretimiz fili- de çıkarsa diye... şunları söyledi: 
kalan dalgaya baş verecek şekilde tu- Ertesi sabah, yani gemiden ayrıldı- - Evet, koşa koşa gelerek polis 
tabilmekti, küreklerle hep buna çaba- ğımızm beeinci günü, yeni bir ümit be- müdürü beyi aramış, burada bulama -
ltyorduk. Dalgalara yan döndUğUmUz lirdi: Ufukta bir vapur görmüştük. mış, gene acele acele çıkıp gitmiş .. 
takdirde batmak muhakkaktı. Gece Bu da görmezse diye ödUmUz kopu- Ne Esat beyi bulabilmiş, ne de Sai-
gUndüz hep buna çalıştık. Ben bile yordu. Nekadar kürek avrsa hepsine 
ktrık bacağıma rağmen nöbete geçe - pantalonlanmızı bıı.ğhyarak sallama -
rek kürek çektim. ya koyulduk. 

Yiyecek namına bir miktar ancak Vapur, çok şükür b"zi gördü. Üzeri-
kunı ekmek vardı, bunu denize batı- mire doğru gelmeye başladı. 
rarak yiyorduk. Tatlr su pek az oldu
ğu ve idareli kullanmaya mecbur ol· O kadar bitap düşmüştük ki sakin 
duğumuz için ıslatmaya bile ki.fi gel- denime vapura yanaşıp attıkları ipe 
miyordu. tırmanmayı bile beceremedik. Gemi 

Dört g0n bnyle 51ilmle pençeleştik. bir filika indirerek yük v•nci ile bizi 
Dördilncü gllnU a.kpma doğnı uzak- balya gibi yukanya almak mecburi
tan bir duman, daha sonra da bir va- yetinde kaldı. 
pur görilndU. Sevinçle hepimiz diril- Maracaibo isimli bir ftalyan şilebi 
dik. Gözler vapura dikildi. Hemen be- olan haliiskA.nmız Nevyorka gidiyor
yaz bir pantalonu küreğe bağlıyarak du. Güvertesine çıkarılınca bayılmı

işaret yaptık. Vapunı beklemeye ko - şıın, ancak yirmi saat mütemadiyen u
yulduk. yuduktan sonra kendime gelebildim. 

Acaba bizi g6rdU mU? Bize, başını Bacağımı açtıktan vakit simsiyah 
istikametimize çevirdi gibi geliyordu. olduğunu gördüler, hemen gangren l 

KADIMLAa BE i 
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Nakleden: Hatice Süreyya 
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Yüreği ağzına geldi. Göz yaşlan' - Yok canmı ... Niçin kızacak mı-
boşanacaktı. Bu kadar beklemek ... Bu ıım? Ne hakkını var, lsmet ? .• 
kadar iple çekmek... Bunun için miy- ı - Sen benim ruhumu bilirsin. Ko-
di 7 f 

Kadın, Muradın oturduğu koltuğun 
koluna hafifçe ilişti. Kolunu boynu -
nun etrafına sararak, tatlı ve ok§ayı
cı bir sesle: 

- Şimdi gidiyorum... Hemen şim-
di. .. On ıkiyi kırk geçe ... Her şeyi bir 
glın zarfında bitirebildim ... Bu akşam 
orada olacağım. 

Erkek, sevgilisine sitemle baktı. 

Kadınsa bu sitemin farkına varmamış 
gibi durdu. Bütün evin en çarpıcı 

manzarasını teşkil eden resimlerini 
de görmemezlikten geldi. Çok alıı:;km 

olduğu bir koku saçan bu erkeğin 

açları civarından da yiizünü uz:ıkla'"
tırarak: 

- Bana çok kızmadın ) a? - dile 
~rd~ l 

nuşmasam da ne demek istediğimi 
gözlerimden, halimden okursun. Öyl{' 
değil mi? 

- öyle olmak lazım. 
Gülümseyişi o derece acıydı ki, bunu 

daha fazla görmemek için, kadın, ba
şını çevirdi ve Muraddan uzaklaştı. 

Bu uzaklaşmanın intikamını alır 

gibi, delikanlı, şu sözleri söylemek 
gafletinde bulundu: 

- Korkma, çekinme, canım ... Arzu
larım\ nasıl itaat ettiğimi. istemedi -
ğin bir ııeyi nasıl yapmadığımı pek a-

la görüyorsun. Bütün buluı::malarımız 
esnasında, kafi derecede hürmetkar 

e çekingen davranmadım mı? 
Bu sözler üzerine, İsmet döndü. Fa

kat halinde dütmanca bir ifade var .• 

bin vaziyeti etrafında bir malumat ala
bilmiştim. Buna fena halde canım sıkıl
dı. Sabahtanberi itlerin aksi gitmesi 
asabımı hayli bozmuştu. Bütün yorgun 

teşhisi konuldu. 
Nevyorka varınca hemen Alman 

hastanesine müracaat ettim. tık mua
yenemi yapan asistan bacağıma ba

kar bakmaz yüzünü ekşitti, o da gan
gren olduğu kanaatindeydi. Lakin er
tesi günU gelen ihtiyar b"r profesör, 
yüreğime su serpti : 

- Merak etme del"kanb, gangren 
değil. Bacağını kesecek de - iliz. Baca-

ğına bu siyah rengi veren, adaleler a
rasında biriken kandır. 

( Detı«mı "'ar) 

Alçak ve kısık bir sesle: 
- Böyle şeyler sana ve bana yakış

maz! - dedi. 
Ne söylediğini bilmiyor muydu? Bu 

yakışan, yakışmıyan neydi? Muraddan 
ne yapmasını istiyordu? Genç erkek, 
f ev kal beşer olamazdı ya . ., 

Birkaç saniye geçmesini bekledi. 
Sonra, bu feci ve küçük manevi hadi -
senin tesiri silindi diye umarak: 

- Huli.sa, timdi hemen gidiyorum ... 

istasyona gelmeni pek isterdim. Li -
kin hizmetcim Emine, bagajları getire 
cek, gevezelik edebilir. Bunu istemi -
yorum. 

Erkek baktı: Sevgilisi, kendisinden 
~k ... Gama boğulmuş ... 

- Nasıl istersen ... - dedi. 
ismetin, bu odada. sanki h:çbir aşk 

macerası geçmemişti. Etrafla o de
rece alakasız kalıyordu. Bu mobilye
l~r. bu biblolar ... Nice defa ellerini 
sürdüğü bütün bu e0 ya... Hiçbiri biç 
bir şey ifade etmiyordu ... Firdevs, la
alettayin bir hizmetçiydi onun için ... 
Yabancı! ... Murad? Aziz bir dost.. A
deta bir kardeş ... Onu bu derece azaba 
soktuğu icin bir nev1 üzüntü duydu. 
Lakin, delikanlıyı yanına çağırmaktan 
da çekiniyordu. En iyisi sinirlerine ha-

luğuma rağmen eve giderek şöyle uza-1 
nıp istirahat etmeğe bir türlü karar ve
remiyordum. Bu kararsızlığım bir ar
kadaşla dertleşmek ihtiyacından ileri 
geliyordu. 
Topkapı tramvayına atladım. Sa -

matyada polis merkezinin önünde atla
dım. O zaman burada Murat serkomiser 
lik ediyordu. Şimdi Anadolu vilayetlerin 
den birinde polis müdürü olduğunu 

işittim, Murat bizdendi ve tam manasi
le hamiyetli, mert bir vatandaştı. O -
nunla her şeyi serbestçe konuşabilir -
dim. 

Beni görünce sevindi: 
- Yahu nerelerdesin, gel bakalım . 

bıllahi çok göereceğim geldi. 
- Nerelerde olacağım. Hadisat ara

sında yuvarlanıp gidiyorum. 
- Ne haberler var bakalım? 
- Dur sana anlatayım. Bugün Hür-

riyet ve itilafç;ılardan, İngiliz muhiple
rine mensup kimselerden bir kafile sıvış 
tı? 

- Hay mel'unlar hay l Peki bizim na 
sıl ha berimiz olmadı. 

- Ben Esat beye haber verdim. 
Fakat anlaşılan bir çare bulamamış. 

Murat dizlerini dövüyordu. Hadiseyi 
bütün tafsıJatile kendisine anlattım. Ka 
çanların içınde Arnavut Tahsinin bu
lundu0unu ö., e ince bilsbütiın cam sı
kıldı. ÇünkU. Murat, Tahsin polis mü
dürU iken bayii gadre uğramıştı. Onun 
için bu alç:ı;a karşı diş biliyordu. 

Defteri ç; k rıp ona eöst rd.iı,Jı Baz 
lslmlere o da ben m kadar hayret etti. 

Murc:ıtla uzun uzad ya dertleştik. Geç 
vakit eve döndu Um zantan,annaıni ha 

la uyumamış buldum. Kad n a.,ı z evin 
terkedeceğine ve bir düşman evine yer· 
leşe::eğine çok miiteessirdi. 

Ertesi sah h erken uyandık Annemi 
imkan nL.betinde teselli ederek hazır 

lanmasına yard m ett:m. Ve kendisine: 
- Ben saat ona doğru bir otomobr 

gönderer<'k seni ald racağım, diyerek 
evden çıktım. 

O gün sab :ıh •; okerde birkaç saat 
işlerle me~gul o!dıım. Ondmı sonra bir 
bahane bularak Esat beyı görmeğe ka
rar verdim. Bu sırada yanımdaki odada 
Kal'lit n Benetin sesini duydum. De · 
mek herif huduttan dönmüştü. Bir i~ 
bahane ederek derhal Balların yan•nr 
girdim. Benet"n Avrurı.:dn•1 gelen srb-1-
treninden henüz çıkmış olduğu belli i
di. Çünkü bir gün evvelki kıyafetini 

muhaf""'J ediyordu. Beni gö-ünce gü -
lümsedi. Ben de onu se15.mla} arak 
sordum: 

kim olmak ve Muradı olduğu vaziyet l 
te bırakmak, üstüne fazla dü memek,ı 
fazla kurcalamamak ... Bu u?.akhk da-I 
ha nezih, daha mantıki... Her ne paha-1 
sına olursa olsun arada bir i!·' laf, bir 
haşin vak'a ~ıkmasını istemiyordu 
Bu, hem kaba, hem de tehlikeli bir şey 
olurdu. 

Firdevs, paketi getirdi. Masanın bir 
köşesine koydu: 

ismet, Muradın tarafına bakmadaıı: 
- Haydi, hemen kapıdaki taksiye 

götürüp içine koyun! - dedi· Ben de 
derhal geliyorum ... 

Bunun üzcr'ne, Murad, kendine ha
kim olamadı. Bu buz gibi kadının a
yaklarına kapandı. Altın saçlı başını 

onun dizlerine sürdü. İnler gi'...i, ağlar 
gib!: 

- Deli misin sen, İsmet? Yoksa 
bütün bunları mahsus mu yapıyor

sun? Benı tecrübe mi etmek niyetin
desin? Vallahi maksadını anlamıyo-

rum ... Vallahi nen sana bir şey yanma 
dım ... Nedir bu ettiğin işkence? Berıi 
tahkir ediyorsun. Bana bir yabancı mı 
amelesi yapıyorsun.. Sanki ben'm 
hiç ... 

Bu cümlenin arkasını söyletmemek 

- Yolculuğunuz 

- Çok iyi geçti. 
- Arkadaşlarımız 

mı? 

- Umit ettiğim gib" 
ları var. 

- Teşekkür ederim 
Ballarla işi görüıer 

düm. Bir de ne görey 
ortasında durmuı ben 

-Ayol sen dünden 
- Sorma beyim. Ca 

!aşıyor. 

- Anlat bakalım n 
- Yıl uğursuzun de 

çırdık. Ben sizden emi 
şa koşa Esat beye gitt' 

- Bulamamışsu~. 

- Evet bulamadım. 
çıktım. Meyus bir hald 
rürken aklıma bizim a 
Darılmayın ama, sizi 
yapacağımı yapmağa 

hal Ayasofyaya çıktım. 
ları topladık. Şöyle bir 
dar olduk. Kamyonlann 
üzerinde münasip bir y 
o:adım kamyonlar geçer 
atlamak ve arabaları du 
sindekileri temizlemekt · 
bab:ım bekle ... Ne kam 
araba .. Saat on bire ka 
tında bekledik Gelen gi 

Saip boynunu bükere 
kika kadar düşündUkten 

- Peki nereden geçti .... 
yaz ıda oradan Aksaray, 
in Y c~ "lköye gittik. 

- Tuuu 1 Allah bela] 
nu bilseydik Sultanahm 
yazıtta beklerd ık. 

Omuzunu ok~3dım: 
- Ne yapalım Saip! 

Tali bu sefer de bize ya 
bundan da bir hayır var 

- Ne h2yrı beyim, b 
kaçtılar. 

Saip gittikten sonra. 
Balların havale ett:ği 

polis müdüriyetine gitti 
karş la t ğım zaman onu 
bulclu:n. 

- Oğlum nedir bu re 
düğümii içinde kaldık. :ti 
remedik. 

- Evet maalesef öyle 
( 

kapadı. O 
bu el titriyor ... 

- Affet beni İsmet.• 
hoşuna gitmiyor, değil 
na karşı nasıl hareket 
miyorum... Betbahtun, 
bahtım ki, İsmet .• 

Kadın, acı acı: 

- Betbaht değil, 
koskoca bir hayat var. 

- Sensiz bir hayat 
söylemek illtiyorsun 
bu gelir,in ebedi bir .,_. 

Yanağını, hafifçe, )1 

Ur.erine iğdi. Delikanlı 
Bine daha yakın oıınak 
cudivle, bÜtün nıhu ııe 
kalktı. 

lsmet, Muradın 



ÇG(JN 
~!-~------~-----------~~19!9 ~- -
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Bugiin, 15 imi aayf•m•sda ''Her 1 
memlekette birkaç gün., baflrğı al- : 

• tmda neıredilmeye batlayan Kame- f 
• 'd al . 1 • ; run an manzar ar ve tip er. i 
.. --···--···--······ .... ·------···-.... ··· 

Çat gö'Lii. fopraklarından Nagalada. esir edilmiş bir Kotobo 
Bir vakitler Alman idare,si altındaki Çat mıntakasma dahil Nagal.a'lı Kot<r 
1oo loa.bilerinden hı1'81Z Musami ~hur bir davar hırsızı idi. Nihayet Bornu 
kıa'bile8'i onu yaka1,ailı. Esir edilince burnu delinerek ip geçirildi ve boynuna 
da tah.todan boyunduruk vunıldu. Bu boyundıırıık bugün de 1..-ullanılır. TaJı.. 

' ta boyunduruğun bir ucu bir katıra yahut bir deveye bağlıdır. Böyl~e esir 
tlolc ~"~harbin milkdfah Olmak tlııere hem aaıı Jl'raMa toprağwI,an ~ ~ genç ~n ar~nda hayvan'la ayni adımı atmıya oo durunca durmıya mecburdur. Böyle harekrl 

bW- Yer olan Fransız hattııüs tüOOMM hem de Kamerumı aldı. taftdığt Bbui denae:tı Stl.8 umum4yetle etmezae ö'Zür. 
~ ~ yGhvt U'Vke g&re 
tabii ~ btrakel'*f aaaian iirme 
~r. Otvn:ltlğu zaman minder 
1l.İ8m6ffni de g&;it'. Kv: Kameronı1m 
OMup ormanJarwiı1 ~ Jetsang 
~- ButlJıJr 10000 ~ 

""'~ 
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Saıncak mektupları ......................................... 

Yazan: J OHN W. Vandercook -1 - Dilimi7.e çeviren: A. E. 

lskenderun ve 
Antakya1ılar 

"Suriyeli,, olmağı on altı 
önce de kabul etm~mişle 

K <§) liifil e ır lUI 1FD 0 <dl al 
lb>ürr ~ey<§lhalt 

Kamerun adının bu şekilde yazıldıQını gören birisi 
muhakkak size yanllştlr, diyecektir. Onun dediQı gibi 
yazsanız da gene bır başkası aynı şeyi söyleyebılir. 

Velhasıl acaipliği isminden başlar 
FTansız hakimiyeti altındaki küçük ve yerli sultanlar tarafından idare 

edilen bu gen~ Afrika ülke8ini beraber gezelim 
hararet dondurucu sayılır. Hele yağ 
mur mevsimlerinde ~izlere kadar va. 
ran yüksek çizmeler ve kalın muşam. 

Kamerun deyip de geçmeyin. Av-ı 
rupa dillerinde bu adın yazılışında 

güçltlk vardır.lmüsını ne türlü yazar 
aa:nız yazınız, karşınıza biri çıkıp yanı' 
dığınızı söyliyecektir. Bu güçlüğlin 1 
kendine göre de eski bir sebebi vardn 
15 inci yüz yılın herhangi bir senesin. 
de Portekizli bir gemici Afrikanın ba. 
tı kıyısında dördüncü arz dairesinde. 
bir ırmağın ağzında balık avlanırken 
denizden bir~ok karides çıkardı. })eniz 
tekesinin az küçüğü olan bu hay..-an. 
Jara Portekizce verilen ad Camroei. 
dir. Hemen Maya bu adı taktı. 

Dünyanın en azametli manzarala
rından biri olan 4460 metre yüksekli. 
ğiıadeki Kamerun dağının ayağı dibin. 
de demirliyip de bütün hayret ve hay. 
ranlığını sadece karides diye bajn· 
malda izhar eden adamın aklında el. 
bette zorluğu vardı. G01dere kafa tu. 
tan azametli dağa verilen ktiçficük ad 
böylece yapışıp kaldı. 

Sonra İngilizler buraya Cameroons 
dediler. Almanlar bunu Kamerun 
diye değiştirdiler. Şimdi Fransızlar 
Ca:meroun diyorlar; ...ademld toprak 
Fransızların mandası altındadır, on 
Jann verdiği adı kullanarak işin için. 
den böylece sıyrılıp çıkmak en kestir. 
nae bir yol olurdu. Ama, ne yapalım, 
ki Almanların imlası tıpkı tıpkısına bl 
zim güzel Türkçemize uygun olduğu 

için biz de o şekli ku11anarak buranın 
adını Kamerun diye yazacağız. 

Kamerun batı Afrikanın tam da 
hattı ii~tüva olduğu yerde Gine körfe. 
zinin iç köşesinde yatan geniş bir top. 
rak parçasıdır. Deni:r. boyunca takri
ben 250 kUometre kadar uzandıktan 

sonra §imalde büyük sahraya, doğu. 
da Ubanguvi mnafnıa ve apğı sını. 
nnda Gabon sömürgesine ulaşmak il. 
zere muauam bir yelpaze gibi aeıhr. 
Çok parlak bir ülkedir. 

Vapur, bir yanıada Fernando po 
adasının büyük kütlesiyle öteki tara
fındaki Kamerun dağı arasrnd:ıki 3ts 
kilometrelik kanalı geçtikten sonra 

prka doğru dönerek geniş bir körfe. 
zfn ağzına girer. Cenuba doğru alçak 
sazlarla örtülü bitmez tükenmez ba. 
taklık uzanır. Solda 120 kilometre u. 

zakta dağ durmaktadır. iklimi çok rü· 
tubetlidir. Bu yüzden tepesi pek na. 
dir olarak görünllr. 

Kanalın ortalık yerinde Almanlar 
taraf•ndan umumi harpte yolu tıka. 

mak içın iki geminin enkazı, kaptanla. 
rı ço'c düşündürür, Buradan dört be~ 

qaat süren gayet yavaş bir seyirtf' 
Duala şehrine varılır. Sabahleyin 
daha tan yeri ağarıritcn sıcaklık da

\ nnılmıyacak bir de,.eceyi bulur. Bu~ 

r'.lxa gelinciye kadar süren bir aylık 
' :! !lİZ ~olcuJuğundan sonra şellriı~ 

manzarası, sonsuz mavi sularla, te~. 

deki geniş gök kubbesini seyretmek. 
ten bıkıp yorulan gözlere neşe verir. 

Mandaterim yerli idare çarhını 
re,·irmeğe memur valinin ikametint
mahsus bembeyaz konak ,.e önündek' 

bol gölgeli a\·lu, kabartma nakışlı e'' 
ler. sayısız Mango, hurma ve ekmek 

meyvası ağaçları yüreklerde güzel te. 
sirler yaratır. Fakat deniz kıyısı btl. 

büsbütün kızıştırarak ortalığı cehe.t 
neme çeviriyor. 

Garbi Afrika ••hlrlerlnln en 
~Uzeli va en baaltl 

naha yakından bakılınca Dua.a 
.n, batı Afrika şehirlerinin e" 

balar geyilmezse hemen hiç durma darı 
yağan yağmurlar altında dolaşmak 

imklnı bulunmaz. "Bardaktan döki!. 

lürcesine yağıyor,, seizü buranın ~·at 
murlarını hiç ifade edemez. "Gök > ii 

Sancağın Türk olmadığını iddiJl ede
cek kadar malumat düşkünü olanlaı
yazımızı iyi okusunlar. Zira, bu satır 
lann ifade edeceği hadise, çok ı..eğ;ı 

bundan on altı sene evvel ve heri ~siıı 

gözleri önünde cereyan etmiştir 
923 senesinin ilk kAnun ayında idi. 

BiltUn Surlyede nüfus taharrirl ya 
pılacıığı UA.n olundu. Ve üç bet gür. 
sonra da işe başlandı. 

Suriye, sancağı kendisinden saydığı 
için ora halkının da "Suriyeli,, olaraı< 
taharririni istiyordu. Türkler ;,unıı 

şiddetle itiraz ederek nüfusa miJliyet
Jerinin de yazılmasını tahrir heyetin 
den rica ettiler. 

Bu, Suriye heaabına iyi netice do· 
furmıyacaktı. Çünkil sancakta yarım 
milyona yakın Türk vardı. (Bunlar 
dan iki yilz bin kadarı sonradan ana 

O halde niçin tereddüt ediliY0 

sızsak .. Fransız , deyıniz. , . 
idaremiz altında kalan bır 
nasıl sayılır ve kendimizi ,. 
kaydettirebiliriz? 

Alakadar memurlar, arad 
gUn daha geçtiği halrfe hiçbir 
fakiyet elde edilemediğini gö 
batta tazylkı insafsızca • 
Tahrir heyetlerine süngülü 
terfik edildi. "Surfyoli .. ola,.
yazılmayan Türkleri sekizer 
kafileler halinde ve llirer caııl 
gibi teşhir ede ede ceza evlt 
durdular. Sancaktaki haplsh 
tık almayacak kadar dolm11 

Şehirli vatandaşlanna ya 
zulme vakıf olan Türk UY 
sabalara akın ederek eğer 
derhal bırakılmar.sa Fancafı 

Kamerun.da tıem.lf'yolu ya'/)fhlik çok gfıçHJr .. J'CJJIGt ~ ~J "°"' 1 
fakı çabuk -ve emniyetli mıkliyata 00.ğltdtr. Btlffin uzunluğu takriben 600 ki
lometro olan demiryollan Du4l4dan ba§Uyarak '9eri doğru uzanır. 
güzeli ve en basiti olduğu görülür.J 
Bu, şehir etrafındaki manzaranın te 
zadından doğar. Şehf r, üstü dilmdü., 
kendisi alçak bir tepe01in üstünde ku. 
rulmuştur. Almanlar bu düzlüğür 

ortasında bembeyaz bir ikametgflı. 

mahallesi tesis etmişlerdir. MahaJJf' 
parklar, bando mızikanın çalacağı sa 
hanlık ve her sokakta çift ve ha tto 
dört sıra ağaçlarla tamamlanmıştır 

Düzlüğün eteğine doğru yerlilerP 
mahsus bir mahalle ile hlr de ticaret 
mahallesi yapılmıştu. Bunlar btiyü 
dükçe ülkenin kine doğru, ırmaktar. 
yukarıya !stedikleri kadar genişli}•·
rek 7.amanla !'!ehrin hemen konunııw 

olan Akva, Deido. Yeni Çan köylerfr.1 

kucaklıyabilir. 

Fransız hükOmeti bu düzeni boz_ 
mak yolunda hiç bir şey yapmamı" 

olduğu için Almanların plAnı dt>vam 
edegelme!ctedir. Görüyorsunuz ya: 
Afrikanın yaban çöllerinde bile şehir 
ler planlara göre kuruluyor. Parkın 

hemen çevresinde olan kısım, herh31• 

de birçok kahvelerin bulunması yü
zünden şehrin deniz kıyısında en göL 
gelik, en güzel, en sakin yeridir . 

Geriye kalan kısımda ise ırmağın 
kenannda yukarıya doğru kilometre. 
lerce uzayan sıcak kumlarda rlrkin 
dükkAnlarla depolar mevcuttur. Yür!: 
dükçe şangır şangur sallanan köhne 
otomobillerin kulak zarlarını ttrma. 
lıyan gürültüleri ile çok daha ;ama 
tacı olan yerli amele hakkında insan 
pek de hoşa gidecek sözler bulamı. 
yor. 

Burası ticaret bdkımından büyü
mekt~ ve zenginlik artmaktadır. Dua. 
Ja şehri biitün dahiJin mahtrnllerf için 
en mUna.1Jip hir mahreçtir. Ve limanı 
da mükemmeldir. Otaz sene itinde bu. 
ranın ahn Hcıi hi<' ' 'Ok del!ecek bir ye. 
'•Ondan 2:>.000 nüfusa cıkmı~tır VP 
tmn1ıtrın 1000 1 Avrupalıdır. 

Ouala hir. hir vakit iklimi ih· 

zünün bütün muslukları açılıyor,, der. 
sek, Afrikada bu sulu köşenin yağ. 

murlarını belki de bir dereceye kadar 
anlatmış oluruz. Fakat tuhaf defil 

midir ki, hiç dinmeden yağan yat
murlar, buranın iklimini azıcık olsun 

düzeltemiyor. Yağan yağmurlarıo 

senelik vasatisi dört buçuk metre( 

bulduğu gibi sahide suların nüfuzr 
12 metre gibi harikullde bir ölçüyü 
bulur. 

iki demlryolu memleketin vatana iltica etmiş ve bugün sancakta! larını bildirdiler. lskende 
içini yarmaktadır üç yüz bin küsur Türk kalmıştır.) 6un liz koosolosu vasıtasile ke .. _.fi 

Kamerun'un iki demiryolu Duala. Iarın milliyetleri de yazıldığı takciirde ttali olan Fransız mtister" .. 
da temerküz etmektedir. Birisi şimale halkın yüzde doksanının Türk olduğu meti kavradı ve gece yaJ:!"~ 
doğru uzanarak takriben 200 kilomet. anlaşılacak bu vaziyet meydana ;ıka runda mahkemeyi teşkil e~ 
redeki Nkongsamba adındaki son is. caktı. ları muhakeme ve hepsini ' f; 
tasyonuna vanr. Birincisi ile hiç bir Netekim, herhangi bir mahallederı mutavaatlarından onar llr8 1" 
irtibatı olmıyan ötekisi ise 380 kilo- işe başlayan heyet, Dütün sakinlerin zaya mahkQm ettirdi Ve• 
metre kadar doğuya giderek yent ida. Türk olduğunu görmüş ve hepsinden hapi!\haneler hoşaldr ~ 

re merkezi olan Yaounde şehrine da. milliyetlerinin de behemehal yazılma- Bir(ok ecnebi gazeteler" ı 
sını ricasmı rHnlemişti. vasıtuile hadiseye mdtall 1 

yanır. Bunların herhangi birisiyle ""'Urkler mllliyetl .. rinf ıdd~ .. ı 
· Ricayı din:emek işlerine gelmiyor· a "" iP" 

Doaladan uzaklaşılabilır. Biz Şömen ba•bfı altında kıymt>tU yaff 
dö fer dü Nord yani şimal demiryolu. du tal:ıii. Bu sebeple nüfus tahrlr!r.i or. Y 

ikinci klnuna bıraktılar. ite tazyikll' lar. p 
nu seçtik. başlandı. Fakat, bundaki maksadı an Şimdi ıııoruyoruz: Ma«felll 

istasyona varmak i~ln Duala ır- lamakta gecikmiyen Türkler, mf'1ıyet- Türk de~i dir ve oradaki I< 1 

mağını geçerek Bonaberi köyüne git. leri gösterilmediği takdirde katiyer Araptır. nl~in nUfus iıthrirf ..,. 
mek iizrmdır. yazılmayacaklannı bfldirdiler. uzun bir zaman sUrdff! 8 

Gündelik tren, medeniyetin nef iddiaları şu idi: Biz, bir millete eden sebep ve Amil nedlr1 
rete değer bir Adetine uyarak, insaı;lı mensubuz tabii. Mensup olduğumuz Cevabını ke.,dilerf ver!1" Cı 
kızgınlıktan küplere bindirecek kadarı milletin Türk olduğunu biliyorsnnuz _____,._ 

----------------------------------------------------~~~ erken bir saatte kalkıyor; öyle bir sa.. tıtanbul Aıllye Birinci -,. 
atte ki sabahrn fecir sisleri henüz ır- ış ARA YANLARA k · d 

emesın en : ıcı. 
mağın üstünden kalkmamıştır. lnsa. Mehmet ihsanın tatanb~ si 
nın elbiselerini sırsıklam ıslatyor ve Cerrahpaıada No. g Güler perükir r:arındı · Tafçrlar caddetİ12 ;cı 
çantasnın üstüne her vardğı memle. salonunda çalıtmak üzere bir bayan ralı mağuada yağ ve peY1' ~ -1, 
ketteki otellerin yapıştırdığı cici bicf kalfaya ihtiyacım olduğundan arzu e- ]. Barulcae aleyhine betab~ 
etiketleri, söküp atıyor. denlerin mezkQr adrese müracaatı. hakkuk eden aelrb yU• ·~ dıtt 

Sabah kahvaltsı saatlerinde, he., ile taahhüdü ihW eylelllesı:,. '.JI 
nilz mahmurluğu g-mfyen insanlar &..M. D vellit bermucibi muka"eıe .... ,,... ~.. Opera11."-lr rolog ktan~ 
kavga için behane ararlar değil mi'? Doktor tazminabn tahsili ha 1"' 

va da ikametgihı meçhöl 0 t 
işte bu istasyonda sabahın alaca ka-J SOreyya Alamal aleyhe ilin yoluyla teblig~ 
ranlıfında kara ve ak tenli yolcuları na tahkikat hlklmliğince ,..ı-,,_ 
hiribirinden nefret ederler ve tren"! Muayenehane: Beyoğlu Pann•k· 

1 
9..,v 

kapı tramvay durağı, Roma ote.'i miı ve tahkikat 24-1 -
bimnek otuz muhtelif dilde fırlatılan ! r.aat 14 de bırakdmıttır. '""'fi 

ı vanında 121 birincı kat :i-J< ı""· yunca uzana!'! ticaret evlerine hiç h:ı.'< övünemiyecektlr: kurn mevsimlerd<.'~ "Övüp ~aymalarla olu" . l l\!ilddcialeyhin mcı:kOr. -__ d 
Her gün 15 - ?.fl ye kada· ~ ma),n; oluklu galvaniz le\•hnJarla ii!·. Rıca!,tır; ha,•:tsı i .. n'1r1mı•·:-t"ak dPre-ı (Devamı var) tc mahkemeye gelmesi lill 

tfiJmüş çatı!arı, güneşin harareti!?!j cedc h,1'ucudur. Gölgede 3:> santigrat1 olunur. 



---=--
24 

Bhinett,trtn -1936 

lrıkc;d;;; b;";";;nat 
bahçelerine nasıl 
~Yvan naklediliyor 
~rafalar çok ahmak hayvan-
ır. _Onlann nakli bugün de 
bır mesele teşkil eder 

metçiler uzun zaman sarfiyle hayva 
nın başını gene kendisine iade edebi· 
lirler. 

- Ka~ hesabına baktınız mı? 
- Daktrm efendim. Hesap aşağı 

yukarı doğru. Yalnız 20 parahk fark 
var. 

- Nasıl? Yirmi para mı? 
- Evet! Kasanın boş olması lazım-

dı, fakat içinden yirmi para çıktı 
Kim koymuş bilmem! 

- Boğazı ağrıyor da flüt çalmak 
için bu çareyi buldu! 

Fa Den 
Fakı, delikanlının eline baktı: 
- istikbaliniz pa:-1ak: Zengin 

meaut olacaksınız! 

- Güzel ama ben falıma baktırmak 
için gelmedim. Kızınızla evlenmek i~ 
tiyorum da •• 

- Şimdi mesele değişti. Bu takdir 
de vaziyetiniz hakkında esaslı maıu. 
mat öğrenmeliyim! 

Bugilnlerde bu tehlikelere karşı ko
nulm.U§tur. Devekuşu büyük bir san
dık içersine yerleştirilir. Sandığın de
likleri vardır ama, hiçbiri kuşwı ba
şını sokabileceği kadar büyük değil
dir. 

Dağ keçileri de dört ayaklı hayvan
lar içersinde nakli cidden güç olan 

Bazrlamra göre spor 'hayatta her §etJdir, tabiatın kendi8inde bile spor oordırl. 
- Fransız karikatürü -

bı~hir 
e ~Yva.n ~~;.. ın bir yeri kmlrr 

llllıı '4. 

1 \. des;er· . <la""- o:ı ını rn • 
l' .rvarı nakİ· eseıa kırk seııe 

~ktaıtdir .. ~ 1 ne demek olduğunu 
.. ~ h ""'erler. 
~et· 'h-aııat b h 
1 lı'ıl:ıeıt a Çelerinde hay-
llltı,at e~iuı~ muhtelif cihetler-
• ~a.,., . ştır. Nihayet insan

e ~"al'J "p k 
~ir a et vapma;;. o··g~ 

~ • w o•.. -

l~ ~hba 
• ~eseı~ı~a bir sanattır. Bir 

hah>anı a alıkçıl gibi uzun 
111.1· ar ha"'' ""'llirk ~ yanat bahçeleri-
ı. l' en ekse . 
lt(l eııa 8andı rıya bacakları 

f1ı., ~~ b' klandığı için, va-
~~- lr Yalp · 
\> ~rhal aaıyle bu zavallı n: 'cı llet· muvazenelerini kay-

' hııtfbı ~eler baıgösterirdi. 
t~ ~~ylU mahhikat 
~t !'sııaa Yapılmaktadır. 

lcı ~~ tnda bir yerlerinin 
vakidir 

~ . 
1' '11 l>eka hele bUyük deve

'-tlbi bo gilçttı, Bu hayvan
ı Jı.~" Yllu olduğundan ve 
~ ~~-~lia 01dukJan cihetle 
. hı~ ~ikaı, 

r, fakat par-

~~ eo~kaıırken az sonra 
dGtıı~~ · Bu suretle ka
-~. o arasında boynu 

derecede ki, hiz.-

.B-N· 
hayvanlardandı. Bir vakitler Afrika- - r. e yapayım, tıamağı getirmeyi 
dan İngiltereye büyük bir canlı hay- unutmu.şum! 

van ~il gönderilmekteydi. Yolda ge- D~ne ye ır-uyaldız 
mi hır fırtmaya tutuldu. O kadar ki ~ ,,. 
hayvanların arasındaki 12 dağ keçi- - Sinemada en çok canımı sıka.1 
sinden an<'.ak üçü sa! kalabilmi§tir. şey, geç gelen seyircilere yol vermek 

Bugün ise, bu ince, nazik azalı hay
vanlar için hususi bir ihtimam göste
rilmektedir. Onlardan birkaçı bir 
sandık içersine istif edilecekleri yerde 
herbiri ayn ayrı sandıklara konul-
maktadır. Bu sandıklar dağ keçileri· 
nin yatıp kalkabileceği kadar büyük
tür. Ve sandığın iki yanları içi saman 
dolu çuvallarla dö~enn1iştir. 

Aslan ve kaplan gibi korkunç kedi
lerin naklinde ise. en çok düşüniilen 
yiyecek meseleı::iydi. 

Bu hayvanlar her gün taze et ister· 
ler. Ve bu taze eti temin etmek o ka
dar kolay bir ;ş değildi. 

Gemiye canlı koyun \'eya keçiler 
nlırlar, yolda keserler ve böylece yiye
cek meselesinin halline çalışırlardı 
Halbuki ~imdi, en uzun seyahat için 
b"le gemide taU' et temini her zamar. 
için mümkilndür. Çünkü buz dolahr 
gibi fenni vasıtalarla et ayni tazelikte 
muhafafa edilebilmektedir. 

Et yiyen hayvanları seyahat esna
sında doyurmak, emin olunuz ki seb7.El 
yiyenleri doyurmaktan daha kolaydtr. 
Meseli bazı dağ keçileri yalnız taze 
ot veya yaprak yerler. Ve kendilerinp 
bunların yerine geçecek veya bu tad
da bazı komprimeler verseniz kat'iy
yen yemezler. 

Vaktiyle nakli pek güç olan ve bu
gün de güçlüğünü muha.f aza eden 
hayvanlardan birisi zürafadır. 

Zürafalar ço!< ahmak hayvanlardır. 
Hani bazı hayvanlara anlatmak müm
kün olduğu gibi ona da ·•tğ başını!., 
filan nev'inden bir sözle kat'iyyen yola 
getirilemez. Bir köprü altından geçer
ken hanl köprüyü kaldırmak lazım
dır. O kadar laf anlnmn.z bir mahluk
tur. 

Bugünlerde zürafayı nakletmek için 
en müsait şekil kendisi için upuzun 
bir sandık in~a etmektir. Bu sandık 
pek alçak b'r römork'a yükletilir, 
böyle birçok köpriilerden muvaffakı
yetle geçmek kabil oluyor. Fakat bazı 
köprülerin zürafa için halıi. pek alçakj 
kaldığım da kaydedelim. 

için ayağa kalkmaktır. 

- Ya benim de öyle .. Bunun i~ln 
sinemaya daima oyun başladıktan bir 
kaç dakika sonra gf derim. 

l' arnı evlenmemizin birinci yıl 
dö11ümıi. A rkadaş"lan çağırsak da 00. 
ri senede bir [T'ilnil şen geçirsek. 

IFaırknndaı de~no 
iki arkadaş sabaha kadar yiyıp içip 

eğlenmişlerdi. KüçüK otomobillerfü• 
~fakla beraber yola çıktılar. Araba 
korkıınç zıkzakJarla caddenin bir . .ı
rafından öbür taraf,na yalpalıyordu. 
Nisbeten ayık olan, direksyon başın
daki arkadaşına bağırdı: · 

- Dikkat et yahu! Arabayı ne t.i
ç.im kullanıyorsun? 

Öteki şaşırdı: 
- Ay arabayı ben nti kullanıyo

rum? BPn seni kullanıyor sanıyor
dum! 

- Bizim k"ilçük kcnanda epey iler 
lcdi. Şimdi o çalı§trkcn 1."1tla9una 
pamuk tıkamasam da oluyor! 

Tehdit 
Kibar bayana veresiye yaptığı tak· 

ma dişlerin parasını dişçi bir türlü 
alamamıştı. 1\ih.ayet borçluya şöyle 
bir melıtap ;yazdı: 

"Muhterem bayan, 
Sizin için yaptığım takma damaklı 

dişlerin parasını 48 saat zarfında öde
mediğiniz takdirde gazetelere bir illin 
vermeğe mecbur kalacağımı arzede
rim. Vereceğim ilan şudur: 

EdebDyatça aıoe 
- Yazar ailesi edebiyatla fevkal;l

de meşguldür. Bayan aşk mektupları 
yazar. fakat kimseden cevap alamaı, 
Kızı şiirler yazar, litkin kimse oku
maz. Oğlu roman telif etmekle meş
guldür. Ama henüz bunların hiçbiri
sini kabul eden bir kitapçı bulama
mıştır. Aile reisine gelince.,. 

- O da çek imzalar ama hiçbır 

banka kabul etmez! 

_ Si.:ı §imdi görür görmez içime 
dcğan bir hini kableZvuk"U başınıza 
bir f cW.1..·et geldiğini bana haber. uer
di. 

satılık dtşner 
"Şişlide Kancayan apartımanında 

bayan Şakfrenin ağzındadır. Ziyare~ 
için oraya, pa1.arhk için dişçi filana 
müracaat." 

Rekabet 
A ,·nı sokaktaki üç terzi birbirlerini' 

müthiş rekabete girişmişlerdi. Burı · 
lardan biri dükkanının camı üzerint' 
şu cümleyi yazdırdı: 

l/emlekeün en iyi terzisi. 
öteki daha baskın çıkarak şu le\·· 

hayı kullandı: 
Dünymcn en iyi terzlal. 
üçüncü terzi epey d:.!şündükten 

sonra şu le,·hada karar kıldı: 
B11 sokağın en iyi terzlal. 

Satıcı - Alacağını: §apkanın para
sını biz vermeye razıyız. Ldkin AllaA 
rızası için başka düklı.-4.na gidin. Bi::ıde 
daha sağlam §apka yok! 

Dfl6s 
- iflas ettiğini haber alınca pek 

müteessir oldum. Allah başka keder 
göstermesin. 

- Teşekkür ederim azizim. Başa 

gelen çekilir, Bereke! versin daha ev
,.el bütün emlakimi karıma denet
miştim. 

- Sattığınız boya ile saçlarım yem-
yeşil oldu. · 

- Vziılme1Jin, ge>ıc talihiniz uar
mı§. Ba§kalanmn 80fları bii.sbütün 
döküldü!. 
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RADYO 

!STANBUL: 
18,30 çay ııaatı, dans mua!klsf, 19 Amba. 

sadörden naklen varyete mUziği, 20 TUrk 
mualki eaz hcyeU, 21 plAkla ııololar, 21,30 
orkeatra, 22,30 ajans haberleri, 23, aon. 
ViYANA: 

17,10 musikiye dair konllflll&, 18,30 karı
şık yaym, 20,015 ııaat, haberler, hava raponı, 
spor, haberleri, 20,215 dünya ııporuna blr 
bakı§, 20;!0 operet yayım, 22,M ftllmlere 
dair, 23,115 haberler, hava raponı, 23,2Ş oda 
muaildat, 2,,30 dans mwıildal 'Ve pn. 
BEBLlN: 

17,015 eğlenceli yaym, 19,015 ııpor haberleri, 
19,115 mualki konU§DlUI, 19,150 macera, 20 M 
g11Jı0n aldalerl, 21,0IS haberler, 21,115 kanİık 
eğlenceli yaym, 23,0IS hava raporu, havadiıı, 
spor, 23,215 konU§m&, 23,315 kan§ık yaym

1 

ı,oıs gramofonla dans muslldsl, 
BUDAPEŞTE:. 

18,0IS gramofon, 18,315 konU§lDA. 19,015 çlı:ı 

gene mu.ıılldst, konferans, 20,30 piyano, kon.. 
aert. 21 015 piyea, 23,015 dana muıılldsf, 23,•ıs 
opera o'rkestraısınm konaerl, 1,10 ııon haber 
ler. 
BCKBl:Ş: 

18,0IS ukerl mumld, havad1.s, 19,20 or • 
keııtra konseri, konferanıs, 21,20 kon.ser, kon. 
feraruı, 21,20 cazbant, takımı 22,315 haber • 
ler, spor, 22,l>O gece konseri, 23,M franaız. 
ca ve almanca haberler, 24 ııon haberler. 
LONDRA: 

18,20 tercümelhaller, %0,30 orkestra kon • 
eerl, havadis, 21,35 musiki, 22,0IS oda musl. 
klıd, 23,25 hatıralar, 24,0IS bavadia, 24,30 
dans musikisi fsUrahatlerde havadJa. 
PARlS (pos~ Nıı.tlonale): 

20,015 ekonomik haberler, 20,315 Parlıı ıar. 
laları, 21,015 ulwıal da.nJllar, 21,215 konll§IDa 
21,M koşu haberleri, 22,015 §8.rkılar, 22,315 
havadla, 22,50 opera yayını, 2'-50 dans mu. 
aumı, 1,20 eflenccll mu.siki. 

SaWmayacak eşya, ki
ralanamıyacak ev, apar
tmıan yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
GAZETESiNiN 

81NBMALAR 

BEYOCLU 

TtiBK 
MJ:ll!K 

lPEK 
SAKARYA 

VILDIZ 
St!llEB 
ı\.LKAZAB 

rAN 
ŞIK 

ŞARK 

ı : Satılık hayalet ve Ber-
lln ollmplyaUan 

ı Moda çılgmlıklar' 

ı Çapkın genç 
: lnaan avcılan 

Staviıki rezaleti 
ı Pomplenin eon g11Dleri 
1 İki yavrucuk 

Beyaz ealre ve Berlln 
oUmplyaUan 

: Blldirmeml§Ur 
: 1 numaralı hall< dllfmaDJ 
ı Aık bandosu ve Kao 

davuı 

ASBI Fakir blr dellkanlmm h1. 
klyeat ve Kafeste a,k 

ASTOB"f' A lılonte Krlııto ve Vahfllere 
)\Ucuın. 

CUMURlYET : BlldirmemtııUr 

ISTANBUL 
ı Lorel ve Hardl Hlndlatan 

da (Türkçe ııözlU) 

ı Ölllm periat ve Ate, kra.. 
llçeal (Türkçe) 

ı Gençlik arzusu ve Cana. 
var avı 

: Haftyeler kralı ve Vah§! 

!eten lnaanlar 

DUdirmemlfUr 
:Maskeler &f&tı w A~ 

orctuau 

KADI KOY 

BDdlrmem11Ur 
: BUdlrmeml§Ur. 

: Bildirmemittiı 

OSKODAR 
HALii ı Bfldlrmeml§Ur. 

BEŞiKTAŞ 
SUATPARK: Fakir bir delJkanJmm hl. 

kA.yeat 

BALAT 
ı Yer Utredl ve Pepo 

TiYATROLAR 

KUÇU K 1 L A N LA R t' ~dıir1iı]atl'Dso 
Çabuk ve iyi satmak, 

1 \ftD~\\\ 
TEPEBAŞI 

dram kısmmda 
,u ıı.kşnnı sa.at 20 de 
BİR KADININ 

HAYATI 
f'ranaız Tiyatrosunda 

saat 20,30 da 
DUDA.KLARlN 

~ !~o;:y :S~'. ll\.mJılttllli 
20 kelimeye kadar beş 

def asi 

100 
kuruştur 

Bilyük manyetizör ve illüzyônist 

HABER GAZETESi 

İstanbulda en çok satı
lan ha.kiki akşam gaz.ete
sidir. 

ZAYİ - 14743 numaralJ beyanna -
me ile muamelesini ifa ve tehre ithal 
ettiğimiz e§ya için tediye ettiğimiz 

2764 lira 11 kurut gümrük rüıumuna 
mukabil aldığmuz 23-5-936 tarih 
0377178 numaralı makbuzu zayi ettik. 
HükmO olmadığını ilan ederiz. 

A.E.G. T. A. Elektrik tirketi 

Zachariah 
Parkes Limited 

Birmingham • lngiliz 
mamulatı 

1 Tilrk Kahve Değirmeni 
Yegane umumi acente•I 
B. N. KAZANCIVAN 

Ziraat Evi 
Galata TUnel Caddesi No. 74 - 89 

Pr. Zati Sungur 
Yalnız pek kısa 

'>:r zaman için 
1 ~yük bır prog
:ımla yeni tem-

('rine başlıyor. 

Bu ak§am 
saat 21 de 

ksimde Maksinı 
\'aryete tiyatro -
sunda. 

HALK OPERETi 
Pek yakında kUJ opereL 

lerlne başlıyor. 

SEYEK 
BUyük operet Uç perde 
l\lüzlk: Seyfettin ve 
Sezal Asal 

Beklediğiniz 

HABER - llpm ~la.Rı 24 Bfrindteşrfd 

'Gemlzli 

HAVACiA'!I şof-b_e 
TaCdll_ı ILtl.1'Jt! __ ÇtL~~J ; ~ 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN , __ _ 
Tabi eti eri 

Bayanlar , 
K:ı§ mevsimi yakla§tı, yakında kürk 
manto giyinmeğe batlıyacakamız: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-

TOLARI satmaktadır. 

Anadoludan ayni ıeraitle kabul edilir 

BEYKO 
Mahmutpa§a Kiirkçil han içerisinde 

Telefon: 21685 

Diş Doktoru 

Cbeyt CDçer 
Cumartesinden maada hergUn 

hastalarru kabul eder. 
Edirnekapı, Karaglimrük Tramvay 

Durağı No. 95 

-Dün ve Yarın-, 
Tercüme külliyatı 

No. 60 

Yeni Kadın 

Her eczaeden arayımz 

Ankara 

Devlet 
sergileri için tenzilat 

Demiryollarında 
Ankarada 1936 Eenesi 29 R. T eırin 936 da açılarak ıS 

edecek olan el itleri ve küçük san'atlar ıergiıile 1937 ı 
İkinci kanunundan itibaren bir ay müddetle açılacak M• 
istihlak eden alat, ~devat ve dhazları sergisi münaaebe 

için gönderilecek ve te~hirder. sonra iade edilecek ett•Y• 
mit ve ziyaret için gidip dönecek yolculara yüzde elli o 
Umumi tarifeden tenzilat yarı laca ktır. 

Tafsilat için istasyonlara -nür<ı caat edilmelidir. 

inhisarlar Umum MüdürlüğÜl1 
idareye bir miktar daha eksper ve harmancı: namzedi almaca" 
ki ıartları haiz olanların bir dilekçeye elindeki vesaikill 

saddak suretini ve 6 X 9 eb'admda üç kıt'a fotoğrafın• 

ikinci teşrinin on beşinci günü ak ıamına k~dar Jnhisıat1 
Müdürlüğü Yaprak tütün mübayaat ıubeslne vermeleri 
ta ile göndermeleri lazımdır. 

1 - Türk olmak. 

2 - Y aıı otuzdan yukan olmamak. 
3 - Asgari lise derecesinde tahsil görmüt bulun.-J' 
4 - Askerliğini yap:nıı olmak. 
S - Sıhhati tam olmak. 

6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ahlakı oldujul111 •' 

miyeti bulunmadığını tasdik etmek. 
Namzetler müsabaka imtihanı yapılarak seçilecektir· 

Devlet Demiryollan lJ 
Müdürlüğünden: 

CEMiL SENA ONGUN Ankara Elektrik ıirketi işleri şefliği atelyesini idare 
rinci smıf bir elektrikçi ustaıma ihtiyaç vardır. et T A M A T L A s ~yall: 40 ~-Tevzi yeri VWt 

Ç 1 K T 1 ı klltilphanesi İstanbul 

125 kuruşa her yerde verlllr 1 külliyatının altıncı serisi tamam-

............... ·.·.b·a•lımııK•l•taıb ... E.v.• .. ··ı·'·a·n·b·u·• ................ ~ ... ı.anm ... ış·t·ır ....................... ... 
\ Bu kitapla Diln ve Yann tercüme 

Bu İf için sanayi mekteb: mezunu olup uzun 111üd~ ·
atelye ~dare elmİf bulunanlar tercih edilecek ve keıı~1~:,,ı.. 
nın muadili 42,70 Kr. saat gündelik verilecektir. TahP ~ 
leri yapılmak üze:-e, \•esikalıırile birlikte Ankarada 
lstanbulda lleydarp:ı~a itletme müdürlüğüne müraeaatl-" 



Bı~~~k~d'~ Gül bir elde Cam ·9· eı'din s'.aQıy.'a'. 
~ an9isin alsam,Gülli yahut ki C~mı ya ,Seni: .· 

Ne.oeN &Azi SİNEMA AATisTı:eAi 
HAFTADA 

100.000 FUllC IAZANIYOI . . '. 

NE Dl M 

e 
Sil 

TATLI 

Meşhur bir sinemacı : 
Bugflo Hollvud'da 

yalnız klAslk gUzelllk 
kifayet etmiyor. 

nin taravetini vikAye edebilirler. 
yana Universiesi profesörU dokt 

1 1 

diYor ve lllve ediyor: .. Zamanımızda 
sinema stüdyolarında klasik güzellik 
gilnde 8 'tolar ve zekA 100 dolar kıy
mettedir. GUzel yilzler ise, zekadan ve 

gençleşmı, bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Stesj tarafından keşif ve genç b 

vanlardan istihsal edilen cildi besi 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri 

1 ] 

SARABINI ALMAKTA 
TEREDDüT ETMEYiN.i.Z ! 

Sinema artl8tlerlnin yal[ICI ve kuv
vet11 projektörleri altmda çalışırken 

onlarm yilzlerini çabuk soldurarak 
aertleştlren ve burtı§bıraıı bu projek· 
tarlerdir. Birçok yıldızlar, yilzlerini 
dtlzeltmek ve güzelleştirmek için gü• 
sellik müesseselerinde bUtUn servetl~ 
rfıı1 feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessUl ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

dl pembe rengindeki Tokalon krem 

de mevcuttur. Gece yatmazdan e 
kullandıkta, siz uyurken cl1dl 

besler ve gençle§tirir. Buruşukluk} 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her ka 
birkaç haf ta zarfında 10-15 yaş 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzle 
rl ise (yağsız) beyaz rengindeki Tok 

F iATI: 
7 O Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 

., 100 2 Litrelik " 

fHTAR: Küçük şişeter·10, bOyOk şi,eler 15 kuruŞa·gen-aTtnır. 

Jon kremi kullandıkta bUtUn si 
benleri giderir, ve açık mesamatı ka 
tır ve cildi beyazlatıp gençle§tlrir . 

i~HİSARLAR İDARESİ . ~. - . 

Hukuk Fakültesi iktisat ve içtimai
yat Enstitüsü Direktörlüğünden: 

Emtitümüzün 1935 - 1936 ders yılına mahsus yazılı imtiha 
3-Xl-1936 aab günü saat 9 da yapı Jacaktır. Alakadar talebenin imt 
lian için kaydedilmek üzere Seminer sertifikalarile birlikte 27-

- - - - - -- - - - -- - -- --

G'OZE:L PRENSES 

~:Papazın bu kadar heyecanlandığını 
Coren Anna .. 1 cliw• , soy e gıne pışman oldu: 
~ Y ~~ niçin bozdum. Fakat 
~ biliyor ki bunu onun memuruna 

ıoyledün. Bu hareketim · · · b 
inak deg·ild" • yemınını oz-

ır. 

Papaz heyecanla bağırdı: 
de-;. Prenses Vera ha? O, insan ıeklin· 
d ır }'ilandır. Glinahm.ı itiraf etmeli
la ırh ?-le Yazık ki asil ve nazik bir adam
) ayatnu birle§tirmek üzere bulunu • 
z::k.Bugün düğünil yapıldı. O şimdi 
t .. . ıyle ıneıgul. Zavallı Dük ise onu 

"'l:l'liZ bil' 
dek· 1Y0 r Fakat sanmm ki yüziln-
he !:_ınaskeyi aşağı indirmenin zamanı 
n~ gerınea· ~ ı ... 
Bu ·· 1 

llard .. •oz er, papazın ağzından bir ya-
tı A agından çıkan alevler gibi fırlamıı· 

. z~nna 
tı:ıe.. ' §a§ırmıştı. Baştan aıafı titre-

gc baılad H ·· baıladt: ı. ayretle aoylenmeğe 

- Bu ö 1 .. _ s zer, bir papazm konu1nn ... 
-.. ıa ben · s--
heu b" zeınıyor. Ben ne yaptım? Şüp-

A. ır adama her §eyi söyledim. 
tı pnna, bu sırada papaza dikkatle bak 

· arın ,,. 
cc kar aı.ında bir elmas yüzük görün-
lran §ısındakinin papaz olmadığına 
ttıu·· aat getirdi. ÇUnkU papazlar böyle 

CC\'he 
liidd r taınnazlardı. 
_ .etle haykırdı: 

Sız kiın . . ö 1 . • 
'-tıa sınız, s y eyınız. Ne mak-
'ırlan ve ne hakla buraya gelip benim 

b .. ını gasbettiniz? 
:ıuz .. ··. 

lıc u oıu gibi sararmış olan papaz 
'ttı en kasketi ile mantosunu çıkanp 

"e heyecanla. 

g)'i; ~;ın olduğ~mu soruyorsunuz, 
llt p k Yuzünıe dikkatle bakmız, An
l!tcek ~al. Sizi aldatmağa tenezzül e
~eı; ad r sefil değilim. Bütün hare-
"'- ın naın kA 
~dar .. us aranedir. Beni buraya 
' ~·o deren kuvvet kalbimin içinde 

ın beslediğim sevgidir. Adım 

kont Adolardır. Yani sizi nehirden kur 
taran adam.. Sizi o zaman nasıl kur • 
tardımaa eene kurtaracağını. Hem sizin 
kat'iyyen kabahatsiz olduğunuzu bili • 
yordum. Mahkemede yemin bile ettim. 
Fakat aaıl kabahatliyi öğrenmek lazım
dı. Bu kabahatli sizin namusunuzu, ha
yatının hıç çekinmeden mahvediyordu. 
İşte buna dayanamadım. Bütün bunlan 
bana yaptıran, tekrar ediyorum ki sizin 
aıkmı.ıdır. Sizi seviyorum Anna .• 

Kont Adolar coımuıtu. Genç kızm 
elini tutarak kalbinin üzerine bastırdı: 

- Anna, aeni çok seviyorum. Sen 
benim zevcem olacaksın. Seni buradan 
çıkanp evime götüreceğim. Orada sen 
bir prenaeı eibi yapyacaksm. Kirlet -
mek istedikleri ismini ismimle parlata
cağım. 

Anna bir kelime söyliyememiı, pşır
mıı kalmııtı. Kont genç kır.n hiç bir 
tcY söylemeaine meydan vermeden onu 
yakaladı ikisinin dudaktan birleıti. 

Sonra kont: 

- tıte, dedi, bu, namzetliğimizin im· 
ulanması demektir. 

Anna, ağlayarak: 
- Mös)'·ö kont, bana acıyınız. Bu sır 

n muhafaza ediniz, Eğer hakikaten be
ni se1ıiyorsanız bırakınız öleyim de bu 
ıstıraptan kurtulayım. 

- Anna, seni sevdiğim için sana na
muskarane bir hayat hazırlamak istiyo
rum. O ıerefsiz kadına ettiğin yemin 

makbul cieğildir. O zevk ve sefahat için 
de müsterih yaşarken sizin binbiı elem 
içinde ölmt-niz çok acı olur. İnsanlık 

vazifesi sızi kurtarmaktan ibarettir. Bı
rakın da gideyim. Sizin için çalıpca
ğım. ~:ü11terih olunuz, yarma kadar sizi 
buradan ç.•karacağım. 

Koo:ıt, eenç kıza veda etti ve gene 

936 tarihine kadar Enstitü Direktörlüğüne ha§ vurmaları 
nur. (2409) 
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kumral saçlan ve yaılı gözlerile bütün 
hatlarile gözlerinin önünde canlandı. 
Bu hayal, kendisinden imdat bekliyor· 
du. Onu buz gibi soğuk ve rutubetli bir 
zindanda görilyor gibi oldu. Daha fazla 
tereddüt edemedi. Bu işi yapmağa karar 
verdi: 

- Papas elbiseleri nerede? Hemen 
şimdi gideceğim. Bu iş hayatımda i§le
diğim ilk günah olacak .. 

Zello, iyi kalpli Kontu teselli etti: 
- Cilnah mı? Bu nasıl günah olur? 

Kimse duymasın, gülerler. Bilakis bü
yük bir insanlık ve yükıek bir fazilet 

eseridir. 

- 13 -

HAPİSHANEDE öUNAH ÇIKARAN 
PAPAS 

Anna, hapishanenin karanlık bir höc 
resinde, sert yatağı üzerinde diz çök· 
müş, ellerini kavuşturmuı, dua ediyor· 
du: 

- Allahım, sen bana acı. Sana ma· 
lumdur ki ben bigünahım. Beni öldüre· 
cekler. Daha pek gencim. Merhametine 
sığmıyorum. Beni kurtar Allahrm. 

Biçare kız uykusuzluktan, ağlamak· 
tan, yeis ve ıstıraptan perişan bir hale 
gelmişti. Artık ölümden korkmağa 
başlamıştı. Bunun için kurtulmak isti· 
yordu. 

Geni§ hücreyi yan karanhğa boğan 
isli küçük ltimbanın san ve kirli ış : 
kızın solgun yüzüniı korkunç bir re'l· 
ge boyıyordu. Çaresizlik içinde ölümü· 
nü bekliyordu. 

Anna, hiikümdarın çok merahmet 
olduğun~ biliyordu. Prensesin hizMe· 
tinde bulunduğu sıralarda kralla bir 
~ok defalar konuşmuş, onun ne kadar 

yüksek ve iyi kalpli bir adam olduğunu 
öğrenmişti. Bunun için kralın herhalde 
kendisini affedeceğini ümit ediyordu. 
Bu ümitle ot yatagına uzandı, Uyuma
ğa çalııtı. 

Tam bu sırada gardiyanın sert sesi
ni işitti. Korku ıle yatağının üzerinde 
doğruldu. Acaba gardiyan böyle vakit 
sız niçin geliyordu. 

rdiyarun önünde büyük rütbC'de 
bir memurla birkaç kişi daha bulunu· 
yordu. Memur içeri girince Annaya 
döndü: 

- Anna Paskal, dedi, hükümdar 
hazretleri adalet hükmünün yerine ge· 
tirilmesini emretmiştir. Mahkemenin 
hakkınızda verdiği karar tasdik olun· 
muştur. On beş gün sonra idam olutıa· 
caksmız. Hazır bulununuz. 

Anna, bir şey söylıyecek halde değil
di. Birden yıldırımla vurulmuşa d · dü. 

Memur, bunlan söyledikten onra 
çıkıp itti Yalnız gardiyan kaldı An
naya kal .arak kendisini takip etmesini 
söyledi ve kızı alarak hapishanenin ida
ma mahkUm olanlara mahsus hücresine 
koydu: 

- İdam edilinceye kadar burada ka
lacaksınız, Kırk senedenberi öliıme 

mahkQm olanlar son zamanlart'lı burada 
geçirirler. 

Dışarıda altı süngülü asker nöbet 
bekliyordu. Üzerine kapanan demir ka
pının üst kısmında d şandan içer'sini 
gözetlemek için bir delik bulunuyor • 

du. Gardiyan ara sıra buradan mah
;:fi.nur vaziyetini gözden ·geçiriyordu. 

Anna. dayanılmaz bir ıstırap içhde u
yudu. Çektiği azabın ağırlığı alt nda 
daha fazla duramadı. Uzandı ve uyudu. 
Rüvasınc 

0

ri boylu, kmnrzı elbisesi ve 
korkunç yüzlü cellid n kcnd'sini ya • 
kaladı~ını görünce dehşet içinde sıçra-
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Olçüler nizamnamesi ah!\.&mıua mugayir olupta kuUa 

mezkUr nizamnamenin 85 ine' maddesine göre izin veril 

§İşelerin mikdarı 937 senesi :kinc1 kanun ayının birinde 

muayyen bir nisbet dahilinde ... ahdit edi!e<:ektir. 

Buna nazaran: 

1 - ispirtolu içki satan fabrika ve :malfıthanelerce k 
ıiıelerin en az ro 41) ve 

veresiye satılmaktadır. Ac: karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızllğı d~feder 

2 - Diğer içkiler aatanlarca kulan1lacakların en az 

belindeki mikdarmın her bakımdan ö!çüler nizamn:ıme 
rine muvafık olması lazımgelecektir. 

Yemeklerden birer sa.at eonra nımıraa 

Is • 
ı ıaı Lisesi 

HAZIMSIZI.ICI, mtdo ek§Wk vo yanma. 

ıarmı giderir. AğtzdnkJ tatsızlık vo ko. 

kuyu izale eder. HOROS markalı amba. 
IAjma dikkat. Deposu: Mazon ve BottOtJ 

İspirtolu içki satan müesseselerce kullanılacak fİ~~ler 
lan %60 ı ve diğer içkiler ııatanlarca kullamlacaklarm 

de kullanılmasın& ancak ölçüler nizamnamesinin 74 ve 7 

delerme mugayir oldukları takdirde iktisat Vekaletince 

lüzum üzerine mezkUr nizamnamenin 85 inci maddesine Direktörlüğünden : ecza deposu. Yenipostane arkası A§lr Et 
Sok. No. ~7. 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız tnlebe kaydına de\•am edilmektedir 

2 - lstiyenlere kayıt ve kabul şartlarını bildiren ~arifname 
SATILIK A'ITAR DOKKANI 

Topkapıda tramvay caddesi 48 nu
maralı attar dükkbı devren satılık
trr. Üstünde bir odası ve arkada bah
çesi vardır. Klrası 8 liradır. lstiyen
lerin dükkana müracaatları. (5788) 

ade edilecektir. .,.. 

Gerek nizamname ahkamına muvafık §İfelerin 
mevcut olanların sözü geçen nizamnameye muvafık gönderilir. 

Şehzadeba§ı 
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yarak uyandı ve bir feryat kopardı. İn
ler gibi mmldanmağa başladı: 

- Hayır, hayır. Ölmek istemiyorum. 
Ölümden korkuyorum. Ah, Edvar, beni 
niçin terkettin, bu hale gelmeme sebep 
oldun. Bana inansaydın başka bir mem 
lekete gider, orada bir yuva kurabilir
dik. O çocuk da yanımızda büyür, gi
derdi. Kimbilir, timdi nasıl ellerde bu
lurluyor? ölü mü, diri mi? 

Prenses de bu halime hiç aldırmıyor. 
Halbuki beni kurtarabilirdi. Böyle mi 
yapması lazımdı? Fakat ne olursa olsun 
yemin ettim. Bunu sonuna kadar tuta
cağım. 

Bu sırada kapının kilidi içinde bir 
anahtar gıcırdayarak döndü, kapı a-
çıldı. İçeri r.iyah elbiseli bir adam girdi. 
Anna, yarı karanlık hücre içinde bunu 
bir hayalete benzetti, ürktü. Gelen ne 
gardiyan ne de cell~da benzemiyordu. 
Siyah elbiseli hayalet: 

- Cenabıhak sizi takdis etsin evla -
dım, dedi. 

Anna, bu sözleri işitince müsterih ol
du. Yaklaşan adama dikkatle bakınca 

bunun yüziınil hemen hiç görünmiye -
cek kadar itina ile örtmüş bir papaz ol
duğunu gördü. Şapkasını yilz:ilne iyice 
indirmiş olan papazın yalnız karagözle
ri farkolunabiliyordu. 

Papaz ağır adımlarla genç kıza yak
laştı. Anna, hemen kendisini topladı. 

Yarı açık bulunan göğsünü gömleğile 
örttü. Sonra papaza dönerek: 

- Buraya ne maksatla gelmiş olur · 
sanız olunuz. safa geldiniz pederim, de
di. Cenabıhakka karşı açık saf bir kalb 
bulacaksınız. Şüphesiz bana son ;ama
amıda tövbe ve istiğfar ettireceksiniz. 
Son arzularımı söylemeğe, ruhumun 
tclameti için dua ctmcğc hazımn. 

Anna, bunları söyledikten sonra pa-

pazın elini öptü. Papazın eli hümma 
nöbetleri geçiren bir hastanın eli gibi 
ateşler içinde yanıyordu. Eli öpülün· 
ce titredi. Gözleri lüzumundan fazla 
açıldı. İtidalini muhafazaya çalıştığı 
farkolunuyordu. Ancak Anna, bunu his
sedebilecek halde değildi. 

Papaz ağır ve vakur bir SC$le söze 
başladı: 

- Beni dinle kızım. Hlikümdann &i· 
zi affetmediiğni, mahkumiyetinizi tas
dik ettiğini tebliğ etmişlerdir, sanının. 
Şimdi sizin için ölümü beklemekten 
başka çare kalmadı. Fakat bu fani dünya 
dım kalbinizi sıkan ağır bir yükü bırak 
madan gitmeyiniz. Allahm huzuruna 
varmak iç.in kalbini temizlemek, tasfiye 
etmek lazımdır. İyi kötü her şeyi ta • 
mamile itiraf etmelisiniz. Dinimiz bunu 
emir ve tavsiye ediyor. Şimdi, evladım 
Anna Paskal, size soruyorum: Kabahat 
li misiniz? O masum ~ocuğu öldürdü 
nüz mü? İnsanların cezasına hakikaten 
Iayık oldunuz mu? 

Anna, yatağının kenarına kadar gel
di. Diz çöktü. Yaşarmış olan mavi göz
lerini yukarıya diktikten sonra müste
r ih ve samimi bir tavırla cevap verdi: 

- Cenabı hak şahittir. Ilu meselede 
ben tamamile masum ve bigünahım. 

Aziz peder, günahsız ve masum olarak 
öleceğim. 

- Masumsunuz öyle mi? Yüzünüz 
ve sözleriniz de bunu gösteriyor. Sizin 
bir katil olduğunuza inanamam. Siz 
başka birinin uğruna kurban oluyorsu
nuz. 

- Muhterem pcd~r. Mademki sözle
rime inanıyorsunuz. Kat'iyyen yalan 
söylemiyeceğime hükmedebilirsiniz. 
Allaha çok şükür ki ilk defa beni tel'in 
etmiyen masumiyetime inanan bir insan 

görüyorum ki o da sizsiniz. 

sr, gerekse muğayir olanların kullanılmasına zikrolunan 

dahilinde iktisat Vekaletinden müsaade almak için icabe 
lerin alınması lazrmgeleceği ~1mdiden bildirilir. (8.) 
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Papaz sordu: 
- Madem.ki masumsunuz. Mahkeme 

de niçin kendinizi müdafaa etmediniz? 
A vukatmu; sizi kurtarmak istiyordu. 
Siz bunu kabul etmediniz. Şimdi size 
soracağım: Esrarengiz bir şekilde orta
dan kaybolan o çocuk sizin miydi? Bu 
çocuğu siz mi doğurdunuz? 

Anna, derhal cevap verdi: 
- Asla 1 Yemin ederim. Ben bakire

yim ve öyle öleceğim. Esasen öldükten 
sonra mahkemede kararlaşan muayene 
yapılınca bu anlaşılacaktır. 

Papaz, önünde diz çökmüş bulunan 
mahkumun başına ellerini uzattı. Son
ra sordu: 

- O halde çocuğun annesi kimdir? 
- İşte bunu söyliyemem, aziz peder. 

Söylemeğe muktedir değilim.Yeminimi 
bozmuş olurum. 

- Bunu söylememeğe yemin ettiniz, 
öyle mi? Fakat bu yeminin artık hük
mü kalmamıştır.Siz ölüme mahküm ol
dunuz. Ölen veya ölmek üzere bulunan 

bir adamın yemini mefsuhtur. Cenabı
hak bu hali hoş görmez. Bu sebeple size 
soruyorum: Bu çocuğun annesi kimdir? 

Genç kız bu sorgu üzerine titremeğe 
ve hıçkırarak ağlamağa başladı. 

Papaz: 

- Söyle kızım, artık yemin yoktur. 
Biraz rabıta varsa onu da ben kesiyo · 
rum. İyi düşününüz. Şurada birkaç gün 
lük ömrünüz kaldı. Namusunuzu kur
tarmağı da unutmayınız. 

Anna, inledi: 

- Namusumu, öyle mi? Evet bunu 
kurtarmak tazım ... 

Papaz ısrar etti: 
- Söyle cvHidım. Çckinmeğe ve dü

ıünmeğe lüzum yok. 1tirnflarmız zaten 
ikimizin arasında kalacaktır. Bunu bir( 
"'Clpaza da söylemezseniz kime söyliye· 

ceksiniz. Cevap ver evladım. Bu çoc 
ğu doğuran kimdir, 

Anna, gittikçe yumuşuyordu. Fak 
hfıl5 miltercddit idi: 

-Herhalde ben değilim. Ne fayda 
şimdi söyliyecek olsam bana inanmıy 
caklat. Çünkü pek yüksek bir mevki 
bulunuyor. Böyle bir günahı onun iş 
yebileceğine kimse inanmıyacaktır. 

Fakat papaz her §eyi açıkça öğrenın 
istiyordu. 

- Aldanıyorsunuz evUidım, dedi. 
nun yüzündeki asalet maskesini aşa 

indirmek lazım. Son defa tekrar sor 
yorum: Bu çocuğun annesi kimdir? 

Genç kız, heyecan ve ıstırap için 
kıvranıyordu. Kalbi çok §iddetli çar 
yordu. Vücudu baştan başa titrerk 
kekeliyerek cevap verdi: 

- Daha ziyade susamıyacağım. tn 
sanlar beni tahkir edip aralarından ko 
dular. Artık mahvolmUJ bir ınahl 
kum. Allahm huzurunda ve onun ın 

muru olan sizin önününzde her ~e 
itiraf etmek isterim. İşte söylüyorU 
Çocuğun annesi prenses Veradır. ~a 
hilkümdar hazretlerinin kızı. Babasını 
nefret ve lanetine uğramamak, nişa01 

sı Dük Jorj tarafından terkedil.rııet11~. 
için nasılsa işlemiş bulunduğu bir g~ 
na.11 neticesinde doğan o çocuğu bakı118 

. . b d ' O - olaca· ıçın ana ver ı. çocuga anne _ 
ğıma ve bu sırrı kimseye söyleınıYect~ 
me yemin ettim, işte bunun içindir k; 
susuyor ve kendimi bu uğurda kurb3 

· 

veriyorum. 
..rıJl· 

Papaz, birdenbire sıçrayarak dog f 

du. Bayılacak dereceye gelmişti. paıns, 
lannda dolaşan kanın donduğunu d~>;. 
gibi oldu. Dudakları asabiyetle geril 
ği için kekeliyerek: ., 

P V V Dük JorJ - renses era... era ... 
un zevcesi öyle mi? 



/ Elilıyor 1nuısun.uz ? / Yer attın11n 
aı~ın sell"vet:ı 

MD•hş11t klUb~ .. 
mu,111rrlrıerı 

Am::rikalı bazı 

:inai roman mu
harrirleri b j r 

"dehşet k1übü,, 
kurmuşlarwr. 

Her sene intihap 
edilen reisin va
sfı, romanlannda 
en kısa :zamanda 

en çok insan öl dürtehilen bir 
·muharrir olmak tır. Reisliğe ta
lip olan kimse bu şartı haiz ise 
reislik kendisine verilir. 
Gö.rülüyor ki bu klübün reisi 
olmak epev güçtür. 

11. 'f ~ 

"' 
Amerikan hü

kumeti Kalifor· 
nia 'bapishanesin 
de mü~mmel 

bir matbaa vil-
cuda getirmiştir. Mevkuflar bu 
matbaada çalışarak para kazam
yorlarmış .. Son zamanlarda mev
kuflrm fazla para sarfetmeğe bat

ladıkları nazarı dikkati celbetmiş 

tir. Hapishane müdüriyeti tara· 
fmdan yapılan tahkikat neticesin· 

de matbaada çalıpn mevkufların 
sahte 10 dolarlık paralar tabetme 
ğe başladıkları anlaşılmışnrl 

* * ~ 
Bir Amerikan 

mlly::trderlnin akh 

~ 
ı$ Sudan para kaza, :iil .up n«eye sadede· 

~\~ ~~'1 ~ini bilmiyen bir 
~u -{"ij Amerikan milyar-

~ ~ -ir-rinin aklına bir 
gıin ga •• p bir fikir geli. 

Yaptırım§ olduğu kırk katlı bi

nanın üstüne bir bağ yapmak bin· 

lcrce lira sarfederck buraya asan
sörle toprak ta§mır ve dama bağ 

eker. Henüz mahsul almış değil

clir. Fakat ijmit ederiz ki alacağı 

mahsul binanın yüksekliği dere

ct sinde yüksek olsun. 

eser. 

Elektr,k çıkaran 
yc.I ds.i,.lrmer·I 

Graham adlı 

yeni ZeJandlı biı' 
mühendis altıyüz 
metre yüksekli -
ğinde bir yelde
ğirmeni planı 

yapmıştır. Bu ka 
dar yükseklikte 
rlizı;ar durma -
dan ve kuvvetle 

Buna yapılacak hususi bir ter
tibatla senede yüz milyon kilovat
lrk elektrik istihsal dilebilir. 

Bu suretle !stihsal edilen elek • 
trik çok ucuza mal olacaktır. 

1} ~ 1} 

Halıcılık lra
run milli servet
lerinden birini 
teşkil etmektedir 
Y cışlı ustalar kıy
metli incelikleri • 
ni gençlere öğ

retmek .suretiyle 

İran halıcılığı nesilden nesle dev· 
retmişlerdir. 

1} ~ ~ 

tucu ..... ----., _ korlar. Sonra tepe

ciğin üst tarafında açtıklan diğer 

bir delikten tütünü .koklarlar-

* * * .. Ma Amerika,, isimli deniz mo-
1örünün tekne&.i ancak 13 n:etre 

urunluğundadrr. Fakat riirati 
saatte .193 kilometre ve ma!dneıi 

t800 beygir lruvvetindedir. yani 

çok süratli üç lokomotif kadar 

lı:Uvvetli. .. 

Bu :motör apğı yukan bi:' tah

minle büyük adaya altı daki~ada. 

lstanbuldan ~lnnire ilç bu~~ sa

&tta gidebilir .. 

~ l} ~ 
İki asır evvel yaııyan ecdadı

mızdan biri 1733 den 1753 l'ene

sine kadar yirmi yıl içinde 

her yıl yüzde dört faizle ~an. 

kaya on lira yatırsaydı bövlece 

Hrdiği 200 lira 1935 sent;sinde 

ne kadar olurdu biliyor musunuz? 

Tam 345.050 lira ... 
Hiç de fena bir para değil sa

nınzl 

Transvaldeki maden serveti 
hakkında bir sayım yapılmıştır. 
F.lde edilen neticeye göre, geçen 

seneye kadar cenubi Amc-rikanın 
bu mıntakasından üç yüz bin ki
lo altın çıkanlmıştır. 

Bundan ba§ka, Siberyada, Ka 
nadada, Brezilyada, Avusturalya 

da ve Hattı ilstüva Afrik;ısında 

pek zengin altın filizleri mevcut 
.:>lduğuna göre, dünyanın altm 
va?.iyeti henüz tehlikede değil • 
cfü. ... 

Amerikanın zeytin 
ağaçları 

Amerikada zeytin ağacı çoktur,, 
l:vvelce Amerikaya götürjlmüıı 

olan zeytin fidanlarının bit'çoğu 
Fransadan alınmı§tır. Arles (F• 

ranaada bir eyalet) mmtakasm

dan gelen bu ağaçlar, Amerika • 
nm Karolin ve Corci ey;ı.fetle .. 
tinde dikilmiştir. Bu ağaçlar hfi .. 

la yaşamakta, ve Amcrikada pek 
makbul olan zeytin yağı da bun~ 
J.1ıın zeytinlerinden çıkardmak· 

t.ldır. ... 

Meksikada Puello Bonita hara• 
ce1eri dünyanın en eski ve en ge• 
niş harabeleri addedilm~!;tec!ir; 
Filhakika bu eski harabeler.::: 800 
c dalı binalara tesadüf cdilmek!e· 
diri. 

- ~ 
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C nt•ap eğ.tnc~~en =7 
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~11FU©JtrU 
9 .ndedi çok esrnrlrnır . .Me·t' 

ıa sırlarından biri: bir adedia 
dokuzla hasılı darbı, o adedi:ı 

10 la dnrp edip ayni adedi h:t 
sılr darptan tarhederek eldt 
~dılecek neticeye müsavidir. 

A)~ni suretle, 99, 999. ~999, 
ililh. l\ladruplnrı yerine lOô. 
1000. ıo.ooo, ılflh .. adetleri ko. 
·nabilir, \"e elde edilen ncti<'e. 
)erden darp edilen adetler! 
tarh etmeğe kafidir 

İİ.lYI !EB De 

i\1cselft: 999 X 728..:= 72S X: 1) - Oh! Ne kadar sevimli 
l.OOJ - 728. yani 728 - 72800(;, bir hayvan! Onu hayvanat bahçe 
hu takdirde darp basit bir tarh sine kovmalı. 
ameliyesi halire ~elir. · 

4 .ıı. 

K©l~ ~~(('©.\~O 

~aıır ? 
Ahmet cebindeki parayı 

saydıktan sonra Mehm~de o 
kadar para veriyor. Mdımet 

de Ahmcde onun cebinde ka. 
lan para kadar para veriyor. 

Sonra Ahmet Mehmede onun 
cebinde biriken para kadar pıs 

ra veriyor. Neticede Ahmed!n 
cebinde on para kalmaz. l\leh. 
medin cebinde 400 kuru~ bL 2) 1 
rikir. Ilaşlangıçta Ahmetle 
Mehmedin ceplerinde ne ka. 
dar paraları vardı? 

.... 

~lYI yau lnl oş ihla
s .aı il?> o lril "a o lril o ş o 

lfileıre<§lce ? 
Bir memur patronuna ma. 

aşının arttırılmasını söyler • 
Patronu da cevap verir, der 
ki: 

- Nasıl olur! Günde se. 
kiz saat çahşıyorsunu7., yani 
bir günün üçte biri: Demek ki 
senede 122 gün, 52 pazar isti. 

rahat ediyorsunuz, geriye kal. 
dr 70 gün. {')2 cumartesi öğle • 

den sonraları çalışmazsınız, 

etti 44 gün. Her sene bir ay i. 

2ininiz var: Geriye kaldı 14 
gün. l\Ulli ve dini bayramlarr 

da hesaba katarsak senede bir 

gün bile çalışmıyorsunuz de. 

mektir. Hütün bunlardan son. 
ra da gelip benden maaşınıza 

zam istiyorsunuz, Çıldırmış 

oldıı~un11z3 hükmetmek 11. 
zım! 

Bu l:c .• · 1r ı .• nere. 

3) I! 1 

~'' 
dl' rtir, :ıc:ıl.ı.L lıcl::ıui:ir misi. 
niz? 

4) - Biraz ben. b~klc ! Gidip 
bir araba bulayım! 

/ -Hayvanlar düny.aunda / / Mikinln reçeteleri 

Fi o a VB Bo. ldbrll lcutuıarı 
Hındistan gibi ormanları çol; 

büyük olan yerlerde binlerce in
san fil avına çıkar. FiHer 20 ve 
ya 30 u bir arada sürülerle ydşar
lar. Bu !!iÜrüyü içlerinde hepsin -
den dana kuvvetli ve daha büyük 
olan bir erkek fil idare eder. İşte 
ava çıkı:ınlar bir fil sürüsiine te· 
sadüf edince onu muhas.ua e
dip ~trafında gece, gündiiz ateş 
yaka:drlc.r. Bu suretle hay.r&nla
rın ıtaçmasına mani olurlar. Ni
hayat bir tarafa, daire şek1inde 

ağaç kütüklerinden bir çit örü
lür. Bundan sonra filler 1.>u da
ireye doğru kovalanır. Terbiye 
edilmiş filler üzerindeki 3aam· 
lar, bu çitin arasında sıkışıp 

kalan füleri kalın halatlarla bağ
larlar. Ve yavaş yavaş t~:biye 
ederler. .... 

Ehli fil 
Fil gayet uslu ve zeki bir 

hayvandır. Vahşi halde bi!e za
rars:zdır. Ancak hücuma n aruz 
kaldığı zamandır ki kendisim şid
detle müdafaa eder. Geniş ku
laklarını açar. Keskin ':Jir ses 
çıkarır. Düşmanını hortumiyle 
yakalr. Havaya kaldırır ve son
ra da ezer .. 

Ehlileşmiş fil birçok hizmet· 
ler yapar. Binek hayvanı, yük 
hc.yvanı ve iş hayvanı gibi kulla
nıhr. 

lK ® lril cdl ft lnl e 
[fj) al k'lt D tr'\CS lf1l 

fk©JPek 

Üç yaşındaki Ram adlı bir aile 
köpeği, seyahata çıkan efendisi 
Ramsey tarafından yalnız baş!na 
evde bırakılmıştır. Birgün sokak 
ta yürürken ayağı burkulan kö
pek, eve dönecek yerde bir has
tahaneye gitmiştir. Ayağını ka
rının topuzuna dayayarak hasta 
hanedekilerden birinin görmesid 
beklemiş ve bağırmıştır. Ağn -
yan yer muayene edilerek sanl
nuştır. Köpek üç gün sonraya 
tC'lir ve bu suretle efendisi g:
ı. c :;eyahcıtten dönünciye kadar 
iyileşir. 

Boşalan kiprit kutularmı at
mayınız. lçine ucu yanmış kib
rit çöplerini doldurup saklayı
nız. Kışın sobayı yakmağa ya
rar; çıra gibi kullanırsınız. 

Bu daireler yarım masa ör
tüsü üzerine işlenir, ve yapıl· 
ması da çok eğlencelidir. Ör· 
tünün büyüklüğüne, şekline 

göre, onlan muhtelif şekiJlerde 
koyabilirsin!z. Renge ge)ince, 
bunda kumaşın rengine lnaza· 

,....,. 
.ran canlı bir renk olmasmı göz 
önünde tutunuz. Bu da:rcleri 
yapmak için evvela iplikler ge
rilir .; sonra daima aynı iplikle 
bir defa alttan, bir defa üstten 
dolaşarak dı.ıi:-enin b11arına ka
dar geliniz. Bu t:.ırm işleme

ğe eliniz yatınca bunları muh
telif eşya üzerine işlemek pek 
güç olmryacaktır. 

BULMACA 
Ben dört ke.lime.li öyie bir 

atalar söziiyiim ki birinci kc. 
limem 3, ikinci 6, 3 üncü 5 ve 
dördüncü kelimem S harflidir. 
Bi1·inci kelimem texs okununca 
mü..ı:;abaka ikinci kcl!meın 

ağızda çiğnenen b'.r şey, iiı..ün. 
eli ltelimem h9.yrnnları oUatan 
adamın sanatı. dör~Iüncü keli. 
mem de hediye m~nafarına ge. 
lir. Ilunlara ekliycce,hriniz ba. 
zı harflerle beni bulabilirseniı. 
hh·i .. ,.: ••. (' ?. i!dl"ci•·c lJir lira ve 
üçünciiye bir cçp drfteri yere. 
ceğim gibi dit1'er lıilenlcre d< 
güzel hcdiycJ~r da~•tncağrm. 

H Ali'ER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponn 
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Julio ıle ark;:.daşlıgım ilk ko 
nuştuğumuz gtindenbt>ri ayni ya
kınlıkla devam ediyor. Beraber
ce Brezilyanın şimalini, Vene
.zuella'vı. lnini'yi dolaştık. Bir 
gün, Eldoı-ada civarında, efsane
ye göre altın çok olduğu bir kti -

çük ırmak kenanna geldik. Orma
nın en sık olduğu bu yerde Lar
a;en adlı bir adamın idaresinde be
ııim gi) i birçok insanlar bulunu
yordu. 

Uzun uzadıya bana bakdık

t:ın sonra : 

-- Zengin bir damara rastlama
re•z tal:imizdenmiş, dedi. Eğer, 

s en de çal•şırsan, çıkarılanın onda 
U rfoi alırsın. Dostuna gelin·~e : 

Derhal atıldım: 

- Julio seni alakadar etmez 
r~:•a y: rd m eder etmez, o ayn 

bir ;nesde, dünyanın en mesut in
J,an!arından biridir. 

Oradakilerden biri, hc:şin yüz
lü, kötü manalı olan gözk:-iyl~ 

b~ze l.Jakan bir adam, Luciello: 

- Yemeğe ihtiyacı yok mu oe
ci. 

- Diz onunla her şeyimizi pay
foşmz 1 dedim. 

Mamafih, Luciello'nın bana bi
raz kızdığının farkına \'arcım 

Bu, ufak .yapılı kolları uzun, insa
na Af: il:a gorili tesiri vere=ı bir 

ad:::mdı. 

Bir cabah ona, sabrım k:ılm1-
~ığı için: 

. - Arkadaş, dedim. Zannediyo 

~um ki nramızda bir ihtilaf var. 
Buna sebep ne? 

Omuzlarım silkerek: 
i - Sebebi beni aHikadar eder, 
~eo;di. Bugµnlük bu kadar yeter. 

Israr ~~bı'.ıcdim. Fakat, iki gün 
1

110nra, kulübeme geldiğim zaman 

llUldık!arın karıştırıldığını gör

\\iim: Muhakkak gizlediğim zar

!ledilen bir §eyin araştınlması ya
,Pdmıştı. 

İçinde kıymetli bir şey bula

•ınıştı. Bir kutu içndcki altın 

tozu hırsızın nazarı dil:;katini ccl 

.ı . Bütün n ... sılfit Larsen 
'in linrie idi... O halde? 

Bı n1a!'I bana bizzat anlattı. 

Eu ışi yapanın kım olduğunu 

~ı.la •• ı :. için kulübeden çıkın a, 
r-- · 'rarşılaştım. Gi:lüyc:-rdu, 

--··- le bana meydarı okuyan 
1 · - , a vard·. Keıd:md:·1 f :

mşim, Yumruklarımı kaldırarak 

ad:ım·n üstüne atıldım. 

Tam adama vuracağım zaman, 
nerede saklandığını bilmediğim 

J ulio aramıza girdi: 
Lucieıto': 

- Budala 1 diye homurdandı. 
Şimdi sana başkalarının işlerine 

karışman·n ne demek olduğunu 
gösteririm? 

Geriledi, yumruklarım sıktı, 

ve arkadaşımın suratına müthiş 

bir yumruk attı. J ulio hiç mu
kabele etmedi. Sadece sustu, 

geri döndü, bir şey olmamış gibi 
ırmağa doğru ilerledi. 

(, ,, cJaVika sonra, Lnrsen'in ya
nınd... idim. Vakayı anlattım 

Lars~n bana : ... 
- Luciello çok hasistir, dedi. 

Julio'nun kendi yerini alac~ğın
t:_:ı l:orkuyor. Sanki arl:adaşı

yediği he rşey onun cebinden çı-
1: yormuş gibi. Kendisinden bir 
~t..yler çc:.ldığ·na kanidir. 

- Biliyortun ki, kararla~tır -
dıkl .ızc!aı fazla bir şey almı · 

yorum. 

- Julio ne senin hizmetçin 
ne de şerikindir.Pck zeki olmı-

yan Luciello bir kabahatini bul· 

mak istiyor. Eşyl'larmı karıştır

ması da bundandır. Kendini kol

laman faydasız değildir. 

Larscn'in evh.den çıktıkta.1 

sonra Lucicllo'yu gördiim, dişle

rini gıc rtaralt bana: 

- Eğer namuslu bir adamsan, 

bugün akşam vakti kırmızı karın

.asının bulunduğu yere 

gelircin ya dedi. 
Hiddetle: • 

- Peki geleceğim! dedim. 
t'i .. mafih, o gittikten sanra 

~~-T,~9"- ~'"""-~ .... ~~' 

Bir cinaqetin 
kalır amanı 

beni • korku aldı. Kırmızı ka
rıncal .. r yuvasının korkunç bir 
şöhreti vardı. Buraya geldif;,im 
zaman öğrenmiştim. orada üç in
san ölüsü bulunmuştu. Galiba 
Larsen de beni bu ölenlerden 

birinin yerine almıştır. Fakat, 
bu adamların nas·] ve niçin öldii-

rüldüğünü bilmiyordum. Derhal 
bu adamların L\lciello tarafından 

kendilerini müdafaa etmek üzere 
oraya çağırılmış olduklarım dü · 
şündüm. 

Ne olursa olsun, güneş ufka 
yaklaşırken, bıçağı iyice mu:ıyene 
ettim, allahıma dua ettikten sonra 
yola diizüldüm. 

Luciello beni bekliyordu. Elin
deki sil5h güneşin son ışıkladyJe 
parlamakta idi. Hiddetle gidip 

geliyordu. Hiç titremeden ben de 
bıçağımı çıkardım, ve yürüdüm. 

Kırmızı kanncalar denilen yere 
dikkath baktım: Acaba har:gimi 
zin ölüsiinü, Luciello'nunkini mi 

yoksa benimkini mi karıncalar 

kemireceklerdi ?. 

.i\ramız<la yirmi adımlık bir me
safe vardı. Kırbaç şaklamasına 

b~nzer bir ses işittim. Sağımdaki 
ağaçların yapraklarında k rmızı 

bir parlakLk hasıl oldu, sonra Lu

ciello ·nun yere düştüğünü gör · 
düm: 

Bu facianın sebebini bir türlü 

anlıyamadım. Elimdeki bıçakla 

maymuna benzeyen adama doğ~ 

ru koştum. Hiç kıpırdamıyor • 

ciu. Yeni paı-lamağa başlıyan 

ayın ı§ıltları altında parlak solgun 
yüzunden akan kırm·zı kan çizği-

lcrini gördüm. İhtiyatla dokun -

dum. Ölmüştü. Nereden geldiği, 
ve kim tarafından atıldığı bilinmi-

yen biı kurşun kafasına isab~t 

etmi~ti. 
... ... . 

Ertesi gün, şafakta, evvel.'.i Lu

ciello'nun sebebi anlaşılmıyon ki

nini, sonra da kendisini öldüre.ı 

adamuı iamini öğrCAdirn. -
Deli J ulio yanımda idi, elinde 

altın :ı.ozlarım koytlui:u::ı :.~= ti.il' 
torba vardı. 

- Nı; istiyoI'sun? dcc1:m. 

Elindeki yükü ba:-ıa uza' .ı, :: ::ın

ra c.:11eri l.Joşalmca mam::sı ..tniaşıl

maz bir takım hareketler y"pma
ğa başladı. 

- I..a:-rıen ve öte':ilc· i.. hır· 

sızlar .. 

- Ne! ne der.~el: · 'hıc r::•m ? 
- Luciello'yu d:ı, L :ırn::n'i de 

öldürdJ m.. Çünkü b~ g .. cc dtm 

tozu dolu torbam :::::, k::çmak 
istedi .. 

- Nasıl ? ö~di.i:-•. 

Fazla bir şey s;;;yliycmecliın. 

Yerimden fırladım, gittim, ta-

bancanu alarak Lnrscn'in evine 
gittim. Bombc..ştu. J ulioya imm -

mak ıstemediın, kırın•zı J•arınca
lar yuvasına doğru lerkdim. 

Luciello'nun ya'nız be) ~z ke -
mikled knlm·~tı. Soııra,, nchire 

dofru ilerledim. Biraz ileride 

boylu boyunca yerde yatan bir 

şey gC:rdüm, yakkçtıı::ı: Lı::rsen 

idi. Yarasının çok ağır o:masma 

rağmen hala nefes alıyordu. 

Üstüne doğru eğildim, biraz 

hareket yaptırdım. Kurşun göğ -

süne isabet etmişti, Fakat kan ak

mıyordu. Biraz su içirdim. O za

man gözlerini açtı, beni tamdı
0

ve 
mırıldandı: 

- Sen dördüncüsün .. Lu::iello 
çok şiikür seni öldüremedi. Altı

nım saklamak istiyorduk, alt·nını 

anladın mı? 

- Beni de öldürecekti, fakat 

paylaşma zamanı gelince .. 

- Evet 1 diyebildi .. 
- Ya ötekileri? öt~kiler ne ol-

du? 
- Hisselerini aldılar, gittiler. 

Senin deli gece yansı hepsini 

sepetledi.. Korktular, bana da 

yapacağını, yaptı .. 

Deli J ulio'nun bu işleri naııl 

anladığını, ortaklarımın kafala -
nndaki kötü niyetleri nas~ı sezdi
ğil'i bir türlü öğrcncmo:cim. 

~ 
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