
Bugünkü Sayımız 
1 6 Sayfadır 

S J[llrut •Telefon: 23872 31 Blrlnclt:eşrin 1936 Cumartesi Sene: 5 - Sayı: 1722 

ı .. Genel Kurmay Başkam 
ırıareşal Fevzi Çakmak 

bu sabah geldi 
Bükreşte toplanacak Balkan devletleri erki.nıharbiye 

reislerinin içtimaında bulunmak üzere 

Pazartesi günü Hamidiye 
kruvazörile Romanyaya gidecek 

~ l'evz; Ça.'1cm4k 
'~e krııoo.zörü ' -

11ta~;l'tl Kurmay başkanımız Ma -
lltaa ..:n.ı Çakmak bu sabah Ankara. 
lllat ._::ıze gelmiştir. , Genel kur. 
- ilk nınuz, Haydarpaşa gann. 
'- 'tt dert nıerashnle karşılanmış. ka. 
ltıırıe ae:!: askerlerimiz.den birer müf. 
~ r~mini ifa etmiştir. 

~l'atal Fevzı Çakmak Hamidiye 
~le pazartesi gilnii saat on 

dörtte buradan Köstcnceye harekete. 
decektir. Bükreşte toplanacak olan 
Balkan Antandı erkbtharbiye reisle. 
ri xonseyinde hükumetimizi temsiJ 
edecek olan Mareşal Fevzi Çakmak 
gene Hamidiye kruvazörü ile limanı. 

mıza dönecektir. Hamidive o zamanll 
kadar Köstence limanında bekliyecek 
tir. 

Bağdadın 
bombardımanı 
\lNelleeslode lcak kobloesl deiiştl 

aziyetin elan karışık 
olduğu anlaşılı yor 

~ )'ı lılr_ ieıı-. - olan Ila!'idattao< bir göriüıilf (Yamı 2 incide) 

lltJoslavlJa Başvekili 
Are · fehrimize geldi 

ı~ra görüşmeleri hakkmda 
ır resmi tebliğ çıkarlldı 

.a ,,., 
~ t..;! (-, 

merasimini Ba§
(Yaıw 10 uncuda) 
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1914 - 1918 

Son Ehli salip muharebeleri 
Mareşal Allenbi Filistinde Türk ordusunu 

nasll mağlup etti? 
Ölüm, ölümlerden daradar kurtulut, casusluk, mukabil casusluk, pusu, istıhbarat bürolannm eıran, ıimdiye 
kadar bizde yazılmanut ve bir çok safhalan karanlık kalımı bulunan bu tüyler ürpertici mücadeleyi adnn admı 
takip eden bir İngiliz hava zabiti keneli görü,Ieriyle dinlediklerini anlatmaktadır. 
Casusluk aafhalarile dolu olan ve bin bir tehlikeli macerayı içinde toplayan bu muazzam eserin tefrikaama 

\ 

Pazartesi günü başhyoruz 
Bu harbe ittirak etmİf bulunan Türk ukerlerinden rica ediyoruz: Bu zabitin hataları var mı? Bize bildiriniz. 
Tarihe büyük bir yardmumz dokunmut olacaktır. 

Bu eser yalnız bir harp blkAyesl değil aynı zamanda 
başlıbaşına hakiki bir romandır 

Eserden bir parça: 
Kabirede iatlhbarat fUbuln1n ptl beni odum& çatırdı 

ve ytlzümft k&rp Adeta h&yJanrcuma: 

- Bul ve anla! TUrkleriD hangi yoldan ceidlklerln.1 ve 
nereainl TUr&C&k1arJDı öğrenmek 18t17ormn, dedi. 

Bu hClyWc bir emlrd1. Fakat. ben adece: 
- Bqilstüne! - dedim. 
Odadan çıkmaya d&vrandmL Daba çıkm&JDJıtrm, ki 

beni tekrar çagmıı. Sertliğl geçmf§tl. Şimdi ııeainde h&klld 
bir tellt ve üzüntü titremesi blaeedl11yordu: 

- Gllney ! • dedi. Keaelen!D ebenımtyeUne dair AD& 

uzu:ı uzadıya çene çalmaya hiç lüzum g&:mtlyorum. Bunun 
bUyUk Brttaııya lle m1ltteııklerl için ne 6ldOi'Octl bir darbe 
ol&btleceğiDl een de beDlm kadar blltndn. YOdmQ kara çı. 

··-···----
Çanakkalede 

ölen 
Alm•n aakerlerlnln tcemlklerı 

~"";tf:itt;:·-
Ya,rm sabah ~aleden kapalı 

sandıklar içersine itina ile yerleştiril· 
m.iş büyük harp batıralan getirilerek\ 

Boğazın sessiz suları keriarında bir 1 
bahçeye indirilecektir. 

Bir müddet sonra bu sandıklar açı
larak içersindekiler • gene ayni ihti
mamla - çıkanlıp bu bahçen.in top
ra.klanna tevdi edilecektir. 

' . ' 
Orada toplan, develeri ve atları De 1lç Tllrk flrkuı 

orduglh lrurmu§tu. ltıaanı tasalandırmaya bu k&dan bile 
.kAtlydL Fakat biraz aonra gördUklerim kara B&Çlanmm 
blr&n içinde ağarmasma ııebep olabllirdL 

Kreas von Kre83en§tayn'm hiç de §akaaı yoktu. Çok 
ddcll bir i§e girişml' olduğu &§lkArdı. Türkler bu çelik tek.. 
nelerle ııallan, kızartma tavasından bqka bir §ey olmayan 
Sina ç61UnUn bir başından öbür ucuna kadar, omuzI&rmda 
t&§ıyacakl&r ve bUDla.rı SUvey§ kanalını geçmek için kulla. 
nacaklardı. 

·--·--·------

Ebediyete Varm.Jf insanların ikinci 
seyahatini teşkil edecek olan bu hidi- Cwmhutiyet BayramA müna8ebetiyle A nkarada yapı7an geçit resmini 

taf Biüitıyle yazmıştık. Bugün d.13 bu güzel geçit resmine dair bir fotoğraf 
koyııyoruz 

se, büyük harpte Çanakkalede ölmüş 
Alman askerlerinin kemiklerinin, Ta

rabyadaki Alınan elçiliğine ait bahçe
ye taşmmaSidır. 

Uç gi1n evvel Çanakkaleye varan 
bir vapur, bir müddettir mezarları a
çılarak kemikleri toplanıp sa.klamnI§, 

büyük haile fedailerinin İstanbula ge
tirilmesine memur bulunuyordu. Va

pur, orada gömUIU bütün Alman as
kerlerinin kemiklerini hlrnilen yann 
saat tam altına llma.nnnıza girecek-

Arnavutköyünde 
otomobil kazası oldu 

f 

Hanende Nebile ile Hafız 
Yaşar ağır yarah 

1 

1 

tir. Bu gece sa.baha karşı Arnavutkö- hastaneye yatmlmıyarak evlerine g&ı 
Ölil Alman askerlerinin ba.loyeleri yünde bir otomobil kazası olmuş, dört derilmi§lerdir. 

Tarabyada.Jrl mea.rlığa gömülürken klş1 yara18l1Dllfbr: Takalmdekl kaz• 
bir din! lyin yapılacaktır. İçinde hanende Hafız Yaşa.rla Ha- Dün ak§am Taksim meydanında da 

Sinek 
istilAsı 

Eskiden dUkOlen 
çUplerşimdt yakılıyor 

Şiıli ve civarındaki sinekler - be • 
lediyenin almak istediği bütün tedbirle
re rağmen - artık tahammül edilemiye
cek bir halde artmııtır. Bunda I01l iki 
üç gündür fevkalade güneıli ve lodos 
giden havalann tesiri de olmuştur. Si • 
nek afeti artık Beyoğlu rnınta:kasmı ta
mamile sarmak vaziyetindedir. 

Belediye, çöpleri Bulgar mezarlığı ar 
kasında kısmen yakarak, kısmen de gö· 
merek ortadan kaldırmağa çalıımakta
dır .. Fakat bu defa da Bulgar mezarlığı 
mUtevelJi heyeti burada çöplerin yan
masından dofan pis kokudan Ye gamm
rnesinin husule getirdiği çirkin manza· 
radan §ikiyete karar vermiıtir• 

nende Nebilenin ve isimleri öğrenile- feci bir kaza olmuş, küçük bir çocuk 
miyen diğer iki zatm bulunduğu 1441 otomobil altında ezilerek ölmüştür. 
numaralı hususi otomobil sabaha kar- Vaka §Öyle olmuştur: Sa.at dokum 
şı sa.at dörtte İsta.nbula gelmek ili.ere on geçe Taksimde abide etrafında do
Beibekten hareket etmiştir. !aşmakta olan fırıncı Haşime ait 639 

Otomobil AmavutköyUnU geçip Def numaralı hususi otomobil, tam abdets
terdar burnundaki köşeyi dönerken hanenin önilnden geçerken, o sıralarda 
yolun solunda duran 833 numaralı hu- karşı tarafa geçmek isti yen nane şe

keri satan on Uç Ya§larıiıda İhsan is
mindeki çocuğa çarparak altma al
mıştır. 

Vakayı gören polis memuru yaralı 
nlmı§, içinde bulunan dört yolcu da küçüğü derhal Beyoğlu hastanesine 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. kaldırtmışsa da küçük İhsan beş da· 

sust otomobilin arkasına çarpmıştır. 

Sademe §lddetli olduğundan 1441 nu
maralı otomobilin bütUıi camlan kı-

Bu otomobilin ön tarafı hayli ha.sa- kika sonra can vermiştir. 
ra uğradığı gibi 833 numaralı otomo- ---.,.-'-----'"""'."'""-----
bilin arka tarafı da ezilm.i§, çarpışma- Çetin kaya istasyonu 
dan sonra elli metro kadar ilerliyerek yarın açılıyor 
17 numaralı evin duvarına çarpmıştır. Sıvas - Erzurum ve Malatya hatla-

Kazadan sonra yaralılar hemen nnın birleşme noktası olan Çetinkaya 
çağnlan sıhhi imdat otomobili ile Be- istasyonile yeni kısımlann açılma resmi 
yoğlu hastanesine kaldmlm?§larchl". yamı, Nafia wlılletl namma Sıvaa va
Hatız Yaşarla Nebilenin yaralan ağır tisi Nanni Teker tarafından yapıla • 
dır. Diğer iki zatm yaralan başların- eaktır. Bir hususi katar davetlileri &
dan gayet hafif olduğundan kendileri vastan Çetinkayaya götilreoe\.tiıı 



z· 

Alnıan değirnıencisi 
ve Türk fotoğrafçısı 
.Matbuat· sütunlarında birkaç gündür - pek de inanamadık - okuyoruz 

ki istanbulda büyük idare amirleri, bir gazete fotoğrafçısını vazife ifasından 

menetmişler, bu men'i, kanuni yollardan değil de hodbehot yapnuşlar. Fakat bu 
idare imirleri, hareketlerini henüz izah etmiş olmadıkları için, bu ağır ittilıamın 

doğruluğuna hükmetmemeği efkarı umutniyeye tavsiye ederiz. Çünkü, anha min
ha, bu memlekette, Teşkilatı Esasiye kanunu olduğunu büyük memurlarımız bil
miyorlardı derneğe kimsenin dili varır mı? 

Ana yasamıza göre, bir ferdi, çalışıp hayatını kazanmaktan kimse menede
mez. Halbuki o fotoğrafçıyı, (ki eline de musaddak bir vesika verilmiştir) vazife 
si mahallinden mükerreren kapı dışarı c::tmek, yalnız onun elinden ekmek para

s ;:ru almak değildir; mensup olduğu müessesenin de ticaret serbestisine ket vur
mak demektir. Kaldı ki, bu dürüşt muamelelerin vo.tani vazifcl~r ifası esnasın

da yapıldığı bile Jddia olunuyor. 

Diğer refiklerimiz, bu işi, hafif mevzulara tahsis olunan sütunlarında mev
zuubahs etmişler. Bana kalırsa, vukubulmamış olduğunu temenni ettiğim bu 
iş, bir siyaset, hem de ehemmiyetli bir siyaset meselesidir. Cumhuriyet idare i
mirleri bu gibi bir hareketi maazallah yapmış, yahut inşallah yapmamış bile 

olsanr, böyle bir bahis açıldı diye, mevhuma hitap ederek, protestolar yağdır

mak ve Cumhuriyet memurlarının müşterek manevi şahsiyetlerini bir şaibeden 
tenzih etmek matbuatın borcudur. 

Adamın birinin güzel, gür bir sakalı varmış, üzerinden fare geçince, "yol 
olur!,, diye kesmi§... Böyle bir dedikodu çıkınca da, kanunsuzluğa yol olma· 

sın endişesi bizde hakim olmalı, Cumhuriyet rejiminin bütün hür havasile 
ciğerlerimizi doldurmalı ve sonra hançeremizin bütün celadetile haykırmalıyız: 
Teşkili ti Esasiyeye hürmet!,, 

Eski, orta ve diğer devirlerin bütün kuvvetli rejimler! sırf kanuna riayet 
saycsiqde tutunmuş, payidar olmuştur. Bir değirmencinin büyük Frederik'e: • 
''Almanyada hakimler olduğunu hükümdara söyleyin!,, diye haber yollaması, 

nesillerdenberl, Almanların göğüslerini "biz de adalet vardır!,, gururile şişir -

mittir ve başlarının iftiharla dik kalmasına sebebiyet vermiştir. Diktatör mesa
besindek'i Ruzvelt, "kanunu esasiye mugayirdir!,, diye karşısında bir levha çıka 
rıhr çikanlmaz tıpkı "tehlike var!,, yaftasını gören bir şoför endişesile icraatına 
fren vurmuıtur. 

Cumhuriyetin kanunları ve Türk vatandaşının çalışma hürriyeti ise, ne Ha
nmOrrqit adaletinden, ne deAlman değiımencisinin hllrriyetinden aşağıdır!. 

Hiç kimsenin - Bahusus eline bir idari iktidar emanet edilmig olanların -
hodbehod "icrayı kaza,, edemiyeceklerine cumhuriyet vatandaşlarının zaten i· 

manlan vardır. Bu vesileyi fırsat addederek bu imanı kuvvetlendirmek, rejimi
mb:in manen bir kat daha kuvvetlenmesi için §Clrttir. ! 

Hüseyin Faruk TANUR 

~Is an a ihtilftli 
hfıadrid etrafındaki çenber 

darahyor 
İspanyada.ki da.hill harp bütün şid-l 

detiyle devam etmektedir. Ast menba
la:rdaıı verilen haberlere göre hükli
met kuvvetleri, yabancı mamulatı si
lAhlar ve tanklarla - hatta yabancı 
kumandanların iştira.kiyle - M.adridin 
cenubu ga.r.bisinde bir hücum yapmış
lusa da mağlOp olmuşlardır. Bu ara
da Uç 'Yabancı hUcum tankının da asi
ler eline geçtiği haber verilmektedir. 

Diğer taraftan verilen habere göre 
a.ffiler umumi hücum emrini beklemek
~irler. Hilkfunet kuvvetleri de takvi
ye kıtaatiyle beslenmiştir. Zannedildi
ğine göre hUcum iki defada yapılacak· 
tır. 

Giudadrea - Aranjuez demiryolu a
siler tara.fmdan kesilmiştir. 

Cumhur reisinin teklifi 

Verilen bir habere göre cumhurrei
si. Azana iki tarafın fiili işgali esası 
ilzerlne Burgos hilkumetine bir miitn· 
reke teklifinde bulunmuştur. Bu tek
lüm general Franko tarafından red· 
dediieceği söylenmektedir. 

Balear adalarındaki ltalyanlar 
Verilen bir habere göre Balear ada

lnnndan biri !ta.ıyanların işgali altın
dadır. İngiliz Ba.5Vckili Baldvin Bale
nr adalarından lnituınm ltalyanlar ta 
rafından işgali meselesi hakkında da 
:c:unlan söylemiştir: 

"Balear &;dalarındaki bu vaziyet 
hakkında oldukça. tam malumata sn
hip bulunuyoruz. Arzu ederiz ki hu 
malUm:ıt yalan !}Iksın .. , · 

Sovy.etl erin yap'ı,Cı yardımlar '1 

Daily Eksprexs gazetesinin lstanbul 
munabirinin gazetesine yn.zdığı tel-1 
ITTafa göre aon hafta 7.a.r.fmda boğazlar! 
mlntakasmdan 23 Sovyet vapuru cep
hane 'Yliklil olduğu halde Akdenizc 
cıkmıştır. Vapurlnrdan 15 i İspanyaya 
gitmiştir. D'ğer se'dzinin gittiği yer 
mall\m değildir. 1 
Diğer taraftan Vilüdivos toktan gelen 

ne Sovyet vn.pun1 Süvcyşten get;crcl{ı 
A.kdenize çıkmıc;lnrdır. Bu vapurlar<la 
hn.rp ?cva%nnı taşımaktaydı. 

Muhabir telgrafına, Sovyetlerin Ka
radeniz donanmasının boğazlardan 

çıkmak için Ankarada.n müsaade iste
diği şayialarını da ilave etmektedir. 
Zaptedllen b r Sovyet gemisi 

Asi harp gemileri dün Barselon a
çıklarında bir Sovyet gemisini daha 
çevirmişler ve cephane olan yüküne 
vazıyet etmişlerdir. 

Kamutay 
Atatürkün nutkile 

Yarın açıhyor 
BüyUk Mlllet Meclisi yarın yeni iç

tiına devresine başlıyacaktır. MecUs 
Reisicumh11r Atatilrkün nutku ile açı
lacaktır. Bu yıl da Büyük Önderin 
söyliyeceği nutka ehemmiyet veril
mektedir. 

Nutuktan sonra riya.set divanı ve 
meclisi idare amirlikleri intihabı ya
pılacaktır. Encümenler intihabı mec
lisin beş gün sonraki yapacağı celsede 
icra olunacaktır. 

Muşta 

At yarışı galibi 
Katil oldu 

Muşta yapılan bir at yarışı müthiş 
bir facia ile neticelenmiştir. 

Dörtgöl arasındaki bu at yarışı on 
kilometrelik bir yol üzerinde yapılıyor
du. 
Yanş başladıktan biraz sonra Vela

nın oğlı.i Yusuf en öne geçmiştir. Fakat 
yolun yarısından sonra Ali isminde biri 
birden yarışa katılmı~ ve daha önden 
gitmeğc başlamışur. Buna rağmen Yu
suf yarışı kazanmış ve ikramiye olan 
dört öküzü de almıştır. 

Halk Yusufu tebrik ederken Ali de 
gelmiş ve o esnada aralarında bir mü· 
naza:ıı başlamıştır. Kavga esnasında 

Yusuf hançerini çekerek evvela Aliyı 

müdafaa edenlerden Zevali vurup öl • 
::türmüş sonra da Aliyi ağır surette ya· 
~-ılamıştır. 

Yusuf tutulmuş ve adliyeye verilmiş· 
tir. 

HABER - Akşam postası 

Ne denıek istiyorlar? ........................................ ______________ __ 

Antakya ve Iskenderun 
Suriyeden ancak vatanilerin 
kanı bahasına ayrılabilirmiş! 

Halepte bir camide Vatani partt-;:l rabcr hareket ctmğ karar vrmişledir. 
reislerinden birinin söylediği bir nu. LUbnanhların kararlar 
tuk 'l'iirk Ankalya ve Iskenderunda 1 

Suriye - Fran.sız anlaşmasının, derin akisler uyandırmıştır. 
.\luahedenin ilanı günü Halep!!> Suriyenin muhtelif mrntakalarında 

Zekcriyya camiinde Vatani partisi büyük itirazlara ve gütültülü miting. 

reislerinden doktor Abdurrahman ta. lere sebebiyet verdiği gelen ba~rler. 
rafrn1an söylenen bir nutukta şöyle den anlaşılmaktadır. Bu meranda 
deni:miştir: Berutta şimali Lübnanlılar büyük bir 

"- İskenderun ve Antakya san_ toplantı yapmışlardır. Toplantıya 

cağına gelince; boralar Suriye top. Sayd.t, Balebek Sur \'e Cebelülame!. 

raklarmdan ayrılmaz \'e ayrılamaz! den birçok heyetler· ve Berutlu bin 
Bunuı:ı ayrılması ancak kanımız haha. lerce genç iştirak etmiştir. 
sına ol ur!,, 

Hu açık meydan okuyuş sancak 
Türkl<'ri tarafından nefretle knr:;ılan 
mrştrr. 

intihap geri bırakıldı 
.Suriye rnebusan meclisi seçimi 

birço~ aleyhte sebeplerinden dolayı 

iki ay geri bırakrlmıştır. 
Sancak Türkleri ne vııkit olursa 

olsun intibaha girmiyecek~erdir. 
Ermcnllerın kararı 

foplantıda evvela riyaset eden 

Selim Ali Selam bey .söz söyliye. 
rak Suriyede Arap vahdetinin lüzu_ 
mundan bah..c;;etmiş ve Lübnanlıların 

fikri surolmadan Fran.!ila ile Suriye. 
nin muahede yaptığını ve Lübnan içh 
de şimdi mahalli hükumet erkaniyle 

J<~ransıı arasınd'.l müzaker~Jer olduğu. 

nu haber vermi , şimdiki hükumetir 
böyle bir şeye salfıhiyeti <llmadığına 
işaret etmiştir. 

Doğru 

değil mı 
( 11 '774) 
( 1174) 

Bu iki numaranın da .wo1811Rll''ıll 
rinde ne işi var diyenlel" 1*"'1''1'.'111 
tır. Böylelerini diiha faz'la 
bırakm.am.ak için yazıyonııwa. 

1714 rakamlaruıdan hangia 
tiindür diye bir sual sorulaa 
cevap 1774 olur. Fakat, 1600 
ha büyük gibi görünen bu 
bir otomobile, ötelı.-:inin de bir 
arabasına ait olduğunu dllfll 
ilstünlllğünü anlarsınız. l:ı baı 
ğil, bu 174 numaralı tramt)Qf 
sı 1714 numaralı otomobilita °" 
dan ycti.şerek freni tut1llOlltlt 
çarpmt§. Zavallı 1714, öndeld 
ka tramvay araba.siyle 17 4 
eziliyormtl~. 11.+ muayeu 
freninin bozuk olduğu an 
§altılarak depoya çekilmi§. 

Bozuk frenli arabanın yt.llfld 
dıtğunıı sanmamalı, bütllJI 
gözden geçirmelidir. Bfa, ... 
aTa§tırma ile QUtün arabal4ntt 
ya çıkan'üıbil.eceğini zannot.lfy 
tmıbul h<ılktnın hayatını iatUı 
memeliyiz. l'aşnak partisi müste3na olmak 

üzere, İskenderun ve Antakyanm bil. 
tUn e,..menileri 1'Urk ekseriyetiyle be. 

Tnplantıda birçok söz ~öyliyenler -------------~ 
olmuş ve hep Lübnanın Suriyedf'n 

içeride : 
• Bugün milll biriktirme ve arttırma. gU.. 

nQdQr. Her 9elle bugünde halk bankalara 
daha fazla mevduatta bulunur. Bllhusa kU. 
çUk mektepliler bunların bqmda gelmekte.. 

ayrılması lüzumunda ısrar edilmiş . 
tir. Fakat neticede su }·ulda karar 
alınmıştır: 

1 - Lübnan müslümanları Sur:. 
yenin bir cüzü olduklarından memlc. 
ketlerinin Suriye il4'! birleşmesi. 

2 - Hıristiyan1ann sakin bulun. 
dukları yerlerle Suriyenin ittihadı. 

3 - Fransa ile akdolunacak mu. 
dlr. ahedede islam ve hıristivan cemaat. 

* Emin6nU kazası içindeki 11kınektcp ço. 
cuklarmı okumağa ~t:ırmak ve fakirlerine 
kJtnp vermek üzere hazırlanan çocuk ktı • 

)erine hukuk müsavatı ,·erilmesi. 

Tarablusşnrnda dahi muhtelif ce. 
tUphaneal bugün 17 de aç,ılacakt.ır. maat ''e sınıflar tarafından teşekkül 

• üniversitede geçen sene olduğu glbl eden bir toplnntıda Tanbulusşamla 
bu yıl da halka mahau.ıı konferanslar tertip 
cdllmlıtır. llk konferans salı günU profe • 
j!Sr Nlaen taratmdaıı verilecektir. 

• 8Urp Agop pıeu.rııgmdan aonra U•rln
do G'tU:t'J "u a1ıtJl' Dl!l8far ouıumw ~ıarm 
da mahkeme yoluyla aldlyeUnin anlaşılması 
için belediye te§ebbllslere glrl1ml§t1r. 

tcYabHnfn Suriyeye ilhakı •ehinde ka. 
rarlar verilmişti. Bu kararlar Suriye 
ve 1.i.ihnan ve Fransa hükumetlerinin 
ait o!duğu makamlarıyla Milletler Cf! 
miyetine telgraflarla bild!rimiştir. 

• Bergama müzesi ve Bergama Akropo. ----------------

Juna giden yolun kü§at resmı dUn tzmır va. Ba 9- d ad 1 n 
ll8l ta.rafmdan yapılmı§trr. 

* Bu sene Almanyanm kendi meyve 1ırtJ.b. 
salAtmm iyi olmaYJ§t, Almanyaya föracat bomba rd 1man1 
yapan lspanyadakl dahlll harp, Yugoslavya, 
ve Bulgaristan!& Çekoelovakyada da mah • 
ınılUn bozuk olU§U yüzUnden bu memlekete 
çok meyve ihraç etmemiz imkAnla.n hasıl 

olmaktadır. 

• Ç!çckçUer cemiyeti Ankarada bir çiçek 
satı§ merkezi kurmuııtur. 

* Cumhuriyet bayramı mUnaseebt!le Şişli 

halkevı 200 çocuk glydlrmlştlr. 
• Belediye mUhendialerloden biri klSylU 

göçmen evlerinde k6ylUnUn kendi vaaıtaıa. 

rile yapabileceği blr inşa tarzı bulmuş ve 
blZim memleketimize uyan bu ln§a tarzını 

al~kadarlara arzetmlştir. 

Dün akşam Londra radyosu trakta 
askeri bir isyan çıktığını haber verdi. 

EvveUi pek vazıh olmayan bu isyan hak 
kında sonradan gelen haberlere göre 

askeri bir hareket neticesinde kabine 
düıürülmüştür. 

Askeri hareketin ' başında 1933 de 
Asuri isyanım tenkil eden kumandan 

Stıkı Bey bulunmaktaydı. Hareket bir 
hayli giddetli olmuı. Bağdat üzerinde 

• Sultanahinettekl Uca.ret ve sanayt müze. uçan tayyareler hükftmet binalanna 
al tamamen .Ankaraya taşm.ml§tır. bombalar ve meydanlara halka hitaben * BalarköylUlcr, yeni orta mekteplerlnln 
kUııat remılnJ dUn bUyUk merasimle yap • 
mıılardır. 

• Yugoslavya ile yapılan yeni ticaret an.. 
taşması piyasada fevka!Ade mllsatt tesir hu. 
sule getirmiştir. 

Dışarda: 

• Yunan hava müsteşarı Yunanlstanm 
yeniden 30 tallın tayyaresi yapbracağmı ve 
bunların Falcr tayyare fabrikasında inşa 
edllcceğlnJ söylem~Ur. 

• Belçika Ue ltalya arumda yeni bir ti. 
earet &nl&§mMı yapılması için BrUkselde mU 
zakerelere başlanmıştır. 

• Pragda bulunan Romanya kralı Karol 
dUn eski cumhurrelsi Masa.ryk'i ziyaret eL 
mlş ve Sokol tqkllAl.I merkez evıru gezml~ 
tir. Kral bundan ııonra CUmhurrclsi Bcnes 1. 
le iki memleketi ala.kadar eden meseleler 
Uzerlndo glSrll§mUştUr. 

* Son gtµııerde İtalyanın 12 adadan biri
ni Almanyaya deniz UssU yapmak Uzere ver 
dlği bazı Avrupa gazetelerinde yazılmakta.. 
dır. Maama!ih bunun, Rodosta Alman hava 
postaları için verilen mUsaadeden doğan bir 
şayta olduğ'u anlaşılmaktadır. 

• Framanm l<ra.!lyet taraftan Actıon 

Françalş gazetesi dlrektörU Charles Maur. 
rasse hakkındaki katle teşvik kararı tem -
ylzce tasdik edildiğinden bir lokantadan çı. 
karken tevkif olunmuştur. 

* Fransada f&§lstlerle komUnlsler ara • 
sında dUn de bir çarpışma olmuş, birçok kim 
scıer ynrnlanmıştır. 

• Bulgar kralı llorls dUn Varna limanında 
bulunan Almanların Emden kruvazörUnU 
gezmiş Ur. 

yazıltnıı beyannameler atmışlardır. Bu 
esnada hükumete bir ültimatom gönde· 
rilerek iki saat zarfında istifa etmesi 
bildirilmiştir. 

Nihayet Başvekil Yasin Hatimi pap 
bu tehditlere boyun eğerek dün saat 

13 de krala istifanamesini vermiştir. 

Kral siyasi ricalle istişarelerden sonra 

yeni kabinenin kruulması işini Hikmet 
Süleyman Beye tevdi etmi§tir. 

Yeni kabinenin kurulmasından sonra 
asayişin salah kesbettiği söylenmekte • 

dir. 

Askeri darbei hükumetin ordunun 

Yasin paşa kabinesinin siyasetini be · 

ğenmemesinden ileri geldiği anlaıılmak 
tadır. Bu hareketin batında bulunan 
Sıtkı Bey maruf Kürt ıeflerindendir. 

Hareketi yapanların bilhassa İngiliz -
İrak muahedesine muhalefetleri tebarüz 
etmektedir. 

Darbei hükumet ve kabinenin istifa
sından sonraki vaziyet hakkında trak· 
tan fazla malUmat alınamamaktadır. 

Yalnız tayyare bombardımanının Bağ • 
datta epeyce hasar yaptığı ve vaziyetin 

elan karışık olduğu muhtelif menbalar· 
dan verilen nakıs haberlerden anlaşıl· 
maktadır. 

Asilerin muvafakatile iş başına gelen 
hükumet frakın tam istiklali taraftarı 

ve İngiltere ile herhangi bir anlaşma 

lngiliz Kralln 
mektubu 

Boğazlar konfera 
nı m~~ ut bir mi 

gösteriyor 
İngiliz kralı sekizinci Ed 

ta geçtiğindenberi ilk dda 
parlamento azasına hitap 
mektup göndermiştir. 

Parlamento toplantı~ının S 
şi teşrinde yapılacağını bu m 
bildiren kral mütefevva ha 

av.:1Waao ul\Jw&u•n ır:--"• 

hassa Mısırla Jngiltere arasın 
tifak muahedesini zikretmek 

Kral Sekizinci Edvard. htl 
mektubunda Boğazlar konı 
nın müsbet neti~inin atf lçla 
bir misal teşkil edeceğini ehem 
tebarüz ettirmektedir. 

Kral Lokarno muahdeslnl 
eden beş devletle temas halla .. 
nulduğunu ve 23 temmuzd'.l Bel 
İngiltere - Fransa arasında 
dilen bf r anlaşma esası üMrl .. 
lan müzakerelerin devam e 
yıtt.a:ı sonra para anlaşmam 
sızlanmt. siya.sası hakkındaki 
teşrih etmektedir. 

~eklzlnci Edvard 111 

bir kısmında hpanyR ahvaU 
şöyle demektedir: 

"Son Uç ay içinde Jspa 
selerinl büyük hir dikkatle 
tim. lnglltere hlikQmt>ti be.-ıf 
ispanya halkına yardım fi 

mıştır. Hukumetin rlafmf 
bethaht muha.. .. amayt mf' 
ye çalrşmak şeklinde tecelli 

İngiltere hu kastla edem= 111 
paktı yapılması hakkındaki 
teşebhUsüne arka olmuştur.,. 

Göz doktoru 
General Esat 

Üniversitede ilk göz 
kUrsüsUnü işgal eden ve f 
yıl profesörlük yapan Doktd 
Esat vefat etmiştir. 

Doktor General Esat, m 
zin fen ve ilim Aleminde r 
mevkii olen bir r.attı. Bu 
biplerinin hemen hepsi ond 
dir. Merhum bir aralık sıh 
rU umumiliğini yapmış ve 
de milliyetçi hareketleri 
İngilizler ta.rafından tevki 
Meltaya sUrUlmUştU. Mal 
şünde doğru Ankaraya gi 

Son ecnelerde hastalığı 
evinden çıkamıyan merhunt. 
kalp sektesinden vefat e 
ze!!i yann 11.30 da Ka 
evinden kaldmlacaktır. 

• FransA huttCımetlnln yeni bahriye prog. 
ramında tonaj yekCınu -47.000 olan 51 bahri 
cliziltamm lnşn edllmcsl derpl§ edildiği ha • 
ber verilmektedir. aleyhtarıdır. • •• , •••••••• 



Güzel sanatlar 
akademisinde 

Kendinizi 

Tarlalardan 
mahsul 

Başvekilimiz ismet İnönü aon seya
hatinde köylüler bilhassa zirai asayiı 

noktasından §ikayette bulunmu§lardı. 
Köylü, Başvckilimize gelen gesen yol· 
cuların tarlalardan öteberi koparmaları 
yüzünden köylerinden uzaktaki tarlala· 
n ekemediklerini söylemişlerdi. 

Başvekilimiz Ankaraya döner dönmez 
derhal bu hususta icap eden tedbirlerin 
alınmasını alakadarlara bildirmitler • 
dfr. 

Dahiliye vekaleti bunun üzerine zi
rai asayi§ hakkında vilayetlere mühim 
bir taminı göndermi§tir. Tamimde, zi-

raate elveritli arazinin tamamile zer'e
dilmi§ bir bale gelmesi matlQp oldu-

ğundan mahalli idare Amirlerinin derhal 

Polislerin 
yeni elbiseleri 
Son teşrin içinde 
dağıtılmış olacak 

Glresunda 

Bir paşazade 
dolandırıcı 
Yakalanarak 

şehrimize getirlldl 
ıJu sene fındık satı~Jarından i)i 

para kazanan Giresunluları dolandır. 
mak üzere oraya giden ve 

bar sahibi süsünü yeren 

kendisin<: 

Sait Cemil 
isimli bir kibar hırsız şehrimize geh. 
rilmiştir. 

Bu hırsız ve dolandırıcı hakkınd:ı 
"Yeni Giresun" rerikimizin nrdiği 

malumata göre bu adam, merhum 
doktor Cemil paşanın oğlu imiş, as:i 
ismi de Mehmet Saitmiş. Kolejde tah. 
silini bitirmiş, Londra, Paris Berlin. 
Roma gibi Avrupa şehirlerinde dola~. 
mış ve birçok lisanlar öğrenmiş imis. 
Hatta doktor Taptisın on bin, Hilali. 
ahmer rüesa.cnndan birinin de iki bin 

lirasını dolandırmış. iki defa mahktln: 
olmu'.} imiş. Refikimiz, bu adamın 
evvelcP Beyoğlunda bir kuyumcunun 
binlerce liralık mücevheratını çalmış. 
bu sebeple de bir seneye mahkum ol. 
muş 1-ulunduğunu da ilav ediyor. 

Şark 
Demiryolları 

Mllzakerelerlo ikinci 
Bundan bir müddet evvel polisle. kısmı pazartesiye 

rimlz için kabul edilen yeni kıyafet 
şeklihln bu cümhuriyet bayramında başlıyor 
tatbiki mukarrerdi. Fakat elbiseler Öğrendiğimize göre şark şimendi. 
tamamiyle yetiştirilemediğlnden bu ferleri lmtiyaziyle cer ve nakil 
sene yalnız Ankaradaki geçit resmine T88ıtalannın satın alınması için An. 
iştirak eden polislerimiz yeni elbise. karada Nafıa Veklletiyle şirket mu. 
Jerini giymi~lerdir. rahhasları arasında cereyan eden mU. 

Yeni kışlık elbiseler bu şekle gö. zakerelerin teknik komisyonlarda bu. 
re yapılmaktadır. Son teşrin içind~ lunan tarafı da halledilmiştir. Komis. 

yonlarda fiyat cihetinden başka umu. 
-t 'hfltfl• --·leler ~. edil......._ 
fdl. Bu tetkikler nettcestnle easta 

Emniyt müdürleri de ayni zaman. 
da, bu ay içinde yeni şekilde elbisele. 

rint giyeceklerdir. Emniyet müdürle. 
rinin "e emniyet memorlannın elbise. 
}erinin yakalan açık ve µantalonlar; 
kilottur. Emniyet mUdür!erJ ve me. 

murlan manevra kayı~ takacaklar. 
dır. Şimdiye kadar emniyet müdürle. 

rinfn resmi elbisesi yoktu ve sivil gl. 
yfnirlerdi. Bundan sonra vazife ha. 
linde resmi elbise giymeleri mecburi. 
yeti nrdır. 
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tam bir mtitabakat hasıl olduğu '1nka 
radan şehrimizdeki aH'lkadar mahafi. 
le gelmiş olan maliimattan anlaşıl. 

maktadır. 

Meselenin teknik komisyonlarda 
tetkiki neticesine kadar bir kısım şlr. 
ket murahhasları şehrimize gelmiş 

]erdi. Müzakerelerin umumi mahiyet. 
te te'~rar pazartesi günü başlaması 

mukarrer olduğundan murahhasların 
yarın akşam Ankaraya h:ıreket ede. 
cekleri anlaşılmaktadır. 

Komisyonlarda tetkik edilen mev. 
zular umumi surette bir dt>fa daha 
görüşiJldiiktt>n sonra derhai satın al. 
ma fiyatı üzerindeki teklifler tetkıl-. 

edilecektir. Şirket istediği fiyat hak. 
kındaJd son tekJifini bundan o;onra 
yapa-:aktrr. 

şaşırmayınız ve •• 
(Zavallı) imzası lie aldığımız mektupta deniyor ki: vaziyette değiliz. Kıymetli yavrumuzu nereye saklamalı ve 

ismini ne koymalıyız. Size çok rica ederim beni bu mütkül 
vaziy.etten kurtarıcı bir çare gösterin. 

Hayatın kandırıcı dil§üklillclerinden ve erkeklerden 
nefret etmiş, bayatın acılan içinde bulunurken bir dit
çiye ihtiyacım oldu. 

Yugoslav 
dostumuz 

3· 

Falih Rıfkı Atay .. UlU8" da yazı
yor: 

"Dost ve müttefik Yugoslavyanın 
muhterem Başvekili ve refikası dün 
gece Ankaramıman ayrıldılar. Ken
disile temas eden herkes üzerinde dr
rin bir sevgi ve itimat hissi bırakan 
ve bu his, onlar vasıtasile bütün §ehfr 
havasına sirayet eden misafirlerimizı 
daha uzun müddet aramızda muhafa
za edememek bizim için hakikf b:r 
teessür teşkil etti. 

İki Başvekilin, resmi edebiyat klı
§elerinden uw dürüst, açık ve !&Jlli
mi nutuktan, zamanımızın milletleri 
arasındaki münasebetlere ilham kay
nağı olmak değerinde idi. Atattırkilrı 
rcfakatile geçen 29 Teşrin gecesi Yu
goslav • Türk dostluğunun kökleri ne 
kadar derine gittiğini, kendimiz için 
bir an'ane, başkaları için bir misal ol· 
mak kıymetinin hangi esas faziletler
den ileri geldiğini büsbütün tebarilz 
ettirmiştir. Atatürkün ağzmdan TUrk 
milletinin kalbi konu§ur. 

Biz harb ve taamız davasının, tu
tuşmaktan menedilemiyeceği kendi a
teşi içinde yanarak, nihayet lflb ede
ceği fikrindeyiz. Ancak ba.ntçılarm 
bu zaferi, miskin bir tevekküliln de
ğil, mütemadiyen işliyen, mütemadi
yen genişliyen, mntemadiyen mücade
le eden bir azim ve knrann eseri ola
caktır. 

Dostlarımızı hürmetle teşyi ederi~ 
Onlar, Yugoslav milleti hakkında kar
deş sevgisi besliyen bir memleketin 
selamını, Türk milleti hakkında kar
deş sevgisi besliyen bir memlekete 
götürmektedirler. lki vatanın 18.adetl 
müşterek Ulkümümür . ., 

Süleyman 
Nazif in 

bir nüktesi 
"Kurun" da o'k-unmtl§tur: 
Şair Süleyman Nazif, Umumi harp 

yıllarında bir aralık ~~e derdile 
lr&nUr tfearetJne bqJ&IDJltı. Taaıcblr.. 
lanndan biri bunu haber alınca sa. 
leyman Nazife giderek: 

- Sen yıllarca valilik etmiş, yük
sek devlet memurluklannda bulun
muş, üstelik memleketin meşhur edir
ı~~inden sayılan bir aqmsın; böyte 
küçük işlerle meşgul olmak una ya
kışır mı? 

dedi. SWeyınan Nazif, d<wtuna fU 
cevabı verdi: 

- Azizim, bu muharebeden hiç bi. 
rimizin yilz akı ile çıkabileceğimlsi 
ummuyorum; hiç olmazsa benimki k4-
mUr karası olsun! 

Ahfeş De şair N •. 
Rüştü arasında 

Okuyucularmıı7.dan Nureddin RQftO 
cumhuriyetimizin yıldönümü için bir 
tarih düşürmüş bize verrni§tir. N~
diyonız. - HABER, 29.10.936. 

Bu, bir dil yanlışı değil, bir .. tuhaf,. 
l~~tır. Tarih, arab harfleri ile dUtüril
lur. (Latin harfleri ile de, bir cümle 
veya mısradaki harfler arasında an
cak 1, V gibi Roma rakamlan diye 
kullanılanlar hesap edilerek tarih "eh· 
ronogramme" dUşürUliir. Haber'tcı 
"tarih" diye neşrettiği: "Cumhuriyet 
kucağımda" mısraı. o hesaba göre 
2717 eder.) 

Pek ala, pek güzel diyelim. Jl'alcat 
bıt tarihi bize getiren ar~ da biıe 
şöyle bir izahat uermi.-tti: 

"Benim şiirim, ldtin harflerlni11 
ebced Jıeaabına uydaı"'lm.Ufl'dur. 
Ben böyle bir çığır açmak ütiy~.,. 
Şimdi Ahfeş dostumuz da buna göre 
yapsın hesabını. Bakalım tam tarilıf 
bu'lacak mtf 

.............. ____ wuuuma-• orııı•uw 

~HABER'in 
ı hikayeleri 
Beşinci sayfamızda her gün gilr.el 
bir hikaye vardır. 

Yann 

(VA - Ntl) nun 
bir hlkAyesl : Aramızda göz yaılarımrı:la bağlı bir ahbaplık doğdu. 

itimatla, ve her ıeyi pembe görerek kendimi ona verdim .• 
Şimdi bir çocuğum olmak üzere, ne o, ne de ben boıanmıt 

CEVABIMIZ: İçinde bulunduğunuz vaziyet kanunu 
alakadar ettiğinden size yalnu; bir it adamı yardımda bu-
lunabilir. Kendinizi ıaıırmayınız iyi bir avukata müracaatj 1 "Ölülerin ruhuna fatiha!,, 
ediniz !ıer ICY yoluna girer, ---.. - ...... _ ........ ___ , --• 
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===:l:=)=Ü==.=D=y=a=D=l=D==b=İ=r=-===İ=C=İ=k='=.~--=----~ -Küçük esnaf ni~~~b1;maye edilme 

muhayyel eseri Bugün ağızlıkçılar- da 
Bir posta müvezziinin 33senede tek başına Ortadan kalkmak Üzef 

çalışarak vücude getırdığı Bunlarm da derdi ötekiler gi 
26 metre uzunluğunda, 14 kredi bulamayışlanndandır 
metre genişliğinde, 12 metre Küçük sanatla. ammda ağ<Zlık, bH-ı tav.iye edHmiştL Böyle bi• J<o0 

Y U
• • k sek ı •ı g.,, ,· n dek.. hassa kehribar ağızlığı yapan sanatkar· yapılmıştır. Fakat bu kooperatif• 

!ar azalmaktadır. Halbuki yakın senele· bir mali müessese, kredi venıı 
re kadar, Türkiyede kehribar ağızlık Zaman zaman gelen fakir, küçill' 

Esra re. ngı· z şato yapan bir sanatkar zümresi göze çarpı· erbabı da kooperatiften hiçbir 
yordu. 926 senesinde tertip edilen sey· görmemiştir. 

1 t k 
yar sergiye de iştirak etmişlerdi, fakat Kendileri ile görÜ§tUğüm\1% e v 1 k 1 1 p g İ nı e Pcrdinand Şöval otuz ilç sene böyle aradan seneler geçtikçe bunların mikta· rın en büyük ~ikayetlerinden bitL 

çalıştı rı pek azalmıştır. Bir ağızlıkçı bunun disizliktir. Esnafa kredi veren bit t eh 1 İ k e S İ n d e nı İ ? en büyük sebebini şu suretle izah edi· 1i müessese yoktur. Vaktile bu 
yor: la esnaf bankası kurulmuştu, Bu 

Burası oturulacak bir yer de§ildlr. - Avrupa taklit kehribar yaptıktan muvaffak olamadı. Bundan batka. 
Odaları· yoktur. Fakat sebatın bir sonra, şark memleketlerınin kehribar cemiyetleri arasında para topla~ 

misalidir işlerine en büyük darbeyi vurmuştu retile, bir esnaf bankası kurmak 
Çok zaman geçmeden ağızlık satan dük gelmi~tir. Bu da kabil olamamıttıf• 
kanların vitrinleri, taklit kehribahlarla Ankarada, küçük sanatlar ser 
doldu. Bu yüzden büyük zarar gördük. açıldığı ve küçük sanatların hiın' 

Ferdinand 
ŞÖ1XJl 

adındaki 

posta müvezzii 
ve yaptığı 
8a1'ay 

Nevyorktaki Museum of Yodern Art 
(Yeni devir sanatları müzesi), bir 
Fransız posta. memurunun tek başına 
Drome (Fransa) civarında, Hauteri
ves'de yapbğı ''İdeal saray" m fotoğ
raflannı teşhir etmektedir. Li.zımge
len takayyütler gösterilmediği takdir
de yıkılınıya mahkn.m olan bu şayanı 
dikkat bina hakkında da karilerimfae 
wı1v1~~ 

Cadde arafmdan, bUyilk sokak a-
pmlıulf. üStltnden bir sa.rayın çam ağa
cı tarzındaki kuleleri, sivri uçları ve 
oklan ~örülür. Kapı yanında mevcut 
bir pli.kada "Mağaraları gezmek, 2 
frank., cUmlesi yazılıdır. 

:Eşiği geçince, sarayın şimal cephesi 
görünür. Bi•a çimento ile yapılmıştır; 
uzunluğu 26, genişliği 14, yilkseklf ği 
de 12 metrodur. Tezyinat o kadar çok 
ve sıkbr ki, bütün teferrüatmı ve gü-
7.elliklerini tetkik edebilmek sarayı 

g11nlerce iyiden iyiye gezmek ile müın
JdbıdUr. 

Tezyinatta barok bir revk hakim ol
makla beraber, mevcut ve yaşamış bir 
çok mimari tarzlannm imtizacma da 
raslanır. Teferıilatta. da 1900 da doğ
maya başlıyan yeni devir tarzmm se· 
zildiği göze çarpar. 

Sarayı tek başına yapmış olan a
dam, Ferdinand Cheval, 1836 da 
Charmes (Drome civarında) doğmuş
tur. İlk zamanlar Cezayirde ekmekçi
lik yapmış, 1860 a doğru da Hauteri
ves'de posta memurluğu vazifesini 
görmüştür. 

Posta memuru esrarengiz sarayı 
nasıl ve niçin yaptığını şöylece anlat
maktadır: 

''Posta. memuru olarak her gün bu
lunduğum şehrin sokaklarını a.rşınlı

yordum; bazan karda, bazan da çiçek 
açmış tarlalar arasında gezdiğim olu· 
yordu. İnsan, her gün mütemadiyen 

ayni hayat dekoru içinde yaşamaktarı 
sıkılır, biraz değişiklik ister. Bir şe~ 

ler düşUnilyordum. Ama neler? ... Ken
dimi eğlendirmek için hayalen bir pe
ri sarayı inşa ediyordum, bunun güzel
liği benim gibi mütevazı bir hayab o
lan adamın muhayyilesini aşacak ka· 
dar orijinaldi Fakat, binanın heyeti 
umumiyesi o kadar cazipti ki, bu hayaJ 
on sene kafamm içinde hiç sönmeden 
yaşadı. 

""Bu h&yaUn unutuJma içinde yavaş 
~vaş S{Snıneye ba§ladığı blr zaman -
da, garip bir tesadüf onu gene canlan
dırdı: Ayağım bir taşa çarptı, kaydını. 
A2. kalsın düşüyordum. Beni düşür

mek istiyen taşı yakmdan görmek is
tedim. Garip şekli o kadar botuma 
gitti ki, derhal aldım, ve sakladım. Er

Şöval, eserine lii-:ım olan 
böylece t~ıdı 

taşları da 

yor, ve 24 Ağustos 1924 de de ölüyor .. 
Dave etmek lazrmdır ki, Cbevalin 

mimarisi hem bu mmtakanın mimari
sine, hem de Vercors civarındaki dağ
larda çok raslnnan mağaralann §ek· 
line uygundur. 

Hiç kimse çimentoyu onun kadar 
muvaff akıyctle işliyememi3tir. 

Bu peri sarayının inşası sırasında; 
Cheval, hatırasında veya dehasında 

büyük sanat devirl~rinin, t>Utün husu
siyetlerln1 buluvor. 

Kan&rk şekilli, garip ve tezylnatı 
bol olan bu saray esaslı bir tetkike 
muhtaçtır. Çünkü, hemen hemen yer
yüzünde misline tesadüf edilmiyecek 
derecede hakikaten muhayyel bir eser
dir. 

Biz, ağızlıkları elle yapıyoruz. Halblı dair projeler yapıldığ bir sırada. bd 
ki Avrupada makine ile yapıyorlar. Bu· tekrar ortaya atmak pek faydaiıdıf· 
na rekabet etmek imkansızdır. Avrupa· günlerde, esnaf zümrelerinden 
nın camdan yapılmıt ucuz ağızlıkları esnaf cemiyetlerini idare eden kedi 
köylere kadar girmiştir. Bu yüzden ağac; yona müracaat ederek, esnafa kr. 
ağızlıklara rağbet ed~nler azaldı. Me· ren bir müecssenin k\,\rulmasını 
seli, yasemin ağızlıklan kullananlar terdir. Bu mesele hakkında izab't 
pek kalmamıştır. Halbuki en iyi ve sıb ren azt diyor ki: 
hi ağızlık yasemin ağızlıklardır. Fakat - Dördüncü Vakıf hanında. 
bunu muhterem müşterilere anlatmağa oda işgal eden ve esnaf itlerine 
imkin yoktur. Bir çok kimseler, yase · bu komisyonlardan da bir fayda 
min ağızlıkları kullanmağa tenezzül et· yoruz. En mühim ihtiyacımız oJaJlt 
miyor. Bu nevi ağızlıklar en ziyade ihti di meselesine bir çare bulama 
yarlar tarafından satın alınmaktadır.,. Hatti bulmağa bile çalışma 

Şehrimizde yasemin ağızlık yapan, Bu komisyonların esnafa daha 
birkaç dükkin kalmıştır. En meşhur bir olması lazımdır. 
usta da bir iki sene evvel ölmüştür. 

Bu meşhur ustanın marifeti hakkında __ M_u_s_o_ı-·.-n-·ı n-·,-n~ 
§U izahatı veriyorlar.: 

- Ağızlıklann dudağa gelen~- • k 1 " 
na bir elli ıürerdi. Bu cilinm ne oldu- yenı nutu 81~ 
ğunu bilen yoktu. Rahmetli pek ıinirli Mili.na, 30 (A. A.) _ M~ 
aksi bir adamdı, sımru en yakın çırak· gj.1n öğleden sonra Alfarouco'CIP". 
lanna bile aöylememittl. bu ustadan mobil ve tayyare motörU fa 
başka da, yasemin ağızlıklara cili süren gezmiştir. işçilere hitaben 
uıta yoktu. O da öldü. Bu ili ppan bir nutwlı.t.A Uuızwinl oacUınlc' 
Aa 1ro1""~AT Ro •u.,...o+1• M .... ,..n:zt91r •'!t 
natlerdeki hussuiyetler, son kalan ihti
yar ustalarla beraber ölmetkedir. 

"Cofkunluğunuz ve haleti 
ordu oefl olan benJm için çift 
mlnattn'. Bana blldirecek blr 
varsa onu derhal ya.pmanua 
ediyorum.,, 

tesi gün gene ayni yere döndüm. Ve--------------

Maamafih, timdi gUmrük himayeleri 
Türkiyede yapılan ağızlıkları koruya -
cak mahiyettedir. Dı13rdan Avrupa a -
ğızlıklan gelmiyor. Biltün ağızlıklar, 

yerli imalathanelerde yapılmaktadır. 

Böyle olduğu halde, ağızlıkçılar §ikayet 
içindedirler. Bu esnaf da bir araya gele 
rek bir imalithane açmağa muvaffak 
olamamııtır. Küçük sanat erbabını hi • 

MuSt!IOlint bundan sonra dlgtf .
fabrikaları gezmiş, gerek auıel~ .. 11 
rek sokaklara topla.mmş olan ~ 
rafından tezahüratla sel!mıaııııır 

daha gil7.ellerini buldum. O zaman 
kendi kendime: ''Madem tabiat, de • 
dim, etime işlenmiş taşlar veriyor. 
ben de mimar veya yapıcı ustası olu
rum!,, 

1879 da 43 yaşmda olan Chevall 
böylece her gün 32 kilometrelik yol
dan ceplerinde veya önlüğünde 27 se
ne mütemadiyen taş taşımıştır. 
Akşam olunca, tamamiyle meş'ur 

olduğundan şüphe edilecek bir ilham· 
la idare edilen adam, zafere inanma -
dan mütevellit bir bilyüklUkle, çimen
to içine, bulduğu mUstehaseleri ve iş
lenmiş ta.Jjları ycrle.stirnıeye başlı • 
yor. Geceleyin biJe durnııyor. i9ine 
bir mumun ışığında devam ediyor. 

Köylülerin söyeldiğine göre, Che -
val 33 sene büyük bir cehtle çalışmış
tır. Binanın şimal ve cenup cephele
rini ikmal edince, sarayını şark ve 
garp tarafından genisletmek için kom. 
şu bahçeyi de satınalıyor, eserini 1912 
de ikmal ediyor ve kabili isk!n olmı
yan eserini büyük bir · gururla seyre. 
diyor. Sonra, sekiz senede Hauterives 
meza.rhğınqa kendi mezarını inşa edi-

Macaristan 
KüçUk itiUifla 

anlaşmak arzusunda maye etmek, ve sönmeğe yüz tutan 
sanattan tekrar diriltmek için, hatıra 

kooperatif gelmektedir. Geçen yaz biz· 
de de ayakkabıcı esnafını kurtarmak i
çin kooperatif tavsiye edildiğinden bah· 
setmiştik. Ayni fikir, ağrzlıkçılara da 

Yarın bir deh• ver 
Berlin, 31 CHusu.st) - ttal~ 

kili Muisolini önümüzdeki ~ 
zar günü Milinoda 100,000 kifl 
de bir nutuk söyliyecektir. B~ ~ .. 
İtalya bakımmdan milli ve tlrt 
ehemmiyeti olacağı za.nnedUiyd°' 
tuk radyo ile netredilecektir. 

Macar hariciye nazın Kanya a. 
yan ve mebusan meclisleri dıt işler' 

encümenlerinde mühim bir beyanattı. 
bulunarak Avrupa siyMetinde ~ıimdi. 
ye kadar hüküm süren itt!faklar siya. 
~ü~nsamd~~run~l~ka~nhL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dan son defa ittihaz edilen hareketin EHL·ı SAL.ıB MU HAR' EBELE 
buna mi.sal olduğunu söylemiş ve Ma. 
caristanın hiç bir memlekete kin bes. filmi ismine, şanına, şöhretine !Ayık bir muvaffakıyetle gl)sterlli1°" 

ıemediğini. küçük antantıa anıqmaıt TUrkçesl IPEK'te - Fransızcası MELEI\ 
için on altı senedenbert utraştrtını 
illve etmiştir. Bugün 1 PEK 'te 11 de halk matinesi 

Herkesin ağzında bır kelime 

KALiENTE , 
DOLORES DEL RiO: Çünkü bU güzel filmi herkes bea•"' 

TDRK sinemasında: BugOn 11 de tenzllAtlı matıne 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 
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Vermeyince 
Mabud 

c lley esin Mahmud 
eçen ak 

1 • 
fe d şaın doktor Asıır. tarda yeme 

aveui d'k tiırıiı.i Y ı · Hayli kalabalık .. Şeh-
te tij n en büyük fabrikatörlerinden 
orad ccarıarından 1\1ahmut Reşit de 
l'a aydı. Bir aralık balkona çıktım 

nrnıda . 
dqyd genış geniş nefes alındığını 

unı. Bir de: 

tim .. Arkasını herkes bilir, hatta uma
rım Fizde işitmişsinizdir. Yavaş yava§ 
müdür oldum. Patronum o sıralardn 
tehlikeli ve uzun bir hastalık geçirdi. 

Bense o yokken işini batırmak ,.öyl~ 
dursun, inkişaf ettirdim. iyileştiği 
zaman. servetinin iki misline çıktığını 

ed:;. bOlh •• - diye ınemnuniyet 
r ses l3 • 

~ktıın .. Fabrikatör! 

izhar gördü ve beni ortak almakla beraber, 
h,zım da teklif etti. ·Meliha ile izdiva

fark ıınıldanışırndan mevcudiyetimi 
ettı: 

ha:: Affedersiniz, Hatice Süreyya 
ınıefendi' d d. K d" • l 

~rın d • • e ı. • en ımı ya mı 
dqi; e 1Yordum .. Sizin burada bulun-
e.Unuıu •· . timi .. gormedım .. Az daha hisle 
"ı{:uksek sesle söyliyecektim: 

)'ecekt·ınesudum ! Ne mesudum I,, di
ıın. 

- Mehtap .dd k .. tftndit _ .cı en pe guzel, bey 
Bana dedım. - Bu manzaralar in-

8aadet \'erir. 

"ta::Ytr, saadetimin Sı!bebi o değil. 
e ettiın: 

'Birin t: k _ }J e aşı mı oldunuz yoksa? 
_(}ayır, hayır!.. Anlatamadım .. 

'-kas:ı.Yleyse, ınutıaka büyük bir mü
taahh ~Yl kazanarak pek karlı bir 

_ Ut işine giriştiniz .. 
O da d ~.1 H . .. ,. 

:ıı~ •. na egı , atıce Sureyya ha· 
h.rı . ınbaşka bir mesele .. Beni iri 
tfj~ Şişman, saçlım dökülmüş bir 

r olarak .. .. ti ü d h ~ ta gorurs n z e, assasi-
-. rafıını k 
-"ıı, d n ı>e az olduğunu sanır-

cımızda bu suretıe oldu. lhsan beyle 

ortaklığımız mütemadi bi.: inkişafla 
büyücü, büyüdü. Firmam?z, nihayet, 
bugünkü halini aldı.. Hikayemi bil· 
miyor muydunuz? 

- Bilmiyordum, efendim .• - dedim. 
- Esasen hayli eski bir maceradır. 

Bugün, Sultahahmetten do~~ru otomo· 

bilimle gelirken, şoförüme dedim ki: 
"Haydi, sen doktorlara git. Beni ora-

da bekle .. Geceleyin alırsı;-ı. Ben par
ka gireceğim! Azıcık dola5mak, sonra 

da yürümek istiyorum .. " Şoför: "Evet 
beyefendi, son günlerde fazla toplan
dınız? Yürüseniz fena olmaz!,. dedi .. 
Bastonumu sallayarak, ağaçlıklar 
arasına daldım.. "Hey gidi zaman 

hey! Nerede o sıska Mahmut Reşit , 

nerede şimdiki ben?...,, diye düşünii
yordum. 

Yirmi sene e\-vel bu ağaçlann al
tında cebimde beş parasız dolaştığım 

aklıma geliyordu... Halbuki şimdi •. 
Tevfik Fikretfn, büyük ikramiye.>i ka· 
zanan bir adamın ağzından yazdığı ~t lak~r1 ıni?. Aldanıyorsunuz. Ben 

' f e, sıska, soluk benizli ve b!I- bir manzume vardır: "Eski ben'i bul· 
?tıeraıtı akır bir gençtim.. Edebiyata sam da o betbahta da bir avuç parn 

h tt~~d~rn .. Hatta şiir bile yazma· vererek sevindirsem .. ,, derI Ben de ay-
• ~ ~ 

1 
btis et1im de işimden gücüm- nı hissiyattaydım .. "0 betbahtı bul. 

~{1 ~ı :.:~t· nylaklaştrm ~relcet ver· sam .. ,, diye, elimi iç cebim? götürdüm. 
t tOc ındP krnıH'"ı ,. ......... , .. ,... ..... ,, 1> .... - .. 1r1 .. .,.m cict.;" hir nnrHnv jlJ"n-

l'oksa tar katipliği aramağa kalktım dı. Fskat sc;nra, giilümsedim: 
ll~ııltı' :debiyat karın doyurmıyor.: "Şimdi de beş parasızım işte .•. , Jfa. 
lltaıt k erbattı. l\fahvolac;:ktım .. Ra- kikaten de, elbise df.!ğiştirmiş, ;anı· 
t <ı1dr E hl erııd~ •· sasen, bu buhranlı dev- ma ç para almamıştım .. Fakat, ne· 
~t "'dÇalışmağa karar verme"c mec- rede n 1.nmanki meteliksizlik, nerede 

"• llkta b 

)'tıttın ! ls n. sonra da, derhal, "~u- şimdiki I 
ltıaa"' ~te sıze mükemmel 60 lira Arada, dağlnr kadar fatk var .. Ilu 

Y•,, dt'-'C 1 t d d 0
' •• J ld~.. J n o madı ya. eza ı uşunere c yürüdü:n ve t.izim 

•«eha h k !e~edig·i ne idarehane sürttüm. ipin: ma ut ·anapenin yanına kadar gel-
adresın· ~ ka.pı kalmadı .• Ekseriyet dim ki, ne göre)im? .. Baş· 'l: iki avucu 

<lt-aıll' •zı verın! Biz icap edincf> sizi içine alarak kötü kötü diişiinür bir 
d· 1ı! di d genç oturuyor .• üstte yok, başta yok .. 
•te dü~~ Yor u. "Ne iyi adamlar!,. Büyük bir he .. ·ecana kaprld·m. Yanın ... 

ıty ~unere}{ bir k A - d üst.. J .. 

l> 0rıturn adr . . agı ın une ya. oturd1.lm.. Galiba, sesim titriyerek: 
trıceıa be esrrnı .• Ve bırakıyordum. "Küçük bey!,, diye seslendim.. Sarı 

~-il 'ta; kle babarn bekle .• Ne ara- bir yüzün çeı çe\·eledlği ateş gibi zel\i 
~b-~rn~ eden .. Belki unuttular df- ve bnltışları tatlı iki göz. "Kibritini1. 

. .,, dedı:~ 'Vllrduğum ve "lş arıyo- var mı?,, Mnhcubanc. ü;;t ~nü yokladı . 
._. t.1 ırn zaman, yine aynı bas- "Yok efendim .. - dedi. Es.tSen sigara 
~!., ~=d atıatrş: "Adresinizi hıra- da içmiyorum •. Terkettim .. ,, Ve ben 
~ tıaaa o)d=~ sonra, bu sözün bir at. de, Ihsan beyin cümlelerini aynen 
~ •ch-'3 Dtı anladım .• Artık ben- tekrarladım: "Oğlum! Düşündükleri · 
,"!il .. lfat~te~end.~n nefret ediyor- ni söyJiyeyim mi? Sen iş:;iı.sin ! Para
~tteıe.rf ' bır .gun, intihar etmek sızsın! Halbuki alnının terile haya-
~nne geldım.. Meyüs meyüs. tını kazanmak istiyorsun. Ben halaş;. 

~ita ~Yaklanm beni, GüJhane nayım! Başımdan. aşağı yukarı senin
llt dotl"Q •

1 
rdü. ŞöyJe, burun tarafı- ki gibi macera geçti. 

iF©lfil'lC@lfil amc&:a 
(Q) n ır 'it lYı w o ıtn li1l aı ~ o 11< 

@llam~~ 

ltı ı. ilsttı11 ı erledim .. Sıralardan biri- Eğer istersen ticarethar.emde bir iş 
t lfıııı. e oturdum .. O zaman karşı- var .. Seni alayım .. - O da ~şekI,ür et- .::===-================= ')f Çrktr " 

•ıır tııı; ti. Canla başla kabul etti: "Haratımı ne düşünecek? Beni de o adresi alıp 
)~'.l!:°'et, Ilı . kurtnnyorsunuz!,, dedi Fakat, doh-to- başt.ın savan ahlaksızlardan sanacak. 
1~1.l:tıdikf zır .. Yani ~i patronum ra da,·etli olduğumu, yanımda da port Hem de o derece ümit verdikten son-
"'ı" il~......... .n Pederim ve şerikim föyüm olmadığını düşünd~m: "Adre- d · k. 'il~ J ~ ra zavallıyı bu kn ar ın ısara uğrat. 
~! · ~sa,s enım halimi görmüş, acı- sini V'!r çocuğum. Ben seni aratınm !., _ 

l>li b en ga .. ·et ek. . d d. Ad . • ld S • mnk .. Lanet olsun bu dalgınlıgıma. 
'iı"- lr z J z ı, \'lcdanlı, iyi e ım. resını a ım. onra, dıma- A • • ·-· 

}>:"l'fa d attır .. Aynı ?.amanda ilmi ğımd<ı bu oğJana yapabileceğim sürp- Lanet olsun bu talısızlıgınc o delikan-
ltı;: a a · lmm 

... , ... "ll\e hakşına olduğunu söyler.. leri hazırlayarak yanından ayrıldıırı. ··· 
·-.~ı nuş d y Cidden ben de rr.i:lteessir oldum: ~ak ll "e ve emi' ki: "Çok arrn ona otomobilimi yoilayacağrm .. 

it~ :· lfa;y Çalışkan olduğu muhnk Derhal bir terziye .• Sonr~. konağrm- - Vermeyince mabut, neylesin Mah-
?tı:'ti3·or .. '~nrn ınühim bir buhranını da bi~ oda .. Belki de, kimbilir, mfü:;. mat! · diye tesclJi etmcğe ç~Jıştım. 
dh, otlltdu unu kurtarayım .. ., fanı- tak bel şerikimdir .. Çiinkü erkek evla- Fakat o, bir türlü teselli bu lamı-

,,~ 11:: l{·b yordu. Doktorların ziyafetinden ~yrı-
tl>'tt"")! ar·tı 1 ritin Yar mı, evlat?,.. dım olmıyor .. Fakat, gari 1l değil mi?. 

'"<l r :r s lırlten hala perişanlığı dernm ediyor· 

Yazan : Niyaz! Ahmet 

143 sene evvel b~gün 
Fransa içi m ·· ca eie eden 

mebus ~nkilap • • 
yırm 

mey an da c am edi~diier 
Mahkeme, hükmü sorgu yapmadan 

vermişti. itirazların hiç biri dinlenmedi 
.Fransa ihtilalinin kanlı ,·akaların- adındaki mebus bütün sözıerin lesir

dan biri de Jirondonlarla Montanyor siz olduğuna kanidi. Düşır.anlarmın 
lar arasındaki ihtllaftir. Ayrı ayrı si- elinde ölmek istemiyordu. Arzusuna 
yasi kanaat besliyen bu iki teşckkiıl mU\·affak oldu. Onu odasrnda ö!ü 
daima birbirlerini itham eder ve her buldular. 
biri fırsat buldukça karşısındakini 

1i93 yrh 31 ilk teşrin günü, 148 sene 
mahvetmeğe çalışırdı. 

Jirondonlar, Fransayı bir takım kii· evvel bugün yirmi bir mebus beş ara-
çük parçalara taksim etmek, mukabil ha ile hapishaneden çıkarıldılar. lıı· 
taraf da Danton, Robcspiytr ve l\lara kılfıp meydanına götürülüyorlardı. 

yı diktatör yapmak isterilekle itham Mebu.; Vernyo, bir gün önre kendisini 
ediliyorlardı. öldürmek i~ln zehir tedaTik etmişti. 

16 ıncı Luinin muhakemesi, iki taraf Fakat diğer arkadaşlarından nyrıl
- arasındaki anlaşmazlığı büsbütün ar· mak istemedi. Zehir içmekten vazgeç
tırdı. Bu tarihten sonra bütün Jiron· ti. Mahkumlar, mütemadiyen Marsey· 
donlar kralı kurtarmağa çalışmakl:: 

yezi terennüm ediyorlardı. 
suçlu sayıldılar. 

Halbuki JironJlonların çoğu kanıı 
nu esasinin kabulünden sonra idam 

143 sene e\-vel bugün kendilerini 

mücadeleye atmış, çırpınmış, bağırmı§ 

cezasının tatbik edilmesini istemcktl• Frans'.1 için çalışmış yirmi mebus, can-
i diler. srz birer ceset halinıle inkılap meyda-

tnkıHip düşmanlannın ortadan kal· nında teşhir ediyorlardı. 
dırılmnsı için bir ihtiHil mahkemesi-
nin kurulması isteği Montanyorlara 
beklenen farkı verdi. 

- Jirondonlar, ihtilal mahkemesi
nin kurulmasına mani oluyorlar. EY· 
veli onları ortadan kaldıralım .• dedi
ler. 

Kurulan mahkeme, istbtak ve tem
yizi kabil olmayan kararlar verecek
ti 

Bu kabul edildikten sonra, bir bele 
oıyıc sıuoeaı ~ıra'·· da a .mJJJ1. .111eeU.te 
Jiron<~onJarın millet düşmanlığı yap· 
tıklan ve Fransayı satmak istedikleri 
ileri ı:\Üriildü. Hatipler, Jirondonları•ı 
Fransa düşmanı olduklarına dair nu
tuklar verdiler. V ernyo verdiği ce
vapta şun lan söyledi: 

- Bizi mutedil fHtre malik oldu-
ğumuzdan dolayı itham ediyorsunuz 
Halbuki teşekkür etmeniz Jazı!n ge· 
lir. Siz ve biz yakıncln zuhur edecek 

dahili bir hnrpte mahvolacağız. Biz 
siikfıtumuzla vatana hizm~te layık ol
duğumuzu islıat ettik. Baz! adamlar 
yatan severliği başkalarına eza ve ce

Satılmayacak eşya, ki
ralanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 
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Çabuk ve jyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas1-
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
def asi 

100 
kuruştur 
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lstanbulda en çok ııntı
lan hakiki akşam gazete. 
sidir. 

fa etmekten, göz yaşları akıtmaktan --~~~~~~~~~~~~
ibaret sanıyorlar. Buniarm halk!n re 

fah ve saadetini temine çalışmaların. M k 
isterim. Bütün milletin, ihtimal kı, e tep 
korku ve dehşet ile haktıkları bu milli 

olmasını arzu ederim.,, • J. meclisin bir hürriyet ve üırıit menb:ıı Ki h 
Bu sözler, Jirondonlan haklı ~ıkar l La ın lZl 

dı. Fakat taşkınlık demm ediyordu 
Bir gün Marn tcYkif edildi. Muhake
me edilirken sokakiarr dolduran 
lıalk: 

- 1\Jarayı öldürmek istiyorlar. Biz 
buna razı olamayız .. diye bağırmnğn 
başlarlr. 

Bu l!ağrışlnrı duyan hakimler, Ma 
rayı beraat ettirdiler. 

Marn, halkın kolları arasında mec
lise gelip yerine oturdu~u vakit, Ji. 
ronJanlar için şöyle dedi: 

- Hepsi şimdi benim cı;mdedir. On
lar da alay ile gezdirileeekler, fak~t 
darağacına götürülecekler .. 

En nihayet yirmi bir mebusun mu
hakemesine başlandı. Bur.far, fikir ve 
meslek itibarile her hiri ayrı ayrr sa
halarda ,·arlık gösteren insanlardı 
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ÇGÔN 
Japonyada dostça gezintiler 

A~rroDaır ve 
sozoOaıır 

Eserı hazırlayan: Nüzne1: Abt>as 
Dikkrıt: Bu yazı, yalnız pazartesi çar şan.'>fl ı·e cumartesi günleri neşre 

Birçok cınareler, sayısız birçok ra
hatsızlıklarla müşterektir. Fakat bun
ların hepsi ciddt ve ağır bir hamalığa 
delfilet etmez. 

-19-
Yazan: John Patrick - 3 - Dilimize çeviren: H. M. 

Japon evlerinde boyall bir yer göre
mezsiniz. Her yer tahtadır, hem de 

pınl pını yanan tahta ... 
Hastanın şikayetleri, doktora teşhis 

koyabilmekte kılavuzluk eder. Ha.~ta 
içinse duyduğu ağrıların hepsi pek 

Futbol sadece bir sürat 
koşusu değildir 

GöNOLLU ÇÖMLEKÇiLiK 

Kamakura'da bir çömlek~i dlikki 
nına girdim. "Ham,, bir porselen al
dım. üzerine kendi istediğim gib• 
resimler çizerek tekrar dükkana geti. 
rip onu pişirttim. Bir taraftan da 
diğer Amerikalı arkadaşım için cigaral 
tap la tarının üzerine "Çömlekçi baş· 
Bil Cons için Japonyanın Kamakura 
şehrinde sureti mahsusada ihmal e
dilmiştir." gibi alaylı cümle yazıp 
pişirttim. 

Bunu gören bir Japon mektep 
çocuğu lngilizcesini, mümkün olduğu 
kadar anhyabileceğim bir şekle so. 
karak, kendisi için de hir yaı:ı yaz. 
maklrğımı rica etti. O gün öğleden 

sonra bütün zamanımı mektep çocuk. 
Jannın çanak çömle~ine Linkolen'den, 
Franklenden ve diğer tanınmış Ame . 
rikalılann sözlerinden maruf 'cümlt
Jer yazmakla geçirdim. Çocuklar ço. 
ğalmıştı. Birkaç sen harcayıp1 bana 
üze.r1erin1 süsletmek üzere toprak eş. 
ya alıyorlardı. Çömlekçi bu vaz:
yetten pek memnun kaldı ,.e çay. pas 
ta ik::-amına başladı. 

JAPON TRENLERi 

Tokyo, Yokohamadan trenle gi. 
dlldiğine göre yarım saat ötededir. 
Her sekiz dakikada bir tren vardır 

Uçüncü me\•ki trenlerin içerisi mavi 
döşenmiştir. Ve dehşetli suretÜ! ka
labalıktır. lkinci mevki ise, iki misli 
fiyatadır; yeşil döşemesi vardır. Ve 
hemen boş gibidir. Kısa seyahatler 
için birinci mevki bulunmaz. Bu gibi 
yerlerde birinci mevki vagon anca\t 
imparator seyahat ettiği zaman bağ. 

Janır. 

HUSUSi ADETLERE DAiR 

Bazan lmperial otelinin holünde 
otururdum. Burası ecnebilerin müla. 
kat yeridir. Ve delikli bir kayanın zel 
zeleye mukavim bir yerine inşa edil. 
miştir. 

Orada sabık Brezilya bUyük elçi. 
si Senor Gurgel dö Amaral ile tanış 
tım. Japon hayatına dair bana hayli 
malUmat verdi. 

Bir gün şöyle anlattı: "Kimse ire. 
paratora bakmağa izinJi değildir. im. 
parator geçmeden evvel evlerin bütlin 
üst ka.t pancurlan kapanır. impara
tor, süvariyi bir kürsü üzerinden tef. 
tiş eder. Elçileri de gene böyle bir 
mevkiden kabul eder. lmparatoruo 
sarayı üzerinden tayyare ile uçmak 
memnudur. Fakat ona doğru bakaht. 
len yalnrz bir adam vardır." 

Telaşla sordum: · 
"Kimdir bu adam?., 
"- lsveç büyük elçisi. dedi. Il\1 

zat çok uzun boyludur. Jmparator 
kürsüsü üzerinde bulunduğu ,·aki~ 

bile, bu dost memleketin mümP.ssili 
yuka:-ı doğru bakmak zar.ıretinde hu 
lunur. İsveç büyük elçisi lc;e impara
tora :ışağıya doğru hakar.: 

JAPON EVLERiNi~ lÇI 

A.c;;ırlarca kültüre rağmen, J5'pon 
ıar tabiate yakın kalmışa benziyorlar. 
Evlerinde ne zemini, ne döşemeyi, nt 
de herhangi malzemeyi. mümkünse. 
hiç boyamazlar. Tabii tahtayı tercih 
ediyorlar. Bunları giizeke parlatır. 
lar. 

J:ıpon evlerinin çoğunda yataklar 
gündüzün katlanıp ortadan kald.rılır. 
Bu suretle bizim anlaclığımız manadr. 
Japon yatak odası mevcut. değildir. 
Yatak çarşafları bizimkine nisbetle 
daha küçUktür. Çünkü her değiştiril. l 
dikçe yatağa dikilmektedir. 

Ek.c;;eriya fazla sıcak olduğu gün· 
Jerd~ hazan aralannda pek sevimlile. 
ri de bulunan kadınlar. bahçe~erdc.' 
bellerinden yukan bir ş~y giymederı I 
('.,1,t::rr]ar l .. u r. ı ' ...... ·· ·ı · ' · .. ":.""' • • ,t ,(' •• • ., • f"l '.1 f;I H e<;.\l I 
şehirlerden ZİJadc ~emlekct içind!!I 
dalla çok caridir. 

YÜKSEK BiR JAPON AJI..ESıNJN 
DAVETi 

Bir kere yüksek bir Japon aile. 
sinin evine davet edilmiştim A\•tupai 
bir yı•mekten sonra tamamen Japon· 
Jara has bir yemek geldi. Önce 1.ahta 
bir kap içerisinde pirinç getirildı. Bu, 
Japonyanın "Ekmeği,, dir~ her ye. 
mekfe gelmesi tabiidir. Sonra, una bcı 
tınlıp bol yağda klı.armış istakoz kuy. 
rukları getirilir. lnce ve parıl par'l 
kırmız. bir tasta temiz ve Jczzet:i et su 
yu içeri.sinde kabub.larından çıkarıl. 
mamTŞ midye duruyordu. Ade~ bu et 
suyunu tastan içtikten sonra, bir eJi. 
nize tahta çubuklar alarak. diğer eJi· 
nizde tuttuğunuz midyeyi kabuğunun 
içinden kurcalayıp çıkararak yemek. 
tir. Yeşil çayla birlikte ince. hafif ve 
kıvrı:c pirinçt.en yapılmış ?a,c::t~. 

getirdiler. Mangal üzerinde kızr.ın 

bir s.-ıhnnda Soya fasulyesi salçasr fı. 
kır fıkır kaynıyor \'e hunun yamndn 
soğan, yumurta ve kuş başı kes!lmi~ 
et parçaları tabaklar içinde bekliyor. 
lşte hu, Japonların meşhur Suki Ya. 
ki yemeğidir ki, sofrada pişirilir. 

mühimdir. 
Bunların en çok görülenleri muhte

u: ağrı ve srzılardır. Ağrı ve smlar 
birçok dertlerin ba.5langıcıdır. Bunlar, 
bazan milhim hastalıklara yol açan 
rahatsızlıklarla birlikte gelir. Mesela 
sinirlerde duyulan ağrı ve sızılar so
ğuk algınlıklarının emareleri olabile
ceği gibi ciddi bir hama.lığın da baş -
langıcı bulunabilir. Çocuklarda ise 
devamlı ağrılar kat'iyyen ihmal edil· 
meye gelmez. 

Bu devamlı ağrılara sebep olarak 
ekseriya, çocuğun büyümesi ve boy 
atması gösterilir. Bu yanlıştır. "Bü
yüme ağrısı,, denilen bir şey yoktur. 
Böyle ardı arkası kesilmiyen ağrılar
dan şikayetçi olan bir çocük hemen 
yatağa yatırılmalı ve doktor çağrılma
lıdır. Erken ba..~lanan tedavi çocuğun 
müstakbel sıhhati için büyük fayda
lar verir. 

Romatizmalarda. daima ağrı ve sı· 
zı vardır. Romatizma humması deni
len had romatizmada ağrı çok şiddet
lidir. Ekseriya nöbet ve mafsalların 
.1işmesi görülür; artık bunu teşhiste 
bir güçlük çekilmez. 

Verilen bir pası hasım alırsa, bun
da pas veren kadar pas alması icap 
eden oyuncu da hatalı hareket etmiş
tir. Çilnki. pas veren oyuncu arkada
§ının nerede bulunması lazım geldiği
ni, pas alan oyuncu da nerede duraca
ğını kestirememiş demektir. 

Pas almak üzere sık sık deplasman 
bir muhacim hattı, hasım müdaf aa.cıı 
için en belruısıdır. Çünkü müdafi bun
ların hareketlerini ve binnetice oyu
nun ne şekilde inkişaf edeceğini kes
tirememek yüzünden bunalır kalır. 

Ayaktan ayağa verilen paslarla 
' ... ' . 
~' ..-;ı. ı;<«:. --.·:,::: , ·~ ~j~ ~~;~ ... ~. : : ··>i· 

AYRILIRKEN llEDlYELER 
VERlı..tYOR 

Müzmin romatizma da çok ağrı yı:ı.- ' 
par. Yaşlı adamlarda bir mafsalda şiş

me ile başlıyan romatizma çok ciddi 
bir surette tedavi edilmelidir. Çünkü 

Japonyada nazik ev sahiplerinin 
bütün misaifrleri ayrılırken muhak. 
kak hir hediye alırlar. Japonsadan 
ayrılan bir ziyaretçi bebek, yelpazr. 
mendil \'e s.ıire gibi birçok hediyelerle 
beraber gider. lhtimal bunları başka 
yerde gene hediye olaralc dağıtarak. 
tır. Pek acıkmış olan karnımın o nefis 
yemeklerle doymasından sonra artık 
bir de laedip almak iateıaedim. Ev sa
hibiyle knpıda vedalaşırken ~a:ıt köP . 
teğimclen inci saplı küçük kalem ça· 
kısım söküp lrnndisine verdim. Aldı, 

gülümsedi. Biraz beklenekliğimizi 
söyledi. Ve hu defa kend:sine oları 

borcumu daha çoğultaca°I\ mahiyett-<' 
güzel bir tırnak makası getirip -erdi. 

ihmal diğer birkaç mafsala da roma- .. 
tizmanı~ bulaşmasına sebep olur. r 

Müzmin romatizmalarda mafsalları ~
yumuşak tutmak çok mühimdir. Usta Me§1rnr lııgili:: oyımc11su Bastin, ~iU 
bir masajcıya yaptmlacak masajların çelccrken alınan f cna bir vaziyeti 
büyük faydası vardır. Rahatsızlık her gösteriyor. Ayak vaziyeti yanlış ol-

mamak'la beraber vücut muvazenesi hangi bir zamanda çok faal bir dev-
reye girecek olursa yapılması lii.zmıge- son derece bozuktur. Bu vaziyette 
len en emnlye J ıs hemen i~tf,..oluat ınırulan topun havaya l•alkaca{Jı 

mtthakka/\t1r 
tir:-Böyle hallerde masaj ve hareket. 

Nll\KO 
Jnponyada 'Niklw'yu görmedik. 

çe (muhteşem) kelimesini kulJanmaya 
imkiın yoktur., ne,·inden bir söz var. 
qır. J'.:Psillerce evvel, her derebeyi bu 
dağlık mabet ha\'alisine bir ibadetha
ne yaptırmıştır. 

Ni;tkoda Jnponyar.ın meşhur Ya 
doya'Jarının, yahut Japon hanln··ının 

en iyileri bulunur. Burada üç ren'e 
(muh..rririn ziyaret ettiği zamanlar. 
da yüz kurusa yakın bir para) ile bir 
gün yatılabilir. Bir oda kiraladım 

ve kaldım. 
Japonyada iki ceşit kiralık mes· 

kenden biri ele bizim otel kelimesine 
yakın bir telfıffuzu olan HotiCru'dur. 
lloterularda ohırmnl< Yadovalardnn 
c1aha hahalıd•r. \'(' hirı;ok .lap .nlar 
ho~eruda oturur. Fa\nt rodnv:' bir 
~ a? ı~cıy:ı Japonya ela daha <:ok zevk 
'criror. 

YAJ)OY.\J o\ .... J ' Jrt 
Yado \"11"''1 k1 ... • <;rrrlrı mij..:ter! 

pabuçlarını rıbtrar:!I< niic'ürh·{'f fa. 
rnfn1rln11 \•cırifrı;,. ıe .. li'•'•"·i "'in•" Rn 
terli!<IC'rle. hir pivaro i i ··n !mılar ivi 
parlatrlm•c; c!l•-ern., :i1cırind!:''1 c;•l\ır c;ı. 

lor ,·ilriidiikfP'1 c::n-ırı nıı aralık ki-

romatizmanın ani bir surette vücuda 
yayılmasına sebep olabilir. Üşümek -
ten korunmalıdır. Çünkü böylece ro
matizma yeni baştan dirilir. 

Müzmin hazmunzlık ve peklik ro
matizmayı şiddetlendirebilir. Fazla ye 
mektcn çekinmelidir. Fakat romatiz -
malı bir adamm pehriz etmesi de teh
likelidir. 

Umumi sıhhatle kuvvet muhafaza e
dilmelidir. Fazla tatlı yemekler roma
tizmayı şiddetlendirir; et ise ancak 
iki günde bir yenmelidir. 

Ağrı ve sızılar ekseriya sinir roma
tizmasından ileri gelir. Bu ağrılıtr 
sırtta yahut bacaklarla omuzlarda 
yerleşebilir. 

Bunlar görünürde hiçbir sebep ol -
madığı halde birdenbire gelebiilrler. 
Romatizmalı adam iğilirken sanki 
sırtına bir hançer saplanmış gibi bir
denbire müthiş ve dayanılmaz bir ağ
rı duyabilir. 

Lumbago dediğimiz kulunç ve be! 
ağnlanna sebep olarak ekseriya yük 
kaldırmak gibi ~eyler gösterllmekte -
dir. Halbuki bunun esası yoktur. 

Bu hallerde ilaç sıcaklıktır. Sıcak 
su ile doldurulmuş şişeler, sıcak kum, 
torbahı.rı, fanila parçasına sarılmış sı
cak tuğla parçası, kızdınlan bir ütü 
ile Utillemck ağrr~"l teskin edebilir. An 
cak ütü kullanılmadan evvel deriyi 
bir havlu, fanila parçası yahut kalın 
sargı kağıdı ile korumak lazımdır. 

Doktor 
litsiz. nrınht~r.::17 ''" lr- ... • ,·azifr~ini -======-==================== 
rrörr 1 lt·"t<;.ıt Jıj .. lc•·lı.,n·~ ;;..,;;ne l"elir. Si biiyükliiğiinde bir masa göze ~arp· 
<linİ7 •" frrliklPr , ..... ., ·' ı r•'•:tr Yer. maktadır Bir metre kada: boyda çek
de. ür cför+ c.-·uıfir.ır'rP ı.--ıJınlıı7ınc1n meceli ,.e aynalı hir dolap Yardır ki 
kah'! ifr .... iiHi hır lıP •"r ı: .... rir,. j.,rp hir önüne oturduğunuz zaman içlerinde 
ha.::ır clikilr.:d ·tir. l\'.ervrlıınna ku- kendinizi görebilirsiniz. Fakat ilk ha
maş cekilmic:: muavy<'n büviiklükte ha. kışta küçiik bir kıwı oyunrak evi için 
ı:ırlarclnn b11 odada hir <'fl;;.tına teı;;n. yapılmışa benzer. Bir köşede set ÜZl'· 

düf edilir. Bu orlanın hih·iiklii"'ii ha- rinc in şa edilmiş bir höcre göriilür: 
sırlarının savısı ile ölrtılüdiir. llz('rle . buras1 Japon re_c::mi hayatının hüyük 
rine ayakkabı ile ba!'ıılmadığ'ı idn has j bir kı.ı-mını teşkil eden çic:ekJer1e ga· 
bayafrı hnlı vazifesini r,örürler. yet ze\·Jtli bir surette süslenmiş "1\fıı-

Yadoya hanlarının ortaları, hu~u· kaddt>c:: yer •. dir .Orada l\akemonolar, 
sihir evin odnsını arıdırır yani i.izerint!e mr.vsime göre rr.siml~r 

lncf' kül yığınları içinde rar gibi bir yapılı uzun kM·ıtıar asılıdır Bir Jn. 
man~t'l ntc .. i. bir "ayc1anh"'ın altında ponutı eYinde hnnlnrdan ~lki clüıiint•
parıldar. Yerden yirmi otuz ~antimet- 1 Jcrlc vardır, fakat her ~ .. fasında bir 
re kadar yiiksekliğinde ve oyun masa-. tanesini dm--ara asar. (Devamı .mr) 

ilerliyen bir takım ikinci sınıf futbol 
oyunuyor demektir. Buna mukabil, 
ilk nazarda bomboş yerlere verildiği 

zannını hasıl eden paslan hüsnü isti
mal ile akın yapan muhacimler yer 
tutmanın faydalarını anlamış ve bu
nu hasma yutturmağa muvaffak olan 
oyunculardır. Yer değiştirme tabiye
sini beş oyuncunun da otomatikman 
tatbik edebilmeJC'ri Hizımdır. Oyunun 
tarzı inkişafını hareket ve vuruşlar
dan evvel kestirme kabiliyeti olmayan 
bir oyuncu hiçbir vakit birinci sınıf 

futbolcu olrunaz. 

KISA PASLAR: 
Muhacim oyununda kısa pas fena 

değildir. Ancak bu tabiyeyi kullanan 
muhacim hattı şunlara çok dikkat et
melidir. Bu paslarla hasım kalesinin 
dibine kadar sokulmak itıyadına ka
pılmamak. Futbolda topla beraber ka
leye girmek diye bir şey yoktur. Açık 

bir fırsat buldunuz mu, kaleciyi iyice 
kollayarak on sekiz pas dahilinde der
hal şüt çckmcği ve topu havaya kaldır 
maınnğa dikkat etmelidir. Kısa paslar 
da dikkat edilecek başka. bir mesele 
de bu paslarla ilerleyip ilerlemediğine 
dikkat etmektir. Bazı muhacim hatları 
olduğu yerde ve hasım mildafaasma 
istediği şekilde tabiye kullanmak üze
re vakit bırakacak kadar ağır bir 8e
kilde paslaşırlar ki bunlara da fayda 
sızhğı aşikardır. Futbolda ve muha
cim oyununda esas ilerlemektir. Oldu
ğu yerde paslaşmak değil! 
D1R1BLİNG VE ÇALIM: 
Muhacimlere çok lüzumludur. Yal

nız dikkat olunacak 6CY hasmı geçer 
geçmez yavaşlamadan topu sürmek 
yahut iyi yer tutmuş bir arkadaşa pas 
vermektir. Geçilen bir hasma bir daki
ka sonra topu kaptırmak muhacim 
için budalalıktan başka bir şey değil
dir. 

OFSAYDA DİKKAT: 
Bu, hepimizin ya oynarken yahut 

maç seyrederken gördüğilmilz b!r ha
disedir. Tam gol atmak fırsatı zuhur 
edeceği esnada hakemin düdüğil of
sayt ilan edince üzerimizden sıcak su 
dökülmüş gibi hissederiz. Bunun için: 

1 - Hasım taraf, muhaciıJlle 
bir veya ikisini ofsayt bırakmak 
ycsini kullanıyorsa buna dikkat. 
rek daima ofsayt bulunmağa d 
etmek, 

2 - Ofsayt vaziyetinde iken 
ve oyuna müdahale etmemek, 

3 - Ofsayt vaz..yctinde bir a.t1' 
şa lüzumsuz bir pas vermektense 
lıma kuvvet vermek 13.zımdır. 

Mütemadiyen ofsayt vaziyet 
oynayan bir muhacimden t.akınıı 
fade edemiyeccği gibi kendisin;~ 
maneviyatı bozularak oyun üzer 
ki müyessiriyeti kaybeder. 

AÇIK OYUNCULARI 
Açıkça söylemek lazımdır ki 8 

ların vazifeleri, kaleci de dahil 0 

ğu halde diğer dokuz oyuncudan d 
hafiftir. Santrhafın yahut mcrkeı 
hacimin sağ veyahut sol ayağıtl 
hangiı:i da.l-ıa kuvvetliyse, o censJI 
ki açık oyuncu daha fazla işJeı11 
bunun kn rşrsıudaki açık o;> uncunıııı 
oyuna daha az iştirak ettiği IJl 

kaktır. 

Açıkta sürat şüphesiz ki çok fs.) 
lıdır. Fakat iş sade süratle b.t 
Futbol sadece bir siir~t ko~usu d 
dir. Süra.tten istüadc meseİPsinde 
sım müdafaasının manevra kab Ji 
suratı, oyunun tarzı inkışafı \'t' jÇ 

yııncunun bu sürate dcrccei iıltl 
ri iişünülmeJidir. Eğer iç oyuncusu 
fasını kullanır ve pasını üzerine b 
oyuncusunu rtktikten sonra vcriı:.ıe 
çığın işi kolaylaşmış olur. /\çl 
karşılarında ekseriya hasım h 
ve beki ile karşılaşırlar. Bunufl /. 
ıc ovuncusu acııta paş vercceüi ~'I 
hafbeki üzerine çekmi9 bulunu....-, 
çığın yolu çok açılmış olur. oiğet' / 
raftan açık da i<; oyuncusuna r~ 
receği zaman hasım hafbek ·ni U 
çekerek iç oyuncudan r;elccek r~ 
mak üzere ilerlı>.rse tPk bir o) ,ı 

yani hasım beki ile karşı karşıY~; 
lacaktır ki, bu da gene onun işiıt1 

kolaylaştıracaktır. ~ 

Süratten istifadenin ba§ka bır .J 
urefW' 

da topu hasmın yanına kadar s 

kısa bir vuruşla ileri rloğru sev~ı 
ve hasımdan evvel yetişerek s i~ 
tir. Bunda muvaffak olabiJınel< 

... 
u-... :r<~,ıı;....'"'- '·•o;ı:- - • " ~ 'I 
nıı. resimde gene Bastin, !ıa1'-"',,d~ 
hasım oıruncu bulımduğu :amO~ 
derhal sürmek üzere .'ttop e.~ 
gilzel bir nümunesini göst .rr-~ 
(Vı1cııt ve b<ıcaklann 'f)(JZ'1f .. 

dikkat ediniz) ~ 

1) Muhakkak surette hasıında;.. 
li olmak, 2) Bu usulU çok sık 
memek lazımdır. ~J 

Açık oyuncusuna uzun ~~. !"'ı 
cüsse o kadar IUzumlu dcğıtd c'' 
kii itibariyle müteaddit oyll

0-.J,,J 
çok nadir karşılaşır. Esasıs, çe1, 
yuncusuna her şeyden evvelrdıı.t I 
lazımdır. Bu da iri adanı.18 d-,,. 
boylu ve kıvrak oyuncuJardsJl 
bulunur bi..- hususiyettir. ; 

'/)e'V",,,. 
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Veni rekoru 
~ teşrinievvelde Frangford 

Darmştad yolu üzerinde 12 silindirır 
yeni Mersedes otomobili ile koşan 

meşhur otomobil yarışçısı Carocciola 
fazla .sürat temin ederek bütün rekor. 
lan kırmıştır. Sporcunun dördüncü 
tecrübesini teşkil eden bu rekorun ha. 
kikt rakamı: 372 kilometre 900 metre. 
dir. 

Birinci tecrübede 305; ikincldt> 
348,175, il<:üncUde 351.219 kilometre 

Garip bir dlskallfeye 
Fransız eyaletlerinden birinin mh. 

him bir kliibU olan Parthenayı atletik 
spor kn1tibü. Fransa ytizme ve atle. 
tizm federasyonu tarafından hiç se. 
hep göstermeden, ve yanlJŞ kararlara 
istina~ ederek diskalifiye edilmiştir. 

Kulübün reisi olan mösyö Brlsst fe. 
derasyondan izahat istemişse de ge. 
rek yüzme ve atletizm federasyonu, 
spor millt komitesi c~vap vermektt!n 
çekinr:lişlerdir. Bu münasebette Fran 
sız gaı.cteleri federasyona şiddetle 

hücum etmektedirler 

KaramUrselll lbrahlm · LUle 
burgazh All Ahmet 

Günün en güzel müsabakalarından 

biri de bu karşılaıma idi. Çok güzel 
güreşen pchlivaıüardan Lüleburgazlı 

altıncı dakikada ters bir atııla Karamilr
seltiyi yenmeğc muvaffak oldu. 

Manyaslt 'Ukreddln • 
PehllvanköylU Mustafa 

Sert olan bu müsabakada her iki peh 
livanda biribiı:leıjn_e khlikeli anlar &e
çirtmekteycllfir. P'akat ikiai de guer 
köprü kurarak bir çok tu§ vaziyetlerini 
atlatmağa muvaffak oldularsa da niha-

0. M. Kutnak 
fTJevamı 10 uncuda> 

Cenubi Afrlkada yaptıQı son maçta 

Cim Londos 
rakibini 25 Arap 

dakikada yendi 
Londosun, karşısındaki peh
livan korkunç insan diye 
t:anınmuşt:ı. Fakat: Yunanlı
nın çev•kliQi karşısında a
falladı ve magıüp oldu. 

Şimali Afrikada üçüncü maçını bu a· 
yın on dokuzunda Durbanda yapan sa· 
bık dünya ıerbest güreı §8111piyonu 
Cim Londos, bu defaki rakibi Zeki 
Mansuru 25 dakikada o meıhur tayya· 
re oyunuyla yenmiıtir. 

On bini Yunanlı olan kırk bin seyir· 
ci müsabakayı büyük bir heyecanla ta· 
kip etmiştir. Amerikalı pehlivan çok i· 
ri yarı bir Araptı. Şimdiye kadar kartı· 
la§tığı rakipleri bu mUthit Arabm de
mir gibi kollan araaında ancak yirmi 
dakika dayanabilmitlerdir. Arap Zeki 
Mansur (korkunç insan) likabile töh-
ret alınıftı. , 

Londos bu maçı aırf ıerbest ıüreıin
deki bilgisi ve sürati ıayeıinde kazana· 
bilmiıtir. 

Müsabaka ıeraiti f<Syle idi: Bqer da 
kikahlr: on devre gilrqilecek ve her dev 

re arasında birer dakika istirahat edile 
cek. 

Birinci devrede Arap çok kuvvetli 
kollarlle Londosu iki defa üstüste yere 
vurmuştur. Bu yuvarlanıılardan sersem 
Jiyen Yunanlı, devrenin sonuna kadar 
kaçak bir oyun yaparak vakit gcçirmiı 
ve bu suretle kendini toplamağa çalıı· 
mııtır. 

ikinci ve üçüncü devreler, Arabm 
pek hafif bir üstünlüğü altında geçmiı
tir. Dördüncü devreye Londos birden • 
bire §iddetli hücumlara başlamıştır. Bu 

lnl kadar korkak gürcıen Yunanlınm 
bu ani hücumları herkesi şaprtmııtır. 

Nitekim Zeki Mansur bile afallamıı • 
tır; bundan istifade eden Londos Ara• 
hın mütemadiyen kafasını kapmağa ve 
ters kilit vurmağa uğraşmıştır. 

Bcıinci devrede Mansurun yorgunlu 

ltalya lsv.IÇreyİ ğu göze çarpmağa başlamııtır. Bu mil-
hlın fırsatı yakalayan Londoa mükem • 

naslı Yend•ı ı ?. mel bir hamle yaparak rakibini havaya 
kalchnnıt tam iki dakika ıilren mepıur 

Milinoda San-Siro ıtadmda 25 teıri· tayyare oyununu tatbik ettikten sonra 
nievvel pazar ıünU kırk bin lr:itilik bir koca Arabı bitkin bir halde yere sennif 
ıeyirci huzurunda yapılan İtalya - İs· tir. Bu suretle ilk maçı kazanan, ikin • 
viçre maçını İtalyanın lruandığını elde mağlQp olan Yunanh Londoa bu 
yazm11tık. Bugün elimi%e gelen bazı üçüncil müsabakaBJnı galibiyetle bitir
gazetelere göre bu maçın tafsilatını ve· meğe muvaffak olmuştur. 

relim Yunanlı pehlivan Amerikada daha 
Maçın İtalya tarafından kazanılması dört müsabaka yapacaktır. 

--'-ı1A....M~~::::;-f:i~~~:"'::ırt•-r-.;;;;~;;1;;n;;;;;;-------:;; ca mutlak hAkimiyet fdf. .. ,nelmllel meqler 
Muhacim ha ta, ve bilhassa orta ve iç 
muhacimler, orta muavinin biraz zayıf 
olmasına rağmen harikulade idiler. Baş 
döndilrücU bir ıilratle yapılan akınlar, 

İsviçre lr:aleciıinin milthit fedakirlılr:la
rile bertaraf edilebiliyordu. Çünkü, İs· 
viçre mUdafaaaı hakikaten aksamıt bir 
halde idi. 

Oyun hatlar batlamaz, İtalyanlar tid 
detle hücum ediyorlar; oyun artılr: İs • 
viçre nısıf aahaaında oynanmaktadır. 

Kaleye mütemadiyen atılmakta olan 
tiltlcri kaleci harikullde bir maharetle 
kurtarmaktadır. Fakat yirmi betinci 
dakikada İtalyanlar bir kantıklıktan is 
tifade ederek ilk golü yapıyorlar. laviç
relilerin kuveimaneviyelerl kınlnuı de
ğildir. Şiddetli htlcumlara baflıyorlar. 
Ve İsviçreliler bu enerjik bilcumlan 

esnasında mileavat sayısını yapıyorlar. 
Bunu müteakip İtalyanlar da bir canlı· 
tık baıgösteriyor. Atılan bir kornerden 
istifade etmesini bilen İtalyanlar bir 
ikinci gol daha atıyorlar. Haftaym bit· 
tiği azman vaziyet: İtalyanlar 2, tsviç· 
reliler 1. 

İkinci haftayım hatladığı zaman İtal 
yanlar oyuna gene h&kimdirler. H ü -
cumlar biribirlnl takip etmektedir. eS
kizinci dakikada İtalyanlar üçüncü sa
yılarını yapıyorlar. Kendilerini bu müı 

kU1 vaziyetten kurtarmak için İsviçre
liler beyhude uğratmaktadırlar. On beş 
dakikada ltalyanlar dördüncü sayıyı 

yaptrktan aonra galibiyetlerinden emin, 
biraz gcvıiyorlar. Bu vaziyetten istüa -
de eden bviçreliler ikinci sayılannı 
yapıyorlar. Bundan ıonra oyun müteva 
zin bir tekilde ve fazla gol çıkanlama • 
dan ıona eriyor . 

Hakem Alman doktor Bauvens oyu
nu gayet güzel idare etmittir. 

ltalyan B takımı 
lsvlçre B takımını 

S - 1 yendi 
Lucernede 25 tetrinievvel pazar günü 

7 500 kitilik bir seyirci huzurunda ya • 
pılan İtalyan küçüklerile İsviçre küçük 

leri milli maçında, İtalyan küçüklerinin 

mutlak ve bariz hikimiyetleri neticesi 
tsviçreliler 1-3 maflQp olmutlardır. 

Arjantin - Şili 
Mlllt futbol takınılan 

berabe!'e kaldılar 
Altmıı bin seyirci önünde oynannuı 

olan Şili - Arjantin milli futbol takım 
lan maçı fevkalide güzel ve heyecanlı 
olmuıtur. 

Şilililer mükemmel bir oyun ---;;y;. • 
mıılar; Arjantinliler beraberliği temin 
için müthiı bir kuvvet sarfetmek mcc • 
buriyetinde kalmışlardır. 

Birinci haftaym biri sağ iç diğeri de 
merkez muhacim tarafından kaydedilen 
iki sayı ile Şili takımı lehine nihayet • 
lenmiıtir. 

- İkinci haftaymda büyük bir gayretle 
oynayan Arjantinliler 25 inci dakip~ 

ilk golü atmıılardır. Son dakialara ka· 
dar mağlQp vaziyette olan Arjantin ta• 
kımı nihayet müthit çalıpnasının ae • 
meresini sağ içleri vasıtasile attıktan 

golle görebilmişler ve maçı 2-2 bera· 
berlikle bitinniılerdir. 

Holandaldar 
Bir lngıliz takımını 

7 - 2 yendiler 
Amsterdamda 26 birinciteırinde Ho

landa milli futbol takımı İngiliz Donen 
ter lrlübile bir maç yapmıştır. 

Holandalılar fevkallde teknik bir o
yun çıkannıılar ve bilhassa sağ ve sol 
açıklan mükemmel oynamıılardır. Bi • 
rinci devre 3-2 Hollandalılar lehine 
neticelenmiıtir. 

İkinci devrede hiç gol yemeden d<Srt 
sayı daha kaydetmeğe muvaffak olan 

Holanda takımı bu maçı 7-2 kazan • 
mıttır. 

Şarki Holanda takımı 
Garbi Almanya 

takımını 2 - 1 yendi 
Enschedc'de 25 teşrinievvel pazar 

günü kartılapn şarki Holanda takımı. 
harikulade güzel ve teknik bir oyunla 
garbi Almanya takımını 2-1 yenmlt-
tir. ' P 



8 

Hatıralannı anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nm süvarısı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~_.., 

J(ont Feliks fon Lukrıer Hebralannı anlatan r: EFDA'fl "TALAT -244 -

-21-

Koca geminin teknesi bir anda havaya 
uçuyor, içindeki mevndı iofilAklye 
tesirini göstermiştir. Şimdi düşman 

hattındaki yeri bomboştur 
.Art.ık geminin azami süratiyle gi

derek muharebe kruvazörlerine yetiş
mesi lfızımdı. Ate~çiler küreklerini1 

dirseklerine kadar kömüre daldırıp 
birer cehennemi andıran ocaklara kö
mür atıyorlardı. Bacalardan dumanla 
beraber alev sütunları da yükseliyor, 
emniyet supaplan açılarak ıslıklarla 
buhar kaçırıyor, gemilerimiz sürat 
tecrübelerinde bile elde edemedikleri 
büyük bir süratle düşmana. doğru ko
şuyorlardı. Yarabbi, ne heyecan! 
Şevkimiz gemilere de sirayet etmişti, 
onlar da pervanelerin devir tazyikile 
sarsılarak sanki muharebe heyecanile 
titriyorlardı. 

- Gayret çocuklar! Düşmanı bu se
fer yakaladık! 

Muharebe kruvazörler.imiz rotalarını 
değiştirmişler, İngiliz amirali Bitti de 
onlan takibe koyulmuştu. Şimdi iki 
tara.f m esas kuvvetleri son süratle 
biribirlerine yaklaşıyordu. 

Nihayet düşman göründü ve Ateş 
başladı. 1ki ta.raf da hasmını çelik 
yağmuru altında boğmıya çalışıyor, 
her dakikada elli altmış ton kızgın 
çelik teati ediliyordu. 

Kruvazörler 120 metre irtifamı bu
lan su sütunları arkasında, kaybolup 
çıkıyorlar. Arasıra amiral Hiperin 
forsunu tasıynn Luetzofu görüyorum. 
Bu dev gMni 100,000 beygirlik maki

nelerinin hiunlesiyle ileriye atılmış, 

yükselen su sütunlnrmdan mürekkep 
orman arasından gözden kayboluyor, 
topln.nndan alevler fışkırıyor. 

r .. •etzof borda ateşi yapmaktaydı. 

Pe~i srra da arknda..<Jlan Seydliç, Der 
Flinger, Moltke ve Fon der Tan geli
yorlar. 

Karşı taraı:ta da Büyük Britanya 
bandırasını taşıyan devler: Prinses 
R;uayal, Layn, Kuin Meri, Tayger, !n
difatgeybıl, Nuyzilend ... 

Bunlar dıı. bizi mümkün mertebe ça
buk a.hrete yollamak üz.ere azami kud
retleriyle ürerimIBe çelik yağdırıyor
lardı. 

Birdenbire Fon der Tanın biribirini 
takip eden iki salvosu üzerine tndi
fatigeybıl'm bordasında ateşten bir yı 
lan dolaşıyor, sonra iki alev sütunu 
yükselerek havada birleşiyorlar ve ge
mi muazzam bir volkan halini alıyor. 
Alev, kapkara dumnn kusan cehenne
m! bir volkan. .. 

Koca geminin zrrh teknesi bir ::ı.nda 

havaya uçarak paramparça oluyor, i
çindeki tonlarca mevaddı inf ilakıye 
tesirini göstermiştir. Şimdi düşman 

hattında işgal etmekte olduğu yer 
bombo~ur. Lakin çok sürmüyor, ba§
ka bir gemi yerini dolduruyor. Fon 
der Tan yeni düşman ve hedeflerle 
karşılaşmıştır. 

Salvolar, salvoları takip ediyor. Çok 
geçmeden dilşman yeni bir felakete 
uğradı. Bu sefer de Kuin Meri kor
kunç bir taraka ile berhava oldu. Ken
disinden sonra Taygerin güvertesi ha
vadan d~~n enkaz altında kaldı. 

Küçük kruvazörümüz Regensburg 
iki torpido filotillfısırun başında düş
mana saldmyor. Şimdi de küçük ge -
miler arasında harp başladı. 
Akşamın yedisine doğru muharebe 

kruvazörlerimiz ana donanma. ile bir
leşti. Demek ki İngilizlerin onları tec
rit hususundnki teşebbüsleri akamet 
ve hüsranla neticelenmiştir. 

Dritnavtlarm blokhavzlarmdan, is -
kele cihetinde dü§Inan görünüyor: 

- Herkes vazifesi başına! 
Allahım ne dakikalar! Bütün cihaz

lar yeniden tecrübe ediliyor: 

- Soğuklmnlılığmm muhafaza edi
n.iz. Acele yok, mühimmat asansörle
rine dikkat ediniz! 

lngiJiz muharebe kruvazörleri Al
man kuvvei kUlliycsiyle karşılaşmçn 
dümen kırdılar. Bunun 1lt.erine amir~ ı 
Şer emir vefdi : 

- Şimale doğru dü.~ana hücum e
diniz! 

Bütün Alman gemileri düşman filo
su üzerine ölüm saçmaya başladı. Bu 
sırada dilşman kruvazröleriyle ara -
mız.da dört muazzam kütle belirdi : 
Kuin Elizabet sınıfı düşman gemileri, 
Amiral Bitti'nin ricatini korumak isti
yorlar. 

Ateş şiddetini arttırdı. Yeni gelen 
düşman gemileri 38 lik toplarının bir 
tona yakın sıklette obiisleriyle tepe -
mizde fırtınalar okpartıyorlar, mermi
ler dehhaş gürültülerle patlıyor. 

König ve Markgraf zırhlılarına müt<' 
addit isabetler oldu. Lli.kin hayret! 
Bu müthiş darbeler zırhlrlarımzı zc ~ 

bun düşürmüş değildirler. 
Sağımızda, solumuz.da, önümüzde ve 

arkamızda öyle su sütunları yükseli
yor ki, sanki denizin sulannı görfin -
mez bir kuvvet havaya doğru emmek-
tedir. (Devamı var) 

Nakleden: Hatice Süreyya 
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- Geldin kardeşim, geldiğine iyi 
ettin. .. Fa.kat, talihsizliğimin derecesi
ne bak ... öyle de bir aksi güne raı;ladın 
ki.. Çünkü bugün benim Yakacık dil
beriyle randevum var .•. Evet, Yakacık 
Güzeliyle ... Ne zrunan balkonda oturup 

hava banyosu yapmaya kalkışsam, bu 
kız, knrşıki evin penceresinde kendini 
gösterir. Kah profilden, kfı.h üç çeyrek 
profilden yüzünü gösterir .. Sonra sar
kar, vücudunu tc.shir eder... Derken 
saclarını döker... Hulasa, yaptı yapa
cağını, 'beni ba.stan çıkardı •. Ve aldı 
randevuyu ... Buluşmamız d:ı. bugün .. 

Murad: 
- Bak hele... Kızları rahat bırakır 

ımmn ?... Alemln evladını ba.~tan çı
kardın! - diye Hitif e etti. 

İsn'l.et, kendi kendine': 
- Bu da kimmiş böyle? .• Ben bura-

larda Yakacık güzeli diye kimseyi i
şitmedim ... 

Sonra, meseleyi anlayıp gülümsedi: 
- Ah, ne aptnlım .•. Bizi yalnız 'bı

rakmak için bunlnrı uydurup duru
yor. 

Hakikaten de kahveler henüz içiJ. 
mişti ki, Enis, yerinden kalktı: 

- Flörtçü küçük beyi mazur görü
nüz, şu Yakacık güzeline gidip bir yol 
bakmak mecburiyetindeyim ... Her 'hal
de gecikmem, gelirim! - dedi. 

Annesinin iki yanağını, şapırdata -
rak öptü .•. Murada elini uzattı: 

- Allaha ısmarladık, kardeşim ... 
Annemi bugün yalnızlık, can sıkıntı

sından kurtardığın için vallahi sana 
pek çok teŞQkkiir ederim ... 

Ve, cevap beklemeden kapıya doğru 
yürüdü: 

Ben bitaraflık 
çıkma akla 

çerçevesi harici 
beraber onu el 

a~tından 
Heyecandan tirtir titriyordum. Bu ne 

güzel bir sahne idi. ~usluk hayatım
da çektiğim büyük sıkıntıların manevi 
mükafatlanndan birini daha görüyor -
dum. Zavallılar, o kadar bunu ümit et

miyorlardı ki bir müddet şaşkın şaşkın 
biribirlerine bakındılar. Sonra ekserisi
nin g(izleri yaşlı teşekkürler ederek çı -
kıp gittiler. Onları uğurladım. İçlerin
den biri kapının önüne dönerek bana 
şunları söyledi: 

- Ben hayli yaşlı bir adamım. Hiç 
bir kabahatim olmadığı halde bir iftira
ya maruz kalarak atıldım. İngilizlerin 

bizi kendiliklerinden serbest bırakacak
larını aklnn kesmez. Eğer buna kim se
bep oluduysa Allah ondan razı olsun. 

Ses çıkarmadım. Onun meçhul ha
yırhahı karşısındaki gönülden çıkan 

duygulan içime sindi. Ve daha çok ça
lışmağa diğer muztarip ve mağdur va-

tandaşlarımı da kurtarmağa ahdettim. 
Ve bunun içindir ki, o gece sabah saat 
üçe kadar, yuZbaşr Defreytas ile çahş
ttm. Yüzbaşı ara sıra müşkülpesentlik 

ediyor: 

- Bu daha birkaç güne kalsın. 
- Bunun tahliyesi doğru değil, suçu 

ağrr. 

- Bunu kolonele soralım.. 

Gibi sözler söylüyor müşküller çıka -
rıyordu. Ben ise bitaraflık çerçevesi ha

ricine çıkmamakla beraber onu el altın
dan iknaa çalışıyordum. Bu suretle mü
r:ı~:ı::ıtı:ıl::ırın h ... ınon ı.ıar • .,ı J..,,J.lnn,l .. 

tahliye kara'rr almağa muvaffak olmuş
tum. Bu iş bittikten sonra ~üzbaşı Def 1 
reytas bana dedi ki: ı 

- Peki; bunlar iyi 1 Ya diğcrled 
1 

ne olacak? 

- Hangi diğerleri? 
- Diğer mahpuslar 1 

- Onlar hakkında da bir kararınız 

mı var. 
- Bunları birer vesile ile brraktrk. 

Onların kabahati ne? Geri kalanlar tah

liye edilenler gibi hafif suçlu olanlarr 
istida vermediler diye alıkoymak doğ -
ru mu? 

- Bilmem ki! 
Elini bu gibi mahpuslara ait doslar.t. 

vurarak: 
- Nasd bilmem.Eğer hakkaniyet daire 

sinde düşünmek lazrmsa doğru olmaz. 
Haklarında müracaat edilenleri serbest 
bırakryoruz. Onlardan daha hafif suçlu 
oldukları halde sırf istida verilmemiş 

olduğu için kalan mahpusları mevkuf 

- Çay vakti gene başbaşa kahvaltı 
etmek üzere geJirim. Buradan ayrıl -
mıyacaksm, değil mi, Murad? 

Bunun da cevabını beklemeden kay
boldu. Giderken kn.pıyı kapadı. lsınet, 
onun arkasından endi!;.cyle baktı. A -
man yarabbi! Soğuk almasa, hasta
lanmasa! Nerelere gidiyor? Bilhassa 
yorulmasa ... Peki ama, kürünü ne za
man yapacak?. Böyle intizamsızlığa 
başlamak olur mu ya? ... 

Pencereden baktı. Nazarlariyle oğ
lunu takip ediyor. Enis, icte, yolun 
dönemecini buldu bile ... Sonra, konı
luğa giden keçi yolunu tutturdu ... 

Gözden kayboldu. 
Muradla İsmet, biribirlerine baktı

lar. 

- .. - ... 
Söyliyecck tek kelime bulamıyor-

lardı. 

Ne demeli? 
Öyle iyi ::ınlru mrşlardı ki... 
lsmet, kendini koltu~a bıra~tı. lki 

saat evvel de, bu koltuğa oturmu.cı. 

oğluyla konur.;uyordu ve Enis ona, hala 
güze], cazip olduğuna dair teminat ve
rip duruyordu. 

Murad, ayakta ve çok heyecanlı ... 

iknaa çalışıyordum 
bulundurmağa devam etmekte mana 
var mı? 

Yüzbaşı Defreytas işi kökünden te
mizlemek istiyordu. Çünkü, yarın ö bür 
gün ayni iş gene başma patlayacak ge· 

ne böylece uğraşacak değil miydi? İyi

si mi hepsini bir arada çıkarmalı, işi te

mizlemeli, bu beladan kurtulmalı idi. 

Yüzbaşının tasavvuru benim için bulun

maz bir nimetti. Ve akıl, mantık, derhal 

onu bu noktada teşci etmemi icap ettirir 
değil mi? Halbuki ben böyle yapma -

dım. Sebebini biraz sonra anlayacağı -

mz gibi bu fikre karşı müstağni biı 

hal takındım ve dedim ki: 

- Bencede bu geri kalan kimseleri 
bırakmamak haksızlık olursa da bunu 
düşünecek biz mi kaldık. 

Yüzbaşı Defreytas çok almgan bir a
damdı. Bu sözüme içerledi: 

- Peki, kim düşünecek? 
- Amirlerimiz düşünmeli, bize emir 

etmeli. 

Yüzbaşının en nazik noktasına dokun 
muştum. Daha fazla asabileşti: 

- Biz düşünürsek kabahat mi olur? 

- Bilmem. Ama, sizin bu hususta 

vereceğiniz karan belki kolonel redde

der. O zaman lüzumsuz yere mahcup o-
1 ursunuz. 

İsyan edecek hale gelmişti. Bir taraf 

tan uykusuzluk, bir taraftan yorgunluk 
kendisinde asan namına bır sev bırak
mamıştı. Şimdi bir de tahrik edilince 

iyiden iyiye çileden çıkmıştı. Çünkü. 

yüzbaşı Defreytas yaveri olmasına rağ 

men kolonel Ballari hiç çekemez, fırsat 
buldukça da ötede beride aleyhinde söy 

lerdi. Şimdi benim "ya kararlannızı ko
lonel reddederse mahcup olusnuz,, sözü 

onu en hassas yerinden yaralamıştı. Her 
halde bu şekilde hareketim isabetli ol-

muştu. Çünkü onun laalettayin mütalea 
kabilinden ileri sürdüğü bir düşünceye 

gelişigüzel taraftar oluşum belki hiç bir 
netice vermezdi. Bu şekilde ise işi sağ

lama bağlamıştım. Defreytas hazırladı
ğnn ptanm farkında olmamrş, ökseye 

düşmüştü. Mağrur bir eda ile dedi ki : 

- Ben bir şeye karar verirsem emin 

ol ki onu kimse bozamaz. Bu meselede 
ben bu.adamların tahliyesine lüzum gö

rüyorum. Kolonel bunu hodbehot neden 
reddedecekmiş? 

- Bu hususta tamamen haklısınız. 

lsmet'in ayaklan dibinde duran paf'u 
görüyor. Fakat oraya oturuvennek ce
sareti kendislnde yok ... Bilakis, uzak
laşıyor oradan... Çünkü, o yerin Enise 
ait olduğunu biliyor .. 
Koltuğun arkasına doğru geçiyor, 

arkalığına dirseğini dayıyor. Ve hB.!a 
sevdiği (ve sevdiğini şimdi görünce 
anladığı) bu kadının saçlarından ge -
len rayihayı dinliyor. İçinde samimi
yet titreşen, heyecanı zorla za.ptedil
miş kısık bir sesle: 

- 1smctçiğlın ... 1smetçiğim ! - diye 
inliyor. 

Kadın, ba.5mı; genç erkeğin ağzı 
hizasına çevirdi.Bakışlarını onun ma -
vi gözlerinin derinliğine daldırdı. Bü
tün benliği mavi bir ı~ık içinde kaldı. 

Bu, Muraddı ... Murad .. 
Daha dün, onu düşünüyordu da, ken 

dinden nekad::ı.r uzak, adeta bulutlar 
içinde kaybolmuş bir şekilde görüyor
du. Halbuki işte hakikat olmuş ... Ay
niyle hakikat... Ona, eskiden olduğu 
gibi, gene "1smetç.iğim ... ,. diyor .• 

Dudaklarının' titrediğini fnrkedi
yor. Delikanlı, başını eğiyor. Dahn 
yaklaşıyor. Nefesi taptaze .• Güzel ra
yihalı ... 

- Hayır, dur-. 

Nasıl münasip görür, nasıl e 
niz öyle yapalım. 

- Öyle, öyle ... Bunu da sonra 
riz. 

Vakit hayli ilCTlemişti. lk.iJniı 
kin vaziyette idik. Çalışmayı bır 
odalanmıza çeki!dik. 

Ertesi sabah dokuzda ben tele 
başlamıştım. Tasdik ettirilecek d 
lan hazırladım. Yanın saat geÇ 

de Ballar da odasına indi. Heıne 
nına girdim ve: 

- Diğer mahkumlar hakkında 
yalan da tetkik ettik. Kararları a 
yorum. diyerek dosyalan önüne 

dum. Ballar, birgün evvel tahliye 

cek olanların evrakını okumadan 

etmişti. Bugün de öyle yaptı. İS 

bulunan diğer mahpusların da 
kararlarını imzaladı. Ben mür3 
dilmemiş olanlardan hiçbah~tıJ1 

- Daha tetkiki bitmemiş ba:ıJ d 
Jar vardrr. Onları da bilahare tal< 

deceğiz, diyerek odadan çıktıın· 
yüzbaşı Defreytası buldum: 

- Emrinize amadeyim yüıba 

- Bugün de diğerlerine ba1" 
değil mi? 

- Eveti 

- Derhal işe başlayalım. 
Odasında karşılıklı oturduk. 

ait dosyaların tetkiki de bir iki fl'
1 

dar bizi meşgul etti. İşimiz bitili" 
ıan ua kUcaıt1., ...... ıı. ısuıugu Jı'Oıq, 
yarımda aldım. Ballar, başındalf~ 
savmak bahasma bunlan da çJ 
zaladı. 

Saat on ikiye gelince her f'1 

mişti. Krokerdeki son vatanda~ 
salıverdik. İşim bitip odama d~ 
kendimi karyolanın üzerine atar' 

rin bir nefes aldım. Şöylece akla~ 
ren bir düşünce ümit edilmiyen . ·,ti 
zaman içinde hakikat oluverfll1 ti 
bu suretle elliden fazla bigünalı 
daş daha fazla ıstırap çekmektef1 

muştu. Bu muvaffakiyetim ban'• 

kerde daha bir müddet çalışınB~ 
zum ve faydalarını daha iyi 1 

oluyordu. Bunu düşününce :&5'~ 
sözleri hatırıma geldi. O rnulıte 
ta daha ziyade hak verdim. ve. 
için ne bahasına olursa olsun if1~ 
men sonu alınıncaya kadar işiı1'1 

da kalmaya karar verdim. , -• l 
roevo,,.· 

Elini, yüzüne siper ola.rsJc JC 

Murad, bu ele b1n bir küçilk 

ler konduruyor. Kadın, ~elif· , 
dudaklarını öpmesini isteJJl.lY0 

dilik müsaade etmiyecek. . lı'1 
Murad, kolunu, sevgilisİJ11ıı t!8 

na doladı. Büyük bir muba.bbl? 
kucağının hapsi içine aldı. 

- Beni beklemiyordun, 
Söyle ... 

İsmet, kekeliyerek: ~ 
- Hayır, hayır ... Hem so , 

yordum, inanmıyordum ... J?ııb J1lıl 
su inanmıya cesaret edeını~0.tı' :ı 

- Ben seni unutabilir J!l~~ r/-' 
- O, değil mi Murad, seJll 

buraya getirtti, değil ıni? 

Delikanlı, başıyle: 

"Evet,, işareti yaptı. 

- Vakti o tayin etti. t'Jtl 
Bu sözlerden sonra, 1sfll~ t 

uysalla.şacağını sanan Mura. ;ııı: 
bir öpme tecrübesinde buluJl 

- Hayır, hayır ... 

Genç adam, şakacı: 

- Hayır ne demek? 
Ve ısrar etti: ıııt 11'~ 
- Nasıl hayır ... Hayır c _.,,, f' 

(DelJDI'· 



il 

1( Bir yıldız 
•fasa kesnoeırelk 
ş!~~nı edildi 

lında .~de geçen sene lpek sineme.
ltı . ~oıterilen ''Bir gemide sekiz genç 

ı,, ıııınr f. 
lılln . 1 ılmin mümessillerinden Al-
ltıalu~ıneın:' yıldızı Helmut Kionka ca
l?luhak ıuçıyle. te;kif edilerek Berlinde 
lunı eme edılmış ve idamına hükmo· 

U§tur G"· • 
li gü .. • uzel artıst geçen pazarte-
ida nu başı l·alta ile kesilmek suretiyl'! 

ın edilrniştir. 

Holivut altın 
mikyasını 
bırakıyor 

l3irçok 
'1tın rn· nı :nleketler gibi Holivut de. 
hus ıkyasıru terkediyor, Fakat para 

usunda d ~ ·ı . . aa... egı 1 sınema merkezınde 
.. §ınJa 

ltıa r son zamanlarda o kadar faz -
l:L. l~ştrr ki birçok yıldızlar orijinal 
441tlerınj ba k 
ka:ı § a yollarda aramağa mecbur 
c· rnıştardır. Meşhur "Platin sarışın . 
ın liarı 

l<aroı u saçlarını siyaha boyatmıştır. 
tı'bi b Lombard, Joan Benet, Alis Fey 
l'l§rn azı Yıldızlar da saçlanmn artık sa
tenkıbo?atmaktan vaz geçmişler, hakiki 
S :;ıne dönmüşlerdir. 

0 zan Bianşeti 
nilh öldü 

rtle§h assa sersiz sinema devrinde ço < 
2an ~: olan Fransız sinema artisti Sil · 
Sok f';ranşctti ölmüştür. Bu artist bir 
rtıiıti 1 ınlerde kraliçe rolleri temsil et
klcr · ~akcl Meller "Şahane Menek -

,, fıltnin•J k. . . ö. . l'olü e ı ımparatorıçe ıenı 

~"a~ıthur~ıı. Şimdiye kadar Mari An 
tefin . ~an Luiz, büyük Katerin J o. 
tı. '1bı kraliçeleri sinemada yaşatmış 
lsp 
bira~Yada gönüllü 
liou~ınema yıldızı 

}'ıJd121 .1( u~ çalışan İspanyol sinema 
dcti 0nııta Montanegro'nun kız kar 
tıita' ~ gene sinema yıldızlarından Jua 

• tadır ontanegro İspanyada bulunmak 
~ ~ G 

-.. (~ e~ç _ka~n asilere kat'JI birleşen 
tİbi At hak.ıki millettaşlannm yaptığı 
YQıJ •drıt hükilmeti emrine gönüllil 
Cephlllııtır. Artist husus otomobiliyle 

eye ·ı· 
l:>iy0r ki: aç ve saire nakletmektedir. 

..... s· 
~ife ınenıa bekliyebilir; şimdi vatan 

f::"· ı nı var 1 1
li ~terin sigortası 
0Iıvut · 

ba!lad le sınema şirketleri çevirmeğı;: 
&cbepı: ~~~ bir filmi, her hangi bi: 
' ın··ıtırerneınek veya evvelce hesap 
tabla Uddetten daha fazla zamanda 
Yap~YabiJ.crek bu suretle fazla masraf 
llıclı: .. tehlıkesine karp sigorta ettir
her y~tıyadındadırlar. Sigorta Uereti be-

z dolar· • • :Sirlc ıçın ellı çenttir. 
İçin . aç Ytlc!ızı tophyan bilyük filmle: 

§ırketı . 
-.erdilı:l . erın sigortaya yüz bin dolar 
ı. erı y .. '-'di s· . . _ _._ 
«ıtd b' -.ı. r. ıgorta ıçın ~cunt 
t it filnıd . . 
'•bti d' e bır mılyon dolar olarak 
~ e ılnıiştir. 

"- l>ati · ,,. li-· . naJ §ampiyonu Norveçli Son
"'- ~ .. ı ıllt fil . 
ucr•ber mınde Şirley Tampl ile 
~ıa?nıya~ktrr. Küçük Şirley son 
~de da Pek tombullaştığı için yeni 
ilı)a çi~VVel rejime tabi tutulacaktır. 

ata ve pasta yasak ı 

Çok meşhur bir 
piyes filme 
allnıyor 

Amerikada büyük rağbet kaza
nan bir perdelik bir piyesin Londrada 
reji.sör Aleksandr Korda tarafından 

filme alınacağı haber verilmektedir. 
lsmi (Bury the dead = Ölüleri gömü· 
nüz?) olan bu piyesin Holivutta filme 
alınması için birçok meşhur sinema 
artistleri ve bilhassa Fredrik Marş 
çok uğraşmışlarsa da eser harp, dola
yısile, faşist aleyhtarı olduğu için bazı 
devletlerin müdahalesini celbedeceği 
endişesile sinema şirketleri buna razı 
olmamışlardır. Aynı zamanda Ameri
ka film Aleminin umacısı olan Hays 
sa.nsilr teşkilatı da, meşhur muharrir 
Senkler Levisin Nobel mükafatını ka
za.nan faşist aleyhtarı eserine olduğu 
gibi, bu mevzuun sinemaya alınması
na müsaade etmemiştir. 

Harp aleyhtarı olan bu eserin mev
zuu ana hatlarile şudur: 

Vaka gelecekte cereyan etmektedir. 
Öldürülen altı asker, daha pek genç ol
duklarını, hayata doymadıklarını, ar
kada kendilerinin çalı~ması sayesinde 
yaşayacak ana, baba, kan, çocuk bı
raktıklarım söyliyerek gömülmekten 
imtina ediyorlar! 

Ne kanun, ne de din onlan zorla 
mezara sokmağa muvaffak olamıyor 
ve gelecek harbin gömülcmiyen bu 
''Meçhul asker,, Jeri mcmlekti dolaşa
rak harbin fecayiini, beşeriyete olan 
zararlarını anlatmağa çalışıyorlar. 

}$.. Marianı Marş, Kolin Murun esld 
ko::ası Al s;,\, .. ile evlenmiştir. 

}$.. Aemrj!>&lr rejisör Klarans Brovn 
ftalyada "Leonarda da Vinçi,, nin haya· 
t :ru filme alacaktır. 

lngiliz yıldızı 1688" Matevs ewıın bahçesinde istirahat ediyor 

( K C ÇCK HABERLER 
J ~ Klcd:t Ko.lber .:slen Franstzdır. ~ Gen Roymond "Manhatan kız 

"Brodvey -nıelodi" filminde gördüğiı. 
miiz cgzmıtrik dan.sör Buddi Eb$en 
yeni yıldızkırdan Jeraldin Robert-

aona dans dersi veriyor 

' , , ' ,,,.,,.~ 

t ~ .. 
ı .. ~ . . 

•. 
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Amerikaya "'• dört yaşındayken 1,:tmiş, lan,, filminde Lili Dons ve Cek Okey; 
İngilizceyi .J tarihte öğrenmiştir. ile birlikte oynıyacaktrr. 
~ Geçenl.rde bir otomobil kazası l} Şarl '3uayc yakında Jingcr R01 

geçiren Harri Bor iyileımiştir. gers ile birli!uc bir film çevirecektir. 
):$.. Liliyan Harveyin ilk filmlerinde'"' ~ Karol Lombard'dan aynlmış 04 

b~:inin mevzuunu t~şkil eden ~'Namuslu lan Vilyam Povelin, Cin Harlu ile evle• 
Suzan,, open. . yemden ve bu sefer F- neceği söylenmektedir. 1 

ransada filme alınacaktır. Artistleri ~ 1 

v On sene kadar evvel "Harp,. ·bnri ~ara .]e Mey Lümon:;·:: ve KloJ 
filminde gördüğümüz meşhur JapoQ Mey'dir. 

~ .. Romeo,, rolünü tamamladıktan 
sonra Lezli Ho.,ard aktörliiğü bırakarak 
sinema rejiao.lüğüne oaşlamağa karar 
sinema rejisörlüğüne başlamağa karar 
vermiştir. 

~ ''Holivudun en c;ok nişanlanan 

kadını,. Meri Brian imiş. Şimdiye kadar 
Budi Rogera, Gen Raymond, Rudi Val
le, Rişard Diks, Dik Povl Cek Okey. 
Kari Grant da dahil olduğu hal.ie tam 
on beş defa nişanlanmış, fakat bu nişac·
lanmalar hi~ bir defa evlenmeğe kadar 
ilerfcmcmiştir. 

~ Jill Vem'in mqhur "Mişel Stro· 
gof,,romanı bu ıefer de Amerikada filme 
alınacaktır. Baş rol Viyanalr aktör A· 
dolf Vöh.lbrüke verilmiş, artist R. K. O. 
tarafından angaje edilmiıtir. Kadın 

yıldız Margot Graham'dır. 
~ Bir Amerikan garabeti: Marle;1 

Ditrih ile Şarl Buaye'ni nçevirdiği "İlah
lann Bah,esi .. filminin ille temsili bir 
tayyare içinde oJac:alrttt. 

~ Holivudda bulunan Fransız yıl 
dı.zı Simon Simon'un son filminin reji
sörü olan İrving Kuminj ile evlen:ceği 
söyleniyor .. 
~ Büyük Fransız Trajedi artistj 

Sara Bernar'. hayatı Amerikada Var
nes Bros §İrketi tarafından filme alına· 
eaktır. Sara Bernar rolünü Fransız ak
tristi Sesil Sorel yapacaktır. Artist ge · 
lecek ay Holivuda hareket edecektir. 
~ Çarl Çaplen (Şarlo) nun Uçlincfi 

karısı Polet Gcddar'dan da ayrılmak ü
zere bulunduğu Holivudda ısrarla söy· 
lenmektedir. 
~ Amerikalı yüzme şampiyonu Ele

nor Holm Jarıet bir sinema şirketi ta· 
rafından angaje edilmiştir. 
~ Fransız artisti Feman Gravey a

yın yirmi beşinde Amerikaya hareket 
etmiştir. Orada bir film çevirdikten 
sonra Şubatta Fransaya dönecektir. 
~ Avusturalyada bu yıl dokuz film 

yapılacaktır. Siydendi stüdyolarında 

çevrilecek olan bu filmlerin sürülmesi 
kanunla temin edilmi~tir. Çünkü Avus· 
turalyada her sinema yüzde beş nisbc 
tinde yerli film göstermeğe mecburdur. 
~ Geçenlerde kocası İrving Tal

berg'in ölmesindenberi Norma Şirer e· 
vinden dıpn çıkmamak1a ve çok müte
essir bulunmaktadır. Artistin yanına 

ancak .ukadas-ı Meri Oberon girebilmek
tedir. 
~ Katerin Hepborn yeni filminde 

Franşot Ton ile birlikti! oynıyacaktrr • 
~ Meşhur piyanist Paderevski 

Londrada çevirdiği filmi tamamlamıştır. 
~ Joan Krovford, ~ahne tecrübt'.sini 

arttırmak maksadiyle lngiltereye gide -
rck bir müdcet vilayet tiyatrolarmd;ı 
oynıyacaktır. 

}$.. Rejia;jr Anatol Litvak, geçenler· 
de şehrimizde de gördüğümüz "E4ı:ipa
ge11 filminin İrıgilizcesini çevirmek ü
zere Holivuda gitimiştir. Franoıızca -
smda Şarl Vanelin oynadığı rol Her · 
bert Marsale, Anna Bellanın rolii de 
Katarin Hepböme verilmiştir. 

artisti Sesü H:ıyakova tekrar Fransa.ya 
giderek bir film çevirecektir. Adı "Yofi-. 
vara,. olan ~ilmin senaryosunu Mori• 
Dekobra yazmıştır. Rejisörü Abel Gant 
dır. 

~ Mey V es geçen hafta doğumu 

nun yıl dönümünü tes'it etmiştir. Kaçın-. 
c:ı yıl olduğıı gizli tutulmaktaCiır. 

~ Hanri hemştay'nin "Hücum,, pt .. 
yesi filme alınmaktadır. Baş rol ŞarJ 

Vanel'e verilmiştir. 

~ Brigt Hclm'in boyu 1,69 dur. Jaq 
Müra 44 yaşındadır. Boyu 1,79 dur. ı 

~ Mira Loy, sinema şirketi mUd~ 
]erinden Artur Hornblov ile evlenmiştir. 

~ Holivudda söylendiğine gön1 
Marlen Ditrih kocası Rudolf Sieber'deıı 
aynlmak üzeredir. Sebebi aiyasidiı:ı 
Marlen Ditrih Nazi aleyhtarı, iki ae • 
nelik kocası ise hararetli bir Hitler taraf~ 
tandır. 1 

):$.. "Betoven.. rqlüııij, Fr.anaada Har .. 
ri Bor yaparken ayni rot Aincnkatıa: aa 
Edvard G. Robensona verflmiştir. Bu 
artisti "b\j.tün şehir ondan bahsediyor,. 
filminin baş rolünde görmüştük. 

~ Kometli Fransez hissedarlanndan 
ve sinema artistlerinden Maksim Dejar .. 
den yetmiş yaşında olduğu halde geçeQ 
hafta ölmüştür. 

~ Yirmi iki senedir küçük komils? 
filmler yapan Amerikalı rejisör Hal Roı 
1095 film yaptıktan sonra artık büyü1' 
film yapmağa karar vermiştir. 1 

~ Çeki Kugan, on altı yıl önce çe-. 
virdiği ".Yumurcak .. iilminin 1935 sen~ 
si zarfında Hindistanda gösterilmesi ha .. 
srlatından hisse olarak 1250 dolar aimı~ 
ur. 

~ .. ~ 
Cin Harltt -ve S~er TrMi yeni bir. film:cle bir arada 01Jnıyacaklardır 

}$.. M. G. M. Stüdyolarında y:ni bi
na yapılmıştır. Fakat Greta Garbo eski 
binadaki loc.:sını l'rrakmağa bir türlü 
razı olmayınca iş çatallaşmı§tlr. Şirket 

müdürleri artisti kandırmağa çalışıyor· 
lar •• Singer. Rogers §1.lC bir,~ 



Yugoslav Başvekili 
şehrimize geldi 

Memleketimiz.in kıymetli misafiri mlşler ve bu bapda, iki memleket ara
Yugosla,;a başvekili Stoyadinoviç ve smdaki mübadeleleri imkan nispetinde 
refikaSı ile maiyetleri bugün saat arttırmak üzere Yugoslav ve Türk E-
14,40 Ankaradan şehrimize gelmışler, konomi bakanlan arasında sıkı bir te
meraslmle karşılanmışlardır. Anka. nıas tesisine karar vermişlerdir. 
radau sabaha karşı saat 2.30 dn hare. Türkiye ile Yugoslavya arasında 

ket eden mi.safirler Ankara istasyo • kültürel mUnasebetlerln tesisi ve inki
nunda başvckil lsmct lnönü ile refika. şafındaki ehemmiyeti nıüdrik olan her 
ları, hnriciye vekili Te,·fik RUştü iki memleketin devlet adamaln, bu 
Aras, '\·ekiller, hariciye nkAleti memleketlerin hislerine tamamiyle uy 
erkanr, Ankara valisi tarafından uğur gun olan bu münasebetlerin tarzlanm 

lanmışlardır. tesblt ve ta.tbikmı temin için sıkı ve 
l\fisafirimi7. İstanbulda iki üç gür devamlı bir temasta bulunmağa karar 

kadar kalacnl•ttr. vermişlerdir. Bu tedbirin ilk tatbikatı 
Ankarada olarak, Yugoslav ve Türk Üniversite-

Dün An.karada Yugoslavya Başvc- leri arasında derhal talebe mübadele· 
kili Stöyadinoviç'in ve vekillerimizin 
huzuriyle yeni Yugoslavya elçiliği bi
nası açılmıştır. 

Açılı§ nıerasminden sonra Yugos · 
lav hükumet rcisJ refikası ve bütün e!
çilik erkanı ile Hariciye Vekilimiz Dr. 
Aras'm köşklerine giderek öğle yem~
ğini orada ye~lcrd..!r. Yemekte.r. 
sonra Ankarada bir cevelan yapılmış-
tır. . 

si yapılması, iki memleket profesörlE'· 
ri tarafından kendi Universitelerind~ 

konferanslar tertibi. bu iki memlekel 
üniversitelerinin birinde Yugoslav ve: 

Türk dilleri kürsillerinin tesisi müşte
reken kararlaştırılmıştır. 

Ekselans M. Stoyadinoviçln ziyare
ti TUrkiycde fevkalade dostane bir te
sir hA.sıl etm~tir ve dost ve müttefik 

iki memleketi idare edenler arasında
ki bu yeni temas neticesinde bu mem
leketleri biribirine bağhyan kardeşlik 
bağları bir kat daha kuvvetlenmiştir ... 
Hariciye V ! killmlzln sözleri 

Hariciye vekili Dr. Ar.ıs, Yugoslav 
gazetelerinden Vreme muhabirine ver
diği beyanatta yüksek misafirimizitı 
Türkiyeye gelişleri hakkında demi§tir 
ki: 

"Bu ziyaret bütün Türkiyeyi sevin
dirmiştir. Türkiye ile Yugoslavya ara. 

smdıı.ki bağlar, bu iki memleketi hiç
bir veçhile biribirinden ayıramıyacak 
kadar kuvvetlenmiş bulunmaktadır.,. 

Misafir Bafvekllln aözlerl 
Yugoslav Başvekili §U beyanatta bu 

lunmuştur: 

"Yugoslavya 1çin Türkiye öyle bir 

dost müttefiktir ki, dostluğa ve itti
fak sadakatinin her imtihana ve her 
tecr\\beye daya.na.catma. tam itimadı-
mız vardır.,, 

Türkiyenin en kalabalık aılesi bu mudur 
Çocuk ve torunlarının yekunu 

Tam 54 dür 
Bunlardan hiç biri ce ölmüş degııdlr 

'.Muratlı (hususf) - Çorıunun aşağı 
Sevindik köyünde Mehmet oğlu Yunus 
ile kansı yetmi§ beıer yatmdadırlar. 
İkisi de sağlam vilcutlu olan bu ihtiyar 
lar, ana ve babalan bir olmak üzere 54 
ntıf uıun .dede ve büyük &Mesidirler. 

Doğurdukları çocuklorı ölmediği gibi 
bunlann çocukları da ölmemiştir. iki 
ihtiyar resimlerini cıkartarak Habere 
gönderilmesi:ıi istediler. Bu iki ihtiyar 
muhakkak ki Türkiyede en kalabalık 

ailenin reisi bulunmaktadırlar. 

HABER - Akşam postası 

Güreşlerde 
ikinci gün 

(Baştarafı 7 incide) 
yet pehlivan köylü Mustafa dokuzbu -
çille dakikada tuşla galip geldi. 

Bundan ıonra müsabakaların galip • 
lerinin kartılaşmasına batlandı. 

Akhlearh Ömer • Adapazarh 
Yılıhrım Bekir 

Bir gün evvelki Gönanlr Hamdi ve 
Çengel müsabakasında kilo farkı dün· 
kil Yıldınm Bekir - Akhisarlı Ömer 
karşılaşmasında da mevcuttu. 

Ada pazarlı yıldırım Bekir 7 3 kilo 
rakibi Ömer de 85 kilo idi. Beş dakika 
mükemmel mukavemet eden yıldırım 

nihayet tuşla mağlup oldu. 
Somalı AbdUsseıam - Slndır· 

O•h ••rlt 
Bir gün evvelki mUsabakalarda en 

günzel neticeleri alan bu iki genç gU • 
reşçi dün de fevkalade bir güreş yaptı· 
lar. Sındırgılı Şerif henüz birinci daki -
kada cidden mükemmel tuş yaptıysa da 
hakemler görmediler. Tekrar tututan 
pehlivanlardan Abdüsselam UçUncU da· 
kikadada tekrar ve mükemmelen mağ· 
lQp oldu. 
Babaeek il lbrah1m • Ahhl•arh 

Halll 
Bu güreş de çok ıeri oldu. Babaeskili 

mUthit hücumlar yapmakta idi. 
Dakikalar ilerledikçe müsabakanın eıki 
ıUrati kalmadı. İkisi de durgunlattı -
lar. Birinci yirmi dakika beraberlikle 
niahyetlendi. 

Bet dakika istirahatten sonra ikinci 
kısma başlandı. Ve gene çok yavaş bir 
şekilde cereyan etmekteydi. Fakat son 
dakikalarda pehlivanlar biraz faaliyete 
geçtiler. tkinci yirmi dakika sonunda 
Babaeskili İbrahim pehlivan puvan he
sabile galip ilan edildi. 

Oön•"'I Hamdi • Slllvrlll 
Molla N.ehmet 

Ara sıra parlayan pehlivanlar olduk
ça durgun bir giireş yapıyorlardı. Mol
la daha bilgili fakat Hamdi daha ağır 

ve kuvvetli görünüyordu. Beşinci daki-

kada Molla Mehmet Güzel bir fırsat 

yakaladı fakat istifade edemedi. Birin -
ci devre böylece bitti. 

Bet dakika istirahatten sonra ikinci 
devreye ba_şlan . u kısım a da nıüsa
ba"ki yavaı ve ııkıcı olarak cereyan et

ti. Son dakikalarda halkın tetct edici 
bağnşmalan pehlivanları biraz gayrete 
getirdiyse de bu da çabuk geçti. 

Netice de Molla Mehmet hükmen ga· 
lip geldi. 

MUllylm • Yarım dUnye 
Başaltı müsabakaları bittikten sonra 

nihayet başpehlivanlardan yanm dUn
ya denilen Afyonlu Süleymanla, Müla· 
yim ringe çıktılar. 

Milsabıklar biribirlerini denemekle 
ilk dakikaları geçiriyorlardı. Sekizinci 
dakikada Mülayim rakibini altına aldı 

ezmeğe başladı. Onuncu dakikadan 
sonra Afyonlunun yalnız mildafaa ile 
vakit geçirdiği görülüyordu. 18 inci 
dakikada Mülayim kendi oyunile bUyUk 
bir tehlike geçirdi.Afyonlu üstünde has 
mı olduğu halde birdenbire kalktı bu ıu 
retle Mülayim geriye dilştü fakat ça • 
buk kendini kurtardı. 

Bundan sonra pehlivanlar ayakta gü 
reımcğe başladılarsa da bir dakika son· 
ra Afyonlu tekrar alta düştü ve sert 
bir oyunla Mülayime üstünlükle mu · 

kabele ctmeğe, fırsat bultlukça da ka -
çak gürcşmeğe çalışıyordu. 

Bu arada hava kararmağa baıtamıştı. 
Birinci devre de bitmişti. Elektrikler 
yakıldıktan sonra ikinci kısma başlan . 
dı. 

Fakat birinci kısımda ayakkabı ile gü 
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TUrk havacılığının ilk kadın şehidi 

Tayyareci Vecihinin kızı 

Paraşütünü geç 
açarak düşüp öldil 
Kabri başında söylenen nutuktan: 

"Her gün otomobil, otobüs, şlme'1~ 
dürer kazalarında yüzlerce insa,

1 ölüyor. Bu ölümlerle Eri benin şa. 11 
ölümü arasındaki farkı Türk genq 
ıeri çok iyi takdir ederler;" .. 

Perşembe günü Ankarada blr ka. le yıldırmıyor. Siz ue onlar.• or 
za olmuş, .. Türk Kuşu,, nun paraşüt. tutarak harncılık için kıymetli 
~ü talebelerinden bayan Eribe Vecih. unsur olmaya çalışmalısınız. 

E L- 1'" kkuş• vefat etmiştir. Tanınmış eski tayya. :ü.rk. evlfttl~r~, riır:. ur ~~ 
recilerimizden Veclhinin kızı olan bn. nun ıkıncı şehidıdır. Gec<"ulerde 
yan Eribe o sabah "Türk Kuşu., nun canız Kamili, bu fedaka.: arka~ 
d'iğer talebeleriyle bir arada talim at. gömmiiştük. Bugün de uç:nan VtC 

layışı yap~rken atlamış, fakat heye. 
cana kapılarak paraşütünü geç ac:. 
mıştır. Bu yüzden yere iniş çok şiddet. 
li olmuş, sademenin tesiriyle ve dahli 
hir sarsıntı neticesinde genç kız, kal. 
dırıldığı hastahanede, ölmfü:tür. 

Hava kurumu Baf!canının 
nutMu 

Vefatı büyük bir teessür uyandı. 
ran bı• ateşli gencin kahri başında 

Türk Hava Kurumu Ba~anı Fuat 
Bulca, şu sözleri söylemiştir: 

"- 'fürkkuşunun gen~, azimkaı. 

. kahraman talebeleri, Türk gençleı-i 

Türk askerleri, bugün, buraya, vat". 

nrn bayat n istikliili uğrunda can vr. 
ren şehitlerin ruhlarını ta1.iz için top. 
lanılmışken, ne hazin bir tesadüf ki. 
ilk ha\·a şehidi Türk kndın•nr da top. 

rağa bırakıyoruz. Türkku~unun yıl. 

maz çocukları, sizi nasıl yurekten, bit 
baba. muhabbetiyle Se\·diğimi bildiğl. 

niz için, Eribenin ölümü karşısınd.ı 
ne kadar ıztırap duyduğumu tahmin 

edebilirsiniz. Bizi teselli eden bir nok. 
ta varsa, o da hayatın her sahasında 

Türk erkeğiyle yanyana çarpışan, icar 

ettiği zaman kan dökmekten de çe 
klnmiyen Türk kadınının k •. hramanlı. 
ğım bir kere daha görmüş olmaktır. 
Atatürkün, uzun bir kötü idareden 
kurtarıp meziyetlerini bir pırlanta gi . 
bi meydana çıkardığı Tü:k kadın·, 

görüyorsunuz ki, karada ve denizde 
olduğu gibi, havada da, Sa!,arya kıyı. 
Jannda vuruşan analarından geri kal. 
mamak için, yılmadan, korkmadan, 
ölümil istihkar ederek çaltr:•yor. Türk 
kuşu çocuklan, Eribe gibi bayan ar. 
kadaşlara malik olduğunu1 için si1i 
tebrik ederim. 

Ulu ve mukadde.o:ı bir günümüzl'h 
Türkkuşunun 1>öyle bir a!ı ile karşı. 

)aşmasını hiç istemezdim. J<·akat tah!. 

at kanunları değiştirilemiyor. Doğmak 

gibi ölmek de hepimiz için mukadder. 

dir. Ne mutlu arkadaşınıza ki, bu ka. 
dar genç yaşta iken büyük l.a'\·a c'ava. 

mız uğrunda h!lyatrnı vermiştir. Her 

gün otomobil, otobüs. şimendif .:r kn. 
zalarmda yüzlerce insan i::lüyor. Bu 

ölümlerle Eribenin şanh ölümü ara_ 
sındaki farkı Türk gençler: çok iyi tak 
dir edf'rler. 

Tiirkkuşu Üy<'leri, siL=n bu elem·! 
günür.üzde ordunun yiilcs":C hara kah. 
ramanJan da aranızda bulunuyor, 

mateminize iştirak ediyorlar. Onlar 

da he• gün vazife başında C.Iüm tehli 
kesiyle çarpışmaktadırlar. Fakat bu 
tehlike, yiğit havacılarımrn bir an bi. 

Vrl" nin ~vtadını toprağa veriy,•ruz. 

hiyi, bu şerefli b.'ll>ayı, hem taıif 
hem de böyle bir genç yeti,tirdiği l~ 
tebrik ederim. ıtJ 

Ht-pinize acılarımı bir kere d 
11 

tekrarlar, ve bütlin TUrk şehitleri~ 
ruhlarını saygı ile anarkel\ mateırı1 , 
ze iştirak etmek t~in buraya gelıtl 

. h' 1ı1t hltfunda bulunan OssoaV!ya un Jf 
kanı General Eydeman'la değerli ti 

,.eef kada~larrna teşekkür etmeyi 
bilirinı. 

Cenaz., merasiminde " 
Cenaze töreni ne iştira~ edel1 ~ 

1\1. Vekaleti ha\'a müsteşarı yat j)
CclUI de bugünkü kahramanlık ttl ,, 
kisirin hava kahramanlığında toP1~ 
mış :>lduğunu tebarüz ettirerell I 
vnkında ordunun bütün vazifeleri'' 

de Türk kadını ile Türk erkeğini ofl' 
omuza göreceğimizden bnhset~ir (IJ' 
Türkkuşu üyeleri ka~hett:kJerı ~ 

daşlanmn bıraktrğı boşluğu ~ 

nutuklarla anlatmışlardır. ossa", 
yahim başkanı General Eydernıt 11 ot 
cenaz~ törenJnde hazır buJunmutf 

HABER- Bayan Erlbenitı~ 
sı J'ecüıi ile ailealne «ıe Türk"kllf# e' 
/erine bu elemli vefat dolayuıi11lı 
dan taziyetlerimizi bildiririz. _,/ 

Kral Edvard 
bll' AmeırDkaıDa 

kadınna mı 

Evlenecek? 

Mra. Simpson 

11'" İngiliz kralı sekizinci Ed ~ı 
reşen Süleyman bu devre pabuçlarını =-==.======.=.==.=. =.=. ======. =. 

k t l\1r··1~ • buna ı'tı'ra tt' f vakıt, nerede ve kımın onunde çekılını~ 
kati olarak evleneceğine dair Y'~,;ı 
haber ortaya çıktı. Amerika 111 tf ft 
!arından gelen bu evlenme habt ~· 
gllterP.de büyük bir hayr~t uY• 

çı armış ı. 'l u ayım z e ı a· 
kat dinlemediler. 

ikinci devrede de Mülayimin ezici o
yunu gözüküyordu. Fakat Süleymanın 
sırtını yere getiremedi. 

Neticede puvan hesabiJe Millayim ga
lip geldi. 

Bugün yapılacak başpehlivan müsa
bakalannda Mülayimle Tekirdağlının 

karşılaşacağı ilan edilirken Milliyim 
buna da itiraz etti. Bize de makul gö
rünen MüHiyimin düşüncelerini aynen 
yazıyoruz. 

- Heyeti tertibiye başaltı pehlivan
ları arıısında kur'ayı ilk gUnkü mUsaba 
katardan evvel herkesin gözü önünde 
~ektiği halde, başpehlivanlar için niçin 
umumi bir kur'a çekmedi. 

Biz kur'a ı ektik d' orlar 

tir? 
Beni Tekirdağlı ile ilk günü nıçın 

güreştirmedıler. Çünkü diğer gUnlerde 
seyirci bulamıyacaklardı. Buraya gelen 
ier hergün bizim müsabakamızı bekle -
mektedirler. Çektiklerini söyledikleri 
kur'a da acaba hakikaten Tekirdath 
ilk müsabakayı Arif ile mi yapacağı 
dU§mU~ mUdür? Bunlar meçhQI ~ Tekiı 
dağlı ilk gün müsabakasını yaptı V<' 

bugUn mükemmelen de dinlendi. halbu 
ki baila hiç nefes aldırmadan ikinci V<' 

en mühim güreşimi yaptırmağa uğra · 
şıyorlar.,, 

Yukarda da yazdığımız gibi Mülayi
min bu sözlerini biz haklı bulduk. Or-
ganizatörler: tarafları kırmadan herhal· 
de bu iti halletmelidirler. 

mıştn. 11. 
Verilen habere gör~ ~ 11~,dJ 

kralı sekizinci Edvard onülll -i 
haziranda Mrs. Si mpson isintli ~I ~ 
kalı bir kadınla evlenecektir. J{ _ı 
Amerikalı kadına fevkalade bir ~ J" 
vermektedir. Evli buluna" k•d• / 
cMından aynlmak için bir da"' 
mıştır, ıalC ~ 

lngllizler, ılmdiye kadar 0tl 
lngiliz kralının kendi kanınclS';,ı ti 
yan biriyle ttJendltf g&rUllll~~kS'I 
hu ha beri hayretle ka11daoa-

Jar. 
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Köpek bahğı 
avı 

Amerika cumur lnt.habatı 
mUnaeebattyıe 

AmeırnB<a clYJmu
ırnv<e'ltn nasua ncdlaıre 

e<dl no n1r '? 

Ankara beynelmilel köoıür serglsind 

Macarlar 
Amerika cumhurreisi salahiyeti iti • 

barile, diğer cumhuriyetlerdeki meclis 
reisile reisicumhurun salahiyetlerini 
kendinde toplar. Her dört senede bir 
yapılan intihaba rağmen ayni cumhur 
reisinin birçok defalar intihabı müm • 
kündür. Nazırlarını kendisi seçer, ve 
bunlar kendisine karşı mes'uldürler. 
Yalnız bu nazırlar idarenin iyi işleme • 
sine nezaret etmekle beraber. rehberlik 
eden bir fikre muhtaç olmadıkları gibi, 
siyasi mes'uliyetleri de mevzuubahs de· 
ğildir. 

Macar sanaylciteri linyitlerimlzin anall 
istiyorlar 

den ne şekilde istifade edileceği 
larını bulmua ve sannyiini ilerle 
tir. 

Macar sanayicileri kendi araştı 
larmm kıymetli neticelerini Türk 
deş milletine göstermeye memnu 
le hazırdır. Fakat, hak.katen ist· 

asra körfezi yerlileri 

Büyük memurların, bilhassa asli şu
ranın azalarını seçmek hakkı gene reisi 
cumhura aittir. Muahcdatı o hazırlar, 

ve imza eder, orduların başkumandanı· 
dri. Teşrii salahiyeti haricinde ayni za· 
manda icrai salahiyete de tamamile sa· 
hip bulunmaktadır. 

Budapcşte, 26 (Hususi muhabir~ 

mizden) - Gelecke yılın başlangıcın
da Ankarada tertip edilecek olan B<>y
nelrnilel Kömiir Sergisine Macar fao. 
riknları da davet edildiler. Birkaç gün 
evvel Türkofis Viyana mUmcssili Bay 
Aziz Aksüyer Budape§teye gelip M .. -
car lhracat Ofisi konferans salonur.
da bu sergi hakkında çok enteresıtn 
bir konferans verdi. Konferansta Mı-ı· 
car İhracat Ofisi yüksek memurlar;ıe 
Budapeşte T;caret w• Sanayi Odn'!'ı 

Kfıtibi Bay Szekely Artur, birçok alfı· 

kadar fabrikalar müdürleri ve Macar 
Fabrikacılar Birliği Katibi Bay Vegh 
Yenö hazır bulundular .. 

Verilen konferanstan anlaşıldığım: 
göre Türkiyenin birçok yerlerinde bu
lunan zengin linyit v. s. madenlerin

den yüksek derecede istifade f'deb!I· 
mek üzere yapılacak olan bu sergide 

Macar sannyiini de çok alakadar eden 
bir cihet vardır. 

li bir sergi yapabilmsi için ilk ol 
Bay Aziz Aksüyek Yasıtnsile 

yede bulunan en mühim linyitlcr 

nalizini istediği halde Türk Ofis 
fmdan gönderilen analizden maa 
istifade ed lcmemiştir. Çün.kU bu 

liz, Türkiye topraklarında bul 
linyit madenlerine ait değil, Zo 
daktan ihraç edilen maden kömU 
ne aitti. 

ıcö elle yakalıyorlar 
tıa ~~balığı yakalamanın ba§lıbaşı
kol'fe;. uğü Yetişmiyormuş gibi, Bnsra 
de l~ YcrlıJeri bu balıldarı clleriylC' 

lilerini balığın üzerine atlarken, kan· 
ca balığa gömUlmüşken, ve kancayı 

balığn bclkcmiğine kadar çekip onu 
adamakıllı öldürmcktelerkcn ve kan · 

Fakat, buna mukabil reisicumhurun 
hareketlerine fren vazifesi gören belli 
başlı üç mania vardır. 

llunı alaınaktadırlar. 
~· Giskm isımlı bir adada ya- canın şeklini göstermektedir. 
~ollekbaldı~Iar. Ancak, yakaladıkları 
~uhnııkıarı, deniz hikayelerinde o· 
l'tnı k uz gibi g micilcrin bacakla -

ttıanıa:;an Veya cenup denizi kahra -
:ı-ı ?tıUUı.~ın hançcrliycrek öldi.irdükle -
~i ış hayvanlar değildir. Bunlar 
İl<!Jt b!ı.lı~·en ve nispeten 1..ararsız kö· 

Ad art dır. 

iLAN 

"Aeroneflere mahsus mayi mahrukat 
muhafazası ıçın Çatlamaz ve Nim 

Sret Hnrine,,hakkında ki icat için sanayi 
Müdiriyeti umumiyesinden istihasl edil 

miş olan 20-11-935 tarih ve 2088 nu
mara1ı ihtira be,ratı bu kere ferağ ve ya 
hut icare verileceğinden mezkur ihti· 

1 - Hususi devletler. İsminden de 
anlaşıldığı vechile Birleşik devletler bir 
tek değil, birçok devletlerin bir araya 
toplanmasile vücut bulmuştur. Baş1an
gıçta bunların mecmuu on üçü bulu • 
yordu. Ve o zaman bunlar tngilterenin 
nüfuzu altında idi, fakat bilahare isyan 
etmişlerdi. istiklallerini kazandıktan 
sonra,aralarında bir ittihat mevzuubahs 
olunca, ortaya büyük müşkülat çıktı. 

Cumhuriyetçiler merkezi bir iktidarı 

kabul etmiyor, her devletin müstakil 
olmasını istiyorlardr. Federal şekle ta· 
raftar olanlar, merkezi bir idarede mem 
leketin siyasi faaliyeti için büyük bir 
fayda umuyorlardı. Bugünkü vaziyet 
1787 de cereyan eden münakaşalardan 
sonra kabul edilen, ve iki temayülün 
telifinden ibaret olan hükumet şeklidir. 
Her devlet bir nevi muhtariyet muhafa 
za edecekti. Bugünkü vaizyetile Ameri
ka Birle§ik devletleri, 48 ayn devletten 
48 me§rutiyetten, 48 partamentodan, 
48 validen mürekkeptir. Ve herbiri hu· 
kuk, adliye, ve idare işlerinde bir nevi 
serbestiye sahiptirler. Yalnız menafii 
umumiyeye müteallik bütün işlerde 
merkezi idarenin nüf uzun_u tanımağa 
mecburdurlar: Gümrük, izdivaç, cemi • 

MalUmdur ki, iktısadi buhranın zu
hurundan sonra Macaristan hariçten 
kömür getirmemeye başlamış ve muh
telif işlerde, memleket içinde bulunan l 
linyitlerin kullanılmasına mecbur ol· 
muştur. Son be~ sene içinde birçok 
devlet enstitülerinde ve hususi fabri
kalarcla linyitin kullanılması hakkın· 
da yapılan araştırmalarda bu kömilt -

Macar Fabrikacılar Birliği 

Ilıracat Ofisi vasıta.siyle yeniden 
linyitlerinin bir an evvel anali 
gönderilmesini istemiştir. Böyle 
nalz sürntlc gelmezse, linyitlerin 
lanılmasında yüksek bir derece 
etmiş bulun:ın Macar sanayiinin 
kara Beynelmilel Kömür Sergisin 

tiraki belki de imkfınsızlaşaca 

Çünkü linyitıer türlü türlüdür. 
todlar, sobalar, kazanlar da türlü 
lüdür. Türk kömür ve linyitlerin 
nalizi hakkında malumatsız kalan 
car sanayicileri Türkiyeye nasıl 
taYsiyede buluna.bilirler? 

dar ~erıueri 18 den 30 kademe ka· 
için Y n bir boyu olan bu balığı yağı 
~elken~aıarıar. Şöyle ki: Küçük bir 
btr baıı1 .. kayığa binerler. Ve uyuyan ga .. 
içle,.; .. d ıyıcc yakla.ştıktn.n sonra. 
•- ·41 en b .. 
~ ~l ırı elindeki kalın bir hala-

raı satın almak veya isticar etmek ar· 
zusunda bulunan zevatın Galatada Tap 
tns hanında No. 18-20 de mukim vekiJi 

Bay Teodor K. Sinanidise müracaat 
etmeleri .• 

do~ 1 
kanca ile denize ve doğrudan 

hetrlen ~balığın başı üzerine atlar \·e Operatör Orolog 
rı'ı:ıı.ış a .. anca.YI köpekbalığmın yana- Doktor 

ı.. b"Zllıa •· 
(\o~k .. gomer. ~Ü Al 1 
~An batıgı neye uğradığını öıle • o rey ya ama 
~tı:ıı.<!de atuıız suya dalarsa da, çok Muayenehane: Beyoğlu • Parmak 
% ka, .. n kuvveti kesilir. Yerliler, ha j kapı tramvay durağı. Roma otelı 
le Jıkı \ yanında 121 birinci kat 3-S 
l ç~tl" a.rınnı Ycde:Yine alarak sahi- Her gün 15 - 20 ye kadar 

. ~ .~ve. ~tinasip bir fiata se.tar
1 
_______ 1!1111

1191 
... """''~ ... l!ll!lll!l~J 

lcrımız, Basra körfcı..zi yer-
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feda edilecek gibi değıldi. Nihayet ya
\'aşça: 

- Yapacağım. Fakat bu meydana 
~ı!:a:rsa mahvolduğum gündür. Onu a· 
fır burad k b 0 "'t" .. ·· ' an uza ır yere go urursun. 
:'2' ' :ı . k" . b . k l h ınan 1 ıpe enı çe er er veya m 
~ rürnün sonuna kadar zindanda hı· 
~· 'ar. 

\ ;., , .. ra, teminat verdi: 
- Merak etme. Ben krzı aldıktal"! 

sonra ortada hiç bir iz bırakmam. Ser 
:e Ylızüğü satıp başka bir şehirde ra · 

b~t~a yasayabilirsin. Şimdi pazarlığımız 
ıttı mi? 

d - Ditti. Fakat sen bn yüzüğü nere 
en aldın? 

""/·":"" Bilirsin ki ben yalan söylemem 
Uzük benimdir. 

.ç- O halde mesele yok.. Sen şeytan 
~1 1 beni cehenneme sürüklüyorsun 
b·akalım ne olacak? idam yapıldıktan 
n~rh s:ıat ~onra şehrin cenup tarafınd< 
\'. rın hır köşe teşkil ettiği yerdeki ~ 
'tnc l ge · Kırmızı pancurlu ev .. 
- Kızı oraya mı getireceksin? 

A. - Evet .• Eskidenberi burada adettir: 
b sılnnların cesetleri bana aittir. Cesedi 
ı:n nhr, sonra gömerim. Elbiselerini de 

tarım. B k ·· · d k. lb' 1 · d u ızın uzenn e ı e ıse erı 
e alacağım ha!. 

dc~l Peki, senin olsun. Bana elbisesi 
gı .. 

vucudu lazım. 

Çı~ İyi. Fakat bu işte hiç de zararlı 
}'or 'Yorsun. Kıymetli bir yüzük veri· 
kız sun ama buna mukabil de güzel bir 
dit, alıyorsun. Artık vakit geldi. Ben gi· 

JOrum B ' . ı· b rı.i b k. · ır saat sonra evıme ge ır, e-
c lersin z· . 

~ngara, cellada tekrar şunu hatır · 
ağa lUzum ·• d' .• _ t gor u. 

\rııln stcdiğin saatte evine geleceğim. 
. ız d'kk ' Sonr ·. ~ • at et, bir yanlıslık olmasm.

1 il. l§ l§tcn geçer. Ufak bir dikkatsiz~ 

lik onu öldürür. Haydi göster kendini 
bakalım .. 

Cellat, arkadaşından ayrılıp hapisha
neye doğru yollandı. Biraz sonra Zin
gara da gece lokantasından çıktı. So • 
kakta hem yürüyor, hem de şoylc dü
şünüyordu: 

- Nihayet bu güzel kızı ele geçil-ece 
ğim. Fakat Vera bana verdiği bu yü
zükle böyle bir iş becerdiğimi duysa .. 
İ§te o zaman muhakkak beni parçalar 1 
Bereket versin ki bunu kendisine duyura 
cak kadar sersem değilim! 

:;. "" ... 
Zingaranın cellatla pazarlık ettiği 

gece hükümdar Kristiyan sarayında de
ğildi. Bütün saray mensupları merak ve 
endişe içinde bulunuyorlardı. Çünkü 
kral gündüz ava çıkını§ ve gece oldu
ğu halde hfil5 dönmemişti. 

Kral, ormanda bir geyiği kovalar • 
ken şehirden bir hayli uzaklaşmış, üste· 
lik sık ormanlıklar içinde yolunu da 
şaşırmıştı. Akşam oluyordu. Atını dur
durarak yanında bulunanların boru ses 
lerini isitmek ümidiyle etrafı dinledi. 
Fakat hiç ses sada yoktu. 

Kral çok cesur bir adamdı. Hiç bir 
şeyden korkmazdı. Bundan başka halk 
kendisini çok severdi. Çünkü halka elin 
den geldiği kadar iyi muamele edilme
sini temine çalışır, memleket menfaati· 
ni her şeyden üstün tutardı. 

O esnada hava da kararmıştı. Müt • 
hi§ bir şimşek çaktı. Kral atını tekrar 
mahmuzlıyarak sığınacak bir yer ara· 
mağa başladı. Orman içinde rast gele 
bir istikamete doğru bir saat kadar hay 
vanını koşturdu. Artık gece bastırmış· 
tı. Gök gürültüleri arasında şiddetli bir 
yağmur yağmağa başladı. Kral etrafını 
dört gözle araştırarak giderken karan • 
lıklar arasından bir ışırk gördü. Hemen 

yetler teşkili, dini rnesail, ve ilh. aleyh, Amerika hükfımetinin faali 
senato ile cumhurreisi arasındaki 
manrn neticesidir. 

2 - Senato veya mümessiller mecli· 
si. Bunun azalarını, her devlet tarafın
dan intihap edilerek gönderilmiş mil • 
messiller teşkil eder. Bunlar iki sene 
için intihap edilirler; ve miktarları, ma· 
1i vaziyeti imtiyaz teşkil etmek üzere 
nazarı itibara alınan bir nisbetle taayyün 
eder. VeVrgileri tayin, bütçeyi tesbit va 
zifesi bunlara aittir. Rei&icümhur tara
fından giri§ilmiş olan muahedat senato 
nun üçte iki ekseriyeti tarafından ka • 
bul edilmek icap eder. Bundan başka, 

senatörler reisicumhurla yüksek idari 
memurları intihap etmek salahiyetini 
paylaşırlar; ve hükumet reisinin idare-} 
sini kontrol 'hakkına maliJrtirJer. Bfn•e71 

3 - Ali şura. Dokuz azadan tere 
eden bu şura reisicumhur tarafn 
seçilir, fakat faaliyetleri daima se 
nun kontrolü altındadır, ve müddet 
vaml;:ırı dört. eğer intihap eden 
cumhur ikinci defa intihap edilira 
kiz senedir. 

Ve bu sonuncu müddet niha 
de yeniden se!tilir. Şuranın red ve k 
hakkt, reisicumhurun faaliyetleri 
şısında büyük bir ehemmiyeti hai 
Mesela Roosevelt tarafından 193 
teklif edilen ,Ziraat projesini me&ruti 
Je aykrn olduğu fddiasne rcddetm 
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şehrin seyrek evli kenar mahallelerin · 
den biri olduğunu anladı. Biraz daha 
yürüyünce karşısına yüksekçe bir bina 
çıktı. Bu binanın demir parmaklıklarla 
örtülmüş pencereleri, kalınca ve siyah 

1 

duvarları vardı. Fakat birden irkildi 
Ay ışığı altında binayı tetkik ederken 
birinci kat pencerelerinden birinde par· 
maklık arkasında çok güzel genç bir 
kızın ağladığını hıçkırık seslerinden 
anladı. 

Sa!;lan omuzlarından aşağı dağılmış, 
gözlerini semaya dikmiş hıçkıran ve mı 
nldanan bu genç kız, mehtap altında 

o kadar güzel görünüyordu ki, Zingara 
olduğu yerde çivilenmiş gibi kaldı. Fa
kat ayni zamanda dikkatle bakınca kı 
zın gözlerinden yaşlar akmakta olduğu 
nu da farketti. Şnşır~ı kaldı. Nihayet 
bu güzel yüzü ürkütmeden seyretmek 
için kendisini karanlık bir köşeye sak· 
ladı. Etrafta gecenin bu ilerlemiş saatir 
de hiç ses sacla yoktu. Kız gittikçe co· 
şuyor, hem hüngür hüngür ağlıyor hem 
de mırıldanıyordu. Zingara kulak ka
barttı. Kız şöyle söyleniyordu: 

- Saatler geçiyor, Allahım bana acı, 
N erec!e i§e şafak sökecek .. Beni öldüre· 
cekler. ölmekten ve cellattan korku • 
yorum. Bigünahım. Beni kurtar Alla
hım. 

Zingara biranda bu binanın hapisha· 
ne olduğunu anladı. Bu kız sabahleyin 
idam olunacak demekti. Faakt bu kadar 
güzel bir kızı öldürmenin çok günah 
olduğunu düşündü ve kıza acıdı. Daha 
fazla dayanamadı. Saklandığı köşeden 

çıkarak yavaşça kıza seslendi: 
- Korkmayınız güzel kız. Allahtan 

yardım istiyordunuz. İnanınız ki işt 
ben bunun için geldim. Söyleyiniz sizir 
isin ne yapabilirim? 
İdam mahkiimlarına mahsus hücrede 

bulunan Anna Paskal birden ürktü. Fa 
kat sonra sabahleyin öleceğini düşüne· 
rek ne olursa olsun deyip bu yabancı· 
ya cevap verdi: 

- Teşekkür ederim, yalnız küçük 
bir ricam var. Belki bu sayede hayatı • 
mı kurtarabilirim. Bunu benden esir -
gemeyin: J..fıtfen Kont Adoların evine 
kadar giderek Anna Paskal tarafından 
geldiğinizi, bu sabah idam olunacağımı 
kendisine söyleyiniz. 

Zingara, Annanın konuşmasına da 
hayran olmuştu . Lafı uzatmak için sor
du: 

- Kont Adolar mı? Bu zatın sizi 
kurtarabileceğinden emin misiniz . 

- Umit ediyorum. Bir kere beni 
görmeğe geldiği zaman bunu vaadet 
mişti. Ne oldu. bir felakete mi uğradı, 
bilmiyorum. Yok3a herhalde beni gelip 
görürdü. Hiç olmazsa bana iki satırlık 
bir pusulacık yazıversin. 

- Pekala, merak etmeyin. Şimdi 
hemen gidiyorum. Gene görüşürüz. 

- Cenabıhak yardımcınız olsun. Bu 
yardımınızı unutmıyacağım. 

Zingara, hemen oradan ayrıldı. Ne • 
ye uğradığını şaşırmıştı. Çünkü Anna
yr görür görmez kalbi ~iddetle çarpmağa 
başlamış, o zamana kadar hiç bir kadı· 
na karşı duymadığı kuvvetli bir ihtiras 
hissetmişti. 

Kendi kendine düşünüyordu: 
- Kont Adoları görüp de ne yapa· 

cağım. Bu güzel kumruyu budala gibi 
başkasına niçin kaptırayım? Eğer kur· 
tarılması Hizımsa onu ben kurtamıağa 

çalışayım. Şayet muvaffak olursam gü
zel Anna da benim olur .. Fakat bunun 
için ne yapmalı? Şeytanla başbaşa verip 
bir çare bıılmalı .. Fakat vakit de yok. 
Saat dört geliyor. idam olunmasına 

iki saat kalmı§ .. Fakat böyle bir kmn 
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ı Aaı1 zamanlar <Şarto) 
ı Kallen~ 
ı Ehli aallp muharebeleri 

(fanaızca kopyeal) 
ı Ehllaallp muharebeleri 

(Türkçe kopyesl) 
ı A8ı1 zamanlar l Şarlo) 
1 Pomptenln 80D gtlDlerl 
ı Ta.raa Bulba 

Patpatqon kız hırmz 

lan ve. Korkusuz süvari 
ı Btldfrmemııtır 

ı llişel Strogot 
ı bildl.rmemlft!r 

ı S11Ah bqma ve Şahane 
val& 

ı Yddmm kaptan ve Bo. 

kQmiyeti geçirmekte olan Leon Paken' Su heyeti: Keman; Cevdet, kemence; Sotbf, piyano; 
in son zamanlarda kaçmasına ıiddetli ud Mwrlı; İbrahim, kanun; Ahmet. 
bir aıkın sebeb olduğu anlaşılmııtır. Okuyucular: Yaşar, Hamit. Solla~ Mutafa 
Genç bir rahibeyi seven mahktlm 1n - Fiyatlarda unzildt Tle. 4JJU1 ..... .. 
giliz müstemlekesi olan Trinidat adasm -----------------------------• 
da sevgilisil,e buluputtur. Raribe de 
ayni tekilde papazlık cübbesini çıkara· 
rak bu adaya gitmiıti. 

Ç~GLAVANDA 
Cumhı.·· · -:t Bayramı milnalf! et:yıc. .; cilnlilk büyük program: 

Memleketimizin tanımme sana.tklrlan 

Ve Bayan Muaila Dinçses 
sambo 

11,0CS apor, 19,20 musiklll plyea, 20 on koro 
De dlDl mualld, 20,30 mwılkl. 20,30 KunUn a. lmlıl11BlYl:'r 1 Blldlrmemlft!r 

Yedi sene evvel Paken Fransızların 

Fas müstemlekesinde bir katil ve milt'e· 

addit hınızbklann faili olarak tevkif 

edilmiıtti. Muhakeme neticesinde 25 se
ne ağır hapse mahkQm olarak Şeytan 

adalarına gönderilmişti. Fasta muhake
me edilmesini beklediği sırada ağır has· 

talanmıt ve bakılmak üzere yerli hasta
nelerden birine yatmlmııttı. Hastabakı· 
cılar arasında henüz papazlık mesleğine 

yeni gimıif olan hemıire Theres Morin 
vardı. Kızcağız kadın yüreklerini 

Ve Rlzell kemençeci Sadık ve 
ldlılerf, haberler, 21,115 operet, parçalan, 23, 

Ol baYa raporu, havadfa, apor 23,M eğlen. 
oell ;p.ym, 1,05 dans muafldal. ' 

ISTANBUL arkadatlan bnfmdan Ka:·::denia 

llGIUm}: 
18,05 uker1 mualkl. havadfa, 19,20 uker1 

muaUd, koaferaıuı, 20.23 dana muslklal, kon. 

fwau, 21,,20 konaer, 22,33 haberler, • apor, ALEMDAR 

IS.llO pc. konaeri, 23,l50 traıuazca ve al • KEMAi.BET 

maDC& babtırler, 2'9 aon haberler. 

ı Programını blldirmemltlr 
ı Bildirmemlft!r 
: Koblkanlarm sonu ve 

Pranga 
1 Btldlrmemlftlr 
ı Gizll vealka ve Kızıl aln. 

Tanan ceUyor <Trtlkçe) 
ve Dert.llz arkad&flar 

Halk türkQlerı ve mıııt rakısı 

dehıet içinde bırakan bu azdı hayduda 
ümitsiz bir aılda bağlandı. inhisarlar Umum Müdürlüğünd 

•Aat8 (P,T,T,)ı KADI KOY 

Paken mahkitm oldulıctan az sonra 
hemşire Theres de manastırdan kaybol 

du. Bu sıralarda annesi CSlmUı oldultı 
için mirasını almak Ozere Franeaya 

idareye bir miktar daha eksper ve harmancı namzedi •hnecağmden 
ki tartlan haiz olanların bir dilekçeye elindeki veaaikin bU
ıaddak suretini ve 6X9 eb'adında üç kıt'a fotoğrafım ra 
ikinci teşrinin on beıinci günü akıamma kadar inhisarlar 
Müdürlüğü Yaprak tütün mübayaat ıubeıine vermeleri veyalaol 
ta ile ıöndermeleri lazımdır. 

17,16 edebi yaym, 18,13 piyano kODllerf, 
ıa,ss koaaer, 20,33 ve 21,43 kODUfmalar, 21, 

G prkJl.ar, 22,015 kOD\l§m&, 22,815 kabare, 
lllllD&ralan, 2t,l50 dana muslklsl. 

BOllA.: 

ı BUdfnnemJ§tlr 
ı BUdlrmemlftlr. 
ı Bildirmemiftlr 

OSKODAR 

dCSnmUt ve eline geçen para ile ltıkını 
takip etmİf ti. 

1 - Türk olmak. 
I0,215 yabancı dillerde konu,ma, 21,10 ha. 

..... turum baberlert, 21.~ "San Çete" 
operet. latirabaUerde konUflD&lar, 2',0G ha. 
...._ 24,20 lapmyolca baberler. 

BALI: ı Jleyer11ng' facta& 

Şeytan adası hapishane idaresine mU 
racaat etmiı hastanelerden birinde it 
almak için durmadan ueraımıı ve çok 

renç olduğ\1 ileriye stırillerek kabul e· 
dilmemifti. Kıa bunun tıurine Trlnl • 
dat adaama yerleıti Ye lfılmun kaçma· 
mu kolaylaıtmnak için tqebbilslere 

2 - Y qı otuzdan yukarı olmamak. 
BEŞiKTAŞ 

SUATPARK: ll'aklr 1111' dlUkM'mm bL 

lc&7W 

3 - Asgari liae derecesinde tahıil ıörmüt bulunmak. 
4 - Askerliğini yapmıf olmak. 
5 - Sıhhati tam olmak. BALAT 

Ba,l1k auan7etiaör ve illüzyonist ldU.I 
Pr. Zati Suaaıır girifti. 

6 - Medeni haklarına ıahip ve iyi ahllkı olcluiunu ve 
miyeti bulunmadığuıı tasdik etmek. 

TlfA7'ROl.AR 
Umidinl tahakkuk ettirmek ı,ı tam al 

tı sene sUrdU. Geçen hafta Pakenin 
N_..tler müsabaka imtihanı yapılarak aeçilecektir. 

TEPEBAŞI 

drua lanmnda 
saat 20,30 da 

B1R KADININ 
HAYATI 

Sent Lorent da Maroin bapfsbanesin • ==============================='." 
den kaçarak kendisine ka11r bu kadar kartWJarak gizlice memlekete sokmak ı 
sadakat ve bağlılık gösteren kadına il . lçin lbım olan bütün tertı1>at almmıftr. .----

tihak ettiği anlatıldı. Franm biikömeti, arada meYCut Diia.,. Yum terdlme külli 
fngiliz mllstemlekesine girebilmek i- olan mUcrimlerin idasei muahedesine 1 

Fiyatı 40 lnıruıtur 
....... "'"" n 'n hiçbirisile karıı· da~k firariyi lnıilillerden .... ~ ·~----------
1aşmadr. ÇünlCii ke11disini a;ık denizde tir. 
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idam edilmeai 'ok ıünaJıdar. Ne kaba
hat itlcmit oluna olawı oaa layllılmu. 
Ah bir çare, bir çare btıılmelı , 

Zincara dalpı da1cm ilerlerken kar· 
pnda birdenbire bir adam peyda ol· 
du ve om: 

- Vay Kont Zlnpra. dedi. 1man 
eski arb.dapm bu kadar da ~buk unu
tur mu ya.. 

Zingara, hayretle muhafamm baktı. 
Bu, orta boylu ve giiçltl lmvTetli bir 
adamdı. Onu hemen tamdı: 

- lstefan sen milin? 
- Evet. Daima hizmetktrmu olan 

lstefan Mösya Kont.. Gilsel ıeceler ge
çirmiı olduğunuz eaki İltefan.. O evde 
ne kadar ıüzel ve ıenç lmlar geliyor· 
du, ne cUzel eileniyorclunu, hatırladı 
llU mı? 

Zingara, muhatabmm elini sıktı: 
- Seni iyice tanıdım. Sillük gibi ya· 

pıfıp benim ne kadar para1anmr çckmif 
olduğunu da sen hatırhyoraun tabü .. 
Ama benim altmcıklann tana da hayrı 
olmadığına eminim.Şiındl ne yapıyor

sun bakalım? 

- Ancak ıeçinebiliyorum. Budapq
tede iken kanınla ey ifleterek ne güzel 
kazaaryorduk. Bir ciin kanm bütiln pa· 
raları alıp kaçtı. Beni de poliae haber 
verdi. Kaçmağa mecbur oldum. Niha -
yet buraya geldim. 

- Burada itin iyi mi? 
- Ölmiyecek kadar ıeçiniyorum. 
- Yolcsa eoliı hafiyesi nıialn? Böyle 

ıeç vakit hapishane etrafında dolqtı -
ima göre .. 

- Hayır, içeride binrjaim var. Sa • 
bah oluyor. 

Singara, onun klaıildan bahsettiltni 
mıladı: 

- llahkQmlardan biri idam olunacak 
deii1 mi? 

- Evet. 
- Yoksa bir gazete muhabiri veya 

fotolnfs- mum? 
latefui bir bbbha attı.Sonra izah et

ti: 
- idam eanaanda. vuifem orada bu· 

lunmaktır. Çilnkü o iti ben giSreceğim. 
Zingaranm ağn bir kant açılmııtı. 

Hemen aordu: 
- Yolma cellltlık mı yapıyorsun? 
- tıte tiındi keıfedebildin. 
- Bu sabah bir 1az •ulacak, onu sen 

mi idam edecebin. 
- Şiipheais. 

Zingara, bu fevkalAde teaadUfe çok 
•vhımitti. Ellerini uğuıturarak: 

- Ne gil.ıel, ne güzel dedi. Fakat 
sana mühin1 Ye acele bir itten bahsede· 
cektim. Böyle sokakta konUfU]mu. Şu 
ralarda açık bir yer bulunu ilriıer ıa· 
rap içelim. Eter istediğim iti yaparsan 
çok memnun olacabm. 

tıtefan hiç dil§iltımeden kabul etti: 
- ltfn içinde para olduktan sonra 

ben geııe eski tstclanım. Açıktan gele
cek kısmet tepilir mi? 

Zingara hemen arlcadapnm kotuna 
girdi tıerlemele bapadılar. Canbaz me 
rakla arkadafllUI sordu: 

- Fakat sen bu sana ti nasıl buldun? 
Çingenelerle akrabalığın mı var nedir? 

Celllt, anlattı : 
- Ta kencliaiyim. Fakat on bet yaır· 

na kadar onlann arasında yaıadım. 
Sonra ayrıldım. Çok sefalet çektim. T~ 
•dilf beni buradaki cellidın evi önilne 
attı. Tesadüfen bir celllt yamağı aranı 
yonnuı. istememekle beraber bu ip 
kabule mecbur oldum. Blru sonra us
tama damat ve sonra da ölUnce ona ha· 
lef elda.mı. Fakat maaırm çok u. Yal • 
ım buna kalırsam vay halime.: Ara il• 

ra asıksan celen lel'P.intiler elm•r.ş.a 

ceçinemiyeceğim. Bereket ki dUnyada 
budala çok, hem pek çok.. GQya alllan 
bri adamın ipinden bir parça kesilerek 
abuına insana saadet getirirmİf. İtte 
bu giUtınç ye soğuk itikat yil.ıtlnden 

hayli Para alabiliyorum. Mahkillnlar • 
dan biri asılınca hemen ipini ufak par
çalara aymp birer birer satarım. 

Bu arada bir ıec:e lokant:aamm önilne 
gelmitiercJl. içeri girip bir kateye çe -
kileliler. Şuap Iİfelİnİl1 bqına geçtiler. 
Yorgunluldanm çıkarmaia bafladılar. 
!kinci kadehlerden soma Ziııpra mak· 
aadını töyle açtı: 

- Bu ubah asılacak lan tanıyor mu 
sun? 

- Hayır, fakat gayet gilaelmif diye 
itittim. 

- Evet, hakikaten 5yle. Bu kadar 
güzel bir lan, ne yapmJf olu1'1&9 olsun 
asmak çok günahtır. 

- Adam sen de. Btse sayı ile verme
diler ya:-. Dünyada bir gtlsel kadın ek· 
sik veya fazla olmu' bu~dan ne çıkar? 

Zlncara, ciddl bir tavırla arkadatına: 
- Şimdi beni dinle tatefan, dedi. 

Ben bu mm öldüğUnO istemiyorum. 
Onu mutlaka kurtarmak •e kollanmın 
arasına almak iltiyorum. Sen buna ne 
derain? 

- Bu çok mU§kUl bir lt-. 
' Canbaz Zlngara, arkadatmm geytek 
konu1tuğunu görünce Veranm kendisi
ne verdili )111bf11U cebinden çıkararak 

arkadapa gösterdi: 
- Şu. yil.ıillti namı buluyoraun baka

lım .• 
Cellldm gözleri parladı. YUzüğil a -

lıp iyice muayene ettilıcten sonra hını 

ve merakı bilsbUtUn arttı: 
- Bir eşi zor bulunur kıymette bir 

yil.ıilk. Çok sanatlıcArane i~enmif. Sa· 
nmm 1d on bin frank kadar eder. 

Zingara, cellldm hın Ye tamamı art• 
tırmak için: 

- On bin frank mı? dUD bir kuyum 
cu otuz bin frank 1eklif etti dııt nrme • 
diın. Dinle beni. eler istenen bu Jil • 
sUk senin olur. O ctbel kın bana ftl', 
bu yUsUIU aL. 

Celtıt dütUnmef e ba§ladı. JlendUDe 
terlerini sildi. Yil.ıilltln lflkta ~tılı 
kıvılcımlar bir türlü c8atın8n 8nünden 
gitmiyordu. Bir4,S tereddüt ettikten son 
ra cevap verdi: 

- Ranymı. O kın una ~bilirhno 
Falıcat ta.bit aldillıcten sonra delfl mi? 

Canbu, bir kahkaha ahYmU: 
- Ayol sen deli milin? Ben kmll 

cesedini ne yapacap? Bana canlı 1l • 
zrm. Hem eaçmm bir kıh ekmk otuna 
kabul etmem. 

· - O halde uidm, bu iltedilfn m&a
kUn değil •. Ben onu asmaia mecbunllllo 

Zingara, ikna& çalıttı ı 
- Doğrusu ben seni bu kadar buda• 

la bilm~zdiın. Bundan kolay ne var? 
Bu güzel km 8yle bir tekilde aeard 
ld ölmesin. Cellatlar 1ad _. pek iyi 

bllir~r. ipi boynuna 111*- W tanda 
geçireceksin ki 81mfyecek. ,.mu bir • 
lıcaç eaatlilı bir baygmhk geçi~ 
Sonra gene kendine gelir ... çfnp • 
nelerin çok iyi bildili .bu 111U16 bi1ad 
yoraan yuık sana .• 

Cellldın gGzleri parla&. Masaya bir 
yumruk in~erek: 

- Zingara ıen bir weytanam. Jfüat 
sen bunlan ne biliyorsun? Banlar cel 
lltlann urlandır. 

- Ben bunları Macaristanda ısır-
mfıtim. ÇUnkO ben de aslen çJnrene • 
yim. Sen timdi MSyJe bllkalnn, dUtlll• 
cek ıaman defil .• 

Celtıt, dilfUnmeğe bafladı. şlddedl 
bir ima Ye heyecan dayuıorcla. Y..-



İ N H İ s A R L A R İ D A R E s i 8uradan5Liraya 

FRANSIZ ŞAMPANYALARINI i N D i A D i 

1 1optan Alanlara 

Bayram Günleri 

Tt:JO.KiVE 

l 1 Rli.6T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-ı;o~Q 

1 Tenzilat Yapılır. 
.. , . .,.· ) . ... . . : . . 

• •• 1 

Şampanya iJe Neşeleniniz ! 

HAVACiAıl şof-b_ .. eni 
TetallM ı lstlklll caddesi I01 ... .., . .. .. . _ .......... 

~--ADEMi iKTiDAR ___ ._.., 
ve BELGEVŞEKLIGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
TabletlerJ --- Her eczaadan arayınız 

Bayanlar , 
y-

Kış mevsimi yaklaştı, yakında kürk 
manto giyinmcğe başlıyacaksmız: 
BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-

TOLARI satmaktad.r. 

iŞ 1KL1 -------·-----.. 

NEON 
REKLAMLARI 

lUJcuz ve taksD'tDe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

·-------------L--••-·---------~ 
~ 

'YAVUZ J'IZJ!M 

1 
TE~ZI . 

Dt~ılı __ Hekim; 1 cbe°~0Cuçeır iyi giyinenlerin terzisidir 
~btoııı.ı ~Şukrü Ertan Cumartesinden maada hergün Anadoludan aynı şeraitle KuOUI edilir 1 Yeni kışlık modeller ve kumaşlar 

<C.t.ıotı""'-•nlyc cad. No "I hastalarnı kabul eder. B E y K O daimi yenilik 
1' u Eczanesi yarunda) Edirnekapı, Karagümrük Tramvayı l•tanbul : Veni Postahane kar~narnda Letafet hanında No. 4 

tlefon. 
225

.... Durağı No. 95 Mahmutpnşa Kürkçü han içerisinde 
uu ,...__ Telefon: 21685 _ _.. . ;-
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• eş' et ocuk Pudrası 
Çocuğunuzun sıhhati için lizım bir ihtiyaçtır: 
Çocuklarda husule gelen p · şik ve sivilceler~ 
derhal geçirir. Vücuda serinlik verdiği gibt 

ciltteki fena kokuları izale eder. 
Eczanelerden ısrarla yalnız A. Neş'et 
markasını isteyiniz. F iatı ZO kuruştur 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 fRAIK KAZAllYOR. 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Holivud'da 

yalnız klilslk gUzelllk 
kifayet etmiyor. 

Jıyor \'C ll1ive ediyor: .. Zamanımızda 
• ınema stüdyolarında klasik güzellik 
:ünde 8 ..:ıoıar ve zekfi 100 dolar kıy
mettedir. GUzcl yUzler ise, zekadan ve 

rcınçleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
..!~lor kıymetindedir. 

nin taravetini vik:tye edebilirler. Vr 
yana Universiesi profesörü doktor 
Stesj tarafından keşif ve genç hay-
vanlardan istihsal edilen cildi besley,!· 

ci ve gençleştirici BioceJ cevheri şim• 

dl pembe rengindeki Tokalon kremin-

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv- de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
\'etli projektörleri altında çalışırken kultandıkta, siz uyurken cildinizi 
onların yüzlerini çabuk soldurarak besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

sertleştiren ve buruşturan bu projek· ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gU· Ieşme~e muvaffak olabilir. Gündüiler' 
zellik müesseselerinde bütün servetle- ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka• 
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün... ton kremi kullandıkta bütün siyah 
Her yıldız, kendi kendine tevessül ede- benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
ce";I basit bir tedbir sayesinde ciltleri· tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 

Karamürsel Belediye Reisliğinden : 
1 - Karamürsel kasabasının müstakbel imar planı ve münhanili ha-

ritas'. 
2 - Kabristan projesi, 
3 - F mdıklı Sağlık suyunun kasabaya akrtılması projesi, 
Her üçünün bedeli muhammen !eri bin iki yüz lirndır. Gö:-ülcn lüzum 

\.'e esbabı mucibeye binaen on gün müddetle pazarlıkla eksiltmeye ko· 
nulmu,tur. İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki şerait ve evsafı 
ikmal ile Karamürsel Belediye encümenine tarihi ilandan itibaren on gün 
2.arfmda müracaatları ilan olunur. (2554) · 

Muhammen bede!lerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (3 ~ 

' "''P malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 9.IXl./936 Pa
"'lrtcsi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci 

İ<,~ctme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satınalmacaktır. Bu 
i şe rıirmek istiyenlerin hizabrmd a yazılı muvakkat teminatı verme
J .. ri ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu i ı: c girmeye manii ka. 
mıni bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatinde ko. 
r.ı:syonda bulunmaları lazımdır. 

Ilu işe ait şartnameler lccmisyonda parasız olarak dağıtılmakta. 
dır. 

1 - 1300 kilo ambalaj sicimi 2150 kilo l ,5 ve 2,5 m 1m lik İn· 
giliz sicimi, 500 kilo taranmı~ kenevir muhammen bedeli 4::45 lira 
ve muvakkat teminatı 371 liradır . 

2 - 1350 kilo bakır levha muhamıncn bedeli 1080 lira ve mu. 
vakkat teminatı 81 liradır. 

3 - 450 kilo pirinç levha 1,1 1 2, 2 ve 4 m m li~ muhammen 

bedeli 360 lira ve muvakkat temi nah 27 liradır. (2389) 

• • iNHiSAR ŞARAPLARI 

KIRMIZI 
.BEYAZ SEK 

.BEYAZ DÖMİ SEK 

YE.N1 i=İATLAR~ . 

,70 el. ·3 5 . , Kuruş 
P:;a i ._ 

2. . .L!t . 70 ,;;: 
3.40 ' " 100 

+ 
70 ellik tlfe için 1 O Kutu1 

2. .. Ut. j ,, J ., 1 5 • 
3.40 ı.... "l ..... 

4 25 • 
aynca depozito alınır. Şişeler retlrUlnce 
depczlto ıerl verilir. --

~ç~satmak istey~nlere hususf...şai11arla litresi 22 kuru~n. verııuı 

Aç karnına nlr kahve kaşığı alındıkta 

Kabızhğı 
defeder 

Yemeklerden birer saat sonra almırsa 

HAZIMSIZLIGI, mJde ek~lllk ve yanma. 

tıırmı giderir. AğlzdakJ tatsızlık ve ko. 
kuyu lzale eder. HORO~ markalı amba. 
IQjma dikkat. Deposu: Mazon ve Botton 
ecza deposu, Yenlpost.nne arkası A§ir Ef 
Sok. No. f7, 

Profesör K. 
K6mürcanın 

Modern ve herkese elzem kitaptan 

Amel~ ve tatbik! kambiyo 
Yeni mtlhus"be usulü 
Ttcıırl mn!Omııt ve t.ıınkacıhk 

Krg. 
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POKER_ 
PLAY 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

KESKfN 

TÜRKİYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAGINI 

__ c:::._u~_'--__ K_U_L_LA_N_lY_O_R __ / 

Jstanbul Gümrükleri Satış işlet• 
Müdürlüğünden: ~ 

Ikt!snt ilmi . . • . 
ihtisas muhasebeleri (§irket, sana)1 
%!rant. b:ınlm) 

rtcıırl ve mail hesap ı el. kısım 
Zihni hesap kald<'l<'ri 

5798 kilo pamuk çanta ve fişeklik, 26193 toz ,eker, 26200 kil~ 
t.nhtnsı biçilmiş, 3000 kilo döğülme mi' zencefil, 4363 kilo fıçı ve !, 

rnı tahtası. 392 kilo 340 gram benzinli ve pirinç çakm3k, 1825 kilo J<tl"' .. 11# 
70 t ;, 
20 1310 kilo kendir halat, 1312 kilo paslı tel halat, 345 kilo sülfat dö 5~.' ıl' 

122,50 
105 

87,50 

l..ogarttmn ceh·eııert cyenl rakam) 
Yeni hesabı llcıırt (mufassal eacrı 
Mnı- cebir (istikraz ve sigorta he. 
ımplarıı 

Bn~lıc.'tl satt§ yeri: Ikba.i kltapevt 

kilo askeri de:nirle mürettep fi~eklik 209 kilo mantar tabanca kapsül~~ 
200 l<ilo hayvani yağ, 31 kilo müstamel yün erkek elbisesi, 10 kilo al~1• .-1'_ 

100 995 gram İpek eşyanın münakasa gazetenizin 26-10-936 günlii ~J~ 
sile ilfin edildiğini ve ihale günlerinde de aynca küçük satışlaı·.;kı 0 

ilan olunur. (2523) 
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Ton Ton amca güçlükle ,eve 
sokabildiği horozu yakalamak 
için yapmadığını bırakmadı. Ge
ne de muvaffak olamadı. Siz o
nun yerinde -bulunsaydınız tnr
tuluk halinize mi kızardınız yok 
Bil horozun nisbet giib ~Wüşüne 
mi?. 

Cıval Jarm ba-
şı m.ıkaddcs sa
yılmaktadır. Run 
dan dolayı Ca
valınrn başına 

dok:.ınan hangi 
bir yabancı der

hal öldurulmektedir. 

~ .. ~ 
Sinek yl~en netnı 

Cenubi Meksikada mevcut ga
rip bir nebatın, renksiz ve §ekeru 
bir su •çıkaran tüylü yapraklan 
üzerinde darrila halinde görülen 
hu mayii içmek istiyen bir bö· 
cek derhal oraya yapışıp kalır: ' 

Sonra, yaprak yavaşça kıvrılır, 
büzülür, tamamen kapanır.Birkaç 
saat sonra açrl;nca böcekten es,._r 
görülmez. Böcek nebat tarafın -
dan yenmiştir. 

* * .)} 

1Çinde ,doktorlar .klinik pa. 
rası vermemek için sokakta. 
tezgah kurmaktadırlar. Resmi 
miz meşhur bir. Çin doktoru. 
nuıı sokak ortasında. kurduğu 
kliniği göstermektedir. 

* * * 

Bir kadın çorabı yapmak 
için ku1Janı1an iplik dünyanın 
de\T.ini yapacak kadar uzun. 
dur dersek inanır .mısınız? 

~ .. ~ 

Resmi .istatistiklere rağ. 
men .medeniyetin ilerlediği 

bugünlerde bile dünya nüfu. 
sunun ilçte ikisi yerde yat. 
"'llaktndır. 

Hiç t:o pra k. 
yenir mi? 

Ateşe bue cliııi sokmaktan çe
Vinmıyen mini mini bebekler bu 

işi yapar ama aklı ba~ında bir a
rla.mm toprak yemesine imkan 
~c.k diyorsunuz değil mi? Fakat 
toprak yiyen insanlar da vannış 1 

Orenok Hintlileri, And dağlan 
civarında Bernliler, Gineli zenci· 

1f'r, yeni Kaledonya yerlileıi bal
c.,:ık- nevinden bir toprağı pişirip 
evmck gibi yerler. Hatta daha 
garibi - siyah samuel Laing'in 
}azdığına göre - İsveçte Deger. 
forser dağının toprağını o civar 

hlkı vaktiyle un gı"bi kullanırlar
mış, bu adetten ancak yüz sene 
'vvcl vaz geçmişler! 

~ ~ * 
21 yaşında on ... 
çocuk anası r 

Genç bir Yugoslavyalı ka 
dın daha yirmi bir yaşında iken 
on çocuk anası olmuştur. Şöyle 
ki, iki defa ikiz, iki ·defa il~ct dQ• 
ğurmu~tur. 

if"' ©> '~arteo ~ m caı 
ş~mpDyonu 

~EAuama şampiyonluğun

dan haberiniz ·var mı? İngilizce 

Tit - Bits mccmuas-nın yazdJğl,. 

na ,göıc Rusyanm Kiyef jehrin .. ; 

de Miçalko Goniyuz ve Vasil 

Bczborodni, biribirinin yüzünU 

36 saat tokatlamışlar, maç ne-o ' 

ticesinde berabere olarak ilan .;-e • 

dilmiştr. 

~ .. 1$-

Sallncak 
Bütün memle • 

ketlerde salıncak 

çocuklann sevdi• 

ği bir eğlence ol• 

duğu halde Kurti 

ada milli bir ef

lence halini aloc 

mI§tır. Kureada 

herkes nıaa aillll 

salıncağa binmo. 

ği çok seviyor, 

I ŞE-N .FIKRAL'AR I / Hesap e/jıenceıerı / 

IQ) @ş Ü tnl tY o~ [fj) 

fQ) o ,rr caı cQJ ® ©J n 
f&?)lYJDm~~ 

tK <e> g:p waı 
lfin1aısaso 

Annesi hazır cevap olduı;ı. .ka 
da• tembel oğluna sordu 

- Yazına devam edecek .rerde 
yalemini niçin uzun müdd-:: hok
h da bırakıyorsun? 

- lsınmıya başlıyordu d;, hi
rnl soğusun diye hokkada !'ırcıt.
t.11J anne! 

4C. 

Şair - Son şiirim hakkında 
fıhiniz nedir? 

1'abi - Ne kndar memm.n ol
cluğumu tasavvur eder mis niz? 

~air - Neden bu kadar :rem· 
ıı 111 oldunuz~ 

Tabi - Bundan sonra şiir yaz 
n.ıyacağınızı öğrendim de N:dan .. 

<J• 
' - Garson, şu l;;zim hesabj gör. 

- Peki bayım l kahve mi içti
niz, çay mı ? 

- Pek farkında değilim. Yal
nız . getirdiğinde müthiş btr kat
r.ı:ı kokusu vardı. 

- Kahvenin şekeri zahaıinden 
olduğuna göre, içtiğiniz ka.h~·e o
lacak. . .. 

- 1nsanlann şekil değişciı dik
lerine inanır mısın? 

- Tabii evet! mesela, bir va· 
kitler ben har halde insan değil· 
dim. 

- Ne zaman bu? 
- Sana on lira ödiln!i veriiğim 

zaman! ... 
Profesörün biri bir ilniveraite

nin tıp fakültesinde doktorlara 
J.onferans verir: mevzuu da: 
"zek:i noksanlrğı,, dır. 

Profesör : 
- Zekası zayıf olan IJirine, 

der. şu suali sordum: "kaptan 
<.ook üç defa devrialem seyahati 
yapmıştır. Bunlardan biril'lde de 
ölmüştür. Acaba hangisinde?,, 

Bulunanlardan biri:: 

- Doğrusunu söylemek :azım 
gelirse, diye cevap verir, kaptan 
Cook hakkında fazla bir t eyler 
c.kumuş değilim. İtiraf ederim 
ki, hangi seyahatinde öldil!Unil 
ae bilmiyorum. 

Jstanbuldan knlkan bir t .• ende 
ik• yolcu biribiriyle tan•prlar. 

Birden, iki ahbapların biri ..;~ple- / 
rmi araştırmağa başlar, rıi:r tini 
bıılamu. Biletini kaybet 'it1ine 
kani olur .. 

Anlaşılması kolay, fnkat 

dinliyenleri hayrete düşüre. 

cek basit bir usulle diişüııülen 
adedi bulmak. 

- Felaket, diye bağırır, oile · 
timı kaybettim. Eskişehird~ na
&ıı ineceğim? 

- Eskişehire mi gidiyors •. ıuz:> 
peki, bekleyin, şimdi bil :tinizi 
buJurum. 
Kompartımandan çıl:ar, biraz 

sonra .geJir. 
- AJ. işte bilet! 
- Peki, bu işi nasıl yarmn? 
- Gayet kolay. Vagonurı biri-

nt: girdim ''Eskişehire inecf'kler 
UJetierini versin 1., diye bağ.rdım. 
.Biı inci kompartmandan ü~ bilet 
topladım. 

~®~ Y®IF®lfil 
şeırtnHSDy@D®ır 

)ki şemsiye ilesadanın aksi 
hakkında eğlenceli bir tecrü. 
be yapabilirsiniz. lld şemsiye 
biribirinden 6 - 4 metre ka. 
dar uz...-ı.klıkta bulunan birer 

masa üzerine konur. Çukur ta. 
rafları bir.ibirine karşı getiri. 
lir. Sapları da bu iki şemsiye. 
den geçecek hattı müstakim 
üzer.inde bulunacak hale geti. 
rilir. 

Şemsiyelerin önüne iki a. 
dam oturur. IlaşJar.ı gene ayni 
hattı müstakim üzerinde, ve 
mukAar kısmın mihrakı üze 
rinde bulunur. Alçak sesle 
konuşmağa başlarlar. llk ace. 
miliklerdcn sonra, 6 .metreden 
mırıldanmaları vazıh olarak 
işitmeğe başlarlar. 

Garip değil mi, bu mesafe. 
nin ortasında olan bir ;nsan 
bu se51eri hiç işitmez • 

Arkadaslarnızdan .. lıirine 

aklından bir adet tutmasını 

söyleyiniz. Sonra da şu ame. 

liycleri yaptırınız: 

1 - Göstereceğiniz bir A a. 
dediyle tuttuğu adedi za.-. et
tiriniz. 

2 - Göstereceğiniz bir na. 
dediyle neticeyi taksim ettiri 
niz. 

3 - Göstercceğini1. bir C a. 
dediyle harici kısmeti za .. p et. 
tiri niz. 

4 - Göstereceğiniz bir Da. 

dediyle faksim ettiriniz. 

5 - ~on neticeyi akıldan 

tutulan bir adetle taksim cttL 

riniz. 

6 - Harici kısmete düşiinü 

len adedi ilave ettiriniz, ·ene_ 

ticeyi sorunuz. 

7 - Bu neticeden a '><.~ 
b X d 

tarhedilince aranılan adet 

çıka:r. A, n, C, D adetleri ev. 

velden hazırlanmış olmalıdır; 

mesela: A=S, Bd, C= 10. 
D= 5. 

Misal, eğer adam 7 rakamı. 
nr tutmuşsa A 8, Il=4,C lO 
D=-5 rakamlariyle ameliyeler 
sırasiyJe: 

7 x 8 = 56, :"" = J4, 
14 x JO = 140, ,:o = 28, 
ae 
T = 4, 4 + 7 = il. 11 

adedinden : ~ : - 4 hu· 
rada 4 dür - çıkanlınca 
7 kalır. 

Yalnız, A, D, C, D adetle. 
rf ni intihapta tereddüt göste. 
riyor görünmek .netice.nin mu. 
vaffakryeti .için lıizımdır. 

~aw öır<§l~I}( çel!< ©Jao~olii1<9loır 

Bir kağıt üzerindeki resmi 
bir diğer kağıda naklederken, 
:resmi alrnncak kağıdı cam üze 
:rine yapıştırmak ve uy~un ol. 
mıyan şartlarda resmi rap. 
mak icap eder. 

iki tnarftan l•enarları açılı\ 
bHir bir masac'ık almır, üst el 
darın yarısı ke.siliı·, Ye resim 
de görüldüğii gibi mürnzi oJa. 
cak tarzda yontulur. içten ya. 
pılacak küçük p:ıylarlar bıı 

kı.;;ma bir buzlu cam konulma. 
sr temin edilir. Bu çerçeveli 
kısmın altı açık olduğuna gö. 
re, arlmdan açılacak bir de. 
likten içeriye cereyan teli ko. 
nur, buna merbut bir l\ır. pul 

de icindcki cidara trs hit " . ' 

dilir. Ilu suretle tenvir edil. 
miş buzlu cam üzerinde n·~irn. 
leri adaha kolaylıkla lrnp}'e e. 
debilirsiniz. 

BULMACA 
Ben öyle 7 harfli bir 

memleketim ki, beni a-
nyanlar yn Af rikanm Ü.9· 

tünden ilstüva hattı geçen 
garbında, ya geceleri bize ay
dınlık veren varlıkla onun 8Y.· 
dınlığmda bulurlar. Yani be
nim birinciden başhyarak be
şinciye kadar (5 inci de dahil) 
harflerim bize geceleri aydın
lık veren varlığı; 7, 6, ve 5 .inci 
harflerlın de arııpça aydın· 
Irk manasına gelir. Ben ncresl
yim. 

Doğru bilenlerden birinciye 
bir elektrik feneri, ikinci ve 
üçüncüye birer dolma kalem, 
iki yüzüncüye kadar da muh • 
telif hediyeler verilecektir. 1 



e .~u DAN 1 N i 
İngiliz Hincistarunda, Baro

öa hükfımetindc zengin arazive 
ıwıhip olan 'charles Hicks adfüe
letiyle kendisini yerlilere sevdir
miştir. Bundan başka cesareti i
le meşhurdu. 

Ak§am sırtında silahı evine dö
nerken arkasından süratle vürti
aüğü anlaşılan bir ayak sesi işit
ti. döndü, en çok sevdiği amelele
rlnden biri olan Tonglay'ı gör· 
;:!ü, yüzü dehşetten ve korkudan 
tuhaf bir hal almıştı. 

Boğuk bir sesle, Hintce: 
- Efendi, efendi 1 dedi. Kap

"°ıan çocuJ:umu kaptı. 
Parmağiyle de ormanın bir kö 

Desini gösteriyordu. 

Fazla izahat beklemeden Char
lcs Hicks ormanın gösterilen nok
tasına doğru koştu. Hayvan 
pek uzakta değildi. Bir ağacın 
Clibıne yatm:ş, küçük bebekle oy-

nuyordu. Hicks ağır ağır nişan 
aldı, çocuğa bir şey olmadan kao 
lam vurmak lazımdı. Arkasın

öa, kalp çarpıntısından harap 
bir halde 'Tonglay duruyordu. 
a'etik çekild~ çelik bir ses .. Kap· 
lan ölthüş, çocuk da kurtarılmış
tı. 

Hintli çok sevindi, efe11disine 
ııc yapacağım bilmedi. Efendisi 
istese kendini ateşe de atardı 'Ni
hayet avlara iştirak etmesine rı~:ı 
göstenldi. Tehlikeyi evelden hi:;
ıcden Hintl~ mesela civarda bir 
kaplan bulunduğunu Hicks'c da 
Jıa görünmeden, izine rastlanma. 
i:!an haber veriyordu. 
) Bir gün bir av gezmesinden dö
llliyorlardı, Baroda'dan elti mil 
aızakta, Buda hilkttmdarına ait 
bir ormanda kalmışlardı. Hicks 
biraz sonra, orman içinden ge -

d\. fakat Tonglay (hayır!) işa

reti olarak başını sallamıştı. 
-Olmaz, çok tehlikelidir. 

-Ne tehlikesi? 

- Bu ormandan hiç bir İngiliz 
sağ olarak çıkmamıştır. 

- Sebep ne? 

- Çünkü, bu orman perilidir .. 
- Niçin perili? .. 
-Bilmem .. 

- Öyleyse, arkama düş. 
-Hayır! 

Hicks Hintlinin bu hareketini 
büyük bir hayretle karşıladı. 

- Efendimin her istcdiğni ya
panın. Öl J deseniz derhal ölürüm. 

Fakat. ormanın sırrını keşfetmel: 
istiyen birçok ihtiyatsızlar gibi 
boş boşuna ölmek de doğru de
ğildir. 

- Niçin ölelim? sanki bin ta
ne kaplan birden mi üstümüze a
tılacak? 

- Kaplan olsa. çok iyi ! 
- Peki, neler hücum edecek 1 

Bilmiyorum ki, braham.-'lnlar 1ngi 
lizlere düşmandırlar. Rahipler 
daima aleyhimizde vaazlarda 
bulunurlar. Fakat bir lngilizi ö1 • 

dürmekten de korkarlar. O ~al
de? 

- Bulu'l.duğumuz yerdeı,ı bir 
mil mesafede Anglordaki kadat 
büyük bir mabed vardır. Etra-

frnda o kaçlar çok ot, ve saz var
dır ki, hemen hemen mabed gö
rünme~ gibidir. İçeri girmek için 
otları ve sazları ayıklamak bit 
meseledir. 

- Otların içinden yılan çıkar 
diye mi korkuyorsun? 

-Hayır! Yılanlar böyle perili 
yerlere uğramazlar. Hayvanla~ 

tehlikeyi evvelden hissederler. 

N C İSİ 
- Mabedin muhafızları da yok. 

Hiç bir şey yok .. Mabed de yalnız 
Budanın taştan bir heykel! var. 

Bu heykelin altında, büyük, ir' 
dünyada eşi olmıyan bir elmas 
vardır. Asırlardanberi insanlar 

lJu elması yerinden çıkarmak iste
mişler, fakat bir türlü muvaffak 
olamamışlardır. Hint ordusu \nd'i 
bulunan birçok genç zabit-

ler bu sergüzeştin kurbanı ol· 
muşlardır. Bir sabah Baroda' dan 
kalkmışlar, ve bir daha onları 

gören olmamış. On lan öldür.! l 
muhakkak bu heykeldir. 

Hakikaten Hicks de bu zabit
leri hatırlıyordu. Geçen sene ken
disine: "Bir hazineyi fethe gidi
yoruz!,, dediklerini şimdi söylen-

miş gibi hatırlıyordu. 
Tonglay: 

- Onları Buda öldürdü, diye 
devam etti, çünkü c.lması yerin
den çıkarmak istiyorlardı. Onla-

rı taklit etmek istiyenler de ayni 
felfıketle karşılaşacaklardır. 

Hicks omuzlarını silkti. O, cin
ler ve perilere falan inanmazdı. 

- Ben mabede yalnız gid~rim. 

istersen sen gelme 1 dedi. Tong· 
lay korkudan ürperdi: 

- Efendi 1 i§ittiniz mi? bizi ta
kip eden biri var .. Bakın otlar na
sıl yatıyor. Kaçan birisi var •. Ba

şımızda bir felaket dolaşıyor .. 
Şehir yolunu takip edelim, kt-ndi
nize acıyın ! 

- Hayatımı bile düşünmüyo • 
rum. Eğer biri benim mabede gir

meme mani olacak olursa, silahım 
derhal onu yok edecektir. 

Sen burada kal 1 haydi baka . 
yım, öp beni 1 

smı Tonglay'ın hikayesi meşgul 
ediyordu. 

Hicks aklında en küçük bir 
menfaat fikri bile yoktu. Çok 

zengindi, böyle bir elmasın hiç 
bir ehemmiyeti yoktu. Onu zorlı .. 

yan buraya girmekteki gü~lük
tü. Kaplan avında en büyük zev

ki, en tehlikeli hayvanı avladı .. 

ğı zaman duyuyordu. Şimdi 

meçhul bir düşmanla mücııde~e 

edecekti. 

Tonglay'm verdiği izahat doğ
ru idi. Otlar arasında bir ınil 

kadar sıkıntılı bir yer yürüşten 

sonra, Hicks otlarla örtülü bü
yük bir mabed harabesi gördü. 

Ses sada yoktu. Kulağına yakl~ş· 

maktij . olan vahşi bir hayvanın 

alçak sesleri geldi. Silahını omuz
ladt. Bir panter atılmak üze

re , hazırlan:rken, Hicks iki el 

ateş etti, ve hayvan yaralana-

rak yere düştü. 

Avcı kendi kedine : 

(Sonu luı/ı .. :~ .ı) 
----------~~•sı:w:uwas:a 

H A·B ER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 

9crck yola devam_e_d_i_ım_es_in_i _is_t_e_------~=----------:-----------------------------
Harflerle resim yapıyorum 

- Peki 1 mabedin muhafızları .. 
Hint,linin yalvarmalarına rağ

mf'n Hicks orman~ girdi, kafa -
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Uzun t: urunun bu iki yazısız hikayesinden ne anladınızsa, 
annenize, babanıza anlatınız 


