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Vaziyetin 
hulasası 

Lokarnocular Fransız -
Alman ve Belçika • Alman 
hudutlarındaki yalnız Al
man topraklarında, yirmi 
kilometrelik bir beynelmi
lel saha tetkiline karar ver· 1 
diler. Buralarda lngiliz ve 
İtalyan askeri bulunmalıy
mıf. Almanya, kartı geldi
ği takdirde lngiltere ve 1-
talyanın askeri yardımda 

bulunacaklarına dair temi
nat aldıklarını Fransa ve 
Belçika 'nazırları memle
ketlerine memnunane bil
dirdiler. Almanyanın nece
vap vereceği, gazetemizin : 
intitarmdan evvele kadar S 
ıüniln meselesiydi. · i ---------·-_.. ........... . 

Ribentrop tayyare 

ile Berline gider·ek 

Hltlere vazıyeti 

anlatacak ve 

cevabı varın 

gene tayyare ile ......................... 
getirecek 

O savat 
ıstiyen 
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Stra.zburg' a doğru uçmak üzere ha zır F ramız avcı tayyarecileri H 

talimat alan pilotlar ••• 

Flanden'in telmlhl 

Habeşistan Lokarnoya 
feda mı oluyor ? 

ltalyadan zecri tedbirler nasll 
kaldırılabilir? 

Londra 21 (A.A.) - B. Flandenin 
İtalya ile Habepstan arasındaki ıulh 

müzakereleri hakkında yaptığı telmih 
Milletler Cemiyeti konseyi mahfillerinde 
büyük bir heyecan uyandırmı!ltır. 

B. Flandenin 1talyaya katlı tatbik 
edilen zecd tedbirlerin yakında ilga 
edileceği hakkındaki beyanatı Lokarno
muahedesinin Almanlar tarafından ihli· 
tini takb~ hus~sunda İtalyan delegesi 
tarafından evvelki gün verilen muvafık 
reye bir ıUkran mukabelesi olarak tel!k
ki edilmekte ve sulh müzakerelerinin 

. . 

umumiyetle zannedildifinden çok ilerle
mit olduğunu ifta eder mahiyette ıör\üıo 
mektcdir. 

13 ler toplantı•• mUhlm 
oıacakmıf 

Londra 21: (A.A.) - Düri B. F1aır 
den tarafından Franat% meclisine Habet 
meselesi hakkında yapılan beyanattan 
sonra Milletler Cemiyeti toplantısına 
sonra Milletler cemiyeti mahfilleri onUç
ler komitesinin puarteıi gUnkil toplan"' 
tısına pek büyük bir ehemmiyet .atfet
mektedirler. 

Almanyanın red cevabı Bir Istanbullu 
senede 151 kilo 

ekmek yiyormuş! 
lstanbulun en çok ekmek yiyen 
semti Eminönü ve Sarıyerdir 

vereceği anlaşılıyor 
lnglllz gazeteleri, Fransızlara kendi topraklarında da yirmi 
kilometrelik bir beynelmllel hudut teşkiline razı olmaları~ı. 

tavsiye ediyorlar 

Almanyanın red cevabı üzerine yeniden pazarhğa 
girişileceğine muhakkak nazarile bakllabilir 

Buğday ucuzladı, ekmek de ucuzluyor 

............................................................. 
lngiltere 

43 buçuk milyon 
sterlinle 

1500 harp tayya
re si ve 123 filo 
temin edecek 
İngiliz hava nazın Avam Kama• 

rasında hükumetin hava programın• · 
dan ve hava müdafaası için takdir ~ 
dilen 43.500.000 sterlin gibi tahsisa~ 
tan bahsederken, İngiliz hükumetinin 
harici siyasasının "taarruza karşı el 
birliğiyle müdafaa,. esasına müstenit 

• olduğunu anlatarak demiştir ki: 
"Eğer bu memleket, bu el birliği 

sistemine kat'i ve müessir surette 
yardım edecek vaziyette olmazsa, Av
rupanrn gidişi bir kere daha beynel-

Reımimiz, Fran11z afçılarınrn açtığı üç buçuk metre kutrundaki hamu• 
ru göıteriyor. Eıkiden, bizde de, gelinlik bir kızda aranan belli bat
lı meziyetlerden biri, iyi hamur açmasıydı. , Şimcli, bu kalmadı. Fakat 
memleketimiz, hala, az katık, çok ekmek yiyen memleketler araıındcı 

bulunmak husuıiyetini muhafaza ·ediyor. (Yamı 2 inclde) 

milel anarşiye doğrulur. Bütün me- ç k e • 1 . 
deniyet yapısı tehlikeye düşer. Yeni : o c u ı· ş· . ç ı . e r 
hava programrmrzm gayesi, İngiltere i 
adalarına 1500 hattı harp tayyaresile i 
123 

mo temin etmektir.,. ~ Fabrika ve iş sahiplerinin çocuk 
·:w····y;;;~;j;;;;··;~;i;;;;;;:;··iiitı~;: i şç i c al ı ş t ı r m a 1 ar ı n ı n 
hernnıl (?/)Alman arasında ta- Sıhhi ahlaki ve içtinıai 
raltar topluyor! ••• Atağıki reıim: I 
Almanlar, imanla, ÇOfkuntukla, Mahzurları olduğunu gözden 

Hitlerin arkasında... 1 kaçırmamak U\zımdır 
(Yazıaı 4 UncUdel (Yazısı 2 inci Sayfada) 

,,,,. 
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Çocu işçiler 
Venize os 

Fabrika ve iş sahiplerinin çocuk 

Cenazesi ölen başve
klllere yapılan me
rasimle kaldırılacak 

İŞÇİ çalıştırmalarının ısmet: ınönü oemir-

Edirneye su baskını 
Tehlike geçmiş değildir; 

birçok köy halkına kayıklarla 
yardım edilmektedir s hh- hl- k- · t• -- cise Türk hüküme-I 11 a a 1 Ve Ç lln81 tinin t:aziyet:ini 

Mahzurları olduğunu gözden 
kaçırmamak lazımdır 

bildirdi 
Atina, 20 - Türkiye ·Başbakanı is

met İnönü Demircise bir telgraf çekerek 
Venizelosun ölümü dolayısile Türk hü
kCımetinin taziyetini bildirmi§tir. 

Edirne, 20 - Yükselen ıular 
4,39 metreye çıktıktan sonra dur
muttu. Fakat bugün gene yüksel
di. Yeni ve orta imaret, Tabak
hane, Darülhadis, Süleyınaniye, 

Küçükpazar, Uzunkaldırım, Ka
sımpafa, Kirithane mahallelerin
deki evler boşaltılmıttır. 

turanlar, korkudan yakındaki dal 
lık araziye sığmmıılardır. 

Pitzburgda 150 milyon dolar
lık zarar vardır. Elektrikleri de 
İ§lemiyen bu tehirde timdiye ka
dar 6 ceset bulunmuştur. Civarlal"" 
da da ayrıca 13 kişi ölmü9tür. 

işçi anketimizin bugünkü mev
zuu, çocuk i§Çilerdir. İş kanunu
nun henüz çdrnıamasından İstifa
de eden fabrika ve imalathane 
sahipleri sırf daha ucuza çalıştık
larından dolayı çocuk işçiler ça
JıştırmaL.-tadırlar. 

Küçük çocukların çalıştırılma
amda biri sıhhi, biri ahlaki ve bi
ri de içtimai olmak üzere üç mah
zur vardır. 

1 - Sıhhi mahzur: 

Henüz adaleleri ve kemikleri 
inki§af etmemi§, gelişmemi§, ufak 
çocuklar, ağır şerait altında ça
lıştıkları takdirde gayri tabiileşir
ler. Göğüsleri içeriye doğru ba
tar, kamburları çıkar. Vücut gay
ri tabii ,ekilde inkitaf eder. 

Ufak çocukların çalıştırılma-
11mdaki sıhhi mahzurlan ilk <rnce 
gören ve tesbit eden Biamarktır. 
Bismark Prüsyanın bir kasabasına 
gelmif. Ve kasaba erkeklerini as
kere yazılmak için davet etmiş. 

Faltat birdenbire balanı§ ki, 
ıgelen kimseler zayif, çürük, Ç1lrık, 

öksürsen yere düşecek gibi adam
lar. 

Büliin kasaba erkeklerinin böy
le olması nazarı dikkatini celbet
mif. Tahkikat yapmış, bir de öğ
renmiş ki, bu erkekler küçük yaş
tan itibaren civar fabrikalarda 
çalışıyorlarmış. 

Bundan b ka lp.gtltere maC:len 
ocaklarında geceleyin de çalıştın
Jan çocuMarm büyük bir ekseriye-

tinin 25 yaımdan fazla yaşama
dıklan ıtatistiklerle tesbit edil
miştir. 

Biz, nüfusu az bir milletiz. Nü
fusumuzun süratle artmasını 
- fakat sağlam fertlerle - isti

yoruz. Bunu temin etmelc için de 
yapılacak ilk işlerden biri küçük 

çocuklarmnzm hrf zıssrhhasını te -
min etmekdir. Nerede gördüğümü 

hatır1amryorum. Fakat bir yerde 
okuduğumu iyice biliyorum. Dün-

yada çocuk vefiyatı en fazla bi
zim memlekette oluyonnu§. 

Şüphe yok ki, bunda çocuğa 
bakmasını bilmemek gibi sıhhi ve 
t~rbiyevt bilgisizlik büyük rol oy
nar. Fakat acaba bunda küçük ço
ıctlklarm çall§trrılm·ası, :zayif bün
yeli ana babanm rolleri yok mu? 

2 - AhlAkT mahzur : 
Cu bahiste u:zun şeyler yaza

cak değilim. Sadece aldığım, ben
ce saklı bir i§çi mektubundan ba-
21 satırlar neşredeceğim. 

"Tahminen bmıdan bir buçuk 
ay mukaddem Ortnköyde ... Tü
tün deposunda İ§Çİ kızlardan I 4 
ya~ında ... adında bir kıza gen 

oranm ustabaşılarından .•• is
minde bir adam, Madam ... nrn 
evinde. kızm Jl'Zma t arruz ehnİ§· 
ti. Bu mesele o zamandanberi ka
pak altı oldu, unutuldu. 

Biz Tür der ki, milliyetimi:zi, 
şer,efimizi, haysiyetimizi koruyan 
bir milletiz. Bir enneninin bir 
Türk kızını iğfal edip ismetine ta
arruz ettikten sonra işin örtbas e
dilmesine ve ayni adamın hala e
lini kolunu sallaya sallaya aramız
da gezmesine nasıl tahammül e
debiliriz. Rica ederim bu işle ala
kadar makamların na.zarı dikka
tini celbedin..., 

Kızın, ustabaşının ve mahalli 
cinayetin cereyan ettiği Madamın 
ismini yazmıyorum. Mektubu ay
men İstanbul müddeiumumiliğine 
göndereceğim. Bu itin mabadi ile 
orasının alakadar olacağı muhak
kaktır. 

3 - lçtlmal mahzur : 

Yapılan cenue programına göre 
ceset perşembe sabahı iki torpido ile 

Pireye getirilecek ve doğruca Atina 
Metropolithanesi kilisesine nakledile· 
cektir. Burada cumartesi gününe kadar 
teşhir edildikten sonra cenazesi, Başve-
killere yapılan merasimle kaldırılacak-

Tahsil yaşındaki çocukların o- tır. 
kuyacaklan, inkişaf edecekleri 
yerde çalı§tırılmalarınrn cemiyet 
hesabına da ne kadar zararlı ol-

Venizelos partisi azalan kırk gün 
matem tutmağa, siyah boyunbağr ve 
siyah kordon takmağa karar vermi~ler
dir. 

Rivayete ·nazaran an ti Venizelistler, 
hükumetin eski başvekilinin ölümü etra
fında gösterdiği faaliyetten dolayı hil
kumete ademi itimat reyi vereceklerdir. 

işkence 
Japon Mançu otorltealne 

men•up memurlar 
Sovyet mahpuslarına ı,kence 

yapıyorlarmı• 

10 Mart 1936 tarihli Jurnal dö 
Mosku gazetesinde okunmuştur: 

Çita' dan bildirildiğine göre bu
rada Japon - Mançu otoritesi-

Kazanova, Kırıkkavak, Kirit
h~ne, Karaağaç, Demirtat ova ve 
bahçeleriyle Tunca boyundaki Ha 
tip, Değirmen, Y eniköy ovaları, 

Karacaköy nümune çiftliği su al
tındadır. 

Su altında. kalan köyler halkı
na kayıklarla ekmek dağıtılmış

tır. Tehlike geçmiş değildir. 

SOO bf n kfşl ·yurtsuz 
kaldı 

Su basması yüzün
den şimdiye kadar 
133 kişinin öldüğü 

anlaşılıyor 

Nevyork, 20 (A.A.) - Dün ak
tama kadar feyezan neticesinde 
Pensilvanyada 56 kitinin öldüğü 
tespit edilmiştir. 300 kilometre{ 
boyunca Ohio nehri civarında o-

Ölenler 133 U buldu 
Nevyork, 20 (A.A.) - 11 Şark 

hükumetinde feyezan neticesinde 

bu sabaha kadar 133 kişinin öldü
ğü tespit olunmuttur. Bunlardan 
90 ı Pensilvanyada, 21 ide Garbf 

Virjinyadadır. Yurt.uz kalanla
rın miktarı 300 binden fazla tah
min edilmektedir. Ohio ~ehriniıı 
suları hala kabarmaktadır. Su ba

san tehirlerin bir çoğu elektriksiı 
ve gazsız kalmıılardır. içilecek 
su da yoktur. Sari hastalıklardan 
korkulmaktadır. 

Vatington, 20 (A.A.) - Sen~ 

to komisyonu, feyezanlara karff 

tahaff uzi tedbirler ahnmaaı hakk111 
da bir kanun li.yihur hazırlamır 
tır. Bu layiha, 200 milyon dola'I"' 
Irk bir masrafı icap ettirmekte " 
dir. 

ne mensup memurlar hapaettikle- eı·r lstanbul' 
ri Sovyet vatandaşlarına hapisha· 1 
nede işkence yapmaktadırlar. 

Bunlardan Harbin hapishane- d 151 k • ı 
sinden nihayet tahliye edilen Pi- sen e e l o 

duğu meydandadır. Fırsat bulur
sanız birkaç fabrika gezin. Bura
da tesadüf edeceğiniz yüzü çok 

sarı, vücudü çok zayif, ve gözleri 
çok ~ukura batmış işçilere ıorun ! 
Göreceksiniz ki, bunların hepsi 
on, on iki yatından itibaren, yani 

daha çocukken çalıtmağa batla

rogof Yoldaş da böyle iıkencelere 

uğ;ı..::::;ne Harbin'deki Sovyet ekmek yiyormuş! 
general konsolosunun casusluk k • 
yaptığını itiraf ettirmekriçin bur- fstanbu un en çok ekme yıyen .. 
nuna su ve petroı aoıdurulmu,, • 1. E . . . . . S d. . .. 
afaklan kızğın demirlerle dağ- sem 1 mınonu ve arıyer ır 

dıklannı söyliyeceklerdir. 

Küçük yaştan itibaren çalış

mağa başlıyan kadın işçilere ge
lince, bu zavallılar büsbütün bit-

lanmış, gene burnunun deliklerine 
kalemler sokulmuştur. 

Pirogof tahJiye edilir edilmez 
derhal Sovyet hududunu geçmit 
ve ha§ından geçenleri alakadar 
memurlara anlatmıştır. 

kin bir hale gelmektedirler. Camide ölen adam 
Küçüle yattan itibaren çalı§an Yatsı namazından ıonra Tarab-

kızlar tam inki~af ya§ma geldik- ya camiini süpüren adam yatlı bi
leri zaman vücutları şaşılacak ka- risinin halılar üzerinde boylu bo
dar bozulmakta ve çirkinletmek- yunca yattığını görmüf, ve uyudu
tedir. ğunu zannetmittir. Yüzüne bakm-

Kadın işçiler dağılırken bu ha- ca öldüğünü anlamıf, Tarabya po
kikati siz de kolaylıkla ve açıkça Ha karakoluna giderek haber ver
görehilirsiniz. On yedi, on sekiz mittir. 
yaşlarındaki kızlar arkadan ha- Zabıta memurları gelip bakın
kıldıkları zaman otuz yaşında sa. ca yatlı adamı tanımıtlardır.Tarah 
mlır.lar. Bacakları ve belleri ga. yada belediye caddesinde 86 nu-
yet kalın, omuzları gayet dardır. marada oturan Süleyman ismin -

Üst l.k ukl l t 1 deki bu adamın cesedi belediye e ı çoc arın ça ış ırı ma-
l doktoruna muayene ettirilmi§, 
arı büyüklerin de işlerini kısmen 
] kt h l 

. . 
1
. w. • kalbten öldüğü tespit edilmiştir. a ma a, u suret e ışsız ıgı ve ış 

Doktorun raporu üzerine cesedin fiatini düşürmektedir. 
gömülmesine izin verilmitir. 

Bir de son olarak şu nokta var: --------------
Bir tanıdığım anlattı. Edirne. 

kapı civannda ismini buraya yaz-

madıeım hasis ve fena yürekli bir 
imalathane !ahibi on kuru§ yev
miye ile on yatlarında çocukları 

çalıştırmakta imiş. Bu çocukları 
sabahleyin önlerine büyük bir yı
ğın iş koyarak bir odaya kilitli

yormuş. Öğle vakti birer dilim ek 
mekle birer avuç zeytin yemeleri
ne müsaade ettikten sonra kapıyı 

gene kilitliyor ve akşam geç. va
kitlere kadar katiyyen açmıyor
muş. 

Tabiatiyle ufak çocuklar bu iş
kenceden f arluız hayata zorla ta
hammül ediyorlarmış. 

İş kanunu şüphe yok ki, çocuk 
işçi işini de kökünden ve en doğru 
bir tekilde halledecektir. 

Portakalcı Cemalin 
oğlu aranıyor 

Aksarayda Pazarda portakal 
satan Cemal zabıtaya ba,vurmuş, 
altı ay evvel ansızın kaybolan on 
ya,ındaki oğlu Kurtitin hala bulu
namadığını söylemittir. 

Zabıta, çocuğu kaybolduğu 
gündenberi aramaktadır. Bu sa -
hah yeniden bir müvezzi çocuğun 
ifadesi alınmıştır. 

Kurtiş, altı ay evvel gazete sat
mıya ba~lamış, üç gün sattıktan 

sonra vazgeçerek seyyar satıcı İs
mail isminde bir adamla tanıımış
hr. Bu adam çocuğa kalem, def
ter sattırmışhr. 

Kurtiş, son defa olarak bir pa
zar günü öğleye doğru Eminönün
de lsmaille birlikte görülmüş. ge
ce evine Clöruneyince bahası zabı-

Buğday ucuzladı, ekmek de ucuzluyor 
Ekmek fiyatları, buğday ucuz

ladığı için narhtan aşağı satılmı
ya baılanmıJtır. Şehrin bazı semt
lerinde birinci nevi ekmek on ku-
ruşa kadar inmiştir. Pazartesi gü
nü narh komisyonu gene top1ana
cak, son on beş günlük buğday 

fiyatlarına göre ekmek narhını 

tespit edecektir. 
Belediye tarafından ayda bir 

defa olmak üzere neşredilen eko
nomik statistik1er bülteninde lstan 
hulda ne kadar ekmek yendiğini 
gösteren bir statistik vardır. lstan
bulda 188 fırın vardır. 

İstanbul belediye sınırı içinde 
bir günde 306.519 kilo, bir ıenede 
111.879.435 ekmek istihlak olun
maktadır. 

İstanbul nüfusuna göre, Istan
bulda bir kişi vasati olarak gün· 
de 413 gram, 1'enede 151 kilo ek
mek yemektedir. 

Adalarda oturanlar senede 97 
kilo, Bakırköylüler 340; Beşiktaş
lılar 445, Beykozlular 448. Eminö
nünde oturanlar 500, Fatihliler 

436, Kadıköylüler 397, Sarıyerli
ler 659, Üsküdarlılar 427. Beyoğ
lunda oturanlar 344 kilo ekmek ye. 
mektedirler. 

Bu rakamlardan anlaşılıyor ki, 

taya başvurmuttur. 
Kurti§ o :zamandan heri kayıp

tır. Seyyar satıcı İsmail de ortada 
yoktur. Zabıta yeni bulduğu bir 
iz üzerinde arattırmasma devam 
etmektedir. 

Beşiktaşta oturan ve bi,- aydan 
beri ortada bulunm1yan Reşit ile 
iki ay evvel evinden ayrılan Ge
dikpaıalı Koço da aranmaktadır. 

lstanbulda en çok ekmek yiyett 
yerler Eminönü ve Sarıyer mınt•: 

katarıdır. En az ekmek istihlak e
dilen mıntaka da Adalar, Bakf1'1 

köy, Beyoğlu belediye tubeleri 
mmtakalarıdır. Maamafih bu r•• 

kamlar tespit edilirken, belediye 

şubelerinin kendi sınırlan içind• 

çalı,an f ırmların çıkardıkları e~ 
mek miktarı göz önünde bulundd' 

rulmu§, her beledive ,ubeai mııt" 

takasına diier belediye tubelert 

mıntakalarındaki fırınlardan ıöıt' 

derilen ekmek miktan hesaba ki' 
tı imam ıştır. 

Maliye şube me
murları arasında 

değişiklik 
Bir sabah refikimizin yazdığı' 

na göre Mercan maliye şuhesind' 
bir vaka olmu§ ve iddia edildifl"' 

göre, müf ettitlerden Nihat bu t"' 
hedeki memurlardan Cemal iırDİıt" 
de bir memurla kavga ederek d&' 

vüşınütler ve bu arada Nihat f•I' 
laca hırpalanmıştır. 

Hadiseye ayni tube memurlı ' 
nndan birisinin daha kanttrt 
söylenmektedir. 

M ı .. kibı·.. b•Jd" ·ı-11 ese e mura ıge ı ın ... 
ve Cemal vekalet emrine ahn11'1r 
tır. Bundan ba,ka diğer nıalif 
şubelerinde de bazı deiitiklikl~ 
yapılmıt ve Mercan maliye medl ., 
larmdan Sabri Hocapaıa pı,.19 

/ 
ne, Hocapaıadaki Zeki Ku~P:, 
ya, Kumkapı şubesindeki Mefalı' 
Aksaraya ve Aksaraydaki meJl'ıf( 
lardan Zeki de Hocapaf& aıalii' 
ıube1erine getirilmiıtir. 
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~en!Hı tJötiişii•: 
' SWWWJ,........-~ .._......._, 

Veınn tnp bnır 
~apa oazom 

Fransızcaua bir la.ıir vardır: 

kanoıa'ya gitmek .•• 

Bu söz tarihi bir hatıradan alın
fttttlır. 1077 senesinde, Alman im
l>llratonı olan Dördüncü Hanri, 
Papa Yedinci Greguar taraf mdan 
lf llroz edilmiş bir halde, yalın a
hk, başı kabak, Kanosaya kadar 
titrnek. orada, papalık sarayının 
l~lusunda. gene yalın ayak, başı 
kllbak, aç, biilaç, kar altında bek
lemek ve papanın affım dilenmek 
lbecburiyetinde kalmıştır. 

işte, eski devirde, Avrupadaki 
tn haşar1 zıpçıktılan dize getire
cek böyle manevi bir kuvvet var
dı. 

Şimdi de buna ne kadar muhta
tı11: ... 

• • • 
Alı. 'u Uluslar Kurumu konse

)ini ne zaman ayni manevi kud
tet, ayni ihtişam halinde görebile 
teğiz? ... Mesela, falanca yahut 
fe•rnekanca, deli dolu bir hNze 
)edi değil mi? ... Evvela bir ihtar! 
llllktınız ki tanımıyor, derhal afa
l'oı ... Havdi efend;m, s;?ink1si ve
hahya dönüyor ... Kendisine artık 
lıe havi diyen var, ne eya. ne zi
to, ne hurra, ne zindebad ne yah 
)a ! ... Herkes yüz çeviriyor ••• 

Ve llnetlenm;~ deli fisek aya~t
ıı~ sknerini geçirdi miydi, ver eli
~1 r ~nevre!. •• 

))j., .. geHyor: 

- Pardon... Ben ettim, ıiz et
~ey· ın ••• 

• • • 
U 

1 
~s . lşler. zecri tedbirTE-re 

ç er beşler top!anhsrna Lokar 
n0c,,l:\r1n dedikodusuna kalırsa 
~llfile ... Bu klldar a7.ıtmıs yeni bir 
""""il ic~nde eslci papalar kud

~H ... -t~ bir r1'fuz lanm ve maa1e· 
~f l J!,,.1 .. ,. V ..... ,...,,. JA t .~hPV di-
._,,, da bir Yedinci Greguar ola
~'Yor. 

rVft-~O' 

Deniz yolları 
idaresi 

Bu yıl gene zarar 
etml~ ama 

Zarar geçen 
seneye nazaran 

daha az ••• 
Uzun müddettenberi Denizyol

ları idaresinin heıaplannı tetkik 
etmekte olan komisyon tetkikle
rini bitirmiş gibidir. Komiıyon 

Pazartesi günü bu tetkikler hak -
kın,..,aki raporunu hazrrlıyacaktır. 

Öğrendiğimize göre yapılan 
tetkikler. Denizyollan bütçesinin 
geçen yılki bütçeye nazaran daha 
az açıkla kapanmıt olduiunu 
göstermiştir. Bunu k11men idare 
vapurlerının daha iyi it yapmış 
olması, kısmen de idarede yapı· 

yan tasarruf temin etmittir. 
Maamafih bu idarenin tama

miyle masrafını çıkarl1' ve zarar. 
uz işler bir hale konulması asıl 

gaveyi teşkil etmektedir. Bu ıu
retle idarenin devlet bütçesinr 
bir yük olmasına nihayet verilmif 
olacaktır. 

Bunun için tarife komiıyonv 

yeni tarifeleri ne halka, ne dr 
devlet bütçesine yük olmryacak 
bir $ekilde tanzim edecek ve bu 
tarifenin bir Mayıstan itibaren 
tatbikine bal!lanaoaktır. 

Kandilli 
ra·sathanesi 

Veni binalar UAve 
edllmesl kar~rlaştı 

Kandilli raaathaneıinin yeni 
bir tekilde çalııması ve daha fay
dah olması için Ankarada yapılan 
toplantılarda bir proje hazırlan

mış olduğunu yamııttık. 
Bu projenin tatbikatma geçil 

mezden evvel rasathane binasın -
da ~azı tadilat yapılması ve yenj 
binalar kurulmasına lüzum görül
müştür. Bu inşaat Nisan ayı için 

l evk if edilen de yapılacaktır. 

Z. 1 Toprak bayramı 
ınga Bu sene çok p arlak rn h b . . b ·r 9eklld e ,., u ase ecısı kutıuıanacak 

\jt'Vdetln bankalarda Toprak bayramı bu aene Anka-
22 bin lira parası rada çok parlak bir •ekilde kutlu-

b lanacaktır. Yarın Halkevi meyda-
lli un d u ğu anlaşıldı nında saat ona doğru loplanıla.cak 

C Zinaal şirketi muhasebecisi ve z~fer abidesine gidilecektir. 
k '"det Adapazarı banknsma şir- Köylüler abideye kır çiçeklerinden 
)'ıet na~ana yatıracağı on ~i~ lira· hazırladıkları çelenkleri koyacak
k· kendı namına yatırdığı ıçın tev- !ardır. Bir köylü de nutuk ıöyliye 
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Yağ fiyatlarındaki 
yükselişin sebepleri 

Bilhassa zeytinyağ bu yll 
çok pahahdır 

Bu yıl gerek zeytin, gerek sa
deyağ ve tereyağ fiatleri son yıl· 
tarda görülmemit derecede yük
selmiıtir. 

Kıt başlangıcmdanberi artmak· 
ta olan bu yükseliş son günlerde 
biraz dahe artmrttır. 

Piyasada en büyük ekseriyeti 
teşkil eden ve İçinde binbir mü · 
naıebetıiz madde bulunan yağlar 
bertaraf asıl yağların fiatle
rindeki bu yükselişi tetkik ettik. 
Aldı~ımız neticeye göre yağ fiat
lerindeki tezayüdün sebepleri 
ıunl1'rdrr: 

Bu yd geçen yılın zeytin vt

dolayııite zeytinyağı rekoltesinin 
az olduğu senedir. Bu yüzden esa
sen memleket ihtiyacından pek 
fazla olmıyan zeytinyağı, ihraca
tın da çokluğundan dolavı, daha 
ziyade azalmıştır. Yemeklik zey-

Cevat RUştU 
Ankara nOmune 
hastahanesinde 

öldU 
Ziraat Vekaleti neşriyat müdü

rü Cevat Rüştü dün gece Ankara
da nümune hastahanesinde ölmüt
tür. Birçok gazetelerde yazı yaz
mış kıymetli bir ziraatçi olan Ce
vat Rüıtünün ölümü kendisini ıe
venleri çok müteessir etmiştir. 

Kaplan 
ve makinistlerin 

Jmllhaoı 

Kaptan, makinist, kılavuz ve 
motörcülerin imtihanları Niıanın 

birinci gününden itibaren batlı -
yarak Deniz ticaret mektebinde 
yapılacaktır. 

Yedi gün devam edecek olan 
bu imtihanlara yeniden veya ter
fian şahadetname almak iatiye~ 
Jer girecektir. 

tinyağı fiatleri bir hafta evveline 
kadar toptan 50 kurut iken timdi 
55 kuruştur. 

Sadeyağlara gelince; bunların 
fiatleri geçen yıla nuaran vasati 
olarak 15 - 20 kuruş fazladır. 

Bunun da sebepleri lstanbuJun 
başlıca yağ amban olan Kara ve 
Trabzon havalisinde geçen yaz 
kuraklık dolayısiyle hayvanların 
iyi beslenmemesi ve bunun netice
si olarak iyi bir rekolte alınama
mış olmaaı ve bir de bu havalide 
devam eden kı,m ıevkiyat imka
nmı vermemesidir. 

Geçen sene 75 kuruş olan Trab
zon yağlan bu sene 90 - 100 ku· 
ruş, geçen sene 60 ~ olan. Kars 
yağlan bu yıl 75 - 80 kuruştur. 

Pek fazla bir ıebep yokken bu 
ıene Urfa yağlan bile on kuruıJuk 
bir yükseklik göstermittir. 

inhisar 
kadrosunda 
Yaştan dolayı 
c;ıkaralacak yok 
ÇQnkO kanunda 

tahdidi sin 
hakkına bir kayıt 

yoktur 
Dün bir sabah refikimizden a

larak yazdığımız, inhisar idaresin
de 60 yaşını geçmit olan memurla
rın, tekaüde ıevkedileceğine dair 
olan haber idarenin salahiyettar 
memurları tarafından tekzip edil
mittir. 

Salahiyettar bir memur in hisar
larda yapılmakta olan umumi top· 
lantılar, kadro meselesiyle alaka
dar olmakla beraber dün gazete
lerde yaztlan •ekilde olmadığrnı 
söylemiştir. Esasen memurin ka
nununa henüz tahdidi tin için bir 
kayıt konmamış olduğundan top 
lantıda yaşlan 60 ı geçmiş olan 
memurların kadro meselesinde 
mevzuu bahsedilemiyecekleri ta
biidir. 

Bu sene kadroda hir değişiktik 
yapılmıyacak ve bu hususta ha -
zırlanan raporlu hflziranda büt -
çe ile beraber Vekalete gönderi • 

Edebiyat 
merakı aldı, 

yürüdü 

s .. 

Bir çok gazeteler, edebl anketler yr 
pıp durdukları için, ''edebiyat merakı al• 
dı yürüdü!,. diyoruz. Ancak, busab'lh 
nüktedan arkadaşımız Hikmet Münir, 
bütün yazılanlara baktı da: 

- Edebiyatımız hasta olarak yat> 
yor, başında toplanan ve konsültasyon 
yapan, derdine ciddi bir çare arayan beo 

kimler var sanmayın: hayır .. - dedi. -
Konu komşu uğrıyor. başını kapıdan U'" 

zatıp "sevgilimiz nasıl?,, diye soruyor 
ve gene kendileri cevap veriyorlar: "Fe
na değil..,. "oh, oh, maşallah .. ,, ve da~~ 
hyorlarN 

* onnmJP>ftvatçalar 
ve edDpDer 

Cumhuriyet gazetesinde, Re§at Nr 
riye Suat Derviş şu suali soruyor: 

- Bizim edebiyatımız, aizce, be~ 
nelmilel edebiyat aleminde bir kıymet 
midir? 

- Bizim gllı:el, hattl çok g{lzel di
yebileceğimiz eserlerimiz vardır. Fakat 
bunları Avrupanın beynelmilel dediğ• 
miz büyük eserlerile ölçilştilrmcğe kat'iy 
yen heves etmemeliyiz. Yoksa, Allah r 
sirgesin olimpiyada giden sporcular~ 
za döneriz! 

* Battant şanırıer 
Edebiyat anketlerinden birini yapaıa 

Kurun refikimiz, en yeni neslin fikirle
rini soruyor. Burada gençler, kendi kes. 
dilerini prezanta ediyorlar; en ıevdıklerl 
eserleri söylüyorlar: bu meyanda, kırbo 
na merdiven dayadığı için aruk orta 
yaşlı olması icap eden Nazım Hikmetia 
de düşüncesi ıorulıriuı "mütekait &enç,. 
üstat diyor ki: 

"Hecedler,. kena~erinden sonra 
YEN l bir edebi nesil yetiımediğini ıÖy• 
lemekte bilhaua vezin bakımından balmt 
lıdırlar. Hececilerle kulla111nıt olduk • 
lan vezinden başka bir vezin kulJanaa 
neıit o?arak YENl bir edebi NESlL 
yoktur. 

Bugünkülmn büyÜk bir ekseriyeti 
Uffececilerin,, aanat muhtevalannı, ana 
hattında aoıyal tartlar dolayııile •u ve. 
ya bu istikamete kah daraltmak, kah,,.., 
zatmak ki\h bil1\Z "derinl~tinnek • ki& 

biraz karanlıklaıtınnaktan batka bir ıq 
yapnuyorlar. 

Yani, Nbım Hikmet, ne tekllce. ne 
de muhtevaca, Orhan Seyfilerle cep tab 
vimi ıuarası arasında eaaslı fark gör 
müyor. 

Bizce, muhteva farla pek vaZThtn', 
Çünk1J eski b~ceciler "zahiridirJer.,: ş;. 
irlcrini okuyunca. manayı anJanı~ 
Cep takvimi şuarası ise. "batıntdir,,: 

EtmaM fi batnüşşair 
olduğu için, ne demek istediklerini 

sökemezsiniz. 
(Hat - SGr) 

lf edilmişti. cektir. Bundan sonra toplu olarak 

it Zingal §İrketi bu had:se üzeri· Ziraat enstitüsüne gidilecek ve o
Le defterler üzerinde mütehassıs- rada 500 kiıiJik bir ziyafet verile-

CUMARTESi 
KART - 1938 

lllerf: JMt • ZOhlecıeı 11 
Nevrus 

lecektir. Araba, bisikletıer· n 

~.._ t le cektir. 
\> et ikat yaptırmaya başlamış ---------------
tQe bu arada ıso lira maaşlı bir Bu sabahki sis 
t er.ıUT olan Cevdetin Adapazarı Bu sabah limanı ve boğazı ıiı - Holivut'un yeni teri olarak çı-
Q'nk - C,U t2,211M7 18.22 19,152 C,22 k d ... f '-~J·d h ' asında 16 bin, dig-er bir ban- kaplamıftı. Sia dokuz bu,.uja ka- ar ıgı evK1l a e nüs ası 28 ıa-'tld T •-=- 10,18 15,59 9,26 12,00 1;81 10,00 
~ il d~ 6 bin lira parası bulundu· dar kesif bir halde ıürmüt, ıonra yıfa. güze) resimler ve çok zengin 

tespıt edilmittir. açılmıştır. Bu yüzden Üsküdar, yazılar ve kadm modaları ile çık-l 
[) f B ... . . K drk l . GEÇEN SENE euotrN ~ owu T mıttflOO. 

t" e terler üzerindeki tetkiklere ogazıçı ve a öy vapur an ıı- Fransız hUktınıeU Almanyayı resmen •• 

l\t~e, tnuhasebecinin bazı yolsuz- liyememi~tir. ıdtAhtandıfmdan dolayı protesto etrn.1§ur. ==============: 
l" le.r Yaptığına dair emareler bu- --------------------------------------------

HOLIVUT 

numara oıakaıarı 
MUracaat ıuOddell 

son dt'fa olarak 
uzalılıyor 

Belediye şehirdeki binek •• 
yük arabalariyle bisiklet ve mo
tosiklet plakalarının değiştiril • 
mesi için yılbatından itibaren 
başlıyarak müteaddit defalar 
müddeti uzattığı belde pek. as 
kimse gelip müracaat etmiştir. Be
lediye bu sebeple müddeti ıon de-

llr.ıuştur. 1 
t •• ~e.nkada paralan olduğunun Ş E H R İ N D E R T L E R İ 1 
.... P t d • fa uzatmıştır. 
b~.' e ildiğini öğrenen muhase- • On beş Nisandan itibaren müd-

~ •• bu paraları başka birisine 0 0··1 mu·· "· Sokak mı"· 1 detinbirdahatemditedilmiyereli "'e"retnıfl'k teşebbüsünde bulun - cezalı tahsil yapılması mukarrer-
~,~tur Şirket bu muameleden 
)'' ı.erdaT olunca adliye ve zabJta- Akıam klitebaneai idarecilerinden Fuat anlattı: lan bileklerine kadar değil, dizlerine kadar çamur1ann içi· dir_·---,,...--.,,........,..,,..--~-==---"'.:---
ttı....oa,~rmuş, tespit edilmesi muh - Pangaltıda Koatantin sokaft denilen bir sokak var ne gömülüyor. Belediye bu sokağı görmüyor mu? Şuşn i q. G f::)m bös'e 
·oqef 1 dır. Yağan yağmurlar bu ıokağm ortasını küçük bir deniz Hakikaten bu cinırda bu tekilde daha birçok sokaklar Vened " Ae vardılar 

t, o an zararl ına karsı bir teod · ~ 
Q'll' ol haline getirmiştir. Ben mübaliğadan ho§lanmaz bir ada· varclır. Şehrin yola en ziyade muhtaç ıemtlerinden biri de Venedik 20 (A.A.) - Gömböı vı 
l. lftak Üzere her ik banl~? <la- b 1 · b d Bet d' · d"kk · bed q p mım. Emin olun ki u gölün tu ü ve arzı yırmiter metre uraıı ır. e ıyenın nazan ı at:Jni cel eriz. Bu ci Şuşnig saat 1O.15 de buraya gelmişler 
'alar muhafaza altına alın- den aşağı değildir. insan buradan geçerken kendisini Ve- varda oturan ha"km da dertlerini görmesi, ve sade görmek ve biraz sonra Romaya. hareket etmi§lCC 

nedikte sanıyor. Hele biraz ıifman, yani alır olursa ayak- le kalmayıp derhal icraata ıeçmeaini temeımi ederiz. dir, ~ -
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i ltalyao harbiye bakanının söylediğine göre 

arnoeu a Beşinci Ren nutku 

Lo 
kın 

r onun r 
bi kara 

Diyor k&: 

huna J "Ben_ se imi ~ük· 
Ve rd 1.• seıt:ınce be_ı:-•~ · ı Qzımd n but:un 

Yarmz Atman topraklarında 20 kllometrellk bir Alman millet:inin 
~:ahaya lngmz ve ttalyan asker.eri yerleş rnecek konuş uğunu kabul 

Almanya, ayni beynelmilel sahanın 
ı=ransa ve Belçika t:opraklarında 

tesisini de ist:emekt:edir 

etmek ı zımdır,, 

tal ya, Ha' ·es 
.!9 

arb·nae 
Umumi harpteki gayret·nden 
daha çok fazıasını sarfetm · ş 

Şimdiye l<adar lloğu Afrlkasına 
13 bin otomobil, 7 bL w tren ve 225 

bin vagonla bir milyon ton harp 
malzemesi gönderilmiş 

Lo:karno:uJarm Almanyaya 
te:C.I ti 

"Almanya elde 
ettiği müsavi 

haklardan bir adım 
şu gönlü ~çı~ı sözl~ri söylcm~tir:.. ·bile gerilemiyecek,, ltalyanıar b. tün kuvvet:ıerile At;lyangi 

"- Muhım endışelerle geçen gunlerı . .. gölüne varmıya çahşıyorlar 
Lokarno devletleri A.lmanyaya Ren den sonra, bükamet bugün süe banşm Hıtler dun gece Hamburgda 60 ------

havzası hakkında yeni bir teklif hazırla· tahkim edildiğini bildiriyor. Bu tahkim bin ki§inin önünde verdiği bir nutukta A b Al • b d • • th İ C 
mışlardır. hükOmetin ilk gündenberi ilan ettiği şunları söylemiştir: m a agı cenu un a mu -f 

Lokarnocuların aralarında yaptığı prensiplere ihanet etmeden mümkün ol - Almanya, tam bir adalete daya• 1 1 
uzlaşma maddelerinden anlaşıldığına muştur.,. nan bir anlaşın~ istiyor, 68 milyonluk çarpışma ar o uyor 
göre, Ren mıntakasına bugün getirilmi§ ı Flanden. İngiliz Dışbakanı Edenden mill::tinin refahı için Avrupada daimi 
olan Alman askerleri fazlalaştırılmıya - İngiliz hükfunetinin Lokamo muahede-- sulh istiyor ve bunun da ancak müsavi 
cak, ayni zamanda bu mıntakadaki hava sine sadık kalmak istediğine dair tah· hak ve §artlarla kabil olabileceğine kr 
kuvvetlerile Nazi teşkilatı da bugünkü riri teminat aldığını ve bu teminatın ni bulunuyoruz .. 
miktarını aşmıyacaktır. Fransada hi~ bir kimsenin inkftr ede- Ben bu sözleri §absım namına de-

Lokarno muahedesine kefil olan miyeceği kadar mühim olduğunu söyle- ğil bütün Alman milleti namına söyfü~ 
devletlere mensup kuvvetler, Fransa - miştir. yorum .. Ben halktan yetiştim. 16 sene 
'Almanya ve Belçika - Almanya hu- Almanyanan lokarnocu evveline ~adar ben de halk arasında bu• 
·dutlarının §arkında, yirmi kilometrelik anlaşmasını tefAkk[sl lunuyor, onun ıstırabını duyuyor, onun 
bir mıntakayı i gal edtceklerdir. Bertin 20 _ Londrada Lokarno deY. la temas ediyor ve düşilncelerine iıtfrak 

~lmanya, Hitler tarafından yapı!an A ediyordum, Uzun sene Alman milleti letle;;i arasında yapılan itilaf hakkında 
tekliflerin esasına müstenit yeni müza· • içinde yaşadığım ve onun bütütn arzula-salahiyettar mahfiller bilyiık bir k~ 
kerelere ı ... tirak edecektir. Bu müzakere- rmı yakından tanıdığım i~indir ki bu~ 

:ı ~ tumiyet göstermektedir. 
ler Ren mıntakasının kanuni vaziyeti gUn halkın isteklerine tercüman olan Almanyanm henüz bir karar ver-
ni tayin edecektir. Ve bugün ihlal edil· bir siyaset takip ediyorum ve bunun r memekle beraber, herhangi tek taraflı 
mic: olan Lokarno misakı yerine kaim o ~ b!I sindir ki bütün Alman milleti her işte 

:ı bir anlaJmaya da yanaşmıyacagı, ve "'"' 
lacak bir tngifü: - Fransız ve Belçika benimle beraberdir. Ben sesimi yUksel• tün tekliflerin aynen Fransa ve Betçi• 
- İtalyan karşılıklı v. ardım misakının . 1 tlnce, benim ağzımdan bütün Alman kaya da yap•lmasınt istiycceğı söy en-
akdini istihdaf edecek, ayni zamanda er- milletinin konuştuğunu kabul etmek ll• mektedir. 
kiinılurrbiyeler arasındaki muhtemel an• Bertin 20 (A.A.) _ "Berliner Bör mmdır. 
lac:maları da ihtiva edecektir. Yeni i• Alman milletinin tercümanı srfatile 

':t sen Zeitung,. dört Lokarno devleti ara• 
tihkftmlar in!'iasr men veya tadil edile· bir daha tekrar ediyorum ki, Almanya 

sında Londrada hasıl olan anlaşmayı 
cektir. elde ettiui müsavi haklardan bir adım mevzuu bahsederek diyor ki: ~ 
ltalya ve fnglttere Fransa ve ''lngiltcre ve Fransa kendi erkanı- bile gerilemiyecektir. 
Belçlkaya teminat veriyor Ey Alman milleti, artık müsterih harbiyeleri arasında müzakereler yapıl· 

ltolaoıtmanın sonunda tnıiltere ve b' i k d ol! Çünkü bütün ilmitlerin tahakkuk et-"' masınr derpiş ediyorlar. Bu ıı o a ar 
İtalya tarafından Franııa ve Bele.ikaya d bu mMir, Ben bunu biitiln memnuniyetim· • alakadar etmez. Kimseye taarruı a - :ı-
hitaben kaleme alınmış bir taahhüt mek lunmak fikrinde olmadığımız için bu le görüy<>rum sen de gör ve 29 martta 
tubu bulunuyor. Bu mektupta İngiltere tedbiri kııydetmeklc iktifa ederiz. reyini ona göre kullan . ., 
ve İtalya, Lokamo pakt.cnın kefilleri ı• Fakat, bizim topraldanmuıda yeni 
fatile yeniden teminat vermektedirler. bir gayriaskeri mıntaka tesisi meselesine 
B\l teminata göre., eğer müzakereler a· gelince, Lokarno devletleri böyle bir 
ldrn kalırsa, Lokamo paktile deruhte et- şeyi müzakere edebileceğimizi ciddi ola· 
tikleri taahhUtleri derhal yerine ıetire · rak dUşünemezler. MüZ"akerelerin deva· 
rck sebebiyet vermeden taarruza "~rtı- mmea gayriaskert bir mmtalta tesis edil 
yanlann yardımına ko§acaklarına söı mek istenirse bu iki taraflı olmalıdır. 
vermektedirler. Alman topraklannın ecnebi i1gali altın-

'.Anlaırna 1ngiliı , Franı;ı:ı: Belçika da gayriaskeri hükümı;anisine kar§ı bir 
kabinelerincc tasdik edllmiıtir. halya tecavüzdür ve bunu reddc:deriz ... 
tarafından da tasdik edilince Milletler 
Cemiyeti konseyine arıedilip münakaşa Almanya cevap verecek 

olunacaktır. Londra, 21 (A.A.) - · Oeyli 

Ken••Yln g zll toplantısı Meyl gazetesinin diplomatik mu-

Mi,llctler Cemiyeti konseyi dün öğ· hahirinin londrada Alman dele • 
'1cdcn scnra Alman murahhaslarının da gasyoniyle temasta bvlunan me -
i1tirakile gizli bir toplantı yapmrştır. Ve hafillerinden öğrendiğine göre 
'bu toplandıda Lokarno devletlerinin Alman hükUmeti, Lokarnocuların 
teklifini pazartesi günkü toplantıda mü· anlapna şeraitini neındcn beyaz 

.z<ıkercyt karar vermişlerdir. kitapte münderiç teklifleri tama.-
. n,glllz Kralt Alman b'ld' 

murahhasını kabul etti men reddettiğini bugün ı ıre--
~ ~aıan başmurahhası Ribentrop· 
(:tlün kral sekizinci Edvard tarafından 
kabul edilınlıti. Kral Alman ba~murah· 
hasile yarım saat silren bir mülakatta 
lıulunmugtur, 

Alman başmurahhasını krala takdim 
' e::dn Jtden bundan evvel kendisine L<>
k:ırno devletlerinin yukarda mühim kı
sımlarını yar;dıf'ımız anlaşmasının met
nini v.:mıiıtlr. 

Başmurabh·as saraydan çıktıktan 
sonra !:ıgttiz parlamentosuna giderek 
fngifür Dı~bakanmm verdiği söylevi 
<linlemlştir. 

Edenin söylevJ 
Eden söylevinde Lokamo misakın· 

cektir, 

Ayni mahfeller, bu tekliflerin 

Almanya aleyhine Milletler ara • 

smda fa.rk gözetir mahiyette ol -

masından ve Almanyanın Ren 

mıntakasındaki hakimiyetini tah

dit eylemesinden ötürü reddedi -

leceğini ilave etmektedirler. 

daki raporunu vermek üzere bu -
gün tayyare ile Berline hareket 

edecektir. Alman murahhası, ya -
rm Hitlerin cevabını hamil olarak 

dönebilecektir. 
Pazarhk uzayıp gldeceaıe 

benziyor 

Londra, 21 (A.A.) - Salahi

yettar İngiliz mahfellerinin beya
nına göre, Almanya hükumeti, 
Lokarno devletlerinin tekliflerini 

katr surette reddettiği takdirde, 

bu devletlerin yeni tekliflerde bu· 
lunmalan çok mümkündür. 

, Bununla beraber bu tekliflerin 

Almanya tarafından kati •urette 

reddine intizar edilmemektedir. 

Diğer taraftan Lokarno devletle -

rinin, Almanya tarafından yapıl -

ması muhtemel mukabil teklifleri 

münaka~a etmeni kabul edecekle

ri söylenmektedir. 

lnglllzfer, Fransızlara yant 
fadaklrhklar tavs~ye ed yor 

Londra, 21 (A.A.) - G zete

ler ıu fikirdedirler ki, eğer Alman

lann tek taraflı bitaraf bir bölge

nin teıiıine itir zları uzlatmaya 

engel oluyorsa, Fransa hükumeti 

haıka bir hal çaresinin bulunma· 

ımtı yardım etmelidir. 

Mesela bu bitaraf bölge iki ta

raflı olabilir ve Fransaya tesadüf 

eden kısımda da İ;ıgiliz -- hal· 

yan a~kerleri ikame olunur, diyor

lar. 

Londra. 20 (A.A.) - Habe§ aıembaın- ker kaybetmektedir. Mokannen, lmpara• 
dan 'elen habcderc göre, A§iyangi gölü torun kız karde§lcrinden birile evliydi. 
ile Amba - Alagi arasında çok çetin çar· Tayyare faaliyeti 
pışmalar vukubulmaktadır. Ayni ha· Mogadiççio 20 (A.A.) - Stefz.nl 
berler, imparatorun kumandası altında· ajansı bildiriyor: 
ki kuvvetlerin hiç olmazsa muvakkaten Bütün Somali cephesinde, tayyar• 
İtalyan ilerleyişine m!ni olduğunu ihsas faaliyeti fasılasız devam ediyor. şar~ 
etmektedir. bölictinde, ttalyan tayyareleri, Degaıni' 

Habeş mahafilinde söylendiğine gö- do Badu • Dama hattı üzerinde teceııf 
re, Ogade.n cephe&inde yapılacağı ha· müe çalı~an Ras Nasibu kıtalarını taras' 
ber verilen İtalyan taarruzu, henüz ha· ıut etmektedirler. 
zulık devresinde bulunmaktadır. Birut kuyuları civarında Habe~ nı1' 

Röyter ajansının Adisababa muha· liye kollarına diğer tayyareler taarrtı• 
bir~ çektiği bir telgrafta, Amba·Alagi etmiıler ve dil,manı bilyUk zayiat• 
cenubunda çetin ve kanlı çarpışmalar ufratarak ric'ate mecbur etmişlerdir .• 
vukubulduğunu haber vermektedir. Bu Diler bir filotill~ Decıta ktyılarıl\ 
haber Adisababada da teyit edilmekte • da Eefud ve Dukumu işgal eden Habef 
dir. müfrezelerini mitralyöz ateşine tutınt1' 

İtalyanlar. bütün kuvvetlerini sade- ve dağıtmıştır. 

derele Aşiyanri gölüne do~ru ilerleme-- ltalyan meclls!nde, Habe• harı>' 
ic çalışmaktadırlar. Fakat Habeşler, hakkında verilen rzahat 
çok şiddetli mukabil taarruzlarla bu i- Roma ıo (A.A.) _ SU Bııkantığ1 

lcrleyişe muvaffakiyetlc mani olmakta· müı;tepn general Bıistrocci eüel dur\ltıl 
dırlar. hakkında M. Musolini de hazır oJduğll 

Habeşler, mevkilerinde tutunmakta halde, mecliste şu izahatı vcrmi§tir: 
olduklarını söylemekte, fakat her iki Afrika savaşı için 21 fırka scferl>l' 
tarafın ağır zayiata uğradığını da ilave edilmişti. Bir kaç bin zabit ve küçük ı.f 
etmektedir. bit Doğu Afrikasmda hizmet görınt~ 

Habeş kuvvetlerinin scvkulceyp biz teydi ve orada 87 bin hayvan tedar' 
zat İmparator tarafından icra edilrr.~kte- edilmi§ti, 13 bin otomobil ve :rnoo t~ 
dir. 225 bin vagonla bir milyon ton h• ıı 

Söylendiğine göre, Habeı tmparato- malzemesi nakletmi~ler ve 450 defi 
ru günde. 20 saat çahımakta ve İtalyan seferi yapılmıştır. Tersanenin ana ~ 
topçu ve hava kuvvetlerinin günden ıU. tandan dört ill sekiz bin kilometre , 
ne fiddetlenen bombardtmanları karşı • :ı:aklıkta bulunması ıebebile. Doğu Af~ 
aında kat'iyyen sarsılmamaktadır. kası sava'.:!ı için sarfedilen gayret gel1~ 

Dün cenuptan gelen üç 1talyan tay- harpteki r,ayreti ~eçmi•tir. Afriluva ~d 
yerisinin Adisababa istikametinde uç· taat nakli yüzünden ana vatan ordttS( 
tuk1an görülünce, türatli tedbirler alın· zayıflamamıstrr. Zira. gönderilen kıt~ 
mi" ve şehir tahlı'ye edilmi•ti. Fıkat bu ~ 1 ·ı · ı 1 t'" 

:ı 7 tın yerine derha venı erı :onu m. u!. ... ..ıı 
arada tayyarelerin reriye döndükleri hl!k' f k r Şimdiki süel teşkilatın il ım ı rı ~ 
telefonla haber verildiğinden ıehir ye ·ı· G r·ı 1 rıı suretle hülasa edilehı ır : a ı av a ~ 
niden sükun bulmuştur. ve gafil avlanmamak, dü§manm ıııB ( 

Yedi İtalyan tayyaresi dün Dagga· sadını evvelden öğrenmek ve darbe! 1 
bur Uı:erl.ndc ve sonra bUtün •ı'mıli O- d 

.., rinin önüne ceçmek,. Zafer, ancak rnu· ~ 
gadende u~un bir ke~if usuıu yapmışhr. fakiyetler be~ert imkanlann son htıd r 

ltalyan resmi tebllll duna kadar istismar edildiği takdird.e ~ 
Roma 20 (A.A.) - Mare~l Badog· haidir.Bu maksatla iyice maklneleJmıŞ ii 

lionun 160 numaralı tebliği: fevkalade hızlı Alp kıtaatı ihdas edilll1, 
Eritre cephesinde tayyare faaliyet tir. Piyade, bombalar, mitralyözler, t3fl

1 
leri normaldir. İtalyan tayyareleri Con· Jra ve fevkalade modern topJnrla tcG!V 
darın §İmali şarkisindeki Dabat karar- edilmiştir. ,

1 glhı ilterinde bir Habe§ tayyaresi tahrip Bu ay zarfında bütün süvari alaY~ 
etmişlerdir. rı tenıik edilecek ve bisikletli teşek~~ 

Somali cephesinde, iki İtalyan tay· lcrin yerine motosikletli teıekküller 1 ~ 
yaresi Negelli timalinde Adisababa yo· me edilecektir, Zira. bisiklet kafi der;-1 
lu üzerinde bir ke§if yapnııflır, Şebiyi de hızlı bir nakil vasıtası olmamakt• ~ 
ve Kobada mühim iaşe depolarını bom· Ekserisi makineteımiş, .zemine uygul1_,ıı 
lıardıman etrniıılerdir. ta çapta toplarla milcehhez yenl to~( 
Bir Habe' kumandam ölmU, fırkaları pek yakında haı:ırlanmrŞ ~ 

Adisababa 20 (A.A.) - Decaz eaktır. Makalle cephesinde kuvvet 
Batça, harp meclisine iştirak etmek ilzc· topçu milfreıelerinin ıüratle hareketl.~, 
re tayyare ile Sedamodan buı:aya gel· - Bir fırka bir ıün zarfında 150 _jt 
miştir. metre mesafeye nakledilebilmiştir 

1 
Şimal cephesi ordu kumandanların · dunun makineleşmesindeki fevkalade 

dan Makonnen. hıılyanlara karşı askeri· ki~afı isbat etmektedir. p1 
nin ba ında bir hücum yaparken ölü General, milteakiben, Faşist ~ r 
düşmUıtür. Habe~istan,bir Avrupılı ta· tarafından Afrikada yapılan hitıı' 

d;:.ki taahhütleri İngilterenin yerine gc
tirm:si hakkında hUkOmetin verdiği mu· 
vafık cevabın tasvip edilmesini Avam 
kamarasından istiyordu. 

Alınan hükumeti, askerlikten 
tecrit edilecek 20 kilometre derin

liğindeki mmtakaya İtalyan ve 

İngiliz kıt'alarmın sevkine bilhas· 

•a muhalefet etmekte ve bundan 

ba~ka, Fransız - Sovyet paktının 
Lokarno muahedesiyle telifi kabil 

olup olmadıiı mesele.inin La 

Haye adalet divanı hakemliğine 
hevaleıini de kabul etmemekte

dir. 

lim ve terbiye~i görmU! olan iyi bir u- kaydetrnittir. / 
~~-----~~~~----~--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--__./ 

Eden, İngiltere hükumetinin bu hat· 
tı harQketlc sulhü korumağa yardım 

ettiğini anlatmı§tır. 

Belçlkada rahathk 
Alakadar devletlerden Belçikanın 

Başvekili Van Zeland da ıu beyanatta 
bulunmu;tur. ı 

.. _ Barııın Jimdl kurtanlmıı oldujunu 
aznnediyorum. Ren statüsü tadil edile
cektir. Artık gelecekte mu~hedelcrin 

ihlaline kar§ı teminatlar mevc.uttur. Mu· ı 
eedelcda lltı1czcc!il<!t 1 !.Qndrdı kı -
bul ednmt!*. 

Fllnden de memnun 
Pariste Fransız meclisine izahat 

veren Fransız Dı,bakanı Flanden de 

lngiliz hük(imeti mahfelleri, 

Almanyanın bu iki teklifi reddet

mesine intizar etmekte idiler. 

Bununla beraber, geçen gece, 

müzakerelere devamı mümkün kı
lacak mutavassıt bir tefüin'n ileri 

sürülebileceği ümidi izh'U" edil • 
mekte idi. 
Rlbentrop Hlt'er:n cev bmı 

tayyare •' • 9 tirecek 
Deyli te! raf g~etesinin öğren 

diğine göre Von Ribbentrop, Lo -

karno devletleri teklifleri hakkın-

YErJt "SFE NKA,, KARŞISINDA INGiLTERE VE FRANSA 
Ac.ıba gülümsüyor mu, yoksa somurtuyor mu? 

ltalyanca (Guerin Meıchino)dan 

Vel~efln aHı ~ 
Sofya, 20 - · ldnma roah . 11 

edilen Velçef ile Stançefin af~( 
daları kralın yanında durınll 

dır. , ~ 
iki suçlunun affedilmesi ıÇ/ 

krala birçok müracaatlar Y"Pıf 
maktadır. Bu müracaatlar ar"' 
da bilhasga ba~ta Milletler eti 
yetine müzaheret teıekkülii ~' 
Lorci Sesii oiınak üzere 'btrçofı ~ 
nınmıt lngiliz diploınatlıı~ 
yaptıkları müracaat nazarı dı 
ti celbetmittir. 
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Tarihten bir yaprak 

Vapura bindiği için 
azledilen ŞeyhislAm 

le karara bağlıyacaktr. Bağlıya-

21 MARE - 1935 

- Şeriat v.muru uhdesine tevdi 
edilmiş bir Şeyhislam makamına 
ait si.'"'1ü kayığı sapıa~lam durur
ken frenk icadı vapura binerse .•• 

caktı amma, Valide Sultanın kah- -23- Yazan: tHSAN A 

;~e:a~:;n~;d~:;:y:e ::~:~ :;~ --~ v--=,:--r-m--ı-z_ı_k __ o_n __ a_k__:t=a=---,.-l-k-. -m--e-m----=-=":.:...::..::::t::.::...:l 
- Azt.rn bir günah İ§lemİ§ olur! mııtı. Şimdi ''yüksek makamlar,, A~ UrllJe j 

~:~,~zletmek için çareler arıyor- /na-i/izlerle çalışıgoru ! - Tabii! Azletmeli zındıiı 1 
• • • 

Turıucu zade Ahmet Muhtar 
Efendi Ayas of yada kurıunculuk 
Yapan bir Zafranbolulunun oğlu 

iken okumuı, kendini sevdinnit 
Ye bir gün Şeyhislim oluvenniıti. 
Fakat onun bu ikbalini çok kimse 
çel<emiyordu. Lakin o kendisini 
Abdülizize de sevdirmiş okluğun
dan kimse ağzını açmıyordu. 

Kahveci batıyı kovduiu için az- ~ 
Bunu böyle yapmakta memle -

keline bağlı bir insan sıfatiyle ma
:ıurdum, zannederim. Ne diyor -
dwn, kumandan Rikataon Hatm 
o sıralarda be.na kumandanlıkta ı 
bir it teklif etmesi hakikaten hay
ret edilecek bir tesadüf idi. Bir 1 
taraftan milli hükumet hesabına , 
lstanbulda çalışan hamiyetli in -
sanlar, benim, vaziyetimin müsait 
oluşundan bilistifade İngilizlerin 
hizmetine geçmemi istiyorlardı. 

Bir gün Babıalide otururken 
Valde ıultanm kahveci ba~ısı içe
ri girmİf, funları söylemişti: 

- Valdesultan seli\m ederler. 
"Dava nasıl oldu? Şeyhislam E -
fendi bizim işimize neden be.kmı· 
Yor? lbadullahın itleri böyle yüz 
üıtü kalır mı?. Aralamm (yani 
Abdülaziz) onu niçin Şeyhiılim 
Yaptı .. ,, buyuruyor:lar. 

Şehislimın yanında birçok yük· 
•ek makam ıahibi kimseler de bu
nu dinlemitlerdi. Muhtar efendi, 
bir müddet batını eğdikten sonra 
birden yerinden fırlamıı ve: 

- Çık dıçarı herif! Böyle ıöz
ler eöylemek senin haddin midir. 
~badullahın itini iyi görmek için 
ııler bu kadar üzücüdür .. demiıti. 

Muhtar efendinin bu ıözlerini 
iki gün iç.inde duymıyan kalmamıı 
h. Onu ıevenler: 

- Af erin muhtar efendiye ••• 
ıDemişler, aevmiyenler de: 
~ Şeyhisl!m dedifin ceffelka. 

1,ın hükmünü vermelidir. Yüksek 
ltıakamların davalarının tahkika
ta 1 üzumu mu var?. 

Diyor ve bu sözleriyle yüksek 
~akamları Muhtar efendinin aley
hınde galeyana getirmek istiyor
lardı, 

Mesele Valide Sultanın Aksa -
tayda yaptırmakta olduğu camie 
\Pakfettiği arazinin bir kısmının 
köylüye ait olması idi. Köylü da
\Pa ediyordu. Ahmet Muhtar efen
di de bu do.vayı yerinde bir hüküm-

ledilebilir miydi? Uzun münaka§a
lardan ıonra, bu kabahatle azledi
lemiyeceğine karar verilmiı, batka 
bir kabahati aranmağa veya bh 
kabahat itlemeıini beklemek mü
nasip görülmiiştii. 

• 1(. • 

Ahmet Muhtar efendi, bir giin 
dairesinden çıktıl-tan sonra yavaı 
yava§ köprüye gelmit ve orada 
"1darei mah usa,. kumpanyaıının 
''F evait,, vapuruna bint-rek Kadı
köyüne gitmişti. 

O güniin ?.k~amı ~eh"rde ağız
dan< ~,~"' " 11 11.v~ 4· s ~ola~tı: 

- Şeyhislam efendi azledilmiş .. 
Sebep neydi? Bunu kimse bilmi

yordu. 
f!:inc! gün Ahr.-- et Muhtar efen· 

di sorguya çekildi: 
- Aktam nerede idiniz? 
-Evimde ... 
- Eviniz nerede? 
- Kadıkö7ünde .. 
- Evinize neyle gittiniz? 
-Vapurla .. 
- Vapurla mı? 
- Evet .• 
- · Makamınıza ait ıüılü kayığa 

bir §ey mi oldu? 
- Hayır .. Bir şey olmadı, sap

sağlam. 
- O halde F evait vapuruna bi-

le bile bindiniz? · 
- Evet., Canım öyle istedi. 
Sorgu kafi gelmi~ti. 
Bir şeyhislam , debdebeli kalyo

nuna binmeden halkm bindiği va
pllrla evine giderae, şeriat hükmü
nü icra edemez .. 
-Doğnı mu? .. 
-Dorrru .. 
ikinci gün, zava.l1ı şeyhislam e

fendi azledilmitti? 

Niyazi Ahmet 

Kızılordunun liderleri 

Uzak doğunun 
emniyetini koruyacak 

komutanlar 
ltğcr eft! -?ttif akı 
ıllUscl'les., tekrar 
C.nland.ırılıc da Av· 
t~pa tarafındaki ge
çuıcr İngiltere ve 
l<'ranse tarafından 
tutulursa doğunun 
to:ı . 

nıycti bu kuman 
cS.nıarın eline te~ 
liın edilecektir. 

Ortada Mareşal 
'V oroıilof Halk mü
dafaa komiseri; sol· 
da ınuavin komiser M. N. Tukhaçevski; sağda amele ve köyllilerin Kızılordusu 
~enci kurmay başkanı A. ı. Ycgorov i ayakta duranlar süvari müfettişi S. M. 
~<>nni: uzak doğu ordusu hususi Kızıl bayrak kumandanı V. X. Bluther 

HABER 
• "i t ' 
· anbulun on çok satılan t, . - . - ~--- -· ----·-- -- .. . 
· <lki,k~şam gazetesidir 

itanıarını HABER'e 

"erenler kar ederler. 1 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 
21MART-1936 

Eğer Kapiten Rikataon Hat 
böyle bir İte taraftar olmamış ol -
saydı, ben nasıl böyle bir tekliftf' 
bulunabilirdim? Böyle bir müra -
caat en kalın kafalı inaanlarda bi
le bir şüphe uyandırabilirdi. Hal
buki, işin garabetine bakın ki biz. , 
zat lngiliır; zabiti bana İ! teklif e -
diyor ve benim tarafımdan red -
de diliyordu. 

Evet, bidayette Esat (Pa§a) ve 
arkada~larının olduğu gibi, lngi -
lizlerin tekliflerini de askerlikten 
ayrılmağa prensip itibariyle ta -
raflar olmadığımı ve buna şimdi. 
lik imkan görmediğimi ileri sü -
rerek reddetmiıtim. 

İşin sonunda Kapiten Rikatıon 
Hat da Türk zabitlerinden isti • 
yenlerin meıleklerini terkedebile
cekleri hakkmdaki ınahut karar -
nameyi ele •larak, beni en k\ıvvet-
li mazeret ıilahımden mahrum 
bırakmaya çalıştı ve: 

- Artık bir diyeceğin kalmadı. 
Sana vereceğimiz vazifeyi kabul 
ederaen hem senin için iyi olur ve 
hem de sana hakikt bir dost gibi 
batlı olan beni memnun etmiş o
lunun,, dedi. 

Halbuki, ben, Esat (Paşa) ile 
olan son mülakatımdan sonra ln
giliz kumandanlığına ne pahası -
na oluraa olsun yerleşmeğe karar 
vermittim. 

Binaenaleyh naz ve iıtiğna ede
cek vaziyette değildim. Fakat o 
kadar inattan ıonra birdenbire 
YVUl~ayıvermek d~ doğru ola . 
mazdı. Derha.1 lif c.mbıu:lığına 
başle.dım. Ve itin sonunda ,Uya 
ısrarına mukavemet edememitim 
ve onlln gibi kıymetli bir doatu 
kmnaııutnn ıibi iıtemiye iıtemiye 
elimi uzattım ve yarım ağızla: 

- Peki!,, depiın. 
Derhal lnğiliz zabıtai askeriye 

kumandanlığı hususi katipliğine 
tayin olundum. Maaşımı aonnayı· 
nız. Çok azdı. Tabii az.lıimın da 
hiç bir ehemmiyeti yoktu. Çünkü 
bu iti bir menfaat aaikasiyle ka • 
bul etmemittim. Hiçbir ıey ver • 
meseler de lnıilizlerin hizmetinde 
çahıacaktım. Çünkü onlardan A . 
nadolunun istediklerini öfö·enebil· 
mek içinonlardan olmak iktiza e

diyordu. Fakat onlar kendilerine 
bedava hizmet edecek bir adamı 
olduğu ıibi kabul edecek kadar 
saf kimıeler deiillerdi. Bunun 
için o az maa!I da benimsedik. 

INGlLIZ MAHKEMESiNDEKi 
AZALIK 

Evvelce de bahsetmfttim: la . 
tanbulda1 lngiliz zabıtai askeriye ı 
kumandanlığmm eline geçen 

muhtelif vukuat ve davalar ku -
mandanlık emrinde bulunan ga

rip bir mahkeme taraf mda11. tet -
kik ediliyor ve karara bağlanıyor. 
du. Bu mahkemenin hakimi (Si
nekerim Bezezyan) isminde bir 
ermeni idi. Bu ermeni, bazı ırktaş
ları gibi Türk milletine karşı 
kin ve garez duygularını tatmin 
için bu mevkiinden ve bu mevkiin 
kendisine kazandırdığı salahiyet . 
lerden istifade etmeyi çok iyi bili
yordu. Söylemesem de tahmin e -
debilirsiniz ki bu meşhur! haki -
min kararları daima Türkler aley
hinde oluyordu. Fakat, ben ku
mandanlığa husuıi katip olduktan 
sonra, bu adamın yıldızı eski par-

Efdal 1919 aene•İnde lngili:ı hi:ı· 
metine ıirdiği unalarda ••• 

Jaklı~mı muhafaza edemedi. Çün· 
kü, ilk itlerimden birisi bu mah -
keme üzerinde bir (kelam} hak -
kma sahip olmayı temin etmek ol· 
du. Ve Kapiten Rikatson Hat, is . 
tediğimi bana kayıtsız ve prtsız 
verdi. Artık ben de İngiliz kuman
danlığı mahkemesinde, (Sineke
rim Beıezyan) efendi kadar nü -
fuz ve salahiyet sahibi olmuştum 

Bir uıul koydum: 
Kumandan Rikataon Hat, bu 

Ermeni hakimin her hangi bir dap 
va hakkında vereceği karan be • 
nim tasvibim olmadan tasdik et . 
ıniyecekti. itin sonuna kadar bu 
usule sadık kaldık. Ve bu yüı.den 
birçok bedbahtların mukadder fe 
laket ve mağduriyetlerini önlemicı 
olduk, 

Fakat bunlar önümüze çıkan 
teferrüat kabilinden itlerdi. Kır -
mızı konakta bir memuriyet al -
mamın ve lngilizlerle beraber ça. 
lıımamın aııl ve hakiki gayeain" 
bir an kafamdan çıkarmıyordum 
Ve harekatımı da buna göre idare 
ediyordum. Benim için esas malt .. 
sat memleketimi bilfiil alakadar 
eden umumi i§ler üzerinde vazife 
görmekti. Bunun için ıahıaların 
hususi menfaat ve vaziyetlerini a
lakadar eden davalarda ekseriya 
bitaraf kalmağa gayret ederdim. 
Çünkü küçük, büyük her mesele
de Türk ve Türklük tarafını il ti -
zam ettiğim takdiP<le hakiki hüvi
yetimin anlaıılma11 pek muhte • 
medi. 

O zamı\n, muhithni te!kil eden 
ve kumandandan gördüğüm hu -
susi arkadatÇa muamele ve alaka 
yı hiç çekemiyen Hıristiyan me . 
murlarm da _garaz ve hırsım tah -

rik etmiş olurdum. Bu vaziy 
orada tutunmam belki de müş 
olurdu. 

Bu tarzı hareketleri ve ted 
leri intihnp etmemde ve vazi 
böyle mevkiin ve ahvalin İcab 
na uydurmak hususunda Must 
Razinin vermi~ olduğu talim 
çok yardımını görmüştüm. 

KIRMIZI KONAKTA GEÇ 
YAKALAR 

Şimdi biraz da Kırmızı kon 
ta geçen vakalardan bazılar 

şöyle bir göz atalım. Bu vakal 
o devirde gadr ve felakete uğ 
yıp bugün bile haklarını alam 
mış olan kimselerle, o zaman 
lüm ve itisaf ile ve daha her n 
ahlaksızlıklarla mevki ve se 
yapan ve bugün hala o mevki 
kudretlerini muhafaza eden b 
tipler hakkında ibretengiz miı 
ler vermeğe yarayacaktır. 

Bir gün sabahleyin erkend 
Kırmızı konağa geldim. Oda 
girerken bir fevkaladelik naz 
dikkatimi celbetti. Kumandanlı 
ta ihtiyati bazı tedbirler almm 
nöbetçilerin adedi fazlalaştın 
m-: tı. Nihayet işi öğrendim: 

Ermeni telicir ve takt:ili i~i 
alakadar birçok Tüjljder, bir g 
evvel evlerinde yakalanarak 
mandanhğa getirilmişler ve bo 
ruma hapsedilmi~ler... (Rikat 
Hat) kumandanlık binasında · 
katta bir odada yatıyordu. 

Her sabah saat 1015 ta 8.§ağı 
bürosuna iner ve ilk iti beni 
ğırtmak olurdu. O sıralarda birç 
vatandaşların uydurma baha 
lerle yakalanarak haksız yere t 
yik ve işkenceye maruz bırakı 
dıklarmı biliyordum. Binaenale 
Ermeni tehcir ve taktili ile ala . 
lan var diye böyle anJ ve v 
sız bir §ekilde birçok kimsele 
yakalanmış olmalarını da bu 
bilden bir \ıareket telakki ediy 
dum. Acaba yakalananlar kimi 
di? Vaziyetim o kadar nazik i 
ki, ne bu mevkuflan görmek i 
aşağıya bodrum katına incbili 
dim, ne de kimseye bir ıey sora 
lirdim. Benim bu bina içinde y 

gane ve hakiki do tum olan vf" b 
na kendi kadar itimat eden lnı 
mandam bcldemeye mecburdur 

(Devamı va· 

HA ER 
AKOAM POSTASI 

IOARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Posta kutusu : lsta nbul 2lf 
Tcıgraı aorcsı. ıstanouı HAB~R 

Yazı ışıc r l telefonu . 2:ı 1172 
id are v e ııan .. : 2-1370 

ABONE ŞARTLARI 
7.,,, ,,,~ EtMlll 

Scncııl k 1400 Kr 2700 Kr, 
IS Byl ık '730 ,, 1450 
3 ayl ık 400 •• BOO '' 
ı ovıık ıso •• ;,oo :: 

iLAN TARIFESJ 
Ticaret llAnıarının satır• ıa 50 
Aesme t16n tor1n 10 ku,..uet!...r. 

Sulııbı w Neşrıvcıt Müdüri;: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı qer (VAKiT) matbaası 



19: Orkestra konseri. 20,30: Salon or- ı\STORV A 
kcstrası. 21,30: Opera. 23,30: R1gadan naklen 
koro. 2•,ı~: Slgan mUzlği .• 

Mosap \ ı\ ı: t 11<& Kıı. J - < ı. 'l'z.& rn. > 
18,30: Rus mUzlği konseri~ 20: Grieg 

(orkestra tanı.tından). 21: Koro (Ukranya 
halk oarkıları. 21,80: Şan (İtalyan mUztği.) 

O'OMURlYE'I 

ISTANBUL 
\AU,o\/A: (224 Kb.) - (1.:s:llJ m.J ALEMDAR Ntnon ve Son &Sz 

Güzeller resmi geçidi ve 
Mumyalar mUzest. 

19: Keman aoıoıan piyano refakatlle. AZAK 
19,20: Şan resitali. 21: Hatif konser. 22.30: , 
Şen yaymı. 23: Orkestra konseri. 24,05: Ha.. *.lllLAL Mumyaların servet! ve 

tıt konser. 
VlY ANA: (159! KJı..) - (1508.B m.) 

20.10: Şarkılı konser. 21,10: Skeç. 23,10: 
şarkı. (soprano). 24,05: Avusturya mllz.iği 
(konser). 
l'ltAO: <6S8 K.b.) - ("70.J m.) 

MtW 
Öltlm ve Zaler 
KUçUk anne ve Katakçı
lar peşinde 

KEl\IALBEV ı Herkes ondan bahsediyor 
ve Malek Aşık çilingir 

KADI KOY 
20,3:5: Hallı: konseri. 21,4-0: 

80: Orkestra konaerL 
Operet. 23, BAUl 

St1REHA 
Klo • KJo 

a Yaralı k1J1 
B.ERLlN: (~J Klı.) - CiM. '7 m.) 

20,15: Orkestra (Yama.eh Te Moza.rtm 
eaerleri). 1: Dans orkestra.ısı. 
BRESLA \/ ı (IJM> Klı.) - (lll6,S m.) 

21,10: Sllezy& prkılan. 23,80: Dans or 

keııtrası. 

llftJNtu: ('74-0 K..lı.) - C•O&f m.) 

20: Muıdkill piyes. 2e,20: K.arl Erb (te

nor). 21,10: Karı~ık §&!'kılı koııaer. 23: Skeç. 
24.: Studyo dam orkestram. 

KOLONYA: (all llb.) - (iM,9 m.) 

19: Oda m11z!gl. 20: Hatif kouer. 21,10: 
SOel bando. 23,30: ş&rkIIı kon.ser. 
fl,UmUltO: (904 Kb.) - (Ul,9 m.) 

19: Hafi! konser. 20,80: Piyea solistler 
ve orkestra konseri. 23,25: Skeç. 24: Dan& 

'TUTl'OAltT: (&lt Kh.) - (1~22,6 m.) 

Jl:l,30: "ttkbahar melodileri,, (orkestra) . 
'21,10: Varyete mtlzf.k gecesi. 23,30: Konser. 

ı.öNIUSBERO: (l.OSl Kb.) - (29~ m.) 

19,45: Kız ve erkek korosu. 21,10: Ku. 
slkJll piyes. 23,85: Şen konser (•oltsUer ve or· 
kestra). 
ftO!UA: {'71S Kb.) - (4%9,8 m.) 

18,15: Konser. 21,35: Piyea. 23,15: Ka• 

nşık konser ve caz. 
t'ULUZ (Framaıı (itli Kb.) - (328,8 m.J 

23,10; "Şen Dul,. opereti M: Kaba.re. 2': 
'O: Arjantin orkeııtrası. 1: Konser. 1,15: Ope.. 
ralardan. i,40: şarkılar. 2: Hatif konser. 

l"ARIS (Post Pa.rWyen): (959 Kb.)(S12,8m). 

22,115: Konser. 23: Caz. 

PARlS P.T.T. (695 Kb.) - (481,'7 m.) 

18,40: sen.tonik konser. 22,30: 
U,45: C&:llband. 

DOYÇLANDSl!lNDER. (191 Kb:).(1.5'2'1 m.> 
28,SO: Harp ve Klarlnet ~akatbı

de ldlçilk orkestra konseri. 24: Dans milzfği. 

gALUNDBOBO: (ZS8 Kb.) - (l.%61 m.) 

23,M: Şarkılar. 2'.5: Dana orkestrası. 

• 
KISA DALGALAR 

LONDRA: (llıaa araWdarla. mobtellf a. 
mnlnkJarda gQntm her uattnde mOt:emadl. 

yen eaJ.ıtır.) 
. 16,M: tngnt.z - lskoçya ruğbl ı:naçmm 

n.nktl. 18,45: Dans mnzıği. 20,20: Dana mil. 
zlği. 20,415: $arkı (bariton). 21,,5: Orkestra.. 
22.30: Varyete. 22,5/J: İngiltere - lskoçya 
nı'gbi maçı haberleri. 24,5: Dans mtızlğl. 
24,10: Ambrose ve meşhur cazbanddı. 1,50: 
Dans m11z1ğl. 2: Kentet konseri. 
ZEE8E.11i (Almanya): 

{Klla an.lıklarla. muhteHf o-ıunfn1dard11 

ı;tbıftn ber saa.ttnde mtlt~madJyen ~rıır.) 

16,30: 'Bilytlk dlhller .. konseri. 17,SO: 
Mozartm trio (Et-'fur) bestesi. 17,45: Şarkı 
(Schumann). 18,45: Şarkılı konser. 19,30: 
Halk şarkılan. 21,SO: "İlkbahar geldi .. şarkı. 
1ı konser. 22,15: Hafit konser. 24: Şiir ve mO. 
zild. ı: Varyete. 
1\IOSKOVA: (Kıııa da.in): (28 'll'e 60 m.) 

19,i:S: Senfonik konJ5er. 
ROMA <K111a dalR"&)ı (!5,4 m.} 

16: Kentet konseri ve Sotırano Cşarkt). 

18,45: Operadan nakil l,20: (Pagllocci) OJX'
rasmrn t'fdnet perdesi. ve şa.rkılar, havadisler. 

-Kongreye davet 
Karadeniz T~lebe Birliğinin 

IOJl kongresi 22 Mııırt Pa7.ar günü 
1&at 2 de lstanbul Halkevi civa
nnclaki fnl:ıl&b lisesin-?e açrla· 
caktrr. A1A1<adar arlcadasların 

ıelmeleri rica olunur. 

OSKODAR 
GWdllren gözler. 

BALAT 
Kırık hayatlar 
karga 

ve Kanlı 

Gece saat 20 de 

DELi DOLU 
BUytık operet 

Yazan: Ekrem Reııtt 
Bestellyen: Cemal Re§tt 

Suvare saat 20,415 de 
ŞiRiN TEYZE 

BilyWı operet 
f Dost Yunanlstanm kıy. 

metli artistleri. Zozo Dal 
mas ve KonftnyoUatn llJ 
t!raklle.) 

• • • 
(* )Yıuamcıa lıaret bulunan tılnematarm oy 
ııama.kta ~ldağu veya oynayu.ağl filmlere 
alt t.afsUA.tı UAnlanmız llJ'll8IDda bolnrswız. 

~nrr 
gJlt!ı;?g<eUDDk 
ı}(ıraon~esn 

Korsika ada-
sında yapılan bir 
güzellik müsaba 

knsında Mari 
Ronşi adlı bu kız 

"Korsika güzel
lik kraliçesit, i
lan edilmiştir. 

Kayıp aranıyor 
İzmir hastanesinde eczacı muavini 

ve Punta sakinlerinden Mihail Papa Va

ıilio Papa Doplpsun birkaç senedenberi 

nerede bulunduğu meçhUl olduğundan 

mumaileyhin nerede bulunduğunu bi · 

tenler varsa Mısırda Feyun müdüriyetin 

de Rum kilisesi papazı Vasiliyos Papa 

Dopolos efendiye malUınat vermeleri ri· 
ca olunur. 

Veni nesriyat 

Doğuş 
Gençler tarafından bu isimle 

nefredilmekte olan edebiyat mec

muasmm üçüncü sayısı çıkmışhr. 

içinde gençlerin muhtelif yazılari 
vardır. Bet kuruıa satılıyor. 

Polfkllnlk 
Poliklinik aylık Tıp mecmuasının 

ilçüncil sene 9 uncu sayısı, her zaman 

olduğu gibi gene bütUn tıp adamlarının 

natUrel yazılarile intişar etmiştir. Tavsi-l 
ye ederiz 

HABER - ~\1(,am poıtan' 

danları hazırlanmaktadır. En ıssız 
dağlardaki en küçük köy mektep-
feri bile bu programa ithal edil
miştir. 

izci liderleri daha §İmdiden 
ordunun ihtiyat zabiti kadrolarına 
alınmışbr. 

Mühim bütün merkezlerde bu 
talim ve terbiyeyi idare edecek 
makamlar için daireler açılmıştır. 
Talim ve terbiye liderleri için da

ha şimdiden bir mektep ku_rulmut· 
tur. I 

)$.. 
Diş de çallnır mı? 

Macaristamn Debreczen kasa· 
basında bir hizmetçi kız, hanımı -
nın takma di,lerini çalmak suçun
dan bir gün hapıe mahkU.m edil
miıtir. Hizmetçi kız bu hırsızlığı 
ne maksatla. yaptığım fÖY.le anlat-
mııtır: ı 

" - Hanımım hana yemek ver
miyor, yan aç bırakıyordu. Bir 
gün kızdım, açlık ne demektir an-

lasm diye talana diılerini alıp 
sakladım. Ağzında hiç diti olma
dığı için sütten baıka gıda alama
dı ve böylece aç kaldı. Göze göz, 
dite dit!,, 

~ 
En mes'ut halk 

"Mesut milletler tarihleri ol -
mıyan milletlerdir!,, sözü eğer 
doğru ise 1935 senesinde dünya -
nın mesut halki, A.merikada Mişi-

gan ve Huron göllerinin birle§tiği 
noktada bulunan küçük Bois -
Blanc - laland adası ahalisidir. 

21 MARE - 1936 
-- -

Zengin kadınların avc.sı 
Meşhur Prens 

Mdivani nasıl öldü? 
Sinema yıldızı Pola Negrinin 

eski kocası olan kardeşi Prenı A
leksi Mdivani'nin bir otomobil ka
zası neticesinde ölümünden sonra, 
Prens Serj Mdivani de daha evle
neli iki ay olmuşken, Florida' da 

Prens Mdivani Ve karııı 

karısının gözü önünde bir diğer 

kaza neticesinde beyni parçalana
rak ölmüştür. 

Atlı top oynamaktaydılar. Genç 

sporcu topa uzanmak üzere bir a

tılganlık gösterdiği sırada, altın

daki Midilli bir diğerininki ile çar· 

pışmış ve iki oyuncu da yere düş

müştür. 

Prens Mdivani'nin Midil1isi yer
de çabalarken prensin kafasını 

tekmelemiştir ••• 

Fena halde yaralanan Prens 

Mdivani on dakika sonra ölmü§ • 
tür. 

Evleneli henüz iki ay 

karısı ve karısının anası, seyirciler 
arasında bulunuyordu. Karısı he-

men kocumın yanma koşmu§ fa• 
kat doktor ümidin kesildiğini söY• 
leyince dü§Üp bayılmıştır. 

Mdivani kardeşlerden Aleksi.9 
Mdivani geçen ağustos ayında is
panyada kazaya uğra:nıştı. Arka• 
sından da şimdi Serj Mdivani git· 
mit oluyor. Sağ kalan üçüncil 
Mdivani David adındadır. Bu a .. 
dam da vaktile film yıldızı Ney 
Murry ile evliydi. 

Kaza ile birer birer ölen bu kar
deşler, "Durmadan evlenen kar
detler,, adıyla anılmaktadırlar. 

Gerçekten her biri hayatında bir 
defadan fazla bopnıp evlenmit
lerdir. 

Yeni evlenen •İnema yıldızı Dug
las F airbankı ile lngiliz bayanı L~ 

di Etli bal ayını geçiriyorlar ... 

Altın Gişe Zengin Eder 
Beyazıt Oçularbaşı No. (100) Telefon: (23347) sahibi Celal Doğan çok yerdee 
bilet alıp kazanamıyan müşterilerini Altın Gişe zengin etmiştir. Sayın müşteri 
!erimizin gişemizden bilet almaları menfaatleri icabıdır. 
1935 Yılbaş1 keşidesinde 14110 numara sahibi Bay Bakiye (500.000) lira. 
5 nci keşidede 718 No. sahibi Bay Hamdiye 35.000 lira 
4 ncü keşidede 22481 No. Bayan Fethiyeye ve arkadaşlarına 35.000 lira 
4 ncü keşidede 14953 No. sahibi Talebe yurdu kapıcısı Bay Re:::ebe 10.000 lira 
3 ncil keşidede 29533 N9. sahibi Bay Ahmede 50.000 lira. 
6 ncı keşidede 3556 No. Çatalca Adliye zabıt katibi Adnana (200.000) lira 
3 ncü keşidede 11736 numara sahibi; Bayan Kamilcye ( 3.000) lira 
4 ncil keşidede 11736 numara sahibi Bayan Kamileye (15.000) lira 

Ayni tertip ayni numara üç defa gi,emizden ikramiye kazandı. Daima rekO' 
ru kıran ALTIN GtŞE büyük ikramiyelerle müşterilerini sevindirir. 

Bu adada 1935 senesi zarfın -
da hiç ölen olmamıf, hiç bir ev · 
lenme kaydedilmemif, hiç çocuk 
doğmamı§, boıanan karı kocalar 
görülmemiıtir. Bundan baıka a -
dada bir sene içinde biç bir kaza • 
yangın ve hırtızlık olmamıştır. ' 

Bereket versin ki, adada arada 
sırada yağmur yağmaktadır; bu 
da olmanydı ahalinin hiç bir ko
nuşma mevzuu olmıyacaktı. 

BugUnden itibaren •• • ~- .. • .. • '1rı 

-HiLAL Sinemasında 

{c 
105 yaşında 

bir adam 

Şehzadebaşı 
tki büyük harikalar filmi birden gösteri Iecektir. 
Fıravunlar diyarrnm esrar ve ihtişam dolu ülkelerinde zevk ve heyecanla 
dolaşmak için "EDİE CANTOR,,un büyük muvaffakiyetlerle son çevirdiğ 

MUMYALARIN SERVETi 
muazzam filmini muhakkak görmek lazımdır. 

Harbin doğurduğu acı faciaların, kahramanlık ve cesaretin 
örneği olan : 

hakiki bir 

CLCM ve ZAFER 

lngilterede en ihtiyar adamlar· 
dan biri olan yüz beş yaşındaki 1 
merdivenci Jimi Bagls'in yüz be -
şinci yıl dönümü, bir masa etra · 
fında yüz bet kandil yakmak su -

filminde "RALF FORBES.,i herkes takdirle alkışlıyacaktır. 
retiyle tesit edilecektir. 

Bugün taleb::ye tenzilatlı matine: Her yer (15) kuruştur. 
Bu adam 21 kardetin en küçü- ••••••• Matineler: 2 1/2 ve 5 de su vare 8 buçukta 

ğü idi. Şunlan ıöylemektedir: -------------------------
"90 yıl çalıttım. Bütün haya .. :-----~------------------~-,,,., 

tımca da bira içerim. Ne o, ne de 
ötekisi bana hiçbir zarar vermedi. 
Ağzımda tek ditim yok. Fakat is· 
tediğim şeyi yiyebilirim. Hatta 

1 
biftek, pirzola bile.. Nazlanmam. I 
her §eyi yerim, hiç de hutalan - , 
madım.,, 

105 yafındaki harika adam, 1 
bugün bile torunlar ve oğulları ta- 1 

Bugün TDRK 
büyük 

GUSTAV FROEHLtCH 
ve 

L!DA BAAROV A 
run güzel filmi 

Barkarol 
{Venedik şarkısı) ,. 

sinemasında 

film bırden 
iki 

GABY MORLAY 
ve 

CHARLESBOYER 

· SAADET 
(Le Bonheur) 

Mevsimin en büyük Fransız filf11İ 

rafından yapılan merdivenleriJ-------------------------111!1111--
aatmakla meığuldür. ' . 
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japonqada 

''TAKSi,, 
• 

yenı ve eski mücadelesı 
•• 

USULU KIZ 
Eski Japonları fena 

halde kızdırıyor 

Eıki Çin ktzt Ogyfa 

F era.celi eski kadınlar gibi ge
~nen uzun entarili, beli kuıakh 
•e saçları top top taranmıf, Japon 
ktzı artık Japonyada tarihe karışı· ~ 
Yor. Bu kızlara "Geyşa,, denirdi. •-----
Onun yerine "Ginza,, kızı çıkı • 
Yor. Bu yeni tip Japon kızına ln-
tilizce "Modern Girl,, terkibinin T okyoJa, bir 

~h hecelerinden mürekkep bir 
• • otobüıte yal -'•ırn verilmektedir: 

"Moıa !,, 
"Girl,. kelimesi galat olarak 

Ço öef a "Gal,. diye teli.ffuz edif
diiinden bu kızlara "Mo - ga,. 
denmiıtir. 

Bu yeni Japon kızı saçmı kısa 
kestirmiıtir. En yeni Avrupa veya 
A~ .. r\ka modası üzere geyinmiş · 
lir. Parmakları manikürlüdür ... 

Bugünkü Japonyanın yorgun 
it adamı, eski Japon usulü üzere 

ıiye.i 

O Jabir Ame· 

r.kalı kadındı. 

Yaşayan nesli, onun eski şarkıla· ·-----.....J 

Eski ve yen) 
mücadelesi 

Eıki moda Japon kızları yeni 
hem9irelerini ıokakta, tünelde ne
rede görse garip garip bakıyor
lar. Sırtında Japon maılahı bulu
nan orta yatlı bir Japon, Japonya· 
nm "Moga,, larmdan - modem 
kızlarından - pek memnun de
ğildir. 

Mutaassıp kimseler, gizli cemi-

l yellerin müfrit hislerle dolu men-

i 
ıupları bu yeni giditi hiç beğen

memektedir. 
· Hatta haber . 

_ _ ___ ,. verildiğne göre, 

bazan coşarak 
duygulannı açı • 
ğa dahi vurmak -
talarmıf·· Mese -
la bir Amerikan 
ıazetesioe Tok· 
yodan yazıldığı -
na göre, bu mu • 
taasuplardan mü 
rekkep bir kafi -

tını, asırlarca eskimiz danslarını 
bira,. ·1 ·11uk buluyor ... 

Akidelerde 

rine eğik olduğu halde sokakta ı ait yerde oturur, 
kocalarının ardından yürür, onun ve lokantalarda 
yükünü taşır, tiyatroda kadınlara kendisine sonra 

le bir defa bir 
dansige baltalar
la girerek bütün 
eşyayı altüst et· 
mi,ler ve danse
den Japonlara 
böyle, Amerikan 

A 'f. l l .. k k'l usulü üzere vakit mera :a ı tqtığınr gorere eı ı er . k değişiklik 
Eıki Japon akidesi yavaı ya

"•t yerini yeniye bırakıyor. Eıki
clen Japon kadınları başları önle· 

Maynıun 
a ktörler 
Daima korkulu filmlerde rol al-

1tıaltta -1an Boriı Karlol'un bu de

IQ londrada çevirdiği bir lilmJe 
0 YnClmClk üzere Holivuda iki may· 

"'-rrt tıld6r gelmiftİr. Bunlardan 

l>irini 11azile bCJfınJa, ötekini keyil 
fQfcırken görüyorıunuz .•• 

• 

dan servis yapı 
hrdr. 

. . geç1rme ten vaz 
bu tar:ıı tenkıt edıyorlar 1 • • b 

geçme ermı a· 
Fakat şimdiki Japon kızlarınm 

düşüncesi bambaıka .... Şarkın es· 
ki ananelerinden kurtuluyorlar. 

Avrupa ve Amerika filmleri görü· 
yorlar, meslek edinmi, kızlara dair 

okuyor ve kendisini de nıçın 
onlar gibi yaşayıp, düşünüp, sevip 

giyinmediğini kendine soruyor. Ve 
dilediği gibi hareket ediyor. 

Mançuri hadisesi esnasında 
Japon kızlarının bu ınodern gidiıi, 

bir engele uğramı~h. O za11:anlar, 
her yabancıya karşı bir infial 

uyanını§, umumi bir taassup baş 
göstermişti. Japon olınayan her 

hangi feyin milli ihtişaın)a kabili 

te'Iif olmadığı ~feri sürülüyordu. 

Fakat bugün bu taal!up , yeri

ni mutedil bir düşünüşe bırakmak-
tadır. 

Japonlar, "Apartos,, adı verilen 

apartrmanlarda oturmağı tercih 

ediyor ... Yeni cereyanlar yüzün . 
den "departos,, denen ve içerisin· 

de Amerikan usulü her çeşit eşya 

ıatılan büyük mağazalar vücude 

gelmi§tİr. Modern Japon kızlarr 

yahut onlann tabirile modern Ja

pon "Moga,, lar modern elbisele
rini bu "departos,, }ardan alıyor . 
lar. 

ğıra çağıra ıöylemiş)erdir. 

Sinema 
mücadelesi 

Eskilerin Amerikan ıineması
na kartı mücadelesi yamandır. 

Meseli ecnebi filmleri - ki çoğu 

Amerikan filmidir - göıteren 
Tokyo ıinemalarmın bir de Japon 
filmi göstermesi mecburi tutulmut 
tur. 

Yeryüzü 
cenneti 

1200 Türk lirası mukabilinde 
"yer yüzü cenneti,, nde ailenizle 
beraber yerleıebilirainiz ! 

Cenup denizlerinden gelen bi ı 

haber bunu bildiriyor. Morıs Al -
lar iıminde bir Fran51z tüccarı 

T ahiti civarında küçücük Vana 
Vana adasını satın almış, ve yu 

kandaki tartlarla yüz aileyi bu a 
daya toplamıştır. Adaya girebil -
mek için yalm:z 1200 lira vermek 
değil, ayrıca doktor raporu getir 
mek ve evli olmak ~arttır. Bekar
ların adaya girmesi şiddetle ya -
saktır. 

Adanın iklimi gayet güzeldir 
yiyecek içeceği de parasız temin 
etmek mümkündür. 

Yeni Çin kız.ı Ginga 

Görünüıte bunu, Japon ıinema 
ıanayiini himaye için yapmakta
dırlar. Fakat Amerikalılar bu ted
birde başka bir mana buluyorlar: 
Japonyanın bilhassa Japon kızla• 
nnm Amerikalılaşmaımın önüne 
geçmek gayreti! 

Dünya tersine 
döndü 

Lakin iı almıı yürümüıtür: Bir 
yağmurlu günde Tokyoda birçok 
Japon kollej kızlan bir otobüse 
dolmuılar ... Aralannda da bir tek 
Amerikalı kadın vamuı. Japon re. 
simlerinde daima rasladığımız o 
balmumlu kağıttan yaprlmıt Japon 
şemsiyesi kimin elinde görülüyor
muf, biliyor mwunuz? Amerikalı 
kadının elinde ... 

Asil Japon kızlnarı bu kadar 
an'anevi bir 6.let yerine, ellerinde 
siytili-pamuk bezinden, Amerikan 
şemsiyeleri taııyorlarmış .•. lş ter- ' 
sine dönmüş .•• 

Tokyoda İngiliz ismiyle birçok 
dükkanlara raslandığı gibi, Ame
rikan usulü bir satış şekH olan me
sela (5 ve 10) kuruşluk mal ıatan 
dükkanlar da görülüyor. 

Taksi kızları 
Gelelim "Taksi kızları., denen 

dansözlere .• 
Kapıda alınan bileti kendisine 

vermek suretiyle dansedilen "Tak 
ıi dansöz., leri var ki bu da tam 
manasiyle alıimerikendil"., 

Fakat Japon dansinglerinde bu 
kızlar sıkı bir polis nezaretine ta
bidir. 

Dansedip bilet ücretinin yüzde 
kırk kadarını kendileri aldıktan 
sonra kızlar uslu uslu ve yalnız 
olarak evlerine dönmek mecburi-
yetindedirler. · 

Hayatı sıkıdan kurtarırken, 

ahlakın da kaçmamasına pek iti
na ediyorlar. · 

Çalınan 

keman 
Bütün Nevyork zabıtası kaybe> 

lan bir kemanı bulmak üzere fa -
aliyete girişmi§tir. Kaybolan ke -
man .meşhur Viyolonist Bronislav 
Huberman'a aittir ve "Stradiva • 

ıus,, markalıdır. Değeri 600 bin 
Tlirlt lirasıdır. 

Hırsı-ılık, viyolonist bir kon -
ser verdiği sırada olmuştur. Hl>
berman bu kemanla bir kaç pu .. 

ça çalını~, sonra ba§ka bir keman
la konsere devam etmiıtir. Kem .. 

nın İftc bu sırada çalındığı anl& .. 
,dmaktadrr. 

Bununla beraber hınızm bu 
kemanı sata bilmesine imkan ıö .. 
rülmemektedir. 
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Bu sırada Roberto da Ancello
ya bakarak, "ne yapacağız?,, tek
linde batını salladı. Ancello bu 
itarete vukuata intizar, kadere rı
za manalarına gelen bir bakışla 
cevap verdi. 

Bu esnada kapının önünde ufak 
bir gürültü oldu. Borjiya içeride
kilerin telaımı yatıttrrdı: 

- Merak etmeyin .• Bir tey yok. 
Dııarıdakinin hesabı görülüyor. 

Bundan sonra kapı vuruldu. Bor 
jiya cevap verdi: 

- Hayır, telaş etmeyin .• T ehli
ke yok.. Yalnız kapının önünden 
ayrılmayın! l~aretimi bt>kleyin ! 

Bu sırada Fariyani'nin cebinden 
aradıkları kağıdı buldular. Borji
ya kandilin ıtığmda lnosamn im
zasını ve papalık mühürünü taşı
yan kağıdı başından sonuna ka
dar dikkatle okuduktan sonra: 

- Mükemmel bir vesika! diye 
mırıldandı. Ve sonra yanındakile
re dönerek sözünde devam etti: 

- Sizin son bir şüphenizi daha 
silmek istiyorum. Şimdi görüyor
sunuz ya bir işaret versem kapının 
önüdeki adamlarım derhal içeri 
girerek sizi öldürebilirler. Bunu 
yapmamam hakkınızda fena bir 
his beslemediğimin büyük delili
dir. 

Snniycn sizi öldürmek l>enim de 
zararım:ıdır. Çünkü üç cesur si
lihşort1<>.n mahrum kahrım. Bina
,_.,"' eyh birbirimize itimat edelim. 
fü ··bir imize inanalım. 

Şimcli beni dinleyin! 
Borjiya kısa ve seri cümlelerle 

p'ô.nını anlattı . Bunun üzerine der
hnl icraata ge::tiler. 

Kardinal bet dakikada tıbkı 
Fariyani gibi giyindi. Kukuli.tası
nı gözlernin üzerine kadar eğdi. 
Ve ya'nıncla Jülyetto ile iki serseri 
olduğu halde dışarı çıktı. 

Burjiyanm bu yaptığı şey, bü
yük bir cür' etti. Fakat o daha böy
le ne tehlikelere burnunu sokmuş, 
kellesi koltuğunda ne itlere gir
mişti. Şimdiki halde onu en ziya
.de düşündüren şey, bir dütmanı
nın elini kolunu şallıya sallıya ye
rini keşfebnesi, ve yatak odasına 
kadar girebilmesiydi. 

Bu hadise bütün emniyetini alt 
üst etmiş, etrafında kendisini mu
hafaza edenlere karşı da bütün iti
madını kaybetmesine sebep olmuş
tu. 

Bu trrrada asltcrlerin yanma ka
clar gelmişlerdi. Devriye zabitleri 
yaklapn dört gölgeyi tanıclrlar. 

Borjiya kağıdı gösterdi ve eliyle 
dağılıp gideceklerine dair bir ita
rette bu~unduktan sonra geri dön
dü. Zabitl'.!r bundan asla şüphe
lcnmediler ve askerlerini alıp u
zaklaştılar. Borjiya gene köşke 

avdet ettikten sonra odasına gireli. 
Süratle Fariyani'nin cesedini 

! :aldıran\~ mahzende gizli bir kö
şeye gömdüler. Yerdeki kan leke
lerini temizlediler. Bu iş iki saat 
kadar sürdü. Ortada bu hadiseyi 
belli eden hiç bir eser kalmamış ol. 
du. 

Bu sırada gün de yavaş yavaş 
ağnrma..Ja başlamı~tı. Bu işler bit
tikten sonra Borjiya bir silahşor 

elbisesi giydi. Beline uzun bir kı
lmc taktı. Bunun üzerine kendisini 
iyice gizliy.ecek bir manto attı. Ve 
yanındakilere: 

- Şimdi muvakkaten Romadan 
ayrılmamız li.zımdrr. dedikten son 

ra odadan çıktılar. Borjiya ken
disini beklemelt>rini işaret ederek 
sof ada bulunan başka bir odaya 
girdi. Burası oğlu Sezar Borjiya
nın yatak odasıydı. Sezar Boı jiya 
her ..zaman olduğu gibi yatağının 
üstüne elbisesini çıkarmadan u
zanmıı, içtiği içkilerden dolayı sız 
mış, kalmııtı. 

Kendisini uyandırmak için e
peyce uğraşması lazımgeldi. Sezar 
küfrederek güçbela gözlerini açtı. 
Fakat baş ucunda kendisini uyan
dıranın babası olduğunu görünce, 
aklını başına topladı. 

Kardinal oğluna uzun uzadıya 
geceki hadiseyi, ve planını anlattı. 
Konuşmalannın son kısmı şöyle 

geçti: 
- Hatırlıyorsun ya, üç dütma

nımızı üçümüz arasında taksim et
mittik. Kardinal LUkrese, Fariyani 
sana düşmüştü. Papa İnosan da 
bana .. Lukresten uyumadan evvel 
aldığım bir haber işini becerdiğini 
bildiriyordu. Ben de bu gece ya
rısı ıenin itini yaptım. Geriye sa
dece bir papa kalıyor. 

- lnosan! 
- Evet, papa lnosan ! Şimdi ben 

de Romadan çıkıyorum. Napoliye 
Lukresin yanma gidiyorum. Seni 
papa ile yalnız bırakıyorum. 

- "" . . . . ... 
- Yani ben nasıl senin işini yap 

trmsa, sen de öylece benim i~imi 

yapacaksın! Senin anlıyacağın İt· 
}erimizi değiştiriyoruz. Fariyani
yi nasıl öldürdümse, papayı da sen 
öldüreceksin! 

Sezar esnedi: 
-Anladım. 

- Yalnız hemen hareket etme ... 
Aradan bir hafta kadar geçsin. 

- Fariyaniyi ne yaptın? 
- Gizli bir yere gömdüm. Fa-

kat o timdi başka bir şey yapmıı
trr. 

- Ne yaptı? 
·-Dün gece kardinal F ernando

yu da papanın emriyle zehirliyerek 
öldürdükten sonra Romada bir ye
re gizlendi. 

- Ha ... Mesele şu! 

(Devamı vnr) 

- Ben doktor Şahabı vurmadım, 
hakim efendi ! O, jkimizin arasın- · 
da pathyan bir tabancanın kurşuniyle yaralancıı 

Fakat, zeki çocuk, ana ile 
evlat arasındaki münasebetlt>ri ve 
onların bakışlarındaki manayı an
lamıyacak kadar kabiliyetsiz de
ğildi. Nihayet iş meydana çı

kınca, Leyla damadının yuzune 
nasıl bakacaktı? Zaten o tevkif
haneye geldiği gündenberi kendi 
yüzüne bakmağa da utanıyordu. i
ki gündür çantasından aynasını 

bile çıkarmağa eli varmıyordu. 

Leyla sorguya 
çekilirken .. 

Mahkeme salonu hıncahınç do
luydu. 

Leyla, tevkifinin üçüncü günü 
mahkemeye çağınlmıştı. 

O gün tevkifhanede kızını bek
liyen Leylanm birdenbire mahke
meye çağırılması kendisi gibi her
kesi de hayrete düşürdü. 

Gardiyan kapıda homurdanı
yordu: 

- Haydi hanım, mahkemeye 
gideceksin! İki saat seni bekliye
cek değilim ya ..• Çabuk ol baka
lım! 

Leyla çarçabuk hazırlandı .. 
Yakası siyah kürklü mantosunu 

giydi.. 
Kapıda kendisini bekliyen iki 

jandarmanın süngüleri anuında 
yola çıktı. 

Adliye koridorlarında birbi~i -
ni çiğnercesine koşuşan seyirciler 
samiin sıralarım çoktan doldur -
muştu. 

Leyla maznun mevkiine otur -
muştu .. Yanında ihtiyar bir vekili 
vardı. 

Leyli.nın en çok sinirine doku
nan teylerden biri de gazeteciler
di. Etrafındakilere gözünün ucuy
la bakarak: 

- Ah şu muzip adamlar .. Beni 
gene bütün dünyaya teşhir edecek
ler .• Yarın gene gazetelerde (25 
kocalı kadın) m muhakemesinden 
hararetle bahsedecekler ..• 

Diye söyleniyordu. Zaten ona 

(25 kocalı kadın) damgasını vu

ranlar da gazeteciler değil miydi? 
Salonun içini derin ve manalı 

bir sükUt kaplamıştı. 
Hakim sorguya baıladı: 
- Adınız? 
- Leyla •.. 
- Babanızın adı? 

- Abdülkerim Selami pafa .. 
- Kaç yaşındasın 
- Kırk .. 
- Nerede doğdun? 
- lstanbulda .. 
- Zabıta seni doktor Şahap be-

yin katili olarak mahkemeye gön
deriyor. Anlat bakalım, onu neden 
ve nasıl vurdun? 

- Ben doktor Şahabı vunna
dım, hakim efendi! O, ikimizin a
rasında patlıyan bir tabancanın 
kurşuniyle yaralandı. 

- Bu kurfunu gökten teytanlar 
atmadı ya .. Tabanca senin değil 
miydi? 

- Hayır, onundu. Otomobilde 
münakaşa ediyorduk .. Beni tehdit 
için rovelverini cebinden çıkar • 
mışh. 

- Zabıtanın yaptığı tahkikatta 
doktor Şahabın rovelver taşımak 

itiyadında olmadığı anlaşılmış. Bu 
rovelverin sana ait olduğunu ve 
doktoru öldürmek kastile üzerine 
ahldığmı polisteki ifadende uzun 
uzadıya anlatmışsın? 

Leyli. cürmünü inkar edince ha
kim polisteki ifadenin okunması
nı söyledi. Zabıt katibi yarım sa
atten fazla süren ifadeyi okudu. 

Leyli. poliste nel~r söylememiş, 
neler de yumurtlamamışh ! 

Hakim, bu uzun ifadeden sonra 
Leyla ya sordu: 

- Şahap beyle ne kadar zaman 
birlikte yaşadınız? 

-Üç ay ..• 
- Biz daha fazla tahmin ediyo-

ruz .. Bir seneye yakın beraber ya
şamıısınız? 

- Buna imkan yok, hakim efen
di? 

- imkan yok ne demek .. ? Zert" 
gin, uysal bir adamı ele geçiren se
nin gibi dul bir kadın, böyle bir 
erkeğin yakasını kolay kolay bıra
kır mı? 

Leyla dudağının ucuyla sülüıtl" 
sedi: 

- Yamlıyonunuz, hakim efeV 
di ! Böyle pinti bir erkekle üç •1' 
dan fazla yatamağ-a. ~:tıa l ....... ~· 
terim müsait değil. Bana kalsSt 
ben öyle durgun ve ruhsuz bir et' 

kekle üç ::ün bile beraber ya!ıys• 
mazdım. Fakat, onun sevgisi 11 

gece gündüz peşimden ayrıJ111s

ması beni ancak üç ay kadar oıt1 

bağlıyabildi. 
- Sizi çok seviyordu, öyle nıif 
- Çıldırasıya .• 
- Peki.. Otomobilde ne mün•~ 

katası yapıyordunuz? 
- Ona: (Benim yakamı bll'alc" 

Bu gece son defa olarak Büyükde' 
rede beraber yemek yiyelim. Ge
zelim .. Ve tatlı tath lfYTtlahnı !) 
dedim. Mademki ben onu ıe'V!fli• 
yordum.. Sevemiyordum. Onu" 
sevgisinin benim yanımda ne d6 

ğeri olabilirdi? • 
- O ne dedi? Aynlmak isterrı•• 

yor muydu? 
- Hayır .. Kendimi 8ldürürÜ~ 

senden ayrılmam, diyordu. Ben d' 
altmış ya!tnda bir adamın a k t6' 
zünden kendine kıyması çok giİ' 
lünç olacağını söylemiştim. Bu st• 

rada rovelverini de cebinden çı• 
karmıştı. Kendisine: (Ateşlt> of 

nuyoruz, ikimizden birinin baş1t1' 
da ecel dolaşıyor!) dedim. AJdıf' 
madı .. Ve biraz sonra ,akala~ıt' 
ken, tabanca patladı... ÇıkıJ" 
kurıun doktor Şahabın göğsürıe 
saplanmıştı. 

Hakim bu konuşmadan sont• 
müddeiumumiye döndü: 

- Siz ne dersiniz? 
Müddeiumumi ayağa kalkrn''' 

tı .. Herkes heyecan ve telaş içind' 
sabırsızlanıyordu. 

(Devamı var) 

- Hayır hanım hayır 1 Eski takdir karınızın dü
şüncesi aklıma bile gelmiyor. Buna inanınız 1 Kskanç 
Irk biraz sevgi ile birlikte doğar. Hayatımda tutmak· 
t.ı inat ettif iniz sizin gibi bir kadın için Vilreğmde 
en küçük br şefkat hissi bile olmadığını biliniz ı 

ka bir şey olmayan sizin dahi varlığınız beni enterf 
se etmiyor. İşte hanım size karşı gösterdiğim ta\~ 
ve muamelelerimin sebebi 1 Şimdi hoşunuza gitti ııı1 • 

Onu gücendirmemek için bütün bu ıözleri tatlı 

bir sesle söylemeğe u ğraşıyordum. Buna rağmen ..;U 

cevabım hoşuna gitmedi. 

Taş gibi donmuş. Yerimde mıhlanmış gibi kal· 
mıştım. Hiddetle suratıma fırlattığı bu buz gibi söz
ler beni öyle bir hale getirmişti ki cevap vermeği bi
le düşünemiyordum. Şu saniyede yalnız bir tek ar
zum vardı. O da kaçmak 1 Fakat kocam önüme geril• 
mişti. Kollarını göğsüne kavuşturmuş hiddetle d~ 
vam ediyordu: 

Cevap vermedim. Sözlerinden öyle bir 'iddet ti 
şıyordu ki birdenbire gayri ihtiyari korktum. Ko1111 

ğumun köşesine iki büklüm bir halde büzüldüm. ~ 
!erim yere dikilmiş, bu beklemediğim sözlerden tıl 
tün varlığım derin bir zaafa düşmüş. beni daha (" 
yaralıyacak yeni sözler bektiyerck susuyordum. f~ 
kat o da artık susmuştu. Şimdi ortaya derin bir 5 

Ellerimi hiddetle bırakıverdi. Sinirl. adımlarla o 
dayı arşmlamağa başladı. Biraz sonra gelerek önüm
de durdu. Sesi biraz evvelki yumu§aklığını kaybet• 
mişti. 

Sordu: 
- Bunları söylemek için mi bugün buraya gelip 

benim rahatımı kaçırıyorsunuz? 
- Aramızda b1r anlaşamamazlık olduğunu sanı· 

yordum. Bunu kaldırmak için geldim. Zira insanların 
haksız yere darılmaları çok fena gücüme gidiyor. 

- Benim haksız yere danldığımı sanıyorsunuz 

demek? 
- Tabii.. Doğruyu söylemek lazımgelirse ben 

buraya anlaşmak için değil büsbütün bozuşmak için 
gelmiştim. 

Alayla gülümsedi: 
- Evet hanım. Haklısınız. Size söyliyeeek, size 

sitem edecek hiç, hiç bi:- ~eyim yoktur 1 Sızlandığınız 
tavırlarımı da kat'iyyen değiştirmiyeceğim. Ctinkü 
bunu siz istecirıi?: . Siz hazırladını7 . 

- Gazinodaki o adam için mi böyle yapıyorsu

nuz? 

- Benden bunu hiç beklemiyordunuz değil mi? .• 
Fakat hiç bir kadının kocasına kat'iyyen söylemeğe 
varamıyacağı şu sözleri zalim bir şiddetle yüzüme 
haykıran siz değil miydiniz? 

Benim için hiçbir ehemmiyetiniz yoktur! Yaşa· 
yışmız beni alakadar etmiyor 1 Benim için bir yaban
cısınız 1 Ben ancak arzum olmaksızın kanunun zorla 
bağladığı bir zevceyim .. ,, 

Daha öyle ısırıcı sözler ki 1 .• Bun lan söylerken 
samimi idiniz 1 Kalbinizden söylüyordunuz 1 Sözleri
niz hislerinizin tamamen makesi idi öyle değil mi. 

Bu derecelerde bir şiddetten çılgın gibi: 

- Şüphesiz 1 diye kekeledim. 
Daha büyük bir §iddetle devam etti: 
- Pekala 1 Kendimi bir yabancı için neden sıka· 

cakmışrm 1 Niçin alakadar etmediğim. yanında hiç 
bir ehemmiyetim olmayan biri için kendimi rahatsız 
edecckmitim? Sadece reımen bağlı bir zevceden bat 

kQt ÇÖkmÜştÜ. / 
Başım ağırlaştı. Beynimin içerisinde sanki riY 

lerce çıngırak sesleri bütün duygularımı, histeriı? 
uyuşturdu . ,/ 

Demek ki benim evvelki günkü sözlerim of1 

o boğucu sükfıtlarına sebep olmuştu. ti 
Bu sözleri olduğu gibi hatırmda tutmuştu. lJB 

se biraz da komikdi. f 
Gülmeğe uğraştım. Fakat gülüşüm yalnız bOt 

zımda tıkandı. • / 
Sallanarak ayağa kalktım . Bütün vilcudunı tııJ 

dehaş olmuştu. Ona cevap verecek kudretim Jtal~ 
mı~tı. Biraz sarannıt olmahydım. Zira bana d~ 
iki adım ilerledi. Fakat öyle dilı: bir baJatb 1'1 
ki durdu. ~ 

Aramızda artık tek bfr lı:eHme geçmeden. f" 
alıkoymak için kGcük bir hareket yapmağa cet'~~ 
edemeden '·avas vavas. sert, otomatik adımlarla 
rodan çıktım. 

1 :(Devamı var) 



Yem ~n:c:rikan yıUlızlarından 
IZlcanu S.'i.vart koyu renk jer•ey

den :on moda bir mayo ile 

U(Q J'l!!.ı'ı • . ır.:' 'n Monik RollanJ 

VoO<dJozOaıır fisDm 0 

D e ır D ın D lY1 ifil lYJ '\l:'lt lY1 ıra 
mamak nçnlfil ırne
Deıre [Çj)aşvlYJ ırlYJ ırnaır 

Amerikan ıinema şirketleri da
ima bir yenilik bulup çıkarmak is
terler; bir gün eğri burunlu, koca 
kulaklı bir delikanlıyı "dünyanın 
cinsi cazibesi en kuvvetli erkeği! ., 

diye ortaya çıkarırlar. Üç sene ev
ve! de yüz kiloluk, elli yaşlarında 
Mey Vest isimli bir hatunu böyle 
"yıldız,, yapıvermişlerdi. 

Sinema şirketi zavallı ihtiyarın 
ismi etrafında türlü reklamlar yap 
h , gençliğindeki yüz kızarhct ma
ceralarını yeni şeylermi, gibi or
taya döktü ve sonunda muvl'lffa)< 
da oldu: Herkes "bu Mey Vest de 
neymis acaba?., dive canba7hane
ye gider gibi ilk filmlerini görme
ye koştular. 

Fakat bu rağbet saman alevi 
kadar sürmediği için Mey Vest . 
şimdi bu kısa şöhretini tekrar ka
zanmak carelerini aramağa başla
mış, muhtelif tedbirlere başvur-

Evvela yüzüne kezzap dökmek 
btiyen birkaç kişinin kendisine ta
n:ruz ettiği rivayetini yaymış böy
lece İsmini tekrar işittirmek iste· 
m:ştir. Fakat bu tedbir umduğu 
kadar tesir göstermeyince Frank 
Vallas isimli bir aktöre para vere
rek kendisinin eski kocası olduğu. 
nu iddia etmesini söylemiştir. 

Adam böyle yapmış, Mey V est 
de yalandan hayret ederek: 

- Ben evli değilim, bu adamı 
da tanımıyorum! 

Diye ortalığı velveleye verip işi 
gazetelere aksettirmiş, ismini tek
rar işittirmeğe muvaffak olmmıtnr. 

J. ".kin bu kendisini bir yıldız yapa
bilecek mi? Orası şüpheli! 

Bu münasebetle bir fıkra: 
Meşhur rejisör Ernst Lubiç ile 

Mey Vest'in araları açıkmıf, Mey 
Vest d"'miş ki: 

- Ben ondan daha tecrübeli -
yim, sözümü dinlemesi lazımdı. 

Bunu ifiten Ernst mukabele et
mıı: 

- Gayet tabii, onun yaşında 
herkes tecrübelidir! 

renıreır yaşolfl) da~D 

vn O~ n~Oaı [(' 
Geçen sene Kanadalı bir kadın 

bir batında beş çocuk doğurmuştu. 

r 

~u çocuklar aileye servet getirmiş.. ' 
tır. 

Foka şirketi çevirmekte olduğu 
"Köy doktoru,, filmi için bu be, 
küçüğü 50.000 dolar ücretle anga
je etmiştir. Fakat şirket bu para
nın 30.000 dolarmı daha şimdiden 
elde etmiştir. Bir çocuk maması 
firması filmin bir sahnes;nde be~ 
küçük kardeşin yalnrz bu çocuk 
mamasından yediklerini söylemek 
şartile sinema şirketine 30.000 do
lar reklam ücreti vermiştir. 

~ Sovyet sinemacılığı , gelecek 
sene ölümünün yüzüncü yıldönü

mü kutlulanacak olan büyük 
Rus şairi Puşkin için hazırlıklar 
yapmaktadır. Moıkova ve Lenin
grad stüdyoları bu münasebetle 
mevzuları Pu,kin'in eserlerinden 
alınan muhtelif filmler çevirmeğe 
ba~!amıflardır. 

~ Pufkin'in "Çingene,, isimli 
eseri filme alınacaktır. Baş rolde 
tanınmış muganniye İsa Kremmer 
vardır. 

Hanri Gara ile Mirey Perrey 
"Mavi Fare,, Filminin bir 

•ahnesinde 

lok melk'lte~oeır~e 
SDlfil9Ma 

Almanyada ilk mekteplerde 
filmlerle çocuklara malUınat ver • 

mek usulüne çok ehemmiyet ve -
rilmektedir. 1935 senesi içinde 

mekteplere 6644 sinema makinesi 
ve 28.000 film dağıtılmıştır. 

Mevcut filmler şimdiye kadar 
1822 nev'i bulmuştur. 

Yüksek mekteplerde ise "Ront
gen - Sinema,, ve "Mikro . Sine

ma,, usulleriyle alınmış filmlerle 

byoloji, anatomi, antoğrafi, optal

moloji, odantoloji dersleri tedris e
dilmektedir. 

):} "Frankenştayn,, nıüme!sili 

Boris Karlof, Hol!vud'dan Londra. 

ya gitmiştir. Orada "Değişen a

dam,, isimli bir filmin baş rolünü 

alacaktır. 

lngiliz olan ve lngiltere tabiiye
tinde bulunan Boris Karlof bu f.lm 

• 
den sonra tekrar Amerikaya gid• 
cek ve "Gezen ölü,, isimli bir film 
iOVİrecektir, 

ı , 

Cin Harla ile Mirna Lo1 birlikte 
•por yapıyorl• 

Şaır~ Buaye nne 
mül6ka'\t 

Amerika sinema mecmuaların. 
dan biri otuz aekiz suallik bir lis-
te ile Şarl Buaye'ye müracaat ede
rek mülakat istemiıtir. Sorulan ga.. 
rip suallerden bir kaçı ile Fransız 
artistinin bunlara verdiği cevap • 
ları yazıyoruz: ( 

- Bir insanda en ziyade siniri• 
nize dokunan kusur nediT? 

- Baıkalarına ait hususi şeyle
ri inceden inceye öğrenmek isti
yenlerin bu manaStz tecessüsleri! 

- Amerikalı seyircileri mi yoli .. 
sa Avrupalı seyircileri mi seversi .. 
niz? r 

- Avrupalı seyircilere kendini 
beğendirmek biraz uzunca zama· 
na muhtaçtır, fakat onlar bir artist 
f ilmlerinden birinde muvaffak ol .. 
madı mı müsameha göstermesini 
de bilirler. Amerikalılara gelin -
ce, muvaffakiyetsiz bir tek film 
en sevdikleri artisti unutmalarına 
kafi gelir. 
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21 MARE - 1936 

HER 
MEVSİMİN 
KREMİDİR 

Araba Mot:osiklet: Sısikeet: sahıpverinin 
nazarı dikkatine 

Yiıik ve binek arabalariyle bisiklet ve molo3iklet plakalarının 

değiştirilmesi müddeti 15 Nisan 936 aonuna kadar - son defa ola
rak - uzatılmıtbr. Bu tarihten sonra eski plakaların hükmü olmı
yacağı gibi bu plakalarla çalışanlar plakasız çalıtmış sayılarak hak
larmda cezai muamele yapdacağı ilan olum.?.r. (1465) (B) 

İstanbıılda yeni yapılan ve pis su kanallarının geçtiği sokaklar
da bulunan yapdann yağmur sularının bu kanallara verilmesi mecbu
riyeti yapı ve yollar kanununun 36 ncı maddesi iktizasından olmakla 
936 senesi ağustos ayı başına kadar sokaklara akan çatı yağmur sula
nnm kanallara verilmesi için mal sahiplerinin Sirkecide Sirkeci pa
lasta belediye mecari şubesine müracaat eylemeleri ve ağustostan 
sonra alakalılar hakkında kanuni muamele yapılacağı ilan olunur. 

(8.) (1522) 

Maden cevherleri nakliye 
ücretlerinde tenzilat 

Y almz muayyen iskelelere yapılan nakliyata. tatbik edilmekte o
lan maden cevheri tarifesi, bu kerre şebekenin her istikametinde tam 
vagonla taşınacak cevherlere §amil olmak üzere genişletilmiş ve na
kil ü~retleri de mesafeye göre fa 5 ila 23 nishetinde ucuzlatılmıı o
lup 680 kilometreden fazla mesafelerden taşınacak cevherlerden ton 
ve kilometrıt batına alınacak ücret bir kuruştan ibarettir. 

15 - 4 - 936 tarihinden itibaren tatbikine başlanacak olan 
bu yeni tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasyonlara müracaat e
dilmelidir. (609) (1482) 

----------------~-Afyon nakliyatında tenzilat 
1 - 4 - 936 tarihinden itibaren seyrihafifle taşınacak afyonla

:rrıı seyrihafif 1 inci smıf ücretleri alınacaktır. 
Fala tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (593) (1425) 

Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelif alil ve edevat 5 -
5 - 936 salı günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re b~asmcla satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek isti yenlerin 138 7,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait fartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinde ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. 

(1447) 

Mbhanunen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akküm
latör plakları ve komple bataryalar 6 - 5 - 936 çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1413,45 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydar
paşa.da tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dai
resinde parasız olarak da~rtılmaktadır. (1446) 

Vize, Alpullu, Pınarhisar sade 
yağlarına verilen fiatler . yüksek 
görüldüğünden son pazarlığı 
23-:.Aart-· 936 Pazartesi günü 

saat 14 de yapılacaktır. lsteklile -
rin Vize Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. _(631) , (1490) 

' 

Maltepe Askeri Lisesinde bir 
Arteziyen kuyusu aç.ılması müna
kasası 23 - Mart - 936 Pazar -
tesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
yaptırılacaktır. 

Muhammen keşif hedeli 8000 
liradır. ilk teminatı 600 liradır. 

Keşif ve şartnamesi ber gün öğle
den evvel görülebilir. Bu işi yap
mağa isteldi olanlar evveli ko • 
mutanlık inşaat şubesinden bu 
tarzdaki işleri yapmış ve yapma· 
ğa muktedir olduklarına dair ala· 
~kları vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarım belli gün ve saatte 
vakti muayyeninden en az bir sa
at evveline kadar F mdıklıdaki 
komutanlık satmıalma komisyonu-
na vermeleri. (1187) 

CO'-< 
ZE TLI OLUR 

Tabii mey-fe usarelerile hazn -
lanmrş yegane meyve tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 
hastahklarında fevkalade favdaJı.. 
dır. Bazmi kolayJaştı:ı·ır, inkıbaz• 
izale eder. 

INGTLlZ KANZUK ECZANES1 
Beyoğlu - f stanbıd .......... [ .......... ,... 

ltsanbul ve T:rakyada bulunan 
krt'at için 4470 ton 600 kilo buğ
dayın kırdırılması 6 - 4 - 936 
Pazartesi günü saat 15,30 da İs -
tan bul da Tophanede Satınalma 
komisyonnuda kapaılı zarfla ·ek
siltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 39548 
lira 42 kuruştur. tık teminatı 2966 

·.~ ........ -'!ı"-"." .. '. ~ :...< •• 

Merkezi: 
Şubesi: 

Manifatura 
Ltd. Şirketi 

Jstanbiıl, Sultan Hamam, No. 26 
İzmir Peştemalcdarbaşı No. 46 

Fantezi, ipekli, yünlü, pamuklu 
ve kazmir mağazası 

Büyük Parça Sergisi 
Istanbulda başka şubemiz yoktur. ..J 

- - -- - - _,,./iil//ll 

1000 Metre kalın çivili kayış 
1600 ,, ince ,, ,, 

·) 
) 

450 Met:re muhtelif eh'atta y•ssı': ' 

kayış) 

250 ,, Yuvarlak knyış ) 

7/ IV; 936 Sah ıaat 15 

7 / iV / 936 saat 14 

Şartname ve nümuneleri muci hince yukarıda cins ve mikdarlarr 
yazılı kayışlar pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek istiyenler;n hiza
larında yazılı gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle biTliktt 
Kabataşta levazım ve mübayaat şu besindeki alım komisyonunca ıel
meleri. (1375) 

Türk Ha va U'.'"umu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 
Büyü~ ikramiye : 200.000 Liradır 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirah1' 
.. .ı 

ikramiye ierle (50.000) liralık iki mükafat vardu .. " 
.. 'l-.. lıl 

:Tl::J Q K iVE 

: llR~AT 
BANKA51 

BiRiKTiREN 
QA'-lAT-1;06Q 

lira 13 kunıştur. Şartnamesi 198 -----""--------------:---------------~ 

kuruş mukabilinde komisyondan 1 DOKTOR 

alınır. Kemal özsan 
İstanbul ve Trakya için ayrı ay

Uroloo :... Operatör 
rı: fiat verilecektir. isteklilerin ka-

Bevliye Mütehassısı 
nunda yazılı vesikalariyle beraber f(raköy - t?kselstyor magaztUJı 
teklif melduplarım ihale saatin- yanında. Her aün öğleden sonra 
den bir sa.at evvel komisyona ver~ 1 

2 . den 8 e kadar_ Tel: '1235 

meleri. .(459) (1489) 1•-:---------•ı 

·,ıS .E _RVOi N 

ADEMi iKTiDAfı 
·• v~ ·'B ·E.~GEVŞEKLIGiNE ~ 

·· .· teslrU bir ilaçtır kut:"' ' 

~.150 ku~uş Sirkeci Meri'"; 

Eczanesi, Ali Rıza 
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Dünya pat:inaJ şampiyonu meşhur 

Basketbol ve 
olimpiyatlar 

Bu haftaki 
lik maçları 

Futbol heyetinin perşembe gü
nü neırettiği tebliği ıırasiyle bu
gün (8.), yarın da (A.) takımları 
arasında lstanbul lik maçları ikin· 

· ci devresinin ikinci haftuı karıı
latmaJarı yapılacaktır. 

Sonya Henie 
Sinema yıldızı oldu 

Norveçli buz perisi böylece 
profesyonelliği kabul etmiş demektJr 

Basketbolcularımızın futboldan da 
atletizmden de ·iyi Günü en mühim maçlan Tak· 

ıimdeki latanbul Spor - Güneş ve 
Kadıköyündeki Beykoz - Vefa maç 
tarı var. 

Bertin (Öze)) - Bura matbuatının 
yazdığına göre dünya patinaj ıampiyo
nu Norveçli Sonya Henie uzun zaman 

lifi kabul etmiştir. Bu defa dolarların D 

caklığı amatörizmin zevklerine galebe 

etmiş olacak ki Sonya bu teklifi ka. 
bul ederek konturatı imzalamııtır. netice alabilecekleri muhakkaktır profesyoneU:ğe mukıvemet ettikten son-

1'3 nihayet film sahasına atılarak ama 
törlüğe veda etmiştir. 

(Bedin öz.el aytarunız yazıyor): 
1 

Bizde bcısketbole karşı ötedenbtri 
büyük bir alakasızlık olduğunu, buna 
ltarşı a.lfıkanın yalnız ufak ve bu erkekçe 
Oyunun ze.kini almış bir sporcu kütlest-

ııc inhisar ettiğini bilirdim. Haberin 141 
lcanunusani ı 936 tarihli nüshasında 
basketbolün emektarı, bizim Galatasa·I 
taylı Feridunun federasyo~un aliikasız.. l 
lılc ve ihmaline karşı çok yerindt- olan 
tikayetini okuduğum zaman gösterilen 
l!kaydi ve alakasızhğa bu sefer tamami
lc inandım. Eskiden çok sevdiğim ve ı 
oynıyanlan daima takdir ederek meml~ 
lcctimizde revaç bulmasını her zaman 
arzu ettiğim basketbole böyle. kemafis· 
'abık, big§ne kalındığını gördükçe mil· 
~cessir olmamak elimden gelmiyor. 

Türkiyede Futbol nasıl gördUğü 

hiınmet ve yardıma rağmen bir karar 
iösteremiyerek müzminleşmiş ise, bar 
kctbot de aksine olarak hiç bir teşvik 
Cörmeden kendi kendine yüks~lmişt.ir., 
~İtim gibi yeni spora başlamış bir mem 

lckette atlet, gUreşçi, denizci, futbolcU 
ilh.. Sporun her şubesinde yetişecek 
bilumum sporculara elzem ofan bütün 
iltletik meziyetleri bahşeden, adeta her 1 

'P:>run temel taşı olan bu oyunun ne
den teşvik edilmediğine hayret ediy<> 
ruını 

Buglin A1manyada yüzmesini bitmi 
Yen nasıl bir fert yoksa, Amerika da da 
d ~ctö<>t oynamıyan bir sporcu mevcut 
Cfıldir. Basketbolün, şüphesiz, en çok 

0J.tnandığı yer Amerikadır. Eğer basketi 
boı, değersiz bir spor olmuş olsa Ameri· 
ita gibi bir yerde bu derece ehemmiyet 1 

\'c alakaya mazhar olmazdı. Bize gelin
Cc; halkevi spor müdürü Nailinin takdi-

1 
tc Şayan bi~mcti ve birkaç Galatasaray 
lının gayreti olmamış olsa. bu zavallı 
'Por bUsbütün tabahhilr edecek. 1 

Temenni ederim ki bundan böyle 
lrıcıivetleri takdir edilerek layık olduğu 
himaye ve alfikayı görsün. 

• • • 
Basketbol Amerikada doğup Avru· 

Paya geçmiş ve bilhassa Umumi harpten 
'<>nra şarki Avrupa devletleri arasına 
\'.tı.G.A . marifetile sokulmuş ve revaç 

~lılf:lağa başlamıştır. Harpten önce, ik
lim itibarile futbole çok milsait olmayan 

tlaıt.ık memleketlerinde, bir salon sporu 
Olduğundan yavaş yavaş taammUm et· 
tlli§ ve birlik. taktik, çabuk anlayış, seri 
törUş, harikulade teknik ve akrobatik 

1 

fCviklik gibi sporda mcvzuubahs olabi 
Ctı bütün zevkleri ve hiç bir tim oyu· 

~~n~n veremediği heyecanı sayesinde ı 
litUn dünyaya yayılmağa başlamıştır. 

l Basketbol bu meziyet ve hususiyct
~Cti ile 1936 olimpiyatlarında şüphesiz 
tndisine. blitün dünya spor aleminde 

t~ni bir çığır açacak ve tarihçesinde ı' 
tr dönüm noktası yapac:ıktrr. 

( 1935 Bertin olimpiyatlarına Handbal 
~cndbol) gibi basketbol de ilk defa da
~ olacaktır. Bu ilk olimpiyad basket· 

l turnovasına yirmi millet iştirak edc
:ğini bildirmiştir. Yalnız Amerika krta· 

l'ld'ln yedi millet iştirak edip basketbol 
~ Amerikanın en kuvvetli milletlere 

lik bulunduklarını isbat edecek1erdir. 
tınlar arasında en kuvvetli Amerika ite 

llada olup şampiyonluğu Amcrikal~ 
l'tn kazanacağı pek tabiidir. : 

~aamafih baskctbolü daima salonda 
hıarnağa alışmış olan Amerikalı ve Ka' 
daıııann olimpiyad turnovasında a· 
taı ve toprak üzerinde oynanacağı hoı 

ıitmemiştir. 

'81retbolde Ayrupanın en kuvvetli 
~lcrf Litvanya ite Estonyadır. 

l.itva!'1ya esasen 1935 talebe olim
)\dlan gampiyonudur. MUtcaddit A• 

mcrikalı antrenörlerin nezareti altında 

her iki memleket de olimpiyadlar için 
büyük gayretle hazırlanmaktadırlar. 

Bundan maksat Amerika kıtasırun çı

karacağı kuvvetli timlere kartı Avrupa 

basketbolünün şerefini muvaffakiyetle 
müdafaa etmektir. 

Basketbolde en mühtm prtlardan 
birinin oyuncuların yekdiğerine alışkan
lığı olduğundan Estonyanın hattJ Ame

rika ve Kanadarun olimpiyad1arda seçme 
takımlar yerine pmpiyon takımlar ta

rafından temsili dUşUnU1mekte ve bu 
hayli münakaşaya sebep olmaktadır. 

• • 
Almanyada basketboltın ancak iki 

senelik bir mazisi vardır; henüz bir çok 
sporcular basketbolUn ne olduğunu bil· 

miyorlar. Maamafih Almanya ıpor bat
kanı Von Tschammer u Osten aayesinde 
idman cemiyetleri ittifakı Handbal fede

rasyonuna resmen idhaJ edilmiştir. Spo
run her sahasında bUyilk batvelerle yU· 

riiyen Almanyada basketbolün de bil 
hassa otimpiyadlardan sonra gayet pO" 
puler bir spor olarak yapılacağı mu
hakkaktır. 

Basketbollln A1manyada henUç çok 
yeni olmasına rağmen Almanlar olimpi· ı 
yadlar:ı iştirak edeceklerdir. iştirak ~ ı 
decek oyuncular geçen ıenedenberi 

burada bulunan bazı Amerikalı talebe
lerin fahri antrenörlüğü alunda hazırla
nıyor. 

Ben basketbol meraklısı olduğum· 

dan derecemizi ve bizim çocukların ik~ 
dar ve kabiliyetini az çok bilirim. Bura• 
da Almanların olimpik takımının dere-

Bundan başka Şeref ıtadmda 
Süleymaniye - Hilal. Beşiktaş - A
nadolu, Taksimde: Galatauray -
T opkapı, Kadıköyünde de Fener
bahçe • Eyüp karşılacaklardır. 

Istanbulspor kulllbU 
azaları 

Mmtaka merkezinden alınan ta
limat dairesinde aza kayıtları ye
nilenecektir. Klübümüzde yazılı 
üyelerin nisan nihayetine kadar 
kayıtlarını tecdit etmeleri rica olu-
nur. 

cesini de gördükten sonra diye bilirim 
ki pyet basketbolde olimpiyadlara işti· 
rak etmiı olacak,rnuhakkak ki futbolden 

de, atletizmden de iyi netice alabiliriz. 
Balkanlar da dahil olduğu halde Avru

parun bir çok milletlerini yenebileceği

miz gibi Almanya gibi sporda en ileri : 

gitmiı bir milleti de mağlQp edebitec& 1 

ğimiz az çok kat'idir.Maamafih bu nok-ı 
tai nazarım aırf bir söz timsalinden ve 
fikir dermeyanından ibarettir. Çilnkil 

Besimin cezaaından sonra ''olimpiyadla· 
ra iştirak etmek veya etmemek,. gibi o
lan elfaı:ı :r"kretmcğe haddim olmadığı 1 
gibi alak'ldar ds etmes.; H 

M cşhur slSzdilr: 

Bana benden oJur n~ olursa 

Bafm rahat eder dilm durursa 
der geçersin l 

Suat Erler 

Geçen hafta burada yapılan mll~a· 
bakalara, rahatsızhğı do!ayısilc ittirak 
etmeyiıinin sebebi buna atfedilmektedir. 

Şimdiye kadar kendisine vaki olan sayı
sız teklıfleri, amatör kalmağT tercih e
derek, terkeden aarııın pmpiyon bu 

kere, kıt olimpiyatlarını müteakip Pa · 
riste yapıhn dünya şarrpiyonluklanna 
iştirak edip onuncu defa cihan şampi-
yonu olduktan sonra Pariste bulunan 
Amerikanın maruf sinema şirketlerinden 
birinin müdürü tarafından yaprlan tek-

Dün Paristen gel~n haberlere göre 
Sonya H. annesi ve babası ile birlikte 
Holivuda hareket etmiştir. 

Sümer 
senelik 

sporun 
kongresi 

"Sumer Spor klübünden: 
22 Mart 936 günlemecine raslr· 

yan pazar günü saat 10 da klübü
müzün ıenelik kongresi yapılaca
ğından üye arkadaıların o güa 
klüp evine gelmeleri bildirilir.,, 

Amerika donanması ile harbiyesi aras1ncla yapılan ba•ketbol turna
vaaını kaz.anan bahriye takımı kupayı alırken ... ('1 kifilik takımdan 
ibaret olan baaketbol, reıimde ihtiyat oyunculariyle görünmektedir.) 
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Fudbolcularımızın olimpiyattarda 

Müstakbel 
Muvatf akıyetlerini ya2ıyoruz! 

Bu ' yfanıtı Bertindeki muha
biri arkadaşımız Hayali Kıtırbom, 

~ayanr hayret bir gazetecilik ma 
bareti göstererek diğer bütün dün-
ya gazetelerini atlatmr~ ve onu
müzdeki ağusfosta Berlinde yapı
lacak dünya olimpiyatlarında ta
kımımızın kazanacağı muvaff aki
yetleri şimdiden öğrenmİ§tİr. Ar
kadatımızın mektubunu aynen ko
yuyoruz: 

Berfin, 12 Ağudos 1936 
Spor kafilemiz olimpiyatlarda

ki daha ilk t4maıtarında yüzümüzü 
kıurtacak fevkal!de muvaff aki
yetler elde etmittlr. Eğer Ber!inde 
hayat pahalılıfı fazla oltna$a ve 
bilhaua barlarda insandan anaH-
nm nikahını İ9teme3elerdi, hele al
dığıttuz tahsisat altniı§ bin lira ıi· 
bi ehemmiyetsiz bir para olmayıp 
da ~cifi derecede bulunsaydı, mu
vaff akiyetlerimi:zin çok daha par
la!< olacağı muhakkaktı. Gerçi i· 
çimizde spor sahalarından ayrıl
mamak gafletini gösteren arkadat
lar da bulundu amma, bunlann 
yaptıklarına pişman oldukları ve 
gelecek olimpiyatlarda böyle yap
mıyacakları umuluyor. 

Gelelim teknik tafsilat&: 
Futbolda efsanevi taliıizlifimz 

burnda da yakamızı bırakmadı, 

kur'ı:ıd kartımıza dünyanın ~n 
kuvvetli takımlarından biri olan 
P t gonya çıktr. Halbuki ıantı
mız yardım edip de meaela ilk kar 
şıla. cağımı2: takım lngilteTe, U
ruguvny .-eya ltalya olsaydı dömifi 
nale kalmamız p k muhtemeldi. 
Üstelik hakem pek tarafgirlik yap 
tı, bütün f avullerimizi, ofaayd 
va:dyetlerimizin hepsini gördü, a
leyhimize ce:a verdi. 

Bizim takım, dokuz gol yemesi
ne rağmen üstün ve hakim bir o-

Asma k~pırlU 
- Kel ba,a şimşir tarak! lstan~ 

. 
yun oynadı. Muhacimlariıniı ha-
rikulade idiler. Fakat ah ta lisiz
lik! Musibet top bir türlü onlarm 
ayaklarına gelnıiyor, rakip o -
yuncuların ayck!arından ayr ılmı -
yordu. 

Haflarımız da çok iyi oynadı~ 
lar, hele hiç ıol atamıyan muha
ciınlerimize vareırıedikleri paslar 
pek üstadane idi. Bu hatta bizim 
"Kaplan,, enfeı oyunlarından bi
rini oy11adt; kartmndaki oyu~o 
pek iri yan olmayıp da •'yenecek,, 
gibi olsaydı dahil iyi oyıuyaeağı 

muhakl<aktı, tıe çare ki rakip o -
yuncu "yenir yutulur,, soydan de -
ğildl. 

Müdafilerimiz çok çalııtılar, 
topu saha dr,ma vuruıları pek ma
hira.neydi. 

kalecilerimi:ze ıelince; 1>u ço
cuk pek rü:ul oynam&ama raimen 
en talisiz maçlanndan birini yap
tı. Dütünün bir kere, rakip taraf 
ıol yapacajmı evvelden hiç haber 
Vef'mİyor, tütleri hep umulmadık 
zamanlarda çekiyorlardı. Şüt çe
kec•klerini beJli etttkle1'i zaman
larda ise topu kalenin sol köşesine 
ata.cakmıf ıibi göründükleri halde 
sat kiSıesine tii! çekip ıol yapıyor
lardı. itiraz ettik amma, kimseye 
.öz dinletemedik. 

Sözün lnsa11: Dokuz gol yedik, 
lakin gene hu fena bir netice ıayı
lamaz. ÇUnkü beterin beteri Tar
dır; ya yirmi gol yeseydik 

T alisizliğimizi de unutmamalı
yız. Bir tek misal bu tanssızlıiı
mız hakkında bir fikir vermeğe ki 
fidir: 

Onların bizim kaleye çektikleri 
şiltleri taiiimiz yardmı edip de bi
zim oyüncular onların kalesine çek 
selerdi bizim iç.in ıalibiyet muhak
kakh ! 

AMERİKAN MAHKEMESiNDE 
H akim (suçlunun kucağında oturan 

davacı kıza ) - P eki, sonra ne yaptı? 

~ 

Erkek - Sizi dünyanın öbilr ucuna 
kadar takip edebilirim 1 

Kadın - Zahmet etmeyin, evim _şu· 
racıkta! 

Ketdleırnn se~ebn 
Canbazhanenin hizmetçisi fev

kalade kederliydi, tesadüf ettiği 

bir arkadaşı bu kederin sebebini 
tordu: 

- Hayır ola? 

- S~rma birader! Canbazhane-

(1- nin fillerinden biri öldü. 

KlŞ OLiMPlY ADLARINDA 

- Yah u, bu sporcu n e biçim atlı
yor? 

- Eskiden yüzme ~ampiyonu idi, 

sl.i ile atladığını unutmuş olacak ? 

. , 
~ Arkada91 tattı: 
·-

5 

Kazazede kadın - Demek bu ada 
hari tada yok. Şimdi biz keıfetmi~ olduw 
ğumuza göre ada hangi hükumetin ara
zisinden sayılacak ? 

Kilzazede erkek - Hiç bir milletin 
devletin değil , biz ikimiz bir millet ku· 
ralım 1 

- Peki amma, ıen sahibi değil

din ya, ne diye bu kadar üzülüyor

sun? 

- Filin öldüğüne üzülmüyorum 
yahu, gömüldüğü çukuru benim 

kazrnam icap ediyor da ona üzülü

yorum! 

Sonradan görme } eni :ıenıinler
dondi. Kibar bir kadınla akşam 

yemeğinl: gitmişti. Kadın on~an 

evvel yemeiini bitirdi; cııara yak
tı. Yeni zengin hala yemekle mc~ 

guldü, laf d jye sordu: 
- Benim yemek yemem sizin 

cıgara. içmenize maı:ı; olmuyor ya? 
Kadın pek sinirli görünüyordu, 

maamafih sükunetle cevap verdi: 
- Zarar yok! Yalnız müziği 

dinliyebilmeme müıaade ederse
niz ! 

Erkek, iinenin farkına varmadı 

ve Japır\ısma devam etti 

D<ali"'ilaıatkarr 
Karısına sordu: 
- Evlendiğimiz günün yıldönü· 

mü münasebetiyle sana bir hediye 
ıllmak istiyorum. Ne almamı ister· 
sin; bir kolye mi, yoksa küpe mi? 
Kadın cevap verdi: 
·- Aman dikkat et kocacığım; 

alacağın kolye ile küpe birbirine 
uygun olsun ! 

Kör ka~oD 
Kör kadıya, körlüğünü söyle

mekten çekinmiyecek soydan açık 
sözlüdür· Geçen gün bir yere da
vetliydi. Ev ıahibi bayan p:yano 
çalmağa haJladı. Birkaç parçadan 
sonra sordu: 

- Musiki sever misiniz? 
Cevap verdi: 

- Pek severim •• Buna rağmen 
piyanoya devam edebilirsiniz! 

B<IYI ırtlYI o ıuış yokR 
Seyyah var kuVTetile kaçmağa 

çalışırken bir yandan da peşinden 
kotan yamyama yalvarıyordu: 

- Merhamet! Merhamet! Ben 
çoluk çocuk sahibiyim! 

Yamyam cevap verdi: 

- iyi amma benim de çocukla
rım var. Akşama seni eve götür
mezsem ne yiyecekler? 

- Demek kocanız öldil ha? Ne fe 
laket ı 

- Yal şimdi geceleri sinemaya y• 
payalnız nasıl gideceğim? 

BUYUK T ERZiHAN EDE \Gondoldaki erkek (Eskimolara) - Şu gondolcuya söyleyin ar-
BUHRAN D E VAM EDERSE... - Kocamı gördünüz mü? Şişman, gözlük 'ii.solgıın yü11il bir •J, lhırsun. ~~~c~ik~.e ''biz~ biraz gezdi r,.demi t:k. lısan bilmedi 
Mağaza sahibi (müşteri kadını) - adam. gı ıçın artık yetişir,, diyemiyonııl 

Size hangi satış memurumuz:ıın hizmet Şişman.2özlüklü birini gördüm ama y ü zü solgun <le~il, kı~ 
etmesini istersiniz efendim? kırmızıydı 1 

1 

l 

Kadın - Şimdi büyük ağız modastl 
Erhk - Zayıflamak için boyunl 

perhiz yaptığını:ıa göre büyük a ğıza ne 
ihtiyacınız var ki? 

-'7 

Anne tavuk - Söyle hınzır kı~. br 
bası kim? 

- Şapkamı vestiyer:le hangi serst" 
mi11 değiştirdiğini bir öğrensem yapact 
ğtmı bilirim 1 

'9111~~..::.Cl-~'"'·· .. f, 
- Yahu bahçedeki çocukları go ıf 

yor muıun ? Ne yaramaz §eyler, uırb 
rın Ü5tünde koıuyorlar 1 

• efe11 
l3erber - Kendisi böyle isted• rs' 

dim. T ra, olurken ensesine saç J;acıı 
pek sinirlenirmiş de 1 
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Tahmin edilen bedeli 22000 lira olan 20000 kilo yataklık yün ~ 
24 Mart 36 salı günü saat 15 de pazarlık suretiyle alınacaktır. Muvak-

.,, 
m 
~ 
m ,... kat teminat 1650 liradır. Nümune ve şartnamesini görmek iıtiyenler 

her gün ve pazarlık için yazılı gün ve saatte Kasımpa~adaki komis-
)'onumuza müracaat olunmast (1500) 
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Tahfuitı «!dilen bedeli 10203 lira 5 kurut olan 19706 kilo Manita 
haladı Z3 Mart 936 pazartesi srünü saat 15 ele pazarlık suretiyle alı
nacaktır. Muvakkat teminat 765 lira 23 kuruştur. Şartname her gün 
lcoınisyonda görülebilir. Pazarlık için yazılı gün ve saatte isteklilerin 
l\a.sı:r:ıp:aş&do.ki komisyonumuza müracaatları. (1481) Cksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
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-------------------------- ----' -·-------------------lice sıçrayışının manasını anlı- ri Tuıeye Dokuzuncu Şarl tarafın. 
yordu. dan hediye edilmiıti. Bu ~k yu.. 

Fauıta mahzenin ağzına yak- vası, Sen Bartelmi faciumdan ıon-. 
lnştı. Eğildi, dinledi. Hiçbir ses ra, korkunç bir ölümle ölen ıenç 
duyulmıyordu. Fakat şüphesiz ki, kralın hatıralariyle doluydu. Bu 

timdi orada, bulunduğu noktanın hatıralar, reıimler, ıilihlar, av 
altında iki ceset biribirine sarıl- boruları, bir ıapka, unutulmuf bir 
mıf, topaç gibi dönüyordu. yelek, "Ben herkesi bUyüierim,, 

Bu delik ise, onun düşüncele- sözü işlenmiş bir duvar halısı, 
rindeki sonsuz uçurumlara göre Ronsarm kralın el yazısiyle yazılı 
pek az derindi. birkaç tiir kitabı, kırmızı ateı ta

tından yapılma bir kadeh, ve ba-
l zı ufak tef ek §eyler vardı. 

DIVINIYER 

"Portnöve',in öte tarafına ka
C!ar uzanan Tüviyleri yaylaımda 

Kriyyondan ayrılan Şövalye dö 
Fardayan ite Dük Dangulem, 

Senrok tepesi üzerine yapılmış o

lan yeldelirmeninin eteğini ve su
run etraf mı ıaran hendekleri do
laşarak Monmarter kapıımdan 

Parise girdiler. Parde.yanm söyle
diği gibi Deviniyer oteline gide

cekleri yerde tehri boydan boya 

geferek Sen nehriyle Sen Pol ara
sındaki Bare sokağına vanp dıt 

görünütü orta halli bir kimseye 
ait olduğunu anlatan bir kon.ate 
girdiler. 

Bir gün evveliıi, üçüncü Han
riye rastladıktan sonra da doğru· 
ca buraya gelmi~lerdi. 

Bu ev, genç Dükün anneıi Ma-

Dük Dangulem bunların her 
birini ayrr ayn evirip çeviriyor, 

ve içini çekerek onlan ıeyrediyor
du. 

Şarl Dangulemin, ParCJayanı 
buraya kadar ıürükleyip getirme-

si, kendisine anlatacak çok ıeyle
ri blunmasmdan dolayı idi. 

Fakat bütiln bu eöyliyecekleri
ni bir cümlede toplamak laznuıe
lirae, kısaca: 

- Atık oldum 1 Demek iıtiyor
du: 

Şarl Daneulemin Orlean ile 
il dö Franade kon~p götürecek 
bir sürü genç ıenyör arkadaıı var
dı. 

La.kin o, yalnız Pardayana bal· 
lanmııtı. Bu Pardayanı ise ancali 
on bet gün gibi kıaa bir zamandan 

beri tanıyordu. bir gece Pardayan 
bilmediğimiz bir yerden gelerek 
Pariıe gidiyorken, Orleandan geç-
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Anlıyor musun? Evimize .•• 
- M8dondaki küçük evimize 

"değil mi? 
- Hayır •• Yani, evet! Oraya .. 

·Burada ne y..pacağız? •. Gel gide
lim? 

Viyoletta ürpererek: 
- Burası! Oh babacıjmı, bu • 

rası neresi? Diye sordu. 
- Burası mı? 
Klod bu kelimeyi müthi~ bir 

,ekilde söylemişti. Yüzü büzii!tü. 
Bakışlarında delice bir paı:ılt~ha • 

• ııl oldu. 
Titrek bir ıeıle: 

- Burası!.. Evet, buradayız 
kızım ... Diye tekrarlıyordu. 

- Oh babacığrm. Ne oluyorsu
nuz? Adeta korkuyorum. Bu ev 
nedir böyle? 

Klod bir eliyle alnında biriken 
soğuk ter danelerini silerek etra . 
fına korkuyla göz gezdirip titredi 

- Burası! .. Oh, hatırlıyorum . 
Lanet! Kaçalım .. Çabuk kaçalım. 

Bir hamlede ayağa kalktı. Ba • 
basının sesinde ha11l olan ahenk . 
ten i!rken kızını bir kolundan ya 
kaladı. 

Bu anda kapı açılarak eş'k· 

te, yüzünde siyah bir örtü bulunar 
Fausta göründü. .. . . 

Fausta Viyoienaya mel'L'< cioiu 
bir bakıı fırlattı. 

- Demek bu kız, ce11iidın ev • 
litlıfa kabul ettiji çocuk, yani 

Famezin kızı imiş .. Onun ortadan 
kaybolması, ölmesi için bu ikinci 
sebep daha kuvvetli! Dedi. 

Klod donmu§ kalmı§tı. Fausta 
ellerini uzattı. Ve ölüm ürpertisi 
veren soğuk bir sesle: 

- Ne bekliyorsunuz? Dedi. 
O 2aınan, Klod titredi. Şiddet• 

li bir hareket ile Viyolettayı arka.
sına itti. Böylece onu korumak is
tiyord u. Sonra kocaman ellerini 
kavuıturarak, aldı başından git • 
mi§ bir halde yavaş tesle: 

- Çocuğum ... Madam, bu be
nim çocuğumdur, kızımdır. Onu 

uzun bir zamandanberi knybet • 
miştim. Şimdi onu burada bul • 

dum. mesela dü§ününüz ki,, siz 
cenneti ebediyyen kaybettim sa • 
nırken onu cehennemde buluyor • 
sunuz. Artık benden hiç bi;-şeY. 
istemiyeceksiniz değil mi? işte 

şimdi anladınız! Haydi, bize izin 
veriniz de gidelim ... Dedi. 

Fausta soğuk.Kanlılıkla karşı • 
lık verdi: 

- Metr Klod, vazifenizi yap • 
mak için daha ne bekliyorsunuz? 

Mahkamu idam etmek için daha 
ne bekliyorsunuz cellat! 

Su, cellat kel imesi Uzerine Vi· 
yoletta siyahlı lmdma hayretle 
, _ ı • r ..a"--..-.- ,__ _,. __ ı._ 
il ftla. t:)uaııa '\.l.Uaı~a,.,.,_.. .,..,...,._••••- ., .. 

safer :..f ehtetle baktı. Müthiı bir 

çığlık hançeresinden taştı. Ellerini 
J.ÜZÜne kaP.ararak: · 
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- Cellat!.. Babam cellat ha! 
Diyerek geri geri çek.ildi. 

Klod bunu duyunca yüzü bem
beyaz oldu. omuzlan çöktü, batı 
göğsünün üzerine denildi. Müthiı 
bir acı benliğini aamııttı. 

Sonra yavaı yavaı kıza döndü. 
Yüzünde ümitsiz bir ifade vardı 
Yürekler sızlatacak derecede biı 
yeisle: 

- Korkma, istersen sana elimi 
bile dokundurmam. Sana söz bilo 
IÖ}'lemem. Seni kızım diye de ça
lmnam ... Fakat korkma bakayım. 

Hiç. olmazsa, eski Klod babanın 
hatırı İçin olsun korkma.. Sözleri. 
ni söyledi. 

Cellat birdenbire Faustaya 
döndü: 

- Madam, timdi çok büyük bir 
cinayet itlediniz. Bu çocuğun, bu 
zavallı adama, olan bağını kırdı. 
nız. Onun icin ben° de yüzünüze 
karşı derim ki, eskic!en y~pm-akta 
o!duğu~ cellatlık' ıanatimi, beni 
dünyada seven biricik l'erlık olan 
kızıma söylemeniz nefret edile • 
cck bir fenalıkbr ! Bunun için. 
§ '-mdi size, kendinizi koruyunuz. 
Madam! De.rim. 

Fausta, ıakin bir tavırla Klo · 
'dun sözünü keıt1: 

·- A11l ıen kendini koru cellat! 
Hem, bu iti çabuk bitirelim. lıyan 
9'1 ediyonttn, itaat mi edeceksin? 
flunu haber Ter ... 

- itaat ebnek ha! Anlamadı -

ruz galiba? Şu kartınızda duran 
mahlUk benim kızımdır ••• Size o 

kızımdır diyorum, ıiz hali. itaat -
ten bahsediyorsunuz... Korkma 
Viyolettacığım... Hiç bir ıeyden 
korkma, Haydi, benim kızrmsm 
diyorum. Fekat umurunda olma. 
ım ... Benim için lazım olan yal • 
ruz senin hayatmdır .. Haydi, bu • 
radan çıkalım. 

f auıtanın bir baykut ötütünü 
andıran soğuk sesi duyuldu: 

- Cellat, tu ikisinden birini 
ıeç: Ya itaat ederek onu öldürür· 
ıün, yahut da onunla beraber sen 
de ölürsün! 

Klod kudurmuş bir hLvırla: 

- Ben itaat edecek mit im ha! 
Kızımı öldürecek mişim öyle mi? 

Haımetpenah, siz aklmızı kaçır • 
dınız galiba? Haydi bakalım, yol 
verin! Yol verin diyorum .. Yoksa 
sizi bir vuru9ta yere gömerim! 
Dedi. 

Sol kolu ile kızının belinden 
yaklayarak yukarıya kaldırdı. ye 
sağ kolunu kaldırarak müthiş 

yumruğunu sal!ayıp F austanın ü • 
zerine doğru yürümeğe başladı. 

F austa, korkunç herifin bir yır
tıcı hayvan gibi üzerine gelrnel:te 
olduğunu gördü. Fakat ne korktu, 
ne de biraz olsun ürperdi. Bakışı• 
nı çevirmedi. Geri çekilmedi. Ken
disini koruyacak bir vaziyet al • 

• 

madı. Yalnız kemerinde taşımak
ta olduğu bir düdüğü dudakları· 
na götürerek kısa ve keskin bir şe
kilde öttürdü. O anda on bet ka
dar tüfekli, yan karanlık olan sa· 
lonun içine hücum ederek Fausta
ile Klodun arasına muntazam te
kilde dizildiler. 

Bu manevra, yıldırım bıziyle 
yapılmıştı. 

Klod, yan baygın bir halde o
lan Viyoletta kollarının arasında 
olduğu halde geri geri çekildi • 

Bu sırada hem homurdanıyor, 
hem de azgın bir köpek gibi dişle
rini gösteriyordu. Böylece ıalo

nun ta karşı duvarına kadar gitti. 
Muhafızlann üzerine kanlı bakış· 
lar fırlattı. Anlaşılmaz bir kaç söz 
söyledi. Her halde tunları söyle
mek istiyordu: 

- Haydi bakalım, geliniz ... Kork
mıyorsanız... Knıma el sürünüz 
hele! 

Fakat muhafızlar ilerlemiyor
lardı Şüphesiz ki, onlar içeriye 
girmeden evvel F austadan lazım 
ge' en emri almışlardı. llerlemİ· 
yorlardı. Fakat Klod, onların si· 
lihlarını hazırladıklarını gördü. 

- Nasıl? .. Nasıl? .. Kızımı kur· 
funa dizecekler ha! 

Saçlan ürpermi,, bakı~ı delice 
bir ifade almı,, §akaklarmdan 
geçen damarlar, parnlanacaklar
mıt gibi şişmİf, beyninin çatırda. 
dığmı hiuediyor, kalbinin parça· 
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landığını, adelelerinin gerildığini, 
sinirlerinin vınladığını duyuyor
du. 

Kafaımda bir tek dütünce kal
mı§tı ..• Viyolettayı kurtarmak! 

Sert bir ses: 
- Dikkat! Kumandaamı ver

di. 
O anda on bet muhafız bir inil

ti, arkasından çılgın bir kahkaha 
duydular. Ve iri bir cismin ııçra
dığmı gördüler. Ayni saniyede 

hepsi birden atet etti. On bet tü• 
feğin patlamasından haııl olan 

bir taraka duyul:lu ! Uğursuz sa• 
lon, ıiyah bir dumanla doldu. Mu. 
hafızlar hemen dıtarıya çıktılar. 

F austa odada yalnız ve hare
ketsiz kaldı. Esrarengiz bir gü· 
lümaeme, dudaklarında belirmiş

ti. Yavı )'tlV&§, duman bulutlan 
dağıldı. O zaman gözleriyle Klo
dun ve Viyolettanın cesetlerini a
radı. Fakat bir türlü göremdi. 
Klod ile Viyoletta ortadan kay. 
bolmuılardı. 

F auıtanın bakıtlan, etrafı do
laştı. Karanlık kötelere varınca• 
ya kadar araştırdı... Nihayet .. 
Mahzenin ağzında durdu. Kapak 
açıktı. Ora11, ldeta ağzı açık bir 
kuyuya benziyordu, Sen nehri al. 
tından akıyordu. 

F austa belirsizce titredi. Şim
di o, deminki çığlık ile petinden 
kopan kah~n ve Klodun de-

. • 



'Tonton amca ava çıkmıştı. Bir 
domuı gördü. Domuz kendisini 
ta1tip etmeye başladı Korktu ve 
kaçmaya başfadı. Kaçarken düt
tü ve çlfteli patladı. Çıkan ku~ 
!an domuru öldürdO. Resme ha· 
karsan.ıs Tonton amcanın ırka· 

daılanna nasıl övündilğiinil gö
rlJrslJnfı.. 

ı · BILiYOR ·MUSUNUZ ? 1 
~-
~~ 

"'Uçan kertenkele., hiç gördü
ınüz mü? Bunlar memleketimizde 
biç yoktur~ Sond, Cava, Sumatra 
ve Borneo :adalarında yaşarlar. 

"Uçan tkcrtcnkclc,;ler avlarmı ha 

Cer:mp denizi adalarında uça!' 
lrnrbağalara ·.da tesadiif edilir. A• 
yakları ço,k ·geniş olduğu için bu 
kurbp,ğalar yerden az· 'yilkşckic 
bir kaç metre uçabilirler · veı, bö

cçk, kelebek avJariar. 

Balıklar sudan çıkanlınca yaşa• 
mayıp ölürler. Fakat Hindistan• 
da yaşryan bir balık hazan ya

ıpdığı nehirden çıkar ve kann üs
tü sürüne sürüne diğer bir nehre 
kadar karda yürüyebilir. 

Yarasa her memlekette bulu· 
nur, fakat küçüktürler. Brezilya 
da yaşıyan ya.rasalar ise bir fino 
köpeği büyüklüğündedirler. 

1 
1, 
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Geçen ,haftaki nüabamızda ıize bir reaim vermjş ve onu tarif 
ettiğimiz şekilde 'kesip 'bir iple sUratle döndürliıcni% kutun halka 
içine iirec~ğiai ,bildirmiştik. ıBu nüabamızcI. da ıilire ayni ıekilde 
iki resim Verlyorus •• Buıilan ıcçen hafta1d tarifiınUe bakarak •1" 
ni muamcl~y.e tibi ·tutarsanıvku§llD :kafese Jrir~ğini cambazın ip 
üzerine çrkti~ görecenini%. 

,- 'Bir zor ıoal 1 
Gazete için bir hikaye yazacak 

tık, resimli olması 18.ı:ımdı. Mer 
~uunu ressama etrafile anlataralt 
bir resim vapmasmı ·söyledik. ~es 

aam resmi yaptı, fakat dikkatle 
bakınca, mevzua göre. hatalı oı. 

duğunu gördük. Bakalrm, hikaye· 
nin mevzuunu kısaca anlatalım, 

si:ıo: de hatayı farkedecek misiniz: 
.. Zengin tüccar köşkünde otu" 

muş, gazete okuyordu. Arkası 

pencereye dönüktü. Birden taban 
ca sesi işitildi . bahçeden gelen 
kurşun zavallıyı öldürdü.,, 

CEVAP: 
Kurşun bahçeden geldiğine gö· 

re cam kırıntılannın dışarıya de
ğil, içeriye düşmesi lazımdı. 

'"~AT Bi~ Bilt. L.tR, ; ...ı i MA~ .)( 
\.ve EOEMaOı\.~R ... 

1 · F ayaa1ı ,bilglkr] 
... 

,SoTan ayilc1ar.ken· gözleriniz
den·yaş gelmesini istemezseniz, 
!ylklamak istediğiniz tovanları 
au ile ·dolu.bir kapa koyunuz l 

"* 
Deriden _:ınaniul eJYalar .üurin. 

ıaeJri lekeleri kalôırmak .iÇin '.Vatt
ıline batrriptnJ bir bez ,parı;asile 

.süiaiz.. 

Ucuz bir el çantası 
msall yapılır •t 

b<l ......, 
~ 

El işlerine merakı olanlar yu" 
kardaki resme dikkat ettikleri tak 
dirde, kolaylıkla ucuz ve zarif 
bir el çantasına sahip olabilecek
lerdir. 

M-ı<~N\L'E.11\ Nll'l ; <i"'ı 
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Şili ·adliye • neza
reti bütün bapie
hanclerde musi· 
ki, konstrler vo

rilmesıni emretmiştir. Bu emrin 
:tatbikindcnberi ·şmae ·cinayetle> 
'tfo azaldığı iddia edilmektedir. 
~dliye nezareti tarafından son 
znmanlarda nC§redilcn bir statir 
•ik bunu teyit ederek, mus11rin'in 
ahlak ilz:erine fcvkaiS.ae müsait 
tcıiı:ler yaptığım da aynca ·kay
dt tmektedir • 

Bir gazete Şili hükumetinin el
(!~ ettiği bu netice üzerine cina
yet mahkemelerinin bundan son
ra katilleri ıu gibi cualara mab· 
kum etmesini tavsiye ediyor: 

Kanlı katiller 120 defa Bet-
hofen senfonisi dinleme~e. hır· 

aız Strausun yalılanm ezberleme 
ie, dolandırıcılar da klasik parça 
1ar dinlcmcğe mahkum edilmeli
dirler. 

"' rinu .:tı •.• ., .. ııan 

* Eski bir anane 
mucibince Hin' • 
distanın meşhur 

zenginle· 
büyük bir terazi 

11 in bir gözüne oturmuş, diğer gö• 
~üne de zenginin ağırlığı kadar 
altın doldurulmuıtur. 

Mühim bir servet teşkil eden 
b;.ı para bilahare fakirlere taksim 
ec!ilmiıtir. 

Ağahanm sikleti yüz kilodan 
fazıa olduğuna göre, .fakirlere 
dağıtılan para 25 bin -lngiliz lira· 
amı, bi%iın ıparamızla 162 bin 
lirayı tecavüz etmiştir. 
Hindist~ fakirleri Ataharun 

h er sene daha fazla §İf'l\Clnlamil
sını ve 1>ikletinin ~utmasını t~ 

menni etrniılerdir .. 

f& 
-x 

Habef - ita~yan 
harbi bütün dün· 
yada Habeşi.atan 
hakkında büyük 

1:>1r :<laka uyandırmı~tır. Harp ttb 
liğlerınde bir çok Habeş kclimele 
rı .tckr;ırlanmaktadır. Küçük o
kL<yucularımıza bir kolaylık oı. 

ruak üzere sık sık tekrar edilen 
bazı Habeş kelimelerinin türkçe 
nıukabillerini yazıyoruz. 

Ras - Baş , Reis, (şimdiki im• 
p~rator henüz veliaht iken adı 
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Parla eokaklarınm 
uzunluju .nedir? 

Meraklı bir Fransız .mühendisi 
eeçenlerde yanyana getirildik
leri takdirde Paris sokaklannın 
ka_ç metre uzunlukta bulunacak• 
larını hesap etme'k için Parisin 
sokaklarını birer birer öl~mfir 
tür. MÜhendisin hesabına göre 

biribirine ıeklendikleri takdirde 
Faris .okaklannın uzunluğu 

1113 kilometreyi bulacaktır. Bu 
hesaba göre Parisin bütün sokak 
lannı baştan ;bap dolaşabilen 

bir adam yaya ıolarak Paristen 
Nise gitmiş kadar yol yürümüt 
olacaktır! 

Cleslmlt bll§ller 

Kırmızı FJammgo oır eıu 

kuşudur. Floridada '~ ıvt 
bi Hint adalarında bulunur, 
Boyu 1,5 metre .kadardır. 

Rengi kırmızıdır. Boynu yı
Jan gihi uzun, büyük bir gaga 
sı ve ördek gibi ayakları var· 
dır. 

Raı Tafariydi). 
Negüs - Kral. 
Negüı Negüsti - Krallar kralı. 
Ahuna - ,Baş 'rahibe verilen 

isim. (Babamız) demektir. 
Ava - Papaz. 
Lij - Ras1arm vcliahdi. 
Baranbas - Süvari kumandanı 
Şium - Yüksek .rütbeli zabit. 

1 Biraz da gülelim çocuklar J 

Tenbelllfjl n güzel 
b r atadesı 

~~ Muallim tenbelli 

~ 
ğin ne demek ol· 
d • ugunu uzun .u-

~' zadıya anlattık • 
• .;nbellik hakkında bir taı. 

yazı yazmalarını talebelerinden 
h;temişti. 

Bir saat sonra yazıları gözden 
geçiren muallim ta~ebedcn birinin 
boı bir k!iğıdm altına imzasını 

attığını görünce. talebeyi yanı
na çaırdı ve sordu: 

- Hani senin yazın? 
- Tenbelliğin ne aemck oldu 

ğunu iyice anladr~ımı iııbat için 
kağıdı boş bıTaktnn .. 

~ 

• 
Tasavvur 

et birader, 
dün ~ece ai. 
nemaya git. 

miş.0c .. , ..... amda oturan biri öne 
doğru eğilerek başını cmuzuma 
dayayıp rahatçe sinemayı seyret. ., .mez mı. . 

- Sonra!? 
- Sonrası var mı, usulca mel" 

dili çıkardım, adamın burnunu 
hızlıca sıkarak: "Affedersiniz, 
kendi burnum zannettim ... dedim. 

"' 
. 

' 
j 

rinizı 

* Dilenci - Açlık 

tan ölüyorum. Al 
lah .aıkma bana 
az yiyecek ve-

Kadın - Nisin ~alıtmıyorsu

nuz? 
Dilenci - Onu da tecrübe et

tim, fakat çalıştığım gün daha faz 
la acıktım .. 

* Sayılı traşçılar • 
dan biri dostu el' 

lan heykeltrapq 
r::~ 
~ atelyesine gide • 

rek ·sanatkarı saatlerce meşgul et" 
tikten sonra sormuş: 

- H crbalde mermer taşından 
heykel yapmak kolay bir ~y de
ğildir unmm .. 
Heyke1ttaş - Bilak;ı, .çok ko

laydn-, bir mermer parçasını ahr, 
füzuli yerlerini kazıyıp ataraınu. 
heykel kendiliğinaen meydana çr 
b.r .. 

ço.,. ııı :c"' IOf"'"" 
e.iV'"''"' ICAt.aNIHllL 
Al(tl ,AKC•~OE ÇOft 

uıu\.I < l'C.hol\-

-3 

fiariu hayuauıar 

Kirpiye benziyen bu ıarip har 
van AvU11turalyada 'yapr, adı 
"lcivi,.diT. Ne ıkuyruğu ne kanat• 
ları vardır: tüyleri d iken gibidir. 
F~kat kana~ız olmasına rağmen 

bu hayvan 'ku~ cinsindcndi1' Te 
yanuları yumurtadan cıkar. 

Balıkların uçan cinsleri de ol
duğunu bilenler içinizde herhalde 
pek .azdır. işte size uçan bir ıba

lık cinsi.. Bunlar daha .ziyade s~ 
cnk denizlerde yaşarlar ve ekseri· 
ya gemilerin direklerine, becala· 
nna çarpıp gemi içine düştükleri 
için tayfalar tarafından kolayca 
yı.kalanırlar. 

• .A 

Boğaziçinde giderken npurlar 
la yanşa kalkan Yunuı .bahP 
lannı herhalde görmüısünUzdür. 
Bunların, isimleri .. Yunus balığı., 
olmasına rağmen, balık olmadık

nnı biliyor muydunuz? Çünkü 
bütün balıklar yumurtlayıp yav
rulan bundan çıktığı halde Yu
nus balıklan memeli hayvan ·cin
sindendir ve yavrularını emzirit4 
ler. 

"''··········-································-
BULMACA 

Ben .dört lıaTfli öile bir. hayvan 
ismiyim ki battan :üç harfim. :ma" 

sallarda anlatılan korku~ :malı• 

lQklan dör'düncil .,e üÇüncü harf" 
lerim der insanlann"· içinae otul'" 

duldarı ·yeri ;anlatır. 
Bu bilmeceyi haDedmle.rdm 

birintjye±liir lira, Jlıindye.Jrir:llte 
~.·~'. lılrX-.:9 ıci8dl 
~:~~:-·~Jll-
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Polis Faik biıikletinin yamnda yüzüıtü yabyordu!.. 

Yağmur hali devam ediyordu. 
Szat on buçuğu geçtiği için so
ka1dacda kimseler yoktu. Muavin 
bir taksi bulmak için etrafına bir 
göz attı, fakat hiç bir tarafta oto
mobil görmediğinden, polisi Ali 
ile beraber iskeleye kadar yürij. 
mek mecburiyetinde kaldı. 
İngiliz generalinin otomobili 

bala yolun ortasında duruyordu. 
Muavin Hilmi otomobile doğru 

yürümeğe başladı. Ali onu takip 
ediyordu. Otomobile yaklaşınca, 
muavinle polis hayretten dona 
kaldılar .. 

Polis Faik'in bisikleti yere yu 
varlanmış, onun yanında da yüz· 
üs~ü yere düşmüş bir adam var· 
dı .. 

Muavinle Ali kapıları kapalı bu 
lunan otomobile doğru koştular. 
Orada da yeni bir hadise cereyan 
etmiş. şoförün cesedi orada uzan· 

mıştı .. 

Muavin Hilmi 'şoföre yaklaşa· 

rak onu tetkik etti ve öldüğüne 
kanaat getirdi. Muavin bir daki
ka düşündükten sonra, polise e
miı verdi. 

- Ali, tabancanı çıkar ve bura 
da bekle .. Ben generalin evine ka· 
dar gidip geleceğim. Ben gelince· 
ye kadar gözünü dört aç, sonra 
karışmam .. 

Muavin generalin kapısına va
rınca, hızlıca kapının çanını çal· 
dı. Biraz sonra yatağından kalk· 
tığı anlaşılan pijamalı bir adamın 
kop kop. kapıya doğru gelmekte 
olduğunu gördü. Parmaklıklar 

dan muavini görerek sordu: 
- Ne var, bu saatte ne istiyo~ 

sunu2P 
- Ben polis muaviniyim, der

hal generali görmek istiyorum. 
- General mi? General mi? .. 

Zavallıyı buradan kaçırdılar ı.. 
- Ne dedin, kaçırdılar mı? 

Kim kaçırdr. Kapıyı aç bakalım.! 
- Bir dakika müsaade buyu

run .. diyerek adam bahçenin bir 
köşesindeki küçük kulübeye kot
tu. Ve bir müddet sonra elinde 
bir demet anahtar olarak döndü 
ve kapıyı açtı. 

- Sen buranın bekçisi misin 1 
- Evet bayım. 
- Anlat bakalım. Burada ne 

oldu? ı ı f'l 
- Vallahi ben bir şey bilmiyo

rum. Oda hizmetçisi Edgar beni 
uyandırdı, bahçede esrarengiz 
ğölgeler gördüğüni.i söyledi .. Ed· 
garın söylediğine göre, bahçede 
beyaz gölgeler dolaşı;formuş .. 
Hatta gölgelerden biri Edgarın 

arkasından koş~uş ve zavallı ço
cuk kendisini zor kurtarmış .. 
~General ne oldu? 
- Kayboldu .. Edgarla beraber 

her tarafta onu aradık, taradık 

l.ıir yerde bulamadık .. tşte arkada 

şım da geliyor .. 

Muavin Hilmi kapıcının işart... 

ettiği tarafa baktı. Henüz devam 
eden yağmurun altında sırtında· 
ki muşambası parlayan uzun bo~ 
lu bir adam kendilerine doğru i
krliyordu. 

Bekçi bağırdı. 
- Edgar. Edgar, çabuk buraya 

gel! 
Muşambalı adam kapıya doğru 

yaklaşınca Hilmi kendisini tak· 
dim ederek dedi ki: 

- Ben mua•:inim .• Arkadaşın 
generalin kaçınldığım söylUyor .. 
Anlat bakalım nasıl oldu! 
· - Bilmiyorum .. Ben de onu a· 
ramakla meıgulüm. Az kalsın be
ni de C:ndüreceklerdi. Bereket ver 
sin beni kovalayanı çağırdılar da 

,, 
DUny~.r,un d~rt pir tarafında 
lhtiYatkir · · - -·- ··~ . -

Mil.yorier.ler 
iktisadi buhrana rağmen A· 

merikada milyonerlerin mikıarı 

elan büyük bir yekun tutmakta• 
dır. Son statistiklere göre, •buoo 
gün J\,merikada en az 1 milyon 
dolar serveti olan tam 4000 mil· 
yoner vardır. 

Bu milyonerlerin en büyük 
dertlerinden biri de öldükleri 
.z:aman varislerine büyük bir ser 
vet bırakmaktadır. Bu maksatla 
hemen hemen bütün milyonerler 

hayatlarını yüksek meblağlara 

sigorta etmişlerdir. 
Mesela Amerikanın 

infilak edici maddeler 
meşhur 

fabrikatö-
rü Pierre Du Pont hayatım 7 5 
milyon dolara sigorta ettirmi.r 
tir. 

ark~daşlarmrn yanma koştu, ben 
de kurtuldum. 

- Seni kovalayan kimdi? 
- Bilmiyorum .. Beyaz kürlı:IU, 

uzun kollu, uzun ayaklı beyaz 
bir gölge,.. Gökten asılı bir de 
ip vardı, bu ipe sarılarak havada 
kayboldular .. Bu esr:arengiz hi
diselerden bir şey anlıyamadım .. 
Vallahi çıldıracağrm .. 

Edgar birdenbire yere düşmüş 
tü. Muavin hemen yere eğildi, fa• 
kat oda hizmetçisi bayılmış .. 
Belki de ölmüştü. 

Hilmi gece bekçisine dönerek 
sordu: 

- Bu evin başka kapısı varmr 
dır? 

- Hayır bayım. Başka kapısı 

olmadığı gibi bahçenin dört tara
fında sekiz metre yükseklikte 
duvarlar vardır. Kimsenin bu du 
varları aşması kabil değildir. 

{ Deııanu 1Jar) 

Yüz yapnda bulunan milyar
der Roldcllerin oğlu Percy Roclı:: 
feller de keza .hayatını 7 5 milyon 
dolara sigortaya koymuştur. 

Bir çok sinema yıldızları ~ 

ayni ıekilde hareket etmişlerdir• 
"Paranın gümü~ olduğunu 

zenginler bilir,, diye bir ata sözl 
vardır. 

Galiba milyonun ne olduğunu 
da milyoner bilir 1 
Slnekıer insan kan1ndan 

ho,ıanmazlarmı• 
Antonio Barroso namında Hr 

vanalı bir doktor sinekler hak
kında tetkikatta bulunarak şaya• 
nı dikkat bir kitap neşretmiştir• 

Doktor Barrosoya göre, sinek
ler yemek hususunda çok mür 
külpesenttirler. Hav;ınalı doktor 
zannımızm hilafına olarak sineb 
lerin insan kanından zevk alma'" 
dıklarını iddia ederek, bunların 

sırf başka yiyecek bulamadıklan: 
için insanlara saldırmakta olduk 
lannı yazıyor. 

Sinekler köpek ve kedi kanını 
da sevmiyorlarmış .. Buna muka
bil kümes hayvanlarınrn, öküa • 

}erin, koyunların ve atların kaıo 

nından çok boşlamrlarmış ! 
Havanalı doktorun tetkikleri 

burada bitmiyor. Sinek mütehas
sısının iddialarına göre sinekler 

ayni kanı emmekten çabuk uık
tıklan için, evlere misafir geldi
ği zaman daima kanlarını emdilc 
lt>ri ev sahiplerini rahat hıraka• 

ra k misafirlere saldrrırlnrmış .. 
Doktor Brassonun iddiası doğru 
ise sineklerin hücumundan kur • 
tulmak istiyenler bundan sonra 
hergün evlerine misafir davet °" 
deceklerdir ! .. 

Harflerle resim yao•voru:r 
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Miki o sabah ahçıbaşıyı çok kederli görmüştü, sordu: 
- Neden öyle kederli görünüyorsun, ustacığım? 
Ahçıbaşı Mikiye merhametle uzun uzadıya bakıp başını bir 

sağa bir de sola salladıktan sonra cevap verdi: 
- 1 işim çok ağır. Bu adada onbin esir var. Ve hepsi de Sa

kallı Gorili öldürmek istiyor. Bunun için her çareye baş vı.ırduk· 
lan gibi zehirlemeğe de çalışıyorlar. 

Miki tekrar sordu: 
• j 

- Peki bundan neden müteessir oluyorsun? 
- Şimdi anlarsın. Sakallı Goril bu tehlikeye düşmemelc için 

bir tadıcıha:şı kullanır. Yani yemek yemeden evvel bu yemeği bir 
başkasına tattırır. Eğer yemeğe zehir konmuşsa bittabi önce bu 
adam ölüt. Ve Sakallı Goril ölümden kurtulur. işte şimdiye kadar 
tam sekiz tane tadıeıbaşı zehirlenerek lildil. 

- Vnh. vah, ben de acıdım. 
- Bl•nun Uzerine Sakallı Goril düşünmüş, aklına ıf'n gelmir 

eln. Ve ct.>kuruncu tadıcı başı olarak ıeni seçmiş 1 
Mild bu son söz karşısında buz kesildi. Fakat ne y~abilirdi? 

O günden sonra Sakallr Gorilin sofrasında hizmet etmeğe başla

dı .. 
a.;caııı OoriJ yemekte Mikiyi gHstererek adamlarıtll'. : 

- f!ts 9fıı:e bahsettiğim Miki budur dedi. Eğer ellnıf P. tesa"U 
fen geçm~seydi bizim için çok tehlikeli olablllrdl. 

Sonra yeni .oyacakları vapur hakkında talimat ftrn'!tt 1t~ 

•••• 
- Mtllıt erkekleri esir edeceğiz. Bunlar bizim 11kf"\eırtmtz 

olacaklar. Kadınlarla çocuklara gelince, bunlan •apurık bl:nbtt 
batıracafır. ÇOnkQ bunlardan istifade edemeyh. 

Ml\d bu saz \\zerine o kadar Urk\U ki elindeki te~f.1' ~~ \'-

baklan yere düşürerek parçaladı. Ve koşa koşa tayyareyi tamir 
etmekte olan. Hödüğün yanına vardı. 

Hölük Mikinin telaşım görünce biraz ötede d6bet bekli· 
mekte olan bir askeri işaret ederek gösterdi ve: 

- Gürültü yapma! Nazarı dikkati celbetmiyelim. Yavq M>y· 
le dedİ 

- s•kallı Goril esrarengiz tah-telbahirile bir memiyi daha eoya 
cak. 

-.E? ... 
- Gemiyi soyduktan sonra erkekleri asker yapmak lcla ah· 

koyacak. 
- Bunu her zıman yapıyor. 
- Acele etme dinle 1 Kadın ve çocukları da bir ite yaramadık 

lan için gemi ile birlikte batırarak öldürecek. 
-Ya? 
- Görüyorsun ya.? Mesele çok mühim. Sakallı Gorilia bu 

eanavarhğtna mani olmak için bir çare dUşUnelim. 
- Senin aklına bir şey gelmiyor mu? 
- Hiç bir şey düşünmedim. Fakat mesele çok feci, hiç .akit 

geçirmeğe gelmez. Derhal mukabil bir çare aramalıyız. 
Hödük Mikinln verdiği haberden dolayı çok mUteesair ol· 

muştu. Uzun uzadıya çenesini kaşıdıktan sonra başını ueulrle 
uıtadı. Gözleri yaşta dolmuş olan Mikiye, d<SndU. Elini omusuna 
koyduktan sonra s3ylcdi: 

- Biz iki kişi bu kadar adamla nasıl bap. çıkabiliriz. Eğer 
111uvartakiyet ihtlmall olsa seninle birlikte ölüme kadar g{derfm. 
Pakat hiç bir fayda elde etmeden bot yere hayatmuaı kaybe 
deeetır. Mi1d HadiiğUn yanından aynlırkeıu 

- HMUğ\ln haltla var\ d\ye dtlştınl\yordu. ' 


