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"' uçaga En aşağı 500 
ilıtigf!,cımız var •• 

Eau işe her yıl 30 milyon lira ayırmallyız 
Haı ve vakti olanlar cemiyete Aza olub 

)ılda 20 lira vermeli, taabhfltlerlnl yerine 
Retl rmeylnce de adları il An olunmalı ! .. 
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S '* uncu e T 

,on dakika: is.~e~. inönünün bu
gunku Basın kurulta-

'vuıda havacılığımıza dair söylediği 
'::--- sözler 4 üncü sayfamızda 

l&vrens'in cenazesi 
kaldırılırken ... 

7
a6ut me.zara böyle nalrleJilJi •• 

Casus Livren
sin vasiyetna . 
meai açdmıtltr. 

Vasiyetname k~ 
çük bir kağıt 

parçasından i . 
barettir. 

Bu11a göre. 
Livrens bütün 

mallannı kar -
detine bıralt 

mıtlır. Ve baz: 
hususi talimat 
vermektedir. 

Livrenae ait 
kitapların net -
ri ve yayılması 

hakkı Livren • 
sin kardetine 
verilmittir. 

Livrensin he
~abı carisi ola • 
rak 200 ste!"lir:. 
bulunmuıtur ve 
malı, mülkü: bi,. 

(Detxtmı 2 ncide) 
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Berlindeki ışı ısır BŞ ırı l 
Berlin, 25 - Denbcbe Justiz mecmuumm yazdığına göre, 

1934 senesinde Almanyada 56,244 kiti kısırlqtınlmıttır. 
lngiliz sefiri 

izahat istedi Bunlardan 4313 çü Berlindedir. Ayni sene içinde "sağlık mahke
Hitlerin söylevi bütün dünya . m.eleri,,. 3693 kitinin kısırlqbnlmaama lüzum olmadığına karar vr

da telif uyandırdı. Hava hücum- mıtlerdır. 
lanna kartı lngilterede 40 mil· 
yon maske yapılmuından bahso.: 

Londra, 25 - Hava filosu için 
gönüllü kaydına dün batlanmıt . 
tır. Hava nezaretine 500, gönü! .. 
lü kaydına mahıuı bürolara d:ı 

2000 genç müracaat etmittir. 
Aynca 1000 genç te mektupla 

müracaatta bulunmutlardır. 
(Devamı 2 ncide) 

ltalyan-Habeş 
anlaşmazhğı 

MUHAREBE 
DOGURACAK MI? 

Bir anlaşma yolu . 
bulunuyor gibi ... 
İtalya - Habet meselesi bir 

türlü bitmedikten baıka hergün 
yeni bir takım ıayialarrn da orta
ya çılan asına meydan veriyor ... 

Şimdi herkes Cenevrede ltalya 
ile bir hal yolu bulmakla uğratı· 
yor. Fransız delegesi (murahhası) 

( Devamı 2 incide) 
ıu1111ın-"9lııın11!1111ntııı11111ıırıtlltllllıtı""""'..._llfllll 

Tekbacak Nazmiye 

Birdenbire 
delirdi 

Beıirktqda Şenlikdede cadde
sinde Salkımsöğüt sokağında otu
ran tek bacaklı Nazmiye dün Ni
tantatından geçerken birdenbire 
delirmit, etrafa aaldırmrya başla- I 
llllftr1'. Nazmiye bir aral!!k yerden 
aldığı taılarla azim apartı~anmm 1 

camlannı kırmaya bqlaymca ya· 
kalanmrı, bir otomobille Tıbbi Ad 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Japon orduları 
Şimali Çinde ilerliyor 

lngilizce (Deyli Herald) gaze. 
lesinden bildirildiğine göre, hay
dutları temizlemek kaydile Japan 
ordulan timali Çine doğru daha 
ilerlemeğe batlamıtlardır. 

(gayri ukeri) mıntakaya ginniı 

olduğunu bildiriyor. 

Şimali Çindeki Japon ordusu 

amirlerinden bw mealde bir ha • 

B. U. P ajansı, bir Japon müf- ber Pekin askeri turasına gelmiı
rezesinin Tsunhva adlı dı§ıüe\ tir. 

liye gönderilmiıtir. Orada bir müd ~/ 
det miifahede altında bulundunıle 
caktl'I'. ~~ 

Dünkü 
Yazın 

mera.im ve futboldan bir görünü§ ••• 
•P.,or myılalannJa .... 
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italya-Habeş 
anlaşmazhğı 

( Baştartdı 1 ncide) 

Laval, İngiliz delegesi Eden ve 
İtalyanlar için gelmiı olan Aloizi 
bir araya gelerek bu çetrefil iıi 
konuştular. Bir habere göre bu ko.: 
nuş.ma bir uzlaıma ile bitmiıtir. 

Fransız delegesi, itin bir anlaı· 
maya vanlacağmı aöylüyor. İngi
liz delegesi ise, Uluslar Kunıınu 
üyesi (azası) olarak ltalyaya yap· 
tığı .uzlaşma tekliflerini, İtalya· 
nın henüz kabul etmemif olması· 

na rağmen, umutlu görünmekte-
dir. \ 

Fransız gazetelerinden "Pöti 
Jurnale,, "İtalyanın prestijine do
kunmadan Habeşistana şikayet 

hakkı vermek suretile bir uzlaıma 
ıekli bulunmuı görünmektedir,, 
diyor. 

Diğer taraftan lngiliz gazetele· 
rinden Taymis, İngilterenin Habe· 
!İ•tana silah göndermekte olması 
şayiasını ele alarak, ltalyanlarm 
buna itiraz etmeyif i meselesini ka
rı§lınyor ve bu sırada diyor ki: 

"İtalyan ıazeteleri lngilterenin 
Habqistana silah verilmesine ta· 
raftar bulunduğunu yazmakta
dır. Stanhop bunun clağru olma
dığını söyledi. Bu diyev (beyanat) 
ltalyan gazetelerini yabftırauk 
yerde tam teni olarak daha bir 
takım ıeyler uydurup yazmaya 
sürükledi ... ,, 

İngiliz gazetelerinden bazıları 
ltalyan - Habeı anl8.Jmazlığının 
bu biçimde şütüp gitmesinde bir 
harp kokusu seziyor ve Uluslar 
Kurumunun bu iıin yakasım bırak 
m&-nasmı istiyorlar. 

Diğer taraftan İtalyan Somali
aindeki ltalyan askerlerinin ekaik
krinin durmabızm tamamlanma
s·;ıa çalrşılmakta olduğu haber ve· 
rilyior.. ~ 

"Deyli Meyi,, gazetesi aytarı 
(muhabiri): "ltalyannı savaşa he· 
nüz tamamile hazır olma.dığı gÖ· 

rülüyor. İtalyan Somaliıine yığın 
yığın yiyecek ve savaş gereçleri 
'(levazımı) gelmektedir,, yolunda 
şimali Afrikadan ir telyazısı çek
miştir. 

ingilizlerin bir 
tavzihi. 

Y .+arda adı geçen Stanhop in· 
giltere Dq Bakanhiı müateıan 

Lord Stanhopdur. Hahetistana 
lngiltereden silah gittiğine dair 
Lordlar kamaraımda f(Syle demiı· 
ti: 

"Aylardanberi Habeıistan için 
lngiltereden harp levazmu ıitme· 
sine izin verilmemittir. Hatta, Ha
befi$U.nla ltalya arasındaki ger
ginlik şiddetlenmeden önce bile ... 
He.beşistana ecnebi meleketlerden 
gelip lngiliz topraklarından geç
mek suretile de harp levazımı 

gitmemi!tİr. ltalya bizi bu yolda 
ni~in itham ediyor anlamıyorum: ,. 

Cenevrede son 
vaziyet 

Cenevre, 25 - Uluslar Sosyete· 
ıi konaeyi dün gece saat 23,45 de 
topla.nmıt, geceyarıaından sonra 
saat ikiye kadar Habq - İtalyan 
anlqemamazhğmı göl'Ü§m~ttür. 

Celse açıldığı vakit Sovyet mu· 
rahhaıı Litvinof iki karar sureti 
vermi~tir. Her ikiıi de kabul edi

len bu karar suretlerinin birinci· 
sinde anlapmamulığm ortadan 
kt.ldmlması için 1928 tarihli Ha-

bq -1talY.an anlapnaaınm betin· 
ci maddeıi mucibince bir hakem 
heyeti kurulmasını ve bu heyetin 
25 Ağustosa kadar itini bitirmesi 
teklif edilmektedir. 

ikinci karar suretinde, hakem 

.......................................................... 
Tilrklyedekl 

Memurlara 
dair bir istatistik 

Ankara, 25 - Finanı (ma· 
liye) bakanlığı memurlar hak· 
kında çok dikkate değer bir 1 
cetvel hazırladı. i 

Bu cetvel, umumi muvaze - t 
neye bağlı bütün memurları,I 
barem derece ve maaılarmdan: 
son yapılan deiitikliklere gö - i 
re, derecelendinnektedir. ~ 

Bugün Türkiyede umum\i 
bütçeden ~ylık alan memurla -~ 
rın -sayısı kırk hin kadardır.! 
Bu kırk bin memurdan yirmi! 
dördü 150 lira asli maathdır 
Diğerleri de töyledir: 

125 lira asli maaıh 45 me • 
mur, 90 lira aıli maatlı 215 
memur, 80 lira asli maqh 273. 
memur, 70 lira maaıh 437 me·I 

= mur, 60 liralık 767 memur, 50: 
liralık 978 memur, 40 liralık f • 
2241 memur, 35 liralık 2164i 
memur, 30 liralık 2780 me- j 
mur, 25 liralık 4009 memur,i 
20 liralık 4848 memur, 15 li - İ 
ralık 1064 memur ve 10 lirah'kl 
da 10483 memur vardır. 1 

.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Bulgaristanda -Krallıkla Cümhurl-
yelçlllk çarpışıyor 

Sofya, 24 - Kral aleyhinde 
ittihamlarla dolu gizli beyanna • 
meler son günlerde pek çoğal • 
mıttır. 

Halk heyecan içindedir. Dedi
kodular almıı yürümüttür. Bazı 
yüksek ve re•ml kimselere kral 
aleyhinde mektuplar gönderildiği 
de söylenmektedir. 
Başbakan Toıef, bu gibi mek 

tubu yazanların ele geçirilme
si için zabıtanın çok sıkı tedbir· 
ler almıt olduğunu söylemesine 
rağmen zabıtanın bir ip ucu bile 
yakahyamadığı halk arasında 

söylenmektedir. 
An<::ak bunların cumhuriyet -

çiler tarafından yazıldığı kanaati 
umumidir. 

Bu hadiselerden bahseden Zo · 
ra gazetesi, eıki bat vekiller za · 
manında ıazetelere kralın resmi
ni koymak bile yasak edildiğini, 
kral aleyhinde sistemli bir siya -
sa takip edilmekte olduiunu 
yazarak bilhassa eıki baıvekil 
Gorgiyefi ittiham etmittir. 

Yabancı memleket
lerde Almanlar 

Alman aakerlik kanununun 
16 • 17 inci maddesinin tefsirinde 
yabancı memleketlerde olan Al
man tebaasının da Alman aıkerlik 
mükellefiyetine tabi olduğu bildi
rilmektedir. 

heyeti azuı anlaıamaddpan tak· 
dirde Uluslar Sosyetesi konseyinin 

tekrar toplanarak bu iti görütece· 
ği bilidrilmektedir. 

Müzakere esnasmda Ha.bet mu· 
rahbur, ltalyanm ıarkt Afrikaya 
uker ve ıilih göndermeıinin ma· 
nasını ıomnqtur. İtalya ınurahha
ıı cevap vererek hükGmetinin top· 

raklannı müdafaa vaziyetine ıe· 
tirmekten batka bir tey yapmadı

ğını, tecavüz maksadında obnadı· 
ğını söylemijtir, ltalya hük<tmetİ· 

nın kendi meşru müdafaa tedbir· 
leri hakkında kimin olursa olsun 
tenkit yürütmesine müsaade ede· 
miyeceğini ilive etmi,tir. 

HABER - Al<şam Posta5l 2:; l\lA Y 18 - 1U:>5 

Sandal safası Son dakika 
Dört arkadaş birlblr-----------~---:nRmll-__. 

ıerını yaraladı Yunanistanda krallık 
Galatada oturan Seyfeddin, • 

Ömer Aslan, Mehmet oğlu Ahmet 1 h • •• • ı 
isminde dörtarkada, dünbir e ıne numayış er 
Kağıthane aafası yapmıya karar 

vermiıler, Tophaneden bindikleri menedı•ldı• 
bir sandalla yola çıknu,lardır.Dört 
arkada! Kağıthaneye gidinceye ka 
dar sandalda rakı içtikleri gibi o· 
rada kaldıkları müddet zarfında 
da kafaları tühülemitlerdir. Sa· 
at yediye doğru dört ıarhoş gel
dikleri sandala binmişlerdir. San· 
dal Unkapam köprüsündan geç· 
tikten. sonra sandal parası yüzün· 
den aralarında kavga çıkını§, Ah· 
met bıçağını çekerek etrafa ıalla· 
mıya başlamıştır. 

Sandalcı bunların dövüştüğünü 

görünce hemen aahile yanaştımııt· 
sa da sarhotlar biribirlerini iyice 
dövdükleri gibi üçü de yaralan
mıştır. Bunlardan Seyfeddin dört 
yerinden yaralanmıı, sahildeki za 
brta memurunun haberdar ettiği 
imdadı sıhhi otomobili ile Beyoğ· 
lu hastanesine kaldırılmıttır. Ya
raları çok ağırdır. Ömerle Aılan 
da ellerinden ve baılarmdan ya
ralanm11lardır. Ahmet yakalan· 
mıttır. 

Hitlerlerin 
nutku bütün 

dünyayı 
telaşa verdi 

< Baştarafı 1 ncide) 
Gönüllülerin çoğu hayatın 

yeknesaklığından kurtulmak i
çin tayyareci olmak istediklrei 
ni söylemektedirler. 

lngilterenin Berlin elçisi, Hit .. 
lerin son nutku üzerine, dün, 
öğleden sonra Alman hükUnıe · 
tinden bazı izahat iıtemittir. 

1 - Hitlerin nutkunun ilk kıs· 
mında, hak etidliği (müsavatı) 

iıtenirken müstemleke itlerine 
dair bir telmih vardır. Almanya, 
müstemleke iıtemektedir. Bu · 
nun tavzihi.. • 

2 - Hitler, Almanynmn yad
süel {gayri askeri) yerlerde aa -
ker bulundurmamasına rağmen 

Fransanın kendi ıark ceplleıine 
asker yığdığını kaydetmişti. Se 
fir, buna dair de izahat iste
mektedir. 

3 - Silahsızlanmağa kartı, Al 
manyanın vaziyeti nedir? Hit, 
ler, nutkunun sekizinci kıımındt1 
ordunun tetkilatında yapdan 
son değişikliklerden vaz geçile · 
miyeceğini söylediği halde doku-

zuncu kısmında diğer devlet • 
ler silahlarını azaltırsa, Alman -
yanın da azaltacağım söylemek · 
tedir. Arada bir tezat vardır. Al· 
manya 36 f ırkahk ordusunu mu
hafaza etmek kararında mıdır? 
Yoksa ordusunu 550 kiıiye indir· 
meğe razı olacak mıdır? 

Hitlerin söylevi 
üzerine ... 

Hollandada bfttttn 
ulusların bir kon
feransı toplanacak 
Araıulusal (beynelmilel) ııyaıa 

dünyaımda ~ok yeni hir haber iti· 
tilmektedir. Hitlerin üç gün önceki 
aöylevinden (nutkundan) aonra 
İngilizler yeni ve büyük bir konfe· 
ram yapılmasını uygun bulmakta· 
dırlar. Bu koferanısa her devlet 

Fakat hükumetin bu emrini 
mutasarrıflar kraliyetçi halkın 
ekseriyeti yüzünden tatbik 
edemiyeceklerini söylediler 
KRALLIK 
propagandası 

Metaksas Sehlntkde 
"Yunan birliği için 
başka çare yok

tur!" dedi 

Atina 25 (Saat 1,5 hu$usi Mu• 
habirimizden) Yunanistanda kra· 
liyetçilerin intihebat dolayısile 
nümayi! yapmaktan menedilmele· 
ri hakkında İç Bakanlığı mutaıar· 

1 rıflara hir tebliğ göndermitıe de, 
mutaıarrıflar bu emrin tatbikine 
imkan bulunmadığını zira, büyük 

J bir ekseriyetin krallık taraftarı ol· 
duğunu iç Bakanlığa cevaben bil· 

Selanik, 24 - Seçim münasebe· dirmiılerdir. 
tile propaganda yapmak üzere hu· 
raya gelen kral taraftarları fırka- :··········· ............................................ . 

sının reiıi Metaksaa istaıyonda Bulgaristanda 
"yaıaaın kral,, aadaları ve büyük 
tazahürlerle kartılanmıttır. 

Metakaaa gazetecilere, memle· 
ketin kurtulması için krallıktan 
batka çare olmadığını, ancak ba-
9a gelecek bir kralın nizımlrk yap· 
muı sayesinde Yunaniatanda bir
lik olabileceğini aöylemiftir. 

General Kondiliı pazar gunu 
tayyare ile buraya" gelerek hüku· 
met namzetleri lehine propaganda 
yapacaktır. 

Diğer taraftan Bqbakan Çalda· 
riı, muhaliflerin mecliıe ıirme
mek r.olundaki karan hekkmda, 
gazetecilere söz aöyliyerek bunu 
teessüfle annuıtır. 

Seçim bir hafta 
gecikecek 

Atina, 25- Gazetelerin verdik
leri habere göre, hükbmet, muha· 
lifleri aeçime iıtirak etmemeleri· 
nin önüne geçmek makaadile seçi· 
min bir hafta daha geri liırakılma
aını kabul edecektir. Fakat bunun 
için bu yeni geri bırakmanın, mu· 
haliflerin şikayetlerine ıon verece
ğinden emin olmak istiyor. 

Lavrens 
( Baştaralı 1 incide) 

kulübe, bir mo tosiklet, ev dö · 
temesi, kitaplardan ibarettir. Bir 
miktar yatırılmıt paraıı vardır. 

,,. . ,,. 
Diğer taraftan Lavrenıin ölümü 

naııl olduğuna dair tahkikat bat· 
Janıııtır. itin içinde bir ıiyah hu· 
suet otomobil olduğunu aöyliyenler 
vardır. Şahitlerden biri de böy~ 
bir otmobil olnıadığmı iddia et· 
mektedir. Livrena ıaatte 50 • 60 
mil aüratle gitmekte iken yuvar-

lanıp parçalanmıttır. Uvrenein 
yukarda resmi ıörülen cenazesine, 
geçenlerde tehrimize gelen İn
giliz parlamentosu azasmdan Ledi 
Astor de gitmittir. 

girebilecekti, ve bunun Holi.nda· 
nın hir ıehrinde toplanma11 dütü· 
nülüyor. Bu konferans ıuna yara· 
yacaktır ki, Hitlerin ortaya attıiı 
meselelerin hangisinin bqedilip 
edilmiyeceği öğrenilecektir. 

lngiltere, Almanyanm ieteklerin
den bir kısmını bu konferanıta ay
dınlatmağa, çalııacaktır. 

Barıt andlaımasrnın hangi mad
delerini uzlaıma yoluyla değiıtir· 
mek iıtediğini öirenecektir. 

insanları UldOren 
bir dolu yağdı 
Sofya, 24 - Çıkan fırtına · ı 

)ar ve yağan yağmurlarla do · 
ludan timali Bulgariıtanda ol·I 
dukça zarar yapmııtır. ı 

Boycinovtsi köyünde iri ce · • 
viz büyüklüğünde dolu yağmıf,I 
elektrik ve telgraf tellerini bile 
koparmııtır. Bir kadınla iki ço· 
cuk ölmüıtür. Dolu yağan '{er
lerde nıahıul hemen tamamile 
mahvolmuttur. . ................................................ ~ ... 

Gayrlmtlbadlller 
Cemiyeti umumi 
ki\tlbl istifa etti 
Gayri mübadiller cemiyeti u • 

mumi katibi Şahap, A"Jcaraya ıi· 
den heyetin çahımasını kifj 

görmediği için istifa etmi,tir• 
Şahap dem ittir ki: 

"- Alınan tedbirler, ıaytİ 
mübadilleri ıztırap vaziyetindeıt 
kurtarmaya yetmemittir. Şimdi"i 
satıı ıekline göre, mevcut bono · 
ların ortadan katlanası seneler'' 
sürecektir. 

Çünkü ayda ancak 100,000 Ji· 
rabk kadar bir aatıt yapdıvor· 

Bundan baıka emlake bugünkii 
kıymetinden fazla kıymet kond • 

yor. Cemiyetin bqında bulunall • 
lar yalnız finans (maliye) bak•' 

nına bat vurmayı kafi görüyor • 
lar. lıleri üzerine alıp bqar•ıoı· 
yanlar da iıtifa etmelidirler.,, 

Eşref berat 
etti 

Bundan iki ıene evvel o~; 
nan bir maçta Betiktatb Eır• 
t..• t' . d sulef 
uır çarpıtma ne ıcesın e, ıSI 

maniye takımı ıai hafı Burh•11 

ff' ayalı kırdmııtı. Unutulac:-1' pll1 
ziyetine raimen ancak bır 1 İf 
aabuında kalması icap eden ~•' 
maatteeeuüf mahkemeye ka ~ 
intikal etmit ve o. zamandan elifi 
devam eden mahkeme e'l/V 
gün bitmit tir. ff' 

Neticede, mahkeme de Et,. I" 
böyle bir iti kaıten yapanuY•l• et' 
nı anhyarak beraatine karar ~ 
mittir. 
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Habeşistanda Haniya.? 
kölelik, cariyelik Buz deryası buuuz ! 
Uluslar Sosyetesi, bilhassa Ha- Amerikah Gümrüklerde Yumurta Şerbetler! 

be,;istandaki esir ve ecircilrk iJi R k k ç •t · T l 
h kk t ·ı K k 1 k •ı t en ren.... eşı çetıt... at 1 
a ındamütavir komisyondan gaze ecı er aça çı 1 J ıraca ın1ız mayho, §erbetler! .. 

lf dığı raporu neıretmeğe karar 1 çük mermer depoda!. 

:,111.erniş olduğwıdan Ciorna.ie Dita- Dtln sekiz kişilik bir nas 1 Aln tanyaya trenle Sarı, penbe, turuncu, al, açık 
ıa buna dair bir takmı bilgiler Jf ı J I J d h k h 

&unmaktadrr. grup şehrimize geldi o 1 m az ? gunCı er en er a a a ve rengi, vitne çürüğü terbet-

1932 yılında İngiliz Dnı. Bakan- Cenubi Amerika ve İspanyol çok 1 ·ağbet görüyor ler! .. • 
-. -s B l' ld d··n h ~ · Bütün bu ferbetler, yazın çoli -ıığına verilen gizli bir rapor Ha- gazeteltainden sekiz muh:ı.rrir Ortaya atılan bu er 11 en u fe nmıze 
h gelen malumata göre demir yoluy. yahti, çok iç açıcı, yürek tazeleyi· eşiatanda ahalinin 5 te. birinine- dün R-~ınanya vapuriyle Kösten. Jddlanın doX.ru lu k ia Alm~ıyaya ihraç edilen ilk ci §eyler ama ... İtin bir de amma.tı 
•İr olduğunu bildirmekte ve Sudan ceden, 1ehrimize gelmitlerdir. fr; var! 
•rnırları hoyunda esirlere yapılan Gelen m h . I d k. derecesi araştı l 1 ;"ı al Türli yµm urtaları Ber!ine ulaşmış • 

.a u arrır er arasın a ı- tır. / ~r Bu güzelim ferbetleri, bütün o, llcı muameleleri anlatmakta idi. · b' k d f b k Gümrük) · d · " 
1 mı ır aç e a a anlık etmit. erae, yur a gıren eş· ,..ı..:f 1 • d 1 pek ho• çe .. itleri pek gönül lepa• l 1 J d · Şimeı \w er e gÖtll eri en yu. 'S' ::r a Yan ._ 1zeteainin top a ığı vesı- ki.mi elçi olmuttur. ya için verilen beyannamelerin be- T. zeliyen kokuları ile, .. öyle her yu-
kat h J' 5 k' • 1 murtalarıı uız ırye!ste yoluna gö- 'S' ara göre a a ıai 000 ı•ı o an M b hemehal g·· ··k d d b' 

'S' at uat genel direktörlügvunün umru muayene m~mur ,.ebet gu··n daha az bi.· vakitte gı·~.L um a ır: Covdar ııehrinde esir sayısı 900 1 f d d ld 1 
k 'S' konuğu olan gazete muharrirleri- arı tara ın an o uru ması la- mi•tir. ~ , ' r I - Oooh ! İ§idir. Bu gazete ayni zamanda d G· k 'S' 

. I ni rıhtımda matbuat genel direk- zım ır. timrü muayene memu- lııin en di. \kate 'deg~ er y~ını, yu. Çekerek ı'çı'nı·ze sı'ndı'e sı'na'ı're eıırlerin fiyatlarını da teıbit et.. f d d 1 1 'S' 

mittir. törlüğü namına Bay Netet Halil ru tara ın an o duru mayan bir murtalarımtz ~İn bu yolla Berline. ve tadım duygunuzu tam anla.mile 
Bakire bir laz 190 ile 200 TPJla- kartılamıttır. ithal beyannamesinin hiçbir kıy. kadar verilen y·ol p ar:ısının Tirye~ kandıra kandıra içebilirseni:t aşk 

ria; genç bir kadın 80 ile 250 Tal- Gelen muharrirler ıunlard!r: meti olmaması ve böyle bir beyan- te yoluna göre ço7t daha az otma- olıun size! 
laris, bir delikanlı 125 ile 23'J Tal- Amerikanın matbuat cem•veti nameyi imzalıyan gümrük memu. udır. Bunun iç in trenle giden Y'U· içemezsiniz!.. Çünkü: Damağı• 
laria, orta yaşta bir kadın 130 ile azasından ve Boenos Ayresde çı · ru hakkında derhal takibat y•.ıpıl - murtalarmuz Afıı ıan pazarla .. ı.rıa nız ellendir; teneke, yahut çinko-
230 ve orta yaşta bir erkt>.ık 150 ile kan "El Hogar,, ve "Atlantida,, ması lazımdır. Tiryeate yoliyılte gönde·tılen dan değil! .. İnsanın etten ve üzeri 
250 Tallaria arasında satıhnakta- gazetelerile Santiyagoda çıkan Halbuki bunun hiç de böyle oi- yumurtalara ti öre daha az ipince bir deriden ibaret olan na• 
dır. (Tallaris Habe§ ve Mısırda "El Merkuryo,, gazetesi mümesai madığı son günlerde gümrük ıeki- bir para ile çıkaı ılabilmiştir. Bu zik damağı ise ıerbetlerin, sıfırın 
kullanılan bir sikke olup 25 gü- li Bay Hektor Förini Fin; VenezÜ· zinci ihtisas mahkemesinde görü- cfa yumurtalarımı za kartı olan :ı .. çok altındaki o müthit soğukluğu· 
lllüı kuruıtur.) ellada çıkan "Niveraul,, gaze~esi len F ord davasında ileri aürülmiiı· Jış isteğini arttırD? ıttır. na kabil değil dayanmaz! 

Eesirleri Razzias denilen cenu· muhabiri Bay Elfando Agrilar, tür. Almanyadaki ticaret mümesai- Yazın, suyun, terbetin soğuk ol· 
hu garbi adamlan temin etmek- Madridde çıkan "Eliberal,, "Aho- Mahkemede Ford fabrikaıu er- Hmizin bu yumuı:talardan ötürü ması elbette çok iyidir. Gelgele
~edirler. 1934 }11lmm. son üç ayı ra,, ve "Prenaa Grafika,, gaze•!!le- kanının hazineyi zarara aok•cak türkofise göndeı·cliği raporda tren lim, bu aofuk suyun, şerbetin don-
1Sinde bunlardan iki J.dti Dankalı' ri muharriri Bay Alvar, Salvador şekilde resim kaçakçılığı yaı•ma· yoluyla gönderilcrn yumurtalarımı- durma ile soğukluk müsabakasına 
da açıktan açığa hareıkata girişe- hükfuiıeti Paris maılahatgUzar1 ama, vazifelerini ihmal ederek se- ıın az aaraıldığın dan ve az zaman- çıkışmaları demek değildir! Eğer 
tek birçok esir tutm-nşlardır. Elde ve uluslar sosyetesinde Salvador hep olmaktan suçlu muayene hat· da geldiğinden, i ·~terinin daha iyi sucular, ferbetçiler soğuklukta re· 
~dilen genç bir kız 'kadın ve deli· mümesaili ve Salvador gazeteler! memurları arasında olan Mazhar çıktığı bildirilme! 'dedir. kor kırmak istiyorlarsa biraz daha 1kanlıl la e · ,_ 1 d tı h · · D J k' p d K Uzun bir yolct ıluktan sonrl\ ve t d' be 1 · · d ı ) ı r sır pa7ıar.1arın a sa • mu arrırı r. o ın are ea, os- dinleniyordu. Galata gümt'ÜğÜ· gayre e ıp şer t ermı am arı· 
ır]ar. t 'k ·· h · t' p · • IA vapurdan vapura,, vapurdan rıh- 1 ki bo it ı ı arı a cum urıye ı arıs m,.s a. nün muayene başmemuru ('ilan nın o u arına şa sın ar; on arı 
~ E:sir pazarlarır.tın merkezleri hatgüzarı ve Koıtarika gazeteleri Mazhar, reisin bir sualine kartı tıma, rıhtımdan tıııene yüklenerek orada soğuk hava makineleri ile 
J:) tlızya, Biyet, T&aniga, Banice ve mümesaili Bay Alberto Mazen~ §Öyle demittir: Berline giden yun:rurtalanmız çok dondurup yaz günleri !açakların-
\t~gala'dır. T3unlara Vallaga, Kanaı, Salvadorun Pariı konıolo- "- Gümrük nizamları muci . sarsılmaktan dolaj"I.k~fi derecede, dan &f3.ğt limondan, portakaldan, 1.hınet ve 1'A.ıher vilayetlerinden h b . . . . iyi içli çıkmamakth ıdıler. ·ı kt ··ıd k 
' su ve Salvador ajan11 mu a iri bınce ıthal eıyası ve tıcaretı Ja • • çı e en, gu en, turunçtan, ayı-
\' kafilele,;d hiç durmadan akar.. Bay Alfredo Buatamante, Madrid- hiliye beyannamelerinin gÜll'\"Ük --·O- Ak sıdan, demirhindiden, ayrandan 
db'1arınc1,,a esirleri götürenler gün de çıkan "Lempartiyal,, gazC'teai muayene memurları tarafmdan Edlrnekapı •• arçeş- uzun uzun ve sivri sivri buzlar 
tlı l/cri açıktan açığa seyahat ede- muhabiri Bay Vejarano Ye D1>mİ- clolduralmaaı lbımdır. Fakat bu me yolu ge~~llemiye- aarkrtımlar! Böylelilde, ~.İfflAAı 
ı:tl~. Yolculuğu geceleyin yapar noka cümlluriyeti eski nazırl-ırın- hiç de böyle olmaz. Yüzde <lok- cek kadar bozuk hiç olmazsa onlara uzaktan baka-

.> dan ve Dominika ga:reteleri mü- aan bef efya sahibi veya komi~yon Eskiden Fener~~ iken sonr.ı- rak manzaralarile hraretlerimizi 
l..~.abeşis~an~ hü~Uınet daireleri mesaili Bay Elyaa Braş Hijo. cu, hem kendine ait olan tab~oyu, dan kapatılan büyük bir tütün de- teskin eder; kan ter içinde, kızgın 
"\ltun bu ıslerı bılmektedir. Bü· \m 
~··ı · Konuklarımız dün Ne•et Halil hem de muayene tablosunu clol- posu timdi yeniden açı ış; fa- midelerimize sıfırın c_ok altında a. · rnemurların hepsinin birçok 'S' 

~gırle · ld w 'b' v I ile birlikte motörle Adaya bir fe- durur ve buna muayene mel\ıuru kat bu deponun yeri bu sefer de- buzlatan mayileri bofaltrp sancı· 
rı o ugu gı ı, annagan o a- · · 'l k E ·· &.-ı-· B h · d k k k ta.L zinti yapmıtlardır. bir imza atar!,, ğıftm ere yupu:ıu a arıyeye an ıvır ıvır ıvranmaz ! 

L 1( ta esir kabul ederler. Btm<lan 
1Ja,~. , I . . . Bugün camileri, müzeleri ve naklolunmuttur. içinde yeniden Yediğimiz dondurmalar §erbet-~l\.a. nu memur a e t ca t latanbul gümrüklerindeki ba. ~·· r sır ı re ıne San'atlar Akademisini geze<.f'k· dört yüz kadın ve iki yfü: erkeğin lerden daha soğuk, daha buz de-\laaade etmek ir.iu cı..,ncıı bir de l • l · a l i ! e b 
~~rgi almaktadırl~r. "' ierdir. Yarın Topkapı sarayım da zı memur arın ıt erı n sı _r ar çalışmaya başladığı u depodaki ğil mi? diyeceksiniz. Öyle ama 

c· gördükten sonra, Ankaraya ~!de- ettiklerine dair iyi bir fikir ve:-e- kadın amelenin çoğu T opkapt, dondurma başka, şerbet başka!.. 
b ıornale Ditalia bütün bunları 
"°'ıd ceklerdir. bilecek olan bu iffaa~ı, eğer do~ru Mevlanekapı civarmdan gelmek- Dondurma, mini mini c_ay kacıkla-.. ıktan sonra Habe§iatan impa- ~ 
•-.t l -o- ise, hükfunetin bütün özemine :·ıığ. tedir. riyle ağır ağır ve birer parra ve 
) 

0 r uğunun 1923 de Uluslar Sos- ,. 
... ~teaine girmek icin esareti ve e- Kızılay haftası men gümrill.lerimiz a.çık bir kapı Bu altı yüz amele ile Eyüp \'C birer parça yenir. Sonra o mini mi-
"1r k - haline sokulmuş demektir· Sütlüce f abrikalarıncla çalıtan ni katıkla ağıza götürülen bir pnr· ı açakcılıg'"'ını tamamile ortadan Du··n Kızıl Ay haftasının ikinci 
ıı:~d - Bu hususta ne diyeceğini cl~n binlerce amelenin sayısı bir kct.t çacık dondurma, hani bih:ıece-t' 

1
rmak idn koşulan esas sarta günü. idi. Dün gene aza kaydına 1

ay'" - ~ hir muharririmiz gü.nrük ba1~ii- daha artmıştır. Bütün bu amelel~- sinde de söylendiği gibi dil üatün-d "l edip ctmedig'"' ini 1<>rmakta- d d 0 l . . o vı d 
tr. evam e 1 mııtır. g e en sonra dürü Seyfiden ıormuıtur. Sevfi rin sabah ak!am geçtikleri Edime- de bir çok kaydırmacalar yapıla-

"--------~~~----~·~-·~·-
tayyarelerden vecizeler atılmıt · diyor ki: kapı - Akarçefme yolu ise çok rak ağızda bir hayli ıhkla~hn!ır, 
tır. "- Gümrük beyannamelerinin berbat olduğundan önümüzdel<i ondan ıonra yutulur. Şerbet ise a-l\f ısır Jı J ar gelecek 

d Geçen yaz olduğu gibi, bu yıl 
Saat on yedide de operatör muayene kısmını muayene me· kıt mevsiminde bu kadar amel~- ğız dolusu yudumlarla içilir. Onun 

Hazım İsmail tarafından radyo · murlarının doldurması lazımdır. nin latanbulun en bozuk yolu olan için bizim terbetçilerin çoğu §era rn . 
d evsımi adalar ve boğaziçin-e g • 
Jr il . 1eçırmek üzere bir çok Mısır-
di 

1 
eler latanbula gelecekler . 

t, 

da bir konf eranı verilmittir. Bu. 
gün de mekteplerde konferan,Jar 
verilecektir. 

Akai olamaz. Fakat o memur bu· buradan nasıl geçebiteıceği düşü- betlerini, ıularınr, ayranlarını so
nun aksi olduğunu, kendisini i<ur nülmesi icap eden bir mesele ol- ğutmak için kendilerine karı, buzu 
tarmak için de aöyliyebilir.,, maktadır. yahut t' !, cem. ~> : .,.. ' .:-mı de

•1~!~P!!=":!~~·.:.nda f Ş E H R İ N D_ E R !> L E R İ l 
l'et~ .dilsiz, sağır ve körler cemi- Ka dıko·· yu·· nu·· n derdi koku dan' ••• lCl~~rıın dün mukarrer olan top . 
di~· 111 ekseriyet temin edileme • 

"\I 'h 1 cı etle toplanamamıttır. Kadıköy okuyucularımızdan Mehmed Sumer im;ı:a. 1 
siyle aldığımız bir mektupta şu kayıd vardı: -o-v "Şehir dertleri muharririnin Kadıköy ile Haydarpa· 

Jıci azgeçmfş şa arasındaki Rıhtım caddesinden geçmesini 1'ica ede-
~ tnyager Nurettin Münt i, bir riz. Kuı·ı:etli bir esC1118 şişesini de beraberinde getirmeği 
~an ··1··1 · l )illt l o u erın gömü miyerek unutmaması tavsiye olunur.,, 

)ı:ı 1 lllaıı fikrini müdafa edi- Dün tam vaktidir diye vapura atladığım gibi karşıya 
~ rdu, Nurettin M·· · b f'k · geçtim. Maalesef yanımda bir esans şişesini de beraber 
~il untı u ı rın- . • . . 

1 
. . 

\>aıge · t · getırmegı ıhma etmıştım. 
ÇDıı§ ır. Hal olarak yapıldığı halde her nedense kimsenin rağ-

\> - o- bet etmemesi neticesinde şimdi itfaiye garajhğı yapan 
. ltf ~bgın telefonu kırmızı binayı geçince ağır ve devamlı bir koku burnu· 
1Siıı İ1Yeyi çabuk haberdar etmek ma çarptı. llerledikçe koku artıyordu. llerledikçe koku 
l~I'· 1lanbulun muhtelif s mt _ artıyordu. Sebebini anlamak için denizin yanma gittim. 
f ı:ı 1tıe kona k .hb e l Bir de ne göreym? 
~ ll!al't Ja i~a. ~a~ın ~ ar t~ : Kmk küfeden tutun da kağıt, bez parçaları. saman, 

l''fttıd Y ası. ıç 1§~erı baka~lıgı bir takım mahiyetleri meçhul çöpler, plsllkler elele ver-
an tetkık edılmektedır. miş ve bütün sahil boyunca uzanmış. işte okuyucumu-

zun esansı tavsiyesi bu sebepten ileri geliyordu. 
Bu acıkh yaziyeti soracak birisini aradım. Cuma ol· 

duğundan dükkanlar kapalıydı. Nihayet kayıkçı kılıklı 

bir adama yaklaştım ve sordum, bana şu cevabı verdi: 
- Buranın zaten pisliği meşhurdur! Kayıkları hafta· 

da bir kızağa çeker altlarını temizleriz. /lele lodos ol· 
du mu iş daha berbattır. 

- Acaba bu pislikler neden oluyor? 
- Evııeld lt:iğımlardan. Çünkü bütün bu semtin la-

ğımları buraya açılır. Sonra Haydarpaşa ile Kadıköy 
arasında her zaman kırk elli, hazan da daha fazla mav
na, motör falan demirler. Bunlardan atılan pislikler de 
rüzgarla hep buraya gelir. 

- Peki bunun önüne geçmek için ne yapmalı? 
- Haydarpaşaya kadar adamakıllı rılıtım yapmalı, 

denizi de derinleştirmeli. Sonra lcigımları boru ile daha 
derine vermeli. Koyda demirleyen motör ı•e mavnaları 
da bir intizama ko11malı-

ğil; kırlarda, bayırlarda, orman-
1.ırdaki kaynak, pmar, kuyu sula· 
rını ölçü ve örnek yapmalıdırlar. 

Kaç yazdır bakıyorum: 
Birçok zavallılar terbetçi dük-

kanlarının, ıerbetçi kovalarının 
önlerinde durmuılar; tıpkı çay, 
kahve içer gibi terbetleri dura du
ra, dinlene dinlene ve küçücük bi
rer yudum ala ala, zoraki içiyor· 
lar. Ne yapsınlar, başka türlü iç· 
menin imkanı yok ki!.. 

Ha kızgın lamba şi§esinin üze
rine kar suyu d~kmütünüz, ha ıı· 
cak havada, kan ter içinde yanar· 
ken hararetten kaynıyan mideni· 
zin üzerine bir bardak şerbet bo • 
ıaltmıtsınız ! İstanbul ferbetçileri, 
artık, ayarı dü:ıeltmeH, ccuz b-.:1 • 
duk ! ! diye buzu, yahut soğuk ha
va depolarını bu kadar israf etme· 
melidirler! 

Osman Cemal KAYGISIZ 



HABER - :Al<şam Postası 
~~~~=-========= 

• 

!Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

ı h v 
KURUN - Asım Us bugünkü ya

zısında Basın J(p.rultayından (mat
buat kongresinden) bahsederek bunun 
önemini (ehemmiyetini) anlatıyor ve 
Kurultayın gazetecüerle hükumet a
rasındaki münasebetlerin düzelmesi 
nokiasından ileri bir adım olduğıuıu 
söyliyerek Kurultaydan hayırlı ka· 
rarlar bekliyor. 

•• ( Baştarafı 1 ncide) 1 de olunur. Türkiye, tarihinin cere-
Tu rk kUŞU reyanmda uzun seneler türlii cil-

Türk kuşu adlı :Sivil havacılık veler içinde kalarak kendi müsta • 
cemiyetinin Ankaradaki üyeleri kil ve ulusal mevcudiyetini hiçbir 
(azası) yirmi gençtir. hadisenin, hiçbir kimsenin, hiçbiı 
yeni uçak 1 arı m 1 z arsıulusal tertibin veya lutfün sa • 

tk· b k d 
31 

. yesinde kazanmamıştır. Türkiye · 

Urn~ft1~çu(t sene .e) talınne yem nin oldum olası ve hele son devir
~~z ayyaremız o uştur. 

C01JJHURIYET - Ankarada ku· 
r:ulan "Türk hava kurumu kurulta
Yftt ndan bahsederek Türk lıava kuru
munun bundan bir kaç ay önce onun· 
cu yıldönümünü kutluladığını ve aza
sının 20,000 kişiye çıktığını yazıyor. 

Fakat bu yekunu az buluyor. ~uıusun 
en az beşte birinin bu kuruma dia ol
ması .gerekti" diyor. 

B nla ... h" m. ı • ır.J2llllltlltll1 m!!!ın~~"'ııt1rm 
u rm çogu ayrı aırrı şe ır ve , ............... : .. _ ............................... :· .. .. 

kasabalarımızın armağanlarıdır. •• •• 
Birçok memurlar, her ay aylıkla- U U 
rmdan paralar arttırarak hava 
kurumuna vermektedirler. Spor· Sin 
cular, maçlar tertip ederek para-
lar toplamakta, lzmir köylüleri U t Y 
arasında da, ilbay (vali) General 
Kazımın yardımiyle para toplan
mış, uçaklar (tayyareler) alınmış· 
tır. 

~ 
: 

Ve sonra devam ederek "bütün as· 
kerler saldınm için de korunma için 
de, en çok uçak filolarına ve hava or
ilularına güvenirler.,, demek suretiyle 
uçağa olan ilıtiyacın çok büyük oldu· 
'ğunu bildiriyor. 

Bu yazı şöyle bitmcl.:tedir: 

Avrupadaki talebe 
Cemiyetin şimdiye kadar 19 ta

lebesi Avnıpada yetişmiştir. Bun
ların 1'3 Ü mühendis, 6 sı öğretici
dir. 

"Ciğerlerimizi dolduran ve bize 
hayat veren havanın günün birinde 
zehirlenmemesi ve bize lmn kustur
nuınuısı için tek yol, havada cğenıen Cemiyet arsıulusal (beynelıni-
(hôkim) olmaktır. Bunu da yalnız lel) hava toplantılarına da adam· 
hava ordumuz yapabilir. Onu 1..-uvvet- lar göndermiftir. 
lendirmek için hiç bir fedakarlıktan ismet in ön Ün Ün 
kaçınmamalıyız-,, 

TAN - Jflalınıud Soydan, "barış SÖyleVİ 
işi,, başlıklı yazısında Japnoya ile Başbakan İsmet İnönü açı§ söy-
'Almanyanm uluslar sosyetesinden levinde şunları söylemiştir: 
çekilmeleri kat'i bir mahiyet tıl.mak ''Yakın bir zamanda dünyanın 
üzere bulunmakla beraber, buna kar- herhangi bir memleketinden hiç 
şılık Sovyct Rusyanın kazanıldığını, olmazsa bizim yakınımızda bulu· 
Fransa, Çekoslovakya gibi devletle-
rin Sovyctlerlc anlaştığını, Balkan· nan kıtaların herhangi bir tarafın· 
larda vaziyetin düzeldiğini kaydettik· dan kalkacak tayyarelerin ulaşa.
ten sonra Almanyanın vaziyetine ge- mıyacakları yurt kalmıyacak ve 
çiyor. Almanya, yeni andlaşmalara bunu baştan başa yılanak için ge· 
girmemektedir. Bunun sebebi bir sa· reken vakti bulabilecektir,,. 
vaşa siirüklenmcktcn çekinme.sidir. T 
Mahmud Soydan diyor ki: "Fakat o ürkiyenin sulhu sever, onu 
çekindikçe eninde sonunda kendisi· korur bir memleket olduğunu söy
nin de kaçınanuyacağı bir savaşın !iyen ismet lnönü, "beynelmilel 
çıkmasına gardını ediyor.,, barışı,, §ayet bir gün bozulacak o-

ZAMAN - Bugün Ankaralla top· lursa her ne bahasına olursa olsun 
lantılarına başlıyan Matbuat kongre- bunu ön1emek bizim kudretimiz 
Gi.riden llalıseden "Zaman,, imzalı baş içinde değildir!,, 
yazıda "lıükıimctin böyle bir kongre "Arkadaşlar; 
toplanmasını arzu etmesi ve lıatt{i o-
na önayak olması, Türk Jlatbuatına Size bir acı hakikati daha 
nihayet bir kıymet ve elıemmiyet ver- söylemek isterim. O da tayyareci
mek istemesine deUilet eder., denile- liğin nlayıfh ve aklıllı geçinen · 
rek lıükumetlerin §imdiye kadar oa· lerimiz gözünde bile ucuz ve kolay 
zetelerc gösterdikleri alfıkanın anlan bir silah zannolunmasıdır. işe ya • 
bir takım kanuni bağlarla bağlamak-
tan ibaret kaldığı, matbuattan edUc- rıyan orta bir tayyare aşağı yuka· 
cek istifadenin hiç dlişünülmcdiği ile- rı 60 bin liraya alınır. 60 bin lira· 
ri sürülmektedir. hk tayyareyi daima i~ hazır bir 

Zaman, şimdiki matbuat kanunu- halde tutmak ~in her &ene 60 bin 
nun, gazetelerin gelişimine (inkişafı· lira harcamak lazım gelir. Bu bir 
na) engel olacak çok şiddetli madde· sırç.adır, alrrsınız ve bir lahza için· 
ler b11lundujju düşüncesindedir. Bu de harap olduğunu ve hiç bir işe 
itibarla kongrenin yapacağı en iyi işin yaramadığını görürsünüz.Bir tay-
nıatbuat kanununun değiştirilmesi · d · "f h b 
l 

yareyı aıma vazı eye azır u -
yo unda bir karar almak olacağını . . . . . 
yanyor. Jundurabılmek ıçın o tayyarenın f ıa 

Posta n·zamnamesi 
Yeni hazırlanan posta ve tel • 

graf teşkilat nizamnamesi bit • 
mek üzeredir. Iıtanbuldaki 'teşki 
lat ta genişletilecektir. 

Bu arada 1stanbulda bir mer -
kez müdürlüğü ihdas olunacak, 
posta, telgraf, paket müdürleri 
merkez müdürünün muavini ola
caklardır. 

Me teblilerl 
gezin s· 

Mülkiye mektebi talebeleri 
·dün Boğaziçi ve adaya bir ge • 
zinti yapmışlardır. Gezinti çok 
eğlenceli olmuş, geç vakit dönül
müştür. 

-0-- • 

Es af Bankasında 
Tesisat dört yüz bin liraya ya

pılacaktır. 

Tasfiye halinde olan lstanbul 
Esnaf bankası hissedarlar heyeti 
3 haziranda toplanacaktır. Bu 
top1anbda, ta~fiye heyeti azala . 
rına, aralarında işleri payla§ma . 
ları için s lalıiyet verilecektir. 

tmı her sene bütçeye koymak la -
.zundır. 

Arkadaşlar, bir iki sen.edenberi, 
bilhassa geçen seneye nisbetle bu 
ıene hava kuvvelerini artbrmak i· 
çin bütün memleketlerde, hele bü
yük memleketlerde aşırı bir faa -
liyet vardır. Büyük devletlerin fa· 
aliyetlerinin şu noktada esaslı bir 
önemi vardır. 

Büyük devletlerin gelecek ha · 
zırlanı§ları herkesin genliği üze· 
rinc etkin bir manadadır. Gele -
cek ihtimaller her şeyden evvel 
büyük devletlerin siyasaları ile 
belli olur. Büyük devletlerden her 
biri geçen seneki tayyare bütçele· 
rini, bu ~en.e en az iki misline ya· 
kı'-1 artırmışlardır. Geçen ser.eki 
bütçeleri 75 veya 100 milyon Tiirk 
lirası ise hu seneki 150 veya 200 
milyon Türk lirası olmuştur. 

Meydana getirilmiş ve getiril· 
mek istenilen tayyarelerin sayısı 

binleri aşmaktadır. Bundan iki 
sene evvel bin tayayresi olmak yer 
yüzünde en büyük hava kuvvetine 
malik olmak gibi idi. Amma için· 
de bulunduğumuz zamanda bu bin 
hiç olmazsa iki veya i(ç bin ile ifa· 

. 
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sın kurultayı bu sabah açıldı. içiş· 
leri Bakanı Şükrü Kayanın ve Ve
dat Nedimin nutuklarından sonra 
ismet İnönü kürsüye geldi. Çok al· 
kışlanan bir söylev verdi. ismet 
lnönü bu toplanışı bir fırsat bile
rek bugün Türkiyenin en büyük 
meselesi olan hava meselesinden 
bahsetmek istiyeceğini .söyledik
ten sonra söıe başladı ve ezcümle 
dedi ki: 

" - Bunca münasebetsizlikler· 
den, çirkin hadiselerden uğra§a, 
uğraşa kurtardığımız Tiirl<iyeyi 
kafi derecede ve az zamanda tec
hiz eylememek yüzünden tehlikeye 
bırakmamalıyız. Bunu anlamak ve 
anlatmak birinci derecede matbu· 
abmızın vazifesidir.,, 

ismet lnönü bu tehlikeyi herke
sin ailesine, tanıdıklarına bildir
miş, her fırsatta Tayyare Kuru· 
muna yardım edip etmediklerini 
sorması lazrmgeldiğini, bu soruş· 
tunnanın verimli şonuçlar (neti
celer) vereceğini bildirdi. 

lsmet İnönü söylevinin diğer bir 
yerinde bütün devletlerin hava 
tehlikesi ile uğraşmanın bir fan
tazi olmadığını bunun çok ciddi 
bir mesele olduğunu söyliyerek. 
teknik ve fenni taraflarla uğraş
mak lazımgeldiöine dair rrazeteci
lerin dikkatini uyandırmışbr. 

Nutuktan M>nra asbaşkanlıkla

ra (ikinci reisliklere) Necip Ali, 
Trık Us, Ahmet lhsan seçildi. Faik 
Reşit, Balıkesirde c:ıkan Türk dili 
neşriyat müdürü Kenan kat~Hk
lere seçildiler. Hay:for Rüştü (De
nizli) iş birliği komisyonu başkan· 
lığına, Ziya Gevher (Çanakkale) 
meslek komisyonu b8.!kanlığma 

Asını Us kültür komisyonu ba~
kanlığına seçiL-:ler. Yarın Türk 
Kuşunun yeni ahasında n ... - ... ~··tıE' 
inme tecrübeleri yapılacaktır .. 

uıtıJllr..u~nuifilUJl~ımJll!:iUJISk!!l!IC~~ıll!tml~Hmltnın 

lerde ergin ve ulusal varlığı yalnız 
kendi yaşama kudretine ve kendi 
varlığına borçludur. (Alkışlar). 

500 uçağa ihti
yaç var 

Binlerce tayyarenin sözü geç· 
tiği bir çevrede, Akdeniz çevre . 
sinde, Avrupanın şarkında dün • 
yanın en büyük siyasi cereyanla-
ınm binlerce senelerden beri en çok 
.• kaynaştığı bir çevrede bizim en 
az kaç tayyaremiz o1mnsını ister
siniz? 

Hiç olmazsa 500 tayyaremiz 
olmalıdır ki, Türkiyenin varlığı 

nı müdafaa etmek için az çok ye· 

ter bir kuvvetimiz olduğunu sana· 
bilesiniz. Türkiyenin bulunduğu 

alanda sıyasal akıtlara kartı ha · 
n , insanlık ve medeniyet bakı · 
mından faydalı bir etki göstere -

bilmesi için de bu 500 tayyarelik 
kuvvete ihtiyacımız vardır. Bu • 
günkü tartlara göre en az bir ra• 
kam olarak söylediğimiz 500 tny 
yarcyi elde edebilmek için her se-

zd 
ne 30 milyon lira tahsis edebilme· 
lisiniz. Açık hakikat bundan iba· 
rettir. Biz ·r.n tayyare cemiyetinin 
memlekette tedarik edebildiğ hu• 

nun onda biri değildir. 
Bir defa bilmek la • 

zımdır .ki, bütün 
da havadan saldırma 

dünya
hareketi 

bundan hatta be§ sene evvel zan · 
nolunduğundan çok daha mües · 
sirJir.. Türkiyeye ait olarak her 
Türkün, her türk vatandaşın be
nim ağzımdan ~iterek ve acı o . 
larak bilmesi lazımdır ki, Türki· 
ye için hava tehlilcesi vardır. 

Türkiye !havadan bir taarruza 
maruz kalıp ve hu taarruz mem· 
lekeli harap edebilir. Tatlı §eyler 
söylemiyorum, Amma hakikat 
bundan ibarettir. 

Arkada§lar, bugün memleke · 
tin müdafaa vaziyeti olarak yal · 
nız sıyasal vaziyetimiz değil, fa · 
kat teknik ve coğrafi durumları· 
mız itibariyle Türkiyenin nazari 
olarak maruz kalacağı taarruz ih· 
timalJeri denizden, karadan ve 
havadan kısaca müta1ea edilebi . 
lir. Türkiyenin milletin fedakar • 
lığı ile ikmal olunan müdafaa im· 
kanları karadan bir taarruza uğ . 
ramak halinde kendi müdafaası . 
m temin etmeye multtedirdir. 

Hatta yalnız kalsa bunu yakın 
tarihten kuvvetli misallerle eöyli · 
yehiliriz. Silahın bir memleket 
her köşesinden hiç olmazsa sekiz 
devlet tarafından istila olundu. 

Elimizde hemen hiç vaııta 
yokken kendi memleketimizi ko
rumasını ve yabancıları toprak -
larmuzdan sürüp çıkarmasını 

pekala bildik. (Alkı§lar). 
A§ağı yukarı denizden de uğ· 

rayacağımız hücumlara kar§ı ka
fi deniz müdafaa araçlarımız ol

mamakla beraber mücadelemizi 
devamlandrracak kuvvetlere mali· 
kiz. 

Havaya gelince: 
Havaya kafi derecede önem 

verdiğimizi 2öyleye::neyiz. Hava 
saldırışlarına karşı memleketin 
korunması için arzu edilmesi ge • 
reken çok noktalar vardır. Türki • 
ye bir hava tehlikesi altındaclır. 
Hava tehlikesini bütün dağları • 
mız çok mamur olmıyan geniş sa· 
balarımız kolaylıkla önleyebilir 
zannı ham ve yanlış bir zandan İ· 
barettir. Bugün tayyarenin üstün
den geçemiyeceği bir dağ, yeryü • 
zünde görmiyeceği bir köşe kalma 
mıştır, Memleketin §U ve bu köşe· 
sinde yapbğımız fabrikalar, mek • 
tepler, müesseseler ve yetİ§tirme • 
ye s-alıştığımız çocuklarımız hava· 
dan vukubulacak taarruzlara kar· 
şı açıktırlar. 

Para nasıl 
bulunacak? 

Biraz evvel devlet bütçesinden 
temin etmek imkanını anlattım. 
Devlet bütçesinden hava müdafa· 
a ı için böyle yirmi otuz milyon 
liralık paraya bugün ve yarın ıı.yı • 
rıp kar§ılmnak imkanı yoktur. 

Arlcadaşlar, bir devlet bütçesi 
için normal olarak alınması müm· 
kün olan bütün membalara temas 
ettik Biz bir memleketin f enniğ 
ve tedrili bir surette ilerleyip a • 
çılması için el koyabileceğimiz 
varidatların ve vergilerin hemen 
hepsine el koymuşuzdur. Biz bila
kis bütçemizin artırılması için Ö· 

nümüzdeki senelerde iki e!aslı 
tedbiri takip etmek yolundayız. 

Bunlardan biri&i; iyi ekonomik 
tedbirlerle memleketin zenginlen· 
mesi, ikincisi, vergiler üzerinde 
hatta icap ederse indirmek sureti· 
1e ıslahat yaparak memleketi ted -
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Bir çocuk bulundu 
Mecidiye köyünde çemenlikte 

Şehreminli Niyazi bir haftah~ 
bir kız çocuğu bularak karakol& 
götürmüştür. Çocuğun babt1srıı• 
Akdoğan, kendisine Ayten kodJ' 
rak dü§künler evine göndcrilınir 
tir. 

Silah atmış 
Dün gece Hatice Sultan :mahal

lesinden geçen terlikçi Mehıııel 
bavaya·iki el silah atarak halle 
heyecana vermiş, yakalannJJ§ · 
tır. 

Kavga ettiler 
F eriköyünde Baba Şahin so 

kağında Manolun mandırasındı 
çalııan Yakupla Vahap kavga el 

mi§ler, Vehap değnekle Y akııb~ 
dövmüş ve başından yaralaınıŞ · 
tır. 

rici fakat emin bir surette bütçe ' 
sini artırmak yoluna gitmekteyiı 
Şimdi biz bu yol üzerindeyiz. Se' 
nelerce bunu takip etmek mecbtl' 
riyetindeyiz. Görüyotı)unuz, de\1 ' 
let bütçesinden hava için 30 ıııil• 
yon lira verebilmek icin bir çot 
&eneler beklemek la;nndrr. h11 

bu birçok seneler için TürkiyeoİI 
bir hava tehlikesine maruz olııı'' 
yacağma dair bu milletin iti~1 

edebileceği bir teminat elde ede' 
bilmesi lazımdır. Böyle bir teııır 
natr l:imse size veremiyecektir. 

Zenginleri iyi 
dinleyin ... 

mit olduğumu zannediyorum. S 
yük Kurultaydan ricam, hiç 0 

mazsa vakti hali yerinde olan b 
ailenin senede 20 lira vermek O 
zere kendi ihtiyariyle Türkiye" 
maruz olduğu hava tehlikeSİ 
bilenler sıraamda adını bir dee 
re yazdmnaaıdır. Türk h va ) 
rumuna daimi aza olarak seııt 
vakti hali yerinde olanlar diyo~ 
hiç olmazsa 20 lira vermeyi t1• 

hüt etmelidirler. (Hayhay ~ .. 
ri) Bu suretle birkaç yüz bin " 
temin edebilirseniz esaslı bir ~ 
dat elde edilmi§ olur. . 

• Amma ha a tehlikesini ~~ 
lenler listesi içinde olanlarda11 . 
taahhüdünü senesi zarfında ifıJ e 

miyenlerin isimlerini ilan etıS'~ 
için tayyare cemiyetini serbest V 
rakmahsmız. Esaslı olarak 
yurt müdafaasına temas eder~ 
ciddi bir tedbir almalıyız. Bii l , 
Kurultayı te~kil eden arkad&t; 
devletin gerek resmi ve gere!; · 
sui hayabnda görgüleri ve te6 
leri geni§ olan arkadaşlardır· . 
defa Türkiyenin hava teh1i1'e~ı 
maruz olduğunu görüp anlnlfl ,. 
beraber buna bir tedbir bU~~ 
behemehal vazifem iz oldUğ'IJ 
kabul ederiz. ~ 

Kahramanlanrrı' 
var 1.. i 

T.. ) . ' h hlİJ;eS ur uyenın ava te 6 
maruz olduğunu bilmeliyiz v~;· 
lem.eliyiz. Tedarik edeccğ• de 
araçları kendilerine emanet e dl 
ceıiimiz kahramanlarnnız v~r il 
( ş;ddetli alkı§lar) Emin ° :i 
arkadaşlar, sizin vücuda ge ıJ 
ceğiniz 500 tayyarelik bir hıı:,s 
losu Türkiye havasını korUpe 
imkan verecek yüksek bir k.tı dı e 

El. ıı 
ola~aktır. ( Alkı§lar) U.11 

da"1llarımız, milli ~stidad~ıı 
kadar yüksek iken bu ı:nilletıııt~ıı 
niyetini temin edecek vıısıe~ 
vaktinde görmüş ve bulup ~ıtel 
olmamaktan dolayı Türk ıııı ~ 

• · ve 
nin büyük me~faatlerını ttı' 
yüksek geleceğini sarsıntıY" r-' 
ruz bırakamayız ve bırakJUlY 
ğız. (Alkışlar) 
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Biır Aşkın 
Hikdvesii 
ı;~:·;~. l :·"'' 

Olüm nasip c1eti1mit. pomı., ~- .ayleme .. 
a..diaiai wmub w Sok pçme • Huta bakıcı, bqmı ..Uadılrtaa 
et. lmtf4Mnm h•atalwn..mde 80DI'&, ilin etti. 

Yamı: KADiRCAN KAFU No. 15 
,&rlewbü laÇtl .. Hl•ile olduia -6- - Yavrun biiyiiJiip de seni ilk 
rilenk tlotam lmmma naldedil • defa olarak •anne!,, di1e çaiın:biı 
di. •=en .... ud olacekam .. Onu, bir 

Ve itte, harada, Şubat aymm rün biJ'imüt bir km, IODI'& plin • 

~ 1 •• J.. " • d k • b b bir soluk gününde kar parçalan lik haline selmit söncebm .. An· wum aoşegın e ı a asına mı, :::=~~~inde ::~=.-...::"'üze· 
• 1 • • • k rt k l dı Soma, aaatler biribirini takib t- s . kız dinci'" sevgııısını u armılJa mı oşma llJ l ti. ~~idikba~inneo~- 1 y=~i:..b~bireot-

catmı b&li tayın edemıyordu. kunlukla aeyretti. Ona giilümeecli. 
- Ba açık denizlerde, tek ha • can ve 1Jatm o iJi llalpli yilit ada. tepeaiae iai,ordu. Biru eoma ela Maddeten, manen tamamiyle Büyük feliketleri geçirdiii za • 

tına, bunun ne iti Tar? ma ~u olduiuna inlrl1" etnri • im vdma dütecek 'ft ortabk lro- bitmif, yatajmm içinde yan can • manlardanberi, ilk defa olarak yü. 
8'iamen reia, ilendi IOl'IUIUD& yontu.. yu bir lmraaJıia gömüleceldi. ıız, yatıp duruyordu .. Kirpiklerin- refinde bir ferahlık duyuyordu. 

Cevap veremiyonltı. Hall>uki timdi, ileride F emando Hiilmen reia Sicilya 1nJı1arma de iri göz yaılan birikiyordu.. Balili içine yepyeni bir mevcu-
Her fıalde m6him bir teY ol • ,mi alçak, imafnz bir adamın e- IÜl'Üllür aibi seçiyordu. Meaina Bunlar, y&V&f yaftf, yanakların • diyet sirmiıti ... Kuc•jmda bir m .. 

..rı,c1r. Turpt rehin filon o linde olan eevsiliaini de diiftin • li••mmn timalindelri buruma bir- dan J1mll'luweta t.fladı. lek yabfordu !. 
laraRarda olduğuna ılre, acalJa. meai llzımdı.. c:l..bire kındacak, bö,leliJde u • Samiye, hem kendisi için, hma • • • • • • • , 
'8- bukma mı uiradı? Kml O .-e olacaktı?. akta iken kiaweye ıöriinmiye • de Jale için afbyordu. Çocaiunan Genç hdm, çocuiu lmcafmda;. 
kadqadan yardım mı bti7ecek· Oliim dltelbKte ean defa oilunu celm. L••nm bqıamdan ı• - tatlı ve ymnuıek leli, kalafmı ok· yolda yürüyordu. 
fi? s&mek Ye ona ldmhilir neler .ay· çerken ondan fiiphe ebeler bile pyordu •• Batım hafifçe yutıktan Saat, altı vardı .. Kalabalık, ıit• 

Hümen a• JCm1 Kadırpnm lemek isteyen w...ın.1111, yoJga mbnadan kimee yet ..... di. E- kaldırarak ona balayttrdu. Bum. tikçe keaiflepnifti •• 
dtbaenini biraz iskefe,.e çevirdi •• Beıdrie'e mi kCJtmahydı?. ier IJir karaJml ıellliai .f"ılen yak- fizerine, aflamuı bo.bütün artı - EYi olanlar, 8teberi ahqlar, pa• 
baadotnı fmlanııcm üstüne yü • OnceFemandoyı kovalamalı, lapna o a.'ftlbyı denbin dibine yorcla. ketler yaptırmqlar, hızlı lmlı ya. 
liWa. • ananla lrosunu payl&fbktan w yolle•lıir itten bile deiWli. - Ceeareti elden lnrakme, ,a~ riiyor]anfL. ltçUer bile mes'addu • 
Yarım aaat ıeçmeclen ahorde -aenç km lmrtardıldan IOlll'a ba - Htiamen reiı §Öyle düfÜDÜJOr - rum.. Onlar da miiteTazi kazmıçlarmı 
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!<adını~ra_~sıo_!~r.: .. •• Yakın tarihten 
Evlerde kazaların onune I ki 
geçmek için ne yapmalı? k an 1 yapra ar 

Evdeki kazaların ekserisi dü
şüncesizlik ve dikkatsizlik yüzün
den ileri gelir. Jlk sağlık yardı · 
mını bilen ibr kadın bu gibi had İ· 
selerin vereceği acı ve iztırahı 
mümkün olduğu kadar azaltabi . 
lir. Burada size gündelik yaşayı . 
şınızda en çok karşılaşabileceği
niz kazaların bir listesi yapılmı~ · 

tır. Bu listeyi akılda tutmak fay. 
dalı bir iştir. Ancak bir kazanm 
önüne geçmek, onu tedavi etmek
ten çok daha iyidir. Bunu da ha. 
brınızda tutunuz. 

dııarıya atacaktır. Eğer yaıar- ittihat ve Terakkinin eski Çan kın ka tib 
ması bir cismi çıkarmıyacak olur- mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 39 
sagözünüzünüstkapağınıaltka. ---------------------------------------------------------------------------------------

pağın üstüne çekin; ayni zamarı- " Bırakın beni, tutmayın... Ben bir şeyden 
da da burnunuzdan şiddetle süm- A 1 k 1 
kürün. Butedbirlerdefaydaver· korkmuyorum.. Si aca sam ası ayım.,, 

Cüiilı Döıemeler : 
Bu gibi döşemeler hele çocuk

larla yaşlılar için daima tehlike 
kaynağıdır. Yol hasırlariyle halı 
larının iki başlarının altına lastik 
bir şerit dikmek tehlikeleri çok el· 

zaltır. 'Bu şeritlerin altındaki kı· 
srm hiçbir vakit crlalanmamat.
dır. 

Yakılmq Kibritler: 
Gaz kokan bir odaya hiçbir va 

kit elinizde çıplak bir ışıkla gir· 
meyiniz. Eğer böyle yaparsanıL 
tiddetli bir infilaka sebebiyet ve. 
rebilirsiniz. 

Çürük l•kemleler: 

Ayağı yerinden oynamış, çivi:ıi 
gevıemiş iskemlelere oturmak, Y""· 
hut duvara birşey asmak için bun 
ların üstüne çıkmak tehlikelidir. 
Bunlardan dütmek ihtimalleıi 
çoldur ve düşme neticesinde ka· 
fatası yahut belkemiği zedelene· 
bilir. 

q~;re~ik; 
Elbiseleri ~ve baıka e~yayı ev 

içinde gazla temizlemek çok teh. 
likelidir. Çünkü petrol yahut ben· 
zin çok çabuk ate, alır. Bu gibi 
işler daima evin dışında, açık ha
vada yapılmalı ve elbiseler kuru 
yuncaya kadar dışarda bıraklİ· 
malıdır. 

Boğulma: 

Eğer çocuklardap birisi madeni 
bir nesne yahut para yutma1< yü
zünden boğulma alametleri göste
rine, onu hemen ayaklarından a

ıağı asmalı ve sırtına şiddetle VU· 

ru1malıdır. Sonra parmağınızı 
çocuğun ağzına sokun; parmak, 
yanağa yakın tutulmalı ve yaban
cı cismin altına kadar sokularak 
bu cisim neyıe dııarıya çekilmeli
dir. Eğer soluk alma, kesilecek O· 

lursa, sun'i teneffüs yaptırılma
lıdır. 

Zehirler: 
Evde lizol ve buna benzer ze 

meyince doktor gelinciye kadclr 
gözü ışıktan korumak için temiz 
bir bezle örtün .. 

Elektrik düğmeleri: 
Parmaklarınız ıslak ve yaı iken 

katiyen elektrik düğmesine dok'1u 
mayınız. Şiddetli elektrik çarp
masına maruz kalabilirsiniz. Bil
hassa hamamlarda ve banyolarda 
bu gibi işten mümkün olduğu ka· 
dar sakınmalısınız. 

Dağınıklık: 

Eve ait fırça, süpürge, faraş, s\.· 

kovaları ve bunlara benziyen eşya 
rasgele yerlere ve bilhassa merdi
ven basamaklarına, karanlık kc 
şelere bırakılmamalıdır. Bunlar 
gelip geçenlerin ayaklarına takt· 

larak onları düşürebilir. Hele ö 
nüne ardına bakmıyarak yürüyen 
çocukları ciddi tehlikelere maruı 
bırakır. 

Radyo: 
Eğer evinizdeki radyo kulaklı 

cinsinden ve evin eJektrik tertiba

tına bağlı ise, kulaklar kulağınız· 
da iken makineyi çalıştırmağa bat 
lamayın; makine itledikten son· 
ra kulaklıkları takın .. 

Ayak Bileğinin lncinme•i: 

Ayağınız burkulur, yahut aşık 
kemiğiniz civarından incenirsc 
niz, hemen sırt üstü yatın ve a · 

yağmızdan potinle çorabınızı ya
vaş yavaş hiç acıtmadan çıkartın. 
Sonra da sırasiyle soğuk ve sıcak 
pansuman yaptırarak hiç kıpır · 

danmaksızın istirahat edin .. 

hirli antiseptikler varsa şişeler -----------------------

•muhakkak çocukların ulatamıya . --------------1! 
cağı yerlerde tutulmalı, daha iyisi 
kilitli dolaplarda bulundurulmalı
dır. 

Göze Giren Yabancı Ci•imler: 
Gözünüze bir şey girdi mi ka· 

tiyen uğuşturmayınız. Çünkü göz 
uğuşturulunca o nisbette daha faz 
la gömülür. Belki de göz yaşlcı· 
rınız onu kendiliğinden yıkıyaral• 

Parasız 
Musiki dersleri 
Binbirdirek Işık sokak Musiki 

Yayım J{urumu. 

Hergün ikiden sonra müracaat 
, .......................... ı:...----• 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci !<itabı 

j. Rasin Külliyatı 
Meıbur Rasin KüHiyabnın dördüncü ve son cildi çıktı. Ter· 
cüme, üıtat H. Naıımındır. Bu büyük bir irfan mahsulü Ye 

zorla bir himmettir. Mfttercim her iki dile bOtün inceliklerile 
adet. hlkim bir halde olduğundan her dört cilt birer Abide 

t~şkil etmişlır. Tebrık ve tavsiye ederiz. 60 kuruş. 

Fakat bu hal pek kısa bir müd • fesinden çekilmeye mecbur kalma· 
det devam etti. Düşündüm ki be • sı suretiyle neticelenmiş .. 
ni Maltaya sürecek olsalardı, bu Ben cigarayı kuvvetli nefesler • 
kararı bana daha evvel hapishane- le çekiyordum .. Mehmed Ali etra· 
de tebliğ etmekte ne mahzur var • 1 f ına bön bön bakınıyor. O da, ben 
dı?. • de İpten kurtulduğumuza daha hiç 

Bir idam mahkumuna kararın emin değiliz ... 
değiştirildiği böyle mi tebliğ edi • Ayıldığımın beşinci dakikasın -
lir?. Bu aözler beni oyalamak için da dışarıda bir gürültü oldu. Et -
uydurulmuş bir yalan olmasın?. rafta (paşa geliyor, paşa geliyor) 

Bütün bu noktaların aydınlan • diye sesler duyuldu .. Çok geçme • 
ması lazımdı. Doktor şırıngayı den mahmuz şakırtıları içinde 
yaptıktan pek az sonra ayıldım.. Nemrut Mustafa içeri girdi. Kaşla
y attığım yerden şöyle etrafıma ba rı her zamanki gibi çatıktı .. Oda • 
kmdım .. Merkez kumandanı E - ya girer girmez gözü bana ilitti .. 
min, yanında bir erkaruharb mira - Yüzünde iblisane bir sırıtma be· 
layı ve daha bir kaç zabit olduğu lirdi. Benden aonra salonun öbür 
halde ayakta duruyordu. köşesine döndü, baktı .. Ben de ay-

Deliliğimin ! verdiği bir itiyatla ni tarafa baktım ve bir köfeye bü
birdenbire yerden frrladım .. On • zülmüş ayakta duran Mardin mu • 
lar korktular, geri çekildiler .. Mer· tasarrıfı Nusreti gördüm .. Onu da 
kez kumandanı Emin, inzibat as • askeri tevkifhaneden getirmişler -
kerlerine: di. Nemrud Mustafanm bir hana, 

- Gelin, tutun §U herifi! diye bir de Nusrete bakışı çok manidar-
bağırdı..... dı. 

Askerler koşarak beni yakaladı- Ben Nusrete bakmaktayken, o • 
lar. Ben bir taraftan onların elin • daya iki İngiliz zabiti girdi .• Nem· 
den kurtulmağa çalışıyor, bir ta - rud Mustafa ile kulak kulağa bir 
raftan da şöyle söylüyordum: şeyler konuştular ... Zabitlerden bi-

B k be · B rinin elinde küçük bir kağıd vardı. - ıra ın nı, tutmayın... en 
bir şeyden korlanıyorum.. Asıla • Konuşma bitince bizim işideceği -
caksam asılayım .. Yalnız bir hoca miz kadar yüksek bir sesle: 
getirin, dua edeceğim, o kadar - Y es; olrayt ! dedi ve elinde 
yeter ..... Vahdeddin haininin pa. tuttuğu kağıttan birşeyi kurşun ka
cavrasını dinlemeye lüzum yok.. lemle çizdi.. Bu SITada Nemrut 
Teessüf ediyorum ki hastayım.. Mustafanın mel'un ha.Kışları bizim 
Hastayım .. Bayılıyorum.. Yoksa üzerimizde dolaşıyordu .• 
metanetimi mu haf aza ederim.,, Bizi İngilizlere teslim edecekle -
Kumandanın emri üzerine beni rini anlamıthm .. Nemrud Mustafa 

ismi okundu .• Onu da benim yanı
ma getirdiler ..• Bizi dışarı çıkarır• 
larkcn mutasarrıf Nusretin: 

- Paşa! Maltaya gidecek olan 
arkadaşların içinde ben de vardım 
diye bağırdığı, Nemrud Muıtafa • 
nın da bozuk şivesiyle: 

- Senin daha muamelen bit -
memittir, sen burada kalacaksın, 
dediğini duyduk ... 

Halbuki; zavallı Nusreti ertesi 
'gün Beyazrtta astılaT. 

Bizi, merkez kumandanlığının 

merdivenlerinden indirdiler. Aşa
ğıda on beş kadar silahlı İngiliz 
askerinin muhafazaaı altında bu .. 
lunan bir kamyona bindirdiler •• 
İngiliz neferleri de yanımıza at -
ladılar.. Süngülerini bize doğru 
çevirdiler.. Kamyon hareket etti 
ve içinde İngiliz zabitlerinin bu • 
lunduğu bir hususi otomobil taki • 
be başladı ...• 

Mehmed Ali ile kamyonun bir 
köşesine büzülmüş konuımağa. 
başladık •.. 

Ben -- Arkadaş! Biz Mal taya 
filan gitmiyoruz.. Bu keratalar, 
öyle bir denaet işliyorlar ki, akla 
ve hayala gelmez.. Halka dehşet 
vermek için idam hükmünü lngi • 
lizlere tatbik ettirecekler.,, 

Rahmetli arkadqun §Öyle bir 
düşündü .. Ve !U cevabı verdi: 

Eli . d 1 . • ,~111 nJ -- erın en ge enı gerı KOY • 

l M'll lb b. ·· ıc.lr' masm ar.. ı ete et ır gun ın ı• 
karnımızı alır ...• 

Kamyon, Fincancılar yokuşunu 
takiben Sultanhamamına geldi ..• 
Oradan ilerledik, Y enicami keme-ya: 

bir sandalyeye oturtuyorlar .. Ben, 
Emin (paşa) dan bir sigara isti • - Paşa, paşa! Bu hareketiniz rini geçiyoruz .. Kalbim müthit bir 
yorum .. Hemen tabakasını çıkara- denaetin, alçaklığın en büyüğü - ı tazyık altında kuvvetli kuvvetli 

dür. Bizi onlara teılim ediyorsu - atıyor ... rak içinden bir sigara alıyor ve 
bana uzatıyor. Arkadan da bir nuz .. Bu adamlar bize işkence e - - Acalıa darağ çları Eminö .. 
kibrit çakıyor.. decekler,.. Asacaksanız asın da nünde mi kuruldu? şüphesi bey .. 

kurtulalım... nimi kemiriyor .. Kamyon döneme· 
Emin Paşayı şahsen çok iyi ta • D d' e ım .. Divanıharb reisi, bana ce· · k l d · d f 1 nıyorum .. Fakat deliliğime onu da cı ıvrı ma an yerım en ır aya "' 

vah bile vermedi .. Yanındaki İn • rak süngülerin arasından uzanı • 
inandırmak için kendisini hiç tanı- gilizlerle tekrar bir şeyler konuş • yor ve Eminönü meydanına bakı "' 
mıyormuşum gibi soruyorum: İ 

- Sen kimsin?. 

- Merkez kumandanı Emin! .• 
Bu cevabı alır almaz sigarayı 

sur atma fırlatıyor ve bağrıyorum: 
- Benim, senin gibi bir adamın 

cıgarasma ihtiyacım yok ... 
Merkez kumandanı bu hareketi

me çok müteessir oluyor.. Fakat 
hiç ses çıkarmıyor .. Ilu sefer, onun 
yanında duran erkanı harb mira -
layı bana bir cigara uzattı. Ciga • 
rayı alırken ona da ayni suali sor· 
dum: 

- Sen kimsin?. 
- Merkez kumandan muavini 

Müfid!.. 

- Senin cigaranı alırım .. dedim 
ve yaktım .... 

Müfid, şimdi, Kırıehir saylavı -
dır. Sonradan öğrendim ki, ben o
dada baygın yatarken ikinci r.lef a 
omuzlarımdan tutan ve: 

-- Oğuz (bey) kendine gel!.. 
Maltaya gideceksin... idamdan 
kurtuldun, diye müjde veren ken -
disiymif···. 

Benim merkez kumandanı Emin 
(paşa) run cigarasını suratına fır· 

tu. ngiliz zabitlerinden birisi yorum.. Ortada hiç bir şey yok ... 
elinde kağıdı okumağa başladı.. Köprüyü geçtik ... Sağ tarafa, rıh .. 

llk defa benim ismim okundu .. tıma kıvrıldık Oradan ikinci rıhtJ
lnzibatlar beni tutarak kapının ma geçtik .. Ve Arapyan hanmı1' 
ağzına aldılar. önünde durduk .• 

Benden sonra Mehmed Alinin ( Det'amı var> 

E. NEŞ'ET 
KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimesi sizi bü
tün bu hastalıklardan kur:arır . 

Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler içerisinde 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Deposu: Ankara Cad. No. 88, 
lstanbul. 

Bir aaat satın almadan eVYel 
Bütün dünyada meşhur 

R E V U E saatlerinin 

latarak muavinin cigarasını kabul Yeni kolleksiyonunu göstermesini 
edişim bir mesele olmuş .. Müfid - saatçinizden isteyiniz. 
den füphelenmişler .. Ve bu küçük ı· Umumi deposu: !stanbul, Bahçekapr Taş han No.19 

cigara ikramı hadisesi, onun vazi· •••••••••••••llİ••Iİİl•İııl••m•••••ll..., 



...___ 2;J MAYIS - 193:> HABER - Akşa·m Postao:ıı 
~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~- -~__,""""='"" ............... =""=----=--=.-~~---~~-- ~-_;;_._ ~~~~-~ .. ~~--~~--- 7 

ULUS KIZI 
1 1 ~r::::::::::::::m:::ı:.-::::ınm::u H a k i ki b i r m a c e r a :::m::::::::::=emnannllKIUtt~ 

.................................. , .......... v;·;;·~;· .. ·····~ 
1 Kadircan Kafh ~ 

No.28 i Tarihi Aşk ve i 
a savaş romana i 

.. • •••••••••••••••••••••••••••••••• ! ·-- 1 
Sosur ~rlere kadar iğilerek 

hakanı selamladı. 
Ulcay ancak yanındaki ihtiya

rın zoriyle başını eğdi. 
Hazar han dalgındı. 

.................................. . 
nız onu dinliyecek ve ona sorm;ı
dan dütünmiyeceksin bile... Eğer 
sevmezsen ... 

Ulcay titriyordu. 
Omuzları sarsılıyor, vücudu bü

külüyor, dizlerinin üztünde salla 
nıyordu. 

Ak duvağının ucıtnu gözleri-

: : ::::: ::: :::::::::::: ::::::: :::: ::::: :::::::::::ıx::::::::::: == ::: : : : : : :::::::: ::: ::: :: : : : : :::: :::: ::::::: ::::: :::::: :: :::::::: :: 

11 ar olduğuna inanılmasz f!ÜÇ 

güzelliklerle karşı karşıqayız. 
Bir aralık Ulcayın ak tüllel" 

altında ıtıldayan gözlerine, sol· 
llln fakat ıevimli yüzüne, olgun 
\'e güzel vücuduna baktı. ne götürüyor ve hıçkırıyord·ı. 

ihtiyar adam güçlükle sözlerini 
kend; · bitirdi: 

Daha iyi baktı. 
Uzun uzun bakmaktan 

ili alamıyordu. 

Pitkern adası g~rülmeğe de 
ğer bir yer değildi doğruıu .. De 
nizin dibinden dimdik bir duva;· 
gibi yükıelen yalçın ve kırçıl bir 
yar .. Böyle bir manzaranın hiç d~ 
iç açıcı olmadığnı sanıyorum. Ar. 
cak biz buraya güzel manzarala: 
la gözlerimizi ıenlendirmek içir. 

k Bu, yıllardanberi onun aradığı 
1ıd1. Nasıl olup ta !İmdiye ka

da.r bulup getirmemişlerdi. 
. Sosur bu bakı!ların içinde, kcn 

dt bakıılarının ve kendi yüreğin
deki fırtınanın eşini görür gibi ol· 
du. 

Gene yerlere kadar iğildi. 
Doğruldu ve sağa dönerek Ui

Cayın titriyen elini tuttu. 
Genç kızın yanındaki ihtiya~· 

ldam çekilmiıti. 
İleride, kalın demir kafeslerin 

~l'kasında, bütün güzelliğile ale'"o -
enen ateşe doğru yürüdü. 

Ora.da, battan ayağa kadar k1-
ıı1ıar giyinmif olan ateş bekçisi, 
•k •a.kallı, uzun boylu bir adaın 
-.,rdı. 

Onun önüne geldi. 
Ateıe karıı diz çöktü. 
\JJcayın elini aım ııkı tutuyo.·, 

" 11un da kendiıi gibi yapmaıı için 
larluyordu. 

latediğini de yaptırıyordu. 
l ~ten Ulcay, salonun kala.ha
~~ ~e sessizliğinde derinden de · 

l'~ll~ ürkmü1tü. Uykuda yürüyor 
tıhiydL 

() da diz çökmüttü. 
d llc:iıi de bat eğdiler ve ıesi:r 
\trdular. 

d li•zar han hep onlara bakıym -
ıı. 

l Sorguçuya döndü ve onun iğ!-
ertl.. '--1 k . .. . 

ııc:u a vermeaı uzerıne: 

t 
1
- Tugayın l...:ııar, "t•jtPn yarA· 

1 ll'lı k d ... 1' § a ar guze .... 
Ded· ı. 

) Soaur en büyük armağanı almı-
01' 1 hakanım ! .. 
..._ Hakkı değil mi? ... 

~ ..._ Hakkı olmasa siz ona ver 
eldiniz! .. 

~~ıı.rl elbiseli, uzun beyaz aa-
0 l it adam, nitanhlara yaklaıtı 
~u '~ı~ arasına girdi. ikisinin ele 
ı~ e~n1 kendi elinin üstünde bir
~~ırdi ve çok ağır, geniş bir kub· 
~ en dökülür gibi derin bir seslt> 

l\ll.rı söyledi: 

dık .~osur! .. Ulu Hazar hanın sa4 

•iı kolesi !.. Ateıin yılmaz bekçi
~. ··· Yaptığın iyi itlerin armağanı 
~, alıyorsun. Ulu Hazar han· 
~ 11 '<>nra en çok seveceğin inıan 
~anındaki genç kızdır. O, ıana 
d~ 11ettir. Ateti her yabancı e1-
>, t\ koruduğun gibi onu da koru
'l:'kaın .. Eğer onu sevmez ve bir 
l' ,:eyik gibi kıskanmazsan, ate, 
•iı L~ •enden yüz çevirsin! .. Atet-
s:le.ıın !.. 

~.. ur, ıert ve çok ıüçlü, mes'ut 
~•le karıılık verdi: 
~' S.vecejim ve koruyaca
... ,. Bunları yapmazsam Ateş 
' benden yüz çevirsin!.. OJ'.-
lt ~le.le kalayım! .. 
~ .J~ıl elbiıeli adam bu ıef er kı · 

q"lld··. 
' u. 

~il~ anındaki erkek, artık senin 
~d il'. Onun malısın!.. Ulu ha
~t\1'11 Ve ateı Tanrıdan ıonu, 
~~danu seveceksin!.. Bütü,1 

L e Yalnız ona bakacak, ya!-
1 

- Eğer sevmezsen ve hayatınHı 
ona ait olduğunu untursan, baıka
larını düşünürsen, Atef Tanrı se.<ı
den yüz çevirain, ateşsiz kalaıın' . 

Bu zavallı kız zaten ate§ıiz doB 
muıtu. Onun yüreğinde ateısizle
re ate§ vermek dileği, ıimdi kar§•· 
sında kıvrıla kıvrıla ve kızarm·~ 
demirleri ~ritccek gibi yanan alev 
lerden kuvvetle yanıyordu. 

Yalnız Sosurun olmak!.. Onu 
sevmek! .. Baıka hiçbir şey, dütün 
memek! ... 

Korkunç bir teydi bu ..• 

relmedik ki! .. 

Deniz kılavuzları, adanın yıl 
dız kıyısında bir koy olduğunu Y" 
zıyorlar .. Düm~nimizi yıldız yö -
nüne kırıyoruz. Bu koyu arıyor v_e 
yavat yavaı yakla91yoruz.. EskJ 
seyahat kitapları doğruyu yazmıJ· 

lar ... Bütün Pasifik Okyano-
sunda bundan aha taz~ 

yeıillikli bir adacık olma-

' 

Sustu. 
Deminki kesik hıçkırıklar dft 

dığını o aöylediğim kitaplar -
da okumuıtum. Evet, bir kartal Tahiti, bahçe .r~ venlerin cennetidir! 
yuvasını anrhra.ı bu kayalık küt· Adaya uğramıf olan herkes buraıı nr peri diyarına benzetmektedir. 
lenin çayır çrmen!er; görülecek Tiirlü, türlü ı:e adlarım ,,,le i§ilnıediğimi:z; çiçeklerin göz okıayıcı 
!CY·· Hepitr&iz giive:t-eye fırladık;, renkleri, güllerin güzel kokusu, İn•a~ı. gerçekten hayran edecek ka-

kesilmiıti. 
Bir mezar kadar sesaiz duran 

ve kımıldanmıyan salonda yalmz 
o yaııyor gibiydi • 

Baıını kaldırdı. 

gemicilerd"P bazıl.lrJ duydukları dar kuvvetlıdır. 

Ondan cevap bekliyen, genİJ 
göğsünü alevlerin kızıllığına kar
şı ıitiren, palabıyıkları, o~klarl':\ 
dan birer canavar gibi bakan gÖ?.:· 
leri,kahn ve koyu kırmızı dudak
larile bir cellada benziyen · adam.ı 

baktı. 
Babasının ölümüne, bütün ulu

sun yoksulluğuna se)n9p olan bu 
canavarın koynunda yaıamak · 
Yüreğinden bütün arzuları, hül
yaları ve ümitleri atarak onu ku-

ıevk ve heyecandan direklerin te
pelerine tırmandılar! 

Çocukluğumuzun hayalini gr
cıklamış olan Polonezya toprakla
rı itte karıımızda .. Var olduğun-ı 
inanılması güç güzelliklerle kar,şı 
karııyayız. Gözlerimizde dürbirı· 
)er, bakıyoruz. Volkan ağızlarım 
süsliyen Hindistan cevizi ağaçla :ı 
palmiyeler, Avrupa salonlarının 
en seçme koıelerinde saklanan si'ı~ 
ağaçları; bunların hepsi ne güzel, 
ne füsunlu. 

Peki amma ahali nerede? ..• 
caklamak .. · Az sonu bunların kulübeleri-

Bunu yapamazdı. 
ni görüyoru.2'. Kocaır.an yeıil yap 

Yaşadığı fena günleri ve tüyler raklartn al"~!ıma rıı.::!enmit tahta 
ürperten geçmişi bir anda yeniden dan yapılar .. 
Yaıı.adı. Birdenbire, ölümün haya-

'J' Kıyıda birdenbire bir kaynaş-
lini kovar gibi elleriyle boıluğo 

ma oldu. Balina sandalı dediği
iterek adım adım geriledi. miz upuzun kayıklar sahilden sü

Yüzlerce iÖZ hep ona bakıyo:-
rüldü. Hepsi çala kürek bize doğ-

du. ru koıuyor. Ne kadar da çabuk 
Bunların içinde Hazar hanın yanaştılar. Merdiven indirmeğc 

gözleri hepsinden daha büyük bh- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
bağlantı ile parlıyordu. 

Ulcay, yüzündeki duvağını, 

koparır gibi elleriyle çekti. Yerle· 
re fırlattı. 

Sosura son bir bakı1 attı. 
Yüzünde kin ve iğrenmenin, 

keıkin, göze batan çizgileri derin

leıiyordu . 
Salonun ölüm sessizliği içind~ 

bütün hmcile haykırdı: 
H ı B ... , - Hayır!.. ayır.... enı oı· 

d.. .. .. Benı· de babam gibi a · urunuz .... 
teıe atınız .. Kale duvarlarından 
aşağı fırlatınız ... Fakat şu canava
rın ellerine vermeyiniz! .• 

Ağlıyor, çırpmıyordu. 

Hazar hana döndü. 
Ona doğru koıtu. Bir kaç adım 

yaklatınca dizüstü düıtü. 
Gözlerinden botanan yatlar ve 

boğazında düğümlenen hıçkırık

lar arasında: 
- Beni kurtlara verini! .. Beni 

öldürünüz .. Fakat bu alçak adanı· 
dan kurtarınız!.. Ben istemem c. • 
nu ... istemem ben.. Öldürün be-. 
nı .. 

Diye yalvarıyordu 
Sosur ilk dakikalarda bu hale 1 

tatkm ıatkın bakakalmııtı. Eit· 
son saniyeye kadar kuzu ıibi q1· I 
sal olan bu kızın nasıl birdenbire 

isyan edebildiğini anlayamıyor · 

du. 
Bir ıenç kızdan böyle ıeylcr 

beklenir miydi 

Hazar hanın bağlantısı çoğalı
yordu. Genç kıza gittikçe artan 
bir dikkatle bakıyordu. ilk defa, 
kendi bağrında da bir )'Ürek oldu
ğunu ve bir genç kız için hızlı 
hızlı çarpabileceğini anlamıştı. 

Demek ki böyle zalim, insafsız 
bir hakan da, yirmi yatında st:
vimli ve iyi kalpli bir delikanlı 

'b. l b·ı· . ' gı ı o a ı ırmıt .... 
Kimbilir, belki Hazar han da 

aslında fena bir adam değildi, fa
kat görıüleri onu böyle yapmıftt. 

Hazar han yerinden kalkacak 
ve tu zavallıyı biraz avutacaktı. 
Lakin Sosur ondan önce davran
mıf ve genç kızı kolllarından tu
tarak alete doğru ıürüklemek, 

kızıl elbiıeli adamın sorgusuna 
verilecek cevabı zorla almak istc
mi9ti. 

Ulcay bunu anlamııtı . 
Artık hayatta ne bekliyordu? 
Niçin susacak ve korkacaktı? 

Korku, sevdiğimiz bir ıeyi kay· 
betmek kuruntusundan doğar ... 

.(Devamı ı·ar) ' 

lüzum yok, taktıklan kancalar . 
dan, maymun çevikliğiyle yukarı · 
ya tırmandılar. Zaten eski seya . 
hat kitapları, karaya yerliler va -
sıtasiyle çıkılmasını tavsiye edi 
yor. 

Bizim gemiciler, yerlileri gö -
rür görmez: 

N . ' - e tıp ... 
Diye bağırıştılar. Gelenlerin 

yüzlerine bakıyorum. Karf ımda 
duran iki metre boyundaki bu a
dam İngiliz mi, Polinezyalı mı?. 

Bu sarışın ve ku:'kuru adam he: 
halde bir lskoçyalı olmalı; fakat 
üstündeki palasparaları bir lngiHz 
giyer mi hiç? 

Adam tıpkı bir İngiliz bahri
ye zabitine benziyor, ona İngiliz 
gibi mi, yoksa bir yerli ile konu
fUr biçimde mi söz söylemeli, bil
mek ki ben böyle düşünürken ka'"
şıma yaılı, vakur ve ciddi bir a· 
dam dikildi. Kendi kendini İngi
lizce olarak tanıttı: 

- Mister Kristyan ... Pitkern <ı · 

dası ba9 hakimi! .... 

Kristiyan, kulağa hiç de yaban
cı gelmiyen bir ad! .. Bu ad yıllar
ca müddetle lanetleme olmuf, sü
el (askeri) divanıharp 1792 yılın
da bu adı taşıyan adamı "Hatmet
lu İngiltere kralının gemisinde is
yan çıkarmak ve engin denizlerde 
korsanlık yapmak suçuyla,, gran
di direğine asılarak idam olunma· 
sına hüküm vermişti. 

Kristyan adı Bounty gemisin\n 
btün tarihiydi ve bunu çok ge_T. 
meden öğrenecektim .itte bun -
dan 150 yıl önce cereyan etmit b · r 
tarihi size anlatıyorum: 

Bounty'in tarihi 
On sekizinci yüz yılın sonların

da lngilizlerin Antil müstemleke
leri, rum içkisini ihtiyar lngilte
renin gemicilerine çok pahalıv" 
satıyordu. Bu rum da, onu yap
makta olan siyahilerin alınteri ve 
kanıydı. lngilizler hasislik ve pİn· 
tilik yüzünden ve ıözde yerlileTe 
hem ucuz hem de besleyici b:r 
gıda vermek amacıyla ekmek &· 

ğacını batı Hint adalarında yeti§ • 
tirmeğe tasarladılar. 

Meıhur İngiliz seyyahı Cook, 

uğramıt olduğu Tahiti adasının 

bu harikulade meyvaaı hakkında, 
akılları ıaşkınlıktan durdurac3.k 
hikayeler söylemişti. 

İngiliz müstemlekelerinin proje 
sini kabul eden Britanya hükume· 
ti, bu ilahi ağacı aramak üzere 

nakliye gemisi Baunty'yi cenup 
denizlerine gönderdi: Geminin 
kumandası kaptan Cook"un eski 
muavinlerinden, demir iradeli ve 
tecrübe sahibi bir denizci olan kap 

tan Bligh'ye verildi. Eski gemici
ler arasında tayfalar devşirildi .. 

Bunların arasına asil ailelere men
sup deniz talebeleri katııtı. 

Avrupadan Tahitiye kadar O· 

lan yolculuk çok iyi geçti. iki ay 

süren bu yolculukta ahalisi ya~ 

mz Penguven lruşlariyle martile!" 

den ibaret olan bir adacık keşfe
dildi ki şimdi bu ada coğrafys 

atlaslarında hala Bounty adım 

yaşatmaktadır. 

Yazın çok güzel J:>ir gecesinde 
Tahiti ada11na varıldı. 

Bounty gemisinin tayfaları dai 
ak§am üstü kalın dumanlarla çev
rili; yağlı bir deniz üıtünde mos-

mor ve bayıltıcı güzel kokularını 
ta uzaklara salan bu rüyalar ada
sını, bizim şimdiki görmekte ol

duğumuz gibi görmüşlerdir. O va
kitler henüz "Yeni Cythere,, ya

ni "Yeni aşk adası,, diye çağır~ 
lan adaya çıkıldı. 

Yerliler İngilizleri görnıeklıe 
sevindiler T oute diye çağırdıkları 
kaptan Cook'dan iyi hatıralar sak
lamıtlardı. Kaptan Bligh'yi de 
tanıyorlardı. 

Yerliler gemiye geldiler. Ker.
dilerine bu yabancılar arasında 
arkadatlar aeçtiler ve ertesi gün· 
den itibaren ana ile babaları vt 

kocaları tarafından iıteye iıtey~ 
gönderilen, hatta itilerek zorla gö-

türülen genç kızlarla kadınlar g~ 
miye gelip ycrletmeğe baıladılar. 

Bunlar, güvertede oynatıyo~, 

dansediyor, göbek atıyor, fıkır f I· 
kır kaynaşıyorlardı. 

(Devamı var 



Atatürk s r •• g 
Dün Kadıköyünde yüzlerce 

bin seyirci önünde büyük bir 
sporcu 20-25 

geçid resnıi yaptı ar 

Büyük bayram başlarken ••• Dün atlatizmde yeni bir 
Türkiye rekoru kırıldı Yazması benden : 

-------------------------Sporcuların 
büyük günü 

Dün sporcuların, hepimizin büyük 
günüydü. 

Ulu Önder Atatürk ismine yapı

lan spor bayramı, \'erilen isme yakı
şır bir canlılık ,.e varlık içinde yapıl
dı. Bütün yüreklerde, hu işin her se
ne tekrar edildikçe daha mükemmel 
olacağına bir inan uyandı. 

Dünkü bayram, sporculara Ulu 
Şefin namını anarak duyurduğu ni
hayetsiz mnne\i se\'inçten başka, spo
rumuza maddeten de büyük yardım
larda bulunmuş oldu. 

Mesela; parasız olduğu için görül
memiş bir kalabah~rı spor meydanına 
toplamak, ve belki de sporla hiç ala
im ı olmıyan binlerce kişinin de bu 
kalabalık arasında bulunması, bu 
spor yabancılarının, seyrettikleri 
dünkü güzel spor hareketlerinden 
sonra, bu işe tiağlanmasına \'esile o-
lacaktır ki, hu noktadan dlinkü bayram 
e\'VCla büyiik IJir spor propagandası 

n böylece memleketimizde ~ok 

lazım bir işin başlangıcı olmuştur. 

1 

Sporcuların büyük bayramt, 
(Atatürk Spor Günü) dün yapıl

dı. 
Dah&. sabahtan hıncahınç Jol,ı 

vapurların taşıdığı seyirciler sa-
at 14 den evvel, halka parasız açık 
bulunan F enerbahçe stadını, §İm
diye kadar görülmemi! bir kala
balıkla doldumıu§tu. 

Geçit resmi batlıyacağı sıra 

larda, 20, 25 bin seyircinin dol-
durduğu stad, bir mahıer yerin! 
andırmağa başlamıştı. 

«• tÇ <ü4 

Eskrim müsabakaları yapılırken. 

A.ğızma kadar inıa.n §Iğılı tribün
lerden sonra, ayakta duracak yer 
bile kalmam~ı. 

.y. ~ .y. 

Saat on bete doğru Atatürk 
Spor gününün ikinci kısmı haşla
dı: (Sabahleyin •aat 11 de Tak
sim anıtına çelenk koymakla ge
çen ük kı•mınt alıilatını, Haber 
dünkü ıayısında resimlerle bera
ber vermi§ti.) 

lılerinin çokluğundan 
gelemeyen Tüzün Bakanı .. , dolayı 

Şükrü 

Dün sporcuların Atatürk gü
nünde elde ettikleri en güzel neti-

ce §Üphe yok ki yeni cirit rekoru
dur. 

Karaka, dün yirmi be, bin kiti 
önünde ciridini 56.64 metre ata
rak yeni Türkiye rekoru yaptı. 

Bu rekorun ne derece kıymetli 
olduğunu anlatmak için geçen se-

L__~~~~-=---.:...~~--'-~~· "-"'""'--'~""-----~~---j 
Ve ge~it resmind<· en başıa geçen Avcılık klübü başkanı Bagarı N ezilıe 

ne zağrebde yapılan Balkan Olinı· 
piyatlarındaki Balkan rekoruno0 

ancak 56.42 olduğunu söylemek 

kafidir. Bu suretle Karakat Tiir· 
kiye rekoru ile birlikte Balkan re· 

korunu da kırını§ oluyor deın~· 
tir. 

Bundan ba§ka Veysi de dik1 

rekorunu kırmak istedi. Fakat de
nemelerinde 39 metreyi a~amad•· 

Bu sene sahada ilk defa gördüğG 
müz Haydar da yüksek atlamad' 

1 .80 i aştı. Ve yeni bir rekor yaP' 
mak için çıtayı 1 .87 ye koydu. fş· 
kat aıamadı. Sedatla Necdet dt 
çok iyi atlayı§lar yaptılar. Geçeli 

haftalarda Cahadm da 1 .80 i aştı· 

ğını hesaba katarsak bu sene Bş.I· 
kan şampiyonasında yüksek atltı' 

mada çok kuvvetli olduğuıntıı 
meydana çıkar. 

Müsabakalarda dört atlayıc1' 

mızın da 1.80 i kolaylıkla atabilt!' 

cekleri muhakkaktır. Ve bu seıtt 
yüksek atlamada Türkiyeye yel1İ 

Yüzlerce sporcu gencin, yanyana, 
kolkola, bu sopr gününü kutlularken, 
bir biribirleriyle tanı.,rnaları, sami
mileşmcleri, sonra da temiz forma
lar, ve spor kılıklariyle önümüzden ~~~~~~~~~~~~~~~ Saracın yerine, ev sahibi sıf atiyle 

Fener bahçe ikinci başkanı Hayı i 
Celalin bir söylevi ile açılan Tö
ren {merasim) i Bolu saylavı Ce. 

Hakem Şazi 
nişanlandı 

bir rekor hediye etmeleri çok :nıolr 
temeldir. geçerken. göğüslerimizin büyük hir 

iftiharla kabarması vesilesini hazır

ladığt da hesaba katılırsa, dünkü 
spor bayramının ne kadar faydalı 

olduğu bir kere daha anlaşılır. 
Atatürk spor gününün en güzel 

tarafını dn tletik müsabakalarda, ye
ni bir T.ürkiye n Balkan rekorunun 
kırılma.~ı teşkil etmiştir. 

Velhasıl, Atatürk bayramı, ~por 
camiamız için iftiharla anılacak bir 
ı:ün olmuştur. 

* * .. 
Galatasaray-Fener ve BeşiktaŞ

Güneş karışık takımlarının yaptığı 

maça gelince bu husustaki kendi gö
rüşümü ~öyle hulasa edebildim: 

İki taraf ta çok güzel ,.e canlı bir 
l>Utbol oynıyarak, binlerce kişiye gü
zel ,.e ze,·kli bir maç seyretmek imka
nını hazırladılar. Neticede Galntasa
ray-Fener gençleri yenildiler, çün
kü: 

- Vücut itibariyle kendilerinden 
çok daha iri olan Beşiktaş-Güne~ 
futbolcuları, bilhassa ikinci devre da
ha iyi ve müessir bir oyun oynadılar. 

* - Galatasaray - Fener karışık 
takımı, Lutfi, Yaşar gibi en iyi oyun
cularından mahrumdu. 

* - Beşiktaş - Güneş gençleri, 
fırsatlardan daha iyi istifade etmesi
ni, kale önünde daha tehlikeli oyna
ma rnı biliyorlardı. 

* - Karşı tarafta l\fehmed Alinin 
çok güzel oyununa mukabiJ, Fener
Galatasaray kalecisi Bedii'nin, elin
den kaçırdığı topların yüzünden atı
Jan iki golde de tam bir hata ı var
dı. Bedii iyi oynamış olsaydı, netice 
bambaşka olabilirdi. 

* - Galata aray-Fener muhacim 
hatb maçın en iyi oynıyım \'e anlaşan 
tarafını teşkil ettiği halde, kale ya-

kınlarında harnya dikilen şüt fırsat
ları, bütün emekleri heba ediyordu. 

Halbuki Beşiktaş-Güneş muhacim
leri rakip kaleye daha az ınıyor
lar. fakat çok daha tehlikeli oluyor
lardı .• 

• - Fikret bir penaltıyı dı arı at
makla karşı tarafa bir cemile yaptı. 
Fakat takımı hesabına bu bir hatadır 
denebilir .. 

• - Güneş-Be~iktaş müdafaası 
çok güzel oynadı. Galatasaray müda
faasında Esat n Reşad fe,·kalade 
idiler. Kı men biran iyi oynıyan Le

bip ,·e diğerleri bütün gayretlerine 
rağmen, kar~ı t.ı.rafın gerek ,·ücutca, 
gerekse oyunca tefe"vuku kar:;ısında 
çok zayıf kalıyorlardı. 

• - m:ı sahadaki 22 ki inin en 
muvaffak olmuş oyuncusu Miinener
di. Ondan sonra başta Esat olmak ü
zere bir kaç gol kaçırmasına rağmen 
I<'ikret, Mehmed Reşat, Necdet Dan
yal ve Şaban, çok güzel oynadılar. 

Daha ziyade takım halinde oynı

yan Beşiktaş-Günes kanşık takımda 
sinilerek oynıyan oyuncu hemen de 
pek yoktu. 

Mehmed Ali, Faruk, Hakkı en faz
la murnfak oldu denebilir. 

Son olarak ~unu da söylemek la
zımdır: 

Çok iyi bir oyunla, mükemmel bir 
galibiyet kazanan Güneş-Beşiktaş 

gen~leri, ne kadar tebrikc hak ka-
7.anmışlarsa da mağlubiyetlerine rağ
men hakikaten fevkalade güzel oyı.ı
yan, ve binlerce seyirciye zevkli bir 
maç seyretmek imkanını hazırlamak
ta en büyük payı alan Galatasaray
Fenerbahçe gençleri de, tehrike ayni 
nisbette bir hak kazanmışlardır. 

izzet Muhittin Apak 

vat Abbasm uzun bir söylevi takip 
etti. 

Arkasından Doğ;ın l<lübünün 
üyelerinden Münir Müeyyet, Ata

türkün günü için yazdığı bir ıiiri 

okudu ve son olarak da bir gen.; , 

sporcu kürsüye gelerek, bütün ar
kada~lariyle beraber and içti. 

Bundan sonra geçit resmi ha!· 
ladı .• 

Şehir bandosunun çaldığ! marşa 
ayak uyduran muntazam spor kı· 
yafetli yüzlerce genç sporcu, çok 
alkışlandıkları tribünlerin önün
den şu sıra ile geçtiler: 

Avcılık klübü baıkanı Bayan 
Nezihe başta olmak üzere, Altıno:-

du, Kollej, Beıiktaş, (iskrım, at

let, futbolcü), F eneryılmaz, Sü
leymaniye, Güne§, ve biraz aradan 
sonra başta izciler olmak üzere 
yüz ki~iden kalabalrk bir grupla 
Galatasaray, İstanbul lisesi izcile
ri, lstanbulspor futbol, atlet takım
ları, Süleymaniye ve F eenrbahçe
nin en kü~ükten en büyüğüne ka
dar bir düzüne kadar futbol ta
kımları. 

Bu resimde en çok göze çarpan 
Beşiktaı iskrımcıları, Güne, de
nizcileri, Galatasaray izcilerinin 

mavi elbiseli küçük kurt yavrula
rı ile Galatasaray iskınmcı, bok
sör ve dağc,brı idi. 

Genç futbol 
hakemleri-
mi z den kıy
metli arkadatı -
mız Şazi Tezcan 
mütekait deniz 
bin batdanndan 
Mustafanın kızı 

Bayan Şükranl!l 
nişanlanmııtır • 
Arkadafımızın 

Şazi Tezcan ni,an merasimi 
saat i'Kide yapıl

mış ve Şazi Tezcan merasim biter 

bitmez Kadıköyüne geçerek ida. 
re ettiği maça yetişmiştir. 

Sporcuların büyük gününde n~
;anlanan iki genç nişanlıya uzun 
bir saadet temenni ediyoruz. 

Şimdi Londrada Kembriç uııt 
veraitesinde bulunan irfanın d' 
gülleyi 13.65 attığını, Pulyos'"~ 
üç adımda 13.90 ı tutturduğtıfl~ 

gözönüne alırsak bu seneki Bş. 

kan oyunlarında atla ve atlaJJ'I' 

larda çok kuvvetli olduğumuz ş.ff 
laşılır. 

Eğer kutularda Semih, Mi' 
met Ali, Hilmi, Ziya eski halini' 

labilirlerıe memleketimizde yal 
lacak olan Balkan oyuularını if 
hir netice ile bitireDılir, ve mese' 
la üçüncü olabiliriz. Bunun ;çi~ 
takip etmemiz lazım gelen sP"

1 

yolu, müsabakalara çok atlet it 
tirak ettirmektir. Şimdiden j.J1' 

kara, lzmir, Balıkesir, Bursa ;' 
memleketimizin diğer yerleriıı e 

bulunan müsteit gençler lstanbıll~ 
Bir kadirşinashk getirilmeli ve bunları sıkı bir 3"1

• 
renmana tabi tutarak Eylüle ~ş· 

Dün Galatasaray dar yetiştirmelidir. 
sporcuları Faik Bu işe ne kadar erken başlıı'~ 

Hocayı selamladılar sak, muvaffakiyete o kad,,r ço 
Dünkü Atatürk spor bayramın. yaklaımı' oluruz. 

dan dönen Galatasaraylı izci ve 'ATL&f 

sporcular dönüşte, Galatasaray ------------~ 
ır 

lisesinin ve Türkiye en ihtiyar jim- Hoca, Türkiyede ilk sporu kur' 
nastik hocası Bay Faik'in evi önün. lardandır. f 
den geçmişler ve bu ihtiyar !ıoca- Galatasaraylıların bu çok W. 
1 IA 1 ı d d'kle'' arını se am amış ar ır. metli hocalarına kar§ı göstr 1 ıl• 

Bugün gözleri görmiyen, Vf'! kadirşinaslık, tam yerinde y3P 
seksen ya!ım geçkin bulunan Fa\k sa bir iştir. 

__ ...__..,.... ____ ...__.'"'""'-~-~ ........ --:ı_~~~~~~~--- ~~..._~ 

Atatürk spor bayramında Galatasaray, Beşikta-, Giineş sporcuları geçit resminde 



çok parlak geçti ••• 
Futbol maçında Beşiktaş-Güneş karışık 
takımı, Fener-Galatasaray karışık takımını 3-2 yendi 

Maç nasıl oynandı 
lierke.in ınerakla beklediği 

bıaç, ıaat 17,30 da batladı. 
Betiktat - Günet muhteliti ıa · 

haya fU tekilde dizildi: 
Mehmet Ali - Faruk, Nuri -

Enver, Haaan, Feyzi - Etref, 
Şeref, Rasih, Hakkı, Selihattin. 

Buna kartı da Fener bahçe -
Calataaaray muhteliti ıöyle idi: 

Bedii - Osman, Lebip - lb
rahim, Esat, Retat - Danyal, 
Şaban, Fikret, Münevver, Nec . 
det. 

Görülüyor ki Fener bahçe -
Galatasaray muhtelitinde milli ta
krnıın müdafaa hattı olan Y aıar -
lütfi bulunmuyordu. Oyun hakem 
Şazi T ezcanın idaresinde baıladı. 

Galatasaray - Fener bahçe 
lnuhtelitinin böyle zayıf bir tekil
de sahaya çıkmaları taraftarlarını 
hir hayli ümitsizliğe dütürdü. 

Buna rağmen oyun Fener for
bıaıiyle oynayan Galatasaray -
J:'enerbahçe muhtelitinin seri hü -
Cunılarıyla batladı. Fakat Gü -
ilet - lstanbulıpor müdafaa11 
bunu atlattılar. Oyun çok ıür'atli 
"e çok zevkli .. Her iki takımın da 
hiicum hatları kuvvetli olduğun · 
dan top hiç ortalarda dolatmıyor.ı 
"iitemadiyen kaleden kaleye me
ltik dokuyor. Bu arada ilk defa 
)lnyana oynayan Fikretle Münev
~trin Rasihle, Şerefin çok iyi an-
lttıklarını görüyoruz. 

Oyunun tam 9 uncu dakikasm
d, Lebib Hakin ile çarpıfb. Ha
l en, Fener Galatasaray muhteliti 
llayhine bir serbest vuruı verdi. 
J Jakkı kaleye çekeceği halde Şere· 
le Paı verdi. Top bir müddet ka.· 
1"'nin önünde dolaıtı. Bu arada 5e 
tef bir kafa vuruıuyla topu ağlara 
laktı. 

Buna ofsayt diye itiraz edenler 
0lduyıa da gol sayıldı. Bundan 
'?nra. Galataıaray - Fener ınuha
Ctrnleri hücumlarını daha ziyad~ 
~klattırdılar. 15 inci dakikada 

•nyal F arukle çarpıfb. Hakem 
ıe Beıiktat - Günet muhtelitine 

•t Penaltı verdi. Betiktaf - Gi\
~etliler buna itiraz etmek iıtedi-
~'" Fikret de bunun üzerine 

'"uta. attı. 
l> ~n gene hızlı olarak devama 
d '!ladı. Ve tam 25 inci dakika-
~ •ıkı bir çeınber altına alınmıt 
k 'il Betiktat - Güneı muhteliti 
ı_ 'leainin önünde Fikretten paa a

ll Münevver birdenbire sıyrıl-

&· 

dı. Ve fevkalade nefis bir çevirm'! 
ile topu ağlara taktı. 

Bundan sonra oyun gene müte
vazin bir ıekil aldı. Ve 32 nci dn
kikada ileri bir pas alan Hakkı 
kaleciyle karfı kartıya kaldı ve ta
kımının ikinci golünü attı. Fener 
Galatasaray ınuhteliti buna ceva:> 
vermek için çok uğratb ise de ge
ri hatlarının uzun vurutlar yapa
maması, yüzünden bir türlü gol 
çıkaramadı. Ve haftaym bu te
kilde biti. 

ikinci haftayımda ekseriyıı 
Fener • Galatasaray üstünlüğü a 1. 
tında geçti. Yalnız 30 uncu daki
kada Oımanla Şerefin çarpıfm&aı 
üzerine hakem Fener • Galatasa
ray aleyhine bir penaltı verdi. Be
dii bunu tuttuysa da elinden ka-

çırdı ve böylelikle Beıiktat • Gii
net muhteliti üçüncü golünü atb. 

Vaziyet 1 - 3 olmuıtu. Ve bu 
hal haftaymin 38 inci dakikaıma 
kadar sürdü. 38 inci dakikadl\ 
Necdetten güzel bir paa alan Şa . 
ban Fener - Galatasaray muhteli
tinin ikinci ıolünü yapb. 

Oyun da bu tekilde Fener -

Tıklım tıklım dolan stadda 

Galatasaray muhtelitinin hücum-ı 
ları altında bitti. 

ikinci hamtayımda Betiktaf · 
Günef ınuhtelitinde uf ak bir de
ğiıiklik yapılmıf, Nurinin yerine 
Hüsnü, Hüınünün yerine Nuri, 
Enverin yerine de lımail geçmiıti. 

Oyun dediğimiz gibi yüzde 75 
Fener • Galatasaray muhteliti hü
cumları_... ile geçti. Buna rağınen, 
müdafaanın zayıf olınaaı yüzün
den neticede 3 - 2 matlup çıktılar. 

Betiktaı - Güneı muhteliti, kar
tılarındaki ınüdaf aa hattı çok za
yıf olduiu halde fazla ıol çıkarPL· 

Hakem, ve iki takım kaptanları 

Güreş 
müsabakaları 
Dün Kumk•pı kulübünde yapı

lan güre§ tqvik müsabakaları 
çok güzel olJDUf. 

56 kiloda Mustafa, 61 kiloda Ö
mer, 66 kiloda Refik, 72 kiloda Sa· 
im, 78 kiloda Ahmet, 87 kiloda 
büyük Muatafa birinci olınuılar
dır. 

seyirci ler böyle sılcıımıılardı! 

ınadı. Eğer Lebible Osınan yeri
ne Y aıarla Lüfti oynasaydı, üç 
golden ikisi muhakkak ıurette o
laınazdı. Ven eticede Fener - Ga
latasaray muhteliti rahat bir oyun
la neticeyi 1 - 3 kazanabilirdi. 

Beıiktat - Güneı muhtelitinde 
Mehınet Ali, Nuri, Faruk, Hüsnü, 
Rasih, Şeref, Hakkı, nisbeten iyi 
oynadılar. 

Galatasaray - Fener ınuhteli
tinde ise Bedii, Eıat, Reıat, Fik
ret, Münevver, Şaban arkada,la
rından daha fazla muvaffak oldu-
lar. M. S. 

Caferin qörüşünden: 
~ ~ ,_,, ~ --=-~-

Atatürk •• •• gunu 
Tek bir kalp, bir arzu ve ayni ga

yeyi güden binlerce halk, onun ateşin 
çocukları ve Istanbulun tanınmış 
klüpleri, dün · Fenerbahçe stadında 
canımızdan çok sevdiğimiz Atatürke 
ı:ükran borçlarını ödemek, minnetle· 
rini sunmak içint sportmen varlıkları· 
nı müsabakaların sonuna kadar cid· 
di bir intizam dahilinde gösterdiler. 

Saat 2,5 tan itibaren başlıyan (me
rasim) sonuna kadar bize ne tatlı 
halecanlar, ve unutulmaz hatıralar 
bıraktı. Tertemiz spor f ormalarlyle 
Atatürk heykeli önünden büyük bir 
•;ecidle geçen ve kalbi neş'e, sıhhat ve 
iman dolu gençliğin duyduğu süruru 
biz de onlar kadar dıprdan hissettik. 
Seneler var ki Türk sporculuk haya· 
tı, tarihi bu kadar kalabalık bir halk 

kitlesi önünde müsabaka yapmamıştır. 
Bahtiyar çocuklar, bu kadar aza· 

meti yara tan, hepimizi dalına iyiliğe 
büyüklüğe götüren Büyük Onderimiz 

şerefine yaptığımız bu neş'eli günü 
her sene daha büyülterek, spor varlı· 
ğımızı da arttırmak suretiyle daha 
semeredar kılmağı borç bilmeliyiz. 

Binlerce ana, baba, kardeş ve va· 
tandaş önünde içtiğimiz andı unutmaz 

dahiline topu çevirmeğe çalışırsak, 
ve şahst oyunlardan biraz tevakki 
edersek maç kabiliyetimiz bir kat da· 
ha artar. Başta Beşiktaş-Güneş 
muhtelitinde Mehmed Ali, Faruk. 
Feyzi, Nuri, Rasih, Hakkı Şeref Ye 
Fener-Galatasarayda Bedii, Esat. 
Reşat, Necdet, Münener, Fikret, 
Danyal, Şaban olmak üzere hepsi bi· 
ze çok güzel bir maç seyrettirdiler. 

En güzeli ortadaki bütün suitef eh· 
hümleri atan ve kur'a neticesi Fener 
renkleriyle çıkan Galatasaraylı kar· 
deşlerimizin sportmence hareketleri, 
ve şahsi olmıyan çok temiz oyun sis· 
temleri bu iki büyük rakibin istedik
leri zaman ne kadar müttehid hare· 
ket edebileceklerini dün ne iyi ispat 
etmiş oldu .. Onlan can ve gönülden 
tebrik etmeği vazife bilirken karşı 
tarafı, sanki tek bir klüp oyuncuları 
gibi oynıyan ve yerlerine hepsi ne ka
dar alışmış hissini veren kombine o· 
yuna zikretmeden geçemiyeceğim. 

Sporcular Atatürk gününü layık 
olduğu şerefii bir şekilde bitirmeleri 
bizler için sevinilecek n iftihar edile· 
cek bir meseledir. 

A. Caler 
ve varlığınızı yük.seltmeğe çallfll'S&· -------------
mz, kendinize daha höyük spor, saha· 
lan, daha zengin spor bayraktan ve 
memlekete daha gürbüz nesil hazır· 

lamış olursunuz. 
Karakaşın bize hazırladığı yeni drid 

rekorunu memnuniyetle dinlerken 
Beşiktaş-Güneş ve Fener-Galata· 
saray muhtelitleri sahada yer aldı

lar. 
Maç kaydettiğim şahıslar üzerinde 

temerküz etmiyecek çünkü son dev
releri hariç çoktandır seyreüifimb 
maçlar içinde bu kadar zevkli maç 
fırsatı bulamam korkusuyle kafi not 
tutamadım. 

Dünkü maçta sevindiğim en mü· 
him nokta bizde acaba milli takım i· 
çin elimizde iyi unsur ''ar mı? Gibi 
tereddütlerim kısmen zail olmuştur. 

Çünkü dünkü maçta 7-8 gencin bu 
mevkie tamamen layık olduklannı

gösterdikleri temiz ve kombine o
yun, ayak hakimiyetleri, kafa vuruş· 
)arı, yer tutmaları biribiriyle çok iyi 
anlaşabilmeleri ispat~ etmiştir. 

Dünkü maç yerden oynanan, pası 

çok, ruhlu, kombine bir oyundu. llk 
devrelerde biribiriyle çok iyi anlaşan 
}'ener-Galatasaray kombinezonu ile 
devre sonuna doğru gittikçe açılan 

''e Fener-Galatasaray muhtelitini 
mağlup vaziyete getirecek kadar iyi 
oynayan Beşiktaş-Güneş kombine
zonu bize çok iyi oyunlar çıkardılar. 

Hasret kaldığımız kaleye atılan 

şütler, kısa paslarla ilerlemeler, ken· 
dini yormadan seri oyun temini dün 
çok iyiydi. 

lstemlyerek kapıldığımız sert oyun
lardan ayrı bir, dışarı atmadan saha· 

Vefahlarda 
bayram yaptı 

Vefalılar dün aralarında bir 
toplanb da yaparak ayrıca Ata
türk gününü kutlulamıtlar, Yüce 
Atatürk'e bu ulu tarihi gün dola
yııiyle yüksek duygularını, teb
riklerini bildirmifler. Fırka bü
yüklerine, Bay Recep Pekere de 
ayrıca ıaygı telgrafı çekerek kut
lulanııılardır. Ve her vakit kutlu
lamak, büyük günü daima spor 
aahaıında amnak için futbol ta
knnlanndan birinin ad mı 19 Ma .. 
yıı takarak formaları üzerine yaz
ınayı, ve yurtlarının 1908 de ku
rulut günü olan 6 mayıı tarihini 
de bundan böyle 19 Mayısta veya
hut onu kovalayan tatil gününde 
kutlulamayı kararlqtırınıılardır. 

.;; ~Q~alta dünkü maçta Befiktaı - Güne, 
~ atıyar. (Resimde gördüğünüz 

karqık takım miiJalacuı, rakiplerinin bir hücumunu kesiyor. Bir tarafta Ja Fikret, •onraJan Münevverin bir pcuile gol olan 
gibi objektif, cezayı atan tara/ oyanculanndan yüzü görül miyen birisinin rakibini Ueriye iterek yaphfı lavulü yakalamııtır.) 



Hakikat 
ve rüya 

Sevinçle anlatıyordu: 
- Şu bizim Adanadaki hala çok 

iy kadındır vesselam! Çoktandır 

fu çocuğun hatırını sormadım diye 
dütünmü§ .. Hem bir mektup, her-
de elli lira göndenniJ.. . 

Arkadatının gözleri açıldı: 
- Aman ne iyi .. Öyle ise artık 

bana olan on lira borcunu verir -
ıin ... . 

Öteki hemen kendini topladı: 
- Dur yahu, acele etme .. Rüya· 

nın alt taraf mı daha anlatmadım! 

.~ 
.__ -

-Btı~rnı aaraba neden b:,!" iCri tulu
yor? 

- Görmüyor muslin bmıkların: . 
Flütün deliklerini tıkamaJ.:tan l.oı -
kuyorl .. 

- !lana bir üksiirük ilacı veriniz. 
Ec:rıcı - llirhaı; türlü öksürük ilci

cı rnr lzanoisinclen ı:ereyiml 
- Jlir kere ökşiireyim de siz tayi11 

edin! . 

• • •• - --

Kadın - Çocuklar, n~ye öyle somurtmuş oturuyoraunuz, 
nua.. 

oynasa· 

Çoc:ık - oynuyoruz anneciğim, bü yük adamlı!.: oynu!loru:z ! 

:}fald · · • - Eyvah! Tünel yapmağı unutmuşlar! 

Akıllı erkeğin karısı 
- Anlat bakalım, bugün ne · 

relere gittin, neler yaptın? 

' 

AŞKTA ÜÇ DEVRE 
Niıanlı 

Bankalardaki 
paralar 

Elhaç Hafız Martavali, evvelce 
bochumda küp içinde sakladığı 

paı-'1larım, dostlarının tavsiyesi 
üzerine gidip bankaya yatırmıştı .. 
Fakat içi bir türlü rahat edemiyor, 
paralarının kaybolması ihtimaliy· • 
le gözüne uyku girmiyordu. Niha
yet bankaya aıidip parasını istedi. 
Mem\D': 

- Hiç olmazsa bir iki lira J;ıra
kın da, dedi, hesabınız kapanma -
sm ... 

- Hayır, bütün paralannıı iı • 
terim •• 

MemUT, Hafız Martavalinln 'bı
raktığı miktarda P.ar&YJ ıayıp 
kendisine verdi •• 
Hafız bunları alarak bir 1Cere "de 

kendisi a&Y'.dı .• Sonra yüzü aiile • 
rek: 

- Aferin oğlum, dedi, iyi ıak • 
lamıtsm, al, gene ıen sakla .. 

Yeni elbise lazım! 
Genç kadın kocasına sordu: 
- Beni hala aeviJ.or musun ko

cacığım?. 

Genç adam: 
- Evet, aevgilim! diye cevab 

verdi. Kadın ise: 
-Hayır, dedi, beni sevemezsin! 

Zevk sahibi bir adamın böyle eski 
modaya göre giyinmit bir kadını 
sevmesine imkan yoktur! 

Para getiren iş 
iki arkadaş arasında: 

- Şu bizim Mükerrem ne ile 
geçinir? 

- Kalemile .. 
- Ya, ne yazıları yazar? 

- Parası bittikçe lzmirdeki 
amcasına mektup .. 

- Senin galiba haberin yok. 
karıcığım, akıllı bir kadın koca . 

sının ne yaptığını hiç bir zamau · 

sormaz! 

Genç kadn hayretle aordu: 

- Ya akıllı bir erkek karısı · 
- On liraya böyle bir köpek zor nın ..• 

bulunur. Erkek, karısının sözünü keı · 
- Öyle ama ıonra kocam bana ne ti: 

der~ 

Erkek - Benimle edcnmcğc razı 

olmazaanız niyetim fena.. Bir cana 
- Akıllı bir erkeğin karısı ot- kıvmı* olacakaınız/ - Bayle bir köpeğl bulmak, bir ko· 

ca bulmaktan daha zordur! maz ki sorsun ! 

Evli 

Garıon - Kahve iater miainiz 1 
Kadın - Bayır, merai. 
Garıon - Belki kocanız iıter. 
Kadın - O kocam değil ki .. Tanı· 

madılµn birli .. 

Ckonoml· 
nin yolu 

- Karııuza ökonomiye daha 

fazla dikkat etmesini söyleyecek-

tiniz .. Tesiri oldu mu?. 

- Olmaz olur mu?. Benim bu 

ıene elbise yaptırmıyarak geçen 

seneki elbisemi tersine çevirtmr 

mi söyledi. Bu ıayede kendi yap· 

tıracağı yeni elbiıenin yarı masra• 

fı kurtarılmış olacakmıt ! .. 

- Kamaranızın numarasını htırltl' 

mazsanız bulmak bizim için çok zor 
olur. 

Canım, penceresinden d• 

niz feneri görünen kama.raf_ 

Amatör fOf ör - "Alf ederainiz, acaba bu otomobilin nercıinde bozukluk ırat• 
Ben bu itin hcnii:z acemisi11im del .. 

}eni evli · 
Genç kadın yeni evlenmiıti. 

Kocuı hakkında fikrini ıoraf\ 

bir arkadqına dert yandı: 

- Kocamın, dedi, altın 

kalbi, billGr ıibi vicdanı, 

gibi azmi var. 

gibi 

çelik 

Arkad.atı hayretle aordu: 1 

- Öyleyse neden tiki.y~t edi· 

yorsun? 

- Kurtun ıibi 

dan! .• 

uykusun 

- Azizim ıana bir tavıige: Bir ltd' 
dını öpmeğe te,ebbU. ettMilinİI• ı' 
öpün ııeya öpme11in ! 

Kadın - Bedige wrmt!li d~ 
olman kdliytll, kocacığım. FazlO 
ra ıarletmt!ıeytlln

- Esasen çok kıymetli 
. ğü... . 

Kadın - Ya! O halde 
nin olsun! 

bir şeJI tJI' 

hetlill.'" " 
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Yıldızın davası 
lrıgiliz sinenıa artisti 

bir lord aleyhine açtığı 
davayı kciybetti 

r l , ,. ... {. 
· .... •z sint3 na artıcti Angela Joy1ı 

it GeçenlE'I rde batlangıcını yazdı
,1 ~2 ve 1 ngiltercdc çok büyiıi~ 
•i" a. uya ndırmıı olan bir lort ve 
'o llerna al :trisi davası üç. gü11 

11 ?l~a si23 ema aktrisinin aleyhine 
etıccl d' l) e.ı ı. 

d aha. doğrusu sıncmn aktrisi 
a.,.a ı · l) Yı Kayhettı. 

tır a"~ , okuyucularımızın da ha-
ırıd<\ ld .... .. 28 da b' o uguna gore, yaım-

J0 ır sinema nktl'isi olan Ange!rı 
'tla"' ij e, 24 yatında ve evli bulu· 

ll J R ~" t rt evelstok arasındadır. 
~~lr~J ·a bu lngiliz lordu, sınema 
"o:ı.l'ı) ·ne evlenme sözü vermiç, 
~\t, ~ tutmamı§ ... Ve batkasile 

t D • 
t tnış ... 

fır, ~ ı, davayı bu yüzden açmış 
•in ,_n<l.vanın üç günlük dinlenme· 
fer :-.. en !:i6nra, lort Rcvelstok işten 

• t: ~ çıkmıştır. 
f-ch~k 'f' . ·t' t ... eme masa.rı ı sınema ak-

ı ne yüklenmiştir. 
t'' tluhakemen:n son ve karar ve. 
~n c l . d . . fl't e :;esın c sınema aktrıs: . 
~ \' 1 ·1· 1 'Ot e;cı ı, ort Revelstoka ba.z! 

ia ~ul;ır sorduğu sırada, ıunları , ... .. 
surınüştür: 

)a-.. Mektupları samimiyetle ım 
~rnı~tınız? 
-.. Evet, bir dereceye kadar ... 
~Mis Joys için : 

t" b ay<lhnızın bir parçası olma· 
~ek ~şladığım,, yazarken ne dc

N ısteıni~tiniz? 
\'tl) e dernek istediğimi bir türli! 
llarnıyacağım... / 

~arn ort Revelstok, kızı tanıdığı 
4a." anlarda henüz 21 yatından a-

lh old .... . - k 
l'ııtda . ugu ıçın, anun naza . 
d\l" hır (sagir) sayılarak bulun· 
~e~. her hangi vaidin bir kıy · 

ı olanı .... .. 1 • d l( ıyacagı ıoy enıyor u. 
ltloı müdafaa vekili sordu: 

~i~ ~~32 senesinde Mis Joysu\ 
ıi<>rnıediğiniz doğru mu~ -

(gaz müfetti§i) piyesini oynadığt 
sıralarda tiyatroya hiç gidip kendi 
sini aramıyor mıydınız? 

- Gaz müfettiti denen oyunu 
hiç görmedim. 

- Sahne kapısı dıtında yahu~ 
ı-okakta kendisini hiç beldemedi
niz mi? 

- Hayır, asla ... 
Bundan sonra, Lordun vekiii 1 

söz alarak bu davanın hem hak 
ıız, hem eza verici mahiyette ol- 1 

duğunu ve para hevesile açıldığı
r.ı söylemittir. 

Ve hakim demiıtir ki: 
"Bir erkek bir kadına: 
- Sen §İmdiye kadar gördü 

ğum kızların en güzelisin, - de
mekle, ona evlenme sözü vermi; l 
olaml'.z. Ayni tekilde bir kadırl 

da b~ı erkeğe: 
- Sen en çok takdire layik, ho 

şa gider, sevilecek erkeksin - l 
demekle bir evlenme vadine gi · J 
ritmit sayılmaz. Bunlar, iıbala 

yarıyacak unsurlardır. Fakat her 
• iki taraf arasında belli başlı bir 

taahhüt ortaya konduğunu anla • 
tamazlar .,, 

Hakim bundan sonra, erkelıe 
kızın birbirlerile tamıma fart • 
larını açarak, bunların müste.'kbel 
bir hayat arkadatı seçmeğe yarar 
mahiyette olmadığına itaret et -
mit ve o zaman yirmi dört yatın· 
da olan tecrübeli sinema akte . 
ristinin kartııında 19 yaımdıaki 
delikanlıyı göz önünde canlandır-
mı§hr. 

24 yapnda bulunan kız, ayni 
zamanda lngiltere güzellik krali. 
çesi de olmuf tu. 

Hakim demi9tir ki: 
"Sevenler ve mektuplar gi)n -

derenler var. Bu mektuplar, bu 
mahkemenin ıerin ıfığı a1tında 

çok batka bir manzara gösteri -
yor. 

lttiham edenin vekili obduğu 
zaman bir f iir gibi geliyor.. itti . 
ham edilenin vekili okuduğu va • 
kit saçma sapan bir fey hissini 
vermektedir. (Dinleyiciler ara -
smda gülüımeler) 

Fakat 1931 ağustosuna kadar, 
yani lort Revelstok'a hi.li bir ço
cuk gözile bakıldığı zamanlarda 
gönderilen mektuplarda evlen • 
meye dair bir kayıt yoktur. 

"Bu çeıit tutulmalar, tecrübe -
nizle sabittir ki, çabucak soğur, 

geçer ... Sanırım ki, çok az kimse
ler, aıklarından bahsettiği ilk ka, 
dınla evlenirler .. ,, 

Lort Revelstok, muhakemesi es 
nasında karısı ile bulunmuıtur. 

lı· ~ ı' ~ t(,llıll .. ~ ,~. ~~......w 
~'1-i ..,l,.. •l> snmp.yonu .ı-taks Bat:r'in bir kaza geçirdiğ;nı te gr.:u 

'tırı IJQt; cıra/l yazmıgtık. Bir sütü·/ yoda barut dolu tecrübe litekleri· 
Qlrtcuı üzerine yaralanan boksör, resmimi:ule, hcutahaneden l 

tedavi unaıında görülmektedir. 1 

HABER - Akşam PostaST 

Marul anketi ' • 
"Sekiz marul qedim, dişimin 

kalmadı,, kovuğunda bile 
Marul, marul, marul ... Yüz pa· j 

radan tutunuz da beti çeyreğe ka
dar her tarafta öbek öbek göbek-1 
li marul. .• 

Küfede marul... Tablada mo.-

Çocuklar Bayramptı§acla marul 
f enliği yapıyorlar 

rul... Çuvalda marul... Arabada 
marul. .. Hatta kayıkta, sandald" 
yığın yığın marul .•• 

Son yıllarda marula rağbetin 
çok arttığım biliyorduk amma, Lu 
yıl marula dütkünlük her yıl· 
dan fazladır. Mübarek de bu yıl 
inadına o kadar bol, o kadar ucu~ 
ki, hani, ncredeyıe çocuklar ma
halle aralarında top yerine ma . 
rullara şüt çekecek, marullarla fri
kik atacaklar •.• 

Marulun asıl zevki, asıl ıafan 
onu gidip yerinde yemekmit··· 

- Y edikulede mi? 
Diyeceksiniz ? Y edikule de, E

yüpsultan bahçeleri de, Lange, 
Kasımpafa, Ortaköy bostanlan 
da marul saf ası için bu yıl karın
ca yuvası gibi kaynıyorsa da bun
ların en cıvcıvlı, en sunturlusu 
Bayrampaıa bahçeleridir. Cuma, 
pazar, hatta cumartesi günleri bir 
külah tuzunu kapan soluğu Bay
rampa ıada alıyor: 

- Marul çok ıif ah, çok hasi
yetli ıeydir ! 

Diyip yanaııyor oradaki maru 1 
tarlalarına.. 

Artık: 

- Gelsin marul, gitsin marul! 
Düşünün bir kere, yüzlerce in-

sanın hep bir ağızdan hatır da hn
tur marul yemesini! 

B~n geçen cu;.,.'l, Bayram pa,§a· 
da marul safası yapanlardan bir
kaç ki~i ile konut tum, bakınu. 
bunlar marul için neler söylüyor 
lar. 

Elli, elli betlik bir hatuncağ'z 
olan Sultanhamamlı Bayan Şekit
renin f.Özleri: 

- Marul, midenin panzehiridir. 
Altı ay kıt hep nuhutlu yahni, saı·· 
mısaklı yahni, kuruf asulya, pala
mut, torik balıkları, pat'. :ma, su 
cuk ve ağır hamuritleri gibi teyle:
ile yorulup paslanan mideleri tir.ı 
di bu yemyeıil, körpecik marul~ 
lar adeti bir süpürge g:r.i temi:1. 

sini göstererek) temizlik yapıyo·j 
rum içerde ... Nasıl ki evde tahta,, 
cam, maıa siliyor da temizlik ya 

pıyorum, bu da tıpkısı öyle ... 
Karagümrükte hamallık falan 

yapan pehlivan Ahmedin fikri: 
-Valla ağabey, ben malUnı a .. 

Bir oturuıta üçyüz dirhem ekmek, 
yarım kilo pirzola, bir büyük ta-I 
bak pilav, iki yüz elli gram tahin 
helva11 yiyince pek karnım dov· 
duğunu anlamam ! Zaten seksen, 
yüz, yüz yirmi kilo yükü de hi~ 

yorulmadan tatımak başka ütrlü 
kabil değildir. Tanrıya tükür gen· 
cim, gücüm kuvvetim yerinde ... 
Tatı sıksam suyunu çıkarırım. Hn
ni istersen bir yumrukta bir eıeği 
sırtüstü yere deviririm. Onun içb 
marul denilen bu yeıillikten n~ 

kadar yersem benim ditimin ko
vuğunda bile kalmaz. Nah, i9t:e 
sabahdanberi , ıunun turasında 

Çünkim marul tif alı bir ağaç .. 
tır ! 

- Ağaç mı? . 
- Ağaç ya, baksan a.. Kökü 

var, yaprakları var! 
- Amma dalları yok! 
- Dalları da olsaydı, bezin ço• 

cukla:- hep onların üstüne çıkar . 
lardı ! 

Cibalili yedi yaşında Bayatı 
Turan ne diyor: 

- Marulun üstüne annem tu~ 
ekti •.• Ya! istemem ben, acı oldu. 
Ben ıekerlisini isterim! 
Turanın annesi yanlarında s•J· 

yulmamıt duran yarım düzine ma· 
rulu göstererek: 

- Sen, timdi tuzlusunu ye de •.. 
Akıama bunlann üzerine de evde 
teker eker, öyle yeriz! 

Marul için son sözü Gedikpaşa 
h ıapka tamircisi Bay Mizrahi 
söyledi: 

Marul tarlaıı kenarında boyuna marul yiyenler! 

7, 8 marul ııpıttım bana mısın J 

bile demedim? Nedir ki, iıte mü
barek öğle sıcağında insanın iç;. 
ni serinletiyor! •• 

T ekirsaraylı altmıf, altmıt ~i
lik Bayan Raıelin sözleri: 

- Marul, çiroz ilan iyi kaçıyor. 
Hele bezin çocuklar için bu za

manlarda çiroz iylan marul yemi' 
yibidir. . 

- Sen yemez misin marul? 
Ağzını göstererek: 
- Ditim yok, ditim olsa be, 

çocuklardan daha çok yiyeceğim! 

- Bunca yıldır gayet ilen m~ 
raklı bir marul kompetaniyim, la
kin fU mübarek sebzelerin hang;. 
si erkek, hangiıi ditidir? Hala nu 
hali bir türlü ayırt edemiyorum! 

Sordum: 
- Ay, marulun erkeği, ditisi o

lur mu? 
Gizlice kulağıma eğildi: 
- Aldırmaaaa •.• dedi. Belki sı

zin gazetacdarın gulağına gider 
de bu lif, bir de bunun için anket 
açarlar! 

- Gezgin Haberci -

ler ve insanın içini sanki yelpaze Rober Kronleld adlı bir A1.1uıtur.1alı bet beygirlik bir motörle lfh 

ile serinletir gibi serinleıtirir. 0- .)'en çok ha/il bir tayyare icat etmi§tir. Avusturyalı tayyareci bu tay. 
nun için ben bu mevsimde çok ma- yare ile Manı denuini tıfarak Londradan Pari•e uçmuıtur. Bu yolcu· 
rul yer;m ! luk 4 •aat sürmüf, vaıati .ürat •aatte 90 lıilometreyi bulmuıtur. 

Kırk, kırk betlik, Salma Tom· Benzin mcuralı ancak 3,5 lfraJır. Bu tayyareye (Hava motosikleti) 
ruklu Angeliki ne diyor: adı verilmiftir • 

- Marul ne zaman ki yiy~e· Rumimi:de Avusturyalı muctle karın tayyareyi muayene eclerler-
ğim, anlıyorum ki o zaman (mide· ken, Cl§ağıda Ja küçüik tayyare UM anaınJ~ görülüyor. 
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r,wNo:10-- Yazan : Rıza Şekib 

Yllan mağaraya girib sütü 
içecek ve Aslanlı adamın süt 
çanağına zehirini boşaltacak 
Sihirbazla Mara yürüdüler. Ku

lübenin arkasındaki ağaçtan y~
pılmıı basit iskemlelere oturdub:r. 
Mara ihtiyar sihirbazın kar§ısm· 

da sandalyeye oturmak istemişti. 
Fakat onun ısrariyle §<iylece ili,-
ti. 

- Aslanlı adamm nerede bu
lunduğunu biliyor musun 1 

- Karıa ormanınaa olduğunu 

biliyorum. 
- Yalnız Karta ormanında 

olduğunu bilmen bu vazifeyi yap
mana yetmez. Sana azıcık izahııt 

vereyım. 

Aslanh adam bildiğin gibi Kar
ta ormanında oturur. Oturduğu 

yerde hatmetlu hükudarımız 
Medkyonun babasından ceddinin 
balar hazinesi olan majaradn. 
Darayı bulmak senin için hiç te 
aiiç olmıyacak. Fakat, ıiditinde 
çok tedbirli hareket etmen gerek . 

Bilhassa maymunlara, sonra 
fillere tesadüf etmemeye çalııman 
ilk yapacağın itlerden biri.iil'. 
Bmılar, ıimdiye kadar çok tecrü
l>e edilmiftir, Aslanlı adamın ba
IMtrcileridir . 

HABER - :Akşam Posfasr 

ve bel gevşekliğini, sinir 
.zafiyetini giderir 

25 MAYIS -1935 

: ,...,. . -: . . . . . . . ... . "; ' ..... 

NORDsDOYÇE 
SiGORTA Şf RKETl-HAMBURG 

YANGIN&NAKLiYAT 

Müdürlüğü F. Şindler ve Şsı. lstanb 

Telefon : 21014 
En elverişli şartlar. Zararların süratle tesviyesi 
lstanbul ve taşra için acentalar aranmaktadır. 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyi iJaç budur. 

ismine dikkat buyurulması 
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Büyük 

Tayyare Piyangosu 

Doktor Ahmet Asım 
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HULiVUDDA 
kocaların suçları 

Pırldnta, elmas ve pldtin 
mücevherlerin kıymeüle 
ölçülmektedirl 

Bir zamanlar pek mqlıur olen miı, orada bütün günlerini ya bir 
K~uboy lilmleri mümenili !Tom askeri mutfakta bulaşık yıkamak 
M_ikain, bU Amerikan gaz.et.eainde ve patates soymakla yahut bir is
tlüıkate değer bir yazısı &ıkmt! tirahathanede emir neferliği yap. 
hr. Rolivutta, her gün bir ~ok1 makla geçirmi§ti. Bütün savaş 
boıanma maceralarını -okuduğu - yıllarında duyduğu ıbiricik kurıun 
~uz sinema yıldızlarının mulıi- sesi, bir nöbetçinin kazara patlı
tınde, aile hayatının bir kıımını yan tüfeğinin yaptığı gümbürtü İ· 
göıterdiği cihede alakaya değer di. Ancak bu harp kaçağı geriye . 
bulduğumuz bu yazıyı nakledi geldiği zaman, kendisini bekliyen 
Yoru.z: kızı herkes kıakandı. Çünkü sol 

köşes~ne çekilerek münaka§aya f 
dalarız .. Acaba bu yeni nişan, ·be
yaz sulh güvercini" tekrar gelip ai 

Bir vakitler :bu ülkede yara §e· 
ritleri kadar itibarda olan bir şey 
Yoktu ... 

Harpten dö~n bir deli.kaDlmın 
kollarında bu kınmzı ıeritler ol
ltıayınca, tafü de yok demekti. Sa
\'aşta aldığı yaral,.rm ünlü izle -
~ni, kollarına dikHmiş kırmızı şe
tıtlerle gösterenler, ne iltifatJar 

&'Önnezdi. Genç krzlu hatta ya-
tnıı batını almıt ve uslu oturmak 
Çağına gelmi§ kadınlar. bile böyle 
bir kahramanı elde etmek için ya· 
tııa girererdi ... 

. Görmüş olduğum kmnızı !erit 
tolleksi}"onlannıu en zengini bizim 
~ eksa.alı bir delikanlıda iai. Bu 
abadayı Büyük liarpde Ameri-

ıc_bı ordusif e !1irlikt:e Franeaya git· 

kolunda ta§ıdığı kırmızı ıeritler 
ta dil"seğine kadar varıyordu. Dün
yada hiç bir adamm bu kadar ya-

ra aldıktan sonra yaşayabileceğini 
sanıy01'mn. 

Benim burada size anlatmak ia
tediğim harpde alnımı9 olan yara
nın nİfADI değildir. Holivut deni· 
len acaip ıehrin ıinema.cılar esna
fı sosyetesinde taşman nişanlardlJ'. 
Holivudun yara şeridi, pırlanta 
bileziktir. 

imtiyazın bu küçücük nişaneleri 
bizim T eksaılmm taşıdığı kırmızı 
şeritler gibi gerçekten sahici yara 
izleri olmryabilir; ancak tam da 
bugünlerde sinemacılrk sanatında 
en muteber nişanlardan sayılmak
tadır. Losangelloı ıehrinin seçme 
kulüpleri olan Ambasador yahut 
Baltimora gidiniz. Yahut bir cu· 
maertesi öğleden sonra Holivutda
ki Montmartr' da bir yemek ma· 
saıma oturup orada mevcut kadm
ların kollarındaki pırlanta bile
zikleri sayınız. Her bilezik, zaval
lı kocanın geçen yıl içinde, gece 
g~ Takit eve gelip te adam akıllı 
hatfanmıı olduğunun en sağlam 
delilidir. 

, Harpte ltohuıa yara teridi dikti· 
renler, bunu kazanabilmek için bir 
~ok acı çekmit kitilerdi. Bugün 
Holinıd'da iıe bunları kazanmak 
değil vermek için :ratırap çekihnek
tedir. Holi'\'\ICWa her bile-zik ol
d~a aiır bir üzüntü ve ıstırabı 
temsil eder. Ancak taşıyanlar, ıs· 
tıraıbı çekenler değildir. Üzüntü
den kıvrım, kıvrım kıvrananlar, 

bunlann bedelini ödemektedir; 
alanlar ise zaferlerini öteki kadm
Jara göstermek için bunları Briç 
partilerinde kollarına takmakta· 
dır. 

Artık tekaütlüğümün yaklaşmış 
olduğu bugünlerde, birçok briç 
partilerine ve sosyete toplantıları
na ben de ıık ark gitmeğe ba,la
dnn. Briç oyunundan hotlandığmn 
aklmıza bile ~etirmeyin ha! .• Bu 
karmakarı§ık oyunun dünya yüzün 
deki bütün kaide ve düzenlerini 
bilen karım madam Mikse bakılır

sa, 'ben Brici bir trırlü oynıyamı-
yormuşum İfte .. Zaten ben de ka

idesi daha az ve hareketi daha çok 
oyunları severim.. Her ne i.e, bu 
Briç partilerine, yara nişanlarını 
görmek için devam ediyorum! .. 

DüfÜDıeesinde düzeni sever bir 
adam olduğum ~in, gördüğüm bü
tün ni§&Dların aklımda bir ka
taloğ ve fihristini yapmışımdır; 
yeni bir nİ§am ta bir kilometrelik 
uzaklıktan izliyebilirim. Böyle 

TomMilu 

yeni bir taneaini gördüm mü be
nim gibi sırf karısına refakat et-

i mi§ olmak i~in gelen bir arkaCJa. 
tm koluna girer, odanın ıssız bir 

Madam Mika 

le ocağında tünemesi için arkada· 
tmıız falan kiıiye kaça mal olduğu 
nu besaplamağa uğraımz .. 

Diğar taraftan kadınlar da yeni 
bir niıanm farkına vardılar mı §Öy 

le bir dedi.kodunun kapnını açar. 
lal': 

-Jimi yaptıklanna canım sı
kıldı doğrum! Yeni bileziğin ne 
de güzel, kardeı? ! .. 

Bu yeni niıan bütün alakadarla· 
ra Jiminin y~iden bir kabahat 
işlemi! olduğunu göstermekle kal
maz; tecrübeli gözler, platinin 
miktarmdan ve pırlantaların bu 
kabahatin ne kadar ağır olduğu
nu anlar; hatta mütehassıs deni
len bu adamların bazdan Jimi
nin auç işlemekte ne kadar ileri· 
ye gitmit olduğunu bileziklere ba
karak aöyliyebilimıi~ ! 

Holivut ve Loı Angelosun ku
yumcuları itlenen suçları ''karat,,
la ölçülecek gibi tesbit ederek sı
ra.lamıflardrr. Şimdi her şeyde ol-
duğu gibi hu iJ te standardize e· 

dilmi§tir. Suçlu için ölçü, santi
metre başına isabet edecek pırlan
ta sayısıdır! 

Holivut kuyumcuları ~imdi en 
makbul sırdaılardır. 

Kuyumcu ile müfterisi arum
da geçen fU konupnaya, hele bir 
kulak verin. Kuyumcu der ki: 

- Bu küçük, bin dolarlık bile
ziğin, ne itinize ya:rıyabi~ceğini 
pek kestiremiyonım. Laurel tepe
lerinde geçen vak.aya dair itittik
lerime bakılırsa, §u üç bin iki yüz 
dolarlığı teklif etmeğe münasip 
görüyorum. Mavi yakutun yatı§tı
rıcı hassası zaten malUm.dur ! 

Görüyorsunuz ya Holivudda 
evden uzakta geçirilen gece eğ
lencelerinin masrafı haıat pahalı· 

Tom Miks •İnemaya baılama.:lan evvel yaptığı bir çok iıleı· arL 

ııncla bir vakitler Meksikad~ ihtilalci bir generalin çetelerinde zabi 
lik te yapmıı tı. 

Burada, filmlerinden birinde, tek btı§ına yarım düzüne haydud 
clurdurmcısı görülüyor. 

lığından değil ve fakat bunlann 
hot görülmesi için yapılan feda
kirlddar yüzünden pek kabarık 
yekunlar tubnaktadrr. Artık evin 
tenha köıesinde oturup sessiz ses
siz ağlıyan ve bahtına küsmüş za-
vallı, kadın kadmcrk madamlar 
kalmamı§trr. Bugünün karıları,, 

çok açık gözdürler, doğrusu. 
Kocalı bir kadının bileğinde, 

f(iyle be§ buçuk santimetre eninde 
som platinden, üstü krymetli taı
larla donanmış bir bilezik görün
ce kocaımın iki yahut üç gün ka
yıplara karıımIJ olduğuna, hiç çe
kinmeden, yüz dolar kadar bahse 
ıiriıebilininiz; ya, bu cennet ku
şunun bir haftakadar gaybubet 
etmesi kaça malolur derseniz, bu
nu ancak kanıiyle kuyumcusu 
kestirebilir! 

Bugünün karıları açık gözdür 
dedim ya; elbette bunun bir sebe
bi vardır. Burada admı anmak is
temediğim bir kadm arkadaşım 
bütün esrarı bana hir,bir söylemit· 
ti. Nice kocalar var ki, kanlanna 
karşı birer köpek gibi sadakat gös 
terirler, buna rağmen pahalı yara 
şeritlerini almakta bir türlü yaka
larını kurtaramazlar bu nasıl mı 
oluyor dediniz? Gayet kolt.y: 
(Kndmın fendi; erkeği yendi) .. 
Arkadaşının kolunda yeni bir bile
ziği kıskandı? Gelsin bir suikast 
tertibatı! .. Holirut otüdyolnrında, 
D\eleklcri bile baştan çıkaracak 
fettan luzlar az mı? Bımların pa
ra canlısı olduklarını Mı3ırdaki 

sağır sultan bile i!!lyrnu~tu•. iste 
biyle para ile kandırılan fındıkçı 
bir kız, zavallı bigünah kocanın 
baıma musallat edHir; adamcağız 
günün birinde föyle tenha pastacı
lardan birinde, güzel kızla ba§ba
§a bir bardak !'lütlü çukulata içtik
ten oonra evine geldi mi; alıfam 
yemeğine madam cenapları tenez. 

zül edip inmez.. Merdivenl~rde 

yukan koşan kocasının yüzün" 
bir daha gönnek istemediğinde 
kopıyı da kilitlemiştir. Yalvarma 
yakarma, yemin hatta göz ya§ı pa 

ra etmez. O ak!am yemek, içme 
ve haygt bile artık zehir olmu~ 
tur. An.ya muta vassrtlar girer v 
nihayet büyük ve ağır bir feda kar 
lık mukabilinde, nazlı !:ayan barı 
şır .. 

Ben bir sigortacı tanıyorum 
Bu herifin bütün i§i HoJivut v 
Bever]y tepelerini süsliyen k~k 

)erdeki mücevheratı sigorta et 
mektir. Öyle kurnaz bir sigorta 
cıdrr ki, evli adamların peşini bı
rakmaz, bıuıları en açık göz hafi 
yelere gözetlctir ve en küçük bi 
suçlarını hemen karılarına bildi-. 
rır. 

Bizim eşsiz Holivudun cici bici 
bayanları aleyhinde delidolu at• 
tıktan sonra içinizden biri kalkıp 
da: 

i 

- Ey Tom Miks; siziıt matla 
mrn kollarında bilezik yok mu? 

Diyecek olursa vereceğim cevap 
şudur: 

- Madam Miksin de birçok bi
lezikleri olduğunu itiraf ederim. 
Y almz §Urasını da hatırlatmak İs· 
terim ki biz ıimdi evlilik hayatı
mızın tam yirminci yılına girmiş 

bulunmaktayız. Beş sene sonra i
se, geçen gün Londrada İngiltere 
Kralı betinci Corca yapılan kut
lulama merasimi gibi bizim de yıl
dönümüzü burada eski yeni bütün 
sinema mensupları tesit edecekler
dir. Hazırlığını şimdiden yapıyo· 
ruz. Ha ne diyordum; madamaya 
vermiş olduğum bilezikler seven bir 
koca ve babanın derin bağlılık ar
mağanlandır. Yara teritleri değil 
fakat hizmet niJB.nlarıdır. 
• Anladınız mı !imdi? .• 

TomMlX 

Me§hur komik Şarla, Holivııtta yeni bir lilm hazırlıyor. Bu filmin 
bO§ rolü kendiıinde olduğu gibi, rejisörü de kendisidir. Burada bir 

aahneyi tetkik ederken 6Öriiyoraunıız. 
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evlet Demiryollarının yazhk 
tenzilath yolcu tarifeleri 1-6-935 

tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir: 

RAllER -- Akşam Po!lltam 

Jinhisarlar U. Müdürlüğünoie~I 
Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltmak içle T>ne au 

doldurduktan sonra tekrar piyasa ya sürdükleri zaman, zaman gö · 

rülmektedir. inhisarlar idaresi bu hilen\n önüne geçecek bütün .\/. ,ari 

ve teknik tedbirleri almıt olmakla hraber müstehliklerin de tatbik e· 
dilen uıul ve tekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için 1'ı u 

Devlet Demiryolları Ve Liman lan Umumi Müdürlüğünden: yolda mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişelerde bu eşkaf, 
A-luallim ve Talebelere: aykırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiyetin en yakın inhisar 

2:i 1\IA YIS - 193:'1 

NASIR llA~ Naaınmı kökOnden aQrıaıı çık~rdı 
SiZDE ONU KULLANINIZ 1 

Umumi tedrisat dereceleri d'i bilinde bulunan resmi veya maar:f idaresine bildirilmesi rica olunur. b 'k . . k k l 
A • ,. •• • • • 1 - lçki titelerinin karnına mat u etı et, şııenm yu an ıı " 

idarelerince musaddak hususı bılumum mektep ve unıversıtelerın mu- d k' b y b y l k tı l kt .. i•enin sgyzına mum mm a ı ogazına ogaz ı , yapış rı ma a ve :ı- :ı-

allim, profesör, asistan, mürebbi muavin ve müdürlerine Mayıs ha- ve bandrol konularak damga basılmaktaC:ır. 
şmdan Birinciteşrin sonuna kadar ve bu mekteplerin talebelerile ec- 2 _Etiketlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiyatı \le hangi fab 

nebi memleketlerdeki ayni mekteplerin talebelerine her zaman umu- rika mamulatı olduğu yazılmaktadır. 
mi tarife ile uzak mesafelere m<ın sus tenzilli D. D./ 71 numaralı tar~- 3 _ Müskirat fabrikalarında içki şiıelerinin ağızları mantarlan 

fe üzerinden her seyyahatte % 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenz,. dıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp üzerine bandrol geçiri 

lattan istifade etmek istiyenleriu, mensup oldukları mektep veya ü- !erek fabrikanın mühürü ile daır galanmakta ve bandrolların iki u 

niversitelerden veya maarif veY.3 !etinden ve müdürlüklerinden mu· cu şişeye yapıştırılmakla beraber boğazlık bantları da uçların üsl 

allim kısmında olanların seyyaha'. edilen takvim senesi içinde tanzim kısmına ilsak edilmektedir. 

Hususi dersler 
r~ 'ransızca ve ltalyanca derslerı 

büy!. ~klere seri ve pratik metotla 

öğr~ ilir. Çocuklar için ayrı uaul 

takib .~dilir. ikmal imtihanlarına 

hazırl~ nrlır. No. 2092 posta kutusu 
na yazu1ız. (4340) 

edilmiş bir hüviyet varakasını ve talebelerin de keza en çok altı ay 4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gayri müsaiı ınıııııııııııııııııı '\ 111nııınııtıı111111ııııııınııııı1111ııııımıııııı11111ıt1lll 
evvel tan~im edilmiş fotoğraflı h•:" vesikayı hamil bulunmaları v·~ vasıftaki kağıtlar kullanılmakta olup Üzerlerinde lnhisat ldaresir.irı 

· · · · · k. · · i ve matbu seri harfleriyle müteselsil numa bilet alırken ve yolda bıletler kontrol edılırken demıryol memurları · monogramı, ıç ının ısm ld y 

•• • A • • • • • ralar vardır. Etikette yazılı içkininmiktarı ve şişeye yapıştırı ıgı ta · 
nn gostermelerı lazımdır. Mekteplerını bıtıren talebeler de. talebe ıken . lA 'k d .1 b d il d .. t ·1 ktedir 

rıh te ayrıca astı amga ı e an ro ar a goı erı me . 
aldıkları vesikaların muteber olduğu müddet içinde bu tenzilattan is- (2768) 
tifadc ederler. 

Umuma Jl,f ahsus Gidiş - Dönüş tarifesi: 
Tenzilatlı Gidiş - Dönüş tarifesinin yeni tatbik şartları şöyle· 

dir. Gidit - Dönüş biletlerinin mer'iyet müddetleri, seyahate ha,. 

!anacağı günden itibaren müteakip ayın ayni tarihli gününün sonu o

lan gece yarısına k:ıdardır. Y olen lar seyahate başlıyacakları gün~i 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin edilen 
kıymet 

kendileri tayin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yazdıracaklat. Kazlıçeşme mezarlığındaki ye§ il otlar 

dır. Y okular seyahate başlamadan evvel tarifenin mer'iyet müddeti Bakırköy mezarlığındaki yeşil otlar 

dahilinde olmak ,artile, istedikleri günde biletlerini alabilirler. Biletin, Üsküdar Bülbüldere mezarlığın• 
bir aylık mer'iyet müddeti bitrn~den evvel gidiş - dönüş ücretinin daki yetil otlar 

Mevlevihane ve Merkezefendi meyüzde yirmisi verilmek şartiyle bu biletler ilk müddetin bittiği gün-
zarlığmdaki yetil otlar ' 

Y edikule mezarlığındaki Yetil 
den itibaren müteakip ayın ayni tarihli gününün sonu olan gece ya· 

rııına kadar temdit edilebilir. Bu tarife Eylül 935 sorauna kadar 
uzatılmıtJır. Boğaziçi Y eniköy mezarlığındaki 

Aile Biletleri : 
yeşil otlar 

Beşiktat Ahbasağa mezarlığında
En çok sekiz kitilik gruplcu halinde ve gidit - dönüt ıartiylc ki yeıil otlar 

herhangi iki istasyon arasında 1 Haziran 935 tarihinden Eylül 935 
F eriköy mezarlığındaki yeıil otlar 

sonuna kadar seyahat edecek ailelere, Samsun - Sivaı mıntakasm· Üsküdar Karacaahmed mezarlı • 

otlar 

20 

20 

10 

15 

5 

20 

s 
15 

Muvakkat 
teminat 

1,50 

1,50 

0,7S 

1,20 
0,38 

1,50 

0,38 
1,13 

da % 60 ve Alaşehir - lzmir - Bandırma mıntakalarında % 50 ğındaki yeıil otlar 50 3, 7S 

tenzilatlı olan biletlerle diğer mmtakalarda katedilecek mesafeye gÖ· Yukarıda ıemti, muhammen lr'ıymeti ve muvakkat teminatı ya.

re muhtelif nisbetlerde tenzilath olan biletlerin ücretlerinden ayrıca zılı olan mahallerin otları ayrı ay.-ı pazarlıkla satılacaktır. lstekH n

ve grupu teşkil eden yolcuların birisinden tam ve diğerlerinden % )anlar !eraiti anlamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne, pazar-
20 ücret alınmak suretiyle tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye gör~ bğa girmek için de hizalarında gö, terilen muvakkat teminat makbuz 

Haydarpaşa - Ankara arasında seyahat edecek ailelerden gidiş - veya mektubu ile beraber ihale gü nü olan 30 / 5/ 935 pertembe gü-
dönüş ücreti olarak: nü saat IS de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (2858) 

Beş kişilik bir aile grupundan 
Sekiz kitilik bir aile grupundan 
Kuru! alınır. 

1 Mevki 
9306 

12420 

il Mevki 
6735 
8989 

Samsun - Ankara Mesafesinde: 
Dört kişilik bir aile grupundan 

111 Mevki 
4282 
5716 

Taksimde Sürp Agop Ermeni mezarlığı içinde bulunan yeşil ot
lar pazarlıkla satılacaktır. Bu otbrın tahmin bedeli 80 liradır. Şerai
tı anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 6 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber ihale gü

nü olan 30/ 5/ 935 perşembe günü saat 1 Sde Daimi Encümende bu
lunmalıdır. (B) (2855) 

Satılık: Fotoğraf Makinesi 
KontE. ı.usa Netel 6,S X 9 

Cilalı ıarı tik ıı.;iacından, körü
ğü sarı metinden, ,açılma ve ka~ 

panma tertibat1 ga.t et pratik ve 

fevkalade kullanışlı' çok şık ve he· 

men hemen hiç kulla nılmamıı bir 
fotoğraf makinesi aafalıktrr. Şasisi, 

filmpak ıasisi \'e çanl'A\Sı mevcut
tur. 

Makine büyüklüğü: 6,5 )t 9 

Objektif: 1: 4,5 Zai.c; tes'a r. 
Satın alınış fiati: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 

A)Tica bir de telemetr 
Istiyene makine ile beraber 
şartile 8 liraya verilir. 

4,6 X 6 ika Bebe 

vardr1'· 
alması 

Objektif 1: 4,S Zais tesar 
Çok kullanışh, kullanılmıştır. 

Yedi kişilik bir aile ,, 

10125 

13921 

7345 

10099 

4648 

6391 Keıif bedeli 16642 lira 82 kurut olan Heybeliada büyük tur yo- Alış fiati 80 liradır •• 
!unun parke kaldırım yapılması işi kapalı zarfla eksiltmeye konul- 3 nikel cam şaşisi, filmpak şaşis' 

Adana - Konya Mesafesinde; 
Üç kitilik bir aile grupundan 
Altı kişilik bir aile ,, 

4618 
6596 

3342 
4773 

2124 
3033 

muştur. Şartname 83 kuruşla alınır. Keşif evrakını görmek için Le ve çantasiyle beraber 30 liraya vt
rilecektir. Ayrıca Her biri 2 şer lira krY' 

vazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Eksiltmeye girmek iç1n metinde olan 9 cam şa':ii i daha ınev· 
~e 2490 No. muvakkat teminat makbuz ve mcktubile teklif mek· cuttur. tstiyenlere bu şaşiler 12 Iİ' 

kuruş alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece ucuzdur. ls- toplarını ihale günü olan 1/ 6 1935 cumartesi günü saat lS e kadar raya ,·erilir. 
Daimi Encümene vermelidir. (B) (2569) müracaat yeri Ankara caddesi 

tanbulda köprü gişemizden ve diğer mahallerde istasyonlarımızdan · 
d~ha ziyade taf~lit ahnabili~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ (V~a-~_t_K~~-a_p_h_a_n_es_i_)_d_i_~~~~ 

biletleri üzerinde hiçbir hak ve mıı talebe kabul edilmez. Dönüş seya-

Bu Tenzilatın Şartları: hatine başlandıktan :,onra mer'iyet müddetleri biten dönüş biletleriy ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii 

Aile grupuna girebilecek aknbalar ıunlardır: "Karı, koca ve le yolda mecburi aktarma ıebepbrinden başka bir sebeple tevakkuf ii Doktor l~ 
bunların çocukları, ana ve bababrı, büyük ana ve büyük babaları, edilmemek şartiyle biletin muteber olduğu istasyona kadar ücret ve- ~::J .. :. Ali İSmaİI i ... ·ı: 
torunları, kardeşleri,, üçten • beşe kadar her grup için bir ve daha faz- rilmeksizin seyahat edilebilir. 

la kişilik her grup için de iki kadt~ veyahut on beş ya~ını doldu\- Aile biletleriyle seyahat edenler hem gidişte ve hem de dönüşt!! i~ Haydarpaşa hastanesi bevliye(~ 
muı olan erkek "evlatlık, hizmetçi, mürebbi, sütnine,, akrabalık ıartt katedilen mesafenin her 500 ki'!>metre ve kesrine mukabil bir istaır :: mütehatsısı !! 
olmaksızın grupa girebilir. S: (/ l O il yon olmak üzere müteaddit istasyonlarda biletlerinin mer'iyet mütl :; ro ogue - perateur :; 

Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile biletleri detleri içinde olmak tartiyle isb dikleri kadar tevakkuf edebilir fi Babıali caddesi Meserret ote·!j 

verilecektir. Bunun için grupa girecek aile efradının birer vesika Yolcular, fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife üzerinden üc:- fi li 88 numarada her gün öğledertfi 
fotoğraflarının gişelere verilmesi lazımdır. Vazih olmak şartiylc ret farkı vermek tartiyle yol deği~tirilebilir. i~ sonra saat ikiden seki7.e kadat·i~ - -~ grup halinde çıkarılmış küçük ktt ~ adaki fotoğraflar da kabul oluna- :!:::::::::::::::::::::::::::.-:::: ... w--:::::::::::··· 

bl'lı'r. Verı'lecek aı'le bı'letlerı'nı'n Bir aile biletinde yazılı ohu yolcuların ayni sınıfta, ayni ka-dönüş kısımlarının mer'iyet müd- --------------
tarda ve mümkün olduğu kadar da ayni kompartımanda seyahat e~-

detleri, biletler üzerine yazdırılacak seyahat gününden başlamak ~--•••••••m•-~ 
b k. d 'k' . . 'hl' .. .. .. l meleri ve ayni istasyonlardan hareket ve ayni istasyonlara muvasalat 

ve unu ta ıp e en ı mcı ayın avnı tarı ı gununun sonu o an gece . . . . . 

d h. k ·· ik' d B b·ı l b 'k' l k .. dd . eylemelerı ıarttır. Bu tartlar da~:lınde seyahat etmıyen aıle efrac!ı 
yarısın a ıtme uzere ı ay ır. u ı et er, u ı ı ay ı mu et ı-

. d .. d.l k 'd' d.. .. . . .1 . l .. bu biletlerle seyahat haklarını kıybederler. Urolog _ Operatör 
çın e muracaat e ı me ve gı ış - onuş ıçın verı mıt o an ucret 

DOKTOR 

Kemal Özsan 

y~unun yüzde yirmisi tediye edilmek şartlariyle evvelki müddt-· Bir aile biletine dahil olan yolculardan yalnız bir kişi, grupu:ı K~::~iye Ek~l~i~~~as,::;~zosı 
tin bittiği andan başlamak üzere bir ay daha temdit edilebilir. Veya. azimet seyahatinden sonra ve y~lnız. aile biletinde ya?:ılı gidiş - dö- yanında. Her gün öğleden sorır; 

hut bu şartlar dahilinde biletler bidayeten temdit ettirilmi§ olarak d'l nüt istasyonları arasında olmak p•tiyle, mer'i tarifelere göre, yarım 1 ~iiı2•-llİdlieiiınm8•·ıııİeiıilkİİaİİİdaİİİriİ .. İllll•T•euıl•:•.S••1•23~rf" ... 
alınabilir. Bu müddetler içinde seyahat için kullanılmıyan dönüş ücretle müteaddit seyahatler yapıbilirler. (2813). 

ı• • 
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Türkiyedeki 

Umum 
Yurtdaşlara: 

Memleketimizde iyilik müe1Haelerl altında bqlıbapna bir IOJl&I 
Yardım evi ve eevgi oeatı olan Kızılay Cemiyeti, yurtdqlanmıznı baş
larına gelen herhanıt bir fellket kari181Dda yardım elini uzatan Türk 
lrdenıinin ömetldir. 

Nerede bir yangın, bir yer sanımtısı, bir •u baskını, bir dağ yürüme
li ola oraya çarçabuk koşup l'tinülleri sevindiren Kızılaydır. 

Bir yerde kuraklık, açlık, bulqık hutalık, yemeksiz okula çocukla
rı ve ince hutalıldar mı var, .Kızılay'ı orada bütün bütün acıları din
dirınete, hutalıklan iyi etmeğe, açları doyurmağa ,.e yoksulları ko· 
rumafa hazır bulursunuz. 

San, srralannda yaralanmızı saran, hasta evleri açan Kızılay'drr. 
Kızılay Cemiyeti Cümhurlyetlmlzin kuruldufu 29 llkteırln 1923 den 
193.5 e kadar yukardaki işler için 3 milyon 717 bin 186 lira yardım 
Yapmıştır. 

Bütün bu yardımlar, gözbebejimlz olan Cümhurlyet Htlktmetlmlzln 
Kızılay'a vermiş olduğu bir takım l'tlir kaynaklariyle Aboy ulusumu· 
IQn bu cemiyete COYE) olarak elinden l'elen yardımda bulunmak yolu 
ile yaptıfl sunıular ve özel idarelerle belediyelerin verdifl paralarla 
1•Pllmıttır. 

Kızılay'm biriktirdiği geliri, bir parumı bDe hop gitmiyerek, sa~ 
deret'e tutumlu bulunarak, f§e dökmtlli, kıvançla görülmelidir. 

Kızılay'ın son 12 yıl içinde yaptığı temel itlerinden bir kaçını bura
da sayalım: 

1 - lstanbulda Hast.abalncılık kız kardeşler okulasını kurmak. 
2 - Eskişehfrdekl Kızılay anbarını, gerek savaş ve gerek hanı m· 

l'alannda aranacak yararlı nesnelerle doldurmak. 
3 - AfyonkarahiAr'daki maden suyu çıktığı yerde Avrupadaki ben

Zttlerinden üstün kuraklar yapmak. 

4 - lstanbaldakl Kızılay kadın iş evinin yurdumuzun en ince bir 
biçinılne koymak ve yoksul Türk kadmlarını güzel iş yaparak kendi 
ellerinin emeğiyle geçinmelerine yol açmak. 

HABER - Akşam Postau 

Kadın için 
Yünlü 

Kumaşlar 
BUtUn yerll fabrlkalar1n 

En güzel 
En şık 
En seçme 

Kumaşları bir 
araya toplanmıştır 

Bayanlar! 
ince yünlü kumaş
lannızı almak 
için gideceğiniz 

mağaza 
5 - Avrupa8aki gençlik saUbiahmerleri karamlan gibi okalalan· 

•uzda l'ençllk Kızılay'ı kurmak. 

1 - Ankara'da Kızılay Cemiyetinin, UnUne yakışır bir ıenel 6zefl 
~Pısı yapmak ve bu binanın çerçevesinde düzelttiği genif, ailneşJi par

btiyük, kUçUk, kadın, erkek herkesin gezip eilenmestne bırakmak 
tl~ iyilik ve sevgi i§leri yapmıştır. 

Yerli Mallar Pazarlarıdır 
Cok bUytik iyiJlklerlnden birazını burada 1&)'Jllakla yurdum11SUD 

"tkat ft insanlık dayplanndan doğarak bundan 58 yrl 8nee kurul· 
'-'I olan Kızılay'ın ne yapmakta olduğunu yurtdqlara hatırlatmıı 
'oru. Bu tilki ile çalıtan, barışta ve savaıta Uzerine alclıfl bttyttk 
~ baprmağa uğraşan Kızılay'a bugün sev,m yurtdatlarımızın 

.., E) olmak saretiy)e arka ol,m~ları yurd borcudur. 
3 
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sizin şimdiye kadar yaptıiınız gibi 
beni tetkik etmesine müsaade göster
medim. Merakınızı uyandıran sebep
ler her ne olursa olsun canımı sıkma
ia başladıfınızı söylemefe mecburum. 
Kim olduğunuzu bildirmenizi rica et· 
tim. Ben Manfredim. Ve size siyliye
cek muntazam bir ismim olmadığı için 
mütMMlflm .. Siz ldmstnlz M&lyö? 

Tribale afrr aftr cevap verdi. 

- Ben mi? .. Ben Jlyetln babuıyım, 
Mösyö? 

Manfred sapsan kesildi .. 

Elleri gayriihtiyari bir hareketle 
Tribuleye uzandı. 

Fakat ayni zamanda bllttin kini, 
bütün iatirabr, bütün aşkı isyan etti. 

Blıibirlerlne anlan Kral ile Jf. 
)"etin hayali gözlerinin önünden geç· 
ti.. 

Ye son derece soğuk bir tavırla ce
Tap nrdl: 

- Kralın metresinin babasını ta
IUmak benim için büyük bir ~reftir. 

Tribale: 
- Bedbaht! Takdis etmeniz llzım 

ae1cn bir kıu hakaret etmeyiniz! de· 
tli. 

Heyecan i~de kalarak, elleri tit
reyerek ayağa kalktı. Yüzünde bir 
bilyijklük izi ıörünüyordu: 

- En temiz, en saf bir çocufa kar
tı haksız olarak llyık gördüjiinüz 
mq•am iftiradan dolayı kanlı yaşlar 
dökünüz! Allaahsmarladık Mösyö! 
Aldandıfımı anladun.. Kusuruma af· 
f ediniz! Sözlerini söyliyerek kapıya 
dofru ytiriidü. 

Fakat Manf red bir sıçrayıfta Tri
hule ile kapı arasına dikildL Soytan
llın bileklerinden tutarak heyecandan 
bnhnıı Mr sesle: 

- Ne söyJUyoraunuaT .. Ne söylü· 
Joraauuz? .. dedL 

- Bir masumu tahkir ettlfinizt 
söy Jilyorum. 

- Jiyet Kralın metresi delil öyle 
mi?.. Oh tekrarlayınız! LGtf en tek· 
rarlayınrz ! Bunu bir daha söyleyiniz! 
Yemin ediniz! 

- Jlyet son derece namuslu ve te· 
miz bir kızdır. 

Manfred bağırarak Lanteneyi ça· 
fırdı. 

Delikanlı: 

- Ne var? diye koprak relclL 
Manfred onun kucafına atıldı: 

-Ne mi var, kardefim! Ne mi var?. 
Jiyeti boş yere itham etmişim.. Ben 
büyük bir sefilim! .• OmrUmde şimdi· 
ki kadar mesut oldutumu bilmiyo
rum. 

Lan tene ciddi bir sesle: 
- Kardeşim, ben de senin kadar 

mes'udam. 
Söyledifi ek pek yüksekti. 

Çünkü iki adım ötede taparcasına 
11evdlfi kızın, yeia •e Uınit.ızlltlne bir 
çare bulunamıyarak, hıçkırıklarla at 
ladığnu ifitiyordu. 

Manfred Trlbulenin yanına gele 
rek ellerini tuttu. 

- O şimdi Luvrda mı? 
- Oradaydı amma.. Şimdi değil.. 

Kaçırdılar .. 
Manfred titreyerek: 

- Kaçırdılar mı? .. Kim kaprdı? .. 
Ne vakit? .. diye sordu. 

- Üç rUn kadar oluyor. Kimin ka· 
çrrdıfınr bilmiyorum.. Evvel& Kral· 
dan filphelendim.. Sonra anladım ki 
onan ba ifle bir alikasr yok! 

- Kaeırdılar ha! Oh, onu ben bu
lacağım! Zavallı kızdan şüphelenmft· 
tim! Ne sefilmişim ! Evet .. Evet!. O-

nu bulmalıyım! Hatta Parisi kan ve 
atqe bofmak llzım ıeline çeldnmr 
mellyfm_ 

Dikkat: Yerli Mallar Pazarlarının ikramiyeli 
sabşlarından istifade ediniz. 

' it 11 
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Mongomeri Krala yaklaştı: 
Fransuva: 

- Daha yakın gel!.. dedL 
Moqomeri iki adım daha atarak 

Krala doğru eğildL 
Fransuva ya vat sesle: 

- Mösyö, soytarım Tribuleyi gözö· 
nünden ayırmayınız! dedi. 

1 

- Baıüstüne Şevketmaab ! 

- Odasma ıirene kadar beldeyi· 
nbl 1 

- BaşilstUne Şevketmaab! 

- O vakit yavaşça ve gürültüsüz-

vasıtasiyle Birinci Fransuvanın oda· 
sına girdL 

Kral polis müdUtüyle konuŞuyor
du. 

Fakat muhafız askeri kumandanı· 
nın kendisini görmek istediğini öire
nince içeriye retirlmesini emretti. 

Mongomeri Krah çok kederU gör
dü. 

Fransuva geceyi pek fena geçirm;!l 
gibi sapsarı kesilmiş, rengi solmuştu. 

Şiddetle sordu: 
- Ne yaptınız Mösyö! 

- Sevketmaab, her şey istediğiniz 
Fransuva soytarının Jiyete dair gibi oldu. 

bir şey bilmediğini öfrenince artık 

ce, uyuyorsa uyandınnrz, sağlam bir 
arabaya koyarak kendi elinizle Antu· 
van Bastillne gönderirsf niz ! 

ondan kurtulmak ve intikam almak 
istiyordu. 

Bütün metanetine rağmen sararan 
Mongomeri: 

- Başüstüne Şevketmaab ! diye tek
rarladı. 

- Sonra Bastil mildürlüfüne yeni 
misafirin en uzak bir odaya konma
sını ttnbi'.\ edersiniz! Soytarım gül
mek isterse kahkahası ve söylemek is
terse sözleri tşitilmemelidir-

- Anladım Şevketmaab! Hatta ağ
ladığı bile-

Kra 1 acı acı l'lilümsedi: 
- Eğer zindancılar mahpusu unu

turlarsa-

- Yani ona yiyecek ve içecek gö
ttirmeği unuturlarsa.. Oyle mi Şevket
maab? 

- Sözümden nasıl itsersentz öyle 
mi.na çıkarabilirsiniz Mösyö! Fakat 
Tribuleyi zindancılar hakikaten unu
turlarsa onu bu halde ~ırakmanın za. 
rarı yoktur. 

• • • 
Ertesi abah Moqomert Baalnyak 

Mongomerl bu ce\·abı, bütün ser-
vetini, hayatını bir oyun kağıdına 

koyan bir kumarbazın ümitsiz cesa· 
retlyle vermiştL 

Oyle ya! Polis müdtirU Bastili do
laşmak, Ye tesadüf en Tribule ite ko
nuşmak yahut ona dair şiddetli e

mirler vermek istese Mongomeri bu 
yalanı hayatiyle ödeyerekti. 

Mongomeri, Monklara acı acı ba
karak devam etti: 

- Soytarıyı alıp bir arabaya attık. 
Şimdi insanlar tarafından unutulmuş 
bulunuyor. Fakat tabii Cenabıhak ken 
disinl unutmamıştır Şevketmaab 1 

Fransuva sordu: 

- Bir ~Y söyledi mi? 
Mongomeri biraz tereddüt ettikten 

sonra: 

- Şevketmaab, cesaret edemiyo
rum ! dedi. 

- Şüphesiz kötü llflar söyleıniş
ttr. 

- Hayır Şevketmaab ! 

15 
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Türk matbuabnda bir yenilik! 
olarak sayılacak bu roman birine' 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

mam bir ıinema seyreder gibi taki 
edecek, heyecandan heyecana dii· 
ıecekıiniz. 
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HABER' 
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sütunlarda veni 

bir maceraya 
atılıyor. 
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- Oy le ise söyleyiniz! 
- Şevketmaab mademki emredi· 

yorsunuz ben de aynen tekrarlıyo· 

rum: "Yarın sabah Krala bana bura
l'a kadar arkadaşlık etmiş olduğunu· 
zu söylerseniz istediğiniz her şeye 
ka,•uşursunuz! ,,_ dedi. 

1\longomeri bu sualin cevabını tit· 
reyerek bekledi. 

Ji'ransuva düşünceli bir ta\'ırla: 
- Böyle mi söyledi? Pek ala!. He· 

rif aldannıamış .• Bana öyle bir iyilik 
ettiniz ki hiç bir zaman unutmıyaca
ğım ! lcap ederse bunu bana hatırla· 
tınız I Haydi Mösyö gidiniz! dedi. 

Mongomeri yerlere kadar eğilerek 
hem sevinç hem de korku içinde dı
şanya çıktı. 

-39-

ARAŞTIRIŞ 

Tribule hızlı hızlı ilerlemişti. Pa
ri i pek iyi bildiği için sokaklarda ge· 
cc dolaşması çok tehlikeli olan bu 
de\ irde çekinmeden Lun'un etrafın
daki dar sokaklardan geçiyordu. 

Bu suretle Frank Arşer sokağına 
Tardı. Nihayetine kadar yürüdü. :Fa· 
kat oradan daha ileriye geçmek is· 
terken iki hayal yolunu kesti. 

'fam Haşarat Yatağının hududuna 
Y:ırmıBh. Ilu iki hayal derhal üzel"i
ne atılarak onu yakaladılar. 

lki ses biranda sordu: 

- Siz kimsiniz? 
- Bir dost! 

- Bir do t mu?. Sen ne hırsız, ne 
s erseri, ne de dilencisin! 

- Ne asker kaçağı, ne haydut ne 
de külhanbeyisin ! 

- Tün Krallığından değilsin! 
- Mısır Dükalığından değil_ 

- Ne de Galile JmparatorJuğun· 
dan. 

Tribule hiç bir şey söylemeden bu 

iki serserinin saydığı isimlerin bitme
sini bekledi. 

Serserilerden biri: 
- Sen bundan bir şey anlıyor mu· 

sun? Fanfar? dedi. 

- Kokarder bu herif beni güldürü
yor .• 

Nihayet Tribule sabredemedi: 
-Yakamdan çekmeyiniz .• Hele şöy· 

le bırakınız bakayım .. Bir şey arı.) or
sanız zahmetiniz beyhudedir. Hiç bir 
~ey bulamazsınız! dedi. 

Hakikaten serserilerin mahir par· 
makları Tribulenin ceblerini araştır-

mağa başlamıştı. Yaptıkları geveze· 
liğin sebebi de bu yağh bir kuyruk 
sandıkları soytarıyı oyalamaktı. 

lkisi birden! 

- Ne istiyorsunuz? diye sordular. 
- Reislerinizden biriyle konuş-

mak! 

- Ya! Demek bunlardan birini ta· 
nıyorsunuz? 

- Belki! 
- Aramıza girmek mi istiyorsu-

nuz? .. 

- ihtimal! Çünkü beni buraya gön· 
deren bir kin ,.e dü~manlıktır. 

Tribule bu sözleri öyle korkunç 
bir sesle söylemişti ki, bir çok f ela-

ket görüp geçiren bu iki serseri duy
gusuzluklarına rağmen, kendilerini 
tih"emekten alamadılar. 

Kokarder sordu: 

- Kiminle görii~mek istiyorsunuz? 
- Reislerinizden l\fanfredle ... 
lki serseri sakhyamadıklarr hir 

hayretle: 
- Manfred mi? .. Ondan ne istiyor

sunuz? dediler. 

- Bu size ait bir şey değildir.. O
na, benim Lundan gelmiş bir adam 
olduğumu söyleyiniz kafidir. Her bi· 
rinize birer Ekü var. 

- Bak .. Bak! Daha demin paranı

zın olmadığını söylüyordunuz! 

- Sizin bulamıyacağımzı söylü
yordum. Eğer beni dinlerseniz gidip 
haber veriniz! 

- Peki! Fanfar sen burada kal? 
Kokarder derhal koşarak karan· 

lığın içinde kayboldu. 

On dakika geçmemişti ki geri dön
dü. Yanında bir adam daha Yardı. Bu 
Manfred'di. Delikanh hoş yere gizle· 
meğe çalıştığı heyecaniyle titreyen bir 
sesle ıı;ordu: . 

- Lun'dan geldiğinizi söylemişsi-
. ' nız. 

Tribule karanlıkta kendisine söz 
söyliyen adamı tanımağa çalışarak: 

- Ent, l\fanfred denilen kimse siz 
misiniz? 

- Benim, ya siz kimsiniz? 
- Yalnız kaldığımız zaman öğre-

nirsiniz! 
::\fanfred hir kaç saniye tereddüt 

etti. 

- Siz ... Biri .. Tarafından mı geli· 
yorsun uz?! 

- Hayır! Fakat i inize yarayacak 
hamdislcr getiriyorum. 

- Geliniz! 

Tribule kemerinden iki Ekü çıkara· 
rak serserilerden her birine birer ta
ne verdi. 

Bunlar yerlere kadar eğilerek: 

- Teşekkür ederiz Prens? diyerek 
soytarıyı selrlmladılar. 

l\lanfred, Trihuleyi çekerek iki yüz 
adım kadar ilerideki bir eve girip lam· 
ba ile aydınlanmış merdh·enlerden 
çıktılar. 

Yukarıda geni~ ve süslü bir odaya 
gir diler. Odada bir delikanlı yumruk
ları sıkılmış olduğu halde hızlı hızlı 
geziniyordu. 

Bu Lantcneydi. 
Bir kadın, bir koltuğa oturarak 

ağlıyor ve ayakta onun yanında du· 
ran bir genç kız da gözyaşlarını onun· 
kilere katıyordu. 

Bu iki kadın da Madam Dole ile 
kızı Avet'diler. 

Tribule şapkasını çıkararak: 
- Cenabıhak size sabır ihsan bu· 

yursun!. Galiba Kral Fransum hu· 
radan geçmiş ... Bu acı manzara bu· 
nu gösteriyor, dedi. 

Lan tene titredi: 
- Kral buradan geçmedi, fakat f e· 

Jaket onun yüzünden geldi !dedi. 

Manfred Tribuleyi yandaki başka 
bir odaya götürdü. Bir iskemle gös
terdikten sonra: 

- Mösyö? LQtfe ı lıana kim oldu· 
ğunuzu söyler misiniz? dedL 

Tribule, yiyecekmiş gibi Manfre
cPn yüzünü tetkik ediyordu. 

Bu anda onun duygularını. düşün· 
celerini okumak için hayatının on se· 
nesini verirdi. 

Bütün ustalığı, bütün keşif kuY\'e
tiyle Manfredin ilk bakımda nasıl bir 

adam olduğunu anlamağa ~alışıyor· 

du. 

Onun gÖzlerinden azim sahibi, ge· 
niş alnından zeki olduğunu, gülüm· 
seyişinden i,Yi kalpliliği, geniş ·re 
kuvntıe nefes alan göğsünden cesa· 
re tini an Jadı. 

Manfredde tam bir kahraman hali 
,·ardı. Tavır ,.e hareketlerindeki ki· 
barlık Ye sadelik kendisini her gören 
de bir hürmet hissi uyandırıyordLL 

Tribulenin tetkik edici bakışları al· 

tında sabırla beraher biraz da üzüntü 
ile neticeyi bekledi. 

Nihayet ufak bir hiddetle: 
- Mösyö! Ben ömrümde kimsenin 


