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Tarih Kurul tayı 
bugün _başladı 

1Akdeniz anlaşmasına 
ltalya giriyor mu ? 

Bugün Pr. Afet bir tebliğde 
~Ulunacak, nutuklar söylenecek 

Atat'iir1; bugiln Tari1ı sergisi ude tet7d7ilerilc bulunur1ar7:.eıı ... 

tatürkün himayelerinde 
... i 

. T@lırü lh1 ~~ırgü~ü 
bu sabah açuD<dlo 

Sergi 
k muhteşem 
olmustur 

~ci Türk Tarih ~urultayı mUna.. 
\t 'l'Ie hazırlanan sergi bu sabah 
\) ı.0.15 de Atatürk'ün yüksek hl. 
\ ~ altında açılmıştır. 
~ tlereoe neşeli olan Milli Şef HL 
Ilı brr kostüm giymiş bulunuyor 

t \1 eınıeketin ordu, sıyasa, fikir, san. 
~; .. irfan alemine mensup mümtaz· 
~thıevver kitlenin arasında her 
~ukernalin bir semboJU g;bı par. 

~~hin birçok büyük fasıllarını ya.. 
""11 '"-' sonra bu fasıllara dipdiri 

tiıı ~let katarak bu mil!etl medeni. 
tllı on !Ja.fma çıkarmış büyük bir 
~ ""1 ~e kültUr simasmın bu mum. 
rı11 Unevver kitlenin başında sultan-

'8k1den sırmalı uşaklara etek 

~ (Devamı 4 ;lrıc~de) 

ispanyada 

imha harbi 
~apılacakmış 

l~()lnıyarılarJyn ınfirckkcp 
bln k;şilik ı, U\7 Vt1 I 

tfltı n dert 1 ece kın iş 
~. ~tYrc çıkan bir şayiaya göre, ital
~~tı iltc§al Bmdogliyonun yaptığı bir 

c,:llcibince 100 - l 50 bin kişilik 
)~tıtı hcz b:r ordu ile asilere yeniden 
b~ ;:a l:arar vermiş. Bu sırada zehirli 

ı.. h.i kuUanac::kmış. 
ltrı· 
~ 1 hareketin ilk h -:defi Madrit ola 
~~ 'Yardınıa giden askerlerin ilk 
• )ıır~irı daha ş:mdiden gittiğ.ini söy
\ ~h r. l3i:: habere göre, Asilere ayrı
~6 tctbahir de gönderilmiştir. 
~derilen lhılyaıı askerleri 

liall l~yaya gidiyorlarmış 
lııtia 01ı. 19 (A.A.) - Dün akşam Li. 
'.,· t1ınbria ve s:cilya vapurları, as
~· t~~rp l~vazımr yüklü olduğu hal
"t ~· l'a ve doğru Af rikaıuna hare-

111trdir. 

.4tatilr7•üıı bııgün aÇtZan Tarih scrgis ini tclT.tkleritıdcn t1.i intiba ..• -----
Fransız frangını 
ltalya düşürmüş ! 

Bir lngiliz gazetesi frankın son 
sukutuna bu sebebi gösteriyor 

Dcily Hcrald, maliye muhabiri yazı 
yor: Fransız hükCımetı, derin tahkikat 
yaptıktan sonra, geçen çarşamba günü 
frangın düşmesine el altından İtalya
nın sebeb olduğunu öğrenmiştir. 

Piyasaya, ancak bir hükumetin sa· 
bih olabileceği nisbette muazzam mik
darda frank dökülmU§tÜ. :Bunların ital 
yan menabiinden gelmiı olduğu anla-
ılmı trr. 

Diplomatik mehafilce malum oldu

ğuna göre, Musolini, bilhassa Nyon kon 

Ieransının muvaffak olması gibi diplo

matik bazı hadiseler vesilesiyle İngil

tere ve Fransanın kendisine galebe çal 
masıru çok iyi karşılamamı§tır. 

l>aristc inanıldığına göre, Musolinl 

diplo~atik hezimetinin mali sahada in 

ti~ :alhiaktadır1 

IFraınsoz maha'fFDBDne göre 

Romada neşredilen tebliğ 
vaziyetteki ağırhğı azaltmıştır 

I 
> 

1, 

J 

- ' 

Fransanın ·Bresi · limanında 

Asiler _bir gemiyi 
.. zapta kalkı·şfllar 
ipten kazıktan kurtulmuş klmseler olan 

mUtearrızlar ' iki rehine ile 
kaçarlarken yakalandılar 

Breııt, 20 (Hususi) - ~silerin elin- f Denizaltının köşküne sığınmış olan 
de bulunan ve burada tamır edilmekte bir tayfa, bu emre itaat etmekten imti • 
bulunan C. - 4 adındaki İspanyol de- na ~crek'arkadaşlanna imtisal etme • 
nizaltısının kumandanı Lasherras bcra. ğe kendisini icbar etmek istiyen ziya• 

berinde 10 kişi olduğu halde tersanedeki retçilerden birini öldürmüştür. 
Fransız nöbetçisini itip kakarak ispan- Mütecavizler, mürettebatı, Franco • 
ya hUkCim~tine ait olan ve gene burada nun bayrağı altında denize açılmağa ic 
tamir edilen C - 2 denizaltısına gir - bar etmek istemişler ve tehdit makamın 
miş ve mürettebatı kumandanları Fer':. da revolverlerini teşhir etmişler ise de 
rando ile görüşmektcler iken bunlara r Fransız nöbetçisi, tersancıdeki muhafız 
geminin kompartimanında toplanma • kıtaatinı hnbtrdar etmiş oiduğundan, 

lannı emretmiştir. (Devamı 4 t1ncü de) 

Seyit Rızanın isticvabı 

Seyit Rıza ya'/«i.lo.ndıktan sonra i1cl ar7cadaşi.y1c bcrcibcr alınmış blr rcam.ı 

El8.ziz, 19 - Seyit Rızanın isticvabı 
devam ediyor. Şaki muhalefete sap.. 
masınm sebe'bleri arasında tapu ille.. 
rinde milşkülata uğramasını da gös.. 
terinektedir. seyit Rma. mahpesinde i. 
kide bir 0yıldızını söndü!" demekte -
dir. Seyit Rıza muhıilefete geçtiği sr. 

' ralarda hUklunet kuvvetlerine §Öyle 

bir haber göndermişti: 
"Milleti, ümmetim ile karıştırmayı. 

nız.,. 

Dersimliye TürklUğünü unutturmak 
ve kanunlara kar§ı gelmeyi öğretmek 
istiyen Seyidin cumhuriyet hükfuneti. 

·nin majıkemeleri önünde hesab verm.~ 
si ~8.§Jnaktadır,, ,. 
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HABER - :A.k~am postası 

(j.üffiin meselesi : 

Birinci tarih --rn 
kurultayının belirttiği Fransada sol)bahar 

hakikatler manevraları 
Vazaını : Ömer Kemal AOar 

2 Temmuz 1932 de Ankarada topla. 
nan birinci Tarih Kurultayı Türk mil. 
lctinin çok derin ve eski bir maziye 
sahip olduğunu tebarüz. ettirmiş, yıl. 
larca yanlış öğretilen tar hin hakiki 
çehresini aydınlatmıştı. 

AtatUrkün yüksek görüşü ve isabcL 
li düşüncesiyle meydana gelen "Türk 
Tarihi Tetkik Kurumu" daima büyük 
Önderin teşvik ve irşadlarından kuv. , 
vet ve cesaret almış ve en son tetkik. 
lerden, araştırmalardan istifade ede. 
rck Türk milletinin medeniyet tarihi. 
ni karanlıklardan kurtarmıştı. 

Milletlerin benliklerini belirten, ona 
kuvvet, cesaret, enerji sunan şüphesiz 
tarihinin enginliği, yüksek medeniye. 
tinin mevcudiyetidir. Yeryüzünde 
Türk milleti kadar eski bir millet, ve 
onun kadar medeniyete yol gösterici. 
lik etmi6 bir mevcudiyet· göstermek 
imkamızlaşmı§tır. Bu, yeni tetkikle. 
rin bir neticesi olarak kabul edilmeye 
başlanmıotır. 

Birinci Tarih Kurultayında Türk 
Tarih bilginlerinin ortaya koydukları 
bu hakikatler büyük Türk milletine 
yepyeni ufuklar açmıştır. Karanlıklar 
aydınlatılmış, tarihi bir efsane, bir 
masal, bir hikaye telakki edenlerin 
kanaatleri değiştirilmiştir. 

Bugiln tarih, hakikatin ifadeei oL 
muştur. Zihinleri karıştıran müphem 
fülşUnceler silinmiş, açıklık, aydmlık 

onun yerine kaim ol.muştur. 
BugUn İkinci Türk Tarih Kurulta. 

yı a.çılırken, birinci Kurultayın teba.. 
rüz ettirdiği fikirleri yazmayı fayda
h buluyorum. 

Birinci Kurultay: 
1 - 'J.'ürkler1n ana.;ynrdu Orta '.As. 

yadrr. Milattan binlerce yıl önce bu. 
rada medeni hayat başla.mıştn-. Yont. 
ma ve cilalı taş devirlerini, bakır, 

tunç, demir devirlerini ilk idrak eyli. 
yen Türklerdir. Ve burada doğan 
medeniyet, Türk ana yurdunun tabit 
hadiseler neticesi olarak kumlar tara
fından istilası ürerine başka kıt'alara 
intişar etmiştir. 

Türk muhaceretleri, ana yurd için 
bir felaket, fakat karanlıklar içinde 
yüzenlere aydınlık götürdüğü için bir 
nimet olmuştur. 

2-Milattan binlerce yıl önce vi.lcut 
Du.lan Çin, Hind, Mısır, Yunan ve Ro
ma medeniyetleri, buralara muhaceret 
suretiyle gelip yerle§Cn Türklerin 
eseridir. Sonradan bu milletler, Tür
kün temelini attığı medeniyeti inkişaf 
ettirmi§lerdir. 

Muhtelif yerlerde yapılan hafriyat 
neticesinde ele geçirilen eserler ara.. 
sındaki müşabehet bu hakikati ortaya 
koymuştur. Bu medeniyetlerin başlu. 
gıcım Türk ana yurdunda bulmak bu 
gün tamamen imkan dahilindedir. 

3 - tslL-n medeniyeti, Türklerin 
eseridir. Müslümanlığı kendi düşün. 
celerine uygun bularak kabul eden 
Türkler, yarattıkl.m islim medeniye_ 
tinin inkişaf mı temin etmişlerdir. 
Emeviler zamanında bir islim mede. 
niyetinin mevcut olmayışı bir haki. 
kattir. Abbasiler devrinde Türklerin 
idare mevkiinin en yüksek ve meS
uliyetli işlerini deruhte etmesiyle bir 
islam medeniyeti doğmuştur. İşi ya. 
yan Türk unsuruydu. Başanlan işle
rin şerefini istismar eden de Arablar 
olmuştur. 

4 - Orta çağda Türk dünyasının ti
caret, sanat, iktısat, mm ve fen saha.. 
sında gösterdiği yüksek başarı gıpta
ya layıktı. Diğer yabancı unsurlar, 
Türk alemi ile temas ederek muhtelif 
sahalarda terakki imkanları bulabil
mişlerdir. 

Avnıpahlnr Attiladan, Alanlar ve 
Avarlardan pek çok ~eyler öğrenmiş. 
!erdir. 

Bizs.nslria.r \"C Haçlılar d& Türklere 
pek çok şeyler borçludurlar. 

5 - 'rilrk milleti, yaradılışına en 
uygun devlet §eklini bulrr.:ıkta ve onu 
idame ettirmekte zorluk ~ekmemiştir. 
Daha ilk zamanlaı ~an itibaren Türk. 1 

lerde demokrasi prensiplerine çok sa. 
dakat gös:eri'd lği bir hakikattir. 

fi - Türk millel inı yıkmıya çalı
~anlar. onun hayatiyet kudretini yok 
edemem"şlcrüir. Onun mah\·ına yiirü. 
yenler, kc;ıdilcr!nin yok edildiğine şa. 
hit olmuş'ardır. 

Türkün tül:enmez enerjisi karşısın. 
da bütün saldırışlar neticesiz kalmış
tır. 

Bir·nci Türk Tarih Kurultayının or. 
taya koyduğu yukarki hakikatler in. 
di olmaktan uzaktr. Garp alimlerinin 
en son araştırma!crına dayanılarak 

ileri sürülen bu fikirler önünde her 
Türk, geniş bir gönül ferahlığının 
verdiği serinliği hissetmişlerdi. 

Birinci Kurultayın büyük başarısın
da yardımı dokunan Tükk alimlerin. 
den bugün üç tanesi aramızda mevcut 
değildir. Büyük Atamızın teşvik ve ir
şadlariyle olgunlaşan rahmetli Doktor 
Reşit Galibi, Samih Rifatı, Yusuf Ak. 
çora Oğlunu hürmet ve sevgi ile ya
detmeyi bir vecibe telakki ediyorum. 
Bu değerli llimler, kuvvetli mantık
ları, derin tetkik ve tetebbüleri, teshir 
edici söz.leriyle birinci Kurultay azala
rını tamamen sevgi çemberleri içine 
ıümışlardı. 

Sayın Profesör Bayan Af et, Hikmet 
Bayur, Şemseddin Günaltan, Hasan 
Cemil, Fuat KöJ>rillii, Halil Ethem, 
Şevket Aziz gibi diğer değerli bilgin. 
ler Birinci Tarih Kurultayı'nm muvaf. 
fakıyetini hazırlamışlardı. 

İkinci Kurultay, yeni hakikatler or. 
ta.ya koyacak, Türk arkeologlarının 

buldukları medeniyet eserlerini tanı
tacaktır. Bundan başka otuza yakın 
ecnebt ilimlerin hazırladıkları tezler 
bize yilce Türk milletinin enginliğini, 
medeniyetteki yüksek mevkiini bir 
kere daha tebarüz ettirecelCtir. 

Büyük Atamızın bu yeni eseri önün. 
de bütün Türk milletinin en derin 
sevgi ve saygı ile eğilmekte sonsuz 
zevki ve saadeti duyduğuna şüphemiz 
yoktur. 

Elıl:::iz Orta Mektebi Tarih Muallimi 

Omer Kemal Ağar 

"Bir adam yaratmak,, 
Necib Fazllın 

yeni piyesi 
Fransızcaya terclime ediliyor 
r-.:.:.:; • Necib Fazıl Kı. 
l~ aaküreğin "Bir a. 

dam yaratmak,, i -
simli bir piyes yaz. 

, drğını evvelce biL 
dirmiştik. Piyes 
kıymetli şaırımız 

taraf mdan Şehir 

Tiyatrosu Rejisörü 
Ertuğrul Muhsine 
okunmuş, piyeste -
ki roller tevzi ediL 
miş ve eserin en 
verimli mevsim o .. 
lan ilkkinun ayın_ 

da sahneye konmasına karar verilmiş. 
tir. Baş rol Ertuğıı.ıl Muhsindcdir. 
Bundan başka piyeste Neyire Neyir, 

Fransız ordusu 
nun yıllık askeri 
manevraları bu se 
ne garbi Fransada 
yapılıyor. A rıza! 
arazisi sık orman 
larla örtülü, tabi· 
atın yeşil ve koyu 
renklerine l:>:irün· 
müş olan bu mın
takaya .Fransızlar 

Normande İsviçre 
si de derler. Bu se 
neki manevraların 
böyle bir mmtaka 
da yapılışı yalnız 

o havalinin arıza 

lr, örtülü ve kapa 
Jı bir arazi tabia
tına malik olma -
sından ileri ıel · 
miyor. Buna ilave 
ten de böyle bir 
aı:azide Om gibi 
bir nehir maniinin 
gerek taarruz e -
den, gerek&e mü
dafaaya çalı§an ta 
raf için oyniyaca· 
ğı rolün ehemmi· 
yeti tebarüz etti
rilmek iııtenil -
miştir. Bu suretle 
sık ormanlı, hava 
sı ekseriya sisli 
meskun mahalleri 
bol bir mıntakada 
cereyan etmekte 
bulunan bu manev 
raların bizim ta • 
limat name leri -
mizde ' ' Hususi 
hallerde muhare • 
be " çerçive:;i içer-

(,;;!.-. ... Y'·· ... 

sine giren muharebe tarzlarını tatbık 
ve tetkik etmek maksadiylc yapıldığı 
anlaşılıyor. 

Bu bir ordu manevrasıdır ve manev 
ra sahasında harekat yapan her iki ta
ra! kuvvetlerinin yekunu 45000 insan, 
6000 IJıayvan, 3500 motörlü nakil vası
tasiyle : hakiki mikdan meçhul hava 
kuvvetlerinden ibarettir. 

Manevra komutanı general Hering 
dir. 

MANEVRA MESELESİNİN İSTt 
• NAT ETTİÔİ UMUMt HARB V AZt 
YETİ ŞUDUR: 

Kırmızı ve mavi ordular arasında 
Fransa topraklannda muharebe cere
yan etmektedir. Kırmızı ordu, Eylülün 
başlanğıcındanberi yaptığı müteaddit 
taarruzlarla mavinin sol kanadını ( ce
nahını) aıağı Seine üzerine (Sen neh 
rinin aşağı kısmına) geriye atmıştır. 

Ancak kırmızı taraf kuvvetlerinin ma 
vinin bu kanadınr kuşatmak maksadiy 
le yaptığı ihata manevrası, mavi sol ka 
nadınm Seinc nehri gerisine çekilerek, 
yeni bir mevzi iş.gal etmesi üzerine, mu 
vaffak olamamıştır. Bu kuşatma pla. 
nında devam etmek maksadiyle kırrnı 

zı taraf, Fransanın Normandiya sahil
lerine büyük kuvvetler çıkararak Alen 
çon umumı i&tikametinde ilerlemek ka 
rarını vermiştir. 

HUSUSİ HARB VAZiYETİ: 

l. Galib. Talat, Kemal, Cahide, Sami. A) Kırmızı taraf: Normandiya sa-
ye, Emin Beliğ, Sami gibi artistlerin hillerine yapılmak ıstenen (çıkarma) 

ehemmivetli rolleri vardır. teşebbüsleri Cotentb mıntakasmda mu 
B'ı;çok alametlerden, sahnemizde vaffakiyetsizliğe uğramışsa da 8 eyıül 

§İmdiye kadar görülmemiş bir hadi~c denberi Caen limanında muvaffak ol-
olacağını istihraç ettiğimiz bu piyes muş ve 11 eylülde de diter kırmızı kuv 
etrafında şimdidrn dekor ve saire gi. I vetler Gronville mıntakasına çıkarılmış 
bi hazırlrklara başlanmıRtır. Eserleri ]ardır. Cacn mıntakasına çıkarılmış O· 

içinde en tercih ettiği eser oL lan kırmızı kıtaat, mavi tarafın kıyı 
duğunu bizzat şairden dinlediğimize (sahil) muhafazasına memur kÜvvetle-
göre herhalde bu sene büyük bir sa~ rinin mukavemetini kırarak ilerlcmi§-
at ı:ıürprizi karşısındayız. ler ve 11 eylüldenbe;i, cephe cenaba ol 

Ayrıca duydu~umuza gi.ke bu eser, mak üzere, (Bayeux - Tilly - Evrecy-
salahiyetli bir tercüme heyeti marifc. Bourgebus - Troarne - Cabourg) umu 
tiyle fransızcaya tercüme edilmek mi hattına vasıl olmuşlardır. 
il.zeredir. Eser Fransız sahnelerinde Normandiya sahillerine çıkanlnu§ 
oynandığı takdirde edebiyatımızın ya_ olan kırmızı kuvvetler üç kor (kolor· 
hancı hudutları aşan bir zaferi tabak. du) dan mürekkep bir ordu o
kuk etmiş olacaktır. Sevgili arkadaşı. lup( 1) kuman.danı ı;eneral Herscher 
mızı verimli san'at faaliyetinden do- kararıgahını Potigny'de tesis etmiştir. 

layı tebrik etmeyi borç biliriz. ' Motörfü Sinci tümen garbte ve karaı·-

Yarnn : C. Bedi Alaf 

joo,ooo 

i 

gahiyle Epcncy'de; 21 inci tümen şark 
ta ve karargahiyle Villers'dedir. Sinci 
tümen Bacage - Villers mıntakasınö.ı 
toplanmıştır. 39uncu ve 129uncu tüm
ler (Bu iki farazi kuvvetlerdir) Ca~n 
cenubunda bulunmaktadırlar. 

llinci askeri mıntaka (yani kırmızı 
taraf) kumandanlığı emrindeki iki tank 
taburu 503 ve 509 numaralarını taşı
maktadırlar. Hava kuvvetleri kuman
danlığı Potigny'de, tayyare meydanı 

ise Caen'in 6 kilometre garbinde Car
piquet'dedir. İhracın aynca bombard
man tayyareleriyle himaye ve temin c
dilmiı1 bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Kırmızının emniyete memur ileri 
karakol kuvvetleri ihtimale göre; kro
kideki gibi, Centepis - Fresnc-la-mcre
Saint-Pierre-dubis - Fourneaux-le-val 
- Menil-vin, 4lattında bulunmaktadır. 

B) MAVİ TARAF: 

Kırmızının karaya kuvvetçıkarmasını 
haber alır almaz Chartres-le mans • A 
lençon mıntakasın.da kuvvetlerini top
lryarak yeni bir ordu teşkil etmek (15 
inci ordu) ve düşmanı denize dökmek 
kararım vermiştir. Bu karar, düşmanı 

denize dökmek mümkün olmadığı tak· 
dirde onun ileri hareketini geçiktire
rek mavi taraf büyük kısmının - mu 
kabil ve umumi bir taarruza geçmek 

üzere - muvasalatına ve toplanması
na lüzumlu olan zamanı kazandırmak 

maksadını da taşım1.ktadır. Bu umumi 

karar çerçevesi içinde mavi taraf, elin 
de hazır \xılunaıı kuvvetlerden ilk ka· 

demeyi 1 O, 11 ve 12 eylülde Le Mans
Alençon nuntakasına nakletmiş ve bu 

C. Bedi Alaf 
(Devamı 6 ıncıda) 

(1 ı Bu Uç kor'un iklıs.I, farazi olup yalnız 
bir tanesi hakiki kuvvetlerden teşekkUI et. 
mektedlr. Bu hakiki kuvvetlerde 15 inci mo. 
tör!U tUmcn (fırka) tıe 8 inci ve 21 inci pi
yade thmenlerinden; iki tank taburu, bir top 
çu ve bir lsllhkAm alayından ibarettir. l.ııtıh. 
klın alayında nehirlerden geçmeğe mahsus 
malzeme mevcuttur. Topçu alayı 75 mlllmet 
relik sahra ve 155 milimetrelik obOs batar
yalarından te§ekkUl etmiştir. Kırmızı kuv. 
,.etler arumda tlç av bö!Uk!U hava kuvvetle. 
rf de vardır. General Herscher on birinci a'!l

kerl mmtaka kumandanıdır. Bu makam bl. 
zlm kor {kolordu) komut.anlığı muadilidır. 

C. B. A. 

20 EYL~ - 1931 

:Jlaqata dal; 
Kölelik ·.ıs. kli-

1 TALYA'nın Habe§lstan }.{. 
.. ·ıkınası 

lelik müessese.sını ) 
6 

eyıiıl) 
Pierre Mille'i (le Tcmps, ~ :SiJ"çolC 
bazı mülahazalara sevketDl~· or· 

- luY · §eyler y_rasında §unları soY tarırkCI' 
"Köleyi bu, luıli1ıdcn /(UT k 1;.adilr 

kmıd ;,,i n.cı geçi mine cıvcrecc onıııı 
toprrık ı;crnıczscniz kurtııınıa ibcırcf 
• • • 1• z·mcdC11 
1Çl11 111"1lflSZZ, bo~ bt1' ,..c t 

kalır. . ·m eski 
" ... Bıt satırllırı ya::a11 (b~Zl Frcııı. 

tabirle "rakim-ül.huru~'.'), bı\cp bİt'· 
sız müştenılekesinde, Twlclcrc simifl· 
dcıı hiirriyct 1xıhsolunnı.."81 nıcra ''lOP· 

- r.•"ü:le1' 
rl.c h!t::ır bulımmu§tıı. n.0 ....... aıı· 

~ ıtl ,,v• 
rakfrırıııın tıcrcdo oldııgııı 'ahırcı ı·tı 
1'ır. Bizim qüttüğümü:: mokSO ak ııe• 
esası.ara 9~rc kcnililcriııc to~r eski 
rilami1'Jcnag~ini ör/rcni1we çog~,.;ıı ıs• . . • .. k 1ır· 

"fcıırli'cr:nüı 11amna dönnıe . c'·sC· - ., rııt " 
,·ar ettiler. II<ılbııki efcı~.dı 6 

• tekrO' 
risi ihtiyar ve sakat koleld1 "e ftJ. 

!;abul cnip bosıt boşuna beSlen:-eg d~-ı • ·nın V' 
~ı olmadılar· memlcketle1'1 ,, ,rıeC• 
kaııwıuna gdrc, onları bes7.cmege 

bıırdula.r. 0 dO 
"Vaziyet ancal;. yıll!Jre<J so~rtJ_ .. 

1 bild1·"') bir dereceye 1..ndar - dil:c e sıı ,e 
Yani M. Pierrc Mille, .. 17:n rııU~ 

İtalyan sömürgelerinde kole ı un dt• 
sescsının yıkılmasından ıne~nce ]ttll• 

ğil. Köleyi cfend"si azad edın r· b•J, 
disine mal yahut toprak veriY'

0 ~rfC' 
buki kanun onu yersiz, ~ds~~er bit 
fil bırakıyor. Bir milleti dı~Ji1' ter· 
millete esir eden mlistemlekec çekttJl 
din ferde kölel~k etmesine ger t bil 

mani ola bilir mi? bilme~· .F:::uııeıı· 
"kayıd", M. Pierre Mille gıb~ e "ıJdİ'f· 
J • • • kiıfl d g J1 
ere hak vermemız ıçın ··ziit1u 

Kölelik, insan oğlu i~n ... y~r )~ 1'ı;le 
her noktasında bir zül dur• 11 11,ı. 
. . h d f d" . . onu btl 1 '(· ıçın, cm e e en ı ıçın... 91r ll 
den kurtarmak lazımdır .. Aın:d~tıcri1l• 
elan beri devam edegcln11ş ,·e)"" 
kanunların değişivermesi kıS3rl 15tl• 

uzun bir zaman için bazı f crdle r-P'' 
raba, feliı.ketc sürüklcrıniş! n~, ~t
lım? onu da göze almak, ona 

!anmak lazımdır. li5;ııe 
Herhan~i bir memleket ~h:sı d1 

siyasi hürriyetlerin bahşoJun",1rtııkıtıl 
daima birtakım EarsınlıJars, bı :eıııı~ıı 
ta§kınhklara sebeb oımu§t1:1'"· t 11eııUJ 
· · b k' 1 "Bı·r ınıUc ··r ıçın azı ımse er: • )1tl • 

. . siyası ··"• olgunlaşmadan kendısıne btlrııw 
riyetler verilmemelidir,, der ~e JlC bifl 

bakllİl!l 1' la gayet akilane, gayet gıJbll 
fikir yürüttüklerini sanırlar:. j-.·etJC• 
her millet kendisine siyasi 11urr "t ııl· 

' •t:J> 
ri verildikten • \'eya onları bı ııırıı 1~· 

1 ır on Wi"• dıktan • sonra olgvn aş '. . de LI"· 

yrk bir hale gelir. Kölelik ıçı~ıer J<Ô' 

ledir : o müesseseyi yı~ın, ~ }<eJldilC• 
le olmadan da yaşıyabılece · 
rini idare edecek hale gelirler· ~1 ç<>-

d. · çoltlb- "]C• 
~f. Picrre Mille. ken ısı, . itı ıco . 

cuğu, herhangi bir Fransız .. '~esiı ııı 
liği kabul eder mi? Hiç şu~ 

0 
bllle 

~ "'lilJl'IU ı.eti 
hayır. Sıkıntıyı, hatta 0 • emle-" 
tercih eder. Fakat kcndı :~ril<!l·rııt'~ 
için ağır bulacağı ~ruarı . jçil'I re 
Asya 'nın uzak mcmleketlc~ı ~ \'rtıı>!J' 
münnsib göriiyor. Onlar h!ç'le rntJIC9

' 

mn ince ve yüksek ferdicrı 1 

yese edilir mi? çol< biİ· 
Avrupa kıtasının a?a.m~~~r -yıı~~~ 

yük bır medeniyet, bır kU edeııı) . 
.• o ıY1 ıı-

mışl~l'dır. Fakat bu~n 9ıctıı.JI 'f• 

tin, o kültürUn ateşinı duY111ka.Pııı~0 • 
yade onun verdiği gurura. edcrıı~ 

k.b · o ıY1 ol!Y lar. Bu gurur, bu ı ır.. sebf!b 
tin, o kültürün çökmesıne 

caktır. ı..1 >.Ç 
Nurullah,. 

OsküdBr _ 
TramvaY 
şirketind88o0 

MUdUrlUk masŞ•dl 
liraya i ndtrl~ ıdare ~;, 

:Nccnıcddin S~ırln suıner :;r1ııe ~rı" 
llsl azalığına tayın edıımcsl -;u ıtı
ÜskUdar lram\•ayları mur~85 ıııUd ıW 
Devlet Demiryolları eski urnufll 1b~ıler' 
rahim Kemal tayin edllınlşil·d tt ııı"'' 
mal Şirketin hesapları uze~d~rıoJC ~ıfJ 
ba.şlam.ı§tır. İlk i§ olarak. J1l ıştır .. ll"~ı.Cl-' 
600 liradan 300 liraya indırilntd• ~F 
Kemal difer bazı kısnnlarda 
yapacaktır. 

.. 
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l ~YI,UJ; - 1937 

~!· q,iir:_ÜŞ~ff!: 
Qn ~ i""aı !hın~ n lrll 

G=n aı '1 aıto 
t ih kurultayı için İstanbula gc· 
re Azah ismindeki Fransız Ka
Papa.,ının hayatı. gazetelerin ha-
'Jtu.nunda yer !>ulamadı. · 
:ıJciı faaliyeti dof.rudan doğruya 
~.ta taaluk etmiyordu. Fakat, oa 
-ı ır adam, uhrevi ve dünyevi bir 
Ilı tlaınına neler yapabilirmiş. An 

, :'ını n:ıl:lediyorum: 
~ liarpten evvel on dört sene Ha
:\da ;:aşadım. Buradn bir cüzzam 

' tc · '° sıs ettik. Beş sene onda çalış-
1/' llra, teşkilat:m beni o zamanki 

01unun son istasyonu olan Deri 
i'a gönderdi. (Heniız hat Adis A 
a1.,.arınamıştı.) Orada bir mektep 

910 da Fransaya dönüp teşki· 
Cr' 1Yle meşgul oldum. Muharet1e 

\ l''lerdun cephesınde çalıştım. 
! rakyaya, Arnavutluğa giderek 

.;:liYette bulundum. Mütarekede 
da zencileri çalıştırarak Höyük 

"a}°CQj sandık asarıatika çıkararak 
~ gönderttim. Derken gene Ha 
~b gittim. 1920-1936 arasında 
ıı gene daha Afrikada kaldım. 
abeşistandaki keşfiyatım şuhlar 

ac . 
lı n~~ araştırmalarımdan evvel 
~nın kanaati, Habeşistanda 
ı'ılı:ıığ lığm Miladi on altıncı asırda 
~ta 1 .merkezindeydi. Halbuki onun 
ra aıa taşların üzetinde kufi yazı
ı~tladım. Bu da kanaati değiştir
dı~ nüfuzunun daha o zamandan 

~l\ 1 meydana çıl:tı. 
; Cza, cenubu garbide, Gurragette 
r.et b' llıc ır çok yerlerde taşlar, heykel 
•1~dana çıkardim Bunları tetkik 
ı ırn 'k· 'tila • ı ı noktai nazara ayrılJı. 

ıı Ssısların kimı Fransada mevcut 

t~·litique devrine bağladılar. İkin 
iıı·ı nazar da, ôunlan, Mısır Hiye 
t ın menşei saydı. 
~nupta, Marg.:ı.rita gölünün kena 

r 1:20 kilometre uzunluğunda üçüz 
~ trner keşfettim Burada, muhte 

'tr
8
ekliklerde dikilmiş, güneşe aid 

• §Ualı yıldızlcır, falerler vardı ki 
l'ıtı adedi asgari 30 bin kadardı. 
'lı.syada zuhur ettiğini sandığım 
~ - Dinin bir eseriydi bu! Bale· 
~içinde '' Bel-Bal'' lafzı olan bü 
,, betleri, bütün şehirleri yaratan 

~ 
onuşuyordu. Büyük bir coşkun-

--a ~.ir Katolik papası gibi değil de 
tıı ır güneş abidi gibi söyKiyordu. 
•ldz Sene Afrika.fa yaşamış, güneşin 

Ufunu " yakxdan " görn•:.iştü. 
;.ede Güneş - Dine dair bir çoit 
d~ \'esikalar gösterebileceğini de 
ı. 

~İ) ,,. ~ • 

t i'lc konuştuğu sııada bir rahibin 

~ek. olduğunu gördüm. Gözlcr;ni 
: dıkerek ve &onra bana çevire· 

' ~ ?üneş, giincş.. Dediği sırada, 
'1a atıtıne eden oir hali vardı. Sır

b'. btlkemiğimin üzerinde bir ürper 
ıasctr ~ · · • • f d · ı tıı;, . ıgımı ıtıra e eyım. Ben• c 

b,tık duyğular yok gibidir. 
rtlck rahipler töyle insanlar ara-

~ 11~çiliyor ! 
Cf hıkayesini anlatırk::n, Fransız 
~ l}'alizmi ile Fransız misyonerle· 
\ıııadım adım beraber yürüdüklerini 
, attı. Kumandanlar ona: 

1 trd~aydi, ileri 1 - diye emirler ver 
Vır, 

!erce, o, ordun•m henüz giremediği 
llıiş llufuz etmiş, orada kalpleri fet 
il c' llıezarları açmış, ö!•:ilerin ve diri 
U srarır.a nüfuz etmiştir. 

'tclik 'k· 'h . tıııu ı ı cı anda :izız olmanın da 
~llıl bulmuştur. Bfüün ilimler· içiıı 
ı:.-a u hali,ıe gelmiştir. 

'~i: ı:ıı Ahmedin bir mısraı aklrnıa 

' llah~edcrl<en hoca!ar cemic!e har 

~ ficerden! 

Sayfiye y:;~~;; ı 
~~!i~~.blt edl li yor 
~e Cılık mütehassısı Prost say. 

ıtı/'1eri için de ayrı bir proje ha- ı 
~o ~lır. 

~ ~ Jecı .. , hisarlardan yukan bütün 
~ıu~ 111t.ntakası i le Moda - Bostancı 
l>til' t1 \'e Adalar birinci derecede 

~~ :Yerleri olarak a~Tılmıştır. 
) atarda yapılacak binalar için 

' 

Galata so1.:aklarmda rasgeli11c1t garibüşşcldl bir seyyar sucu ..• 

lstanbul konuşuyor i 

Vaktile yüz bin fıçı az gelirken 
şimdi on bin tane bile sahlamıyor 
Yabancı memleketlere tuzlu bahk yerine taze 

bahk ihraç edilmesi, bizde fıçıcıhğ ı çok 
fena bir vaziyette bırakmış 

Dertsiz. gamsız dökümcüteri gezdik. 
ten sonra, buraJan b:r so'tak aşağıdaki 
Fıçıcılara uğrdaık. Ben senelerce evvel 
buraya bir kere gelmiştim .. H ayal me 
yal hatırlıyorum. O zaman burada dü
zünelerle fıçıcı dükkanı vardı. Halbuki 
şimdi topu topu iki dükkar: görünüyor 
du. Bu b:ni, o kadar şaşırttı ki, evvela 

yanlış geld!m, sandım. Az daha yoLdan 
gcçenlcrd:n birisine Goraeaktım. Fakat 
tam bu sırada çok iyi tanıdığım ince b:r 

ses:n. beni ismimle çağırd• ğını duydum. 
Dönüp baktım .. Bu, İstanbul spor a!e
minin t3.nınmış simalarından Simo idi. 

Kendisini bilmem tanır mısınız? T, 
Y. Y. Kurtuluş klübünün baş kaptanı, 
en çok çalışkan :ıdarecisi, Jaha doğrusu 

her şeyid'r. 
Dütün maçlara gelir, hiç idmsenin 

l..ıulun:nadığı köşe!ere çekilir, yalnız 

kendi takımı oynarl;cn. onun uzaktan 
talimat veren incecik sesi duyulur. 

Se}am, sabahtan sonra, bu eski ah -
pabımla kcnd' sana'ti olan fıçıcılık hak. 

kında görü~miye başladım. 

- Burada bir alay clükkan varJı, ne 
oldu, bunlara? d'ye hayretle sodum. 

Simo acı acı güldü. 
- Görüyorsun işte, dedi, hepsi ha· 

pı yuttu. 40 dükkandan kala kala şimdi 
bir ka~ tane kaldı. 

- Peki amma. ne oldu i' Sebep ne?!. 
Simonun yüzünde acı teb:::ssüm da -

ha ziy-de arttı: 
- Bakın c:n'atayım, s!ze, dedi. Bu 

dert epey uzun bir işt!r.. Biliyorsunuz, 

eskiden Türkiyeden mühim miktarda 
tuz'u öalrk ihraç edilirdi. Fıçı sanay:idc 

bu iş'e beslenirdi .. O zamanlar yüz bin 
ile a 1 tmış bin fıçı yapılırdı. Halbuki 
şimdi. Yunanistana. İtalya ve daha bir 
cok mrrnleketkre. balıklar. taze olarak 

ihraç edildiğinden. fıçı ist'hlaki birden 
bire on, on beş bine düştü. Bu vaziyet 
tab"i bütün fıçı p'yasasamı altüst etti .. 
Buradal:i dükkanlar, birer birer iflas 

edin kapadılar. 
Muhatabım burada biraz sustu. Son· 

ra i~iri çekerek sö·ü,..e d-::v"r. r ti : 

- rı~ıcılık, şimdi c!aha cl:ı kötü bir 

Ya~<alfil : Halıeı ci 

Galafado işçiler yorgıı111ııldar111ı 

Vlz:yeh: dü1?ecek .. Yeni belediye tali • 
rnatnamesine göre içecek tuların da fı· 
çılarla nakli menedilir edilmez, bir dar
be de buradan yiyeceğiz .. 

böyle çıl:arıyorlarclı ... 

başında J:>ir seyyar sucu görüyorduk. 
Fakat bu kadar azametlisini ş:ıtıdiye 

kadar başka bir yerje görmemiştim. 
G:ırip arabanın resmini aldıktan son 

ra Ali: 
- Buradak: sucu bolluğunun sebc • 

O bunları anlatırken, ben bir taraf· 
tan dükkanı tetkik ediyordl!m. içeride, 
öyle zar'f, öyle güzel, küçük küçük fıçı 
lar vardı ki, Simonun sözleri bittiği za. 

man, çıraktan bunları bir tanesini dı -

~an getirmesini isterim. 

bini b "Jiyor musun ndjir? dedi. Ci-

Maun rengindeki cilası. parlak çem
berleriyle, bu fıçıcıklara ne kadar ya

kından bakılsa o kadar güzel görünü • 

yordu. 
Simon usta, benim kendi mallarına 

hayran hayran baktığımı (!Öruncc ilave • 

etti: 
Bu san'at bizde çok ilerlemişti. 

Gördüklerinizden daha ne güzel fıçı -
lar yapılab' Iir amma, fakat bu işte artık 

hayır kalm:ıdı da .. 

Dah:ı fazla konuşamadık .. · Çünkü 

memleketim0 zin en kıymetli sporcula -
rından ~ülleci Cemali birdenbire kar -
şımda r.ördüm. Burada hiı işi varmış. 
Beni görünce yc:.nıma r.ehı"şti. 

Bu vazivct mcvzuun b:r anda değiş. 

m~-iııe kafi gc!cli. 

Gerek Simon, gerek C,.mal, gerekse 
ben bir mi"ı 1(1et te spor icleri etrafında 
ko•ıııct•·k. SonrP. hcn'Miz: bir' bir:m:ze 

vdı l'din ayrıldı!: Ali ile ko:l:ola biraz 
yü• iicHi ~ten eon · a ı .e ... dim·z: geni~r,. b' r 

canrl--clc b•ılmu!'.tul: Buranın yeni İS· 

m' ı\rap Tcrnıır soJ;:~~ı i:r.iş. 

Bu 1 uııduğumuz yerin en mühim hu
sus:yctini. J?arİp bir sucu ar~bası terkil 

cdirorct•ı. nö~t tcl·erkkli oı.ın bu ara
h.,n·n ii·crin·1c ne1"r vnktu.. Mac:rcı hıı. 

l;ı· T't'lı ·sters:n:z? küçük t:ıs1ar mı, ko

v:ı.ııır mı hu'1i'er mi, gazoz şişe1 eri mi!. 

Su ile alakaı lar her şeyi htırada bulabi-

l'rdiniz .. 
Rıı semtte dolaı.tığımızdanb::ri esasen 

tasavvurun f,.vkinde bir su bolluğu 

vardaki dükkanlarda hep yorucu işler 
le uğraşılıyor. Bilhassa hemen şuracık
taki dökümcülerin halini gördük •. Tabii 
yorulan, sıcaktan bunalıp, Y.anter için. 
tle kalan insanlar da, suya büyük bir 
rağbet gösteriyorlar. İşte su ticareti -
nin burada bu kadar bol olmasına en 

l~Talıcrci fıçıcılarm derdini <liııl'yor 

Ve bunları söyledikten ı;onra, sankL 

sat•lan suların lezzetini muayene etmek 
istiyormuş gibi, Ali garip §ekilli araba
ya doğru ilreledi. Bir bardak soğuk su_ 

yu midesine indirdi. 

cmcti nazarı d'kkatimizi celbetmiıti.. Adım 

Hava öyle sı~ktı, ve i~im öyle ba
yılmıştı ki, hiç te temiz olmıyan, bir 

3 

mummın nıuıu -----· 
CUMHURIYET'de: 

Müşterek emniyetten nıçln 
bir şey beklenmezmı, ? 
foıgllr.mo ı··crrnro isimli bir ltaıynnm 

huı;üıı "Oumhıırlyet.,te hlr ıılyıı!d mııkıılcıol 

rıkmı tır. Bu mııhıırrlr diyor ki: 

Tıpkı ondokuzuncu unn, hattA ismini bl!e 
bllmedcn yaptı~ı gibi yaparak kollcktlf temi. 
nnt siyaseti hakkında pek az konuşmalıyız. 
\'c bunu tehlikelere mukabc:e edeblleccğl 

bazı zamanlarda kullanmalıyız. 

Kollcl•Uf teminat b31ı ini prk rUrük gör. 
dUI;UnU SÖJ lcrneku-n çeldnm<'yC'n htı ttalytm 
lmgUnlln hiltUn fıonıı hlıdlsell'rlndtıı tnı:llteM'. 
yi mcsul tutmağıı bizi 5Ö.\ le tc5\'lk cdlJ or: 

İnglltercnin bir sencdcnbcrl yaptığı gibi 
blrlııi cıkıp da dllnyanm dört tarafına dlln"
rek •'Şimdi birşey yapacak değilim. ÇUnk:\ 
hazır değilim. Fakat bcklc31nlz. İki sC'nfl 
sonra sllAhlanmamı bitirdiğim zaman nckr 
)'apmağa multtcdlr olacağımı görccekslnlz,, 
diye bağırır ve sulh meselesini Alemin önUne 
bu tarzda koyarsa fena nlyctıerf olanlara 
sanki "Bu dakikadan istifade edlnlz,. demi 
gibi olur. Japonya şimdi böyle yapıyor. 
. Bir t'lnııi ü~mııyUIUn bundan daha açık bir 

ftlnıfı olııblllr ml'l Demek 1d tngllrere gaJct 
büyük bir mlldnfna. ku\"\"cti hrumlnmakla 
tc-hdlt cttlğl lxı1do tooavllz taraftarları böJ 'e 
han•ket edebiliyorlar, ya bu tehdld de ol. 
masa... Gııgllemo Fermro yl17.lsmda tecavUı: 
hftdlselerlnden bahsederken dalma ttalynyı 

unutuyor. Fıı1117.n. makalenin ortaııma dol'nı 
l\IUlC'tlcr romlyetlnin aleyhinde yaz.dan eöyle 
bir elimle \'llr: 1 

''Herhangi kuvvetli blr devlet diğer zayıf 
bir devlete tecavUz ettiyse bUtUn dUnya za.. 
yı! olandan yUz çevirdi. Zayıf kuvveUlnla 
tırnaklnnna teslim edildi. 1931.932 de Çin, 
1937 de İspanya bUtUn dUnya tarafmdruı 
terkedildl.,, 

Yıı llabeşlııta.n fadaııı 1 
ltalyn.n muharrir İtal)'ll)'l mt>denl vlcdnnm 

unuttuğu kannatJnde midir 'l Cnmhurtyl'tln 
ortayıı attığı bu ltalyan muharrir bir yc-rde 
ele 19 ncu a.sırda Blımarkı .sindirmiş olıın ''Al 
man3ııya. kar ·ı Avrupa Jttlhııdı tchlikesl,.ııl 
hlkliye ediyor \'o böyle bir gfıll tehdidin a~·ılc 
bir ıınlnşm.ııya tercih edllt>blleccğlnl ııö) lü. 
yor .. Bundaki hatası da ll§lkArdır. Zlrıı böJ le 
eski bir met-Od lnıllanmndnn dahi zamanmıır; 
da ''Blsmark,,m &indlrDdlı'tf görlilUyor. 

Gugllcmonıııı 'mnknlesl dünynnm ı 797.1814 
deki vazl.rcte düşereğinl söylemek kehnnr.tin 
do de bulııııuyor. ndnki hat.Mı dalın rok 
seziliyor. Zira ufuku bir hap. "'·apolyonluk 
rnemklı.lnrı scdllyor. ı~akat Nnpol)·onıın 

bomho:J bulduğu Avrupa. \'il '.:'Jnpolyoııun pt>. 
ı:ılndt'n giden o devrin meczııp ı·ransun.'lın:ı 

benzer bir JllC'mlcket görülcml) or. 
:Ferrnronun clhna h!idlselcrinl bir parı;a 1)1 

görclıllı>celt bir gfüJlik kııllıuınıMını ve Cıım. 
hııri.\ t't rdlkfmJzln do böyle mnnıısı:ı - mn. 
ııa ı vnr )O.! - :m:ıkalrlere fıtunlnrmı knp:.,. 
mıısmı tcmcnnl ederiz. • 

AKŞAM'da: 

M er hum Şehremininin 
hayatına dair 

lllkmet Feridun, merhum tstanhul n.11 ~ 
ehremJnl Haydara dair, hatırda kL\IRblle<>ı!l< 

biızı fıkralar Jtnldedlyor. Bıı nradıı lln3darm 
bir 7.amnıılar ('~klya taklblndo dahi bulundu. 
ğunu 111:Jy1Uyor. l 'nu mm cnt('Jllflan bir tnru. 
!mı L\lıyonız.: 

F..ııkl şehremininin memuriyet hayalmdan 
sonra Dlvanyolunda, İstanbul belediye bina. 
sını uzaktan gören kUc;;Uk bir bakkal dUkkL 
nı açtığmı haber o.Idık. 

Haydarm dUkk!nma gltUğimiz zaman J;'!

ne §aştık. Eski §ehremlnl kasada oturuyor. 
du. Bazan adamlo.n meşgul olduğu zaman. 
larda mesel!!. içeri giren aceleci bir mU§tcdı 

- l3lr paket kibrit! .. diye sabırsızlanınra 
Haydar oturdu~ yerden uzanıp kibrit kutu. 
sunu alıyor ve müşteriye \'eriyordu. 

Eski §chremlnl iş hayatında nklına kat'ly. 
yen evvelce bUyUlc bir memur olduğunu !f. 
l!l.nı getirmiyordu. lAkfn Haydar bakk!ll 
dUkkAnmı çok idame ettiremedi. Kendisinin 
meşhur sözU \'ardır: 

- l{oca lstanbul şehrfnt aylarca idare et. 
Um. Lt'ı.kin kUçUk bir bakkal dUkktı.nmı idare 
edemedim. 

Haydar bakkal dUkk!nmı idare edememe. 
sinin sebebini şunda bulmaktadır: 

- Ben memur olmak lçin yo.ralılmı§ım .• 
Esnaf olmak için çekirdekten bu işe aWma!c 
IAz.ımdır. ! 

lstanbula pek c;ok hlzmeUer eden Hayda.. 
rın hayatı blrc;ok mUcadelelerle geçmiştir. 

Dağda gayet heyecanlı eşklya takiplerinde 
bulunmu§tur. · 
Çakıci ismindeki me§bur şakl~i de o Y!L. 

knlamıştır. 

çok yerlerinde kavun, karpuz kabukları 
ve hayvan pislikleri görünen bu sokak
ta su içmek kat'iyyen hatırımda olma • 
\:lığı halde, ben de gayri ithiyari arka
daşımı taklit etmekten ke•1dimi alama
dım. 

Hararetlerimizi teskin ettikten sonra, 
önümüzdeki en yakın bir ı;okağa sapıp, 
Galatanın başka taraflannı do1aşmağa 

başladık .. 

HABERCi 
YARINA': Galatanın hurdacıları ve 

yelkencileri. 



Japonya Sovyetlerle 
ihtilattan korkuyor 

Çin harbinde muvalfaklyeli de «;lnıl:erln 
cephanelerinin tükenmesine 

hP.V.h "ÖriiuorlAr 

~~--J·~··"~~:::ii 

-.J 

Şanghf7yın Çin ma1wllderindcıı 7.-ar n .. "': fJ'!Jııclm'1~1 mmtakrıya iWca 
eden Çi ıılileı 

Tokyo, 20 (A,A,) - Havas ajansı muha.. 
birinden: 

Geçen ba!ta Japon halkı taratından izhar 
olunan ve şimali Çlnde elde edilmlı muV'ILf!a 
ldyet haberleri Uzer1ne blrdenblre zail olmU§ 
bulunan endişe, Şanghaydakl hıırekAtm uğ. 
ramıı olduğu mUşkUIAt ve Çinlilerin bekı.-ı. 

nilmtyen mukavemetleri doltlyıaile yenlrl»rı 

ba§göaterml~r. Japon halkı, Japonlarla Ç'ln 
Ulertn zayiatına mUtealllk haberlerin dog-ru.. 
Juğulldan §Ophe etmeğe başlamıştır. Ha!k 

bu barekA.tm alcltıde bir "Çinlllerln tecziye. 
ııf,. hareketinden çok daha mllhim olduğuna 
kani bulunmaktadır. 

• Nihayet uzak ıarkta komünizmin nüfuzu. 
nu ortadan kaldırmaktan ibaret olan nihai 
gayenin Japonyayı .p,e'tt if§ade ileri sllrUkll. 
yeceğf. çllilRU Sovyet Rusya ile bir thti!A! 
%Uhuru tchlikeııfni arzetmekte olduğu muta.. 
leam llerl sflrillmektedir. 

A!kerl mUtehaasıalar, Japonyanm muza!. 
ferlyetlnden ıtıphe etmemektedirler. Ancak 
muha.sematm devamı mllddet!nln Çinlilerin 
mUblmmatJannı tuketmıı bulunacakları m. 
rlhe bağlı olduğu fikrinde bulunmaktadırlar. ! 

Bahriye ma.kamatı, Çinlilerin mühimmat 
tedarik etmelerine, ecnebilerle bir takım lb. 
UIA.tata sebebiyet verme!ijtchllkeslnl göze 
alarak. Çin 8ahlllerln!n ablokaınru te~dlt eL 
mek mccburlyeUndedlr. 

Japonların rücat hattı 
kesildi mi ? 

Tokyo, 20 (A,A,) - Japon kıtaatı, Pattng 
fouya doğru yapmakta olduktan llerl hare. 
keUm unumda Çinlflerln blltlln tıatıarmı 

bOzmuşlardır. Ancak Japon kıtaatmın geri. 
sinde 25 llfi ~ bin kl:lden mürekkep olduğu 

tahmin Mllcn Çin kuVYetlert kalmııtır. Hu 

kuvvetler Japon dln:ıdarlanna taarruz etme\c 

tedirler.Fakat Japon aakert tekniaiyenleri Çin 

illerin taraasut tayyarelerinin kıtayet.izllğt. 

ne binaen hu vaziyetten endl§e etmemektedir 
ter. 
Nankini yakıp yıkacaklarmış 

Şangbay, 20 (A. A.) - Dün Ja... 
ponlar tarafından ne§l'olunan ve ecne

bi diplomatlara tebaalan ile birlikte 

Na.nkinden çekilmelerini tavsiye ve 

çUnkü bu §ehre "sert bir muamele0 ye 

mafüi bulunduğunu tieyan eden teb -

liğ, Amiral Hasegava tarafından im. 

za edilmiştir. Tebliğ, Naıikin.in yarın 
öğleden sonra bombardıman edilece -
ğ:ni ilave etmektedir. 

Ayni tebliğde ecnebi gemilerine 

Nankinin menba !Btikametinde demir. 

lemeleri tavsiye edilmektedir. 
Düşürülen Japon tayyareleri 
Şanghay, 20 (A. A.) -

0

Central 

News ajansı, Nankine karşı yapılan 

taarruz esnasında düşürülmüş olan Ja 

pon tayyareleri miktannın dört olma. 
yıp yedi olduğunu tasrih etmektedir. 

Akdeniz anlaşmasına 
ltalya giriyor mu? 

Roma, 20, (A.A,) - Havaıı ajanm muh&.. 
blriııden: 

DUn alqam Roma.da FransıZ v• lnbiltz 
maal&hatgüzarlan De cıano arasında yapılaa 
Ud mü!A.kat hakkında nC§redJmlıı olan tebliğ, 
muhitin havasındaki ağırlığı hJssolunur de.. 

recede tahfif etmiştir. 
CJano tarafmdan muıaııatg0%8.rlara yapı. 

lan ftlahl tebliğde ltaıya hUkOmetinin c;im. 
diki hareketi ile mUsbet bir hattı hareket 
kabul et.m.JJ olduğunu tasrih eylcml§tir. 
şu halde H eyıru tarihli ilk notanın kayıt 

ve oarUu: bir red olduğu suretindeki muta.. 
lealar, resmen tekzip olunmu§ demektir. l. 
taıya, donanmasına Fransız ve İngiliz donan 
malannm vaziyetine mUsavf bir vaziyet ve. 
rJldiğl takdirde ittihaz edllmi§ bulunan bahri 
tedbirlere iştiraki kabul edecektr. İtalyanın 
'•mtısavt vazlyet.,ten İngiltere ve Fransa ta. 
ratmdan kontrol fpnde kullanılmakta olan 
cUzUtamlarla muadeleU kasdetmekte oldufu 
ilA.ve edileb1llr. 
ltaıyanm ileri aUrmekte olduğu müsavat, 

teknik mllaavat olmayıp, ma.nevt mUsavlı.ttır. 
Slyu1 mahalli, herkes için tehlikeli ola. 

bilecek bir vaziyetten tıkmak hususunda iki 
taratın ayni de.recede hllımünlyet göstcrmı,, 
olmaıımdan dolayı memnuniyet izhar etmek.. 
tedir. 

Ttalyanm tebliği 
Roma 19 (A,A,) - Bu ııkııam aşağıdaki 

tebliğ neoredilml§tir: 
'1ngtltere ve Fransa mııslahatgüzarlan, 

.,.. anl•ımum• mWWLm lUllfm metnin! 
a"üıı aİlpm f caıyan nuKumetıne tevdi eder. 
--., hal,... 14 eylQl tarihli notan, Ak. 

hr.deltt kontrol ııfstemlne ltaıyanm tııtırak 
edip etınfyece~ meseleslle alAkadar olıı.rak 
birlbfrtne md teflfrlcre meydan vermı,, bu. 
lunduğUndan, bu notanın mana ve §flmulUnU 
tA8?f1ı etme:s 

Bu sabah \-Ukua gelen bir göril§me eaı:ıa. 
ııında, Kont Ciano, İtalyan hükQmetinln, mU. 
savat m~eı'esinl ileri ııllrerken, İtalyan filo. 
sunun bahrt tedbirlere lıtfraki için Franaız 
ve İngiliz tnolarma verilen vaziyetin ayni 
bir vaziyet almuı !Azım geldiği keyfiyetini 
tesblt eylemek latemıı olduğunu turlh et. 
ıntıtfr. 

Atman hUkt\mctl, bıı fikir teatl8inden ba. 
berdar edilml§tlr ... 

Kontrol filolan° hazırlanıyor 
Nyon anlqmaamm tatbiki ile allkadar 

olarak, Orana altı Fransız torpido muhribi, 
Elkeblr limanına ela 15 İngiliz torpldoau gel. 
mlıtir. 

Tulondan gelen habere ıöre, Akdeniz fi. 
!osuna mensup birçok Franarz gemileri deni. 
ze lçılma emrini almrılardtr. 

ltalyan baro gemi!eri 
Moming Poet Roma mnhablrl ya.uyar: 
Nyon anlaşmasından çıkan vazıyet dola... 

yıaile, ltaJyan makamları, İtalyan donanma. 
amı veya onun herhangi bir cllzlltamma nor 
mal yoliannı de~ıtirmek veya harekA.t ea... 
huını tahdit etmek emrin! vermeğe lilzıım 
görmemektedir. 

İtalyanca Measage.ro gazet,.sı, ttaıyanm 
bu yolda tutacağı yolu aydmlatan pyanı 

dlkakt bir yazı ne§retml§tir: 
ltaJyan gazetesi diyor ki: 
"Nyon'un e-mrt, İtalyan bahrlyeslnl, kendi 

ticaret gemilerini ve kendi mena.tl!nl her. 
hangi mıntakada oluna olsun himaye etm,.k 
tGa alrkoyamu. Keza İtalyan donanmur ge. 
mllerini, Akdeniz ntannm herhangi yanın. 
dıı, İtalyan t&htelbahlrlertne yapılacak her. 
hangi hücuma ka!'§ı kendi tedbirlerini almak 
tan da menPdemez.,. 

Teeı\yüt etmiyen haber 

Tari h sergisi 
(Baş tarafı 1 incide) 

öptürdüklerl daireye girişi cidden 
muhteşem bir manzaraydı. 

Atatürk kız kardeşi Bayan Makbu. 
le, Maarif Vekili Saffet Arıkant 

Tarih encümeni Asbaşkanı pro. 
fesör Afet, Saylav Kılıç A-
li, Vekiller, İstanbul valisi Mu. 
hi1din üstUndağ, fstanbuldaki askeri 
makamların eefleri. fstanbuldaki ga
zete ba~muharrirleri, birçok saylav • 
!ar, profesörler, Tarih Encümeni aza. 
sı ve tarih hocaları ile birliftte mera. 
sim dairesine girdikleri zaman doğru 
büyük salona teveccüh ettiler ve evve. 
la sağ taraftaki bölmelerden birinci
si önünde durdular. Burası taş devri
ne tahsis edilmişti. Bunu B dairesi. 
nin tetkiki takib elti. 

Bu daire milattan evvel dördüncü 
ve üçüncü bin yılda .. Türkistan, lran, 
Sumer. Anadolu ve Mısır" a tahsiııı e
d imişti. Buranın tertibi AtatürkU bil. 
has3a memnun etmiş göründü Scnra 
C krsmına geçildi. 

Bu k:sım milattan evvel ikinci bin 
yılda Eti ve Asur ticaret kolonilerine 
aitti. Daha sonra sırasiyle ~u devir. 
!er <;"'zenlerin §niinden bin b:r mace
raları ile insanlık tarihinin sayısız 

hatıralannı canlandırarak bir sinema 
şeridi gibi geçtiler: 

Milattan evvel ikinci b:n yıl. "Mi. 
ken, Ege, Girid, Mısır, Babil.,, 

Milattan evvel 1200 • 500 üncü yıl
lar. "Son Eti, Firikya, Asur, Babil, 
eski İran,,. 

Takriben milattan evvel 500 den 
milattan sonra 500 e kadar olan de. 
vir: "Etrüsk, Yunan. Roma, Bizans.,, 

Orta ABya _ Türk şubeleri. 

Selçuk devri. 
Osmanlı yükseli§ devri. 
Osmanlı alçalış devri. 
Bu kısımlar, birer birer gezıııu~ 

insan "ilk adam" dlln kendisine ka.. 
dar medeniyetin geçirdiği muhtelif 
merhalele~ fnsa:nlığın müşterek bir 
medeniyetle ul~klan devirlerden 
sonra medeniyetlerin nasıl •'infiradi" 
bir tarza döküldüğünü, bu meyanda 
Osmanlı devrinin yükselişi ile alça.lışı 
arasındaki uçurumlu farkı büyük bir 
wzuhla. anlamaktadır. 
Osmanlı alçalıg devrine ait kısmı 

gördükten sonra, Milli Şef küçUk bir 
Balonda teşhir edilmekte olan çok kıy. 
metli minyatürler ve el yazıları ser. 
gisini gözden geçirdi. 
Şimdi sıra cumhuriyet devrine gel. 

mişti. Bütün dünyanın yaşadığı muh. 
telif medeniyet merhalelerinin orta -
sında Türk milletini kendi eliyle ulaş. 
tırdığı mütekamil medeniyet devri ö. 
nünde Atatürk ~ok samimi bir lahas. 
sils içinde bir müddet durdu. Cumhu. 
riyet d-evri bütün bu ölü medeniyetle. 
rin ortasında yepyeni bir baş kaldtrı§ 
ifade ediyor. bu kısnnda. taze ve fiıh. 
hatli bir hava yayılıyordu. Herkes, bu 
havayı teneffüg edenler hem gunırlu, 
hem minnettar birer manaya bürUnen 
gözlerinden ona saygılarım sundular. 

- Motosfklete 
çarpan 

otomobil 
Kazadan sonra kaçtı, 

sranıyo r-
Beyoğlu kaymakamlığı memurların

dan İhsan arkad:ışlarından askeri mü. 
tekafti İsmail Hakkı ile motosiklete 
b'.nip Büyükdereye gitmek üzere yola 

çıkmı~lardır. 
Zincirl"kuyuda su terazisi hizasında 

giderlerken arkadan gelen tir hususi o. 
tomobil süratle motöre çarpmış, devir
mi~,!onra yoluna devam etmiştir. 

Motosiklet parçalanmış, iki arkada§ 
muhtelif ye-rlerinden ağır surette yara
lanarak Alman hastanesine kaldırılmış
lardır. Otomob'lin numarası tesbit e. 
dilmiştir' Aranıyor 

ket eden bir Holanda vapurunun yold& tor. 
plllendlğt ıakllnde tzmlrde çıkan bir ı;ayiavı 
dllnkU sayımızda son dakikada gelen bir tel. 
graf üzerine \'e kaydı lhUyatla ya.zmı§tı'.<. 

İzmir valf muavınl ve Holanda konsolo,ıı 
böyle bir hldlı!edcn haberdar olmadıklannı 
bıtdinnlolerdlr. Bu vaziyette §ayla teeyyüt et 

ll'ı:J. . ' \ı..~ •\ 

ı:u. t~lt .. \ "~ 
":.l\tt ~u. · • \ 

Tarih sergisinde tayyrıre l<öşcsi... · ' ,.,-!. 
Atatürk sergiden çıkarken müzeler, 1 saatlerde Türk Tarih s~rgisin~f" 

hafir yerleri ile Tarih ve Dil Kurum. lerdir. Serginin ziyaretınden ~ 
ların~ tahsis edilr.ıiş olan daireyi de vetliler ayni kartlarla Dolma~ 
gezdı. rayında bugiln açılacak ~lan~ 

Sergi haRkındaki intibaımız ancak heykel müusini de gezebiJece )il' 
§U tek kelimeyle hulasa edilebilir: 3 _Tarih segisi ile resit1t ~--

Muhte§em. d nr• ~~ 
f.•'f kel müzesinin kongre en so·ri]P"' ....,..· 

açılış programı ayrıca biJdı 

Tarih Kuruıtayı 
İkinci Tarih Kurultayı bugün &'aıe

temizin çıktığı sıralarda saat on beşte 
Dolm:ıbahçe sarayında açılıyor. 

İlim ileminde büyi:k bir ehemmi· 
yeti haiz olan bu kurultay, Türk 
Tarih Kurumu başkanı Hasan Cemil 

tarafından açılacak, k.:ıngrenin reisi, 
fahri reisi, reis vekilleri ile katipleri 
seçilecek, kongre reisi bir ı;öylev vere
cek, :sonra encümenler seçilecektir. 

Türk Dil kurumu adına genel sekre
ter İbrahim Necmi bir nutuk söyliye
cek, bunu Tarih Fakültesi adına Mıı

zafferin nuktu takip edecektir. 

Ecnebi profesörler a.dına profesör 
Pittard da bir nutuk söyliyecektir. 

Tarih Kurumu Asba;kanı Bayan 
Afet tarafından kurumun antropolojik 
faaliyeti etrafında blr tebliğ yapılacak, 

genel sekreter Muzaffer tarafından 

kurumun diğer ilmi faaliyeti hakkında 

bir rapor okunacaktır. 

Kurultay adına saat 17 .S da Cumhu
riyet abidesine bir çelenk konacaktır. 

Dünkü ıiyafel 
Türk T .ırih kongresine iştirak et

mek üzere şehrimize gelmiş olan ya· 
hancı alimler şerefine Türk Tarih Ku-

rumu Asba2kanı Bayan Afet tarafınıhn 
dün saat 1 S te Ertuğrul yatında bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Yat Dolmaba~ıçe ön:.inclen kalkarak 
Floryaya kadar gitmiş. orada denizevi 

gezilmiş ve oradan kalkılarak' Yenikriy 
önlerine kadar dolaşıldıktan sonra dö· 
nülmüştür. 

Bu çay ziyafeti:ıde kongreye işti· 
rak edecek yabancı alimler, dil ve ta-

rih cemiyeti üyeleriyle yakından tanış 
mak ve konuımak imkanını bulmuşlar
dır. 

Kurumun tebliği 
T ürk Tarih Kurum andan: 
1 - ikinci Türk Tarih Kongresi 

yüce Önder Atatürkün yüksek hirmye 
lerinde Dolmabahçe sarayın.da 20 ey
lul 937 pazartesi gO:.inü saat 15 te açıla· 
caktır. 

2 .,.... Kongreye davetliler kendileri-.. . .. 

• 
Bir 

zapta 
gem~Y' 
kalkıştll•' .,) 
(Eaş tarafı 1 t ile~ 

mutearnzl:ır, kaptan Fer.rand~~ ,Jlf 
çı :z:ab:ti Ta.bouzini rehıne 0.peılJ• 
götfümek suretiyle firar. c.tırıJ sorl",,_ 

M ütearrızların otomobıh, 'tlJfP"' . :aıı o 
yakınında tevkif edilmiştır· _.,. f'1 

b. f tıı-- _-1. 
bilde yüzb:ışı Lasherras, ır: tıP'°F 
lehe olduğupu idc!ia eden b.r da JJS
iki rehine ve 193 7 serıesi rn::.~tsıı~ 
kümetçilerin Bayonne'daltİ bı~ jtili" 

'k:ı.st:JS - _ı.At 
ne karşı yapılmış olan suı . ~ 
dugu tahmin edilen Arendaltı 
bir İspanyol bulunuyordu ... e.rt" 6' 

Maktul ıdüşmüş ola~ 1t1U\~P 
1937 haziranında Marsıtya _ttı, 

·n f~ ..:dit• 
vukua gelmiş olan suikas:ı edlı~·-
ğu tahmin ediler. mar~f bır t e' 
ismi Gabarrain Gonidır. 'f etı0ffl 

Gemiyi satmasmı tekh_ ~ 
Bordeaux, 20 (A.A.) r10de oP' 

mütearrızlarından birinin üz~~• 
puzeoa askeri kumandanı tdf• Jd 

. 1 ntnUŞ j nun hır mektubu bu U • C,,,. 
• tinıo. _.,, 

mektupta İspanya hükurne .
1 
• .- P"" . 

·k· ını r· · --~ 
denizaltısı kumandanı, ı 1 ·yi tp"'"" 

·ta mükafat mukabilinde gernı 
etmeğe davet edilmektedir· • 

Bir korsan genıı J•• ~ canan-_,.. 
Salamanka, 19 (A.A.) iJeriJSI ';ıo 

vazörünün, dün gece kend r.~•I' ... 
. . tcaı<ıı-•• ıııdlP"" 

kat eden 3 harp gemisını aP:_ I 
u• ork:ı . .dl 

bur ettikten bonra JnU1 ·rııl ,,_ 
dönmekte olan Sister ve Jaı .• ~ ,.,_ 

ckaıı·IP~· 
ticaret gemisini zapteder nar 
de bulunan Listenrec liıJ:lanı 
düğü bildirimektedir. 

-, 

/.H· A ·s-.ıe: u ,) 
. /. ' 

, lstanbu{un ·en çok'saliforr , 
: okşadı ·,.gazetesidir.·- itar:· 
'HAB/!R'e" verenler kor 

1 
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cnlf\)aye't ve aşk ırcmano 
~stı•"nln bu en güzel romaııı (VA..NC) tarafmdan tUrkçeye çevrilmiıttr. 
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HABER - Akşam postan 

374 sene evvel bugUn 
~ ................................ =. ... 

lstanbul 
24 saat devam eden müthiş 

bir fırtına ile - Harabolmuştu .;::da uzun bıyıklı ve büyük at· 
uyuyordu. Zira tayyarenin 

ltnası midesine dokunmaktaydı. 
~i ~e sararmıştı. 

ogul Düpon'lar, biribirlerine 
tınak için bağıra bağıra konuşu· 

'ar adam oğluna diyordu lci: 

~iç şilphc yok, Almanlar da, 
l r de A mcrik'ılılar da aldanıyor
lrihi çinilerin hangi devirlere a

~tınu !lir türl:.i rloğru olarak ta· 
'mi • Y<>rlar .... Mesda, Lamara e-

~I ·:· 
ı'::an}ı lakayt hir tavırla cevap 
<hı: 

~Uhtelif menbal~rr tetkik etmek 
~~ <ılhalof ve S:ıkşe~öz .... 
&l~ b~'l. böyleci." devam ediyor· 

a, bir eski çanta açtı. lçind~n 
, ç buıtıarı çıkardı 

"P-a;k 1 Bunları bu asırda yapıyor· 
a<at işlemeleri hıç değ:şmemiş .. 

~amberden beş bin sene evvelki 
' Üzerinde tesadüf olunan §ekil-

renk 
~tıl

0 

})~~r ..... 
."'il • ~pon, cevap vermeğe kal-
' tlını öyle asahiyetle salladı ki 
' 'arsorıun getirdiği yemek tep· 
lf. rnecekti. . 

~o'ti ıveterli güz~l delikanlının 
~~an Gel'di .. Onun arkasında 
a z polisye romancısı olan 

~*~lansi vardı. Bu adam yerinden 
' • kompartımanın eıyalar ko-

ltica ta ~fına doğru yürü.dil. O
laııı 
~ta olan muşambasının cebinden 

P alıp demin oturduğu koltuğa 
?nun da yanında mösyö Rider 
lŞti ve 'öyle dilşünJyordu: 

' :a u darbele karJı mukavemet 
·· Faket meseıe: gelecek bonoyu 

:k. Parayı nereden bulmalı'! Za· 
"e • 
t Çırecek olursı:ım, hapı yuttuğu-
C&tnklir Of ii ·· ·· 4o .... • ne .zuntu .... , 

~~an Gel, kalktı: ön taraftaki l~
. doğru yürüdü. O gider gitmez, 

~antasmı açtı, bir ayna çıkardı. 
o;; i'ilzüne pudra ve dudaklarına 
~~ trrıeğe batladı. 

ı. t.arson, genç kıza. tepsiyle kah 
ı.Ctıt..'I• M . 
~~ 'il, an, pe•ıcercden baktı: 
td ldar.ş denizinin üstünde uçu-

ı. 

~ra 
tısıt - h • • .. .. Kl . • tt •uU arrırı mosyo ansın in 

\ grr~da bir arr dolaşmağa başla
'-· • kıtabiyle meşguldü. Yeni ya· ,.,, to 

tıİıı. tnanın entrikasını aramaktay-
1'1 tc ·ı h · • li5 ]).. rsıy e ayvaru ıttı, arı, 

~~ Upon'un kahve fincanına kon-

\dİli ' :Verin.den kalkarak. hayvanı 
" l'lc Öld"' d .. rtlt ur u. 
~at sükün hüküm siir<YJ. Konu· 

Sc Y'Ok, fakat zihinler hep meı· 

\l~'ll 
~ ot l'lartırnann en sonunda 2 numa-
>a..,a 11tan şişman m~dam Jizel'in ba
tar }Ça, göğsUne doğru büküldü. o. 
o ~rılcr uyuyor sanabilirlerdi. Fa

e UYUyor, ne de hayale dalmrş· 

tır'd 
~ Jisel ölmüstü. 

) ikinci kısım 
"bı; ölüm değil, 

Ct cinayet! 
:::nların yaşlısı elan Hanri, ma

~11. saya dolaşıp hesaplan görü-' '~· ~l'\l' lta yanm saat sonra tayyare 
ij~ a "asıl olacaktı. 
' l' Paralan toplt:yor, hem de: 
td ~lckkür ederim bayım .... Te~ek 

' Ctılll 
~ in . ~ayan! ... - deyip bahşiıleri 
lıt~ dırıyordu. 
~a§alan bitmcri için, Fransız
~ &ında birkac; saniye bekle· 

'\ ~~Uriyetinde k::ıldı. İçinö~n de 
\...., ~ tı~ düıı:indü: 
~. "niardan yağiı rir bahıiş çrkmı-

\t~ 
'tl~lardan iki ki§l uyuyordu: kısa 

ıt_: ~n bıyıklı 3dam ve dipteki ih
•ıın ı 

Hanri, kadını tanırdı. Zira o şirke
tin tayyareleriyle biı çok seyahatler 
yapmıştı. Bol bahşişliydi ! Eli açık bir 
insandı .... Kadını son dakikaya kadar 
rahatsız etmek istemeciı. 

Makinenin toprağa inmesine beş da 
kika kala, ~arson yava~ça kadına yak

laştı: 

- Affedersiniz, bayan.... İşte he-

sabınız! 

Hürmetle, elini onıuzuna dokun· 

durdu. 
Fakat, kadın kımıldamıyordu. 
Biraz daha sertçe s.ı.rstı. 
Bunun neticesinde kadının vücudu. 

müvazenesini muhafaza edemiyorek. Ö· 

ne doğru yıkılıverdi. 
Hanri eğildi: şaşkın bir halde göz· 

lerir.i açtı: irk:ldi. 
İkinci garson ohn Alber, fısıldadı: 
- Yahu. Hanri. .. Kadın ölmüş ... 

Vallahi ölmüş .... 
Hanri. sararmış ve titriyordu. 
- Deme yahu! 
- Her!ıalde. . Öyl" görünüyor .... 

Fakat belki de tıkanıklıktır. 
- Neyse .... Birkaç dakika sonra ~e

re iniyoruz. 
- Ya baygınsa? 
Biran tereddüt geçiren Hanri ileri· 

ye doğru bir adım attt ve lroltuktara 
yanaprak. her bir y.Jlcuya yavaıça ıor· 
mağa batladı: 

- Affedersiniz efendim .. Doktor 
musunuz? 

Nonnan Gel, cevap verdi: 
- Hayır .. Ditçiyim .. Lakin bir 

faydam dokunabilirse .... adeta yerinden 
kalkmağa ha.zırlandı. 

Möıyö Briyan ıeılendi: 
- Ben doktorum ..... Ne var? 
- Şurada bir bayanın ıon derece 

rahatsız olduğunu gördüm. 
Doktor, yerinden kalktı. Garsonla 

beraber ilerledi. Kısa boylu, atkılı adam 
da, yavaşça arkalarından yürüdü. 

Briyan, 2 numaralı koltukta yığılıp 
kalan yaılı kadının üzerine eğildi. Hük
münü vermesi çok sürmiyerek kalktı: 

- Ölmüı 1 - dedi. 
Hanri, sordu: 

- Neden acaba? ... Kalp bi? 
- Bilmem ... iyice bir muayene et-

mem lazım .... Kendisini canlı olarak en 
son ne zaman gördün? 

Ganon biran dütündü: 
- Kahvesini verdiğim zaman bir 

ıeyi yoktu. 
- Ne zaman kahvesini verdin? 
- Kırk beJ dakika t'Vvel. Sonradan 

hesabını getirdim ... ,. U}"uduğunu san· 
dım. 

Doi<tor batını sallıyarak: 
- Öleli yarım saat olmuJ. 
Muhavere etrafta, yolcular ara· 

sında merak uyandırıruıtı. Kafalar, 
göğüsten uzanıyor, Söz:eri i§itmek için 
herkes cehid sarfediyordu. 

Hanri tekrar etti: 

- Herhalde kalp hastalığı olacak 
Yengesinde ayni hastalık olduğu 

için alemde de i11e bu illeti taıs&vvur e
diyordu. 

Doktor, teşhisi koyamadığı iiin 
muayyen bir şey söylemek istemedi. 
Manalı bir tebessümle batını salladı. 

Yanlarında bir ses yükseldi: Bu, boyun 
atkılı kııaboylu adam?n ıesiydi: 

- Bak:n... Kadının boynun.da bir 
leke var. 

Doktor ğildi: 
- Evet! • dedi. 

Madam Jisel'in baş. öldükten s-onra 
bir tarafa eğildiği için, açık kalan boy· 
nunun kenarında ufak bir ii;ne yarası 
&öze bariz şekilde çarpıyordu. 

(Devamı var) 
~~~~~~~~~~ 

1563 yılı 20 eylül günü 374 aene evvel bu. 
gün İstanbul civarı, tarihin en büyük felA. 
keU k&.r§ısmda idi. Böyle bir fellket dört 
asır cv\'el kral Konrad zamanında vuku bul. 
muş, hıı.çlılar ordusunu mahvetmi§ti. 

Korkunç bir fırtına tstanbulu ka.aıp kavu. 
ru:,rordu. 374 une evvel bugUn t>qla.yan tır. 
tına bütUn dehşeti ile yirmi dört aaa.t devam 
etti ve !atanbulu bir harabeye çevirdi. 

Küç!lkçekmece gölüne akan iki nehir o ka 
dar kabarmııtı kl, o civarın bütlln evleri 
BU altında k&lmııtı. latanbulun meşhur ıu 
kemerleri yerlerinden oynadı.. KlğıUıanP. 

deresi clvarındakJ me~e ağaç.lan köpUrmil§ 
bir deniz gibi akan suların altında aUprUldU. 
KüçUkçekmece, BüyUkçekmece, Harabı de. 
reSi ve Silivri köprUlen ta.mamlle yıkıldı. 
Fırtınanın pyanı dikkat bir tarafı da denL 
z:in kokusunu izale etmesiydi. Deniz bulanık 
tı tuz kokusu kalma.mııtı. 

Fırtınad&n eonra temellerine ıu giren ev. 
lrr tamir edildi. Çekmecede yıkılan köprünün 
yerine bir daha böyle trıtma.lıı.rda yıkılmı. 

yacak derecede sağlam olmak üzere yent bir 
köprU kuruldu. Bunun için ya.nm milyon al. 
tın tahsis edllmi§tl. 
Şehre su getiren yollar da bozulmuı oldu. 

ğundan Uç parmak kutrunda. yUz on kurıun 
boru ile BU getlrilmııu. Bu tulaatı birinci 
Selim zamanında. Cebeci (cephanecl) bqı. 
lıktan kapıcı bafılıta < ba§mabeyinclliğe ı da. 
ha aonra. ailAhtarlığa terfi etmiş olan Sofu 
Ali yapmıı ve hizmetlerine mukabil .Maraf 
mutuarnfhğma tayin editmiftl. 
~kmece köprUsUnU padt§&h Mimar at.nana 

yaptırmııtı. Bu köprüyü lııfaya bqlarken 
föyle demlfti: 

- Bundan evvel köprüyü tahrip eden bil. 
cümle Afete yani at.ete, iıuya, zelzeleye mu. 
ka.vemet edecek 11.1rette metin ve metaneti 
drecesinde güzel in§& edecekllıı. 

Sinan köprüyü "Eoek arrtı,, denilen fe. 
kilde yapına.fa başladı ve h!ll büyük mimL 
rm e§Slz ıöhretl halinde atep, zelzeleye ve 
ıuya. mağrur dunııu ile kartı koyuyor. 

• • • 
Bu fırtınada padlf&h Süleyman da bUyük 

bir tehlike geçlrmJfU. Süleyman MbeJ1 er. 
kenden Halkalı dere vadillinde ava çıkmıı, 
defterdar İakender çelebi bahçeainin etrafın. 
da avlanırken bardaktan bopnırcuma yağ 
mur ba,la.mııtı. Yatmur o kadar anı l'elmiJ 
ve sel o kadar anı olarak etrafı iıtill et.mı,. 
ti ki, Süleyman ne ya.pacafuu ı&flrml§tz. 

İakender çelebi sarayının dört ta.rafı su Ue 
çevrilerek buruı: bir ada haline reldikten 
aonra çemberin gittikçe daraldıfı l'ÖrUldU. 
Sular heran yaklqıyordu. 

Şimdi, herku Süleymanı kurtarmanın 
çaresini anyor, fakat bir türlü lmkAD bula. 
mıyorlıı.rdı. 

Süleyman birkaç dakika llO?l.ra kudurmuı 
suıann arasında. ıUrUkleııecek bir hale rel. 
miıU ki, dev cüııaeli bir adam hızla ona dof. 
nı yaklqtı, Padifalu beliadeıı y&kalıyarak 

ha.vaya kaldırdıktan aonra eırUadı n göf. 
at.ine kadar yUkııelen aulıı.ra daldı. 

Tarihçi SelAnikt Padiı&hrn kurtarıtıımı ıu 
sabrla.rla anlatır: ••tç oflanlanndan bir J'Ür 
bUz arkasına alıp musandıraya çıkarmak u.
ı.hlAa eyledi . ., 

Niyazi Ahmet 

nm::m:a:::u ... ı.:::::s:::ı~ 

H lisan deıslerlmiz/n · n 
n geçmiş formaları 
u 
il Gazetemizde nepedilen lisan 
iİ derslerinin geçmİf formaJannm 
İi iki kuruta idarebanemizden te· 
ii darik edilebileceii Yazdnutb· 
g Bazı okuyucuların, birkaç gün 
n evvelki formaları iatemelerinc:len 
ii itin yanlıt anlatıldıiı neticesine 
g vardık. Uzun zamandanberi cıe. 
!! vam eden ilanlarımızda bu gibi 
~i formalann iki kunıt mukabilin- ı 
ij de ancak g~etem!ze abone ola· 
g caklara venlecei' l'Udmıth. • 
ii Keyfiyeti bir daha tavza"he lü- R 
:: mm n-örüvoruz. i 
:: .................. :·:··· .. :· .. ······-····---· .. ---··················. ····· ........................... "' 
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Oteııonun 
ölünıü 

Yazan : ilhan 
Kadıköyüııde, Cevizllkte 2:S numaralı ev, 

Otellonun lilUmllne sahne olmu§tur. Ne o ev. 
de buı;ün oturanlar, ne o mahalle halkr, ne 
latanbul, ne de dUnya, bu iıten haberdar ol. 
mamıvtır. Ben, bir de Rum kızı, bu hldise. 
rıln iki kafadar §ahitleri)1z. Eğer ev sahibi 
kadının (7:S) Y&§ındakl babaamı a.damda'l 
aa.yaraarıız, 2:S numaralı evde bundan ile; aene 
evvel oynanan kanlı dramın eşhuı tamam 
~u~ I 

Otello Klmlli bUmem tanır murmız? Yirmi 
bet aene, !a.sıluız olarak bu topra. 
ğın UıtUnde a.ktörlllk etmiıtir. Bu yirmi beş 1 
1enenln 2• küıur aeneslnl, geceli gündüzl'l I 
aç olarak yqamııtır ve ceman yirmi b~ş 

1 
bin det& (Otello) rolünü oyna.m11tır. 1 

Dikkate değer bir adamdı. Sarboftu ve 
kadınlara dU§kürıdü. Hiçbir ııte hiçbir mani • 
ve mazeret tanımazdı. Kıskanç ve bıuıuttu. 
ölüm kadar kuvvetu bir hıra ve nihayeta\z 
bir yapma arzusu taşırdı. GUzel bir adam. 
dr. trl, ye§ll gözleri ve biçimli bir burnu var. 
dı. KUltUrallz bir kafa ve f:'llyuiz bir zekt l 
aa.hlblydi. 

Bir gün. bir çok günlerden bir gün, ona. 
:MUhUrdar l'azlnoaıunun ca.maız ve perıcerc.i! 
kııtık salonunun bir köşesinde rutgeldltn. 
Demir bir karyola.da. yatıyordu. Yanmda, !I. 
nünden arka..smdıı.n btr çok inaa.nlar, mUşte. 
rller, garsonlar ve çocuklar ceçiyordu. O, 
Uç adım ötedeki ve bir uçurumun ucunda.ki 
denize bakar&k., da.ima yatakta, rürılerini 
l'eçiriyordu. Yanına ptUm: 

- Ne o Ka.mtı, dedim, bu ne hal! 
- Ne ya.palım ·bira.der, dedi, tıte burada 

böyle yqamağa mahkCın olduk. Haber!ıı 
yok mu yoksa? 

- Neden? 
Sea çıkarmadı, Uatürıdekl ince yorıanı ar. 

kaya doğru attı:. Ve diz kapaklarmda.n ata. 
tısı kesU!p ablmıı olan bacaklarını l'Öıter# 
dJ. 

Ben de herkea &1bl, aenln benim l'fbl, ötekt 
beriki libl acımamıı teesallr duyma.mu V4' 

içimde yanan merhamet oeatmm dumanını 
dııan lalıvermelini bWrlm. Bu marifet de. 
#ildir. Aaıl marifet, orada ona, hiçbir m 
vermeden, bacak11z yapmanın da mUmkün. 
ha.tt.A. tallı ve zevkU ola.bilecett kanaaUut 
yutturrnaktn-. Ben bunu yaptım ve dedim k1: 

- Geçmlı olsun. Fakat bura.da, bU cama.z 
pencerenin önünde l!Ofuk almayaam Klmll? 

Hayretle yüzüme baktı. Dudaklarını 

bükerek gülmek tepbbüaUnde bulundu. Be. 
nl yeni görUyormuş pbi, tekrar bafmı kal. 
dınp bir daha baktı, a11.1tu. 

Benim antatacatnn o detu ! Kıp doğru 
Cflvlzltkte bir aeyyar tJya.trocunun evine ta. 
~drk. Ev sahipleri ihtiyar baba.larmı ve ev. 
terini bize emanet edip Ana.doluya turneye 
çıkWar. 

Klmilln hastalıfma CReyno) diyorlardı. 
Doktor (Ra.ynauld) admda btr adam tara.. 
!mdan ke§!edildlğt için bu fnnl almlfDlı,. 

Hutahfırı arazına ve ıebeblertne l'eltnce: 
Efendiın, bu adamda çok eaki bir trenli 

\'ar. KaJbe pren kalm kan boruıuııurı tç ta. 
rafında vaktile bir tren&1 yaruı çıkınıı. Ya. 
ra kurumuı. Adam tedavi edilmiı. kurtul. 
muf, frenf:'lden eaer kalmamış. Fa.kat &radıı.n 
yirmi sene geçtikten sonra bu yaranın ka. 
bukları kana kıı.rı§mıJ. Damarların içinde 
Ylize yüze ta uçlara, ayaklara kadar geımı,_ 
Ora.da incelen ve darlanan damarları bka. 
mıı. Bunun ıonu ta.bil kangreııdlr. Kangren 
oları kuıım lıesillyor. Bir müddet eonra ke. 

sik yerin civarında. tekrar ince damarlar te. 
tekkut ediyor, tekrar tıkanıyor, tekrar keı!. 
llyor. Uzun lltm ıuauı, '(Reyrıo) hastalığı. 

na yakalanan &damın bacaktan kasıklarına 
ve kollan omuıtanrıa kadar budanmayınca 
bu dertten kurutuluş yok. ' 

Doktor (Ra.ynauld)rıun Parlaten kltabm: 
geUrttlm, Ka.mllln h&atahtuıı bir mütehas. 
aıa gibi tncedeıı inceye tetkik ettim. Doktor 
netice olarak harfi harfine, ıunu ııöylUyor. 
du: 

(Bu hutalığa. yakalanan ağaç devrilmez, 
fakat budanır). 

Bende bir tesellt vardı: Şehir tiyatrosunda. 
her ay ona. 50 lira veriyorlardı. Elsiz, ayak. 
ıırz bir adam bu para Ue 61Unceye kadar ya. 
§ıyabillrdl. Fakat o buna ruı olmlldı, 6lmeğe 
karar verdi. 

{Bu hlklye ya.ln~ benim tarafmıdarı bili. 
nir ve ö!Um periat bile onun ba.yatmm BOU 

üç ayı zarfında neler geçtiğinden haberda.1' 
değtldtr. Btnunaleıh beni iyi dinleyiniz:) 
Bacaımm - tabiri mah8Uaile - makt&~ 

Olıll fazla ıstırap veriyordu. Herıun muayene 

ederdim, bu maktada daima kUçUk, kırım. 

zı ıhilceler peyda. olur ve bunlar dalma i f. 
lerdi. K&.mll bUtUn gece sabaha ka.de.r bağı. 
nrdı. Size bu lıağırmayı, bu aesi anlatmak 
için bende kA!I kudret yok. Fakat diyebih. 
rlm ki onun (Ote:Jo)yu oynarken ve uzun 
çarııda plav satarltcn - o bu zanaati de 
~·apnuştı - çıkardığı korkunç ıseıler bu 
bağırmanın yanında ancak bir kuzu melemıo 
ıl gibi kalır. İhtiyar adam ilk ijUnlerde e\i 
bırakıp kaçmııtı. Benim hatırım için Ktmı·~ 
bakmak vazıreslnl UstUne almıı olan güzel 
Rum kızı, Katlna, bu s~sl l§iUnce, tltrlyerck 
ağlamağa. başlardı. Ne hutane ameliyatha. 
neleri, ne Engizisyon ltkencelerlnin cereyan 
ettfğt tq bodrumlar, '!Je Cevizlik, ne Biz ne 
ben, böyle bir ses duymamııtır, duymamıtız. 
dır. Klmllln çektlğt l§keııceyl anlıyordum. 

Fakat elimd.: blr çare yoktu. Hayır, vardı. 
Afyon m!lrekkebatmdan olduğunu zannetti. 
flrn blr lltı.ç vardı ki dertnln altına, damarın 
lçine urkedlliyordu. Bu ilAcm bir tUbU, KA. 
mlll Uç saat kadar huzur içinde uyutuyordu. 
Fakat doktorlar {Pantopon) denilen bu UA. 
cı huta fçln blr ölüm tellkkl edlyorta.rdı. 
Çok geceler 84bahlara kadar Ksdıköy aokak 
larmı dola§tım ve pro!e.sörUnden belediye e. 
beılne kadar yUTJerce kapıdan (Pantopon) 
dilendi~ Vermediler. Nihayet Tıbbiyenin 

llk mezunlarmdan, ihtiyar ve Alil bir do,ktor 
bulduk. Geldi, baktı ve blr ılte rakı paruuıa. 
bir kutu (Pantopon) yazdı. 

Klmile içki de yasak edllmlıtı. Fakat Rum 
kızına yalvanyor ve onun merhameUnden 
latitade ederek, tehir ttyatroawıuıı blr ye:U 
Uracıfmı eline veriyor ve koca bir ıııe rakı 
aldırıyordu. Ben gürıdUzUn ııe bltUğtın için 
bir müddet tundan haberdar olmadım. Fa. 
kat bir gece eve dönünce, bana kapıyı açan 
Ka.Una, a.flaya.r&k. ellerime aarıldı ve Klml. 
lln kendisine tecavUz etmek htedlttnJ anlat. 
b. 

Yukarı çıkbm, kapıyı açtmı, her akıam. 
k! gibi: 

- Merhaba K&.mU! dedim. Fakat o her 
akıamkl gibi: 

- Merhaba canım! demedi. B&ktzm. :uta. 
tın içinde aımuıt.ı. 

• • • 
Bir gürı baıia ded! ~: 
- lllıan, ben artık ölecefiıu. !'unu ~IK 

bitlyorum. Fakat !Slmederı evvel bir det.ı 
daha eahneye çıkma.le iıtlyoııım. Yalvanrun 
aana, kealk bacaklı bir adam tar&tlnd&n oy. 
nanae&k kısa bir plyu yaz! Son J'Ünlerlmde • 
ıu eıeklerin k&r)mn.a ~ıkıp oynıyayım! Ne 
olur11.1n ?! 

Ellerime sanhyor, bunııuk dudaklarlle ö. 
püyordu. Oturdum, Uç klfl ara.aında g-eçen 
•(doktor R_eynonun atacl) 11imli, kUçUk bir 
piyea yazdım. Çok beğendi. Kerıdlaf, Rum 
kızı, ve ben, bu Uç kiffyl tem.sil edecektik. 
Artık KAınll acılarını urıutmuıtlı. Sabahtan 
akpma. kadar Katin& ile beraber prova ya. 
pıyorlardı. Gece ben de provalara ittirak 
ediyordum. 

!'otlhayet bfr &k§am kom§U kızlannı umumi 
prova}& davet ettik. Ka.tlna odaya. sandal. 
yeler dizdi, ııoguk limona.talar ha%ırladı. Bi!o 
de aylarda.nberl pencereatne baktığım kom. 
§U Rurn kıu için bir hazırlık yaptım. 

O gece K6mllln nefesini l'brmellydlnlz:. 
İnsan bu adamın dört gUn ııonra bu yataktaıı 
bfr sedye ile kaldıntıp götürUlec,ğine lhtlmaJ 
\·ermezdi. 

• • • 
Benim kuvvetim de ke.ııilmlfti. Ben de a.r. 

tık dayanamıyordum. Benim artık kollamn 
da ve dimll#ımda. derman ka.hn&nUflI. Ben 
de yenllmlıtlm. 
Yattığım ya.taktan uzandım, pencereden 

sokağa baktım: Dört klfl, bir aedye içinde 
ölü mu, aağ mı belli olmryan bir yıfm ke~ 
mlği kaprdan çıkarıyorta.rdı. 
Kapının eşiginde ağlayan Katlnaya aeslen. 

dlm, topuklu tertlklerlıl! merdivenlerde bir 
mitralyöz gtbl takırdatarak yukan çıktı. 
Kapıyı arka.mna vurdu. Kollarını açtı, yaşlı 
gözleri gUlüyordu: 

- Gitti! diye tıa:rrdı ve U.tUme atıldı •• 

İlhan TARUS 

• 



Fransada sonbahar 
manevraları 
(Baş tarafı 2 ~ııcidc) 

kuvvetlere, teşekkül halin.de bulunaıı 

lOuncu ordunun toplanmasını Caen is 
ti.kametinde örtmek vazil es~ni vermiş
tir. 

Mavi tarafa emir ve kumanda eden 
4üncü askeri mıntaka kumandam gene 
ral Bokis emrinde bu mıntakanın ken
di kuvvetleri vardır. Bunlar lOuncu pi 
yade tt:imeni ile 60ıncı tümenin bir kıs 
mından; bunlardan başka da, umumi 
ihtiyat olmak üzere, otomobilli 57inci 
ağır makinelı tüfenk taburu ile 50inci 
tank alayı ve 42inci motörlü topçu ala
yından ibarettirler. Motörlü kıtalarla 

f,';cni~ mikyasta takviye edilmiş olan ma 
vi taraf emrine ayrıca da 7 inci avcu a 
layırun motörlü birlikleri verilmiş, bun
lar da harekat sahasına 10 eylülden beri 
vasıl olmuşlar.dır. Mavı tarafın da haki 
ki mikdarı meghul hava kuvvetleri 
mevcut olduğu gibi ayrıca kuvvetli tay 
yare defi topçusu bulunduğu da anla
tılmaktadır. 

Mavinin ileri &Ürülmüş kıtaları Orn 
nehrini ilersinden t'!tllin etmekte olup 
krokide gör:.ildüğü gibi, Sinci kırmızı 
tümen karşısında Argentan - Uron - Au 
nou hattınr, 2Iinci tümen karşısınqa da 
Ecochfu - La courbe - Putanges hat
tını işğal eylemektedirler. 

MANEVRA ESAS MESELE-
SİNİN MAKSADI: 

Kırmızı ve mavi tarafların yukarda 
izah edilen hususi vaziyetlerine göre 
manevranın esasını teşkil eden mesele 
nin maksadı nehirlerden geçiş ve nehir 
kıyılarında müdafaadır. 

Yazan : C. Bedi Alaf 
Önümüzdeki bir hafta müddet zar

frnda daha şumu!Ki lıarekat cereyan e
decektir. Fransanın garp kısmını te~kil 
eden bu mıntakada havalar ekseriya ka 
palı ve yağmurludur. Başlryan yağmu
ru ve ormanları sarar. hafif sisleri ma
nevra kumandanı, manevrayı daha isti 
kametli bir hale so1<tuğu için sakin ve 
güneşli bir havaya tercih ettiğini sÖy· 
]emektedir. · 

Yeni bir yolcu 
tayyaremiz 

DUn Londradan 
Yeşllköye geldi 

Devlet .Havayolları tarafından Lon
draya sipar:ş edilmiş olan dört motörtü 
ekspres tayyareleriooen ikincisi dün 
Yeş!lköye gelmiştir. 

Tayyare Londra - İstanbul yolu -
nu 12 saatte katetmiştir . 

Dört motö:lü tayyarenin birincisi 
dün servise başlamrş, Ankaradan aldı
ğı on yolcuyu istanbula getirmiştir. 

Denize atlarken 
yaralandı 

Kadıköyünde Kurbağalıdcrcde Bi • 
rinci sokakta oturan 16 yaşında Saba -
haddin idün Modada Kadrinin kayıkha· 
nesi yanında otuz metre yükseklikten 
denize atlamış, başı taşlara gelerek ağır 
surette yaralanmıştır. 

Sabahaddin baygın bir halde hasta. 
neye kaldırılmıştır • 

Lindberg lnglllz 
tabiiyetine geçiyor 

Fransızca Paris Soir gazetesinın 

yazdığına bakılırsa, bir müddettenberi 
İngilteredc bulunan meşhur tayyareci 
Lindberg, Amerikan tabiiyetini terke
derek lngitiz tabiiyetine girecektir. 

Amerikan gazetecileri Lindberg'in 
akraba ve dostlarınılan bu hususta ma
Ilimat almak istemişlerse de, bu şayıa 
ne tekzip, ne de teyyit edilmiştir. 

Suikastçı kadın 
Magda Fontaoj 

ispanyaya kaçmış 
Musolini ile arasını açtığı iddiasiyle 

Fransanın Roma elçisi ve sabık Ankara 
elçisi Kont dö Şambröne suikast yapa
rak onu yarahyan Magda Fontanj'ın 
iki kaçakçiyle beraber Fransa hududun 
dan .gizlice İspanyaya gittiğini, bugün 
gelen fransızca "Paris Soir" gazetesi 
haber vermckte.dir. 

Filhakika, ismini değiştirerek bir 
gazeteci olduğunu iddia eden sergü
zeştçi kadının İspanya hududuna geç
tiği ve bir daha dönmdiği, tahkikat
tan da anlaşılmış, fakat fazla malumat 
alınamamıştır. 

HABER - }\}(şanı postası 

Güreşte gene Balka 
• 

şampıyonuyuz 

İzmir, 20 (Hususi) - Beşinci Bal 
kan güreş şampiyonası dünlca müsaba 
kalada bitti ve mim güreş takımımız 

Yalnız 56 kiloda Balkan şalll-' 
piyonluğun u kazana madı.~1• 

'k ld v •• .. ı·· ordu Nıt ıJ; br müddeti sonra ayağa kalktı. Maama· 

fih mütemadiyen dışarı kaçtığından or-

beşinci defa olarak Balkan güre~ şam 
piyonasınr kazandı. Takımımızın yedi 

azasından altısı Balkan §ampiyonu, bı 
ri de Balkan ikincisi oldulor. 

Dünkü müsabakaların neticeleri 
§Unlardır: 

56 kilo 
56 kiloda Biris (Yunan) ile Mogol 

yat (Yugoslav) karŞila§tılar. Birsi, ga 

Jibiyeti temin ederek sıkletinin §ampi· 

yonu olabilmek için candan ve hırçın 

bir şekilde güreşiyordu. Hatta bir kaç 
defa rakibini ringten bile attı. İlk on 

dakika Yunanlının galibiyetiyle bitti 
ve güreıe ayakta devam edildi. !kinci 

on dakikada Biris gene ayni şekilde ha 
reket ettiğinden ikinci bir ihtar daha 
aldı.Neticede ittifakla galip addedilerek 
sıkletinin birincisi oldu. 

61 kilo 
61 kiloda Yaşarla Antonoviç (Yu

goslav) karşılaştılar. Yaşar birinci da

kikada rakibini altına aldı, derhal ters 
ıalroya alarak 1,42 dakikada Antonovi 
çi mağlQp etti. 

66 kilo 
66 kiloda Yusuf Aslanla Pankros 

karıılaıtılar. Güreşir. ilk beş da
kikası çok sert vereyan etti. Ye
dinci dakikada Yusuf minder kenarında 

bir kafa kol kaptiysa da hasmının sırtı 

nı yere getiremedi Pankras altta go:.irc
§irken Yusufun bir oyunundan istifade 
ederek üste geçti. İlk on dakika bera
bere bitti. 

İkinci devrenin birinci üç dakika
sında Yusuf üstte iyi çalıştı, ikinci üç 
dakikada Pankras bir şey yapamadı, a-
deta Yusufun üstüne abanarak dinlen 
di. Son dört dakikada Yugoslavın yor 
gun hareketlerine mukabil Yusuf daha 
iyi çahştrğından müttefikan galip ilan 
edildi. 

72 kilo 
72 kiloda Ankaralı Hüseyinle Mar 

ko (Yunan) güreştiler. Yunanlı kafa 
kol kapayım .derken alta düşü; fakat 

nı o ugu goru uy · aı· ge w 
nanlı 6,46 dakikada tuşla g ıp 

Ağır sıklet de V" ta hakeminden ihtar aldı. ?.{ebıne dl 
Birinci on dakikayı lehine bitiren Ağır sıklette Ço~n ~1 enseler 

riz (Yugoslav) güreştıter ... eren çır 
Hüseyin, güreşin ayakta devamını is 

tedi. Marko bu esnada gene favul yap 

tığından ikinci bir ihtar daha aldı. Hü-

seyin, rakibini alta almakta gecikmedi 

ve çift kıle takarak 13, 14 dakikada 

hasmının strtınr yere getirdi. 

Balkan §ampiyonluğunu eldem bırak. 

nııyan Çoban Mehmet 

79 kilo 

bile büyük bir üstünlük gost attın' ,ı 
ban beşinci dakikada basınını ı;ııle< 

l·nde ve 
Güreşler takım ha 1 

geldi. sil11 
Serbest güreş, ınera 

ve zıyaf et ,oıır' 
b'ttiktetl dıJI Güreşler bu suretle 1 ada If• 

clı Bu ar 05• kapanrş merasimi yapıl güref g 
tafa ile ~hmed bir serbest 

terişi yaptılar . d ve oııW 
Güerşçiler takım balın a~e riııı~ 

rinde bayraktan olduğu ~ rtar' ı'1 çıktılar; Üç milletin bayragt 
0 bifiıı_:, 

di.: mükafatlar tevzi e.dilirke~uğU !il" 

gelen güreşçilerin mensup 0 

letin milli marşı çalındı. ı ıc•'' 
. nasırı . -e 

Beşinci Balkan şampıyo . d ııed1} 
nan takımımıza büyük bir şıl 
edildi. ··ylif'"~ 

Vali muavini bir nutuk 50 

müsabakaları kapadı. ~ 
Güereşçiler şerefine gece. ~ 

tarafından fuar gazinosu~~. b;~ 
verildi. Güreşçiler salı gunu 
hareket edeceklerdir. 

Umumt n tice r>" • 
Beşinci Balkan güreş şarnpi)'O : 

nın umumi neticesi şudur ~ifıcl 

56 kilo: Birinci Yunanis~ 
79 kiloda Kampazis (Yunan) ile Türkiye, üçüncü Yugoslavya .. 'ci 11~ 

Kış (Yugoslav) karşılaştılar. İlk on da 6 ı kilo: Birinci Türkiye, iki!\ 

k .k · · k k kl" d · b b goslavya ü~üncü Yunanistan· · .;a· ı a ıtış a ış şe ın e geçtı ve era er • :s ndn'ı 

l"kl b" · 3 d k'kal k ik" d d .. 66 kilo: Birinci Türkiye, ı e ıttı. er a ı ı ı evre e gu 

Yalnız goslavya, üçüncü Yunanista11
•• ... ,·ı .;a· reşçiler bir şey yapamadılar. ki•· 

72 kilo: Birinci Türkiye, 1 
Yugoslav üstte çalışırken Yunanlı bir 

bravle çekerek Yugoslavı köprüye getir 

di. Neticede Yunanlı galip ilan edildi. 

87 kilo 

goslavya, üçüncü Türkiye. . inci -JıY 
79 kilo Birinci Türkiye. ık 

nanistan, üçüncü Yugo.stav~~rıci 1fıJ -
8 7 kilo: Birinci Türkiye, 1 

nanistan, üçüncü Yugosla.,Y~· ilciııı:l 
87 kilo Vefatis (Yunan) ile Mesnet T '" 1c1ye. 

(Yugoslav) karşılaştılar. Büyr.ik Mus Ağır siklet: Birinci ur. tan· 

tafarun dörder dakikadan kısa zaman 

larda yendiği bu pehlivanların güreji 

güzel ve heyecnlı oldu. Yunanlının, Yu 

Yugoslavya, üçüncü Yu~anıs tef 
Gelecek sene gUreŞ · 

Atinada yapıla~~ Atıtc•~ 
İzmir, 18 (A.A.) - 13ugu Ba1ıcııfll •• 

Ome nehri Ecouche'den aşağı kısım 
Cta aolambaçlı bir mecra ile sert yamaç 
Ir kayalıklar arasından geçer. Bu kısrm 
<le her ne kadar geniı bogazlar mevcut 
iae <Ie kolay bir geçişe imkan vermez
ler. J\nlaııldığına göre; kırmızı taraf, 
nehirin hal ve tabiatım, arazinin te§· 
killtıru ve Sees ile Carrouges arasında 
ki düıman kuvvetlerini nazan .dikkate 
alarak nehri -ayni zamanda bu kuv
vetlerin de garp cenahı istikametinde 
ilerlemek üzere- mavinin büyük kuv 
vctlerinin uzağında.-ı ve bir tek nokta 
!Un geçmeğe karar vermiştir. Bu nok· 
tanın Ecouchc civarında seçildiği ve ge
çişin de muvaffak olduğu anlaşılmak
ta.dır. Ancak böyle bir kararın gerek 
manevra kumandanlığınca, gerekse ma 
vi tarafça önceden pel: az ihtimal için
de görülmü2 olduğu ve bu itibarla da 
manevranın evvelden ta~avvur edilmiı 
olan cereyan tarzına aykırı düşmüş bu
lunduğu hisse.dilmektedir. Buna naza
ran, geçidin Ecouche'den daha aşağıda 
yapılarak karşılaşılması iktiza eden 
teknik güçlüklerin tetkik olunması ta· 
aavvur edilmiş bulunduğu ve fakat kır 
mızı tarafın karannın buna imkan ver
mediği tahmin edilebilir. Bu netice, kır 
mızı tarafın karannın vaziyete uymaz 
lığından ziyade man~vra kumandanlığı 
run vermiş olduğu meselenin aksar bir 
tarafı bulunduğuna deıatet edebilir. 
:Bununla beraber manevralar daha bir 
hafta müddetle devam edecektir. Bu 
müddet zarfında manevra kumandanlı
ğının; taraftarı, arzu ettiği meselele
rin tetkikine imkan verecek vaziyetlere 
imale etmesi beklenebilir. 

goslava nazaran daha kuvvetli ve tek- palas otelinde beşinci Eııte~ ntıSS ~1 

------------------------------------------------ güreş kongresinin ikinci toP ad .,,pıl· 
1 -ııı a ; ~ 

zamettin K.irsanın başkan ıg. bir ~o 

• 

Dört . yaralama 
va kası 

15 yaşında bir kız 
yaşıdı dellkanlı tara

fından yaralandı 
Diln dart yaralama vakasaı olmuı,ıtur: 
l - Galatada Karabaş mahallesinde otu. 

ran 15 Y&§ında Jo"atma evlnı: giderken ayni 
2nahallede oturn 1~ yaşında All tarafından 
bıçakla yaralanmıiftır. Ali vakadan sonrn 
kaçmııtır. Fatma tedavi altına alınmııtrr .. 

2 - Beyazıtta Çadırrcıla:da oturan hıır. 
dacI Hikmet dö§emecl Emin ile kavga eder. 
~ aralarına Ali isminde birisi girmlşUr. 

et bu mUdaha!eyc kızmııı. bıçağmı kav 
Uti adama sokacağı yerde ıırn yere gt. 

.Alinin ,. .. ~ kolıına ıı:ıp'amışt:r. Yaralı 
v-. neye kaldırılmır:tır. 

- ~emişte Telclrtl""t l:tl~elesiı .. ı .. Tahsl. 
ı luıhftsfnde oturnn J·örrıOrcU Cemil ile 

'IS& etmlşlerJlr. A il lııı;Rkla C\ ınlll ııo' 

dms yıı.rn'amı:ıtır. 
AJran.,.ıb l'r~mfıifvp t'ıtdd,.slqll" ntıı 

.ll:lr9 ile 'f3c'"f':~"-'' f'f•J,,•-rıan !\laca'< 
lravf'l\ rtr- '-l"rc•ı-. Şllltrli dlrt-em•oı 
r ba;ımd:ın ynrnlaını§, ynkalanmı,. 

ıt:t:RIDE: 
• Ellzlzde btlyük bir lhtilAs meydana ı;:ı. 

karılmış. birkaç müteahhitle Sıvasta llerl 
gelen bir memur yakalanmıııtır. lhtilı\ıun 

yckOnu yUz bin liradan fazladır. MUddelumu. 
mlllk tahkikat yapmaktadır .• 
• Gureba hastanesi genişlemektedir. Nisaiye 

göz ve kulak klinikleri ina.ı,ıatı da ihale edil. 
mlştlr. 

• Esnafa kredi temini l§ini görüşmek üze_ 
re bugUn e.ma! cemiyetleri merkezinde bir 
toplantı yapılacaktır .• 

• Gıılatada rıhtım boyu <.'hddesinde büyük 
meydanın açılmasına bugUn başlanacaktır. 

• Dahiliye veklllctl, mal(Hfnl askeriye, ~e. 
hltllkleri imar, aa~ır ve dilsizler cemiyetle. 
rinln hUtun muamclA.t ve hesaplarının tetl<lk 
edilerek neticesinin bildirilmesini vllı\yettrn 
lsteml§tir. Tc!U§'ere i!>qlanmıştır. 

• SelAnlk beynelmilel panayınndakl pavl. 
yonumuza panayır idaresi en bUyUk mUkUL 
tr vermlşlir. Yıınl\n vellahdi de pavtyon". 
muzu çol< beğenmiştir. 

• Devlf't çlfUlkleri ile Atatürk tarafından 
mllletl'\ hediye edilen çiftliklerin i§leUlmcsl 
tizerinde tetkikler yapan heyet blrkl\ç gUne 
kadRr şehrimize gelecektir. 

• MezunPn memleketinde bulunan Rom110. 
ya ba§konsolosu Grelzu 1ııtanbula dönmU§. 
tur. 

• İııtanbulda yaptırılacak paraşüt kulesi. 
nln ıııehlr plA.nr kat'iyet keabettlkten ııonr.ı 

lnoasma karar Yerilml§Ur. 

• EIAzlzde bulunan dördilncU umumi nıU. 

fetliş general Abdullah diln Erzlncana git. 
mlıUr. 

• Beşikta§ kızılay kurum~ tara!mdan dün 

Bursa.ya bir gezinti yapılmı§lır. 300 İstanbul 

lu ıabahleyin Buraaya gidip ak§ıı.m dcinmUf. 
terdir. 

• Hlndiatanm tanınmıı Alimlerinden dok. 

------------------------------------------
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:F'AZARTES! 
EYLÜL - 1937 

Hicri 1358 - Recep: H 

Gllneeın dofu111 Güneetn batııı 

~.•ıs 18,12 

Vakit Sabah ôfle lldnd! l..kfam Yatsı lmaal 
4,23 12,08 115,35 18,12 19,•:S 4,0IS 

tor Lodhl eşile birlikte Ankaraya gelml2, 
birkaç gUn kaldıktan sonra Suriyeye gitmiş. 
tir. Bu zat Hlndistanda Delhl yakınında All. 
ı;arh İ81A.m Onlverslteslnde profesör ,.e bu. 
raya bağlı ekonomi politik fakUltealnln de. 
kanıdır. 

• Emniyet umum mUdUrU ŞUkrU Sökmen. 
sUer dUn Ankaradan §ehrim!ze gelmiştir. 

DIŞARIDA: 
• Birkaç gUndenberi İtalyanın Floranııa 

eehrinde bulunan doktor Şaht, Almanyaya 
dönmUı,ıtUr. 

• Viyanada bulunan Fransız mebusan mec 
llsl retsı' Heryo, Parlııe dönmUştUr. Heryonun 
Vlyıına seyahatinin huııusı olduğu söylen!. 
yorııa da, bu ziyarete ehemmiyet atİedilmek 
tedlr. 

• Hltler, hariciye nazın von Nöyrııta, "hU 
cum kıtalan fahri şefi., Unvanını verml§tlr. 

• Ölen eakl Çekoslovak relslcumhuru :Ma. 
zarik için umumi bir A;>;n yapılmaktadır. 

BOtUn mAbedler bunı\ i§tlrak etml§Ur. He. 
nfü: gömUlmemiş olan cesedi muhafaza kıta. 
lan hUrmeUo bekliyor. Halk, n&a§J ziyaret 
ediyor. 

• Japonyada, zabıta kom!lnlst propagan. 
dası yapmaktan maznun yedi Unlversito ·ta. 
!ebesi tevki! etmlşUr. 

• Vlndsor dUkUnUn dUşeslnln Parlsc gide. 
ceklerl haber verilmektedir. 

clı. Yunan murahhası Vekus:s:iıas1° • 
rga.. dll' 

masraflara girerek 0 I1 u rı t-
nu yapan f e d e r a s Y 

0 iştira!< ~ 
vetine rağmen müsabakalara ııaktcııt 1 . . ntar ·ıet mek ıstemıyen f ederasyo ..... 111.1 ı 

l .. :t:U••• .. 
cezai tedbirler alınması u ., 
sürl.iü. • e ıııUcb~. 

• .. c)erın uııı 
Beşınci Balkan gure,, . iralc e • 

bir sebep gösterilmiyerek ı~t6y0ıılar1~. 
yen Rumen ve Bulgar f e~~~açıl<Ç• l>1 {l 
dan gelmemeleri sebepleri . saııcaıı ~" 
dirmeleri ve bundan sonra~ı eceıcteril'1 

reşlerine iştirak edip etrnı)' r 
· ·ıdi ııe sorulmasına karar verı · 111dıı .

1 
• 

. aras ff'' 
Balkan memleketten ~ırııl1 tl 
1 1 .. p:yon'1· 111Pıı 

yı yapı an gureş şam se ·tcı 

letler arasındaki dostluk vest jtibll'
1 

• 
. - . ·1 otma g6' yı arttırmaga bir ves: e 1ıbet ti 

ve ra t> bıı' bunların muvaffakıyet ıı ıııat Jcİ 
• . . 1 d Balka ıerde 

mesını temın yo un a ıetcet .,. 
tarafından komşu .. me~ teri ııılC~,. 
spor hareketleri ve gureŞ ş ... iıı fa} ,,., 

·ırnesı.. . g" 
lda sık sık malUmat verı b"' i~1el'I , 

v • 1 · ve .. rafı!' 
lı olacagı kabul edı mış tar t• ~e· 
m~k üzere milli federasyon tcarll' 
dan birer komite kurutrnasıtı8 ,J· 

·1 • t• ·ııe n mış ır. ·fi uıerı ~ 
Elen delegesinin _te.klı 

93
s ef~ 

tıncı Balkan güreflennı_n ~ 
de Atinada yapılması ıt ;..-
edilmittir, 



f .. • kalesinin ~ıkı.J•7; bit aııı ... 

ala tasar ay 
Şiktaşa 3- 6 yeni1'3n 
Doğu muhtelitine 

~YENİLDİ 
~tıı ınuhtelltl ikinci devrede bilhassa 
hl kim oynadı ve gollerlnf n ikisini de 

bu devrede çıkardı 

Cc.ılrııas:ray • Doğu muhtcliti 

~11 bulunan Doğu mubteııu dün 
~IJıı Galatasaray takımile yapmış 
. 1 bir oyun oynıynrak 2.1 galip 

~veı Beşiktaş takımına 6.3 yenli 
"n güzel bır oyun çıkaran Doğıı. 

r;ıUrı alacağı netice meraka değer. 
llı.ı~ halde maçın başladı~ saat. 
Cla toplanan seyircilerin miktarı 

~·orcıu. 

~ il 16 dıı evveli\ doğulular, kısa bir 
~ C':alatasaraylılnr gözilktUler. 
ln1t 1tıda yapılan bir merasimden 

1lll karşılıklı dizildiği zamruı do 
l 

tu kadro ile görüyoruz: 

'..._ 1sınaıı, Mehmet - Abdurrah. 
'. ~ih .Aaıın - Naci, Abdurrahman, 
'at, Murat, 

;3" da şu takımla ôynıyor: 
o.Ill.9tardls, Salim - Eşfak, Nu 

~; SalAhnddin, MUnlr, Etıycn lla. 

'l'ra~ 
~)Or ~on nuntnknsından Sall\hadd:n 
lıı. • 
ııtas 
Caı arayın J'egAne golil 

~ t lllasaraylılar başladılar. İlk da. 
ll.)~ı~ Ortalarda oynryor.Maamafln 
lıa1t ar daha cmnlycUl bir oyunla 

1- lın olmakta gecikmediler. Sarı 
r;ı~ hUeumları çok d3ha canlı ve 

h r'! tor. DördUnctl dakikada sağdan 
'1e'01a gec;;cn topu Doğu muhtelill 

!'ı it 1iıtşim sıkı bir oUUe takımma 
>ı ~ndırdı. 

• 03"\I 
o:ıı.. nuıı umıımt cereyanı Uzerlnrl,. 

"ll ş· ~· •mdl ser! ve canlr bir oyu!l 

ho. llakııta. 
. "il &u • Haşlmın derin bir pasını 

~l lend topu m'Ut çizgisi üzerinden 
3"1n acele bir çıkış yaptı, faka:: 

' ecıı T a~ · op boş kaleye doğru il~r. 

sıkı bir §ÜltinU Sacit müşkültıtln kornere a. 
tabii dl. 

Dört beş daldka kısa bir devre içinde Sa.. 
eldin müdafaa ettiği kale llstuste oldukc;:ı 
tehlikeli va7Jyetıcrc maruz kaldı. Oyun surat 
ıı cereyanını muhafaza ederek devam ediyor. 
İki takımda yUksek bir tekniğe istinat et. 
mcmekle beraber canlı ve enerjik bir oyun 
çıkarıyor. 

Doğuluların kaçırdıktan fırsatlar 
23 Uncu dakikada Billcnd, Haşimln çok 

güzel bir pasını ko\•alıyarak Doğu kalesin'! 
doğru aktı. Ve bu inişi ıntikemmel bir şütl~ 
tamamladı. Fakat top, lıalenın köşesinden 
avuta gitti .. Doğulular her hücuma mukabil 
bir akınla cevap veriyorlar. Nitekim iki da. 
klka sonra Nacldcn güzel bir pas afan Doğu 
sol içi, çıkış yapmakta tereddüt ettiği için 
topu kaleciye kaptırdı ve muhakkak bir go. 
ın kaçırdı. Galatasaray yeniden sı~ışmağa 
başladı. Sng-dan ve sold:ın inişler yapan Do. 
ğulular tehlikeli ,.azıyetıer yaratıyorlar. 

36 ıncı dakikada orta muhacimln sıkı bir 

§ütü SA.eldin kolları arasından kayarak ka!e 
direğine çarptı. 

Candan oynıyan Doğulular biraz da tali. 
sizliğin scvkile sayı çıkaramıyorlar. Birinci 
devre bu ı:ıckilde J.0 Galalasarayın lehin~ 
bitti. 

ikinci devrede 
1l<incl dcvrn oyuna Doğulula!' başladılar. 

Fakat başlama vuruşunu takip eden ilk hlL 
cumu Galataııaraylılar yaptılar ve birinci L 
nişte. Doğu mUdatilerlnln yer tutmaması ytı_ 

ziinılcn hemen bir gol fırsatı yakaladılar. Fa. 
kat ~ağ iç topu ayağından çok açtığı için 
kaleci tehlikeyi göze alarak plonjon yaptı 
Ye gole mani oldu. Fakat karambolun şid. 
detındcn ba}'llarak oyunu lnkıtaa uğrattı. 
Dördünctı dakika: Doğulular yeniden hl\_ 

klmlyeU ellerine aldılar. Galatasaray ceza 
sahası içinde c;cUn bir mücadele cereyan e. 
diyor. 

Galatasarayın kazandığı 
" Su sporları şildi ,, 

Gtılatasaray dcntzcnerlnln geçen hıırta fzmlrde yapılan kUrek. 
ytızııa'. atlama ve yelken mUsabakalarını kazanarak bütün bu 
dört <!eniz sporunda Türkiye şampiyonu oldukları malftmdur. 

Yukarıdaki resmlmtzde; klUplcrlne bu bUyUk mevkii temb 

eden :-poreularla, kazandıkları "Türkiye su sporlan şildi,. gôrü!. 
mcktcctlr. üst sırada sağdan itibaren: Türkiye yelken blrlnclst 

~arı kırmızılılann bu sene içinde kazandıkları müsabakalar 
şunlaraır: letanbul yüzme birinciliği, lstanbul su topu birinclliğı, 
tstanL.ul küçükler arasında yUzme şampiyonluğu, tstanbul kUçUk. 
ler '!t: topu birinciliği, İstanbul kule ve trampelden atlama birinci. 
liği, lklğazı geçme mUsabalı.aaı, Abırkapı kürek müsabakaları, 

Bnkr.-idiy tqvlk yarl§lan, İstanbul kürek blrlnclllği, Türkiye kü. 
rek blrlnciliğl, Türkiye yelken b1rlclnillğl, Tlirldyc yüzme birinci. 
liğ. lstcınbul yelken birinciliği. 

Burhl\n, su topu kaptanı Kemal, su topu tnkımınm en tehlikcll 
oyuncularından Suat Erler, su \.porları kaptanı Bekir, TUrkiye 

küre!· ı;ampıyonlanndan Nc\1n, Türkiye tramplen şampiyonu Sadi, 

kilrcl· kaptanı AIJ, sağdaki stra yukandan itibaren: TUrklyc k•l.. 
rck ~amnlyonlhrr, Ali, SUha, Nezihe, 'Muza.tt~·. 

t;oidald mra: yukandan ıışağıya doğ"ru: Türkiye yüzme şampi
yon!arı: Halil, Orhan, :Mahmut, Şamil. 

Tenis maçları 
ilk maçlarda 

Fenerbabçe kazandı 
Evvelki gün Gün.eş tenis kortların.. 

da Fener ile Güneş takımlan karşılaş. 
mıştır. Neticede Fener takımı 6 • 5 
galib gelmiştir. 

' Tekler maçında; Güneşliler 4 • 2 

kazandıkları halde çiftler maçında 4. 
1 kaybetmeleri yüzünden takım gali. 
biyeli Fenerlilere geçti. 

Dün üstün bir oyun oynıyacakları 
umulan çiftlerden Ahmet - Nişan çif. 

ti rakiplerine baş eğince Güneşin 

çiftlerde mağlubiyet serisi açılmış ol. 
du. 

Ahmet • Nişan çiftinin mağlfıbiyc. 
tini Bambino • Davidinki takip etti. 

Zeki - Suat çifti kuv\'etli ve anlaşmış 

rakiplerine karşı muvaffakıyetli oy • 
nadılar. 

Bugün Fener • Güneş takımlarının 
rövan§ maçı Fener kortlarında olR,; 
caktır. 

devam edlyor. Gene Naclnin ortaladığı topa 
soliç durdurmadan şüte tah\11 etU ve takımı 

2.1 galip vaziyete geçti. Oyun sert bir cere.. 
yana doğru gidiyor .• 

Hakemin mUdahalelerl buna mani oldu. 
Maamaflb oyun ~ok sert oynandı~ için aert 

karambollardan kaçmak lmkAnı kalmıyor. 
Doğu takımı galip vaziyetini kaybetme. 

rnek için kıııa bir müddet müdafaa oyunu 

· Bursalı bisikletçiler 1
\ 

dUoUyorlar 
Bursanın Acar idman Yurduna men-

Ankarada 
güreşler 

~un_Bekir'.~aru_k'. Hik~et, Hüsameddin DU kil ilsabakalar-
ısmınde dort bısıkletçı genç Marma- n m 
ra turuna çıkarak şehrimize gelmişler. da Ankara gücü 
di. birinci oldu 

Bugün Gebze - İzmit - Yalova 
tarikile yollarm<ı devam edeceklerdir. 
Bu çalışkan gençler 1260 kilometre yol 
yapmışlardır. 

Süratleri iyi yetide günde azami 140 
kilometreye kadar çıkmışur. Vasati 
sür'at 90 kilometredir. 

Dünkü bisiklet 
müsabakalan 

İstanbul bisikletçileri arasında dün 
yapılan müsabakada Feneryılmazdan 

Turkum 98 dakikada birinci. Fenerbah. 
çeden Jirair ikinci, Feneryılmazdan 

Hampar üçüncü olmuşlar::hr. 

Bursada bir 
futbol maçı 

Dün Bursada Acar İdmanyurdu ile 
Muradiye birinci takımları arasında 

bir futbol maçı yapılmıştır. Acar id -
manyurdu 4 - 1 galip gelmiştir. 

Kadınlar arasında ilç 
dünya rekoru 

Ankara, 20 - Dün Halkevinde Ata· 
türk güreş günü müsabakaları yapıldı. 

Mevsimin ilk müsabakaları olan bu 
güreşler, çok heyecanlı geçti. 

Teknik neticeler şunlarldır: 
56 kiloda Ankaragücünden Mustafa 

birinci, Demirspordan Hasan ikinci, 

Güvenspordan Halit üçüncü. 

61 kiloda: Ankaragücünden Ali Ö. 
mer birinci, Demirspordan İbrahim 
ik:nci, bu kilodan üçüncü yoktur. 

66 kiloda: Ankaragücüniden İsmail 
birinci, Demirspordan Hakla ikinci, Gü · 
ven:;pordan Ali üçüncü 

72 kiloda: Güvenspordan Celal bi· 
rinci, Ankaragücünden Mersinli Ahme
din kardeşi Mustafa ikinci, Demirspor. 
dan Mustafa üçüncü 

79 kiloda: Ankaragücünden Cafer, 
birinci. Demirspordan Muharrem ikin
ci, bu kilonun üçün:üsü yoktur. 

87 kild:ian Ankaragücünden Rıza bi 
Tinci, Demirspordan Ramazan ikinci, 
bu kilonun üçüncüsii yoktur • 

Ağır: Ankaragücünden Necmi birin· 
ci, Demirspoidan Namık ikinci oldu. 
lar. 

Klüplerin :ıldıkları puanlara göre, 
Ankaragücü birinci. · Detnirspor ik:nci, 
Güvenspor üçüncü oldular, 

Şehrimizdeki 
güreşler 

'll ıtray sn"' içinin ayn~ına gldiv('r 
ltı llhteııunln muhakkak bir goi 

Jıı, cıı-ııgı mrada kalecinin bUyOk Beraberlik sayı Si kabul ctU. Fakat bu vaziyetin tehlikeli oldu. 
Varşova, 19 (A.A.) - Leh kadın at

letizm §ampiyonu Stellka Valasievicz, 
üç dünya kadın rekoru kırmıştır. Şam· 
piyon, 100 yarda mesafeyi 10 8-10 sa· 
niyede, 80 metreyi 9 6-1 O saniyede 
katetmiş ve 6,25 metre uzun atlamış • 
trr. 

lzmirde Balkan güreş şampiyonasına 
iştirak eden Yunanlı ve Yugoslavyalı 
güreşçiler çarşamba günü şehrimize ge
leceklerdir. 

"'ılllıteı-den uzandığı ve topu yakalıı. 
)'"~ 

'ttı ' Yavaş Ddğııluların tazyikine ·c Ilı! aıatasaray kalesi önünde Do. 
crının tehlıkell 

Altıncı dakikada Nactnin attığı şüt kale.. ğunu hisseder etmez gene normal oywııı. 
cinin elleri arasından kornere gitti . Korner döndU. Ve hl\klmiyeti yeniden eline aldı. 
vuru§unu Naci yaptı ve :Mustafa demir gibt Maçın sonuna kadar vaziyet değişmedi v" 
bir vole' şütıe beraberhk sayısını çıkardı. Doğu muhtelit! f!ahadan 2.t galip çıktı. 

Galib:yet Doğu muhtelltiııi temiz bir oyunla kazan. 
_ _ _ __.. _ ______ ...._ ....... ~.:........L_.a..;1o1.ız.ı...,,,l.J:liak;lk.ada .A.._~.....,woo.t._..:;taz=.ı.yl.:.:kl::....!.__::_d~ığ~ı.JiiJzel galebeden dolayı tebrik ederiz. 

Şampiyon takımımızla bu güreşçiler 

arasında şehrimizde hususi mahiyette 
bir maç y:ıpılması mevzuu bahistir. Bu 
güreşlerin önümüzdeki pazar günü ya· 
pılması muhtemeldir. 



'»lecaldı tet4ildec ................................. 

Kedinin nankörlüğü 
bir efsaneden ibarettir 

Aslanın en cesur hayyan 
olduğu kanaati de yanhştır 
Hayvanlar hakkındaki bilgilerimi

zin yanlıılığına hep hislerimiz ve göre· 

neğimiz sebep olmuştuı. Bu fikri bir 

misalle anlatalım: Aslan dünyanın her 

yerinde "hayvanlar kralı .. olarak tanın
mıştır. Afrikadan tutu.'1 da doğudan ba-

tıya kadar her memlekette yaşıyan in

sanlar aslanın en kuvvetli ve cesu( hay
van olduğuna inanırlar. Halbuki bu 1 

yanlıştır. Aı.lan cesaret ve kuvvet ba

kımından birçok hayvanlardan daha 
aşağıdır. Heybetli vücudu ve ateşa göz 

teriyle aslan hakikaten "<>rmanların 
kralı .. olmağa layıktır ama aslandan 

daha cesur bir sürü hayvan vardır. 

Fil, sırtlan, kaplan, yaban man.:lası ve 

bunlara benzer birçok hayvanlar aslan· 
dan daha cesurdurlar. 

Hayvanlarda zekadan konuşuldu 
mu, maymun, köpek, papağan v~ daha 

!>irkaç tanesi en akıllıları arasında sayı

lır. Kedi, fre \'e bunlar gibi daha başka 

ları da hem fena huylu, hem de akılca 

öbürleritı::ien çok farklı sayılırlar. Hal. 

buki bu şekilde c•:işünüş hayvanlanıı 
insanlara kaqp aldıkları tavırdan ve in-

sanlara fay<lah yahut zararlı oluşların 
dan doğmaktadır. 

Bir hayvanın Z e k a S 1 İnSa• 

nın işine yarayıp yaramamakla ölçülür

se, bu tarz.da bir muhakeme hakikati 

meydana çıkarmağa yaramaz. Sdece biz 
insanlara ait bir ölçü olmakla kalır. 

Bunu biraz daha etraflı izah ve ne 

demek istediğimizi kedi ile köpeği 

mukayese ederek anlatalım: Kedi hak

kındaki ilk düşüncemiz bu hayvanın 

nankörlüğU ile başlar. Verilen yemeği 

bile bilahare inkar etmek için tabağında 

yemeyip dışarı çıkararak yediğini bu 

nı\nkörlüğün bir ispatı olarak ileri sı:.i-

reriz. Halbuki hiç düştinmeyiz ki kedi-

nin bu hareketine sebep yemeğini ya

vaş yemekten ve yerken de ağzı:ıı ve 

bıyıklarını girletmcmek için duyduğu 

titizlikten ileri gelmektedir. Kaldı ki 
yemeği tabakta yiyen terbiyeli kediler 
de yok değildir. 

Sonra köpeği kedi ile mukayeseye 
hiç yanaşmayız. Köpek gözümüzde en 

sadık, insana en dost bir hayvandır. 

Onun aleyhinde söylenecek sözleri din

lemek bile istemeyiz. Köpek sahibinin 
bü'-;n arzularım yerine getirmekten 
hoşlanan ve ona faydası dokunan, &öz 

dinliyen, iyi huylu bir hayvandrr. Sa· 

hibine karşı yaltaklanmasıru bildiği ve 
yapacağı işlerin sahibinin hoşuna gidip 

gitmiyeceğini evvelden tasarladığı için 

köpek daima en çok sevilen hayvan o
larak tanınmıştır. 

Buna mukabil kedi, doğuşta yalnız 

başına hareket etmesini sever, titiz ve 
istiklal aşıkı olduğu için insanlar ta

rafın.dan daha az sevilen bir hayvan. 
dır. Halbuki onun bu halleri zekası-

nın azhğı yahut çokluğuna ve yahut 

köpekten daha az akıllı olduğuna ölçü 
olamaz. Çilnkt:i zeka ve akıllılık başka 

şey, insanların hoşuna gitmek, onlara 

faydalı olmak başka şeydir. Bu anlat

tıklarımızın kısaca manası şu olabilir: 

Hayvanların insanlar tarafından se
vilmesi, insanlar arasında beğenilip ho

şa gitmeleri ayrı bir iş. sahiden akıllr o
lup olmcv.Jıklarr gene başka bir iştir. 

Atın biçimli ve faydalı bir hayvan 

oluşu ve on binlerce yıldanberi insan

larla b:rliktc yaşayışı. insanların istek

lerini yerine getirilişidir ki bize onu 

bu kadar fazla sevdirmiştir. At kadar 
güzel nice yabani hayvan vardır ki bun 

lan sevmeği hiç aklımıza bile getirme
yiz. 

ve zararlı bir hayvan olduğu için nef

ret ederiz. Buna mukabil tavşan yahut 

sincabı içimizde sevmiyen yoktur. 

Halbuki tavşan ve bilhassa· sincap o 

kadar zararlı hayvanlardır ki bunların 

çok türemesinin bir memlekette kıtlık 

çıkarmak ihtimali bile vardır. Ayni za· 

manda sincap kuııların yumurtalarını 

ve yuvalarını yemek ve bozmak husu· 
sunda da çok ı:.,rıır!ıc1ırlar. 

• • 
Bu izahlardan sonra kariin aklına 

gelen bir suale cecap vcrmeğe çalışa· 

lım. Hayvan zekasır.ı ölçmek üzere el

de tecrübeden maada acaba bir öl!rÜ ve 

miyar var mıdır? Bir tahlilhane mevcut 

mudur ki' burada hayvan zekası ölçü· 

lebilsin ve biz insanlar da böylece hay· 

vanlann zekaları hakkmdaki bilgimizi 

tas:ıih edelim: 

Hayvan zekası şöyle dursun insan

ların bile zckfilarım ölçmek oldukı;a zor 

işlerden olduğuna göre hayvan zekası

nı ölçmenin son derece müşkül bir me· 

sele olduğu muhakkaktrr. Ancak bir 
takım usul ve yollar vardır ki bunlar 

sayesinde ~pey şeyl::r öğrenmeğe mu· 

vaffak olduğumuz <la ~üphesizdir. 

Hayvan zekasını ölçen meşhur pro

fesörlerden biri hayvanlarda Z>!kayı şu 

sıraya koymuştur.: En zeki hayvcn 

şempanzedir. Bun.dan sonra orangotan, 

fil, goril, köpek, kunduz, at, deniz aygı

n ayı ve kedi sıra ile gelmektedirler. 

Fakat acaba şu zavallı pisipisiler ze· 

kaca onuncu derecede oldukları mu

hakak mıdır? Evvela şurası bir haki

kattir ki kedi son derece hassas bir hay 

vandır. Kedileri tetkik edebilmek için 

ilk şart insanla köpek arasındaki dost· 

luk kadar onlarla dostluğu temin etme~ 

tir. Bu yapılmadıkça yapılan tecrübe· 
ter beyhudedir. 

Hayvanların zekasını ölçmek üzere 

onları bir labirent içine sokarak ne ka

dar zaman sonra yol hulup dışarı çık

tıklarına bakılmaktadır. Halbuki böyle 

bir dar yere sokulan hayvanların bazı

ları korku bilmediklerinden yollarım 

kolayca bulıibilmekte, kedi ise müthiş 
korkak olduğundan böyle bir vaziyet 

karşısında apışıp kalmaktadır. Ayni 

zamanda kedi hiç de mukallit bir hay

van değildir. İnsanları takli.de hiç yel

tenmediği gibi isterse de yapamaz. 

İstiyorsak ilk şart onları layıkiyle 
tetkik edebilmek üzere dostluklarını 

kazanmak ve diğer hayvanlarda:ı bam
başka ölçül:rle ölçmektir. Yoksa kedi-

nin bir şey öğrenmiyeceğini ve ilelebet 

insanlara dı:.işman bir hayvan olarak ka

lacağı iddia basit bir fikir mahsulüdür. 

Kendi de köpek kadar hatta ondan zeki 
bir hayvandır. 

t 

!:r,~~1:1: :ii\~iC 

Foyası meydana çıkınca Davidson papaslıktan kovulnıu§tu. Bunun üzerine evvela - kendisini bir fıçı içiııcie lıaP~~ 
ra da aç kalacağını söyliycrek canbazhane !erde para kazanmak yolunu tuttu. Nihayet gene bir canbazbanede 
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altında can verdi 

Geçenlerde aslan Pençesinde can veren 

lngiliz Rasputininin 
Şaşılacak maceraları c1od 

Bu adam senelerce Şayanı hürmet bir popas iken aıtoıışıo 
sonra birdenbire değişmiş ve bir c;ok genç kız ve 

kadınl:ır·ı baştan çıltar mışlır 
1 

tfl 
UI< teııı ıı 

kabare'erde kızlara danııazl t~ebııQ!ll 
c•nbn sefaletten ırortarına~, rUI !JiÇ 

Atılan pençeli l 
Son zamanlarda İn 

ı;l:tercnln en bUyUk 
rezaletin! altmışlık 

bir İngiliz papazının 
şayanı hayret mace. 
raları teşkil etmiştir. 

Allmıııına kadar na 
muslu, ağır başlı ve 
dindar bir adam o. 
larak yaşıyan papaz 
Davldson lekesiz bir 
hayat sUrmUşken lılr 
denh!re değişivermiş, 
b,nvaı bir delikanlı gl 
bl -genç ltız ve )<adın 
peşinden ko~mağa 

ba13lamış bir çok kız 
ları baştan çıkarmış 

ve ''altmışından son. 
ra kuduran ihtiyar,. 
sözüne mUkcmmcl 
bir mis:ıl teşkil cL 

Gayet uslu 
bir genç 

Harold Davldson Papas Davidıon "azmadan" önce ve baş dan çıkard.fl 
Ok.sford Unlvcrs!tc. kızlardan Baı·bara Harris 
tılnde tahslllnl yapmıştır. Gençliğinde gayt-t tan Clc!olnınmış, bllrud.s papazı Londraya sık 
uslu bir genç olarak nam kazanmı,,, tek eılt sUrUklemcyc başlamıştır. Ç'-0k geçmeden 
bir hatası görUlmemlştlr. Arkadaşları ara başpapazın vaktinin bUyUk bir kusmmı Lon. 
sıra eğlenmeye giderken o mektepte kalır drada geçirdiği görUldU. Bu hareketinden 
ders çalışmnış. Eğlence dönUşU diğer geııı:- ııUphe etmek akla gclmcmlştlr. ÇUnkU ylr. 
ler aşk rnU\"affaklyetlcrlnl birlblrl~rlne an. mi seldz sene ayni klllsedc ciddiyetle hizmet 
latırl<cn o onlara çıkışır, ayıplarmış. Bu SP.. ederek ömUr tUkctmiş, saç baş ağartmış · 'r 
beble tahsilini tamamladıktan onun papaz. adamdan ııUphe edilir mi? 
oluşu gayetle tablt görUlmUş. Londrada ne yaptığı sorulduğu zaman 
Papazlık hayabnda da hiçbir aykırılık Muhterem papaz "dU~kUn kadınlan ıslah 

göstermemiş, vazifesine d:ı.lma sadık kalmıo:, ctmiy~ çalıştığını., söylemiştir. 

taıııdığı pdpaz kisvesine bUyUk bir merbut!. Genç olsaydı kendisinden şüphe edilebilir. 
yet ve hllrmet göstermiş. Esasen en ince al. J:t"'c.kat ak saçlı Da .. ·idsondan kat'iyycn! 
tderrUata ke.dar pek titiz davranan lnglllz 
l<lliııesinde başka turlü başpapazlığıı knc!ar 
yükselme imka.nı ela yokdu. Anglikan papaz. 
ları velenebileceğl için evlenmiş ve beş cc 
çocuk sahibi olmuştu. 

YegAne eğlenec:ıl ara sıra kilise müdavim. 
lcrinin de.vetıerlno icabet etmekten ve ik. 
ram edilen şaraptan birltaÇ kadeh lc;ınekt~n 
ibaret kal:.11ştır. Altmış ya§ınB kadar haya. 
tında karısından ba.şka kadın görmemiştir. 

HattA mıntnkıuıı dahillnde hasta kadınları 
ziyaret etUğt vakit bile kapıyı aralık hıra. 
kır ve hazan kadın genç ve güzel olduğu va~ 
kit odaya rc:akatlnde ev halkından biri ol. 
madan kat"iyycn girmezdi. Bu hlzmctlPrlne 
mukabil de klllsenln evinde bedava otunır, 
ve ayd:ı altı yUz elli lira da maaş alırdı. 

Dero~mıyan şeytan 

Son senelerde ba§papazrn dua ederlten aı a 
11ıra "şeytan. defol!,. dediğini etraftakiler 
duymuşlar, fakat hiç §Uphcye d!lşmemlşlcr. 
dlr. Şeytar.m c;UnltO bu muht"rcm P"""~·n 

sözllnU dlnlcdl~lndcn emlndi"er. Fn:tııt şe\'. 

ll 

'-· j 

11>1 sene başpapaz bu ziyaretlerine devam 
etU. Ara sıra Londrayı 8.§ıyor. Dört beş gün 
için Parlsc kndar uzanıyordu. 

Rezalet meydana çıkıyor 

lkl sene sonra bomba patladı. Norvlç plıı 

koposu Harold Davldson aleyhine beş itham 
da bulunuyordu. Bunlardan sadece birinin 
taha.ltkuk P.tmesl papazı mevklindcp etmeye 
kllfiydl. ÇUnltU başpapazın dOşkUn kızlan 

kurtaracağı ~·erde daha dUşmerniş hlzm~•..ı;ı. 
lerl \'e güzel işçi kızlarını dllşOrmeye çalış. 
uğı lSğrenllmlşU. 

Şahit ve §lkAyetçl Barbara Harris lsminrl~ 
uzun boylu, ııartşın güzel bir hizmetçi kızıy. 
dı. Bu kızın henUz daha on yedi yll§mda ol. 
ması v:ıziyelinin dehşel!ni arttırıyordu. 

Barbara Harrisi isticvap eden piskopos. 
Juk meclisi bu muhterem pap:ız_ ...... baştan 
çıkarmış olduğunu tesbit etmiştir. Kız Jl"'pa. 
zın elbtscsJne hUrmcten ona yana~ış, hUr. 
,..,,..t <ı"Österml:;ı, papaz bu hUrmoUt'lrlıktnn lıı. 
tıfı ~., C'<!"-"'t yavaş yavaş kızın ruhuna nl\. 
-·ız rtmı,. altın saatler, kUrkler alarak nl. 
'r···· r~·J -ıııtresl yapmağa muvaffak ol_ 
r··~tu. 

N'l~mı.:ı., bu buruşuk yüzJU lhUyardan 
genç kız.n bıkmam uzun sUrmemlgtl. Ken. 
eline C:t.I'~· yakışıklı, gUçlil km-veUi bir dşıl;: 

bulunca hemen diğerine yüz çevirmigU. Fa. 
. ·• r :;>:ıordan bir tUrlU yakayı sıyırnmayınra 
kızmı:J ve bir gUn piskoposa. bir mektup yl\.. 
z·,rn'> h:ıl.'kc.tl anlatınca mc:ıcle mcydarıı. 

çıknııgtr. 

Piskoposluk papazın peglne hafiyeler sal. 
dırmış, tahkikatı de'"i:ılc;Urmlg, papazııı 

iki sencdenberl IA>ndr::. \'<! Parla seyahatleri. 
nln sebebini bulmuştu. :Meğerse papaz gtlz.ıl 
kız peşinde dolaşıyor, bunları knndınnağa 

çalışıyormuş. I<ızlan ağına dUııUrmcy ı 

mU\·affnk oldu mu br. larla birlikte Parlıı-3 

dört beş S1ln!Uk bir seyahat yapıyor ve "gel 
keyfim, g<?l. Çal oynasın, wr patlasın!., eğ. 
leniyormuş. 

Fktl<l,_.ıı d izaha çalışmı§tır. a n bJçblrl:ıfll 
'"azife bulamadığı, esasen inıı&rUI ııı 
olmadığı nıeydana çıkınca 

lığı anla§ılmı§tır. yaıı>-all11 

Nihayet çıplak bir kadınta paP$11 
i lcrdir. 

1!1ış bir rc-:mini göııterın ş 1,)1• 
da şöyle izah etmiş lir: un~ J<ııf eııt 

•· - Bu zavallıyı sefil ha)'8 asfbllt · -"' 
, dtsıne n dıl ş~• 

mağa çalışıyordum. ı...en •ordU· p- et,., 
kcn bir ş:ı~a bUrUnmUş durtl.)'tızcrilldcll ti•• 
nrkada,ıan bastırdılar. Şall rıı1nılzl çel< tJ. 
aldılar .. 'Muzibin blrl de res ille şarıl~o!P 

Fakat kadının çıplak bel suçll sabi 
maııını naıuı izah edecekti? 
azlcdlldl. 

tır0r 
Asıl maceraları baş 

0
,. 

~ ,-e ft 
ini iş! _.r 

Altmış Uç yaşında kendi! arsl.rı 14 O" 
na !tadar bütan ıuızandığı P z Jl,ro ;,,ı1' 
ailmlş olarak bulan sabık papa ~ tel~ 

\'ldsonun asıl maceraları bu an~tll ~ 
mış, lamı ve resmi aylarca ln l§tır· _,,,,tP 
rlnln baş sayfalarını işgal etın tJl"':~ıf 

Papaz evvela. kendisini meşb~ae \t ,,.. 
p!Ajmda pencereli bir varil • ~,jjl 

l{al ıc tıeıı ııtıi':':".d• etmekle iııe ba§lamıııtır. ek ıçtıı -~ıııeı· 
rcrck don ju:ı.n pap:ı.zı görın ce 111' ~ f 
kırıp geçirmiştir. Papaz blSY1:ıcıı.t ert ~ 
altı yllz lira kazanmıştır. F' oıuYo'~ 
polis "vesaiti nnkllyeye mani ~ 
nesi ne bu l§I yasak etmıııtfr. dere1' ~ 

Bunun üzerine başka yere,,~ 8çıı1' 6ıt'4' 
dan bir odacık içine gtrınl§ dfllll~ .~· 
yaptığım, başpapazlığı ıade e ııtr e~ ı'-' 
ğlnl söyllyerck kendisini t~ııı ııllell ~ 
Halk ı;örmek için gene aınna,,·ııÇ dOıu!lltfl 11 

mi§, sabık papaz bir gtlnde OdaJleJ 
kazanmıııtır. Fakat polisiil .;ur. ıııerı. 
teşebbüse de nihayet ver~11<eııdtıı1 /. ~r!· 

Bu sefer Harold oavidSO bbnsıete şt ~ 
lcııda teşhir ettirmek için te§~ş1.1r· f,.ıı şt1 
mlş, bazı tiyatrolarla anıB§lll U ,.ıııı~ tııl 
Sllfz k111tıesJ bu skandallll ÖD~dfll edi\ ,.,r, 
metrnl§ olacalc ki bunadığı ııııı•>-c ~ 
cabık papazın sergtızeştıerınc resU ııtı ıııtfi' 

- . en btl .• ., /> 
mek iı;in Amerika göçm a,,·ıdsOfl-
teııebbUsl!'rdc bulunrou~. D ur .. ır• 

rtnl!! ' tffA kaya kabulllnU mcnetU • ~r.ı d,;-r 
Amerlkaya gidcmıyen sabl"ıc ıı,\'ııÇ ,# 

eUD ~· -Ae • lcrlne 1nglltercde devam gi!P1eJ" 
pare. kazanmıştır. Nihayet son ~ 
bir numara bulmuştur : ıı.ı~ ~11 

t cııe 11 ~f· ı Danyal peygamberin n blltırlf) ,.f. 
l&r arnsından vaaz ettiğini ıtııı,ıı' rf)-cf 
tatbik ettigi tnkdirde çok pll~eSine; td 
nnlıyor. Ve bir sirkte asl~ •ebıı§l 1) 1ctıf Aslanlar içinden vaaz etın ) ,,,_zıınııı_:, l'°' 

11-bCt" JtW Bu numarıı o kadnr rab hııll< 
1ngııterenln blnbir kö:csindcn t~~· 
şa gelmiştir. gııtJ1'çe1, ııı>

Aslanlarn alışan papaı:ııı bll~..,·atı1.ı' 
yet telkin "'derek bu vab!!~r. 

1 
t~ 

bal! olmaağ cesaret cunlŞ ır ıc~ ,tJ 
e b olt!' 4ı 

Birkaç hafta eV\'el gen 01ıııu§ ıl'"'~ 
sında etrafın hınca hmç d ıı.ns dııl1'1',t ~ 
verdiği bUyUk b!r hc,·eııle aıı\ştır- ...-~.ı 
yaklll§arak sesini ytııcseltın'Bg-ııııı. .ıtııı' 
aralık yanlışlıklıı asıanınd:~huy1lı1 r 
hayvan kızmış, bir pençe Jı,ıtı ııJI 
llll§tır. oıtf ,-e ~ 

\'i§ b btıl> ,,,: 
Yardımına, ibUyarla ac ıııure ıı~ 

lcncccğl s1iylcnen MY''an ,, pııP~ 
t ııııbl" ,et> 

genç kız koşınuıı, falt8 1 ur- ıııı j 

yaralı olarak lrnrtarabllUl § "'" 11dc0 pııP' 
taa11" ıııı yı.. 

Maeerasının öJUmUne ""ırnuı: ı•'1 ldUb- ~filli • 
kıcmmı cweıce yazmı;ı 0 Jlllll>'" 

uUni" hakikaten '•lnglllz ııasP 
mış değil :mi? 

Sonra şunu da düşünmeliyiz ki bcı 

zı hoşa giden hayvanlar vardır ki zaraı 

lı oldukları halde bunları gene ıevern:. 
MeseU fare ve cıçandan hepimiz pis 

Mar..:in, (Hususi) - Hükmet binası -=an Amerikan kolejine kadar devam eden 
ı ana caddenin parke döşe:ıişi çok ilcılemiş tir. Kış gelmeden bitmiş olacaktır. 

Gönderdiğim resim caddenin hükümet konağı önündeki kısmını gösteriyor. 

Çıplak kadınla yanyana ... 

Harold Davfdson lsUcvabında evvela. lnkA. l 
ra sapmıştır. Parla 8eyahatlerinl oradaki 



' 1 

liket sa e • e 
ervet ve saa 

adagaskarı Fransızlara kazan-
ıra n adam nasıl diktatör olmuştuı 
air Uıntnanın ortasında, uzun bir yol· 
~fa Çıkmı! bir geminin batması, 

Arasırıı ga::;elclcrde oT·:ursımuz: "Fil an yerde filanca, şıı 7.-o.dar ny evvel 
ya.:tığı uylı."udan geçen gün uyanmı§t ır.,, ... Bu, uyku luı.stalıklarmm sebebi. 
ııi merak ediyorsanız yukarki resme bakınız. Uykıı hastalığı mik"Tobunun 
"miT:ro foto§raf i" ile alınan bu resmi aslından tam 20.000 defa büyütül. 
m~tilr. .. esiz ki en büyük faciafardan biri • 

"c bu felakette bir saadet aramak 
:ıı~akkak çılgınlık olur. 
;(lt, bu hakiki macerayı okuyun· 
akir bir gencin, sırf gem:si battığı 
~c büyük bir servet ve saadet~ 

e'ittığunu göreı:eksiniz. 
~ garip mcıceranın kahramanı, 

1

1 
de, Frans:mın Such şehrinde ika
Cd~n yim1i yaşında bir delik<?n·r 
lan Larod adındaki bu genç ço~ 

bir aileye mensuptu ve babası 
"d'lletnirci olmak istemcd;ği iç:n, 

ttana giderek, tal:hin; ora~a de. 
~ 'ğc karar vermişti. 
\~~a olarak Marsilyaya kadar gd· 
c liindistana doğru hareket etmek 

.t bulunan bir gemiye tayfa Qlaral: 
c ?lıağa muvaffa~ ol iu. 
Jııierce t'Jren biı yolculuktan son 
tc ... • d . . d k · .:uı • • b .. ,, enızın ortasın :ı ço şıuo.ıctıı 

t:ra~'.çe, delikanlının yanma gclmİf, 

ondan imdat istiyordu .. • , l'\ına.ya yakalanarak battı. O es • 

kaptanla yanında bulunan Jan onlara fena haldı• l:rzıyorlardı. 
Od, 1j1fak vaktinin y~n ka:-anl•ğı Buna mukabil Lastel, dürüstlük ve 
t, Ufuk•a b"r kartı görür gibi oldu. sarnlmiyetle (Hovas) ların kraliçesi 

• 
11
tlin mürettebat tahlisiye sanda • Bolikanın itimadını kazanmıştı .• 

a bindikleri halde o, kendisini mu 1şte böylece Jan Llbord da şimdi 
~-:rata t'!rkedt-rek, gördüğü kara Hindistan yerine Matlagaskara gelmiş· 
~a doğru yüzmeğe karar verdi. ti, daha doğrusu "düşmüş~a... Fakat 
,':ı gayet iyi bir yüzücüydü ve bundan ne çıl:ar? Onun yegane mak -

~!('~ne güveniyordu · sadı, alnının teriyle servet kazanarak 
• l'inde yanılmamıştı.. Tahlisiye mace:alar ve sergüzeştler peşinde koş. 

~ anarı biraz açıldı tan sonra, dal - mak değil m"ydi?. 
rın .d 1 
~I §ı detinden allak bullak 0 up Lastel onu ya11dımcı olarak yanına 
~a:. tayfalann hepsi boğuldu. aldı ve kısa bfr müddet içinde çalışkan· 
~ ıae mütemaöiyen mücadele etti lık ve diğer b:r çok meziyetlerini an -
atıcrce yüzdü. Fakat, gördüğ:i lamakta geçikmedi. Böyle dürüst bir 
tıarçasına kadar va:-amıyacağmı adama henüz hayatında rastlamamıştı. 
1
• Nefesi tıl:anıyor, gözleri kara - ııı :t- • 

du. Artık tamamiyle batacağı bir Lastelin işçiler, harıl harıl, şeker 
~· biraz ötct:ie, geminin kocaman k 

kamış kesmel:le meşguldüler. Ya ıcı 
-t~i gördü, fevk:ıibeşe:- bir kuvvet bir güneş etrafı kasıp kavuruyordu. 

~tek bir kaç kulaç daha attı ve Birdenbire, garip bir kafile, herkesin 
'<lq

1
ni d;reğin üzerine atarak sarıl. iş:ni bırakmasır:a ve o:ı:iuğu yerde mıh 

O sonra bayıldı. )anmasına sebebiyet verdi. 
~ll. g\ine!l:in vakJcı !l:Ualan kendine ·d :ı: r :ı: Kraliçe Bal'ka bizzat Last~li ziyarete 
~ ı. Ağır ağır gözlerini açarak et • geliyordu. 

bak ı:i• .. Kurtulmuştu! Evet kur. Derhal haber vCTildi ve Lastel, mu. 
~tu ! Tenha ve kumlu bir kıyıca 
ôıh lŞtr •• 

bi~den nasıl l:urtulmuştu? Bunu 
t r zarnan öğrenemedi. Her halde, 
~ olduğu hald~. bir sev~itabii, di
t ırakrnamasını temin f:tmiş ve dal. 

~ 't0tıu karaya kadar sürel:lcmişti. 
'!ıı .ilt nerede bulunuyordu? Hind 

~lif 
~ 11\ hangi s.ı:lasında? İmdadına 

• ·~ k başka insanlar bulacak mı idi? 
~ \>ahşilerin kurbanı mı olacaktı? 
~:ia 1li~le. dogrul:nağa çalıştığı bir 

i • hır insan silueti gördü .. Gizlen-
t"'h'ii. Fakat geç kalmıştı. Adam o 

'- OtltlÜ!!:t"" 
\Jtj'ı_ : U, 

: ~ '11:anlınrn gözleri fal taşı gibi açıl. 
'tıı ııcncilerıe karş?kşa·ağ•:ıı ümit etler 
':ıı; l:Örüyordu? Beyaz bir insan .•. 
~· c gayet iyi giyinmiş .. 

\i~~~~aç dakika sonra Jan Labred 
ti ,; rnuhtaç olduğu ihtimamları 
\ıı ır evde görüyordu. 

~kendisini tedav eden acamın va
'C;t ~ :Yani Fransız olduğunu anla • 
Sok ayreti bilsb:itün arttı ve şüphe

'tı bu ~cvi:ıdi. Başından geçen mace. 
~tt tun tafs;1atiylc anlattı. 
l ~ti RilnU J:.r aLbrod, l"V sahibi • 
"aate1 adında bir seyyah olduğu. 

~c::r 0nun da tıpkı kt·ndisi gibi ma-
da. Reçird:ğini öğrendi. Lastel, bir 

~ıı t~·Cri Mor·s ac1asma yerleşmiş : t: ~ ~~ asil bir aileye mensuptu ... 
~iı, Uçuk yaşındanberi styahat ve 
~lııı C§tlere heve:;~enmiııti. 
'lril:n lizer·ne M:ıc!agaskaıa gelmiş 
~ ~ ba Ufak tefek ticaretle meşgul ol. 

t• a~ıarnış:;a da muva.ffal: olam~-
~ .. 
ta.ltr- b 
~t · urava yerleşen yc3ane Av • 
~ ~ cieğ:td· tild • t. 

avini Labrodla beraber onu karşılama
ğa geldi. 

Labrod, hiç bir had:se karşısında hay 
ret e.tmiyecek kad:ır pişmişti. Fakat bu 
c'e!l hayretler içinde kalmaktan ken· 
d"ni alama:lı. Yüz kadar, güzel vücutlu 
muharip ve altınlarla süslenmiş bir 
çok saray erkanı ve biribirlerinden gü. 
::el nedimeler, kraliçeye refakat ediyor 
tardı. 

Böyle bir yerd..:, bütün bu, altın, 

mücevherat haşn~et ve tasvir edilemi • 
yecek lüks. genç kraliçenin zenginliği 
hakkında mJ!:..:nımel bir C:kir vermeğe 
kafi idi. 

Fakat, Jan Lastel, gözlerini Ralika
ya dikince, her şeyi unuttu. 

Madagaskar kralisesi ,henüz çocuk 
denecek ka:lar r.ençti yüzünün hatları 

gayet inceydi, fakat gözlerinde, sarsıl
maz b"r iradenin ifadesi vardı . 

Kraliçenin, bu:-alara kadar gelmesin· 
ele mühim bir sebep vardı. 

Lastel. onu evhıe davet odincc, kra • 

liçe ona herşeyi anlattı: 
Zavallı Ralika büyük bir endişe için 

c!::ydi. Saray ve ordu erkanından b<lzr· 
1:- rr, ona karşı gene isyan etmişi~ ve 
kuvvetli bir orduyla Tananariv civarın
daki yaylaları tutmuşlard1• Kuvvetliydi. 
ler ve epeyce teslih eıd : lmişlerdi. Rali • 
kanın crdusu ice gayet zayıftı. Eğer 

yardım görmezse muhakkak mahvola. 
caktı. 

Lfistel, kraliceyi büyük rir dıkkatle 
d;nl~di, bir an düşündü ve sonra b"rden 
bire Jan Labrod·u göstererek: 

- İşte sizi h."t?rtaracak olan adam! 
Diye bağırJı ve kraliçeye, onun ba· 

§tndan geçen şayanı hayret oaceralan 
anl:ıttı. 

Ralika bund<>n son derece mütehass!s 
o1du ve şöyle dedi: 

- Madern ki bu adam, ölümden bu 
k:ıdar şayam hayret bir şekilde kurtul
du. Demek ki Tanrılar onu koruyor! • 
Fakat acaba beni miidafaa et:nek istiye 
cek mi? 

Jan Labrod hiç bir şey söylemedi. 
sadecede bir diz:ni yere koyarak krali. 
çenin elini öptü ..• 

Jan Labrod, kraliçenin ümid'nin fev· 
kinde bir faaliyet gö~tererek, kısa bir 
zaman içinde şayanı hayret i;ler yaptı. 

Hakiki bir diktatör gibi hareket ede· 
rek, adanın ortasındaki yüksek yay • 
lalar yanın1da Mantasoada, içinde iki 
bin işçi çalışan bir top dökümhanesi ve 
baruthane yaptırdı. 

Ayni zamanda, kraliçenin ordusı:nu, 
tam Avrupai bir disipl:n, talim ve ter· 
biyeyle yetiştirdi ve asi ordusunu bir 
kaç gün içinde mahvetti. 

Batıl itikatlara inanan yerli halk, o· 
na fevkalbeşer bir insan, iideta yanm 
bir Tanrı nazariyle bakmağa başladı. 

Kraliçe b!le, ona karşı korkuyla karı • 
şık derin bir hürmet gösteriyordu. Onu 
başvekil olarak nasbetti, 

Jan Labrod. selefleri gibi halkı soy
ma!dr, bilakis, hiimmalı bir faaliyetle 
çal1şarak refah ve saadete kavuşturdu. 

Dürüst kanunlar neşretti, yirmi bin 
işçinin çalıştığı. bir çok fabrikalar aç
tı. Ticaret inkişaf ettirdi. Bir çok me. 
rasim ve eğlenceler tertip ecierek. kra
liçeye, bizT.at çizdiği planla, Tananariv 
de güzel bir saray yaptırdı. Bu saray 
hala m~vcuttl'r. 

Fakat Jan Labrod, her~eye rağmen, 
memleketini unutmadı, ve ticareti ya -
vaş yavaş Fransızların eline vererek, 
kraliçeyi, Fransanın himayesi altına 
ginneğe iknaa çalıştı. Fakat bir müd:let 
sonra b:rdenbire kalp sektesinden öldü. 

Kraliçe Ralikanın teessürü o kadar 
müthiş oldu ki, bir kaç gün sonra, oda 
öldü. Maamafih jan Labrod'un eseri ta

' mamiyle mahvolmadr ve Fransızlar Ma 
dagaskarı işgal ettikleri zaman orasr. 
nı mamur ve müreffeh bir halde buldu-
Iar. 

...'l Yüzde yüz ölümle bitmesi muhak • 
kak bir fe1aketten kurtularak, memle· 
ketinden daha t•:iyük bir devletin haki. 
ki hakimi olan fakir bir del'kanlının, şa 
yam hayret macerası işte böyle başla
mış, böyle bitmiışti. 

.. • 
~ b~' ticaretle meşgul olan, elli ka 
t~ 1 daha vardı. Fakat hepsi de 
~~§tçi adamlardı ve se:Jileri istis 
~lttı başk;ı :tT.r şey düşünmüyorlar • 

'Utı için yerli (Hovas) tarda 

Dostumu;;; Yugoslavymmı genç 7.-ralı S. M. Piyer tatil ::am.anmı izciler a. 
rasuuln kampta geçirmiş ve tamamiylc 011/arın hayatını yaşamış, di.sipli. 
nino tcibi olmu.ştur. Re81nimi;;; kr~lı (Ö1ı pUi.nda) lm kampta göstermekte. 
dir. 
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- P 1 an ör le havada ka makta 
Dünya dördüncüsfi 

Ali anlatıyor 
" 18 saat havada kalmıştım. Artık ycro 
inecektim, fahat ortahk kap~a.~anlıktı '! 

1nönü kampının en yakın oldulu gülerek "Eve dbnduktcn sonra kendıme 
nahiye İnönü nahiyesirfü. İnönü nahi· kendi elimle bir kütüphane yapaca· 
yesi, belli başlı tarafları hepsinin bir ğım., diyordu. Planörün ~alın . ~eten 
olan nahiyelerimizden iyice ve biraz örtüsünü çuvaldızla n:ıkrş ışler gıbı ma· 
aradığınızı bulabildiğinizden birisi.... baretle diken İnönü kızların~a?'. k~dın~ 
Buraya yerleştirilen göçmenlerin büyük lığın bütün bilgi ve hünerlerını ıstıyebı 
faydaları olmuş, Rumelili Türk Anada· lirsiniz. 
tunun her köşesin.de olduğu gibi bu tş başında, eskilerin fert kabiliyeti 
tarihi topraklarda da bir kalkınma un- ve şahsi bilgi için bir gaye ve ha~:! 
auru halindedir. Son senelerde, bilhassa olarak tasavvur ettikleri hezarfenlıgı 
orta Anadoluyu gezenler, bütün köyle- İnönü sırtlarında gerçekl~ştiren ağır 
re bir göçmen ailesinin yerleştirilmesi- başlı çocuklarımı, cınlenme sa· 
ni ihtiyaç halinde his~etmişlerdir. Bu atlerinde de buraların güzel baharım 
iş eğitmen işi kadar ehemmiyet taşıyor. kıskan.dırac:ık kadar neşeli ve şendirler. 

Kampın bütün ihtiy.ıçlarım fnönü İnönü sırtları hiç eksik olmıyan kahka• 
nahiyesinden temine imkan yok. Bunu baların akisleri içindedir. :~ınız bura· 
düşünerek idare bürosunun yanında bir da bulundukları zaman degıl, hayatla-

b.. .. fh 1 drl ug· radıklan depo yapmışlar. Bu dt-poyu gezdikten rının utun sa a ann .. • 
sonra, bir hava kampının nelere ihtiya· zorlukları yenebilmek için ınsan azmı-

. r·· ·-· rk kahra-cı olduğunu daha iyi nnlıyabilirsiniz. nın, yurtsever ıgın, yıgıt ı ve . 
1nönünde az adamla çok iş gör· manlığın en güzel örneklerini vermış o• 

mek prensipini bu depoda tatbik etmiş· lan bu tepeleri hatırlıyarak olan hava 
ler. Hususi bir depo memuru falan yok. nesli, İnönü toprakl~r~nda yatanl~n 
Buradaki 60 küsur planör ile dört mo- mesut etmek ister gı~ı -durmadan g~l-
törlü tayyareye arkada§ı Saip ile bakan mekte ve kendi neşesınde memleketın 
makinist Ferit Arday ayni zamanda de- neşesini te~.sil etmektedir:. .. 

1 
k 

1 • d Bu gönlu açan ve en buyuk zor u • po memur ugunu a yapıyor. . .• 
Depo, sözü burada en çok!.duyulan ları güle gille yenmem~ sırnm ögreten 

b . k l' e olduğundan. kamptan onu ne.ıeleri arasında İnömi çocuklarının 
ır e ım . .. d"kl • h . t 
·· d ı k · t d" F ·t ışlerine karşı goster ı en assasıye gorme en ayn ma ıs <'me ım. erı , . . . .. 

b 1. d k" k ht 1 1 a k'l"dı" ve alakayı anlatmak ıçın mısal soyle· e ın e ı oca ana ar ar a asm ı ı . . .. .. A •• 

b · · · 1 İlk b k t mek ınanınız kı guçtur. Yalnız, planor-
abçtı ve enıdıçenye 5

1
°d ~t_u. la ış ka le havada kalmada dünya dördüncülü· 

uranın ne eposu o ugunu an ama .. t . 
.. · ğünü kazanan ve bugun nönünde mu· pek guc .... Bır tarafta havlu. yatak çar- Aı· y ld 

1 
-

f - ·· ·· t ._ .. .. t aJlim olan ı ı ızın şu an attıgınr 
şa ı, yorgan yuzu. yas ır.: yuzu, ayyare· 
ci tulumlan .... Bu kısım bir manifotu- -dinleyiniz: 

''- Ben havada iken karanlık bas· ra ve hazır elbise mağazasını andırıyor. 
Onun yanı başında ~iş fırçaları, diş 

macunları, makara, sabun, elbise fırça
sı tarak... Bir tuhafiyt- mağazasına 

benzemektedir. 
Üst tarafta kirlenmt'sin diye konul

muş olan kağıt. kalem, defter, mürek
kep, lastik bir kırtasiye mağazasını 
hatırlatıyor. 

Kırmm beyaz filamalar, bükülmüş 
çadırlar, tayyareci gözlüğü de bir or
dugahta bulunduğumuzu hatırlatmak
tadır. 

Tayyare malzemesi. çelik teller, e
moit, planör takım çantJları, barograf, 
sürat saati, irtifa saati, kronometre, 
rüzgar ölçme aleti. mazot, gres yağı, 
hint yağı. motörlü ta1yare aletleriı i 
size bir ha·ıacıhk kampında olduğunu· 
zu gösteriyor. 

Marangozluk için lüzumlu malzeme, 
bir demir atölyesinin belli başlı cihaz
ları, tenekecilik yapabilmek için alet
ler, bir tayyare veya pianörde herhangi 
bir bozukluk olursa, onun burada der-
hal tamir edilebileceğini ve bunun için 
günlerce beklemek icap etmediğini an
latmaktadır. lşte İnönü kampının adı 
sık sık geçen deposu budur. 

Bir giin çocuklar pHinörün parçala· 
rmı takıyorlardı. Her biri vazifesini, 
diğerine hiç danışmadan ve onun yap
tığı ile alakalanmadan yerin" getiriyor. 
Sanki modern tesisatla tir fabrika atö1-
yesinde yıllanmış birer usta amele 
uuru içinde çalışıyorlar. Halbuki bun

ların hepsi ya talebe, ya muallim, ya 
memurdur. Planörün iki kanadını 

biribirine bağlryan h;!lkayı, onun içine 
binerek havalanacak k3dar emniyetle 
yerine koyan bu bir çift elin her şeyi ay 
ni muvaffakıyetle başarmasının acaba 
srrn nedir? Bunun en r.üzel tahlili tn
önünde yapılabiliyor. 

Birkaç planörün tahta kısımlarını 
takan bu işi planör takmada kendine 
ihtisas yapmıya karar veren bir genç 

llllŞtl. Mehtap da yoktu. Mehtapsız ge· 
r.elerde gök yüzü yer yüzünden daha 
karanlıktır. Kendi kendime "nereye jne· 
ıteğim,, diye düşünüryordum. Havaya 
jıkalr on sekiz saati ge~mişti. On sekiz 
oaat havada kalmak ve motörsüz bir 
tayyare demek olan koca planöre onu 
uçurtacak hava cereyanını bularak ha
-Yada kalmak ne demektir; bir düşünü-
nüz .... Daima cereyan bulacaksınız. 

Düşmemek için dikkat edeceksiniz. 
Bir dakikacık göz kar>amak ve bir sa
niye direksiyonu bırakmak yok.. Bü
•.ün bu kadar kayıt altın.da on sekiz 
r.aati de bir hatıra getiriniz. On sekiz 
ı\aat değil planörde kalmak, kuş tüyü 
yatak içine uzanmak bile pek hoş olma· 
sa gerek .... 

• • • Fakat bu düşnceler yer yüzüne 
nittir. Havada bizim o l;adar bilmediği
miz şeyler vardır, lıavada kalmak o 
?cadar zevklidir ki, bir de benziniz ve 
motörü rüzgar olan planörde yere in
memek imkanı olunca saatler, dakika 
~ibi geçiyor. Havada zııman ve mesafe
lerin bulutlar gibi sessizce nasıl Y.ayıp 
gittiğini anlamak için h~v~lara çıkmal: 
lzım . •• 

• .• Artık cereyan kesilmişti. Yer" 
inecektim. Fakat nereye inecektim·: 
Haydi iyi bir yer buldum. Fakat bura
sı kamptan çok uzaksa nasıl haber vc
recektim? PJanör yere Joğru süzülmc
ğe başladı ve beş dakikrt sonra bir dü.:
'üğe. hafif bir sarsıntı ile yerleştin. 

Etrafta hiç ışık görünmüyordu. Ne ol· • 
clu biliyor musunuz?... Karanlıklar n
rasında b:r~ok ayak sesleri duydum. 
Ve iki dakika scnra etrafımı b:zim ço
cuklar çevirmişti. Benım havada lı:al
ıhğım on sekiz küsur saat içinde onlar 
da uyumamışlar 've planörü takip et• 
mişlerdi .... ,, 1 

İnönü kampının üç aylık çalışması
nı azımsamaymız: Orada günler de· 
~il, saatler böyle hadiselerle geçiyor.

1 Cemal KUTAY; , 
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Yemeğimizi bitirdiğimiz zaman vakit 
gece yarısına yaklaştığı halde htr tUrlll 

buradan ayrılmak istemiyorduk. 
- Daha ilk gece de benim burada ye 

meğe oturmam doğn: olm:.z. Buraya 
ı;ıirdiğimi göreı;ıler olmuştur. Saatlerce 
kalmam şüpheler doğurab:lir. Henri -
ctte'c emniyet ettiklerine bakmayın, 
her ihtimale karşı sokakta da tertibat 
almışlardır. Ben şimdi sizden ayrılıp 

köprüye gid~eğim, oradan Kadıköy 

vapuruna binecefifm .. Birazdan siz de 
oraya gcı=r, hep beraber Kadıköyüne gi 
"deriz .. 

- Kadıköyünde ne yap.:'cağız?. 
- Kadıköyünden Fenerbahçeye gi -

deceğiz. Belvü gazinosunda size bir z:i
yaf et vermek istiyorum . 

Henriette Belvü gazinosuna nereden 
giclleceğini sorunca Hraç cevap ver -
di: 

- Ben beraber ıdeğiJ miyim? Vapur
da buluşuruz .. Kadrköyüne çıkınca bir 
otomobille Fenerbahçeye gideriz .. Ga -

zinonun sahibi arkadaşlarımızdandır ... 
Sabaha· kadar evimizde irn:şiz gibi 
konuşur, eğleniriz. 

Bir saat sonra Kadıköy vapurumfa 
buluşmak üzere Hraç bizden ayrıldı. 

Belvü gazinosunda 
bir hAdfse 

Muayyen saatte Kadıköy vapurunda 
Hraçla buluştuk. Vapurdan çıkınca, 

bir otomobil bizi Fenerbahçedeki Belvii 

gazinosuna götürdü, Gazinonun bahçe 
si rengarenk ampullerle süslenmiş, ke
sif bir kalabalık bahçeyi doldurmuştu. 

Orkestranın önündeki pistte İn~iliz 
zabitleri ile Amerikah t-ahriyeliler genç 
kızlarla dans ediyor, bazı çiftler de 
sandalla Moda koyunda mehtap aafa
sı sürüyordu. 

Gazinonun aahibi.Hraçı görUnce 
hemen koştu ve bizi bahçenin ıt0l köıe
sinde deniz kenarında ıaklanmıı. bir 

masaya götüra:ı. Bu fcvkaUde manza
ra karşısında sabahtanberi cereyan e-

den hadiseleri unutmuı ve kendimi bir 
denbire başka bir aleme nakledilmit bir 
adam sanıyordum. 

Yemeğimizi bitirdiğimiz zaman va
kit gece yarısına yaklaştığı halde lıi.r 

türlü buradan ayrılmak istemiyorduk. 
Mütemadiyen biribirimizin şerefine 

boplttığuruz kadehler neşemizi o kadar 
arttırmıştı ki, gazinoya geldiğimiz za
man Amerikan bahriyelileri ile İngiliz 

askerlerinin bazı çirkin tavır ve hare
ketleri artık gözümüze fena görünme-

meye başlamıştı. Hatta ömründe hiç 

dans etmediğini aöyliyen Hraç bile Han 
riyeti birkaç defa dansa kaldırmıştı. Bu 
münasebetle az kalsın bir de hadise çı-

kıyordu. Hraçın dana bilmediğini gören 
bir Fransız zabiti birdenbire masamızın 

karıısına dikildi ve askeri bir selam ça. 
karak Hraça hitaben: · 

"- Müııaade ederseniz madamla bir 
de ben dans edeyim, dedi. 

Tanımadığımız bir adam tarafından 
vaki olan bu müracaat hepimizi de hay 
retlere düşürmüştü. Hraçm cevap ver. 
mekte tereddüt ettiğini gören zabit, söz 
lerine devam edeerk: 

''- Bu kadar dür:.inmeğe mahal var 
mı? ...• Asıl maksadım dans etmek de
ğil, biraz evvel dans ederken yapttğmız 

hatalan tamir ederek, bir güzel kadın
nın erkekler hakkında sizden edindiği 

fena fikirleri tashih etmektir! 

Bu cüretk~r sözler Hraçla beni der· 

:::::::::::::ı::::r.:::::nc == ........... --.--.-:: 
g 1 • ı :: 
g şçı er H 
ti tı Kanunu size ne haklar vermit H 
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hal ayağa fırlatmıştı. Fransız zabiti de 
karşımızda ayakta durmuş sırıtırordu. 
İki masa ötede oturan arkadaşları da 
bize bakıyor ve gülü~en k hadisenin do· 
ğuracağı neticeleri takıp ediyorlardı ... 
Bunları bu halde görünce gözlerimin 
dönC:·:iüğünü ve kendimi kaybetmek 
üzere bulunduğumu hi~2ettim. Vaziye
tin vahametini takdir ecien Hraç eğile
rek Hanriye· ıin kulağına bir şeyler 

söyledi. Hamiyet hemen ayağa kalktı 

ve koluma girerek Fransız zabitine hi 
taben ~ 

''- Affedersiniz, rahatsızım, biraz 
hava almak istiyorum. dedi ve be_ni 
zorla bahçenin diğer köşesine sürük· 
ledi. 

Bir saniyede cereyar eden bu hadise 
ler asabımı alt üst etmişti. İki adımda 
bir arkama dönüyor Hraçm ne yaptı
ğım üğrenmek istiyordum. Fakat Han
riyet beni mümkün old~ığu kadar masa
mızdan uzakla:ıtırmak istiyordu. Ni· 

hayet bahçenin bir ucunda boş bir masa 
önünde oturduk. Hanriyet Hraçın ya· 
mna dönmek hususundaki ısrarlarıma 
kulak bile asmıyor ve düşüncelerimin 

seyrini değiştirmek maksadiyle: 
- Demek Hraçı benden fazla düşü

nüyor, beni sevmiyorsun, diyerek ağ
lamıya ba~ladı. 

Ağhyan kadından nefret ederim. 
Hanriyetin yüzünü gö~ yaşlarından ıs
lanmış bir halde görünce, artık kendimi 
tutamadım ve: 

- Evveli yüzünı'..i gözünü sil, ben 
ağlıyan kadından nefret ederim ... 

dedim. 
- Beni sevmediğini bu sözlerinle 

de ispat ediyorsun .... Gülü seven dike-
nini de sever derler .. . 

- Sana karşı kaba hareketimden be 
ni affetmeni rica ederil'T', fakat maksa
dım seni tahkir etmek değil, yardıma 
muhtaç olan bir arkadaşımızı yalruz 
bırakıp kaçmamızın doğru bir hareket 
olmadığını tebarüz ettirmekti ... Yoksa 
sevmek sevme~ek meaelesi bu işte mev 
zuu bahis bile değildir .. Bu dakihda 

bir tek düşüncem var.... CJ.ret 
kar bir zabit karşısında yalnrz bıraktı
ğımız: arkadaşımızın yanına dönmek ve 
o herife mükemmel bir ders vermek ... 

- O hususta müsterih olabilirsin, 
Hraç onun denini verir .... 

- Fakat zabit yalnız değil, iki ma
sa Ötede bir sJ.rü arka1a!larr var. İlk 
iprette yardımına koşmaya hazırdırlar. 
Hraç çok müşkül bir v<.:.-iyette kalabilir. 
Hanriyet beni dinle, şimdi bog müna
kaşalan bırakalım da Hraçın yanına 
dönelim. 

- Ben gelmem, istersen sen git .... 
Hanriyetin bu kati cevabı üzerine, 

ayni derece katiyetle mukabele ede
rek: 

- Mademki gelmiyorsun, ben yal
nız başıma Hraçın yar.:na dönüyor~ın, 
dedim ve masamıza doğru yürümeğe 
başladım. 

Dans yeniden başlamış ve dans eden 
çiftler ortalıfı doldur muş oldukla
rından masamıza güçlıikle yaklaşabil -
dim. Orada gördüğ•:.inı manzar~ beni 
h~rekctsiz bir hale grtirmişti. H. aç 
bıraz evvelki cüretkar zabitle oturmuş 

şarap içiyordu. Beni z .. bitin arkasında 
heykel gibi durmuş va: iyette görünce, 
hemen ayağa kalktı ve 1.C"ni masaya doğ 
ru çekerek Fransız zab:tine takdim 

eı ;.. Zabit fransızca bir şeyler mırılda
nırken. Hraç ermenice ve yavaş sesle 
kulağıma: 

- Beş dakika s:ıbre~ bu adama vere
ce !:.im dersi göreceksin diyordu. 

Bu sözlere inanmamakla beraber 
hiç olmazsa arkadaşımı yalnız bırakm~ 
mış olmak için masaya oturdum. Dakı
kalar geçiyor fakat Hraçın vaadettiği 
ders gecikiyordu. Vakit geçtikçe Hanri 
yetten endi~e etmeğe bı:ı~lıyorum. l-Iraçı 
kcndisi:ıi tahkir eden a'1amla ahbap ol
muş bir halde gördükten eonra H,m
riyeti gücendirdiğime H onu bahçenin 1 
bir köşesinde bırakarak arkadaşımın ya 

1 
nına gittiğime pişman clmuştum. 

(Devamı ~var) 

Tramvay 
buhranı ! 

Topkapı \'e Yedikule halkı 
saatlerce nöbet bekliyor 
Bayazıtta Saraç lsl:ak mahallesinde 

oturan okuyucularımıu!an A. Ertürk 
bize yolladığı bir m~ktupta diyor ki: 

"Sirkeci ile Topkapı, Edirnekapı 

ve Yedikule arasında işliyen tramvay
lar sabahları ve hilhass::\ akşamlan saat 
yediden sonr halkın ihtiyacına katiyen 
kifayet etmiyor. İşinder. evine dönen 

halk istasyonlarda asgari 25 dakika ya
rım saat tramvay beklemek mecburiye

tinde kalıyor. Şimdi eskisi gibi kapıla
ra, salkım salkım a~ılmak da ortadan 
kaldırılmış olduğu için mesela bir Top

kapı arabası Sirkecider kalkıp Bayazı
da gelinceye kadar esa~en dolmuş bulu 

nuyor. Bayazıtta kavga döğüş bir iki 
kişi ancak binebiliyor. Tramvay istas-

yonunda bekliyen kesi 1ı kalabalığı ala

madan yoluna devam ediyor. Bir kısım 

halk tramvaylarda yer bulmak imknasız 

lığr karşısın.da yaya olarak evlerine dö· 

nüyorlar. Fakat bu, ancak evleri nisbe· 

ten yakın olanlar içindir. Daha uzaklar

da oturanlar mecburen bir saat tramvay 

bekliyorlar. Önümüz kı~tır. Halkm kar 

ve yağmur altında saatlerce tramvay 

beklemesinin artık önüne geçilmelidir. 

Şirket ılkşam ve sabah muayyen saatler 

de bu hatlara birkaç fazla araba tah

sis edemez mi? Alakadarların nazarı 
dikkatini çekmenizi rica ederim.,, 

Kadıköy tarafında 

Numarasız vesaiti 
nak lf ye işit yor 

Bir okuyucumuzdan aşağıdaki mek. 

tubu aldık. İddiayı çok yerinde ve 

haklı gördüğümüz için dercediyoruz: 

"İstanbulda seyrüseferin en karışık 
olduğu bir yer varsa, o da Fenerbah. 

çcden ba~layıp Maltepeye kadar uza _ 
nan asfalt yoldur. 

Otomobillerin, bisikletlerin, tram -

vayların, motosikleUerin biribirleriy. 

le yarış edercesine son süratle gitme. 

leri, bilhassa akşam Üzerleri pek ka. 
labahk olan ve yaya kaldırımı bulun. 

mıyan bu yolda daimi bir tehlike kay_ 

nağı teşkil ediyor. üstelik (koşu bey. 
griidir) diye arkasına taktıkları yük. 

sek tekerlekli arabaları ehliyetsiz ola. 
rak idare edenler de bu kafileye katı_ 

lıyor. Daha henüz yürümeye başlıyı:ın 
yavrularını bu kargaşalık arasına sal 
veren anneler, bisiklete binmesini öğ. 

renmiye çalışan acemiler ve dört na!a 
sürülen binek hayvanlarını da hesaba 

katarsanız gözünü?. önünde cnnlana • 

cak kargaşalıkta günde birkaç kaza 
olmamasına hayrd edersinız. 

Bu işle neden m ş~ul olunmı..yor an 
lamıyorum. Şehir dahil!ndc vesaiti 

nakliye süratleri tnhdid edilmemiş mL 
dir ve ehliyetsiz kimselerin ou gihi 

vasıtaları kullan!'ıaları yasak değil 
midir? üstelik ar·:ba ve b sikletler!n 

de çoğu numarasnhr. Bilhassa sozJe 

koşu arabası denc.1 vesaiti nakliyenin 

hiçbirinde numara yolttur. Böylece ·cir 

nevi vergi. yani pı~tka reı:Jm, haça!~:;r. 

lığı da yapılma.ktaöır. 

AC:akar.larların nazarı dikkrı~ini rtl
betmen ;zi rica C'dcrım. 

,. 

Ereııköy Mar• . .şrıl Arif t~:=şl;ı.ıttJc J 
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Hasan Rasim Us 
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Şehirden müşahedeler 

Avcı bozuntuları 
ve zavalh kuşlar! 

Yazan : Osman Cemal Hauutft 

. 
Amıe1eriııi bc.J.-Z:t•cıı 

Bundan bir ay kadar önce, bir ak. 
şam üstü garib bir tesadüf olmuştu. 

Bol ağaçlı hoş bir bahçede oturuyor
dum. Bu sık ağaçların üstlerini dol • 
duran yüzlerce kuııun hep b"rden ve 
durmadan cıvıltıları, adeta bana ka. 
famdaki düşünceyi şaşırtıyordu. Bu 
yüzlerce kuşun en çoğu ''serçe" daha 
azı "baştan kara" ve en azı da 
"kuyruk salhyan" lardı. 

Derken bahçe sahibi radyosunu a -
çınca tepemde ve çevremdeki o yüz -
lerce cıvıltı, radyodan gelen kalın ses 
le biribirine karı~tı. Dikat ettim, rad. 
Yodan gelen bu ses bana pek yaban. 
cı değildi. Hala kim olduğunu hatırlı. 
yamadığım bu sesi önce birçok yer -
lerde işitmiş olduğumu sanıyordum. 
Radyo konferansın başında değil de 
yan yerinde açılmış olduğu için, söy. 
lenilen mevzuu hemen kavrıyamadım. 
Fakat biraz sonra işi anladım: Orada 
söz söyliyen zat kuşlardan, kuşların 
faydasından ve hele bazı hoyrat, az. 
gın. sert yürekli çocukların bunları 

birtakım oklarla öldüm.esinden bahse. 
diyor ve bu gibi insafsız. haşin ço. 
cukları kuşlara karşı insafa, merha -
mete davet ediyordu. 

Söz söylemesini çok iyi bilen bu zat, 
çok tallı bir dille bu gibi çocukların 
bu hareketlerini takbih edip kendile. 

rini bu zavallı hayvancıklara karşı in- 1 
safa, merhamete davet ederken bir a. 1 
ralık aşağt, yukarı şunları da ı:;öyledi: 

"- Sizler ki birer yavrularsınız. 
sizler ki şimdi akşam üstü evlerinizde 

anneleriniz, babalarınız. kardeşleriniz 
dört gözle sizi bekliyorlar, biriniz bu 

akşam evinize gitmiyecek olsanız, 

1 
kimbilir sizleri rok seven anneleriniz, 

babalarınız, kardeşleriniz üzüntüden 
ne hale geleceklerdir! Hele Allah sak. j 
lasın, sizlerden birine bir hal gelecek ı 
olsa düRününüz evdeki o zavallıların 
hallerin il 

İşte kuşlar da böyledir. Onların, o 
minimini hayvancıkların da akşamları 

kendilerini yuvalarında dört gözle 
bekliyen anneleri, babaları, kardeşle -
ri vardır. Yazık değil mi ki siz, anne. 

lerinin, babalarının çok sevgili bu mi. 
nimini yavrucuklarına hiç acımadan 

elleriniz1eki oklarla kıyıyorsunuz ... ,, 
Adamcağızın liıfı tam buraya gel

mişti ki, tepemde sert bir hışrıtı, ar. 

kasından telaşlı bir uçuşma, daha ar. 
kasından birkaç kütürtü ve patırtı 

ve daha arkasından da sol taraflnn 
birkaç çocuk çığlığı ile bir ko§uşma _ 
dır oldu. Baktrm ki dört beş mahalle 
çocuğu ellerindeki lastik oklarla be. 

nim olduğum yere doğru çırpınarak 

koşuyorlar. Biraz sonra bir de ne gö. 
reyim, yerde, gözümün önünde, henüz 

uçmasını pek bcceremiyen bir serçe 
yavrusu, dili bir karış dışarda yatmı. 
yor mu? 

Kalktım, korkudan nefesi durmak 
üzere olan yavruyu alıp oradaki bir 
duvar koğuğuna koyduktan sonra yan 
duvardan bahçeye atlamıya çalışan 

çocuklara bir gözdağı verdim, onları 
çil yavrusu gibi dağıttım. 

Aman Allahım, o güruh oradan da. 
ğıhp ortalıktan gürültü kesilince ora. 
nın halini bir görmeliydiniz. Yedi, se. 

kiz anaç ve babaç serçe. yüksek at 
kestanesinin tepesinden yere yuvarla.. 
nan minimini ve henüz uçmakta pek a_ 
cemi olan ya\Tularım bahçenin dört 
köşesinde nasıl bir teta.::ı ve heyecan. 

t. 

w1ı•t11lıır ... 

~--dl.Ujı" 

Yuvaaa veme'k zmrıanı 1J 
.3~'f'll} 

la arıyorlardı! Ur.atmıyalıtn· ."' diD'' O. 
duvarın kovuğnaan alıp getir ~of ' 
tekilerin görebileceği bir ycr~i. $l' 
dum. Bir dakika sonra da o ) ot'~ 
kiz anaç ve babaç serçe onu tl-' "' 
kaldırınca. yine bir sürü fer)" 

çindc havalandılar, gitti~.cr... ııt<?ııı· 
Bu ne garib bir tesadüftu ~ !Jdf°' 

Adamcağız, ayni mevzua ?ait .111pS' 
da içten gelen bir duygu ıle b~eti>'°r 
bu gibi çocuklara konferans ~t1l 
ve bu gibi çocuklar bu ko~f J.;tstl• 
karşısında elleindcki ıastiklı 0 

serçe yavrularını avhyorhırdl· j}İf 111i· 
Bunu şimdi neden yazdıIIlı b 

•. ? ..ıt" 
sınız. ısi by 

Dün, evvelsi gün, daha cı."'_e l,ı.ı çc~ 
ve daha doğrusu kaç güntcrdı~ıırd' 0 

şit kuş avcısı çocuklarla Y0 
1 

J<i. tı• 
karlar sık karşılaıımıya başla.dıfl rsd)'°' 
ni neredeyse bu meseleye daır •

1
A .. 111d' 

.. tUJl IY ! 
da değil ama _ gazete su ğıJll' 
ben de lrnnferanslara baş1Jyııcll ıı\-c" 

,, ve ·~· 
GE?ende yeni çıkarılan a şrcttı 

Jık n :zamnamcsini ga1.etclcr ne 1 ıı.''l'' 11sı "\ 
lcri zaman bu gib kuşların 11 

11111 lı1 

nacakları ve bunlardan bazıla;~eW' dC 
a vlanamıyacaklarına dair Jil!l 11111ıııa11e, 
vardı. Onun için bu günlC'rdC,,.,1t<ı~ıı· ., "" I~' aralarında sık sık avcılıga Jttlıııl< I• 
elleri oklu bu gibi çocukların. ııı 111<

1 

rını adamakıllı çekmeli ki. bır 
)arı başlarına gelsin! , ·o!IU'ıı 

Osman Cemal /\ 

~( 

t ~n çıplak f11' 
gezerim ııı ~·efY 

Ali dayı köyünden lst.an.~llsiitU e~ 
gelmişti. Pazarı ge1..erken bı 11ı11tl • 

dık gördü. Baktı, baktı.. btl sor<l11' 
·b·ne şeye benzetemeyince. sah• 1 

- Oğul. bunlar nedir? d ,·ı. 
ll 8. 

- Sandık! bir tane alsan et' 
- Nideccg~im ben onul .,.j)c 

ı ·ne " - Nem! yapacaksın? çı 
ğini koyarsın. ,w 

Ali dayı kızarak: . •orsııfl· beli 
- Benimle alay mı rdı~ d~ 

• •ıf11 
di. Giyeceğimi oraya ıwyn) 
çıplak mı gczcvim? ı: 5, 

. 1. ~· 

Göz uac• rıı11' • • fÔ 

Hocadan göz ağrısına ılııÇ r• 
)ar . ,...,,ıı.~ 

• • dijV Jh 
Hoca - Geçende ben·ırı !ıİYb r t 

dıydı, sıkar!mak~:.:ı b::.şka c,,cı'I 
kar ct~i, demi§.. ~f, 
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Ehli hayvanlar sergisi dün 
Edirnekapıda açıldı 

- .. --'~ 

% 
Sergi dün 

lthıı.YVanlar 8crgls1 diln Edlrnckapıda 
n llhırlannda ac;ılmıştır. VUlyet bay. 

~e~Uru Etem bir nutuk söylemiş. sergi. 
cı 1Ye reis mua\inl Rauf açmıştır. Ru 
-~~!"gide 70 hayvan vardır. 
lıe~r arasında yapılan Bf?çmedc Velle!cn. 

ıı llıedın tayı birinci, Fikret Atımın ta. 
cı, liaıu Moralın tayı da gene ikinci 

·1 ~~ 
;,ı). -~ 

seçilmlııtır. Kısraklarda Fikretln kııırafı bl. 
rlnci, Ha.qan Ve!anınki ikinci gelmtşUr. Bu. 
zağılı hayvanlar arasında, Halllln Ceıni1e 

!simli ineği birinci, Fatma isimli ineği ikin.:! 
gelmiştir. 

Boğalarda Şileli Eşrefin boğası birinciliği 
kazanmıştır. Birincilik kazananlara milkACat 
verllmi§tlr. 

"' .. • '-* ~.!f.'ıı 
:kQPıda Teşvi1d sanayt biç7d ve dil.iş yurdunun yıldönii.mil miinasebcti. 
~il111c_kt~p binasıııda bir sergi açılmıştır. Sergi çok güzel bir şekilde tan. 

nı.ı§tır. Genç 1."1::lann yaptıkları elbiseler, hesap işleri, çıay takımları, 
' Ç'lçel:lcr çok bcfjenilmi§tir. Bu sene yurddaıı Leman, Nilüfer, Seniha, 
b~' Latife, Şül.rüye, Saime, Neriman, Tiirkiin, Münevver, Feriha i..<ımin. 

9
!r genç 1.."1:: mc.:::wı olmuştur. Resmimi:: talebeleri mıuıllimleriyle bir a. 

~rjyor. • 

Atatürk 
1 

köprüsü 
tışaat faa il yeti ne 

1 hız verildi 
~~at mı>ddeti:Un bir zaman dJha 
~&ı için yapılan müracaatin red
~ &ı üzerine, Atatürk köprüsünü 

1tı liugo l-!erman grupu inşaatı hız
·cltıııtır. Şimdilik inşaat iki kısımda 

\ ll.'ıcktedir. Eirinci kısım Unkapa
'llq~ır. Burada köprünün temelleri a
t~ tadır. ş;mdiye kadar d'Oksan ka
\ı~akılınıştır. Daha bu yakada 150 
c b knkılacaktır. Bu kazıklar üze
~· Cton rıhtım yapıldıktan sonra kar 
ı~:Ya geçilecekt:r. Azapkapı sahili 

11~ Fa~ıa ve sarp bir arazi üzerinJe 
ldl.ıtıdan buraya hem daha kısa hem 

Ct 'fb <tır, 1 ı ariylc daha az kazık kakıla-
tı.. 
'lltıc· k 

iNKIBAZ 
HAZIMSIZLtK 

Mide ekşilik ve yanmalarını 

tad 1 t!.ım inşa:ıt Balatta yapıl-
' ':· Burada Almanyadan monte giderir. So.1 derece teksif edilmiş bir 

la ltıış saç levbalar halinde getirilen tozdur. Mümasil müsta.'lzarlardan da-
tqb.~ın montajı yapılmaktadır. Bu- ha çabuk, daha kolay. daha kati tesir 

Ubh -t 11.;1 iik ve elektrikle muteharrik te eder. Mide ve bagı:sakları alıştırmaz. 
·aıallcuda getirilmiştir. Bütün saç Ağızdaki f~na kokuyu ve tatsızlığı de 

\ d rı elektrikle verine gelmekte, feder. MAZON isim ve HOROZ m1r-
Ctclt~baıar havai h~t üzerinde gi.clip kasına dikkat. 
\~ı Perçinleri yapılmaktadır. tik iki 
. '<tlq tı montajı işi bitmiş gib:dir. 

'!;..la tı sonra yen~~en il:i dubanın ya
l~tıa başlanacaktır. 

laat g k.. .. .. 939 . ~~..... ıupu, opruyu senesı 

i 'y dı t=1mamlayıp teslim edecektir. 
~tı e köp:-ür.'in iki başındaki mey· 

ZAYİ - İstanbul Liman dairesinden aldı. 
ğım gemici tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hilkmU kalmadığın: 

lllı..n ederim. 

llı~k~Çınal: için 938 s!'nesi ba~rn.da 
~ b i!r Ya'lacsk v~ ilk baharda nç· ::::::=-.:::.-::=::.-::~:n::r.::=::::::::ı:::::n 

a,1ı,,caktır. ;: Opr atör Uroıon 1
1
1 
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Giizelliği muhafaza hakkında 

Ylldızların 
kadınlara 
tavsiyeleri 

Geçenlerde bu sütunlarda bazı sine
ma yıldızlannın kadınlara trvsiyelcrini 

yazmıştık. Bugün de gene sinema yıldız 
!arından bazılarının tavsiyelerini derce 
ofyoruz: 

Mari Glori - Güzellik işlerind~ ihti
sas sahipleri teninizin güzclliğfoi mu-

hafaza için size meyva suyu içmeği tav 
siye ettikler.. zamandanberi, muhakkak 

ki, portakal şurubunn fazla rdğbet edi
yorsunuz .• 

Bu gayet iyiair, fakat kafi değildir. 
Ben meyvayı ısıratak yemeğe bayılırım. 

Doğmuş olduğum Normandinin elma -

l:ırr, beni çocuklu~urridanber; bu obur
luğa alıştırdı. 

Bir meyvayr yıkadıktan sonra oldu -
ğu gibi yemek gayet iyidir . 

Teninizin güze lolmasınr istiyorsa -
nız, her sabah üç portakal yeyin.. Ta

b:i kabuğunu soyun, fakat üzerindeki 
beyaz deriyi muhafaz.ı edin .. Doğrusu, 

ben kendi hesabıma bunun çok fayda

sını gördüm .. Siz de tecrübe edin .. 

Mort Müssin - iyi pudralanmak ko
lay bir iş değildir. Bilhassa, büY,ük Hr 

iht'.mamla ruju sürdükten v~ gözlerin 

makiyajını yaptıktan sonra, ponponu 

yakalayıp, mobilyenin toı:~: . ..: ~lan tüy 

süpürgesi gib: yüze silkmek pek fena -
dır . • 

Bazıları buna ''pudra bulutu yap -

mak, ,derler. Tabir fena değil amma, u

sul berbat bir şeydir. Makirajdan son. 

ra bu şek'lde pudralanmak, adeta çeh

reyi un çuvalına batırmış hissi uyandı
rıyor .. 

Teninin:r.:n tabii görünüşü, pudralan
ma usulünüze bağlddır . 

Pudranın burnun cı.şağı k:sımlarında, 
alında, kaş, ve kirpiklerde, 3encnin çu 
kur yerinde l:'ıirikmesi kadar çirkin bir 
şe yolamaz . . 

Bunun i~.=n ponpon kullanacağınıza, 
pamuk kullanın ve yüzünüzle boynu • 
nuza bastırarak pudralanın. Fakat, bir 
çoklarının yaptığı gibi, mütemadiyen 
uğuşturmayın. , 

Dediğim gibi hareket edersen:z. bir 
müddet sonra, teninizle ,:Jtihar edecek
siniz • 

Alis Fild - Güzel olmak :çin yalnız: 
iyi giyinmek. çehreye ih:rrr.am göster
mek kafi rdeğildi. Ayni zamanda güzel 
yürümes:ni öğrenmek te lazımdır. 

En güzel ve zarif elbiseler crlc, sır
tı eğilmiş, kafası omuzlarının arasına 

girmiş, göbeği çıkmış bir L: dının üze. 
rinde biçims=z görüniir. 

Kend'r.:Z bile, sokakta. başı dik, vü
cudu dik b!r vaziyette, mağrur bir eda 
ile doğru yürüyen bir kadına rı:ıstla -
dınız mı. gayri ihtiyari dönüp ona ba-

karsınız • 

iyi yürümeği öğrenmek için biraz 
komik, fakat gayet basit bir usul v<ır _ 
dır. 

Evinizde, yalnız bulu~::Iuğunuz za
manlar, b1şmızda bir kaç i·i!ap v~va 
mesela oldukça ağır bir kutu taşımağa 
alışın. Müvazeneyi tem'n etr.ı:ğe çalı -
şırken alacağınız c'.'mdik vaziy,.t size 
gayet güzel yürümesini ög!etefek, ayni 
zamanda boynunuza çok zarif cfr §ekil 

• verecekt'r. 
· Bu iki sıksık, dakikalarca tekrar edin. 
Fakat sonra baston yutmuş g'bi de yü
rümey'n, o da çok fazla! 

Lizet Lanven -Bugünkü hayat, bJ
zan kadının, her zaman mukavemet e
demediği yorgunluklara katlanmasını 

icap ettlriyor • 
Gerek buna mukavemet dmek, ge. 

rek5e gÜ7.ellik ve taraveti muhafaza et 
mek içiıı. en kii<ük fırsatlardan bile is
t ifade cclerck el nlrntncl: elzcm·Fr . 
Amerikalılar, lıunLı ( relo::) rlcr:cr. 

Her yerde, tramva)•da, trende, otomobil 
de ,vapurda, tüneld ~. hülasa her ye: de, 
rahatınıza bakmağa çalışın ve bu garip 

Bayanlar! Güzel 
yürümesini öğreniniz! 

Biçimsiz yürüyen bir kadın 
güzeli~ğinin yarısını kaybetm~şti r 

ty.: yürüyor musunuz? 
Bazı. ka~ınlar öyle sarsak yuruyor 

kt ilk nazarda bu kötü yürümenin bL 
çimsiz endamın verdiği güçlükten ileri 
geldiğ:ni sanırsınız .. Fakat tekrar ba
kınca yürüyenlerden o~da dokuzunun 
mükemmel endama sah~p olduklannı 

görüsünüz; demek ki kötü yürümeleri, 
endamlarını çirkin göstermektedir. 

Bu kadınlar dizkrinden yürüdükleri 
için vücutlannın o güzel h;o.tlan çirk"n 
görünüyor. 

Sinema yıldızlarının beyı:z pe:dede 
yürürken zarafet dolu hareketlen:ne 
dikkat ediniz • 

Bu kadınlar daima kalçalarından yü
rürler; bazan da parmaklan ucuna ba
sarak yiirümekte belki biraz da mübala
ğalı davranirlar amma bu hareket doğ
rudur; çünkü doğrudan doeruya kalça
lardan yürüyünce amudu fikarinizi 
doğrultursunuz ve bütün vücudunuza 
ayrıca b:r güzelJik vermiş olursunuz .. 

Gi.izel yürüme[,: öğrenmek için en 
iyi çare; gerisin geri yüriiyerek idman 
yapm<ıktır. On adım geri geri yürüyü -
nüz. Ne oldu? dizlerinizi otomatik l"fr 
surette düzeltt' niz ve karnı:uzı içeriye 
çektiniz; bu da kalçalarınızla yürüyor 
ve kann adaleleriniz.= sıkıyorsunuz, de. 

mektir ; 
Gerisin geri yürüdüğünüz zaman, 

çok kötü bir yürüyücü olsanız bile, bü
tün bunları tabii bir surette ve hiç bir 
emek sarfetmcksizrn yaparsı:uz. 

Gerisin geri yürüdükten wnra vücu
dunuzu öyle yürürken idik t"Jttuğunuz 
gibi dikleştire~ek ileriye doğru yürü -
yün .. Aradaki farkı derhal hissodecek. 
~=:zini. .Bütün hareketlerinizde bir şiir 
vezin ve ahengi olacaktır. Yürüyüşte 

dizlerinizin artık hiç b:r rolü kalmadı
ğım göreceksiniz . 

:{o 11- • 

Yürümenin sıhhat üzerinde ne ka
dar mühim 1:-h rol oynadığını takdir e
debilenler pek azdır. 

Kırlarda uzun b'r yürüyüşün bize ne 
kadar iyi olacağını hep:miz biliriz. Fa. 
kat kırlarda kalçalardan yürümenin sıh 
hatirr,;ze çok daha } arayacagını, hatta 
ciğerlerimize tem'z hav• sokmağ.ı ka -
<lar faydalı olacağını bilenler var mı -
dır? 

Böyle yürüme tarzı karın adalesini 
harekete getir:r. bütün sistemimiz.= kuv 
vetleştire:-ek mükcm:ı.cl b'r halde işle
tir • 

Yürümek bir otomobilı sürmeğe ben. 
zer. Arablyı fena sürünüz; hatta sür. 

melde alaka..;ı görünmiyen baştan aşağı 
kadar herşey düzenr.=z gider. 

Vücudunu iyi taşınmak suretilc cazip 
bir kadının ne kadar güzel görüneceğini 
söylemeğe lüzum var mı bilme;:n. 

Çok cazip bir kadının güzel vücut 

hatları fena yürüd~ğü zaman hiç tcna
zarı dikkati celbetmez. 

Terr-.:Z ve r;:hat ayakka'.lı ile çorap gi
yerek kal!;alarıruzdan yürüyünüz, her: 
ke:ı endamınızın cazibesine hayran ola. 
caktır. 

Uzun gezintilere çıkmadan evvel a-

vaklarınızı kolonya ile azıcık ovunuz .. 
Böyle yaparsanız ayakları:ıızrn yürüyü 
şe ne kadar dayanacaklarını görerek şa 
şacaksmız. 

Güzellik DOKTORU 

Solda: Gümiiş işlemeli ''Lame" ku. 
pıa.~taıı sıuırc elbisesi... Göfjils sivri 
§clı.·i/.(/e dekoltedir ı·e üzerinde kınrıt. 
zı ild gül vardır. Sağda: pembe ipc1' 
jerscyıleıı gc::e robu... Kemer "9cco 
mavi.~i" rcngiııde parlak saten.dendir. 

Bwıdrı da göğii.s si1•ri §Ckilde 
dekoltedir 

Bfrkaç şık saç fıt?'alcti 

ve lüzumsur. ( dinam:zm l den vazgeçin. 
İstirahat etmesini öğrenin. Bu, gü

zellik vücut miivazcnesi iç:n elzemdir. 
Bir yere oturdunuz mu, kendinizi iyi 

ce gevşetin, adalelcriniz:n ld: rhal rahat 
et' ğini hayretle görecek bir müddet 
sonra ayağa kalkınca kendinrzi daha 

. 
hafif hissedeceksiniz .• 

Fakat, b 'lhassa şura dikkat edin.: 
Yorulup bir yere oturunca, havası 

boşalmış bir balon gibi, (Ah! Of!) lar 
çekerek çirkfn olmayın.. Giilümscyin, 
daima gülümseyin, hayat güzel şeydir, 
canım! .• 



Ze g· 
z··ğürt 

adınların 
kocaları 

Acaba zannettiğiniz gibi mesut 
ve rahat bir hayat yaşıyorlar mı ? 1 

Ncvyorktan yazılıyor: 

Amerikada, "Drahoma ve servet av. 
cıları" ndan bahsedildi mi, akla mu • 

hakkak ıergüze§tçi ve ecnebi prensler 

ve asdzadeler gelir. Amerikalılar, ' 0ha

lisüddem bir Amerikalı,. nın ancak aşk 
izdivacı yaptığını ıddia ederler. Mese. 

la genç bir Amerikalı, diğer ecnebi ra· 

kiplerinden daha açık göz çıkıp ta, 
zengin bir kızla evlenmeğe muvaffak 

'oldu mu: "Çok tükür, derler, hiç olmaz 

aa ,diğerleri gibi drahoma avcısı de
ğil!,. Halbuki, bu Amerikalı belki de, 

muhacir bir Rus "prenı .. inden ~aha 

parasızdır . 

Bir kadın, sırf para için evlendi mi, 
buna kimse bir şey demez, çünkü bir 

genç kızın bir dille, bir prens veya bir 
milyonerle evlenmeyi tahan•:il etmesi 

gayet tabii görülür. Halbuki, bir erke. 
ğin, zeng:n bir kızla evlenmesi adeta 
ayıp sayılır. 

Maamafih, şunu da söylemek lazım 

dır ki, milyoner krzlariyle evlenmek, 

bir çok defalar erkeği refaha kavuştur -
mak §Öyle dursun, büsbütün sefalete 
sürüklenmesine sebebiyet verir • 

Mesela. enerjik ve harla bir Ameri -

kalı, hayata atılır atılmaz, var ku"Ciile 
çalıımağa başlar .. Yegane gayesi milm 

kl!n olduğu kadar çabuk zengin olmak. 
tır. Zengin bir kadınla evlendi mi, bu
nu, kendisini hedefe götürecek kestir

me bir yol telakki eder. Heyhat! NL 
tanlısmın bir babaya, ve bir de anaya 
malik olduğunu unutur ve ecnebi «asıt-

zadeleri., nin misallerini aklına getir -
mez. 

Delikanlı, zengin kayinpedttinin 
himayesi altına girdi mi, ya bir banka 
da, ya bir ıeyah:ıt acentaımda ve yahut 
ta firmanın mümcssüliklerirlden biri • 
sinde çalııır. 

Çok çalıırr, fak.ıt az kazanır. Yalnız, 
Aleksi Mdivani, Barbara Hutonla ev-

''!ndiği zaman, onun servetinden aslan 
nayı koparmağa ve böylece, istediği gi
bi gezip eğlenmcğe mu':'affak olmu§tu. 

Genç bir Amerikalı, milyoner olan 
kayinpederinni i§leriyle uğra§ıyor ve 
ak§ama kadar bütün kuvvetiyle çalı§. 
tıktan sonra, eve dönüyor ve derhal y:ı 
tıp uyuyordu. 

Bunun üzerine genç karm, kendisile 
hiç meıgul olmuyor diye talak idavasr 
açtı ve kazandı. Zavallı delikanlıya ge
lince, o da, evlilik hayatında alıştığı 
konfor ve lüksü idame ettirmek için, 
bfr kat daha çalı~r.lağa mecbur oldu. 

Bat ayı seyahati iflası 
Zengin bir kadının Kolası, hazan 

şahsi bir çok masraflar yapmak mecbu. 
riyctirlde kalır. Tezgahtar iken, çok 
zengin bir kadınla evlenen bir delikan
lı, daha evlenir evlenmez, paradan 
·bahsetmek istemediği için, balayı se
yahatinin bürun masraflarını kendisi 
!deruhte etmeğe karar verdi. 250 dola • 
rın on beg gün için kafi geleceğini zan
netti. F:ıkat kanM, bittabi en bilyük 
otellerden aşağı inmek istem~iği için 
üç gUn sonra gırtlağına kadar bo:çlan
dı. 

Genç kadının babası anc..ık bir sene 
ıonra mahcup gencin "nali vaziyetini 
öğrendi .. Fakat itiıten geçm.!§ti .. Çün -
kü genç kadın, kocası aleyhine talak 
davası açmı bulunuyordu. 

Bir bal ayı seyahati daha 
Yazdığı bir eserle 100.000 dolarlık 

bir servet temin eL"l1cğe muvaffak olan 
meşhur bir muharrir, çok zengin bir 
genç kızla evlendi. Ailesi bu bu izdiva. 

ca razı olmadığı için de, baba ocağın -
dan tamamiyle ayrılarak karısiyle bera 

bcra Parise geldi. Genç kaıtlın, orada 
müthiş m..ısraflar yapın.ağa başladı. 

(Mesela bir günde 800 liralık çamaşır). 

Bir sene sonra, zavallı muharririn ce
binde metelik kalmamıştı. Bunun üze 
rine genç kadın Amerikaya dönerek 

boşandı. Betbaht muharrir de dostları
na şöyle ıdert yandı: 

- Bir daha iyi bir eser yazmağa 
muvaffak olusam, fakir bir kızla evle • 
neceğim, bu daha az masraflı olur!.,, 

Evlenme ve hastalık 
Zengin bir kadının kocası, şahsi pa. 

rası varsa, bunu gayet idareli harcama
lıdır. 

Karısı hasta ci:işen bir koca, 

doktor paras.ı vermekten imtina etti, 

ve §Öyle dedi "Babanız, çocukluğunuz 
da tutulmanız icap eden bir hastalığın 

masraOarını da odeyeccği.mi zannedi _ 
yorsa çok yanrlryor. Bu masraflar ta -
mamiyle ona aittir.,, 

Masraf ortaklığı 
Genç bir Amerikalı, bir milyarderin 

km ile evlendi ve şu teklifi yaptı: "Bü 

tün masraflara ortak olacağız.,, Ne 

aaç.ma teklif! .. Zavallı delik.ınlı bir se. 
ne sonra iflas etti. 

Kadınlar, izdivaçlannda bile, heaap

larım hiç şaşırmazlar ve kansının ali • 

cenaplığrm beklemek erkek için cid. 
den güç bir iştir • 

Holivudun en zengin kadınlanndan 

birisiyle evlenen ecnebi bir (aaılzadc) 
husu t maıraflarıru kaf!ılıyan parayı, 
harikula!je bir (ustalıkla) temin ediyor 
du. En pk terzide, kendisine kansı be-

sabma 200 dola'l'a bir elbise yaptınyor ve 

bir defa giydikten sonra 20 dolara ka-• . 
prcı veya asansörcUIUre satarak para te-

min ediyordu. Bir gün SOO dolarlık al -

tm bir ~akınağı baıganona 50 dolara 
verdi. 

Bu (meşru Jigolo) lardan biri, bir 

g:in ikamet ettikleri otelin hademeleri

ne bahşi§ vermek üzere, irarısından 7 
dolar istedi. 

Kadın da ona ancak S dolar vererek 
şöyle dedi: (Btt kafi. Eğer 7 dolar ve. 

rirsem, ikisini muhakkak kendin için 
alıkoyacaksrn.) 

Bir milyarder kadınla, kont olan ko
cası, Fransaya geldiler. Ş~rb-..ırg'!da va

pur garsonu, kadıncl bir şampanya he. 
sabı &:"etirdi. (Çünkü masrafları o ödi
yordu) Kadın ise fU cevabı verdi: 

- Ben §ampa .• ya içmedim ki!. 

- Eyet amma, kont cenapluı içtiler. 
- Şu halde kont cenapları ödesinhr. 

KArlı boşanma 
Şimdilik. i§in içinden karh çıkmak 

için bir tek çareleri vardır: Boşanmak. 

'Evlenme gelir temin cıder, bo~anma 

zenginle§tirir) kaidesini takip ettiler. 
mi, mesele yoktur . 

· Zengin bir kadın muhakkak kocasın 
dan kurtulmak istedi mi, onun ta.lep 

ettiği her (zarar ve ıiyanı) ödemeğe 

hazırdır. Bu ıarar ve ziyanın 5 milyon 

dolara kadar yükseldiği görülmüştür. 
Görüyorsunuz ki, hazan sevilmemek, 

sevilmekten çok daha kirlıdır ! 

'~\ a: 
d .. i 

öyle ise buyur J 

Küçük Cahit, sabahleyin tereyağiyle 
birlikte kendisine verilen kızarmış ek
meğin yumu§4k tarafüırını yedikten 
sonra, kuru taraflarını tabağının içinde 
bıraktı ve bunların önünden kaldırıl

masını bekledi. 
Babaıu, eığluna terbiye dersi vermek 

üzere, manalı iıir surette: 
- Ben çocukken, dedi. Ekmeğin 

her tarafını ve kırıntıları da tamamen 
yerdim. 

- Hoşuna gidiyor muydu? 
- Evet .... 
Bunun üzerine Cah;t, önünde kırıntı 

bulunan tabağı babasının önüne iterek: 
- Buyur öyleyse, dedi. Benim kı

rmtılanmı da ye 1 

Gümrük mu.ayene memurwıd2:n in
tika.m! 

lgi ya ••• 
Sen meJl'ıurlarm ismi yazılan 

levhaya, asla ismini yazdırmağa mu
vaffak olamıyacaks.m. 

- İyi ya .. Herkes, benim ismimin 
orada niçin bulunmadı~ını sorar~ ... Da
ha me~hur olurum .. 

- Ah kocacığım. Bu güne§, bu man. 
mra, bu ye§illik aıan.a hiçbir şeyler 
h~trrla.tnııyor mtl? 

- Evet, askerliğimi! 
- Fransız karikatürü -

lstlkamet tayini 
İzcilere geceleyin istikamet taylnl 

öğretiliyordu. Muallim izahat verdik. 
ten sonra talebeden birine sordu: 

- Geceleyin kutup yıldızı önünde ol 
duğuna göre arkanda ne vardır? 

- Çantam efendim: 

- .4.ya .• ta tek mı, oturursan 15 kıt. 
TU§ ••• 

- Tek rıyak iisfiinde dururs:ım ten. 
zilôt yapar m.1sın1 

-;- Seııdo fikrisabit var gaıib::' 
- Neden'! 
- GQmlclc gibi fikir deği§tirdiğini 

söylemedin mi1 

Yazık değil mi ? 
Loka11tada listeyi tetkik ederken bir 

den heyecanlandı: 
- Bu ne, garson? Bir piliç 75 ku

ruş mu? 
- Evet efendim. Fakat ... 
- Bu derece kıymetli bir hayvanı 

öldürmek yazık değil mi? 

Yamyam - Oğlum, cevizin nasıl içi 
yenirse tayyarenin de içi yenirl 

Son arzu 
!dam mahktlmuna müddeiumumi 

son arı.usunu sordu: 
- Ne istersin? Son arzunu is'af et

miye kanunen mecburuz. 
- O halde ben çilek yemek isterim. 
- Ama şimdi çilek mevsimi değil 

ki ... 
- Zuarı yok, beklerim! 

- Ne yap:ılım, Juııxılara giwe11 ol .. 
nmyor ki! .. ı 

ilaç kime ? 
Doktor hastayı iyiC'e muayene et • 

tikten ı,onra: 
- Bayan, dedi, merak etmeyiniz, 

fevkalade ağır vaziyet değil... Yalnız 
istirahata. b;Jhassa sinirl!rini dinlen.
dirmeye ihtiyacı var. Onun için tes. 
kin e:iicl, batta uyuşturucu bir ilaç 
vereceğim. 

Kadın sordu: 
- Bu ilaçtan günde kaç defa içire. 

yim doktor? 
- Aman yanlı§lık olma:!!ın, ilacı 

kocanız değil, siz içeceksiniz. Onun ka 
fasını dinlemekten başka bir şeye ih
tiyacı yok. 

Hokkabaz mahkOm hımiaaneden kacı vor 1 

Zehiıli mantar 
değilmiş . ıen it· 

Çiftlik sahibi, çiftliğe yenı:: bir tı• 
çilerden birine, akşam sofrası~erek '/~ 
bak mantar yemeği ikraCl e 
mesini söyledi. öğle Ut' 

Yeni işçi, bu mantarlardan patro
tü, büyük bir sepet toplarnı§tı··k· t neıı· 

di Fa a nunun ikramını reddeme · 
keti de el.den bırakmıyarak: , dedi· 

- Siz de buyurmaz mısınız· 

Çiftlik sahibi: . ırz ına11· 
- TC§ekkür ederiz, dedı. ~a' yeril· 

tar yemeğini sabah kahvaltı: z:iyaret 
Ertesi sabah .aşçıyı odası a 

etti: • ·n? 
. i mısı · 

- Nasılsın bakalım ,ıy tacığıı1l-
- Fevkalade iyiyim us 

Keyfim pek yerinde... . . derhıl 
Bunun üzerine çiftliksahıbı . 

•t ben· 
mutfağa koşarak karısın~ hı 8 ha'/ıtırd~ 

- Zehra, Zehra .... dıye işirebl" 
Dün topladığımız mantarları peğe re· 
lirsiniz. Öğleye muhakkak yenlıar· za· 
tiştir. Hakikaten mantarı:nış on 
rarlı b:r şey değil. 

Kayıkçı - Bu sar.ascğlam 
ne yaptm1z da kırdını::1 ıJ// f 
Olur ı ezalet deU t1(' 

İki ark&Da.'.) kahvede bir P~ti ,-c 
la oynamışlardı. Mehmet kaY ~,J 
içtiklerini ödiyecek parayı çıtı,ı.
üzere ceplerini karıştırdı. FıJcnutııltJ• 

- Felaket! Paramı evde 11 

şum! 

Ahmet fena halde kızdI: re,;et 
- Ne? Paran yok mu? 01ur e M-e 

değil! Mademki paran yoktu,. ~iJtl çıt
kahveye geldin? Şimdi ben ~çti! 
ym parasını nasıl ödiyeceğıIIl · 

lf llis . #.1u 
Mişonaçi iflas etmi§ti. Erl~,1 ıııı 

Kohen ile Levi konuşurla.rkeil 
hadiseden bahsetti: ıdrflll'~ · 

- Duydun mu? Mişonaçf çı 
Kohen acındı: · 11ı öd~ 

- Vah zavallı vah! aorçlııtl · 
miş mi bari? , 

- O kadar deli değil cnnıl11· 

Jl ah Vah ! foril"uııe 
- Bay Ahmet, karınız şo 

kaçmıg. fordil1 

- Vah vah! Çok iyi bir şo ') 

f aı hı vaı 1111 ·bir"" 
. ·a.tnıJŞ 11ıt-- Beş sene hapıstc ~ cJC t 

damla beraber kızınızın ?e~ıı11uı"' ıı 
mesine nas!l müsaade edıyor h,pı~t 

- Ah yalancı herif: b!!~~ 
üç sene yatt1ğlnı söylcmiıi11 • 
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ve fena halde ıdnirleniyuı·du. O, anrır· 

sini, ne olursa olsun, kendi düşündü. 
ğU gibi görmek isterdi. Genç kızın an 
nesine karşı olan yakınlığı ve sevgisi 
kendisi için büyük bir tehlikeydi. BU. 
!Uk bir akılsızlık yapmış: onu her §"~ 1 

den koruyacak bir adam olan nişanh. I 
l!tnın yanında kalmıy11rak bu kadım 
takib etmişti. Şimdi d bu yolda ~onu . 
na kadar yürüyecektl Bu uğunıuz yo. 
lun nereye kadar gideceğini b.z dahr. 
ilerde göreceğiz. 

Leonora, onu koltukta oturur bul. 
du. Şüpheli şUpheli ba kh. iyiden iyi 
Ye süzdU. Genç kız bir hayli ııolgun. 
du. Fakat, bUyük bir kuvvet Mrf ede. 
rek win görünmeye ,.ıroıyordu. 

Konçininin karun edayı d~ gözdl'n 
geçirdi, bUtüo açık y.özlUlüğUne rağ _ 
rnen kapıyı farketmedi. Genç kıta kar 
§1 bir anne gibi yakınlık ve !lamimiyet 
göstermek istiyordu. Bu tarzda hare. 
ketiyle genç kızın emniyetini celbet • 
inek istiyordu. Birjnci konuşmasında 

Ficransm annesi hakkında ne gibi bir 
fikir beslediğini anlamak arımsunday. 
dı. Buna belki de muvaffak olabilecek. 
ti. Çünkü o, istediği zaman o kadar 
c1zib bir tavır takmırdt ki, kar;ıısın. 
d:t.kileri kendine ramedebillrdi. Halbu. 
ki bUtUn zahmeti bo!=:a ~itti. ÇUnkU 
renç kız kapıdan dinllyerek öğrendiği 
i"ln sahte tavırlara kanamazdı. Bu iai 
l..-onora klırgısındaK"Inln vaziyetini bl
le'nediği için kaybedecekt.1.,..Kon;inlntn 
kı"·sı tatlı bir sesle konuşnnya ba~la. 
dı: 

- Çocuğum. bab:-.wım i8m!niJiilİ . 
Yorsunuz de~il mi? d!ye sordu ve ce. 
Vahı merakla bekledi Florans tered . 
düdsüz şu ce\'abı verdi: 
- Biliyorum madam, mare~l Da.nlfr 

h azretıeridir. 

liirnb m sıne sebeb oldu ve ısorguları. 
na devam etti: 

- Bunu nasıl öğrendiniz! 
- Söylediler. 
- Bunu söyliyen 3Upbesiz ki iyi ta.. 

nıdrğınız ve her sözilne fümat ettiği.. 
niz bir adamdır, değil mi? 

- Hayır madam, tanımadığım bir 
ııdam. Bu tanımadığım adamın sözU 
ile buna inanmı~ değilim, fakat bu söz 
!eri benimle beraber duymuş olan ma. 
re§alm itiraz etmediklerini görlince 
Wmat etmek lazımgeldiğinl anladım. 
Mareş:ıhn ufacık bir §Üphesi olaaydı, 
bunun aksini söylemez miydi? 

- Doğru bir dU§tinU§ ! E, sonra? 
- Bundan başka Mareşal Dankr ce. 

canları bana kraliçeden bahsettiler. 
Lconora s5zünü lteııerek: 
- İçeri girenin kraliçe olduğunu bi. 

liyor mıydınız? diye &ordu. Genç kız 
yine dü§Unmeden cevab verdi: 

-Evet ... 
- Nasıl oluyor da biliyordunuz! 

Kimse siun yanınızda. ismini söyleme. 
diki... 

- Biliyorsunuz ki ben sokakta çi .. 
çekçilik ederim madam. Ekseriya Luvr 
sarayı etrafında dolaşırdım. Bu ııuret. 
le kral;çe hazretlerini de birçok defa.. 
lar gördüm. Binaenaleyh kim~nin o .. 
nun ismini söylemesi lbtm değildir. 
Bugün de hemen kendisini tanıdım, 

ılıı.sıl ki, efı:i de tanırım madam. 
- Anladım. Peki, mare§alın krali. 

çeye sizden baheettiğini söylemiştinir; 
değil mi? 

- Evet ... Şüphesiz ki kızı olduğumu 
kenaisfne söytedf. 

Leonora bu söz Uzerine bütün dik -
katini toplıyarak sordu: 

- Buna nereden hUkmettiniz? De. 
mek oluyor ki söylediklerini duydu -
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Mare§al Da.ııkr bu sözleri çok kuv
vetle eöylemi§ti. Şunu da söylemek l!. 
zımd.ır ki o devirde herkes olduğu gibi 
Konçiıii de mutaassıptı. Mari dö Me
diçi, Leonora. ve Konçlniden Uçilnün 
de İtalyan olmalan bu taassubun fa.z,. 
la olmasını intaç ediyordu. t~te bunun 
için ou(lin bizi gilldUre<:ek olan bu 
düşUnceyi ikisi de kabul etmekteydi • 
ler. 

Marya memnundu. Adeta bağıra

rak: 
- Ben de böyle dilşünmUştüm - de.. 

di - Leonora. da. .. 
- Ben de ııenJn bunları 11öyliyece

ğini ilmld etmi1'tim • cevabını verdi. 
Her üçil de g&lerlni yere dikerek bir 
müddet dü3Undüler. Bu anda çiçekçi 
kızm öldürülmemesine ka.rar verilmi§. 
tJ. Zavallı küçük kııl ... Hayatmı ana.. 
suun ve babasının taassubuna borçlu 
idi, Yoks& onlar, merhamet nedir bil. 
miyorlardı. Hatta. evlatlarına ku§ı 

bile. 
Ne ana, ne de baba, bu çocuğa. kar

ır ulak bir ııevri bile duyma.maktay. 
dılar. Hattı o gün bütün iti uzun u. 
ıadıya. düıünmUı olan Leonora.nın 
müda.ha.leaiyle Flora.nsın ölümden kur 
tulma ka.ra.rı kat'i ~klini kaybetti. 
Leonora dedi ki: 

- Bu kızın Sinyor& Fauıtanın evi. 
ne girip çıktıflnı unutmıyalım. Fa • 
usta bu kızı aiıin aleyhinizde kullan. 
mak istiyordur. Son kararı vermeden 
evvel bunu elden kaçırmamak lbım. 
geldiğini hatırda.n çıkarmayalım. 

ı Mari dö Mediçi ba.fıyla bu sözleri ka 
bul ettifinl bildirirk'n Konçini dedi 
ki: 

- Benim de fikrim budur ... 
Leonora devam ederek: 
- Bundan baıka onu diklutlc imtl· 

hın etmek de lazımdır; aileai hı.kkm. .. 

da ne bildiğini iyiden iyiye öğrenmeli. 
Konçini: 
- Benim babası olduğumu biliyor. 
Leonoranın kaşlan çatıldı, hiddetl~ 

dedi ki: 
- Bu çok fena, acaba bu haberi ona. 

\"eren kim? 
Konçini birdenbire sinirlenerek: 
- Kim olacak, sefil Landri. 
Biraz düşünen Leonora: 
- Eğer annesinin de kim olduğunu 

biliyorsa, susup :memıyacağına emin 
olamıyacağımu: için, onu ya§Atmamr. 
Z& imk!n yoktur. - dedikten sonra Ma. 
ri dö Mediçiye dönerek ıunlan HA.ve 
etti: 
. -Öyle değil mi madam, bunun L 
çin siz ne düşünüyorsunuz? 

Kraliçe bir .mucize olarak kurtulan 
bu çocuğu öldilrtmeklc Allahın gaı.a.. 
bına. uğrıyacnğtndan korkuyordu. Fa. 
kat bu çocuk kendisini anne olarak 
tanır ve susmazsa ba~ına gelecek fe. 
laketten de çekiniyordu. 

Haya.Ji tehlikeden daha nıüthi§ olL 
cağını düşündüğü büyUk ıkımdali ha. 
ttrlayınca, Madam Konçininin sualine 
iU cevabı verdi: 

- Ne yapalım, mecbur olunea ..• 
Başımda böyle büyük bir korku ilo 
Ya§amaklığım imkiı.nsızdır. Sinirden 
deli olurum. 
Konuşmanın böyle bir ~kil aldığını 

gören Konç.ini: 
- Bu kızcağızın annesi hakkında. 

hi1;bir malümatt olmadığına eminim • 
dedi -· 

Leonara ısordu: 
- Buna. kuvvetle emin misin? 
Konçini hiç düeünmeden cevab ver .. 

di; 
- Evet .. Landri yalnıt benim isıni. 

ıni söylemi§ti. Krali~e.nin ismi hiç 
geçmedi. 
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Ve bu sözleri söylerken mareşal 

Dankr yalan söylüyordu. O, LandrL 
nin genç kıza Mari dö Mediçiyi anne. 
si o1aıak bildirdiğini duymuştu. Genç 
kızın titremesini de görerek bu söz.. 
leri anladığını da farketmiş bulunu. 
yordu. Halbuki burada bu vaziyetin 
aksini iddia etmekteydi. Bunun sebebi 
neydi? Acaba kızını kurtarmak mı 
istiyordu? Bu şüphesiz. Fakat niçin? 
Yoksa iş işten geçtikten sonra kalbi. 
ni bir vicdan azabı mı kaplamıştı? 
Belki... Belki de kaf asmdaki taassup 
yüzünden böyle düşünüyor ve söylü _ 
yordu. Leonora dedi ki: 

- Bu Landri onu evvelden haber. 
dar etmiş olmasm? 

- Hayır ... Bu kızın Landriyi tanı. 
mad1ğını ve ilk defa olarak orada gör 
~·'·fü'le eminim. Bana kaiırsa söyledi. 
ffe'mden başka hiçbir sırra vakıf değil. 
dlJ' 

Leonora: 
- Hem onun iyiliği. hem de bizim 

ra'ıatımız için bıı decI·ğinizin cioğru ol. 
m .. s·m t 0 rnenni E>d0 lim. Fakat ne olur 
!!~ ... ı-ıın hıı i~ h?klmınıı mümkiin ol. 
o"~u ırn~ar rrıbuk mılt'ımat sahibi ol. 
m· 1·" ra'r .::.,.,a!Tyız. 

M<ı ~ i (ii'\ Mcciki avfl!ta ka1 1'mıştı 

- Lııvt 'a dfl.,meliyim _ dedi • 
l .<>Pnrıra sordu: 

- Kraliçe genç kızı da beraber gö. 
tlirnı-pl{ mi? 

- Ş'inhes·z Onuıı daima elimin al. 
tında rı1 maı:.:nı isterim. 

- O hııMe ~idip onu bulayım. 
- H"l.vdi Leonoram. Sen kızı ~eti. 

r:nceye kadar Koncini de beni araba. 
m<t kadQ.r gö~ürür. Siz de orada bizim
le buluşursunuz. 

Konçini dedi ki: 1 
-- Kraliçe ha~tlerini Luvr sarayı. 

na kadar götürmek benim için şeref. 
tir. 

Leonora kapıdan çıkmak üzereydi 
ki Konçini bu sözleri söylüyordu. Ka
nsı kapının eşiğinde durdu ve kocası .. 
na hitaben: 

- Burada işiniz olduğunu unuttu • 
nuz mu Kon1.:ini? Siz fiimdi Ode dö 
Valver ile Landrinin işini halledecek. 
siniz. 

Konçini elini alnına vurarak bağır. 
dı: 

- Vay canına1 bu iki herifi ben ta
mamiyle unutmu!)tum. Fakat bunlar 
kim bilir şimdi nereye gitmişlerdir? 

Leonora gülümsiyerek: 

- Korkmayınız. ben onları unutma
dım ve onlar, o odada kapana tutul. 
muş tilki yavruları gibi kapalı duru .. 

yorlar - de::li - ve odadan dı~arı çıktı. 
Floransrn beklemekte olduğu odaya 
girdi. 

Genç kız tu odaya girip "valide" si 
tarafın:'!an çağrılmasını beklerken bir 
koltuğa uzanmıştı. Tam bu sırada ar. 

kasında bir kcınu!)ma duydu. Odayı 

gözden ge .. irdi: bu ses yandaki oda i. 
le kendi bulunduğu yer arn~11ndaki a. 
c:ık k"pıclan ~:?lmekteydi. Bu kapmın 
diğer oda tarafında kıl.im bir perdesi 
vardı. Florans içerde!<i seslerden ko -
nıış:m1arın annesivle babası oldukları. 
nı anlamakta güçlük çekmedi. Ve on. 
lan dinlemek merakından da kendini 
kurtaramadı. Aç1k kapıdan geçerek 
kalın pc:-denin arkasına gizlendi. Kra. 
!içe \'C a~ıkı, kendilerini hiç kim~enin 
dinliyeceğini ümid etmediklerinden a
çık açık derfüş;yorlardı Leonoranın 

genç kızı kendi bulunduğu odanın bi .. 
tişiğindeki bölmeye koyacağını Konçi .. 
ni bile sezmedi.Ya kraliçeyi başka tara 
fa götürür veyahut da kapıların ada. 
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makılh kapanmış olup olmadığını kon 
trol ederdi. Leonora ne büyük bir ted
birsizlik yapmıştı. Halbuki onun ne -
kadar tedbirli olduğunu bilirdik. Bu
nun ı:ebebi kolayca anlaşılabilir. Kon~ 
çininin karısı, kocasının bu hususi e
\•inin köşe bucağını adamkılh bilmi
yordu. Ode dö Valverle Landriyi ka.. 
çırma.mak için genç kızı süratle bir 
tarafa yerleştirmekten başka bir şey 
düşünmemiş, önüne ~elen ilk kapıdan 
onu içeri sokmuştu. İki oda arasındiı. 
bu açık kapıdan asla haberi yoktu. 
Florans perrl.e arkasında göğsü sıkı. 

'}arak, şakakları hızla atarak bu gad
dar ana ve babanın hiçbir sevgi ve 
merhamet hissi duymadan kendisi hak 

kında görüşmelerini dinlemışti. Do -
ğum hikayesinin çirkin tı>fsilatını bi. 
le işiten temiz kız bayılmamak, bu 
suretle yerl~re yuvarlanarak gizlendL 

if ni belli etmemek için ne müthi~ bir 
kuvvet sarfetmişti. Kendisinin yaşa -
ym yaşamaması hakkmdaki karar ve
rilirken bab:ısının onu müdafaa etme

sinin sırf menfaati için olduğunun 

farkm:ı. \'armıı;tı. Zavallı kız halB on. 

dan korkuvordu. Halbuki bunda yn -
nılmış' ı. Konrini çok f'evdiği çiçekçi 
k·zm kendi evladı old11~11nn anlayınca 
o hi;vUk <rn'tı derhal ölmiiFtü. 

T<'l - nns L.conoranın lrendi~ini ara _ 
mı.k Uz.ere kapıya doğru ilerlediğini 
.J?örünce bulurıchığ11 ye-dl:?n uzaklaşa -
rıık bir koltuğa oturdu. J eonoranın 
Valver ve Landri hııkkında söyl"diği 
5on sözleri dııymamı§tı. E~cr duy. 
s.ıvdı biraz sonra \'erere<r: kar~rları 
herh·lrle verm0 zdi. Ma::ı.m-fih doğru~ıı 
nu ı:ıöylcmek l iizım"''elirse gen<; kız 
~imdi, nişnnlısı V:ılveri ne de kUrük 
yavruııu Luizi düşünecek halele cıcğil. 
ni. E\'el.. Bu sırada yegane düşüncesi 

anasıyla babasıydı. Keşki onları bul
masaydı. Keşki anasız ve babasız ola
rak kalsaydı. Hele annesinin kalpsizli .. 
ği. Bu şayanı hayret bir şeydi. zaval
lı kız bunları düşünüyor ve kendi ken
dine söyleniyordu: 

- Bu kadın benim annem ha .. öyle 
bir anne ki evladının ölümünü istiyor. 
Bir ananın çocuğunu ölüme mabkUIIl 
edebilmesine imkan var mıdır? Mil " 
hakkak ki ben yanlış işitmişimdir- 'Y& 
hut da henüz bilmediğim bazı sebeb ... 

ler vardır. Belki de istemiye isterniYe 
bu sözleri söylemiştir. İlk fırsatta ba-

na herhalde "kızım'' diyecek. be~~ 
'"rltı kolları arasına alacaktır. Başka tu 

olmasma imkan yok. İşte o vakit ken
disinden pir an için bile olsa şüphe et
miş olduğumdan dolayı af. istiyec& ". 
ğim. 

Hem ben annemden nasıl şüphe edi~ 
yorufü. O, yalnız bir ana değil. aynı 
zamanda bir kraliçedir de ... l{ra.ll~r, 
kraliçeler birçok kayıtlara tabi 

0.~ 
mak mecburiyetindedirler. tşte be~ı ·n 
annem de kalb'nin isteğine bunun 

1~ ... 
tabi olamıyor galiba. Eger bana k k ha ... 
şı soğuk d:ıvranırsa, bunun da rnu • 

• 1!C<'IY 
kak ki bir sebebi vardır. Benırn " I" 

ne dü~üncem onun annem olrnasıdı~ll 
Bu düşünceleıinden de anlaş~~ıyo dU. 

ki, Florans babasını düşünrn~Y0: rı.
Çün!tü babası o pis Konçini id~. ~~cıı 
di namusuna tecavüz etmek ıst~ıır
Konçini idi. Halbuki annesi, ona kİ··· 
~ı öyle bir yakınlık hissediyordll. ,.8 
Nice zamanlar annesini diişünmUS 111 .. 
kafas·na onu, kıymetli bir ka~ırt do ol\ 
rnk resmetmisti. Şimdf yandakt 0 :u .. 
olan Mari dö Mediçi ise hiç de 0 h ·cJl 
rına gden iyi kalrıli. evlıidı~.r . sc~tl 
"anne'' gibi değildi. Bunu gorilY

0 
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Bugünkü radyo 
t\. 

' konseri, 20,35 karıı;ık yayın, 21,05 piyes, 21. 
liala danıı mwıiklsl, 10 radyo !onllt 55 ha!if musiki, 22,25 vıırıer 22,45 orkestra 
!artka ve hatırım için), 20 Rl/at konseri, 23,35 dans orkestrası, 24,35 haber. 

rı tarafından Türk musikisi ve ler ve saire. 
llrı, 20,30 Ömer Rıza taratınd!Ul RO:\fA: 

~v, 20,45 Muzallcr ve arkaadşla 18,20 orkestra konseri, 18,55 karıı;ık yayın, 
, Turk musikisi ve halk garkıla. 21,45 karışık musiki, 22,05 BUyUk konser, 
J:;ı . 21,15 orkestra, 22,15 ajn~~ 23,05 musiki, TC\-U ve dans havaları, 
l:ıo rıert ve ertesi günUn progTamı, 
. aoıo, Ferdi von Statser, 23 son. 

~Ofon, kon!eranıı, 20,25 eğlenceli 
it Oda mwılklııl, 22,16 ıan konııerl, 
Yayın, 22,50 konııcr, 23,50 ha. 

~rkcstruı, 10,45 orkestra 

Y &ulJı, icrasından • t • 
~ a~ emanette olup satılarak 
~ Vrıirnesine karar verilen 
~masa, tahta masa, hasır san 
trı ~ san.dalye ve saire ki kah. 

0 
UteaUık eşya tarihine mü _ 
-937 salı günü saat ondan 

'lte kadar Yeldcğinneni çarşı • 
~~cağından ietirasına resmi 
Uşteriye ait olmak üzere ta 

tın tnahalli mezkürda hazır 
~Satış memuruna müracaaL 
~n olunur. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akşam şehrin muhtelif setmtlerinde nô 

betçi olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
EmlnönOnde (Hüseyin HUsnU), Beyıwttu 

(Haydar). KUçUkpazarda (Hikmet Cemil), 
Eytlpte (Hikmet Atlamazı, Şehremininde 

' (Hamdiı, KaragtımrUkte (1'1lat). Aksarayda 
(Ziya Nuri) , Şehzadcbaşında (Üniversite) 
Samatyada (Teomos), Bakır köyde ( Blllll ı 
Fenerde (Vitali), Alemdarda (Ali Rıza), 
Beyoğlu clhetindekiler: , 
Tünelbaşında (Matkovlç), YUkseklte'C:ırım 

da (Vlngopulo) . Galatada Topçular caddcııln 
de (Merkez), Taksim lstiklAI caddesinde 
O<cmal Rebul), Şlı;lr Osmanbeyde (Pertev), 
Knsımpaşada (Müeyyct), Hasköyde (Nesim 
Aseo), Bcşiktaşta CNaU Halit), Sarrycrde 
(Osman), 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsktldarda (Ahmrdiyo), Kadıköyün:lc Al. 

t.Jyolağzında (Rifat Muhtar), Modada (AU. 
eddln), B\iytıkadad'.\ (Halkı Heybelide (Ta. 
nq), 

enıa ve en muannit cilt yaralanndan kurtulmak için 

~ KZAMIN 
1tııı. Binlerce hastayı kurtarmıştır Eczanelerden isteyin iz. 

'::::::::'. ............. ... 
ANKARADA 

Maarif Cemiyeti Lisesi 
·ad 
'\ erg yılı tedr!sata yeni yaptırılan kolej binasında b~lanacaktır 
'ie "'e lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, orta80, liıel 00 liradır· 
~fazla tafsilat için "Ankarada Tilrk Maarif Cemiyeti Lisesi,, Mil-

e llıUracaat edilmesi (4996) 

R"ABER - 'P.lC§1Un~=l50=s=tm~~ .... =~~-=~~====-~ .. ~=:"-!=~=~========ıs= ...... 
DAR~-• ADEM i • 

1 i KT 
ve lB lE L K~~şo 

HORMOBiN 
·- Tabletleri • P.e~ eczanede aray1nız. ~ ~asta kutueu 12S5 Hormobln J -· 

biri 

·--

Birinci .sınıf Operatör -
Or. CAFERTA YYAR tstanbul Sıhhi 

Umumt cerraht ve sinir, dimağ 
Müesseseler Arttırma 

Eksiltme Komisyonundan: <:f!rrahlsl mütehassısı ve 
~ __ .... __________ .! 

Pariı Tıp F akülteai S. Aaistaru 
Erkek icadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

Erzurum Nümune hastanesine lazım olan 148 kalem ilaç ve Sıhhi malze. 
mc açık eksiltmeye konulmuştur. 

~but Sıhhi · Müesseseler Aıttırma 
; Eksiltme Komisyonundan: 
~Unc hastanesi 1937 sencs i ihtiyacı olan 106 kalem ilaç ve sıhhi 
t~. eksiltmeye konulmuştur. 

,"'ıııuııtıne Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtimai muavenet müdürlüğü bina. 
~~ komisyonda 22.9.1937 günü saet 14,30 da yapılacaktır. 
~tıv anırnen fiat 1815 liradır. 
~lt~kat garanti: 136 lira 13 kuruştur. 
~leıtl~Ier şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
~l ,lıler cari seneye ait Ticaret odası veikasile 2490 sayılı kanun. 
i ~ler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektu. 
~c Eaatte komisyona gelmeleri. (5924) 

merakhları bay 
~"1 ve bayanlar 

iltttf Sent müşterileri memnun eden müteveffa Hasan Fehminin 
~~C: ÜSTüNDAL bu defa LONDRA ve PAR1S terzi mekteplerin. 

ııa İLtr<ı }<~ diploma alarak pederinin halefi olarak firmayı ye. u rıına3u başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız. 

~ Ccar terzi Hasan Fehmi 
"'efi Fikri Cstündal :n· 

~, ~ tay \'E: Bayanicır için son mocia zarif ve gayet şık elbise. 
' • ;" k müFt"rilerine her kolaylığı gösterecektir. Muamelemiz 
~ b~ t ft·e 'ir. Sö-kr.min sıhhatini ispat için muhterem Bayan ve 

'far defa tt.cr~i>e etmeleri kafidir. 
ahçckapı Birinci Vakıf Han birinci kat No. 1~. TeJefon: 23389 

mütehassısı ~ 

Muayene: Sabahları M e c c 1 nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlf dir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeu Han 
No. ı Telefon: 44086 -

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bilumum tahlilil:. Eminönü Emlik 
ve Eytam Bankası karıııında İzzet 
Bey hanı. 

Göz hekimi 

Dr.Muıat Ram/Aydın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

1-Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın. 
da kurulu komisyonda 22.9.937 Çar§a mba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1476 lira 15 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 110 lira 72 kuruştur. 

4 - İstekliler f}&rtname ve listeyi lier gün komisyonda görebllirler. 
5 - İstekliler cari seney eait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektu. 
bu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (5293) 

Nafıa Vekaletinden : 
Sıvas ~ Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapılmasına ıu. 

zum görülen muhtelif açıklıklarda yedi adet demir köprünün inı;ası, montajı 
"ve icabında ripajı,, kapa~ı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

1 - Münakasa 4.10.937 tarihinde saat on beşte Ankarada Vckaletimiz 
Demiryol.lar İnşaat dairesindeki münakas; komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu yedi köprünün muhammen bedelleri mecmuu 480051 liradır. 
3 - Muvakkat teminat cem'an 22952 lira beş kuruştur. 
4 - Eksiltme eartnamesi, mukavele projesi, genel 5artname \"e diğer mil. 

azardan maada hergün: Oğleden nakasa evrakı 24 lira mukabilinde Dem lryollar inşaat dairesinden verilmekte. 

l sonra saat ikiden altıya kadar dir. 
5 - Bu münakasaya girmek lstiyen 1er 2490 No. lu kanun mucibince ibra.. 

nn:ı::r::ı::::::::m:ı::::::ı-m:ı::::::..-==:a ~~na mecbur oldukları evrak ve vesi kal ırı ve 937 senesi için muteber olarak 
Jıı Meccani muayene l "ekileitmizden verilmiş müteahhitlik nsikas·nı ve fiat teklifini havi zarfları-
:1 Fe!"§embe gtınıerı saat 2 den & e kadar ili mezkur kanunun tarifatı dairesinde ?ıazırlıyarak 4.10.937 tarihinde saat on 

H Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 ' dörde ka.da: Demiryollar İnşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde 
ı: numarada Doktor Mt1mtaz Gürsoy vermelerı lazımdır. 
ii fa.kirleri parasız muayene eder. !" ~ - Bu münakasaya gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir köprü mon. 
ı==•••••ıw:::ua:~rm:::H taJını yapmış olmak şartı aranacaktır. (2824) (5338) 
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Tarih sergisinden muhtelif görünüşler ••' 


