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1-iABER'e mühinı 
Milletler C emiyeti 

.. lldrete ulaşacaktır ! 
cs:&acaaıoat palld:ı clle Bve11:8e O'I DUe ~aUll<aın ıı;>all<ta 

'Yletıeıra aıırasanda bu Dlkn pak ton ırtYJlhHuıınHdJaını 
dc~aın b ~ ır Dş bDırDD~n mev~l\Jlıtuır 00 

Rardeş milletin veziri 
hu sabah şehrimize g eldi 

Mı.safir Vezirin Haber mUmcssilüıe 
11erdiği imzası 

eneral Metaksas 1 

,_,. ·Y.arın geliyor 
'~:fır Başvekil ismet in önü 

.... ~•.21 ~~ıaı . Bayarla görüştü 
"- cı~:tU J:tils::~fotiJa ) - A.ıikara- te oı,an Başvekil İsmet 1nön ü öğleden 
~!~~ ılyaret~i _general Metak - sor.ra şahsi dostu Metaksasa kartı~ı 
htı11e ~~~Utıan BU· rı arasında bera- ve Madam Metaksasa da mutenıı bır 
e%1'tir~\'eku ı~k Elçisi olduğu çiçek buketi göndermiştir. .. 
~~llıt~ ~t d et lnönUnu uyaıct Hariciye koşkündcki ziyafeti mute-
. ~~Itır ltöeıt~~et baeveklli 1smet akip general Metaksas başvek_aıet ve. 

· ltBtlttınd e bir saat kadar kili Celal Bayarla görUşmUştür. 
e istirahat etmek. (Devamı 10 uncuda) 

~e A~ıl hastahanesi 
lJy~ 1den genişletiliyor 

ıaTturucu maddeler müpte
arının senelik masrafı 

otuz beş bin lira 

Bir a1..'"1l Tuısta.sıntn 1:o!wul.<ıl•i 
•ecı.ooi edilirkcJı 

fran llariciyc lrcziri Samii 

İran Hariciye vezirinin gelişine dair 
malUmat ile misafir nazınn arkadaşı
mız Nizamettin Nazife verdiği beyanat 
10 uncu sayıfamızdadır. 

.!:.!! KAÇ SAT,RLA 

Sir keci - h m ln6nil 
tramvayları 

Karaköy meydnnındakl Ustu örtuıu t.raı:n.. 
vay durağı ka!dırıldıktan sonra meydanlığın 
aldığı genlşHğl ve gözlere, gönUllcre verc.iiği 
ferahlığı gören belediyemiz, şlmdl de EmiD
önU mcydnnındalıl durağı kaldırmağa karar 
vcrıul~. 

Karaköy meydıınlığının dllnkU darlığı ne 
bugllnkU halini g6rUp de bu kıırarın pek ye.. 
rlmlo olduğunu kııbul ctmıyen bir kimse yok.. 
tur zannederiz. Burası da kaldırıldıktan son. 
ra Emln!lnU mcydanlığındald rahatlığın bu 
gtın bUtUn bir caddeye, hatta Slrkeı dye ka.. 
dar te~lll çok mUnasJp olacaktır. 

Bu dn _ birçok de. ılar hatırlara geldL 
ğt h:ılde nllBllSa tatbik mevkllne konulnma.. 

, ynn _ tstanbuldnn Bcyoğluna geçen bu haltın 
Rc~ııdlyo caddesine nakledllmesile pckAltl. 
kııblldlr. 

Emtn8nU meydruıındakl durak yerinde kal. 
dıkça buna lmkD.n yoktu; ı;UnkU m~:;c::ı.nın 
darlığı dolayıslle Re!ladlye caddesinden gele.. 
cek hnftın o kadar kısa bir mesafeden köp_ 
ru,·e dönebilmesi kabil değildi. Fakat bu an. 
n. ~'l ortadan kaldmldıktan sonra, Reşadiye 
de~ g:!'ccelc hattın biraz daha genişçe bl: 
G.'\lrc ı;i.z"rck Bebek ve Beşf ktaştan gelip de 
ı;mlnlinUnden dönen tramvayların geçUklerl 
dntre ile birle mcsl pekft.IA. mUmkUndllr. Ve 
ştlpheslz böyle bir tedbir ne tatanl:ıulun en 
ı.:alııhslık bir c:ıddeslnln pek ağır olan yUkUn 
den mühimce bir kı::mı başka bir yola nak.. 
Jedllml~ olur ve halk da rahat etml§ olmakla 
bera.be!" her vakit ihUmal dahlllndc anza ve 
kazaların da a nUne gecllml§ olur! B. 

beyanatı 

Misafir nazır (sağda) Perapa1asfa arkadaşımı::: Nizamcddin Na:dflc beraber, 

Pariste hasıl olan kanaat: 

lta lyanın mak adı 
vakit kazanma tir! 

Komisyonlar seçilip ispanyaya giioderilio· 
ceye ve gönUllUler geri çeklJineeye kadar 

Frankonun kazanması için 
elden gelen her şey yap acaktır 

"Muzafferiyet'' motön1 tayfaları 

Karadenizde fırt.na 
nihayet dindi 

Son fırtınada Karadenizde 
34 gemici boğuldu 

Karadenizde bir haftadanberi devam 
er.len fırtına, dün akşamdan başlıyarak 
yavaş yavaş sUkCınet bulınu~tur. Bu -
nun için gUnlerdenberi Ka:aenize çı

kamayıp Büyükderedc bekliycn 15 ka -
dar şilep ve gemi ile bütün motörlü ve 
yelkenliler bu sabah Karadenize çıkmış· 

tır. 

Maıı.mat:h, bu sabah alına."l haberlere 
göre Karadenizde fırtınaya tarnaır}le sü 
kunet bulduğu gözüyle bakılamamak
tadır. Deniz gene kabarık bulunmak -
la beraber tamamiyle seyrüsefere mani 
olacak kadar değildir. 

Yeni kaza haber leri 
Bu sabah Karadenizden yeni bazı 

kaza haberleri alınmıştır. Bu meyanda; 
Ağvanın Fokall.ı köyünden Mehmet 
Emin oğlu H asan kaptanın 30 tonluk 
kayığiylc 7 tayfa, gene Ağvanın Kan
dıra kazasından Damat Hasanm kayı

ğı, Eşref kaptanın yed.:. tayf asx kaybol -
muş ve boğuldukları anlaşılmıştır. 

Bundan başka, fsmailin Dervi' mo
törüniln 4 tayfasının boğulduğu da 
t~bit edilmi§tir. Boğulanların ceset -

lerinin bir kısmı henüz meydana çık • 
mamıştır. 

Serfez körfezinde sılaşmış olan dört 
yelkenlinin vaziyeti 'dün Hora tahlisi .. 
yesi tarafından tamamen emniyete a
lınmıştır. Verilen emirle Hora yelken
lileri beklemek üzere dün gecey,~ orada 
geçirmiştir. Bugün yelkenliler yola de
vam edebilecek vaz!yettedir. 

AskerliK 
dersleri 

Kız talebelere dün 
verilmeğe başlandı 

Hükumetin bütün orta mektep, lise 
ve yüksek mekteplerde kız talebenin as
kerlik dersi görmeleri hakkında verdiği 
emrin tatbikma dün başlamr§tır. Yeni 
tayin olunan askerlik dersi muallimleri 
dünden itibaren .dünkü programlarında 
askerlik dersi bulunan mekteplere gide
rek derslere başlamışlardır. 

Yedinci sıruf tan başlrya\:ak tieralcr 
haftada bir saat olarak göstc.rile<:ektir, 
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Tarih konuşriiaları 2'ış Si~: 

Kardeş Ir8nın 
Hariciye Veziri ••• 
Hoş geldiniz ! 

Tarih sergisinde 
Attilanın definesi 

Esli.i kitab~ 
G .EÇM!Ş asırların mu fi 

ni • gerek Yunanlılatl 1 
tinleri, gerek daha sonrakileri tılr, 
ken itiraf edelim ki bir ba!İ ~ 
gün bizi rahatsız eden bir d. ~ 
sediyoruz. Bizim bildiğiınl~ 1 
§eylerden haberleri yok; biti ,Ş 
gibi gözüken bir alemde heJ' lif 
tamammış gibi hareket ed~yo~ Yazan : Şekip Gündüz 

A LAHAZRETl Hümayun Şehineah Rıza Pehle\i'nin yinninci asra bah. 
ş~ttiği büyük bir mucize suretinde telakki ettiğimiz modern lran'ın 

büyük siyasi şahsiyetlerinden biri, yani lrunm Hariciye Veziri S E. Samii, bu 
sabahtan beri Türk Devletinin misal iri olarak ş.hrimizde bulunmaktadır. 

S. E. Saruii, yeni Iranla başbyan yeni lran diplomasisinin şefidir ve lran 
aiplomasisi nekadar Rıza Şahın eseriyse S. E. Samii de o derece Rıza Şahın 
eseridir. 

Ala.lıazretı Hümayunun ne yorulmaz. uı;anmu bir sabır ve tahammülle 
talışarak Kaçar saltanatının tranı mah \'a sürUkliyen bütün köLUlüklerlni or -
tadan kaldırdığı, bu saltanatın Qütün fena ızlcrini ne büyük bir dikkatle silip 
süpUrdüğü, Türk milletinin iyice malfl mu:iur. Rıza Pehlevi ayni saljanatm 
hiçbir mana ve mantığı olmıyan dıı sı yasa uşullerini de öylece ortadan kaL 
ilJrmış, silmlı ve sUpUnnUştUr. 

BugUnkU Iran ordusunun, 1ran aan ayiJnin, 1ran killtUriinUn, lran donan.. 
rnasmın ve Iran tayyareciliğinin nasıl yeni baştan kurulup çatıldığını bilL 
yonıak, İran diplomasisinin de Ali.hazreti Hümayun tarafından öylece yeni 
ba§lan çatılıp kurulduğunu bilmeliyiz.. 

1 RAN diplomasisinin • evvelce demuhtelif "eeilelerle söylediğimiz gibi 
- Türk diplomasisi ile olan mu nuebetinl "diplomasi" tabiriyle ifade. 

~e imkan yoktur. Tfirk diplomasi.linin lran diplomasisi ile olan münasebetle. 
rinl sevk ve idare eden zihniyeti de "diplomasi'' nln umum! manası \'e man. 
tığı içine almak milmkün olmadığı gibi. 

Devletimizle modern İran devleti ar asında diplomasi, basit bir formaiite.. 
aen ibarettir. İki taraf biribirine aefar et heyetleri gönderirler, biri birinin 
muhtelif iklısadi merkezlerinde konsolosluklar kurarlar. Fakat bu te§kilatla. 
rm bUtUn igleri ve vazifeleri, iki tarafın sadece dostluk konuşan ve daima 
müşterek olan arzularını ve temenniler ini biriblrine bildirmeye vasıtalık et
mekten ibarettir. Öyle ki AtatUrk nezdinde bulunan İran Büyük Elçisini ve 
Şehinşah nezdinde bulunan Türkiye BUytlk elçisini temsil ettiği devlet kadar, 
nezdinde bulunduğu devletin de dlplom ab addetmek milmkilndilr. 

(Devamı 6 ıncıda) Şekip GUNDOZ 

iAD-illll -oı-----------
Münakaşa devam ediyor 

{ldamlanna alt olanların araamda anılacak.. 
ır. FGlu_..llWiinit kUV\'eUerinl Alman. 

)(ad& mobl~ ~tir- Şimdi halbuki bu 
kuvveUer dQnyanm her tarafmda lı&rekete 

gelınlfUr. 1taJyada, Japonyada, Avuaturyada, 
lılacarlatanda, Polonyada, Brezilyada ve TUr 

GöbelAln NaJ'.I kongre&lndc söylediği nu. 1 tukta TUrkly~yt Nul Almanyanti aalmda ı 
g8stcrme.lnc taııarinntu ~Y• Tllifr: P- l 
zetclerlne IQumhdrlyet,. ~ ~ 
mW edmıcmesl yüzünden çıkan mt>n+• .. 
devam ediyor. Göbelsin ll37Jedllt aatuırta 

mDDAbpya 8fıbep olan kuma 1Uclur: 
"Almanya, dünyanın düımanma (bol,e.. Jdyede, mUC&dele, Sözle görWebllecek gtbl 

vtzm) karp isyan etml§Ur. Almanya oau bir bqlamııtır.,. 
~katı wrette matlQp edecektir. KanaatL GabeW.n 1ııa .UıJ~rfne icap eden cevaplan 
ml.z ve arzumuz budur. (llaber), (Tan), (Kurun) ve (Akpm) p. 

Führer, bizi bu tehlikeden tam zamanın. aete~rl l'CJ'clUer. Yalnas (Cumhuriyet) IM'll 

da kurtarmak 11zere gelmlfUr. Eğer bundan çıkarmadı, hatta lııaaonla d& kalmayarak Gö. 
:100 eeııe aonra da tarlh ya.zılacak 01111'1&, belee lııleum ettikleri itin bu pzcteltrc 
FUhrerln adı, garp medenlyet1nfıı bUyUk cattr. 

" Biz vaktiyle Faşizmin aleyhinde 
bulunmuştuk .,, 

CUMHURIYET'de yazdım ve...Cerınen ırkının U.tünlllğü davaııı. 

BugflııJdl ''Cumhuriyet,, de Peyami Bala 
kendlslnl TII ıu:eteelnı tiyle tıemlze çakar. 
ID&k IAUyor: 

Bundan dBrt sene evvel, Alm&ıı faflmli 
için yazıl~ TUrkçc bir kitap gl5rmll§tUm. 
HIUer rejlmlnln TUrklyede propapndumı 

yapmak için neıredllml§ bir eacre benziyor. 
du. Hemen, gene Cumhuriyet ga.zetcalnde ve 
gene bu l!\ltunda o kitap aleyhtne bir yaı;ı 

nı gOdcn bir propagandanın TUrk topraklıı.. 
nnda ifl olınadıtmı anlattım." 

Peyami Satanın bununla a.nlatmak lsted.lll 
tu: "BI& dört ~ne en-el f&flun aleyhlııdt" 
bulunduk: btz4en tUphe eclllemez.,, "l"alnn 
blr nokta müphem kalıyor: Dört 8t'Jle en·el 
Nazı rejlmJ Almanyada 3·enı kurulmuıto Te 

o saman Almanlann ne propap.nda nnatt1-
lerl, ne ele propaganda için rımlş tahıılııatJarı 
\'llnh. Halbuki ılı9dl \'&ı.lyet ö3·le mi yaP 

" Cumhuriyet aynaya baksın ı ,, 
TAN' da 1 lekette faşist cereyanınm yUrOdüğUnU söyle. 

meal, bl.&1 fqtat devleUerln kuynığtln& bağla.. 
"Tan,. da bu meVDI Uurlnde Ahmet l:mln maaıdır. Biz bunu mevzuubahis etUk, gürUL 

'Yalınanm iki \"e SabUut. Zckerlyanm blr YL tUyU nedenııe, Cumhuriyet gazetesi kopardı. 
ıusı var. Ahmet Emin dfyor ki: Şimdi Göbela meseleırlne cevap vermiyor, nL 

Çok bUyük emekler sarfcdilerek 
ortaya konan tarih sergisinde ulusal 
tar:himiz bakımından birkaç makale 
ile anlatılamıyacak derecede kıymetli 
es.::rlere tesadüf etmekteyiz. Bunlar 
arasında biz yalnız kendi sahamıza 
taalluk eden bazı eserleri Haber o. 
kurlarına tanıtmakla iktifa edeceğiz. 

Tarih sergisinde bir vitrini de "At
tilanın definesi" adile tanılan ve ha. 
kikatlc Attila Hunlarına değil, Peçe. 
nek Türklerine aid olan eserler dol
durmaktadır. 

Bu eserler Macaristanda "Nagy. 
Sz~nt.Mikloş,, denilen yerde bulundu. 
ğu için ilim aleminde bu nam ile ta. 
mhr. Daha evvelleri de önce söyledi. 
ğin:iz gibi Attilanm definesi diye ta. 
nılırdı. 

Bu define Mncnristanda Toronytal 
vi!iıyetine tabi olan "Nagy.SzcnLMik. 
loş" denilen yerde bulunmuştur. Bu. 
rada Vuin adlı bir köylü evinin bah
çesinde duvnr yapmak için temel kaz. 
mağa başlamış ve rivayete göre bir 
demir sandık içinde 23 parça altın taş, 
tabak ve kadeh bulmuştur. Bu değer. 
li defineyi çok az bir para mukabilin. 
de iki Rum tüccara satmı§, bu Rum. t 

lar da lmparator Fransua Jozefe saL 
mı~lardır. lşte bu suretle define A. 
vusturyahlar eline g~miştir ki bugün 
Viyana müzesinde saklanmaktadır. 

Definenin Uzerlnde bir çok re. 
sim ve yazılar da vardır. Bu resimler. 
de Bi7.8.tl8 ve Sasani tesiri göre çar. 
pa.-aa da Orta Asya motifleri de çok 
barizdir. Me!eli. Selçuk Türklerinden 
Bulgar Türklerine kadar adeta arma 
mahiyetinde olarak kullanıldığını bil
diğimiz kartal resmi bu definenin üze
rinde de bulunmaktadır. Burada sıra. 
sı gelmişken ~nu da kaydedeyim ki, 
bugün Avrupada bazı kavimlerin kul
landığını bildiğimiz kartal arması bu 
kavimlere Türliler tarafmda.ö ge~ 
tir. Biltiln <.Almaıı tar.Uilerinla mıııte.;. 
biden kabul ve itiraf ettikleri v~hilc 
çifte başlı kartal Haçlı seferleri sıra. 
sında Selçuk Oğullarile temas eden 
A\·nıpalılar bunun neticesinde Selçuk 
Oğullarından bunu alarak o zaman. 
danberi milli arma olarak kullan. 
mışlardır. 

Definenin Ur.erindeki yazılar iki 
tUrlildilr. Birisi Yunan harflerile, di
ğeri eakl Tilrk harflerile yazılmıştır. 
Yur.an harflerile yazılmıı olan eserler 
de ikidir: Birisi Yunan harflerile ve 
Yunanca yazılmıgtır. Bir vaftiz tası. 
dJr. Diğeri iae Yunan barflerile ve 
TUrkçe olarak yazılmıştır. Bu tUrkçe 
ibarenin bugünkU dilimiWe tercüme. 
si şudur: Boyla Çobanın ikmal ettir. 
di&i bu tuı Butaul Çoban asmak için 
kullannu§tır. 

F.ski Türk harflerile yazılmış olan 
ibareleri ise, şimdiye kadar birçok i. 
lim adamı okumağa çalışmış ve bu bu 
susta pek çok eser neşredilmiştir. Bu 
metinleri evvelce Gotca, Macarca zan. 
nedenler de ortaya çıkmıştı. Nihayet 
Budapeşte Üniversitesi türkoloji Pro. 
fesörü Ncmeth bu tas ve kadehlerin 
U7.crindeki yazılan okumağa muvaf -
fak olmuf:tur Bu kablann üzerinde 
sahipleri~"ın i~imleri yazılıdır. 

Yukarda Yunan harflerile yazılmış 

'•Cumhuriyet gıı.zetes1 "memlekette fafl!L çln mUda!aa ettiğini söylemiyor, nuzveıtln 
llk propaganda.ar olsa biz derhal btına hücum nutkuna ka~ yapılan Japon propagaıt a111n. 
ederdik,. diyor. Bu gazeteye tavslyemlz, ayna dan ba.hactmlyor da, blzlm bu meaetcden bahl 
karşWna geçmem ve kendi kendini aeyret. etmemizin komünist propaganduı o!duğunu 
meatdlr. Görecektir ki, yazıları bqlfn aşağı ıkmak istiyor ı 
f .. lst Öl"U dll ... '" cl rf d E• aöyllyor. Bu suretle lo\n l!:\nden ç 

olan TUrkçe ibarede Boyla \'e Butaul 
çobanlarm isimleri geçtiğini kaydet -
mi§tim. Çoban sözü eski Türkçe bir 
unvandır.. Sonraları has isim olarak 
da k'Jllanılmıştır. Anadolu tarihinde 

..., .. ve ii' ..... c e ne uygun ur. oer bl ad&. b ok ı;:Urllk sl~-
ctdden fqiatııkle mücadele etmek fatlyorsa Böyle mUblm r dav u ç busun demek. 

re saklanarak acn §llsun. sen 
yapacağl ıay ayna karoısmda kendi kendlalle 111 şamlyata ~ökmek, kuvvet aıa.metl de~ll 
çarpışmaktır • ., \ ı tımat. terbiye.. 
Sah~ Zekeriya l!ıc §Öyle yauyor• ı :ı:aat alAmetldir. HAii~ aıyaat, ç 
"M:eııelenln dış yüzU de, iç yUzU ~ Nureın_ ı Bl olgun Certlcr gibi mühim davaları konuımıı 

berg kongresinde Herr Göbelsin bıztm mem. devresine gelmedik m Ti . ., 

FotoQrafla Türkiye 
KURUN' d 8 TUrklyenln güulllklcrlnl bir tek atbUm için 

Asım "U11, matbuat umum m!MIOrlUttı tara. 
fınd:ın tıkarılan ''l~ototrana Ttlrldy~ .. e.eı-1 
hakkında bir makale l·aUDJJtır, · 

Turlun noktaaından fevkallcle mllhlm olan 
yerde dnlma acı bir nokaa.nla karsd&Jtıfını 
söyllye~k yııusma baılayan A11m Uı dl;\"or 

ki: 
o gUzcl yerleri, o yerlerin güzelliklcrlnl 

yeril ve yabancı gözlere gösterecek propa. 
ganda eserlerinin yokluğu". 

"Fotoğrana Türkiye., albUmUnU görUnce 
bu nokaanm l;alblmde bıraktığı acıyı unutur 
rlbl oldum. Zira '•Fotoğrafla T11rk1ye., mem.. 
lekeUmtmı yalnız bir 1:8~estne alt gCzelllk.. 
Jeri göatormek itin ya,:ım:ş değildir; ~'\lkar.: 
da iıare~ et~ğim ı;!bi hemen hrrue:ı bl1tüıı 1 

de toplamıatır. 
Prop:ı.ganda bir sanattır; yeni TUrklycyl 

medeniyet Alemine tanıtmak için olduğu ka. 
dar memlekette gerek dahili, gerek harici 
Turizm hareketi uyandırmak için de bu ea_ 

natı ö:r"enmeğe muhtacız. "Fotoğrafla TUr. 
kiye .. memleketimizde tık defa olarak bu ııa. 
natta atılmı, bir adım, f~kat gerçekten bU. 
yUk bir muvatfaklyeUe atıımıı bir adımdır. 

Vedad Nedim Tör bununla ince znldnln 
bir sanat duygusunun en olgun bir eserini 

verml!'Ur. 
!c;loler Bakanı ŞUkrU Kaya da bu eaen 

vUcuda getirmek fçln yapılan gayreUert te,.. I 
vık. ve bu yolda fcap eden fedakArlıkla.ra nıtt. 
zaheret etmek ııurctlle bUyük bir himmet röı 

terml;ıUr. 

Hüsameddin Çoban Bey adını taşıyan 
tanınmıı bir §iı..hsiyet vardır. Boyla 

21 
PERŞE?tlBP.. 

IUlTEŞBlN - 1931 

Hlcl1: 13~ - Ş&ban 15 
08nf'tle dotuı• Oüetla batıp 

6,17 17,25 

Bat bozumu tırtmuı 
Vakit Sabah Oğte tktnd! /.kf&Dl Yaı..ı tmıal 

ue 11,159 u,M 17.m ıs.ıs• ,,sa 

\'C Butaul isimlerine gelince: Bu isim 
ler Bizans tarıhlerinde ıde geçer. Bu 
tar!hler bunların Peçenek Türklerinin 
rcı.;lcri o:duğunu yazmaktadır. İşte 
bundan dolayı bu definenin Peçenek. 
lC('~ ait olduğu kabul edilmiştir. 

Evvelce bu altın eşyanın iV • V iıı. 
ci ru.ırlarda yapıldığı zannedilmiş ise 
de, sonrakl arqtınnalar bunların IX -
X uncu asırlara ait olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. 

.A vrupanın ortasında Türk medeni. 
yetinin yüksekliğini inkiı.r edilmez 
bi: hakikat şeklinde ispat eden bu de. 
ğerli eserler hakkında Avrupa ilim. 
lednden Thomsen, Supka, Hampel, 
Dictrich, Pulszky, Meszaros ve Ne
rneth gibi bir çok ilimler kita.blar ve 

makaleler neşretmişlerdir. Bütün bu 
ara.~tırmalar göstermiştir ki Türkler 
Avrupanın ortasında mühim ve esas. 
lı bir medeniyet kurmuılardır. Bu 
medeniyetin en bariz şahitlerinden bL 
ri de işte bu altın eşyadır. Bire bu 
milli tarihimiz için bu kadar kıymet. 
11 bir eseri İstanbul da görmek fırsatı. 
nı veren Tarih sergisini kuranlara ne 
·- ... nar teşekkür etsek yeridir. 

H.KUMAN 

Kumarla 
mücadele 

Zabıta ,kahveleri 
kontrol ediyor 

Emniyet ikinci şube memurları ku. 
mar oynıyanJan sıkı bir surette ta.ltib 
etmektedirler. Memurlar, gayri muay. 
yen günlerde mektep mUdilr ve mual. 

limleri ile birlikte kahveleri dolap • 
rak kumar oynıyan talebeler bulunup 
bulunmadığını da kontrol etmekte • 
dirler. Talebelerin kahvelerde otur:tna 
lan ,.ıyasak 'Olduğundan ayını ıoynamı .. 
yanlar da kahvelerden kaldırılmak • 
tadırlar. 

Evvelki gün Tahtakalede Paçacı 
sokağında Demirin kahvesinde Ali, 
Hüseyin, Kazım, Nuri isminde dört 
ki~i kumar oynarken yakalanmış, 
Sullnnahmet mahkemesine verilmiş -
!erdir. 

Yapılan duruşma neticesinde kah
veci Demir elli lira para cezasına ve 
üç gUn hapse, oyuncular da beşer li. 
ra para cezasına mahkum olmu§lar • 
dır. 

Gayri 
mübadiller 
kongresi 

DUn toplanarak yeni 
heyeti seçti 

Gayrimüb&dillcr Cemiytti.nin bekle -
nen .kongresi dün yapılmııtır. Eminö 

nü Halkevindc yapılan bu kongr~. Ce-

Geçenlerde Anna Karemn 
yordum. Daha kaç senelik Jd~ 
da bile bize bir tuhaf gelen~ 
Mesela telef on olmaması ... .ıu;. 
renin zengin adam, avukatı 
başka biri ile acele kon~ 
yor, bunun için araba k i1' 
vakit kaybediyor: "Telefo~~ :ı.dıt 
mıyor?,, demekten kendimııı ~ 
ruz Sonra: "Sahi! o deviJ'de f.. 
yoktu!,, diyoruz ama it i,te' el 
yor, bir kere içimizde ba.yretı ;,_ 
ğumuza. inanmazlık başlanııf 
Balzac için, Flaubert için cJe ,o' 
onların şahısları bugün bizt ., 
rece bati gözüken bir kmııldaJl ~ 
reket diyorlar; bizim einıdi ~ 
saatte vardığımız yerlere onlaı' ~ 
günde gidiyorlar. Hele Jul~ 
gibf istikbal'i haber veren . 
larrn kitabları bizi güldürliyo~ 
kil onların harikulade saydılc '1' 
kine çekine tahayyül ettikleri 
bizim için gayet basit. ~ 

Doğrusu daha eski asırla!' ·~ ' 
rirlerini, meaelı1 Shakes~dt' 
cine'i, yahut Sofokles'i, Evri~ ~· 1 
kurken böyle telefon, şimend;?. 
yare eksikliği gibi eeyler ~ 
pek çarpmıyor; onlar bizden 
zak oldukları için ta.bi bul ~ 
hayat şartlarının blzimkilt~/. 
dığını kavramak için bir ga~ 
term~e mecbur olmuyoruz. ~ 
in oğluna telgraf çekmemesi • ._ 
imdad iltememeai bize BaJzaC )I'. 
balan kadar garib gelmi~.;/, 
kendine en yakm olan ~ 
far klan görüp hayret eder· 
çok uzaklapnıe r.amanJarda itt ~ 
dhniz de pek bilmeden - fa~ 
ziyade benzerliklere dikkat~ 
- Fakat UNLk asırların JJl '-' 
rinde de birtakım fikirler, _ '";.t# 
bizi rahatsız ediyor. Yun~ 
sareti, köleliği kabul etmesı, ~ 
peare'in asilza.deliğe in~~~ 
o i§lerde görülen din! peşın - '/ 
ler bizi ~ırtıv~riyor ... ~ar rıııl 
asilzadelıgı, peşın • hukfullle ,r: I 
dafaaya bile lüzum görmüyorl~ 
lan gayet tabit buluyor, 0 ;,.ı 
bahse bile kalkışmıyorlar. tşte ~ 
bizi §a§ırtıyor. Zamanımız ı:ıı~ 
terinin e8erlertnde eMretiJtı ,.~ 
liğin müdafaası bize o d~ 1'1". 

· Unkü u----"lcıa• gelmıyor :ç ? m ~ ı' ~ 
için olduğu gibi o muhaIT~l~ 6f 
tabii bir şey değil, onlar ıçiO 
mUnakqa mevzuu... ~ 

Bunun içindir kl ~c~k ~ 
adamlarının eserlerını, &t' 
ko.ptıra11ak okuyabiliyoruı. 

bize yabancı geliyor. ~ f 
O halde onları okumıyalil..,.J 

öyle bir şey !öylemedim: s. "1'f 
aıl onlar bizi zenginlettiri~ 
asıl onlar bize, kendimizde . ., tif'i 
lunmıyan fikirleri, hisleri:: ... .J 

lal Nur.nin riyaseti altında toplanmıı ve ze insanın ilerlediğini, n ~ 
evveli Cemiyet Umumi katibi, ccmiyc· düne benzemiyorsa yannJll ~_J 
t:n raporunu okumu§tur. Raporda ce· ne benzememesi lazım geldl " 
miyetin çaltımalanndan uzun uzun dirir. Yani insana, zaman ;t)t·, 
bahsedildikten ı:onra gayrimübadiller içindeki yerini as~~ J;.'f /. 
meselesinin mecliste mevzuu bahsolun- I dl 
duğu ve hükumetin bu iti radikal bir 19~ lirayı k 
tekilde halle:leceği ilave o!unmu§tur. kaybetti t'.. 

Rapor ckscriyt-tle kabul edilmi! ve -·" /.. 
Dün akıam üstü mat~,.. .. ~ 

yeni heyeti idare seçimine geçilmittir. hunde isminde bir bayaıı ıelC ~ '" 
Neticede Osman Faiz, Rauf, Huan den evvel Fmdıklıdaki tnönil ~ 

Vafi, Cafer Tayyar, Siirt mebusu İsmail tehi k(;feıinde 195 lira bul:, t' 
Şefik, Şahap Tayfur, Cemal, Galip, bunu Fındıklı poliı karakol . .J 

'Cevad, mütekait Hilmi, Avukat Kadri ettiğini söylemiıtir. ~tı ~ 
Epir idare heyetine seçilmi?;lerdir. Kayıp paranın sahibi Fıtı 

Macarlstanda 
mahkt\m olan nazller 

Budapeıte, 21 (A.A.) - "Tırpanlı 

Haç,, teıkilitına mensup 69 Nazinin 
muhakemelerini rUyet etcıekte olan 

mahkeme, BofObermeuyi'yi 26 ay ağır 
hizmete, ldiğerleorini de Ü~ cUn ili bir 
ay hapis cezasına mahkum etmi§tir. 

Heps-:. de kararı istinaf etmiılerdir. 

koluna müracaat etsin. · O 
ŞOphell guraıe 

bir Ulllm lı 
Küçükpazarda berber Y~ 

kinı üzerindeki bir odada '~ 
yatında Hüseyin dün geee ~..._ 
lü olarak butunmuıtur. :auıerr:...ı 
di belediye doktoru tarafın~c!U 
edilmif, ölilm ıüpheli ıöı-01 
cesedi morga kaldmlmııtrr' 



~!!.,lLıtrE 
Ba ~-1931 
... na ka/usa==== 

d ~\:Ok l'O~t agıtrn 1
1tt 1ıaı1.a 8 nı n yolu 

:ııu kuu e\'\-eı lat 
rt,e11 .... ~•dı.ıı: btrk llllbuiun kurtuıu~ günll.. 
~"4Qıı bUYUk aç G'lln sonra da cumhu-

12.. Ylldönurnu bayramını ya.. 
l!u 'Ve bu 

et hatt1.1 flbl ı, 
tııua arca, ayıa Yük gUnterimizln ııe,in 

l'tınızı re., l•te h 
!ir; ga • Yoruı.rnu v n rrpaıanmııı vU.. 
tur. VellflıJercıekı ı:ı § tuhtanmızı dinlendL 
tllı:ııer bu lhUYaç ~elenıne ihtiyacını doyu. 
cıo~ de tııeaca l'akkadar bUyUkttır ki böyle 
f:ldeıı b 6lller1ııcıa a1rn nıeydanına anıta 
llerııyenlr ltaıııeıııı:ı ı::•kaaı olduğu halde -
raatgeııı:ı haık kUtıem #?na, IOhJna takılıp 
dııtu haı lr kı Ş1illdtkı ntn içinde öylelerine 
daıtı lr:aı cıe llllızıkanın bir tııc gôndcr!Imlş ol. 
illi) lleı:ııı:ı Co§k 8eaine ve onun arkıunn 
Uı:ııt~~eııcllaııı1ıı e;nluğ'una kendini kaptır_ 
ll)ıa kaerını,Urı ~ rfnı değil kendini bile 
~ P11ınaıctan k en böyle bir taUı akın.. 

lerı ~atih bu ae cndlnJ klın alabilir kJ" 
..__ -.cııc k Vlnc.u g11n} • 
vıı tlb! illmi§ ki erde bile gönUL 
~ k ta"allııa.rı ı:;:aeıer de Yok değildir; 
lerfnıııll§lllaJc ltlııdlr ;tarmak, onların lmda. 
'~ 1 Var; bu ha 1 birçok hnyir cemiyet 
bııcaıcta !:lı:ıcıc Yüı:cıuiur cemiyetleri berkesin 
rııa~ aur katınııııarı d böyle günlerde köşede, 
l'e dQ euıe rtu UııUncrek "rozet dağıL 

' JlcU111 eı:ııerı ıı 
q~ b erı de dl evap Ve haytr işleme 

lııeıc taulı buttın bu dUrnıe YC>llarına ııav&§ır. 
~d!Otuz: faka~zet dağıtma i§lne 11!§. 
bıt haJ -"112 rezet Ylltılııı antaşılmasm · 
~le t e, Yola llOk tevzıı l§lnl daha veri~ 
t~1:Ydlllanınak ~ak ve Yapılan f§ten daha 
şıııı:ı. tllrnıektıe Yardnnı da o niııbette 

~eııırı. bu lote gar:~ 
llııılltı · .\tııadıtı B'llnıuz eluılk tarafı 8Öy 
~~&rozet~ töre herhangi bir bay. 
~ Uerı 'Ve tıtacak olan ha;>ir cemi 
tıı~~ltn •on/ara topıanıa kutularını 
~ "• bat vura'.:.ac;;ıa. hatta flk okul ço. 
~- lcaıı b\ı C.:OCukıar d ' iııUYe.ne bunları verL 
"'11~ ı.:: dolll§arak a 0 gUn sabahtan akşa.. 
~~tlt 1~ ed!.vorıar.topıayabnd1kıer1nı gö. 

,~ oı C.:ocukıard 
u..._ · ~ ll)Or ki tö d an hazan o kadar klL 
~"Ot: 'tıa~t laknıak 1~klerı ktrnııelerln yaka 
,iıttı,111 ta baıı daı adeta üzcrlerlne atı. 
,. Jtıı~ korkutuy G'tn klınııeıerı bu ani ha_ 
tr:ıııı..... l'attaıcı orıar. Bu ııebeple bu ka. 
a.._ --~ IA- Ç<>cukıa bu 
~~a: liu "'l:llndır. rıı gibi l§lerfn 
ıı.e laı....--::" it için ilk 
~ ıtrfı:ı-~ da ti değiı batta orta okul 

tıl'l4. ltıı ~de llae talebelerinin ve 
11..~ıı ~h~&de e" tnın tercihi, makııadı da. 
'" btı "Qlllıtızı "er. 
8oıı lı~lrÇolt kereve iddiamızın dotruıugu. 
ltcrtitıe t~lııl lcurt g!SrdUk ve bllhaaa bu 
.~. l:!lıı it. uıu, bayramında bir daba 

l&\ı~-.J:eçec ~ lltı a 
Uıı~ ~it Olaıı -~~•dil§ Bcyazıddan Tak. 
~J>' "'1,tlııı llcaınde J; &'örmek için Beyoğlu 
~ ~ bıı ltcıcı:ı Ctk gazınO<!a oturuyor. 
~ ı~lıı ll:Uııı :nı1nt: btıyUk caddeye sapar 
~ ~ bepltı:ıızı r laratıntıaı:ı ka?'§ılan 

~~raaı.ırı ı:ı de götuaJert rozetlerle 

' kaı..... ~Yını tauı ' li<te:ı ""'ta aYalt taUı ve göğııilmU:ı 
'la~ ta lonr bt~ta ııeyredlp yerlerimize 
, a 0ı:ı l ın cıgara YorG'Unluk kahve.si ıs_ 
-~ ~it ~· on 1lç ~ızı lellcndlrdlğimlz 
~ bır baıı ltılt, gayet llrnıda fistU, 'ba§ı eli, 
' ~oı-cıc1;1 tın kıt karvıdlcr yUzıu, kn:ıkeuı ttı~ ""'- fle bo-. llltza dikildi· kırmızı 
~ ~'tt aı " .. una tJ • 
t il 6ı:ı11ı:ı arak ınaaa aa tı acpetten bir 

t~'ııılıt1e e bırer tan lllll üzcrıne ve hepi. 
...... oarcl'tlc? bJrı eıııe e koydu .. 

t> ltep1~'-· Ynkaaındakl rozeti 
l,}'~ft- "<..lll d 

...._ .._.,,k oı e var k 
li<ı: lıtı tn...~u. F'llkat UçUk hanım! 
,, l'a btı · ~«ettnız hemen· 
"olta tı "e oı..a • 

be' lıcıııın l'aeııtı Yeter· olmaz mı ki? On 
~ lliıtteıı •lıe bir b' eter bozukluğunuz 

"dtı lonra l... - edJyeın olııun ' 
c:ıu -na v0 dJ • 

bııq. llrı.ı:ı fer arkadaşlara 
da ~~: ar;a~ Ya''ru 
~~ k\ır:dllfı..r<2aı:ı SUııu nasıı reddede. 
'tıa' lt~ : l>ara kutubazıaı be§er, bazısı 
~!ta.,.:'ltıı bo:: bat "'1rd:~a attı Meğer 

._:'llıtt ttı k Parııa tu arkad&§unrzuı 
~'Sll:tu ~~ bir yı~0knıuıı; cebinden 

ı.~ • llrıtıı:ıı r 1llııııı:ı., 1 bcı kuruıtuğu: 
tı~ 'ltııt12ı:ı:U !toydu v; 

btıc' 'lçı ktç1zıe atı:Cn de Yirmi beşliği 
tııa-. !tat etıı Uçuk tııı. erıııce hepimizden 
~ııtcı 'da tn, lctıcuk nırrı gUıdu, 
kıırıq 0.raııto 0turanıarıbayan gazinoda her 

ltu t~lıı r "'c bu ııu lat1ı dili ve güler 
~:ı~k bıı.y::ıYorııu. l'elle herhalde birkaç 

ıı ~ıı Ç•'ttı ... , btıtJlı:ı rııııa 
b llıı~ trıııı aaııa J>enecrcn atarı dolaşıp ga. 
lre1t Ilı? Şu Yarak b in 6ntınden geçer 

l1J oı t1112ıerı •atrrıarı h:ı 8c1AınJadı -
ı,aı lll<ı.e ll1Jı11 okuııukt . 
• ır Itır.,' lktııe, e toıct da an sonra mlL 

etu~ını tıtına işinin na... 
'J' dtıı.ıtınıneğe hacet 

t~f)._lll Hiheyin Rifat 
Qba .. ,., kaı -

k ~~l'ik·· tısıı h dıra:ı 
}l~Ct ;:de \'alı l 1'99 Z' 8 r 

dıde · . ehnıc . trıeYda 
cfYa ltı h dın c..,· Ilı caddesinde 
t ÇtJ •taız ınc dU 
arar ltıısıa gil'lni n saat on 
tı ı. .,•ncıarı r ı.rdır. liır §, elbise ve bazı 
t .. otrtıil. ;ılıı;\tl sı2Ja 
ilr et "'t• it lricen , ,_ r evin arka 

li rt\i~lit, Cfldilerirı ude,..çi Ali bunla-
ta ı:-aııı c u rrn l ha111 ar ıh a annı ih-
~c~ip ~h:-ı k.ıı~. tıı ~a ald 
li ~\· •t 'll- ırış 

'trıı1 al'a .. ~ı bet . etmeyip 
ıt,. a.r.a "C" •Çı ta· 
.... :tc \llln tı t..rı.ı bi,. oancasını l 
lı, tde , t~. .. rf" ,. , 

l' I> k '-:Uz.. 1:\ &ıı ltvrL • 1 •ttnıştı~. 
·ile:... ...,?!ıtır u;~.. .. 1 . 

""~t :r • ll . ..... o uı:- 1 
ır. al:t • . 

ıı.;Yımdeki j 

~"'.'~ '( .ı 
.._ .~::- · ;~' 

.. ~·. 

Ga"latanın Karcıoğlan solw.ğı tanı bir ofomobil mc:xırlığı olmu§fur. ( 

Jstanbul konuşuyor! 

Galafanın arka sokaklarında 
Kendinizi bir kurunu vusta şehrinin 
sokaklarında kaybolmuş sanırsınız 

V aza ın : Haberci 
(Bat tarafı dün çıkb) 

Otomobil huııdacdan dertlerin! an
latmağa şöyle devam ediyorla.rtlı: 

- Piyasaya mütemadiyen yeni oto· 

mobil çıkması bizim de i~ft:ıizi bozdu .. 
Çünkü &attığımız parçalan:ı yüzde 

doksan dokuzu 930 &Cnesinden evvelki 
modellere aittir. Halbuki o zamanın a

rabaları teker teker piyasadan çekili· 
yor. Herkes yeni yeni araba çıkarıp es 
kilen:~ daha bir hayli kullanm."Jc kabil
ken hurdaya çıkarıyorlar. Tabii bütün 

eski arabalar hurda olunca da mey
danda hurda parçalar alacak müşteri 
kalmıyor. 

Son zamanlarda parça satışımız o 
kadar düştü ki, yavaş yavaı mecbur 
oluyoruz,bütün parçaları bnp kölçe 
demir halinde satmağa .. Tabii bu da bir 
yekun tutmuyor .. 

Bazan yeni modellerin de parçaları 
buraya düşüyor amma, garip değil mi, 
bunların da müşterisi bize u~ramıyor •. 
Doğru acentalara gidip l)r:ıdan aluror
lar. 

O zaman sorJum: 
- Yani vaziyetinizden ~:kayctçi mi

siniz? Halbuki bana en mlil:emmcl işin 

hurdacılık olduğunu söyledşlerdi. 
Hepsi rfrden başlarını sallayarak bu
na it:raz ettiler ve içlerinden birisi ce
vap verdi: 

- Sizin söy!cdikleriniz esle-.: günlerin 
işi idi bayım.. Şimdi geçti, artık o za : 
manlar .• Maamafih halimizden şil:ayctçı 
yiz demek te doğru olmaz. Tanrıya 

bin şükür rahat geçinecek kadar kaza
nıyoruz. Fakat öyle fevkalade bir ka
zanç temin ett'ğimiz yok .. 

Hasb:hal ederken, hurdacıların ber
bat derecede bozuk kaldırımlı scbğı -
nın temizliği de nazarı dikkatimi çek 

mişti. Bu noktaya temas ettim: 
- Maşallah, dedtm, sizin cacM~:i 

mükemmel temizVyorlar. He& haldt- çop 

çüleriniz pek hamarat.-
- Bu hususta ş\kayetçi değili? :m· 

ma. doğrusunu töylemek lazım g : lır -
se bu temizlikte esnafın da büyük bir 

hissesi vardır. 
Tam bu sırada sokağın öbür başın -

dan bir patırd? koptu. Baş•mı çevirip 
baktım . Evvela güle eğlene. gelen ço
luklu, çocuklu bir kalabalı!:tan baş~a 
b:r şey göremedim .. Fakat yanımdakı -

!er: 
- Buranın meşhur paşasi geliyor .. 

Size adamakıllı bir iş çıktı 1 
Diye anlat:nağa başladıkları zaman, 

yaklasan kalabalığın ortasında bu sa -
tırlartn arasında resmini de göreceğiniz 
pek gar.:p bir adam beliıtdi. Başm~a 
binbir çeşit armalarla donanmış gar.p 

bi: kasket, boynunda çe~it ieşit bon -
cuklu bir alay gerdanlık ve tesbih, 

sonra üzerinde şekiller bulunan teneke 
parçaları ve bütün bunlardan başka 

dalya ceklinde etrafına yuvarlak. ma " 
et'ketler ilişt:rilmiş bir tas asıl yclr. 

Bir elinde kocaman kalın bir sopı. 
diğerinlde çok tüylil bir kücük kön,.k 

tutu rnrcfu. 

GaZatanuı Kımom vıı~tai 

Bize yaklaşıı1ca, hayvanı da bıraktı .• 
Bir kumandan tavriyle bağırdı .. 

- Hazır oll. 

Köpek bu sözleri derhal anlamıştı .. 
Kulaklarını büzdü ve yürümeğe hazır 
bir vaziyette ayaklarını c1,:mdik gerdi .. 

O zaman . earip adam tekrar söylen
di: 

- İnsana bedava ekmek vermezler •• 
Haydi bakalım işe ... 

O yürümeğe başladı, köpek peşini 
takip ec',:yordu. Onlar b:ze doğru iler
lerken, yanımızC:akilerden birisi bir ne
feste izahat verdi: 

- Bu adamcağız, bizim semtiı1, hat 
ta yalnız biz:m aemt.:n değil, bütün ts
tanlY.ılun meşhur meczuplarından biri
dir. Kendisini paşa sanır ve iki köpe -
ğini kendirfoe asker yapmıştır ı Onlar
la boyuna talimler yapar, kumandalar 
verir. Hatta bazan birini arabaya koşar, 
öbür küçük köpeli de arabanın üzeri -
ne bindirir, cadd(l]erde resrrigeçit yap
tırır. Ve bizlerden topladığı beş on pa
ra ile de kend:sino ev yaptığı yolun 

Galatamıı hurd.acılar 3emtiniıı meşhur 
l>:r fİ'['f: T'rr..,.,!. 

so7:aklarmdaıı blrl. ı , 
~ 

başındaki boş arsada duran eski bir oto 
büs karoserisi i~hlıde geçinir, gider. 
Tatlı dilli, zararsız adamdır. 

Karşımdaki son kelimeyi söylerken, 
paşa hazretleri de ! önümüze kadar 
gelmişti .. Bizim grupu şöyle h:r süzdü. 

Sonra aralarında yabı:ı :ı görürtcc) ha
zır ol vaziyeti alıp, sert bir selam ver
di. Kendini takldim etti. 

- Ben buranın paıasıyım • 

Bir kaç dakika, onun, köpeğine muh 
telif hünerler yaptırdığını seyrettik. 
Hayvan perendeler atıyor, bastonun ü
zerinden atlıyor, ve adeta cambazhane

de imiş gibi marifetler yapıyordu. Bu 
iş bitince paşa tekrar bana döndü. Kaı 
ketini çıkardı. El:mc doğru uzatarak, 
gene ayni sert sesle: 

- Malüm ya, bedava eğlence olmaz, 

dedi. 

Kasketi içinebıraktığım bir kaç ku 
ruşu itina ile cebine indfrdikten sonra, 
gene köpeğini peşine taktı. Etrafına 

toplanmış olan mahalle çcx:uklanyle be 
raber geldiği istikamete doğru (.!erle -
di, gitti. 

Burada, bizim yapacak h1şka işimiz 
kalmamıştı. konuştuklarımıza, · veda. 

ettikten sonra Hurdacılar caddes.~nin 

Tophane istikametine uzanan kısmına 
doğru ilerledik .. 

Yürüdüğümüz sokak tramvay cad 
desine müvazi idi. Sağ taraftaki bir 
kaç sokak burayı tramvay yoliyle l:fr 

le§tiriyordu. Eskic!t-n Şerb~thane. şim
di de Birahane sok<:ğı ismini taşıyan 

yol. vaktiyle bütün sokakları umumha
nclerle dolu olan Cafo!ada şimdi pek 
ender1eşen bu çe~.=t sokaklardan birisi 

olarak muhafaza edilmiş, diğer sokak -
lar umumi evlerden temizlenmişti .. 

Karaoğlan sokağı diye bir yerin ö

nünden geçerken buranın hakiki bir o
tomobil mezarlığı haline getirildiğini 

gördük. 

Daha sonra, bir -eamanlar meyhane -
]eri ve scfahathaneleri ile me§hur Kili 
se arkasını e:ezdik .. Bugün bur.ılarda 
k~".11 _..._,: .. de ça1ı-,3n e11naf ııt~\ 
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M'iRn'lıNTARltl 
379 sene evvel bugün 

------------Scaı lgeır öD<dl tYı 
Har lllmde mvvaffak olan 

ve bilgisini ispat eden 
lllm için 'öyle derler : 
Oldükten sonra 

ebedileşti 

Scaliger 

Qok oırumll,ıar, çok bllmiıler için kul. 
Jazulaıı b1r ha;yll tabir var; 

Kiltebehhir 
Ayaklı kütüphane, 
Hezarfen 
:Vualre,. 
Bug'QD bile aramızda vakWe bu !ıılmlerden 

blrln! almıf Upler Y&§arlar, Fakat böyle 11. 
miıı her ıahumda keııdiıılni göstermlı ve 
her sahasında eııslz olduğunu iııbat etml§ si. 
m&1&r her millette vardır. Bugün, bunlardan 
birinden bahsedeceğiz: 

U8i yılı 28 nlaanmda İtalyanın Verona 
fehriııde doğan ve 1558 yılı 21 birlncite§tin 
günU 379 sene evvel bugün Fr&nBada ölen 
Scaliger (Jules C~)dan. 

Sc&llger'ln uğr&§bğt ve muva!!ak olmadığı 
ilim ycktu. Edebiyatta, hJkmette, tiyaziyat 
ta, heyette veaalrede.. Scallger ilk önce btr 
çok memlekeUerl gezdikten sonra 1152~ yılın 
da Ajer plııkoposu fle Franııaya gelmi§ ve 
gene onun tavassutu ile Fransız tcbcasma 
glrml1U. 

Her telden çalan ve muvaffak olduğunu 
llb&t eden Scaliger tıe, meohur simalara 
fÖhreU k&fltam4.4 herkeein ba§ardığt llim. 
lere çatmakla ba§ladı. Onları tenkid ediyor 
takat dlfer tan.tel& krymetll eserler de DCJ

rederek kendi llm1 otorlteslnl her' ··e göıı. 
terlyordu.Onun urt ilminde göstcroıgi nıku! 
her huauata devrin mevcut m&IQmaUarı Uıı. 
tUndeydL 

Rlyazlyatta da ayni vUkufia çalışıyordu. 

Latince olan De Emendatlone temporum adı 
fle yudıfı kltabmda rumt takvimi ısllh et. 

mı, ve yeni bir devir lhtıra etmişti. BUtUn 
yazılarında alaycı otme.kla beraber cahil ve 
lllm geçinenleri tahkir, tezyit ederdi. 

Alman imparatoru Maksmlllan taratın. 
dan kabul olunduğu vakit henllz otuz iki ya. 
tmda fdJ. İmparator genç tı.ıımın bilgisini 
takdir etmlıı ve kendlllno llUfatta bulun.. 
muıtu. 

Sc&IJger öldUkten ııonra da ölmedi. Bir 
mUelll! onun için §Öyle der: 

- Onun eııerlerl pek mUtencV\1dlr. Eski 
Alimlerin telitlerlııl mJlaheze için yazdığı e. 
1erler büyük bir luymet t&§ımaktadır. Sca.. 
Jlger öldUkten ııonra ebedtlcocn ııimalardan. 
dır.,, 

Scallgeriıı eaerlert kendisi öldUkten sonra 
Leydende birçok defalar ba.sıldı. Fransız, Al. 

man, lnglllz ve İtalyanca birçok eııerlerlnln 
mUteaddlt tabılan \'ardır. 

Niyazi Ahmet 

UIUmle tehdit 
Bayazıtta Fuatpaşa sokağında otu

ran kasap Mustafa dün gece polis mer
kezine müraı..:aat ederek Mehmet ismin
de birisi tarafından ölümle tehdit edil
diğini s<fylemiştir. 

Mehmet yakalanmış, karakola götü
rülürken cebinden bir bıçak çıkarıp ye
re atmıştır. Mehmedi götüren me
mur bunu eörmüı. bıçağı yerden almış
tır. Mehmet mahkemeye verilmiştir. 

ve namuslu ailelcr:n bc:rındığı evleıden 
ba.tka l.ıir ıey görünmüyordu . 

ilerledikçe, yürüdüğümüz yollann 
kaldırımları daha kötü bir hal aldığını, 
hele yan ıo!<a!<hır, tasavv~ırcn !cı.:kin

de bir çamur ve l'atak dt'.ı-yasır.Clen 
farksız bir §tkiY:le U7anıyorlardı. 

Ve tl Salıpazarının kurulduğu kıs

ma kadar ayni dekor iç~nde yürüdük .. 
Bütün bu harabeler arasında Kavil so
kağındaki bir akaWyet ilk mektebinin 
muhteıem binasını görmemiş olsa idik, 
kendimizi bakımsız bir Kurunuvusta 
1ehr1nin her tarafından sefalet akan 
sokaklarında kaybolmuı sanacaktık. 

!"" PEJ;tCt 
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Sevglllm Fransız dllbe.-1 Isvlçrede has
talanmıştı. Hestene~e doktor: 

- Verem! deyince dUşUp bayılmışım. 
- Teıekkilr ederim. 
- Yeni maHlmat gelinciyc kadar, da-

ha doğrusu vaziyette herhangi bir de
ğivklik oluncıya bdar burada kalabile 
ceksiniz. Balan az kalsrn unutuyordum, 
hizmetçiler geldi mi ? 

- Bu sabah geldiler .• 
- Baıka bir ıeye ihtiyacınız var mı? 
- Hizmetçileri botuna gönderm:JSi-

niz .. 
- Neden? 
- Ömrümde hizmetçi kullanmadım, 

bundan sonra da kullanmak istemem. 
- Fakat hasta karınız ev itlerini gö

remez. 
- Artık yeryüzünde benim dü§üne

ceğim kimsem yok .• 
-Ya kanmz? 
- Dün gece kat'i kararımı verdim, o 

nu bırakacağım .• 
Arkadag Aram yeıfoden fırlaılı, ve 

hayretten büyümü~ gözlerini bana dike· 
rek: 

- Anlayamadım, öiyebildi. 
- Anlamıyacak bir §ey yok .. Karımı 

ti'ırakmıya karar verdim. Hatta eve de 
ihtiyacım yok.. Bana uhsis ettiğiniz 
wlliyı da terkcderek tchirde herhangi 
bir pansiyonda bir oda tutacağım. 

- Sizin gibi bir erkek hasta kamını 
yüz üstü bırakmaz . 

- Bu mesele hakkında münakaşa et
memenizi rica ederim • 

- Siz çok garip b:r adamsınız. 
- Evlenmkele hata ettiğimi anladım. 

Hatamı tashi' etmek istiyorum .. BiltUn 
mesele bundan ibarettir. 

- Kararınızı ka:-ınıza nasıl bildere -
ceksiniz . 

- Bizzat kendim söyliyeceğim .. Ben 
bütün işlerimi kendim görürüm .• 

- Sizden bir ricada bulunabilir mi -
yim?. 

- Buyurun. 
- Kararınızın tatbikin: bir müddet 

tehir etmenizi rica e:!erim .. Hiç olmazsa 
kadıncağız hastaneden çıksın .. 

- Ben riyaklrhk yapamam.. İlk fır: 
satta karanmı kendir.:ne bildircceğım. 

Aram cevap vermedi. Tt"krar edada 
dolagmıya baılıyarak: 

- Bugün öğleden sonra sizi bir yere 
götürmek istiyorum. 

- İstediğiniz saatte gelirim. 

.- Nereye gideceğimizi bilmek iste
mıyor musunuz?. 

- Nereye isterseniz giderim. 
- Saat 14 tc sizi bura/da bekliyece • 

ğim .• 

- Tam 14 te burada bulunacağım. 
. Aramdan aynlııımız çok aoğuk ol':iu. 
Apğıda beni bckliyen Serki.sin ootmo
biline atladım. Arkadaşım merakla sor 
du: 

- Geç kaldınız, saat dokuzu geçiyor. 
Doktoru kaçıracağtmızdan korkuyo
rum .• Nasıl oldu. Dün akıamk: hadise 
kapandı mı?. 

- Zannederim. 

- Memnun oldum. Arkadaşlar ara-
sında bu gibi hadiseler iyi değildir. 
Şimdi doğru hastaneye gidiyon:z de 
fil ili?. 

- Evvela bir yerde bir iki lokma bir 
§ey yesek iyi olur, açlıktan bayıhyo • 
rum. 

Biraz sonra Serkisle beraber tr.: kah 
v~de oturuyorduk. Arkadaşım fsvirre • 
nın s""tü U :s u n • peynirini, yumurtasını 
~ethedere~ kahvaltı için bana :unları 1 
~vsiye edıyordu. Ben ise, gars'-'na bir 

~·'§e konyak getirmesini emredince, 

Serkiı dayanamadı ve : 
- Sen de bir ıayri tabiilik var ... Aç 

karınla kôynak içilir mi? Kendine kas
tin mi var? diye sordu. 

Bu !.tira:ıa cevap bile vermeden yanm 
ıu bardağı doluıu konyaiı yuvarla • 
ôım. Biraz ıonra ıifeyi tamamen botal· 
tarak: 

- Şimdi hastaneye gidebiliriz, de -

dim. 
Filhakika bütün cesaretimi. bulmut • 

tum.. Konyak yorgunlufumla beraber 
tereddütlerimi de iıale etm~ti. Oto -
mobille sür"atle hastaneye doğru i!u • 
!erken baıım müthi§ dönilyordu. 

Hastane müdürü bizi büyük lir ne
zaketle kabul ederek, dahiliyeci cok • 
torun birazdan geleceğini ve hastamız 
hakkmda mal<imat getireceğini söyledi 
ve ilave ett' : 

- Hastanız dün geceyi çok rahat ge
çirdi. Yalnız baygın bir halde idi. Sa
baha kadar sayıkladı. 

- Ne diyordu?. 
- Söylediği kd~eıerden bir rnAna 

çıkarmak kabil olmadı. 
"Bu esnada dahiliye doktoru odaya 

girdi. Mii.dür · bizi tal:idim ~elince, dok· 
tor, ka!larıru çattı ve ciddi bir ~:ı ile 
şunlan söyled.:: 

- Maalesef hastanızın vaziyeti iyi , 
değildir. 

- Hastıhfı ncymiı doktor?. 
- Verem. .. - ...... 
- Hem .de umumileımiı.. Cilerle -

rinden bagka, mides';nde ve barsakların· 
da da hastalık son derece UerlemiJ.. 
Bir mucize olmazsa hayatından Umit 
yoktur .• 

- Senatoryoma nakletmek dofru o· 
tur mu?. 

- Doğrusu bu vaziyette bir hasta
nın yerinden kımıldanmaaı caiz değil· 
dir. Bununla beraber ıiz b'.lirsinu. ıtk 
'devrelerde olsaydı, ıcnatoryomun fay. 
dası olabilirdi, fakat bu vaziyette Al
lahtan başka kimseden ~ifa ümit ede -
meyiz.. Bereket versin aklı baş•nda 
d:ğil .• Galiba kuvvetli hır heyecan 
geçirmig olac:ık.. . Bu heyecan netice
sinde ciğerindeki yaralardan biri patla· 
mıı .... 

- Dün ar heyecan geçht:l i .. 
- Demek ki tahminimde yanılma -

rruşım. 

- Kendisini ziyaret edebilir miyiz? 
- İlterıeniz ec\:niz, fak~t beyhude 

mütecasir olacaksınız ... 
Arkadagım Serkis, benim ceaam e

demediğim su•li sordu: 
- Zavallı k:ıdrn çolc çekecek mi? 

(Devamı nr) 

Bu2UnkO radyo 
AKŞAlt NEŞRİYATI: 

18,30 pllkla danı muatklsi 19.SO Spor ınu. 
sn.habelcrl: Eşref ŞcClk tarafından 20,00 Ce.. 
mal KlımJI ve arkadqla.n taratmdan TUrk 
muılk!BJ ve halk ııı.rkılan 20,SO ömer Rıza 
tar:ıtmdan arabca aöylev. Z0,415 tuıl saz he. 
yeU 21,115 ORKESTRA 22,I:ı ajım• ''c boru 
haberler! ve erteaı gtınUn programı 22,30 
plAkla ıı"'olar, opera ve operet parç4ları 
23,00 SON. 
BOKREŞ: 
18,ı:ı dana plAklan 20,2:ı Mandolin orke11.. 

truı 2ı.ı:ı Sentonlk orkutra kon.serf 28,00 
PltLk •• 
BUDAPEŞTE: 
20 20 lıtasyon orkcstruı 22,15 piyano 

1• ... nscrt 23,0~ Budapcftc konser ork~traaı 

14,15 cazband. 
V.ARŞOV\: 

ıs,ı:ı oarkıh koıaer 21,00 roJls orkeatraaı 
23,00 salon orkeatruı. 

1 Umumi bir heyecan uyandıran bir Ulm ~. 

Bu hafta r 

SAKARYA 
sinemasında 

büyük bir muvaffakıyetle 
gösterilmekte olan 

Vals Dalgası 
filmidir. Bu filmin uzun. GlNGER ROGERS ve FRED AST AİRE 
luğu hasebil~ sc:-.ns saallerlnc dikkat: 2 _ 1,15 - 6,30 ve suvare 9 da 

Amerika stüdyolara 

Açık saçık film 
Hazırlamakla meşguD 

Film amilleri, ahlaka mugayir olmamak şartile, 
kadın teşhir eden fılmler yapıyorlar 

BQrlesk 
tlyatrolarındakl 

Soyunucu 
yıldızlar 

StQdyoDaıra 
kapooanoyoır ı 
Amerilcadan ve Avrupadan gelen 

haberlere bakılırsa, Holivut, yavaş ya· 
vat (Ahllk taassubu) devresinden sıy· 
rılmaktadır. 

Uç seneden beri, yani ·• Ahl1ıkı koru
ma cemiyeti,, faaliyete gcç.tiğindenocri, 
film yapanlar, efkarı umumiye gözün
de fena bir not almamak :sin "uslu ço
culdar,, gibi har~ket ettiler. Fakat an
lagdan ı bu hal artık kendilerini bJktır
dı. Bugün, bilhassa Amerikada büyük 
bir rağbet gördüğü şüphesiz olan, açık 
veya milr:.kiln olduğu ndar çıplak ka 
dın tepir cde:ı filmler yaprnağa karar 
vermiı bulunuyorlar. 

Amerika hükumetini:ı yasak etme • 
sine rağmen milyonlarca insanla dolup 
boıaJan blirlesk ~iyatrolan, sinema di • 
rektörlerine anlatmııtır ki, halk müm
kün olduğu kedar açık kadınları ıey • 
retmekten hoı.anıyor. D!rektörlerin bu 
neticeye varııı, onları, ahlaka muğnyir 
olmamak ıartiyle açık fılmler hazırla

mafa sevketmiıtir. 

, 

Meri Varklayl, son 
kadın,, rollerin<U Bu tite en bUyük açık gözlUlilğU 

Fox kumpanyası göster:niJ ve blirleık 
tiyatrolarında bliyUk bit öhret ıvc "So" ta tıpkı buna benzer bir filmi ikmal et-
yunucular kraliçesi,, Unvanını kazanan mek ilzeredir. 
Gipsi Roz Le'yj angaje etmiştir. Yeniden çevrilen ''Mavi Melek,, fil. 

Bu genç ve güzel kadın, evvela Ame- minde, Marlen Ditrih malUm rolünU 
rikanın hır çok revü heyetlerinde çalı§· tekrar alm ·ıtır. 
mıı, fakat bilahare "soyunmakla,, daha Bette Daw.s, barlarda müşteri kandı-
çok para kazanacağını anlıyarak hür- ran bayağı b!r kadın rolü oynaıdığı filmi 
lcsk tiyatrolarından biti.sine girmi§tL. bitirmek üzeredir. 

Hakikaten de G:psi Roz Le kısa bir mUd Tekrar meydana çıkan ''Seksapel,, 
det zar(rnda bUyilk bir §Öhret ve bol bol modası sadece kadrnlara inhisar etmez. 

para kazanmıştır. ş.:mdi Fox kumpan - Baz;il Rotba.v, pek yakında, "Kazano-
yası, kendisine bir hayli yüksek ü::ret va,, filminde baş rolü alacaktır. (Ela· 
vermektedir. sen kend.1ıi de meJbur bir i11ktır ı.,. 

Diğer tara(tan, tanınmış bir sinema 
mütehassısı olan Daril Zanuk, bu gü
zel kadının Cin Harlovun ye~ini tuta· 
'ı.\lcceğini ıddia etmektedir. 

Gipsi Roz ilk filmini çevirmeğe baı· 
lam·ştrr. Tabii bunda, bilrlesk tiyatro· 
sunda olduğu gibi soyunmamakla bera· 
ber, bir bayı: açık vaziyette görünmek 
tedir. 

Fox şirketi direktörleri, onun bürlesk 
tiyatrolarındaki faaliyetini hatırlatma • 
mak için isır.foi de değiştirmeği lüzum· 
lu görınUşler ve ona Luiz Hovik adını 
verınıı!erdir. 

Sabık bürlcsk artistlerinden, H oli • 
vut §irketleri tarafından angaje t<iilen 
sadece Gipr.: Roz değildir. Onun tn 
bUyük rakibi olan An Korio da Huli • 
vuda celbed• lmiştir. Diğer taraftarı M. 
G. M. ~irketi, Ada Lconar ve Alma 
Brey'yi ang je ederek onlarla baz• tec 
rUbeler yapmaktadır. 

Jiln S. Kler ise, Paramunta girrr,:ş • 
tir. Bütün bu kadınlar ve genç kızh!r, 
bürlesk tiyatrolarının en mt!hur "ao
yunucu yıldızlar,, ıdır. 

Sinema unayiinin, üç f enedenbcrl 
mecburen gösterdiği ''ahlak taassu· 
bu,, nun artık ortadan kalktığına delA· 
lct eden batka emareler de vardır. Me· 
seli Greta Garbo · yeni çevirmeğe ba!J· 
ladığı filmlerde, gayet baf.!fmeırep 

metres rolleri almıgbr. Joan Gnwford 

Holivut, bu sene bilhsaa "Sek.apel,. e 
ehemmiyet veriyor. StUdyol<ır, meıhur 

çıplakları angaje etmekle kalmıyor, es

ki artiıtlerinde de "Seksapel,, i arıyor
lar. Meselci Doroti Lamur, Paramunt 
ıtrketi tarafından güzel se:.i için angaje 
ed:lmit bir yıldızdır. 

Halbuki tirl:et direktörleri binbir ri
ca ve israrla ve ancak bir hayli para 

teklif ettikten eonra, onu, üzerine gayet 

dekolte b'r elbise giyerek film çevir • 
rneğe razı etmiJlerdir. 

M. G. M. ıirketi, yeni bulduğu ) ıldız 
Marle Şelton "Sekupel,. kraliçesi o
larak i!An oiiyor. 

Doris Nolav ise, hakikaten çok caz.1p 
bir kadındır. 

Gertrüd Nisen, Jan Rocers, An Borg 
ve Glorya Dikson'a gelince, bunlann 
"hayvani cazibeleri,, le herkesi teshir 
edecekleri .1.ddia olunuyor. 

Diğer taraftan, rollerin oynaıulj gc
killerinde de, gayet serbest hareket e· 
dileceği anla§ılmaktadır. 

Holivut ıirketlerinin "Sinemanın be· 
lası saydıkları sanıürcü Heya, baıı 

&§k sahneleriJ1i menetmiıti. Artistler ya 
ayakta öpüfecekler, yahut ta bundan 
''mahrum,. kalacaklaı1dı. Fakat timdi 
bu korkunç adamı "ikna,, etmlt olacak 
lar kiı öpüı sahneleri tekrar her za • 

, .. 
mankinden daha büyük bir ' ıs 
filme alınmaktadır. ,~ 

Bu "ıerbeatt,, Simon s;ıno~ ~ 
çevirdiği bir filmde, bariz bıf 
meydana çıkmaktadır. Bu fil~~ 
yet canlı sadik bir sahne vardıf 
rada Simon Simon kamçiyle 
yemektedir. 

ar• 
Bu sene çevrilen filmler ti 

yeni beliren ve miltehaıssıslaf ti 
dan, mcgum kadın tipir .. : Marlel' ııP 
bodan daha UstUn olarak yara~ 
ği iddia edilen genç ve kıvrıl< 
fU göreceğiz. ır• 

Bütün bunlardan ba~ka, f ~ 
yeni r.:ımlerine mümkün oldui1' ~ ,...,, 
açık ve "cezbodici., isimler 1'0~, 
Meselci Şart Buaye ile Jan f'. 

fından çevrilmit o13n son f ılrı'el 
. der 

''mukadderatı gece tayın e 
konduğu tir türlü an1aşıınuY0'' /.. 

Diğer filmlerden bazıları ~O 
göy le isimler t'atımaktacırıar • JJ 

• bıP"'.• 
keli bir kadındır. (Halbulcı 1 ( 
te tehlikel1• kadın yok), e\'lel' .• iJ 

rısıır 
se onu mecbur etmiyor), e\' 1rı"' 
yapalım (esasen evlidirler).• c!Jtl 
giriyor (halbuki nvallı ~e d 

• ett 
koltuğundan kalkacak vazı)' ı" 

çok kadın, çıplak kadınlar, b&l I 

na gel! ve saire.. t" 
Yeni hazırlanan bir mıne de ,, 

ven:lmi§tir: "Sevdiğim kadıf1 ' ·Jil 
elimle, "Dük dö Vindsorun, :tJıl~ 
Jetine veda ederl:en radyod• 

olduğu sözlerden alındığı içiıı ~ 
bir cümle ol:ırak telakki edilff1e~ 

Hillba, bu sene ~evrileeelc~ 
r,:n, bilhaısa Amerikan fitırılt ( 

ıeriıi, açık olacak, güzel ""ı1' 
muğayir olmamak şartiyld z;,tt 
olduğu kadar çıplak kadın g 
tir. ·-----· Dünyanın en büyük fllml 

Maceralar Kralı BUFFALO BiLI-
DDn~anın en bUyUk artisti GARY COOPER'ln 

,JEAN ARTHUR ile beraber çevirdiği şaheser. TDRKÇE SOZLC7 

Pek yakında SARAY sinemasında 

s 



vardr. LS.kin bu ıon cihdi Mariye ıöy
lememeği muvafık buldu. 

- Bir tct.:rübede bulunmak istiyo
rum. Birinin izi üzerine tıpkı poliı ha

fiyesi gibi düımek .... 
Birdenbire, Mari, onu kolundan 

çekti. 
- Şey M. Klansi ... M uharrir ... Şüp 

heyi en fazla davet edecek ıahsiyet o 
dur ... Takip edelim. 

- Tiyatroya gitmiyclim mi? 
- Başka sefer ~i:ieriz. Tali bize 

yar olacak diye içimde mübhem bir his 
var. Şimdi birini takip etmek arzunuz
dan bahsediyordunuz. itte fırsat zuhur 
etti. Kim bilir, belki de bir şey keşfe

deriz. 
Mari o kat.lor ı.;anh ve neşeliydi ki, 

bu haleti ruhiyesi kaI§ısmdakine de si
rayet etti. Norman tereddüdsüz kadın

na uydu. 
- Söylediğiniı gibi ınsan bilemiyor. 

Yemeğinin neresinde başımı çevirme
den göremiyorum. 

- Bizim vaıiyetimirde, hesabı er
kenden g'örelim. O çıkınca arka,rndan 
çıkmak üzere aleıta hazır bulunalım. 

Bunu böylece yaptılar. Bay Klanıi 
yemefini bitirip de Dı:an sokağına çık 
tığı vakit, Normanla Mari de onun i
zinden yürlidiller. 

Mari: 

- Belki bir taksiye biner. dedi. 
Fakat Klanıi taksiye binmedi, parde 

süsünü koltuğuna almıgtı; ucunu da a
rada sırada yerde sürüklüyordu. Lon
dranın bir sokağından öteki sokağtna 
zihni alğın, yilrUyüp duruyordu. Ge
liti güzel yllrUdUfU hissi hasıl oluyor
du. Bazan süratli adımlarla ilerliyordu. 
Buan da adımlarını ağırtaıtmyor, bir 
denbire duruyordu.Bir ıefer, caddenin 
bir yanından öte yanına geçerken, kaldı 
rıırun kenarında durdu. Ralanti teklin 
deki bir sinemaya benziyordu. Bir kaç 
sefer, adeta bir zaviyeyi kaime resme
derek sokağı bir tarafından öteki tara 
fına geçti. 

Mari, bundan dolayı ümide düttU; 
heyecanla: 

- Bakın 1 - dedi. -Takip edilmek 
ten korkuyor. Bizi "ekmek" istiyor. 

- Acaba? 
-Tabii, yoksa bu ıaıırtmacaları ni 

çin yapsın? 

Bir ıokak dönemeçini dönün'.:e, 
Klanıi ile ldeta çarpı~tılar. Bu saatte 
kapalı olan bir kasap dükkanının ö
nünde durmuJ, Bay Klansi kartıki bi
nanın birinci katiyle allkadar gibi gö
rünüyordu. 

Yükıek ıeıle dedi ki: 
-- Mükemmel ... Al! .. Tuhaf ... 
Cebinden bir defter çıkardı. Dik

katle bu deftere not almağa batladı. 
Sonra hızlı hızlı ylirüdil. Islık çalarak
tan .... 

Bloonuıbury'ye doğru yürüdü. Za
man zaman başını çeviriyordu. İki 
genç takipçi muharririn dudaklarım kı 
pırdıttığını ferkediyorlardı. 

Mari: 
- Şüphesiz: ki bu aaımda yeni bir 

fey var 1 - dedi. - Bir fikri sabitle dima 
fı me§gul gibi görünüyor. Yalnız: batı 
na söyleniyor ve ne yıptıfını bilmiyo
ra benziyor. 

Bay Klansi, bir kaldırımın kenann 
da durduğu sırada, bizim amatör iki 
polis hafiyesi, onun hizasına yaklaş
tılar ve kendisini iyic: yakından tet
kik etmek fırıoatını buldular. 

Adamın yüzü ıoluktu; gözleri dıl
ğındr. İJidilmek ister gibi, yUkıek ses

le diyordu ki: 
- O kadın benimi: niçin konuımu 

yor? Niçin! ... Her halde bunun bir se 
bebi olacak. (Devamı var) 
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Bir çoklarınuzın çok ıevdifi kedi, 
iyi muamele görilrae cidden sadık ze-' . ' 
ki ve tatlı lir arkadaı olur. Kedinin, 
fare gibi, muıır. batı hayvanları imha 
husuıul'Jdaki faydası da malumdur. 

Kcdl, lilhaau di§i kedi, iyi terliye edi
lirst, kat'iyyen hınızlık etmez; öğreti
len hizmetleri bUyük lir 1&dakatle ya
par. 

Kedi, oyundan da çok hoşlanır. Bi
lindiği g~bi, kediler, geceleri daha i}i 
görürler. Sudan, soğuktan ve fena ko-

kulardan çok korkarlar. En sevdikleri 
yer, sıcak ve iyi kokulu yerlerdi.r. 

Kedilerin muhtelif c:inaleri vardır. 

Biz burada vahşi kedilerden bahıetmi. -
yeceğiz:. Bizi allkadar edeıu ev l:edi -
teridir. 

Ev kedileri ıki büyilk kısma ayırılrr: 
1 - Kuyruklu kediler. ı - Kısa kuy
ruklu kediler. 

Kuyruklu kedilerde muhtelif katt -
gorilere aynhr: A - Kıla ve dik ku
laklılar (Bunlar muhtelif renkLeııde o
labilir. Erkek hazan Uç renkli, di!i iki 
renkli olur.) B - Uzun tUylUler: (Yal 
nız bunlar arasında değil. fakat bütün 
kec',;ler içinde en güzeli Ankara kedisi· 
dir. Ankara kediıl k..ıar meıhur olan 
Çin kedilerinin kulakları dü5Uktür.) 

. Kısa kuyruklu kedi katgorisinde, 
Sıam ve Maleıya kedileri vardır. Bun
lar gayet zarif ve &lizel hayvanlardır: 
tüyleri gayet yumu~ktır. Bu kedile -
rin ekseriya yUzleri ve bacaktan siyah
tır. 

Buraya lı:oydulumut tablo ıi.ae ke· 
dilerin nevilerini gösteriyor:' 

1 - Vahti kedi. 2 - Beyaz ve boz 
renkte baıit bir ev kedial. 3 _ tapan _ 

ya kedisi. 4 - Gambi kediei (Ekseriya 

siyah renk'idir) 5 - Habeı kediıi. (Si· 
yah ve koyu sarı çlz&ili). ~ - Kap ke
di-si (Ekseriya beyaı: ve ırrtı kımuzım
tırak olur) 1 - Fransız: kediıi (Kıllan 
b!raz ıertçe ve ekseriya boz renktedir.) 
8 - Ankara lcediat (Kedilerin en gü -
zelidir. Uzun ve ipekUye benzer tüy • 
leri vardır.) 9 - Çin keldiıi (Kulakları 
diltUktür, her renkte olab:lir.) ıo _ 
Siam kedifi. (K'sa tüylüdür, suratı. ku 
lak ve bacakları siyahtır. Rcngf kahve 
rengidir.) 11- Man adası kedisi (Kuy
ruksuz olur.) 12 - Kaplur.1bafa tabir 
edilen kedi c:nıi (Muhteıu renklerde 
lekelidir.) 

Tonton amca 
berber 

5 

••Gönül öldü!,, 
dediler •.• ı '1 .... 1 

Akşattı oldu. 
Kararan semada, ufka inen sarı 

yüzlü yarım bir ay var. Eı:mer deniz 
de gümüşten bir yol... 

Bağlar arasından, sarı bir scrpan 

tin gibi uzanan patikanın en ıssız, en 
dar bir yerio:le, hiç tanımadığım, h:ç 
görmediğim bir adamla karşılaştım. 

Biribirini tanıyan ikl ahbap gibi mer 
habalaştık. Meçhul aclam beni ıd"kkat 

le süzdükten tonr~: 
- Zannederim yabancıu:ruz ! 
Dedi. 
- Evet! 
Diye cevap verc.llm. 
- Kasabamızı ne münaseıbetle teşrif 

ettiniz? 
- M uallimim. 

- Yaaaaa ... Meıılekdn§ız demek .•• 
-Memnun oldum .. 
- Evet, bir zaman biz de muallim 

dik .... 
Sonra, hızlı hrzlı kulağıma frsılda.dı: 
- Kuzum size benden bahsettiler 

mi? 
- Ne diye? 
- "Mecnun hoca,, diye ...• 
Bu isim bana yabancı gelmedi. Onu 

evveli ilkele başındaki gazinoda nargi
le tokurdatan bir yerli memurdan işit
miştim. Sonra, bir iki defa daha duy
dum. 

Gc.:enin bu vaktinde ve ıssız bir yer
de bir mecnunla karşılaşmak beni ür
küttü. 

O, omuzlarına attığı siyah pelerinine 
sımsıkı sarıldı. Biraz ileride ayrılan bir 
dağ patikasını iıaret etti: 

- Madam ki meslektaşız, size hika
yemi anlatmadan yapamıyacağım ... Be
nimle beraber gelir misiniz? 

Çekindiğimi görilnce omuzuma vur
du: 

- V:allatıi deli değilim - dedi - Her
kesin "Mecnun hoca., dediğine bakıp 
da beni deli sanmayınız .... 

Aklı ba~ında bir adama benziyordu. 
Müıterih oldum. Biraz ilerideki dağ yo 
luna sapdık. Refikim, ttah, düzgün 
bir ifadeyle hlk5yesini anlattı. 

. . . . . 
Ufukta kızılla§an ay yürüyor. 
Biz yürüyoruz. 

. . . . . . . 
• • • 

Bir bir hesapladım - diye başladı -
"Darülmuallimin,, i bitirip hayata atd
dığıının bugün tam yedinci yılı ... Elime 
bir iptidai muallimliği şahadetnamesi 
tutuıturup "muallimsin ! .. dedikleri za
man haşmetli bir kral kadar gurur 
duy.duğumu iyi hatırlıyorum. 

Ne silslü hayallerim vardı: Akde
niz sahillerinde, şahane gün c'~ ı·~· - · 
batılan ve geceleri olan, çok şirin bir 
kasabaya tayin olun~.:aktım. !>erin r 

sevgi ile bağlanacağım bu mini r; i 
memlekette sanki nişanlı hasretinin, ana 
baba, kardeş hasretinin acısını hafif
letecek bir sihir bulunacaktı. 

Yosun kokan meltem rüzgarım ci
ğerlerime doldururke:ı, doğduğum ye
re, nişanlıma, anama babama, kardeşle
rime fazla bir yakınlık duyacaktım. 

Yeıillikler arasında, taştan du~ar
lariyle yilkaelen mini mini bir mekt~
bim. ıaçlan örgUlü, ayaklan takunyeli 
küçUk kızlarım, mavi mintanlı, ayaklan 
çarıklı otullarım ol&•.:aktr. 

Mektebi bitirdiğimin ikinci hafta
sıydı. Maarif dairesinin loş kori.do
funda dolatarak mUdUr beyi görmeğe, 
şöyle hayalime uygun oir yere tayinimi 
temine çalıfl)'ordum. 

MUdilrlln kapısı yanında, iki ön aya
ğı çarpılmıt yayvan koltuğun içine gö
mlllU, kır bıyıklı ılıman odacının öniln-

Yazan: BEN 
de, döşemedeki bir tükrüğil sekerken 

arkamdan biri dilrttü. 

Müdürün un benizli, sıska katibiy

di: 

- Merhaba erenler r 
Dedi. 

- Merhaba kardeıim .... 

- Sana müjdem var •... Ama, muka-

b:lini isterim .... 

- İyi bir yere mi tayin olundum? 

- İstediğinden albı .. Ama, bir zi-
yafet ... 

- Hay hay... Çardaklı gazinoda 

sana bir rakr içirecefim. .. 

Kirli, çürük di1lerini göıtererek ıı
rıttı: 

- "xxx'' e gidiyorsun t, dedi. 

- O da nereıi? 

- Neresi mi? Mükemmel bir yer, 
azizim.... Bizim eniıte oradadır... Gön

derdiği mektuplarda methede ede biti

remiyor ... KilçUk milçUkmüı ama, bağ· 

lık bahçelikmiJ ... Ahalisi yapmanın yol· 

lunu bilen takımın.danını§ ... 'Akıa.m oldu 

mu çengüçağana gırla gidiyormuJ .. Ka· 

saba dı§ında bir subaıı varmıı, ömür

mÜJ... Hele bir rakısı varmrı ki, deme 

gitsin .... Ama, biraz uzakça ...• 

- Meseli ne kadar? 

- Eh dört beJ günlillc bir yolcu-
luk .... 

Maarifin, zaten basttğım yeri görmi

yecek derecede loı olan kori.dOl'ları zin

dan kesildi. Az kalsın hır1ımdan af lı

yacaktım. 

Nihayet bir gün, çaresiz, bu uzak 

diyara yollandım. 
BEN 

(Sonu yarm) 

Tarzan filmlerinde çok gördüğümüz 

artist maymun "Jic" yeni çevrilecek 
bir filmde rol almıştır. Bu defaki ka. 
dm arkadqr, reıimde gördUğUnilz gU 
zcl yıldız Eleanor Holm'dur. Yeni ar. 
kadaglann birlbirlerlnden aon derece 
memnun olduklan, retlmde de anlaııl. 
maktadır. 
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Lik maçları gelecek 
ayın 7 sinde başhyor 

Birinci kllme on, ikinci kUme de on iki 
klüpten teşekkül edecek 

Fikstür yeniden tanzim edilecek 
dç hafta kadar evvel futbol fede

rasyonu reisinin davetiyle İstanbul 
klüpleri murahhasları içtima ederek 93 7 
- 938 senesi İstanbul futbol fikstürünü 
tanzim etmişlerdi. Ayni toplantıda ge
çen senenin küme sonuncusu olan Hi
lalin ikinci küme birincisi Anadolu kJU
bile de otomatikman yer değiıtirmesine 
karar verilmişti. 

İstanbul mıntakası reisliği, federas
yon başkanının bu hareketini salahiyeti 
ne tecavüz addederek umumi merkeze 
müracaat etmiı ve birinci küme takım
larının - geçen seneki ikinci küme bi
:-ir1.:i ve ikincisinin de ithaliyle - on 
Öörde çıkarılmasını istemişti. 

Bu vaziyeti tetkik etmiJ olan Türk 
Spor Kurumu kati kararını vermi§. kj· 
rarı tebliğ etmek üzere umumi katip 
Nizamettini İstanbul.a göndermiştir. 
!Merkezi umuminin son kararına göre 
İstanbul birinci küme taktrriları on ta
kıma indirilmiş, ikinci küme de on iki 
takım olarak kabul edilmittir. 

Bu seneki birinci küme Galatasa
ray, Fenerbahçe, Beıiktaı. Güneı. Ve
fa, Beykoz, Süleymaniye, fstanbulspor, 
Eyüp ve Topkayıdan mürekkep olacak· 
tır. 

Geçen senenin birinci küme sonuncu 
larından Hilal ile Ana:folunun iştirak 

edeceği ikir1.:i küme ise; Anadoluhisar, 
Altınordu, Kasımpaıa. Galata Gençler 
birliği, Beylerbeyi, Doğanspor, Kara
gümrük, Feneryılmaz, Ortaköy ve Da
vutpaşa klüplerin.den müteşekkildir. 

Lik maçlan bu sene de ve bundan 
sonra da bir devreli olarak yapılacak 

baıtan dört takım milli kümeye gire
cektir, sonuncu kalan da otomat!kman 
ikinci küme birinı.:isile yer değiştirecek 
tir ki biz bu kararın doğru olmadığını 
iddia edeceğiz, İlk defa eski futbol fe-

Marsel 1il 
istirahat ediyor 

Vasat siklet dünya boks ıampiyon -
luğu ünvarunı elde edebilmek için A
merikaya giden ve orada Amerikalı Yu
nanlılardan Fred Apostoli ile yaptığı 
maçta mağlup olan Fransız bok-
6örü Marsel Til lir ay kadar istirahat 
etmek üzere kansiyle beraber halyaya 
gitmiştir. 

ŞmeJlng'lo yeni 
müsabakası 

1938 aencai yazında zenci bokaör Coe Lo. 
!ile dünya ıamplyonluğu için k&rfll&pcak 
olan Alman yumrukçusu Maka ŞmeUng, ikin. 
cttqrin ayı içinde olmall Afrikalı Ben Fomt 
ile bir müsabaka yapacaktır. 

derasyon reisi Hamdi Emin Çap'ın yap
mıı ol.duğu nizamname mucibince mil
li küme takımları birinci kümeden ayn 
bulunmuı olsaydı ve t ııtanbulun milli 
küme, birinci küme ve ikinci küme klüp 
leri ayrı ayrı ve ikişer dt>vrelik mlisaba
kalar yapmış olsalardı herhalde daha iyi 
neticeler elde edilebilirdi. 

Bu üç kümenin birinci ve sonuncu
ları da otomotikman bir şekilde yer de
ğiştirebilirdi. 

Bugünkü vaziyette milli kümenin 
klüplere ve federasyona mali menfaati 
dokunmakla beraber bu küme birincisi
nin resmi hiç bir titri yoktur. 

Bu seneki müsabakalar Mat.:ar muh
telitinin memleketimizi ziyaretinden 
sonra 7 ikinci teşrin günü başlıyacaktır. 

Bugünlerde klüp murahasları yeni 
futbol ajanı Abdullahın riyasetinde 
toplanarak yeni fikstürü tanzim ede
ceklerdir. 

Yunanistan şampiyonu 

Boksör Vasis 
Varın lstanbula 

geliyor 
Yunanistanın her sıklette birincisi 

olan boksör Vasis, Kiryako ile karşı. 
laşmak üzere yarın saat üçle Ro-

manya vapuru ile şehrimize gelmiş o. 
lacaktır. Fransa, İspanya ve 4roeri ~ 
kada yaptığı müsabakalarla büyük 
bir şöhret kazanmış olan bu yumruk. 
çu Türkiyenin en mukavim boksörü 
Kiryako ile Pazar günü Taksim stad. 
yo:nunda çarpışacaktır. 

Ayni günde Sc!iıml, Menaşe, Coş -
gun ve Fahreddin gibi tanınmış bok
sörlerimiz de müsabakalar yapacak -
lardrr. 

Orta sıklet 

Boks 
şampiyonluğu 
Meşhur Ameril:alı organizetör Mak 

Cey Kamp tarafından tert:p edilm!ş o· 
lan diinya orta sıklet şa::lpiyonluğu 
maçları şu tarihleı·de yapılacaktır: 

3 tkinciteşr.!n: Lokatel!i - Vuterı. 

12 ikinciteşdn: Fred Stil - Fred 
Apostoli. 

Saatte 272 
Veni bir 

kDlometrre yapan 

motosıklet 

Jtaly:ınıa meıhur motosittletçiıi Tanım ihundan bir müddet enel Der -
gamc - Breç;·a otomobil meydanında, lıu~uıi motosikletiyle yepbiı bir yarıı

t:ı, .-ue 272,064 lcilomctrolik bir m«'& fc kat'ederek dünya rekonmu kınmıtır. 
Resimde de gördüğünüz vcçhiic, 1'aruffinin motosikleti, tıpkı otonıoWllerdo 

olduflı g'11'İ, 'hasuıi bir profi1~jl" mahfuzdur. 
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Cumhuriyet 
bayramında 

Macar muhteliti Yapllacak merasimin 
·Bu ayın 29 unda hazırlandı 
Ankara, St inde de 
Isanbul mubtellll 
ile karşılaşacak 

Cumhuriyet Bayramı esnasında iki 
maç yapmak üzere memleketimize da
vet edilmit olan Macar muht~Jiti fut • 
bol takrmı ilk müıabakayı 29 teşrrn An· 
karada, Anaka muhteliti ile; ikinci ma· 
çı da 31 birinciteırin pazar güı.ü İs
tanbul, istanbul kan11k takımiyle ya
pacaktır. 

Henüz ı.:k maçlarına başlanılmadı

ğından latanbul muhtelitini kurmak bir 
hayli müıkül olacağını ijüşünen futbol 
ajanı bu hafta Kadıköy stadında bir 
hazırlık maçı yapılmasına karar ver -
mittir, bu müsabakaya birinci küme 
takımlarımızdan bir çok oyuncu davet 
edilm:1tir. 

Çağırılan bu oyunculardan kurula • 
cak iki takımın yapacağı müsabaka neti 
cesinde Macarlara karıı çıkacak olan 
İstanbul muhteliti kadrosu tesbit edi • 
lecektir. 

Ajanhğm daveti 
T. S. K. lıtanbul Bölgni Futbol A

janbğmdan: 

Cumariyet Bayramı münuebctfle 
mmıleketimize gelecek Macar Futbol 
takımiyle 31 Teırinievvel pazar günü 
istanbulda temıili bir maç yapılacak
tır. Bu maça hazırlık olmak üzere 24 
Teırlnievvelde aıağıda r.ainıleri } azılı 
futbolcülerin oyun levazimiyle Fener -
bahçe stadında saat 14 te hazır bulun -
malan tebliğ olunur. 

Fenerbahçeden: Lebip, Hüsameddin, 
Esad, M. Rept, Orhan, Fikret, Naci, 
Niyazi. 

Bet,:ktaıtan: Faruk, Hüsnil. 
Galataaaraydan: Salim, Eıfak, Ha -

şim. 

Güneıten: Cihat, Salahaddin, Faruk, 
Reşad, Rıza, İbrahim. 

Beykozdan: Safa, Şahap. SadC"ttin, 
Kemal. Bahadır, Turhan, Muhteıem, 

Hüseyin. 
Süleyruniyeden: Ruhi, Nun1, DanİJ. 
İstanbulspordan: Enver. 
Topkapıdan: Salahaddin. 
Anadoludan: Liva, Salih. 
Evvelce klüplere yazılan tezkerelerde 

isimleri olınıyan ve bu tebliğde isimleri 
yazılı oyuncuların da gönder.:Imesi rica 
olunur. 

Yunanistanda 
Noel tatlllerlnde 
Oç ecnebi takım 

~etlrlllyor 
Noel yortuau tatillerinde yapılacak olan 

spor bayramı tçtn Uç ecnebi futbol takımı 
gctlrUme.tne karar veren Atin& kJUplert, 
Oltmptyakoa tdarectlerinden birini Avrupaya 
g6nderınııur. 

Bu zat Parı. ve Romadan birer kJUple kon 
turat yapmııtır. Bundan 'ba§ka da Kacarla. 
rın meohur Fereqvaro§ klllbQ de aynı tarihte 
AUD&da bulunacaktır. 

ll'ereDfvarof Yunaıı.l.ltanda yapacağı iki 
nıUsabakadan eonra Maıtaya gtdecekUr. 

ı\:t.:RJDE: 

• Ankarada Belediye lktıaat mUdUrlUf{l 
lbtlklra karıı aıkı blr mUcadeleye karar ver. 
ml~tır. 

Bu arada otel, lokanta ve berberlerin fiyat 
il.ateleri yeniden tesbit olunacaktır. 

• Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Be§lktq kay. 
makamlıklan dahlllnde aırtta, ba.fta, omuz.. 
da ııeyyar u.tıcılık yirmi gün evvel yuak 
edllml§tl. 

ônllmllzdekl ay bqmdan itibaren geri ka. 
lan aıu kazad& da bu ıekllde ııeyyar aatıcı.. 
tık menedllecekUr. 

• A.nk&rada cumhuriyet bayrammda ya. 
pılacak seçtt t6renlne l§Urak etmek Uure 
tatanbul TOrkkufU parqUtçUlerinden 115 genç 
dQn Ankaraya gttml§lerdir. Diğerleri de ayın 
27 .Snde hareket edeceklerdir. 

• Avrupadan Mımra gitmekte iken ıehrl. 
mJze utr&Jnıı olan Kahire gazetelerinden 
Elmukatt&mm l&hlp •• ba§muharrlrt bay 

Cumhuriyet bayramının ne ıekilde 
geçeceği hakkındaki program tamamen 
hazırlanmııtır. 

Programa göre 28 ilk teırin perıem
be gününden itibaren resmi daireler ta
til olacaktır. 

Bütün hususi müc11eıeler 29 \:uma 
gUnü mecburi tatile tabidir. O gün her 
yer kapanacaktır. 

Perıembe gününden itibaren ıehrin 
büyük caddeleri, meydanları bayraklar
la süslenecek, 1.:umhuriyet devrinde 
yapılan iıleri gösteren afişler de aaıla

caktır. 

Cuma günü sabal-.leyin 9.30 dan 

• Dış sıyasa 
Kardeş Iranın 

Hariciye Veziri ... 
Hoş geldlnlz ! 

( Baf tCJTG/ı ! incUte) 
Kökleri iyice anlaşıl.mı§ bir kardet

likten ve esaslan iyicrtesbit edilmif 
ayrılmaz bir dostluktan doğan bu mL 
silsiz mucizeyi de iki milletin büyük 
rehberlerine ve iki devletin yWuek 
kudretli eetıerine mil§tereken ait bir 
misilsiz muvaffakıyet addetmekteyiz. 
Saada.bad pa.ktmı ise bu iki büyük 
Şef tarafından, biriblrine ezelden kar
deş olan iki milletin, biriblrine IOD

suz muhabbetlerle bağlanıeınm en 
son ve en mUtekimll hm suretinde te 
likki edenlerdeniz. 

Ekselans Samii ! lşte, milletiniz.e ve 
memleketiniz.e böyle bir kanaat ve te. 
llkki ile ba.ğlanmıı bir memleketin 
topraklarında bulunuyorsunuz. Sizi 
bw-ada. bir ya.bancı gibi gören yok. 
tur. Türk milleti Ti.irk topraklarına 
sizin bir yabancı diyarda bulunma • 
dığınıza inanarak ayak bastığınıza da 
kanidir. 

• • • 
Türk topra.klannm, Avrupayı As • 

y1ya ve Asyayı Avnıpaya bağlayıgı. 
nm sembolik manasını anlıyan ro. 
mantik Türk kahramanı, tarihi vazl. 
fealnl ancak Asya milletlerini Avru. 
pa milletlerine bağlamakla tamamla. 
mı!j olabileceğine inanmış ve bizi 1. 
nandırnnştr. Romantik lran milli 
kahramanının bu mUhim tariht eseri 
tamamlamak için gösterdiği yardım 

ve yüksek anlayış, Kemalizmi ideal 
edinmiş olan mUnevver Türk gençli. 
ğinin ve Türk milletinin minnetle 
malumudur. 

Balkan paktını imza etmi9 bulu. 
nan ve bize bUyilk dostluklarla bağlı 
olan kardeş Elen milletinin büyilk 
mümessili memleketimir.deyken, Saa. 
dabad paktını irnzalamıe bulunan bU. 
yilk İran devletinin ve kardeş mille. 
tin ve Alihazreti HUmayunun kıy. 

mP.tll mümessiline "hoş geldin!" de. 
melde bUyUk bir saadet idrak ettiği. 
mize kanilz. 

S. E. Samlf! Hoı geldiniz! 
ŞEKIP GONDOZ 

Tabip dUn Toros ekapreaUe memleketine git. 
mitUr. 

• Bcılkla§ta CihannUma mabaJlealnln Ak.. 
dotan ve Yıldız aokaklan arumdald metruk 
Abbaaa#a ve bunun k&l)ıamdakl metruk 
Rum mezarlığı kaldırılarak yerine park ya. 
pılacaktır. 

• Lokantaların ıık aık kontrol edllmelert. 
nln be111 olmuı için buralarda birer koutrol 
defteri bulundurulmuma karar verllmlıUr. 

• Son Uç dört yıl içinde kUlt.Ur bakanlıfı 
ve mahalıt kUıtUr dlrektörlUklert taranndan 

tutulan fıtaU.Uklere ~~. okullara sfnnek 
1-;ln mUracaat eden talebenin aayıaı, bu yıl 
her yıldan fazladır. 

• Geçen gUn AtatUrke 1Umatnameafnl tak.. 
dim ebnlf olan yeni Yugoml&T orta elçlat 
M. Acemovlç dUn Bafvek1J Vekili CellJ Ba. 
yan makammda ziyaret etmııUr. 

• A vrupaya gidecek talebeleri eeçmek 
üzere 27 tıktetrin sabah aaat 9 da Pert.mıL 
yal erkek llaealnde bir lmtilıaıı yapılacaktır. 

10,15 e kadar vali vilayette 
amirleri ile saylavların, ıo.sO 
e kadar da konıoloslaııtl 

kabul edecektir. dl 
Vali aut ı ı de yanın 

komutanı olduğu halde 
danına gidecek, bura:Sa 
tribünde yer alacaktır. _.,.a 

Müteakiben istiklal ııı--• 

resmi baıhyaı.:akbr. • 
Geçit resmine Univertıt't 

mektepler, askeri mekteplct• 
cemiyetler ittirak ederek 
lenk konacaktır. _.J, 

O gün saat on beıte ~~ 
ye, komutanlık ve cemiye 
mümeaail Edirnekapıdaki~ 
derek bir çelenle koyacak ff 'I 

Burada itfaiye bando111 
r1 kıta bulunacak, Fatih k• 
nutuk ıöyliyecektir. 

Gece yedek ıubay 
TaıJnıladan birer fener aı-1' 
dip Taksime geletektir. .__, 

Bir fener alayı tatanDU" 
dolapcaktır. 

Saat 22 de vali ve !Jel ... 
tarafından Nipntaımdakl 
da bir balo verilecektir. 

Bundan baıka bütün 
müsamere ve temsiller h 

Kış yaklaştı, 
çocukları dOş~ 

Çocuk Eelrpme K~. 
Kq yaklqtı. Geçen aenelel' 

bu acne de Çocuk Esirgeme 
olan çocuklarm gtylnmealne• 
lannın tet!"'-11·•"0: bafladı. 
çamqırl:ı.rı, elblaelerl, 
mektep kltaplarmı Kuıııına 
yavruların lbUyaçlarmı teJDill 
ruma te•efonl& haber vernıessl' 
evinizden vesikalı bir ıneı:ı:ıut 
dınlır. 

Basın Kurodl 
kongresi 

htanbal Bum Kunımmı,.-s 
İltanbul Bum Kurumu f~ 

yet toplanbsı 23 BlrincitefrlD -
gQnU aaat H de yapılacaktıt'· 
mevvcut ekaerlyet telAkld edil, 
terem uanm herhalde getınel 
rlz. 

Beyoğlu Halk" 
konser 

BeyoJlu Jlalkevlnclen: dl' 
Evimizin Ar ıutıeaı Uyeleıil1~ 

Hasan tımlr Ankara RlyaP'~ 
truma tayin edlldlflnden • 
caktır. Bu ark.ada§ evtmtslJS 
ınerkeı blnumda 23/10/937 
akıamı ııaat 21 de bir konte' 

Program tudur: 
1 - Corelll La. FolUa .J 
2 - Krealer Slclllen und ,. 

3 - Scbubert Ave Kari• 
4 - Seyi'etUn Aaa1 ZeY~tJ ~ 
5 - Tchalkovaky CanzoD~' 
e - J. s. Bach 2 kemaıı ~ 

CM\lflt HuaJl :..A 
7 - Krelaler Bchön .RotıP"'" 
8 - SeyteWn Aaa1 ~etıı 
9 - A. Konu Çardaf Pl~>' 

•Yeni Kadıköy takelealDdeJI ~ 
ruya köprUnUn üzerindeki yeııl,; 
rafma çıkacak geçidin yapıJJO 
mııtır .. 

DIŞARIDA~ 

• Almanyada bir klmye~ 
w, dtln ıece flddetıl bir ' ,,rJ' 
tamamen mahvolmuıtur. tt.!' 
birçoğu yaralanmııtır. ,ti ti 

• Yugoelavya lhUyat zabiti t! 
harlplerl mllll birlltlnln da~~ 
Yuıoaıav lhUyat zabiti 13' ~ 
ctmlflerdir. , , 

• Halayda intihabı koııırol 
Antakyaya vaaıl olmuıtur. 

• Htndtat&nm Simala nıı:ı:ı ~ 
bir zelzele olmuıtur. lı{addt f 

• TeAlyad& vukua gelell ~ 
aile AUna ile Sellntk a~_, 
mUnakalA.tı muvakkat bir sP'"" 
utramlfltr. 
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müşahede mlidedtleri tayin edilmekte

dir. 
Şu vaziyetler karşısında Bakırköy 

emrazı akliye ve asabiye hastanesinin 
geni§letilmesi zarureti hasıl olmuştur. 
Müesseseye yeniden büyük bir kısım i
live edilecektir. Bu kısım her türlü 
modern konforu havi olacaktır. 

Akıl hastanesinde, uyuşturucu mad
deler mübtelası gençlere bina, hastaba
kıt.:ı, hekim masrafları hariç olmak ü
zere yalnız yiyeceklerile ilaçları için 
senevi 35.000 lira sarfedimektedir. 

Çekoslovak yadaki 

Almanların 
tahrikleri 

Almanya tarafından 
resmen tasvip 

... edlllyor 
Bedin, 20 (A.A.) - Çekoslovakya 

elçisi Mastny, bugün Hariciye Nazırı 
Von Neurath'ı ziyaret ederek Tepliz 
hadiselerini ~evzuu bahseylerken Al -
man gazetelerinin kullandıl:ları lisanı 

protesto etrr}ştir. 
Von Neurath, verdiği cevaptaı Tepliz 

polisinin harekatı nazarı dil:kate alınır
sa bu fprotestonun yersiz telakki edile • 
bileceğini bild.:rmiş ve Alman efkarı u
mumiyesinin bu sinirliliğini Südet Al -
manlarrna kar§t Çekoslovak devlet te -
şekkülleri tarafından yapılan ~lddetli 
muamelenin tabii bir neticesi olduğunu 
kaydetmi§tir. 

Von Neurath, Alman gazetelerinin 
son günlerdeki vaziyete müşabih bir 
aksülameı=ne mani olmak isteniyorsa 
her ıeyden evvel Çekoslovakya tarafın
dan buna sebep olacak muamelelerde 
bulunulmamasrnC\ dikkat ~itmesi la
zmı geldiğini de ilave eylemişt:r. 

Bir kadının 
"fahiş hatası 

" Zavallının mahkeme· 
de bayllmasıoa 

sebep oldu 
Dün adliyede bir duruşma esnası~

da yanlıı bir anlayış yüzünden bır 
kadın bayıldı. 

Cevat ve Melahat ismindeki karı ko
ca boşanarak ayrılmışlar, fakat Fah.riye 
ismindeki küçük çocuklarının hangı ta
rafta oturacağı meselesinde ihtilaf çıktı
w il at etmişlergından mahkemeye m raca 

dir. T 
Diln bu muhakemeye devam edı ır-

ken, Cevadın vekili avukat tsmail Sıtkı 
söz almış : . . d 

- Melahat fakir ve zaruret ıçın c-

eli K .. "k Fah . 'n onun yanında r. uçu rıyenı . h 
f h. bır a 

kalmasma mUsaade etmek a 1! -
tadır, demiıtir. .. .. 

Avukatın "fahiş,, hata sözunu yan-
lış anlıyan Melahat ayağa f ırlam~ş ~
vukata hakaretamiz sözler sarfetmıştır. 
Avukat da mahkemed'! kendisine haka
ret eden kadının bu sözlerinin zapta 
geçmesini ve cürmü meşhuda müra4.:a

at edeceğini söylemiıtir. 
Bunun üzerine Melahat düşüp ba-

Y.ılmıJtlv 

Japonyanın 
şartları 

'~içtimada Japonya 
a~cyhinde 

buluntılmaması,, 
Nankin 20 (A.A.} - Amerika scfi. 

ri, bugün Hariciye Nezaretine bir no. 
ta vererek Çin askeri tcyyarclcrine 

bundan böyle Şanghaydaki bcynelmf. 
ne! imtiyazlı mıntalrn üzerinde uçma. 

ma1arı için talimat verilmesini istemiş 
tir. 

Amerika sefiri, bu ayın on beşine 
kadar beynelmilel imtiyazlı rnıntaka-

da teyyare bombardımanlarının gay. 

rimuharipler arasındaki kurbanların 

miktarını gösterir bir muhtırayı no -
tasma raptetmiştir. Bu kurbanların 

miktarı 3udur: 

tst:kamcti iyi tayin edilmemiş mer. 
milerin isabetiyle 2057 kişi ölmüş, 
29:55 kişi de yaralanmıştır. 

idam ·edilen casuslar 
Şıınghay, 20 (A. ~.) _ Central 

News Çin Ajansı, Honan eyaletinde 

Ha.nyangda 200 den fazla casusun ya. 
knlanarak idam edildiklerini bildiri -
yor. 

Japonyanın şartları 
Tokyo, 20 (A. A.) - Siyasi maha. 

fil jJe gazeteler, JaPonyanın Brüksel 

konf eransma ietirak etmesi için §art 

olarak devletlerin, bugünkü anlaş _ 

mazlığm Çindeki Japon aleyhtarı va. 
ziyetten ve Çindeki komünist tehlike. 
sinden doğmuş olduğunu Uınımalarını 

nı ileri sünnektedir. Eğer bu konfe • 
ransta Japonyaya karşı, Amerika Bir 

Ieşik devletleri reisi Ruzvcltin nut -

kunda ve Milletler Cemiyetinde söy -

lenen sözlerde olduğu gib; hareket e. 
dilecek olursa ve Çinin teklifi mucL 

hince bu konferansta Mançurya mesc 
lesi mevzuubahs olursa, Japonyanm 

bu konferansa i~tira~ etmiyeceğj. mu. 

hakkalct1ır. Bu keyfiyet, amca, Ja... . 
ponyanın dokuz devlet muahedesine 

bağlı kalıp kalmıyacağı meselesini de 
ortaya koyabilecektir. 

Ingiliz liberallerinin verdikleri 
karar 

Londra, 21 (A. A.) - Liberal fır. 
kası konseyinin icra komitesi, ittL 
faitla bir klU'ar sureti kabul etmiş. 

tir. Bu karar suretinde "Japonyanın 

tMrruzu takbih edilmekle ve hıgil -
tcr11 hükumetinden Brüksel konf cran. 

smda Japonyıı.ya karat müspet bir ha. 

reket icrasına matuf bir teklifi ileri 

sürmesi,, taleb olunmaktadır. 

ltaı ·yada 
yeni bir . vergi 

Anonim şirketlerden 

Sermayelerinin 
yüz de onu alınacak 

Roma, 20 (A.A.) - Mucolininin ri

yasetinde toplanan nazırlar meclisi bir 

seri ,;.dari tedbirler kabul etmiş ve ano

nim şirketlerrn sermayesi üzerinden yüz 

de on miktarında bir vergi tarh eylemiş
tir. 

Bu vergi, yalnız bir defaya mahcus ol 

mak üzereı 1940 haziranına kadar iki 

aylık on beş taksitte alınacaktır. Bu 

vergi Habeş hrırli.nin masraflettmr, bu 

arazinin tenmiyesine harcanacak mc

baliği ve silahlanma masraflarını karşı
lamaya tahsis edilecektir. 

Nazırlar mec1:si, aynca Şarki Afrika

da üç müstemleke şir!_eti kurulmsı 
hakkında bir kanun p:ojesini 'de tasvip 

eylemiştir. 

Çocuğun kolunu 
ısıran kadın! 

Pangaltıda Baruthane c.a.desinde 35 
numarah evde oturan Hasibenin oğlu 
on yaşında Faik dün Ömer ismin~e bir 
arkadaşiyle kavga ederken Ömerın an
nesi Nimet araya girmiş. Faik'in kolunu 

ısırmı§tır. 

Hasibenin şikayeti üzerine Nimet 

-..:akalanmı§tır. 

7 

:······· : 
Osman Cemal diyor ki: 

··········································· " Beyoğrunda Gamblrlnos, 
bozukluk yok Çeyrek boz ı 
şarkısını be§enen adamın 
musiki an!ayış ve zevkine 
şaşarım! 

: . ........ 

Dün HABER vasıtasiyle koskc.';a 
bir zarf içinde küçücük, üç satırlık bir 
mektup ve mektubun yanı &ırada bir 
tomar eski püskü ve renk renk kağıd 
aldım. 

Zarfın içi kimi taş basm.&ı,, kimi 
yeni basma yüzden fazla §arkı ve kan
tolarla doluydu. Altında adres ve imza 
olmadığı için kimin gönderdiğini bil
mediğim bu küçücük mektupta şöyle <le 
niliyordu: 

Azizim Osman Cemal, 
Anlatıldı ki bize alaturkayı hnram 

etmcğe azmetmişıiniz. Fakat hem ya
zık, hem günahtır. Bak, şu şarkılara 

insan nasıl kıyar?. ' 
İyi ama ben ne diyorum, el ne anlı 

yor?. Benim, kimseye ne alaturkayı, ne 
alafrangayı haram ettiğim var. İsteyen 
onu dinler, isteyen berikini ... İsteyen 
de şimdi bol bol yapılıp her yerde viyak 
viyak bağırtılan - sözfun yabana - bun 
lann ikisinb ortasını 1 

Gelelim şimdi o mektupla bir 
likte "insan ~ :.ınlara nasıl kıyar?" diye 
bana gönderilen şarkı ve kantolara: 

(Oğlan yaylr, kız y.:.yh !) (Beyoğ

lunda gambrinos, bozukluk yok çeyrek 
boz!) (bir fındıkçı yare .gönül verdim 
aldatıyor, sızlatıyor,) (Uç baba torik, 
etme telaş!) (Dandan boza yaparım, 
sokakta gezer satarım!) (Çek deveci 
develeri yokuşa aman) (Hani benim Re 
cebim?} (Yolda buldum bir ayva!) 
(Coştum yine dalgalanıyorum ben!) 
(Dün akşam Osman beyde yakalwım 

seni 1) (Labadacım, Jabadacım !) (A
mman minnoş minnoş!) (Karanfil des
te gider 1) (Turnam, turnam, ben bura
larda durmam!) (Sabahaiiel< dayana- , 
marn Osman ağ'a 1) ~Ömrütn bir 1ener, 
üflesem söner, keratanın oğlu güzeli 
sever!) 

İşte bu maı;kara oğlu ma&karaltk
lann yanı sıra güfteleri bunlardan bi
raz: daha ağır başlıca beş on arkı ve 
kanto daha ... 

Güfteleri !bestelerinden, besteleri 
güftelerinden bcrbaht olan bu aşağılık 
şeyleri bir koskoca .zarf ve küçücük, 
imzasız mektupla bana gönderen zat, 
eğer bunları salt alay için bana gönder
memiş de musiki namına gerçekten 
"bunlara insan nasıl kıyar?" diyorsa, 
hin kere yazıklar olsun, o adamın mu
siki anlayış ve zevkine! 

Yukarda sayıp dökmilş olduğum o 
maskarr.ı.:a şeylerin arasına tek tük ka
nşmış olan onlardan biraz daha ağır 
başlıca görünenlere gelince onlar da 
gerek güfte, gerek beste cihetinden pek 
öyle ahım, şahım şeyler değillerdir. Hat 

ta bana gönderdilen obir tomar listenin 
içinde sayıları cnu, .:>:ı. beşi gesmiyen 
bu ikinci kısım şarkı ve kantoların i
çinde de beste bakımından pek külüs
türleri olduğu gibi külüstürden biraz 
yukarıcaları da ancak parmakla gösteri 
1<.•.:ek kadar azdır. 

Bütün o cavalacoz alayı şeylerin 

içinde iyi, güzel, dişe dokunur denile
cek ancak bir şarkı ile bir !kanto var
dı ki onlar da şunlardı: 

"Çiğerde nan has.ret açtı dağlar'' 
"Frakmla gözüm, gönlüm kan ağlar" 

Güzel ama babacığım, ibcn o şarkı 
nın güzelliğini bundan on yedi yıl ön 
ce sahifelerde zaten öveceğim kadar 
övmüştüm. 

"Şu köylünün yosmada kızı" "A
man aman anacığım yar ıgeliyor !" kan 
tosuna gelince o da fena değildir, eski 

kantolar içinde onun da biraz hatırı 

sayılır. Fakat iböyle \lir iki ~içekle ne 
bahar clur, ne yaz! 

Ama diyeceksiniz: ki: 

- Eski alaturkada daha böyle ne 
çiçekler, negüller, neler ve neler -~! 

Var ama, "°nlar geçmi§tir artık, o!: 
lar o zamanların, yani geçmişin çiçek
leri, gülleridir. G~mişe ise mazi, yen-. 

mişe de kuzu derler. Onun için onlar, 
yani o güzelim çiçekleri, gülleri vak--tiyle yapanlar, yemiper) içmi§ler, mu 
radlanna ermi§ler... Biz de §im~ u
mana göre yeni yeni çiçekler, yeni yeni 
güllerle çıkalım onlardan boş kalan 
kerevetlere ! 

O. Cemal KAYGILI 

Askerliğe davet 
üakUd.ıır ıuıkerllk' §Ubesinden: 
1 - SS2 doğumlu ve bu doğumlularla mu.. 

amele g6rmUş kısa hizmet §eraJtlni kazan.. 
mış n.ııkerl yUksck ehlfyeUller • 1/Z Tetrln/ı 
937 günU yedek subay okulunda b;lwı~ak 
üzere acvkcdlleceklerdlr. 

Z - Sevk pusulalarını Almak tizere iki !o.. 
loğrat ve nlllus cUzdanlıırmz ve ukcrl yUk. 
sek chlly"tnnmclcrile bfrllkte., 25/L Tc.,rin% 
937 gUnU 5ubcdc bulunmaları 114.n olunur. 

ırransıztarın mcş. 

.............. - 7mr bir gür~ :1(ımpi.. 

yonları vardır, ki, 

"'_:.;.i.'.~id aduıa Deglane der • 

lcr. Bıı dev cüsseli 
aıiamrn, Bulgar peh. 

livaııı Daıı Gole/ ile 
07.<m çetin çarpı.ş·ma. 

Zarını spor meraklı • 

lan 'PCk al<i bilirler. 
K cudilcrine haber ve 

relim ki, Tesimde 

gördüğünü:= adam, 

1ı<r hangi bir varyc. 

llEle~::;~~""':~~~~~~~~~'"--..~'!"-1 to sanatkarı değil, 

' 

I 
I 

Dcgltııı'm ta l:endi.<Ji. 

clir. O, şimdi, s!lde 

dünya §ampiyonla • 

rile boy ölçiişmüyor, 

her haııgi bir ka::i • 

-~-----J noda, her hangi bir 
kadınla kozuııu pay. 

1aşıyor. Fakaty mat. 

'11ınzcl Booem~ bıı 

varyete nıımaraımı • 

da, mc~hur .~mpiyo. 

•ım korT:u.nç h.Mmı 

Daıı Galcf kadar çe. 

füı göriilmiiyor ! 



Amerika pldjlan11da. mayolann ve kl yafdlcrbı uizanıa uyguıı olııp o1medr. 
ğını ihtiyar belediye mcmurl.arı kon trol ediyor; tuhaf değil mir 

n<a<dlnlfilDaır nçnn moda 

Soyunmakla 
giyinmek 

Arasında ebedi bir mücadele mı ? 

Çıplaklık 
Hakkında milletler in ve lrklar1n 

düşünüşf erinde garip tezatlar var 1 
Bu yazıya §lmdl kimin tarafından söylen. 

dlğinl hatırlryamadığımız bir .sözle bqlıyo. 
ruz: •'I<admlıır tetn moda, tamıünllc soyun. 
makin giyinmek nraımıda ebedi bir mUcad~
k(llr,,. Du eozUn doğruluğunu gtln gOrmU&ı 
her erkek muUnk surette tasdik ede. 
cekUr. Bunn mukabil kadınların yUzde dok. 
san dokuzu dn dudnk bükecek, bunun erkek. 
ler tarafmd.'.ın ;kadmlar aleyhine uydurulmuo 
bir mıra 9lduğundn ısrar edeceklerdir. Ma.. 
amaflh söz, eözdilr ve yerindedir. Bir kadı.. 
nm hayatı, hele modern btr bayanın günde. 
llk hayatı az çok soyunmakla gtylnmek ara. 
sındadır. 

Mescl4, sayfiye ve pl4jlarda, kadmlarm. 
ı;1lndc lt4ç defa soyunup gtyindl~lerinl hesap 
etmek nrzusuna kapılırsanız siz de tasdik 
edersiniz ki bu sekizi onu bulur. Mesele bu. 
nunla da bitmez. Kadınlarda, güzel vücudu. 
nu soyunarak te,şhJr etmek arzusu önUne ge. 
çllmcz bir hcvesdir. En ktıpnlı büyUmUı bir 
kadını birkaç ay modern hayatın içine atı. 
ruz; g!Srecckslnlz ki ondıı. beline kadar arka. 
8llll açmak hevcs.I, deltoltc esvaplara bUrlln. 
mek lpUlll.sı bq g8sterecektır .. 

Kapalı büyümUş kndınlar, daha serbest 
muhitte yeU~lıılcre nazaran dekolte giy. 
meğe dnha çok dUııkUndllrlcr. Son zamanlar. 
da, dekolte giyinmek modası dans salonla. 
rmd:uı plAj vo sayfiyelere Sirayet elmJ§tlr. 
Çıplak bir vücudun gUnca ve açık havadan 
daha çok istifade cdecetı henllz kesUrlleme. 
dlgi bir zam:ında, bunun tatbik aahamıa 
ge<;ml11 bulunmnsı mesclcelnln psikolojik ba. 
knndruı vtlcudu çıplak t~hlr arzuB'UJldan 
bnı,ıka bir §ey değildir. 

Sade ve bas!t bir mantık neUcest güzel 
vtlcuUu kadınların vücutlarını teşhirde hay. 
df dfyellm ki blr mana var.? Fakat çlrklıı 
VUcutıularm, bllhııssa §!Jman ve lopur lopur 
eUllerln bu tarzda harekeUerlne salk nedir? 
Bunun Juıhı bizce gayet baaltUr. Hiç bir 
ılıman kadm ı:ılınıanlığın fevka!Ade göze 
batan bir kusur olduğuna candan kani detfl. 
dfrler. Dll4kts, erkek ek&crlyetlnln kupkuru 
kadınlardan hOJlanmadıklarına kendflerlnt 
bıandrrm.ı§tıı.rdır. 

Erkekte vücudunu teşhir 
arzusu yoktur 

Erkek çıplaklığına gelince: Bu, mrf plAj. 
lııra lnhJsar eder. Dlr erkekte \"Ucudunu tea. 
hlr etmek arzusu yok gibidir. Şayet varsa, 
böyle bir arzu taşıyan adamın tam bir er. 
kek olmadığına hUkmctmek 14zımdır. 

BugUn Amerika, pl4jlarına koyduğu kal. 
delerle. garibeler memleketi olduğunu bir 
daha ı;österml§tlr. Orada evli kadınların kı. 
sa bir p:ıntaıonla yalnız götsnn kOçUk bir 
kısmını knplıyan ve aırtı tamamııe açık bf. 
rakan bir en.ket &lyerek dol&§matarm.a mQ. 
anade ediliyor. Ancak, genç kızların daha 
kapatı giyinmeleri muUak surette mecburi 
dlr. 

.. raaınaflh bu işte sııdece Amerlkalılan 
bııtırmıyalım. Dlr~olt Avrupa plAjlarmda da 
kadınlar \'e kızlar ı ı ç n ayrı ayrı nizamlar 
lconmuş. ltostllmler te.sblt edilmiştir. 

PlHifarda ihtiyar kontrol 
memurlara 

Kadınlan daha gl)1mll bulundurmak için 
konan nlzamlnr :ne kadar sıkı olursa olsun 
bunların tatbikinden erkekler mesul oldukça 
dekolteler seneden seneye fazlalaşacakdır. 
ÇilnkQ, ln.skanç bir mahJO.k olmakla beraber, 
erkek ı;tlzcl kadın vllcuduna bilhassa çıplak 
oldu~ zaman teşne bir mahlO.ktur. 

Misali olarak 1937 mevatrntııde Alnıpa 
ve Amerlkada kadm kosttlınlertnın artık kı. 

aacık blr pantilon ve bundan daha kUçük b1r 
göğüs bcztne lnhlaar etmiş bulunmasını :aa. 
tereblllrlz. Diğer taraftan, plAjlarda daha 
ciddi insanların arzUlarını yerine getirmek 
ve kostUmlerin nizama uygun olup olmadı. 

ğına nezaret için belediyeler en thUyar me. 
murlarmı kontrole memur etml~ bulunmak. 
tadırlar. 

Memurların nizamların tatbiki hususunda 
ne derecelere kadar mUesslr olduklnn da so. 
rulsn yeıidJr. 

Garip tezatlar 

Çıplaklık ve gtylıpllllk hakkında mllleUe. 
rln ve ırklann garip tezaUara saptıklarını 

da g8rUr1lz. MeselA Japonları ele alacak o. 
lursak banyolarda anadan doğma çıplaklığa 
9lı§ık olM tıp, ll}lll<;t gUuıl sanallarda, bey. 
keıtra§lıkta çıplak vUcuda hiç do iltifat 
etmezler. Buna mukab!I Anglo • Sakson ır. 
kt, resim ve heykellr&§lıkta çıplaklığı ho;ı 

görmesine rağmen, kadmla erkeğin bir arada 
çıplak olarak yıkanması karoısında Urker. 
~u tezadın neredeı:ı doğduğunu ar&§tırmaya 
hacet yoktur. ÇUnkU yerleşmiş ve k!SklC§ll\Jt 
IUyaUıınn 11ebebinl bulmakta btr tayda dil. 
otınUlemez. 

Lıı.Un ırkından olan Fnınsızlar, La VJe 
Parlstenne gibi çok dekolte mçemualara mil. 
aaade etlikleri ha!de, Almanyada olduğu gL 

bl çıplaklık modalarına karşı amansız dav. 
ranmaktadırlar. Aynt umanda Folf Berjer 
gibi kabarelerde UlrlU çıplaklıklara mUsaade 
eden Frarisız J>Qllsln{n buiı.lnrın yıı.nmda ıilç 
mesabesinde kalan dekolte plAj kostl\m!erlnl 
aıkıdan sıkıya kÖntrol etmeleri garip sayıl. 
maz mı? Ftansada bu gtdlşle 03Vap yerine 
bir incir yaprağına bUrUnerek dansedet:ek ka 
hare kızlarma rastlarsak p!Jlllamaııyız. ÇOn 
kil anl&§ılan Fransf11ar çıplaklığı dam altına 
inhisar etUrmek emelindedirler! 

Yunanhlarda ve Ispartalılarda 

Eski Yunanlılar vQcudun teşhirini ayıp 
saymazlardı. Hatt4 kadim Yunancadan gel. 
me bir kelime olan gymnaslum çıplak mana 
sınadır ve jlmnastlkhanelerde o zamanlar 
çıplak olarak idman yapıldığına delAlet e. 
der. Bu Jlmnaatlkhaneler yalnız beden ter. 
biyesi için değil, aynl zamanda kUltUr itlerin 
de de kullanılırdı. Buralarda ders \'eren me, 
hur EfiAtun, kızların 13 yaşına kadar çıp_ 
lak, bundan sonra gtytmll olarak idman ve 
ders görmelerini muvafık g8rUrmU§. 

Şurası da §&yanı dikkattir ki eski İllparta., 
War gibi dfalplln ,.e ahlAk kuvvcU son had. 

dine kadar lnkl!Jaf etmiş mllleUerln Çıplak. 
ltkta gayri ahllkl telAkkl edilecek bir şey 
g8rmcmı, olmaları, asıl mQcadele edilecek 
cihetine çıplaklık değil, ah!Aksızlık Olduğu 

kanaııUnl kU\"\'eUendlrmektedlr. 
l11te görUIUyor ki kadınların ~ıplnklık ip. 

tıı41an tarih kadar eski, hele modayn uygun 
giyinmek hevesleri belki de bundan daha 

kU\'Vet'I bir arzu ve lpUIAdır. Herhalde gtı. 
zel hlr vücudun te.lılrl aleyhine ısöylenccek 
söz bulmak gUçtOr. Fakat teşhir edllemlye_ 
cek kadar çirkin vUcuUarm a~ılmastnn ne 
denir? ••• 

HABIE:JR 
lslanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlônlannı 
HABER'c verenler kôr ederler. 

HABER - J\qam posts11 
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Romanya çingenelerı 
gazete çıkarıyor 

Bükreşte çıkan bu gazete, çingenelere birleşrıı6~ 
ve göçebelikten kurtulmalannı tavsiye ett111 

Macaır poonsa 0 sok sok 0$6m cdle~Dşi!:nırce(fl) c;nu=n~el11 
göS)üsOeırDne <dlam~aı \l'lYJO" lYiV'Clr aa 

Ati ırka mcıısıcb olmadı7:ları iddiasile Almaııyadan kôğu1an 

Dünya buhranı bütün millet ve 
ırkları müteessir ettiği halde, son se
nelere kadar çingenelerin hayatı üze
rinde hiç de müessir olamamıştı. Fakat 
bugün, buhran çingenelerin üzerinde 
de tesirlerini göstermiye başlamış bu
lunuyor: 

Amerika gibi (120) milyon nüfus 
arasında ancak ( 100000) çingenesi bu 
luf'!an bir memleketin çin~enele~i buh
randan müteessir olmuşlardır. Çünkü 
orada çingenelerin ebedi bir yolculuk 
halindeki gezgin hayatlarına nihayet 
verilmiştir. Y~ni çingeneler de (ika
mete rabtedilmiş) bulı.:nuyorlar. 

Hayatlarının yegan" zevkini göçe 
belik teıkil eden, kuşlar kadar hür ve 
müstakil yaşayan insanlar için bir yer 
de mıhlanıp kalmanın, ne çekilmez bir 

_ :ızap teşkil edeceğini kolayca tasavvur 
edebiliriz. , 

lspanyol çingeneleri de 
acınacak halde ..• 

İspanyadaki dahili harp, İspanyol 
çingenelerini çok müteessir etmiştir. 

Be§ asırdanberi memleketi el ve kollannı 
sallıya sallıya hür ve müstakil dolaşan 
Fransa hududu ile İspanya hududu a
rasında kaçakçılık teşıtilatınr idare e
den İspanyol çingenelerinin şimdiki 
halleri acınacak bir şekildedir. 

Kaçakçılığın önü alm,dığından do

layı değil; kaçakçılık yapabilmek için 
müthiş tehlikelere maruz bulundukla
nndan bunlara insanın <J.:ıyacağı geli
yor: 

Hududlar beynelmilel kontrola ta
bi tutulduğu için, İspanyol çingeneleri 
eski kestirme yollarını terketmişler ve 
şimdi kendilerine daha fazla kar temin 

eden silah kaçakçılığını sarp kayalıklı 
dağlardan dolaşmak suretiyle yapmağa 
başlamışlar~ır. Bundan fazla müteessir 
olmiyacakları şilp!'ıesiz olmakla beraber 
eğlence ve zevk peşinde koşacak vakit
leri kalmiyacağı da tabiidir . 

Endülüs çingenelerinin şöhreti dün 
yayı tutmuştur. Fakat bugün onlar da 
eskisi gibi fal bakmakla hayatlarını de 
vam ettircmiyccck bir vaziyete dil~mii~ 
çalışmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Sözün kısası, bugün. İspanyol çin· 
genel::ri dahili harpten oon derece m.i
teessir olmuş vaziyettedirler. 

Çin~.!ne mızıkacı ar 
BerJinden koğuldu 

Almanyaya gelir!;.:, orada çingene
lerin hali büsbütün yamandır. Bir sene 
evvel, Berlin çingene mızıkc.1.:ıları kov 

muştur. Aryan kanından olmadıkları 

ileri sürülerek bunlar köylerden de çı 

karılmaktadırlar. Bununla beraber, bu 
itham yanlıştır. Çünkü Çingene dilinin 
Sanskrit aslından geldiğine şüphe ol
duğu gibi, menşelerinin de Himalaya 
dağları etekleri, yani Aryan 1rklarının 
beşiği olduğu muhakkaktır. 

Macaristan.da da zavallı Çingenele
re rahat ve huzur kalmamıştır. Orada 
yeni bir emirle, bütün er'kek 5ingenele 

rin göğüslerine isimlerini dövme yaptı 
rarak yazdırmaları lazımgelmektedir. 

Macar, polisi çok sıkı isim değiştirdik
lerini tcsbit etmiş ve çare olarak göğüs

lerine isimlerinin yazdmlmasını bul
muştur. 

Yıkmımn mecburiyeti 

Macaristanda çingeneler karşı tat

bik olunan yeni usullerden biri de bü
tün çingenelerin sık sık yıkanmiya mec 

1l>~e gnrib bir fotoğraf hilesi: bu 
çeJ-rclcrle iki çift glizel bacn3J "Ar. 
tisUer ve modeller,, adınd:ıki filmde 
göreb:l .caksiniz. Size tebessUmle ba • 
kan artistler, Jak Benni, İdn Lupino, 
Ri~ar Arlen ve Gael Partrikdir. Bacak 
lar ise, ayni fılmdeki iki giizel revü 
aı·tistinc aittir. · 

bir çingene or7.:est~ 
bur tutulm~larıdır. Hattı e~ 
cuklan için açılan bir ~ 
gün temizlik muayenesı~ 
ve kollan pis olan taleb~~ 
na bir leğende yıkanın'~ 

Çingeneleri ber yet'(~ 
bağlamak üzere ilk te~ 
tan ~apmıştı. 1880 yıll ~ 
Jcr için Tunanın karşı "f ;I, 
tahsis eden arşidük Joı~P 
meti için, küçük fak~t dO 
ri yapmış ve bunları • ol 
muameleden mUtehassıs 1"'1ı lar,ağbyarak Arşidülı:Un ;e~ 
mı§lar ve bütün çing~ıı ~ 
tarlığını bil.dirmişlcrdı. ! 11 
ki, Arşidilkün yaptırdrğl J 
yünde bir hafta zarf~ıtd~,';/ 
kalmamış. hepsi de çıt 
etrafa dağılmıştır. 

ıe~ 
Rus ~ingene~l 

• elle Sovyetler, Rus çını 
havzası, Türkistan ve 1''t•'~ 
vattun ettirmek planını 1' ,, ,J 
lar. Muvaffakiyetc erme ııt f{',J 
lan bu plana nazaran ~ 1' 'f,.i 
kendi aralarında müşter~,
da getirecekler ve yine 
yaşıyacaklardır. 

Yeni a!iılan çingene~~ 
san ve gramer tedrisatJ ~ 
lece Rusya Çingenelere ıcct ") 
mlannı attıran meınte ., 
Şimdiye kadar çingenece, 
kaç kitab bile basılnllftı ·~ 

ilk çingene gaı ~ 

Romanya ya gelince: cJ 
ay evvel ilk çingene gaıtc ı 
miştir. ·Bu gazete Çin~eıı eti 
bahis ve Çingenelere bı~ 
etmelerini tavsiye et~ eııııı' 
göçebeliğe alışmış çını 
dırı§ cdt'.ekler mi? 

Avrupanın bir çolc ~t ti 
"Çingene" fena tanınll1't fi 
Göçebelik, derbederlik: ~ 
adama orada Çingene 15 

hiç çekinmezler. d' 
Geçenlerde Leh~s~an \' 

ne kralı M. Kvick ıçı:1 tJ· 

knlade merasim yapıiın'J s f,; 
ne kral nasbolunan JallıJ fi: 
yapılan büyük şc.nliklere 
şi iştirak etmişti. tı1' ' 

Çingenelerin rursıılıı: 
hoştur. An.:ak tetldlat 
soyf!Unculuk yaptıklat'1 , 

değildir. Maamafih )1C • 

çingeneleri bu hususta 
ayrılmaktadırlar. Hiç Jıı 
Çingene zümre1cri de " 
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~-====~~-=;"":~~==-=--=:---~~=-=~--=--=~ _::..~~~==-~"""'===~~-=-~-==~-=----~~~-=-~-:=:========~~ 
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Portak a l -
rengindedir! 
'111a 
91 '1

1 
•aıaıran kaırakteırD, 

lln~nıa odaDaır~ın.~an 
'illŞaD~ bDUfiır 

nıı? 

üst kattan prtr prrtrsrnı toplayıp alt ka
ta nakli mekan etmelidir. 

En soğukkan h aı tist 
Fred Hitch, bir gün isimlerini por

takal rengi kartta görünce bayılan bir 
çok kadın yıldızlar görmüştür. Yıldız 
namzetliğine terfiini en soğuk kanla kar 
şılıyan artist Fred Mı.:. M urray olmuş
tur. 

Fakat, tuhaf değil mi, Fred Mc. Mur 
ray üçüncü kattan ikinci kata indirilin
ce hiç de memnun olmamış, bilakis figü
ranlar arasında kalmayı tercih etmişti. 
Birkaç ay 90nra. direktörlerden aldığı 
bir emir üzerine Frect Hitch, Mc. Mur
rayı bir kat daha aşağı indiriyor. ismini 
portakal rengi karta yazarak yeni o
danın anahtarını ona takdim ediyordu. 

MI.:. Murray, kendisine uzatılan yıl
dız kartına öfkeli öfkeı! bakmış ve şöy
le demişti: 

- Bıktım artık bu oda değiştirme
den, istemem efendim istemem ... Ben 
aşağıya inmem.. Hem bana verdiğiniz 
kocaman odayı ben ne yapayım? Küçü
cük odam bana kafi! ... 

Fred Hitch. yalvarmağa başlamış-
tı: 

- Çok rica ederim ... Bu odayı is

tiyen en aşağı bir düzüne ~.en~. v~. 
Fakat hiç birine veremem. Çunku emır 
böyle ... Eğer verilen emri yerine getir

m:zsem b:ni kovarlar 

Marlen Dltr Ih, giyin
me odasının anah
tarını senede on iki 
defa kaybeder ı 

Ne dalgrnllk ı 

Bu adam Paramuntun giyinme bin':tsını 
on iki senedir muvafrakiyetle 

idare ediyor 

Nihayet Mc. Murray yıldızlık mu
kadderatına (boyun eğiyor 1) 

Odaları geziyonız .•• 

Şimdi birer birer odaları gezelim. 
Her odada rastgeldiğimiz hayaletleri 

sayalım. Jşe 10 numaradan baştıya
lım. Burası bugiin Sylvia Sidneyin oda

sıdır. Bu "danın ilk 1>ahibi Pota Negri 
'di. Ondan sonra Bele Daniels işgal et-

Kari Kuperin avcı
lıktan ve resimden 
xcvk aldığmı oda· 
ıından anlamak 

mümkündür. 

Bu resimlerde, Pa
ramunt stüdyosu
nun giyinme bina· 
ıını, bu binanın gör 
düğü yıldızlardan 

bir kaçının silueti
ni, radyosunu din-

liyen Jorj Raftı 

ıörüyorıunuz. 

ti. Bebe Danielsin hayaleti duvarların 
arkasında size güler gibi olur. İngilte
rede film ç~virmekle meşgul olan Bebe, 
sanki el'an eski odasında ve sizinle be
raberdir. Bebe Daniels zemanında, bu 
oda, Holivutta en zengin kolleksiyonu 
ihtiva eden odaydı. Eski meşhur res
samlann resimlerinden tutun da, tarih
ten evvelki taş devrinin ok saplarına 
kadar binbir çeşit antika vardı. Bebe, 
asli kanlı İspanyol annesi ile iftihar et
tiği gibi bunlarla da övünürdü. Bebe 
Daniels'den sonra Maurice Chevalier 
de Holivutta iken bu odada oturmuştu. 

Şimdi Sylvia Sydnelin odayı tertip 
tarzı, Pota Negrininkin'! hiç benzemi
yor. Sylvia Sydney, odasıru gayet ba
sit bir şekilde, modern e§Ya ile döşt'
miştir. Halbuki Pota Negri. Fransız 
imparatorluk devri eşyası ile döşenmiş, 
ayrıca. odaya kuş tUyü yastıklı iki divan 
da yerleştirmişti. İnsan onun odasına 
girir.t.;e büyük bir lüks ve rahatlık du
yuyor, burnur.a derhal şeftali kokuları 
çarpıyordu. Çünkü bura.da daimi olarak 
iki tabak dolusu şeftali bulunurdu. Pola 
Negri şeftaliyi pek severdi. Halbuki 
Sylvia Sydney edasında kahvaltı bile 
etmez. Sylvia, banyo dairesi üzerinde 
de çok tith:dir. Çalıştıktan sonra he
men banyo yapmayı adet edinen artist, 

Kolbert, s:ı 
lcin ve sade dö§en
ır.!ş odasında sev
diklerinin resimle-
riyle bat bap. 

curanın temlzliğine pcli 'dikkat e°der. A
çık mavi burnasıru giyerek koltukta 
yaslanıp dinlenmekten pek hoşlanır. 

Kocasına ve kızına düşkün 
bir yıldız 

Marlen Dietrich 112 numaralı odayı 
işgal etmektedir. Kapıdan girer girmez 
nazarı dikkatinizi derhal iki büyük por
tre çeker: Kocasının ve kızı Marianın 
portreleri ... Marlenin odasr, mavi Me
lek filminden mülhem olarak, açık ma
viye boyanmı§tır. Mobilye de mavi renk 
te<lir. Yalnız, köşede bir mavi perde 
ile ayrılan büyilk bir divanın penbe ol
duğu görülür. · 

Marlen, film çevrilirken istirahat 
anlannr penbe boyalı köşesinde, penbe 
divanının üzerinde geçirir. 

Etrafta nereye baksanız bir cigara 
tablası görürsünüz ki bunlar size Mar
lenin cigaraya olan iptilasının derecesi
ni anlatır. Bununla beraber, güzel 
yıldız, Cigaraya iptilaSJ derecesinde ci
gara külünden nefret eder. Zaten oda
sına hemen hemen elliye yakın t.;igara 
tablası koymasından da bunu anlamak 
mümktindür. 

Daima anahtarlarını kaybeden 
iki yıldız 

Bing Crasbinin odası kahve rengi
dir. Bir İ§ adamı bürosu gibi iki maru
ken koltuktan bir de yazıhane masa
sından başka eşya görünmez. Elbise do
labı ve endam aynası, banyo odasında
dır. Bir köşede büyük yeni bir radyo, 
diğer köşede bir piyano yegane süsil 
teşkil eder. 

Fred Hitch'in Marlenden bir şika
yeti v~rdır. Bu şikayeti, Bing Crasby 
için de racidir. Bu iki yıldız daima a
nahtarlarını kaybederlermiş 1 Fakat re
kor Marlendeymiş. Marlenin odası için 
senede en az bir düzüne anahtar yaptırı 
lırmış !. 

Gary Cooperin odasının duvarları 
ceviz kaplamadır. Yerde kahve rengi 
bir halı vardır. Yıldızm ava pek me
raklı olduğu daha ilk bakışta bellidir. 
Çünkü duvarlarda doldurulmu~ geyik 
ve şahin başlan vardır. Birkaç tane de 
Garynin kendi tarafından yapılmış por -
tresini görürsünüz ki, bunlar, meşhur 
yıldızın eski mesleğinin ressamlık oldu· 
ğtuıu size anlatır. 



Iran Hariciye Vezirinin 
HABER' e beyanatı 

han Harciye V eairl S. E. "'Samil'den 
.ir mülüat istemek l.çiıı telefonu elime 
alırken cidden bUyilk bir encÜfe ~e •· 
sap içbıdeydim. 

S. E. Samire Tahrandan JıfGlko -
vaya, Kolkoftduı Cennıe,e Ye Mil· 
Jetler Cemiyednln bu Sok yorucu 
merkezinden Berline citdlkd Te orada 
bir ameliyat ıeçmwrten IGllra bir an 
oinlenmeden te1ırimlH ıeldlllai blJI.. 
yordum. 

"Az bir samana nılll •ldıriıdılma 
bile hayret ettijm bu kadar btl,uk bir 
•iyasi faaliyetten IODfa muhterem ml
ufirimizin bir aut olamı dla1""melı 

hakkı ve zamanı olmamalı mıydı? 
Fakat bir psetecide, ba iman! 

tereddüt ıa'hayet bq saniye \tenm ecle
biliyor. 

Telefonu açınca, Pera,.Jutl. Veıin 
refakat etmekte oldupu 3lrendlllm 
H üseyia Han Afpr'ı aradım: ebelju-

Mllllkata Japan: Nlzmnellln N•zff 
at tmaayllllerlDe ralmen liri dev melidir. Her tqebbDı bqlanpçta a
l blriblrl7Je daha slyacle 1&km oL yıf olur. Milletler \:emiyeti cilwıfUmul 

maktan ahkoymut bulunan blltUn hL kıymetini arttırdıkça faydalan artacak· 
~ bllttlD lhtilltl&r tam•mlJ')e Ol' tir. 

ta4uı bwmımı. n Bllyllk 8e&ri • - Ebe1ona 1 Amerika Camhurrelal 
mis lJd mJDet m~ J9PJI. Runeltin IOft nutukları. ba,anatr" A· 

ft 

1et 

blr atlDOlfer temin etmltlerdlr. merika h0k6metinin yeni •1- bak
Ba lkl bOJBk Şef tarafmdaD idare a. fmdaki fikrinld tayler mlafnlzT 
dlJm iki memleketin cihan auDdl Oa. - Ben iki haftadanberl clJlaD
it.dekl temenDeri ve aıılırıJan De hldt.eıeri ile yakmdan ıJ&Jradar o1&. 
eDwa IUDıtble' wrcUkllri bnet Sh • m.,ınn llat&Jdnn. Ameliyat ol+em 
mal edl ........ bDlls ti lkl -- l'ak&t dlyebDlrlsn ki Amerika 1llkL 
Jeket ar11md1Jr1 it blrllll Der1eıUqe metinin !ılllletler Ceinlyett preUlpla. 

Dl 

artıp kunetJeaecet ve cllwı IUlhtbıtlD rlae ku~t verecek bir temqU1 s&. 
clev.antmdaM te.ırlmls de bu nlapeL termeel elbette cihan IRllhtl lçln fa7. 
te artacütır. )llllet1erlmls arumda dalı4ır. Bla KUletJer CemlJwıUa1 Jmy. 
..... sa- artan ticad ve lktmadl wt1tnlllrecek ller baJI ~ 
mlha'NlleUeria her iki tarafta 1l1UI. - ı'& 1ıcnanJıt DHlilemt NJOD 
dlfcialı __.,., ltlml4 ve meammal. mü&wlfldf 
J9t. annuah"' llJUI mtlnalebetler • - Ba Jalc1lie blll dolndaD doln
Ml taa anhrum bir mUapet ı.,. Ja ,,.,,.dlr etma. Lakla 'bls netice. 

"::.u:.llaı I Sllldabat paktı dntetle- .a 'UJhllD ft DlevcGt nıg .. cleYum. . olul • bl1ftlata ..,. bDhulta fa,dalı 

dlr. 

la konufl!IÜ' iltedlffml bildirdim. l>olt 
devletin tehrim'.zde vasile samı bu 
•iyaal memuru tarafından bu ric:amm 
•Ur'atle ehellnu blldirilmit o1matan • 
C!an '19 bana mllbet bir Clftp temin et
mek hU81J8UDda ıe.terilen neakttten 

rinin 'Bilb• pütı dnlet1erl ile -'-- t..- --a-.wr ~. buldufuma Unuebetlel'iA'Jı dMM etrafmda beni ._. -- ._. • .,,.. -..a&• 
ltla. NJOD mukaftletslnl de bu bakmı 

m 
ten vir eder •lelaid. 

S...,.w~.......-· 
mllllll.Jımtn11t1Dl4...,.. • ıu;tr 
....,_ *' .blılıııl etm 'ılı• :....-.. 
,... ........ - ........ ~--~~~~~!ii-11 

çok mltehHHlm. 

• • • 
Perapalha dttiiim saman Vulr 

t>ir resmi ziyarete yollaıuJonlu. .. 
Beni kabul edebllmeai için 78ftm ..

at kadar aalonda beklemem lhml sel· 
oi. Bu mUddet zarfmda 1~ hama 
münevver hikimlerinden Cnat Ha 
Amid ile tanııt:m. TahaW.cl Sorboada 
ikmal ettlfini öfrendilün ba lran SO
zideaiyle ıeslrdit'm yanm aaatln Sok 
enteresan intibalan içind~ Şahin -

• .! 

. 

·-

- Çok ...aa bir cn.p nrmek. yani 
pakt claYletlerl an..-.ki mUnaH

betlerl tllılJJ ....... k ve kadrolam&k 
iki 

bir llaJll mllldlNlr. BJliyonmıus ki 
~ ,,a, Badabat paktı gene 
yn birer "1111 mlaf1Dlyı ifade eder. a 

Jlemafib, her iki pakt Milletler Ce-

aiyeti kadroMı içinde ve Milletler Ce
miyetinin eau ve premiplerlnden mUl
h 

. 
ıa!L8,MI~~~ll 
nevırcr-sibmw 'llakkmdalııl lllOMt te
laldrilerime Ainirt'nin trattıtr tia,,.. 
çok yüksek oldu. . ~· 

em olarak yaprlmq bulunduklan içfa 
Mribirine t11NJmiyle uygundurlar. Gene 
hlı:yonunm ki Tilrkiye ayni zamanda 
BaJba paktına ve Saadabat paktına 
ima koymuı olan bir devlettir. Bu hal, 
ild paktın biltün hatlariyle biribirine 
intibak; f'Winde mütılea •dikneae bile 
İki paktın biltlln hatıariyle biribirini 
nabetmemai telWıde kabul edilir. 
•aııu da derhJl illve etmel:y:m ki, Ur,: 
pakt aramda sak unıimt bir •eou-. 
ltllioa: implicite,,, ( •) mevcut olmaaı 
.... tat.ildir. 

• • • 
Saat tam OD ikide VMfr bulundu. 

jum Alona g1rdl. Kmdtalnf eeı•mıa 
mak Umre aJala blbrken blltln 
dlkbthriı topbyarak ona baktım. Mu.. 
Dls büflh, kapkara. ı6z1erlnde ne ı,_ 
lenmtı bir zeka ıpldıyordu. Bugtnkij 

Avrupa dlplomatlarmdan bir OOfmı.. 
da görUlmtyen lııce, nazik ve un bir 
tat"n vardı. Havuı bir anda ealon 
doldurdtL Ve yine bir an içinde ben. 

u 

de, ancak uzun tamomaiardan ft ko.. 
DUfmalardan aonra bir nmnl iDiana 
bqı duyulabileeet llelllpatlyf .,_.ı. 
tığım aer.dlm. Ve bir vulte gMI' sL 
b1 değil, ~ •nı g&derDm bJr 
cbtla kOllUIQI' slb1 .a. batledm: 

.. 

- Jranıa Tlrklye aramda at 
mUnuebetlerl memlekethnt* tal 

'• . 
n umumiye guet.elerde o'tayııp dl 
remnekten nıUatağnl bir haldedir • ..._ 
kat Ebiellnmnız bu dOlt mDnaae1'et
lert en mUkemmel ve orijinal bf 
tanda ve en bUyilk bir l&Wılyetle 
ah edebilecekleri ıçm bu hUll8tül 
be;tuatı kayda lll&um g6r0yonmı. 

-
. 

r 
L ' 

GWilmaiyerek oevab verdi: 
- lOlletlerimlz ve devletJerlmJz 

rumdakf temas ve mlhwrehetJerln 
anı uırlara dayanan bİr tarlJif var: 
dır. Fakat itiraf etmelidir ki, bu m 
nuebet1er ve temaaılll' çok defa ~ 
mimi olmım11 ve pek acı~ı teJ&hlr. 
ler g&stermfttlr. Tnrk mmethıln tıu 
milletine ve lraıı mlllethıbı TUrk m 
letlne devamh bir 1'elllpatilt <1Jın•k 
beraber, bahaettiflm bU eski itmı
lerde, birçok ta.rlhJ ve llyul ııiatae: 
ler, bu liri ul1 milleti 'Ve )Ilı~ 
ri idare eden llyut teekllltJan b 
birine yak18§1D&ktan alıkoymuetur 
Bilytlk Şefim, milrfidlm ve mlDetL 
mhı btıyllk medeniyet. refah mtlbeMl
rl Alahuretl HUmaymı Şeblnph 
za Peblevlııln sıyur t~ 
.. lddr, ~ ve 111t. Tllrk mpJa.. 
tinin bGJUt rehberi AtatUrldln ..,... 
t.ellklfterlnt!eld ftmh, cftlrGstlUk 
1'err:tlrlık ne birJeilnce iki mDlet an 
smda yepyeni bir ievlr bqltnqtır 
BusUn mDletlerliı.ln bUttln mtlılpet 

.. 
i ' 
. 

lL 
ıa 

-. 
•' e.. 

lrL 
, 

-
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.. 
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Ne fıaib, ne ahenktar bir Franaızca 
ile JEonuıuyordu bilseniz.. Ebelinaın 
çok tath bir aeai de var. Ve ima bir 
teftkkuftan aonra ıayet aarih cilm • 
ı erle Clainl tımamlıcb: 

- Blliyonmım ki milletler aram
daki ıiyul mUnaıebetlerin tekemmillU 
lktıaadl mUıwebetlerin tnkipfı ile 
tam bir tena.Up aneder. liti pakt ara
amda daha fiili, daha ~ti" bir it· 
b'.dili kunılmuı bu ild pak! dnletlerl 
uamndald iktraadt mBnuebetlerln 

mtletaltbe1 inJdtafına bafhdır. Balkan 
pütminı TtlrJdyeden p~ olan dn • 
letlerl De tran anamda yeya Saaöabat 
pôUmn dlfer iki de.Jeti arumdı lktı· 
Mı:lt menfutledn dolma11 ve bu 
menfutlerfıı ıenftlemm niıbet!nde 
bastlnkG lmp1fclte ltbfrllfinln bUyll· 

meal ve ıen.'.flemeai ve citıicİe effecti•• 
bir umumi anlapna halini almam mOm
JdlndUr. Şunu ela llbe etmeliyi• 1d 
ıerek Saadabat palıltl ve ıerek BaJkan 
paktı cilaaıi aulhUniln birer bOyilk mil • 
IJ1ideai laymetindedirter. Milletler 

Cemiyeti prensipler: çerçevesi içinde 
bu iki pakt. cihan aaDaOne karf1 olan 
bUyilk ve kıymetli ...Uelerinde tama • 
miyle b!wbirleriyle berabmlir · 

- MWetler cemiyetinin Jnrftetlen
meai llıtimallerl balr1ırmd.I ne bu,arur
nnm! 

_ Ben pbauı milletler cemiyeti için 
aon derece kavetli bir istikbal clrmek· 
teyim. Hilkometimla lirued tamamlyle 
milletler •Jtdaba pnasiplerlae UJ· 
pndur. Milletler eeml,.ılnlD çOk IDG
aalt ve ~ bir ladkb.ıl oldafuaa .,. 
aaliılin. Bkctlri ıt1-=- .. mlİlet1ıef cıe
ml,ed keDdiaiaden beklenell laer ..,. 
~ bir kudret oldulıma 11-
pat edeblllcektir. Milletler cemiyetini 
aafı dllfGrmek c1tlaJa dtvletlert lsin 
hiç de iatenecek bir bal delildir. lla, 
Jetler ıulha ptecek1eNir· Salla• • 
emin Vllltall cemiyetin kudretiıJ. art
tmnaktır. Mi11etler cemiyetinin ban 
muvaUüıyetaialiklerl bizi bedbin ~ 
kıcdardan his bldnln tanalyondan 

dan belalrf& Hariciye vekillıılz d<>1-
tum Rllfttl Araala cihan konfe~ 
da tamiınıetık. Gerek orada, gerek 
Saadabad mllnuebetiyle TahraDJ zl -
)'!'etinde pUI meziyet ve Jaymetlerl. 

nln b;rraıu t>lma,tum. Ve nlha~ 
Bil)'Uk Şefjmln JD"IPl'Q brdeli BU. 
yUk Atatnrk'il r&'ebllmek eereftııe 

naol ol&clfmu tahmin ederek çok 
m~·ut balwmyonım. 

Bu eırad& Vali :Oat~m geldiği 
bildirildi. Vezlrtn muhterem 'Cltilncla. 
fı 1eWnlamak '1lere ayağa kallnpnı 
bana bir veda lpreti IUJ'ethıde tellL 

kled~d~e~u
zakl ... blMtm. J>Mtfftalttellk dl\'ııt 
iefüı - tlltAlrHI, ~ imik, ..-un 
oıan Hadclye Vezlrhll teJlmJadım ve 
aynldlm. 

Nia111Hia NAZiF 
o(•) '9ldl ft hududa tMlılt ............ kL 

rütert lr•-• °"M,Jda beraber lr..._ 
................ '9ftCUt 1ılr .. blrUll-

,.., ,.,.,. J ..... , 
JDafJr 11at on altı hçakta )'UDi. 

da Yıpıan elçiai oldub halde, haricL 
ye veklletıne &iderek bir müddet Dr. 
Arula görii§mUıttlr. 

Gece Aııkarapalaata Yunan aeflrl 
tarafındtn pııeral Jletakau tereflne 
bir ziyafet verllmifllr. Ziyafet1 bir 
ınıvare taJdb etmittir. 
Ankaradakl Yunan ıazelt:ellerl 

Ankara, 21 (Telefonla) - Burada 
bulunrnlkta olan cbt Yunan gueteci
leti. gueteciler birliği ._.kam Falih 

c•"'ee!er1 r·r't•tt ~----• 
.lmllqla ft ı--. .. ---··•ı ctlclld. Jr,anıtm, ...... b1'll .:'fit.Fi 

dlr. tnaml19U. lrabu1 d"llll• eııUı~iııb 
ban ... ae'Dmeler, adet ···-~·-i•dlilır ta da Qlll olacU n Jr • 1 F ,,,. 
tlDdla nn1 w1nı "'11..,.,... •ıv'8111E ... 
~k~mlstan~ t 'I ' 7 
olanlE, ~tam 181 z ,., taıtiw? f •• 
bu cama ,anı t.lılt olmaerNdlt. 

Top1utmm Dfb&Jetfıade 'IUIJetl ........ 
e4- lldla dlmJtUr Jd: 

"- .... IDlml'llWd lttlmıda da b8llll 
ki bdar ~ ...... 1ll1Gk lldkJMta 
Jlalledllmlf olacaktn'_ 

8oY1et ~ llalak)', JJtlllls JllAnmm 
tatbDd meJwılzmur, bUIUIUDda fltrbil arlJı 
mrette ifade etmemlfth'. Zira, kendlal bu 
pr«m kabal eyte'ID'emektlıdlr. Jtand&n MQT. 
~ıa~--~ 
~tmek tiakJam mn"8fwq eıJemlftb' • 
1lalyao munhhaamsn IBzlerl 

Londra 20 (A.A.) - ltaıJan murallbul 
Grandi ademi mOdalWe komite.inde baıtlD 
Jl.Pbfl be)'anatta esctıınle demı,tlr ki: 
•- ltaıyan btlkO.meU, g&ıOD1llerfn prl 

çekllmeabıde yapdacak kontrol plAmDJ 'fL 
c:uda ıreUrmek o.ere beJDelmDel 1ılr komi&. 
yon kurulmuuu " Ud tarafta barbe lftlrü 
eden yabuıcılarm bakUd mlktanm teablt lclD 
bu komllyonun derhal t.s>uı7&J& sflDdertL 
JDe81Dl kabule Amadedir. İtalJan btıkblttl. 
hpaeyaya &1decek komis10Dun raporu p. 
l1r plmez, :tiııtılz pl&mDID •kfmcl madde. 
8bıln Ye CUQlarteal pkQ J'ranms beJUWı. 
nm mtımub bendinde meV21UU1ı&1m tedbir. 
Jerln, )'&Dl mUharlp JnlJrukunun ne saman '" 
ne IUNUe bbul edllecetl bakkmda 1ılr ka.. 
l'U" Terilm9111 lceJft,.ualD ftllJ&tta eD f7I 1ılr 
mrette tatblldnl, mU,terek bir • .....,... -. 

mllll bulmak o.re usl&flll• .umiıeU De tat. 
kik eyle111e79 de Jıamdır. 

.1taınn b~eU. J&buaca ı&aQllm.tD 
Seri çekllmeal 1ımumDda hpqJ&d& mDcade. 
le eden iki taraf nesd'"de Londra hDOmetl 
nla tafebbalte buhmmUml l8tlbdaf eden 
lqtu. htlkOm.U. minimi bir an1111111a,a talL 
kan, hpanyada bu1uD&D " hpanJOI oıma,.. 
~ muan- Ye !lbumu takdlrla.. 

Rıfkı Atay tarafmdan verilen ölle,. KudDs MDltDıa 
mefinde bulunduktan IOıır& tehlrde 
otonıobllle bir ps1nıı yapmJtlar, aır. Mıeıra Rldemlyeeek 
taDt lhıerl Çankayaya giderek defteri Londra, 21 (A.A.) - Prea AllOCl
ınalıauaa imza etmitler ve kaptt geL ation'un bildirdiline ıöre, tnı;.lis htl-
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Oltıın nedir, insan 
nasıl ölür? 

HABER - :4lişam posfasr 

Esr~r kaçakçılarıDlD 
binbir hileleri 

Yazan: Hüseyin Rüştü Tupan Beynelmilel kaçakçılık bürosu şefi diyor ki: 
,r ~ Çin - Japon harbi; dünyayı zehirliyen uyuşturuc~ 
r~ madde istihsalini durduracaktır 

' ll11ı"1-ct1i Zaro w •• t . .,. • 
og'lnın yuz kalıbı alın-rT.eıı (dokiorırınn nel,'(ldar lu .• ay., 

l>~ öıut11 bclh • 
hr.ıtta neşeli olduk!ar. ııa di.kl:at cdi11!) • 

""'l, fa . sı, hepi . . k t 
te nıliğin . rnızı orkutur. n-

%· e ınandı'" 
aı~ ıp olaırı gı, ebedi bir öm-
"t a.ı u daiırıa ~acağııu bildiği halde, 

darıırıac . atırlarnanıak, unutmak 
~ld ıster, 

llıaıt anmak ... ı 
~ arıa ic,.,..~ı ?sanların hayatı bu 

Çt\ı· ·•«ı edıleb"l" 
ıı.. itip 1 ır. Başımızı arka-
-oq ta , geçen .. 
tıı .• 

1 
llı:arı b" go.ınlerimize baktığı-

"( ar b ' lrçok bo ı k tltilt ' İtırıez tU § u lar, birçok a-
r-t •cbepı .. r· kenmez teessüf ve te-
• t\c b .. tnden b k . 

tı:ı ~ UlurUz? aş a hakıkat ola-
~.~trrı İri · Ancak gelecek günle
~.~.. :ı 11• bu ·· CcJt .. lilc fa CUnle yarın, bize 
~ t.ınıcrizı b~a.rı. gelir, lialbki, gcle-

aYn. ııe ger d .. '°n 1 ley d • ır ılı gene o çamur 
tın~ • aıına 
~clt bif ka • 0 aldatıcı silsilenin 

ret.. \' l, •c~gi hır ıey midir?. 
bun~tı •1arna1t~a§~ref, §an, para ve ıöh
Çulı:ur b~lad11t unlar var, ala, güzel, 
tokılJk 1r1taHU Ya ıonra ne var?. Bir 
\· 'it' &onsııı b'tek toprak ... Sonsuz bir 

\al>tllt dır .Yokluk getiren birkaç 
• etıı ınt '> ····· 

gün 80 bin kişi ölüyor. Bu hesabı ya
panlar, dakika başına 55 kişi tesadüf et
tiğini söylüyorlar. 

Doğanların sayısı da aşağı yukarı 
bu rakama yaklaşmaktadır. Şu halde, 
bir dakika için.de elli beş kişi gözünü 
kaparken, elli beş kişi de gözlerini aç
ıruş bulunuyor. Maama.tih bu hesap
ların Franko ve müttefikleri İspanya, 
Japonya ise Çinde faaliyete geçmeden 
evvel yapıldığını derhal kaydedelim. 

Ölüm yaşı ! 

Doğanların yirmi iki.de biri ölü ola
rak doğan çocuklardır. Hayatın ilk yıl· 
larında ölenlerin sayısı onda bir nisbc
tindedir. Yani, dünya iizerinde doğan 
çocukların onda biri be§inci yaşa bas
madan ölüyorlar. Beş yaşından bt~lQğ 

zamanına kadar ölenlerin sayısı eksil
mekte, on beşin.den, yirmi beşe kadar 
gene artmaktadır. Ölü,n 30 ile 35 yaı
ları arasında azami derecede azalır. 
Ondan sonra yaş arttıkça ölenlerin aayı
aı da yavaş yavaş artar. Ve 55 şinden 
sonra bu nisbet gitgide kabarık bir ye
kun tutar. Yüz yıl yaşıyanJarın sayısı 
on bin kişide birdir. Zaro ağa gibi bir 
buçuk asra yakın yaşıy:ınlar ise yirmi 
binde, otuz bin kişide birdir. 

ÖI:irn hangi aylarda çoğalır ? 
Statistikleri muntazam olan memle

ketlerde yapılan hesaplar, mutlak suret
te ispat ediyor ki, yılın bazı aylarında 
ölüm daha çok, bazılarında daha azdır. 
Mesela, her memlekette ölenlerin sayı
sı, ikinci kanun, şubat ve mart ayların
da daha fazla oluyor. 

Ölürken hahrlanan şeyler,. 

İnsan ölürken geçmiş günleri, çocuk
luk hatıralarından bazı safhaları hatır
lar. Bazan güzel, baza:ı da üzücü ha
yaller ve rüyalar zekanın son ışığı şek
linde parıldar. Bu ôakikada yaptığı 
işlerden, kötülüklerden pişmanlıklar v_e 
vicdan azabı duyanlar vardır. Bu dakı
kalarda artık tamamiyle kendi kendine 
kalıp, nefislerinin muhasebes:ni yapan 
lar da çoktur. BaZ2n da. ruh, bu za
manda tamamen iflas eder. Artık onda 
irade, karakter kalmamış. beden ataleti 
gibi ruh ataleti de insanı kaplamıştır. 

Son nefes r •• 

Yavaş yavaş hasta a~ırl~;ır. Artık 
hayat örülmiyen, hissedılmıyen, du
yulmıyan bir soluktan ibar~t kalır. 
Ve bu soluklar dakikadan dakıkaya, sa
niyeden saniyeye azalır. nihayet ~:~~r 
ve kalp durur. Bununla ber~~~r, b_~tu~ 
vücut henüz ölmemiştir. Butiln otekı 
uzuvlar ve !air unsurlar henüz sağdır. 
Onlar <la kalpten sonra sıra. ile .!aşa
ma kabiliyetini kaybederler. Bır mudde~ 
sonra da, hem mevzii, hem umumı 

ölüm tahakicuk eder. 
Er geç tahakkuk edecek olan bu a-

k:bete, mukadder olan bu hadiseye, Öu 

satırları okuyanların, mümkün oLduğu 
k:ıdar geç uğramalarını d.iler~m. A.ran 
ıı;iz de benim için öyle dıleyın 1 

Hüseyin Rüıtü TIRPAtf 

Zevk lı;;ln alınan maddeler arumda en 
tehllkellat, en zehirlisi &tyon ve bundan is. 
Uhsal edilen eroin, kokain, morfin ı;ibi diğer 
uyuıtunıcu maddelerdir. Bunlar sade kulla. 
nan insanı değtl, onun aııemnl ve dolayısile 
btltUn bir mllletı mahvedebilir. Bu hlklkaU 
bilen devletler, a!yonun zevk ıı;;ın isUhlAkine 
mani olmak gayeslle fevka!Ade tedbirler 
almrıılar, kaçakı;;ılan cezalandırmak mak. 
sadlle flddetll kanunlar çrkarmııılardır. 

Fakat buna rağmen kaçakçılık henüz or. 
tadan kalkmı§ dc~lldit". Çünkü a!yon kaçak. 
çılığı te§kllAtı beynelmileldir; ve son derece 
zengin, maceraperest kimselerin elindedir. 
Uunlar hile ve desisenin muva!!ak olamadığı 
yerde muazzam servetlerinin nüfıızunu kul. 
!anmayı, lcabrnda alttkadarlara )'ilksek para. 
Jar dağıtarak istediklerini yapmayı pekAIA. 
blllyorlar. 

Dünya afyon kaçakçılığı merkezlerinden 
biri de Mısırdır. Mı.stn bu bclAdıın kurtar. 
mak Jçln sekiz scne çah§a.n Kahire polis mil. 
düril ve uyu§turucu maddeler merkez lsUb. 
barat bürosu §ett Russel p&§a, bir İngiliz 
gazetesine \'erdiği beyanatta, uyuştunıcıı 
maddeler kaçakçılığı hakkında aon dereca 
alAka uyandırıcı ifşaatta bulunmaktadır. 

Bu arada, bı,ından yedt ıeklz ııene evvel !s. 
tanbula dadanan bu beynelmilel ka.çakçıla. 
nn rehrlmlzdekl faaliyetine temas eden RuJ. 
sel pqa, bunların niçin lstanbula geldikler!. 
nl de anlatmaktadır. Bu hususta lstanbul 
polisinin faallyeUnden takdirle bahsetmekte 
ve bunların Türk polisinin amansız takipleri 
neUcesl tatanbuldan kaçmak mecbunyetlnd~ 
kaldıklarmı llAve etmektedir. 

Korkunç rakamlar 
Russcl paşa diyor ki: 
- 1929 senesinde Mısır halkı afyon tesiri 

ile yavq yavaş ölüyordu. Afyon kullanılması 
o kadar almııı yürümüştü ki ekmek parasını 
gtlçlükle kazanan fakir bir işçiden tutunuz 
da, en zenginine !tadar herkes, afyon müb. 
telA.slydl. 

Devlet hapishanelerindeki yirmi iki blıı 

mahpustan en &§ağı yedi bini ya afyon mUb 
telAiı, yahud da kaçakçısıydı. Yaptığmuz 

tıi.hklkattan, mem~ekette en aşağı yarım mi!.. 
yon afyon mUbtelAııı olduğunu tabmln edi. 
yorduk; bunların ara.'!ında 6 y&§mda çoculc. 
lar, altını§ y&§mı geçkin ihtiyarlar bile var. 
dL Maamaflh, bu yanm milyon afyon mUb. 
telbmm çoğunu 20.30 yqlanndakl gençler 
teşkil ediyordu. " 

1929 senesinin on bir ayı içinde 13,000 kilo 
h8fh&§ mllıındcre edince hayretten dona ka.1. 
dık. 12,000 de kaçakçı tevkif edllml§tl. 

Mı11rda afyon müble!Alarınm senede 
27,900,000 lira ve kokain mübteltı.ıarmın da 
119,000,000 Ura aarfettıklerinl hesap eltlk. 
Halkının çoğ'11 fakır olan bir memlekette bun 
Jar bil§ döndürUcü rakamlardı. .Masraflar, 
çıkanlınca, kac;akc;ılann .senede en az elli 
m.Jlyon lira kazandıklan görtllüyordu. :Müt.. 
hl§ bir yekCln! 

O acnelerde bUyUk kaçakçıların ekserisi 
Yunanlı idi. Aralnnnda İtalyan, İngiliz, RuJ. 
Franııı::, ve Surlyeil de vardı. KüçUk kaçıı.k
çılarm hepsi Mısırlıydı. 

c;nay~tler ~o2aldı 
Afyon, kokain ve eroinin mUbtelAları üze

rine yaptığı tesiri bUUin dehıeti ile ta,svi':' 

etmek güçtür. Günde ancak on dört kuru§ 
kazanan bir işçinin on iki kuru§Wlu a!yon'l 
verdiğini görtlyorduk. 

KaUI vakalarınm adedi hesap edilernlye. 
cek kadar çoğalmrıtJ. HergUn gazete!erde 
birkaç ailenin bu yüzden mahvolduğunu oku

yorduk. Senelerdenberl naınwılle çalı§mtg bir 
memurun birkaç batta içinde lbUIA. yüzünden 
ihWAıı yaptığı, para çaldığı görUJUyordu .. 
Sokaklarda sıska, iskeleti çıkmıı, gözleri 

çökmü~. bacaklan kollan tırmga lğnealnlıı 
tesiri ile delik de§lk oımuı insanlara tesadU! 
ediyorduk. tıın en feci ta.rafı, bir mübte!Anm 
arkadaşlarını da kandırrnaaı, onları da ııa 
öldUrUcü zehir! almağa tqvtk etmeırlydl. Ka 
çakçıya yeni bir müşteri getirmekle kendlsf
ne bir defalık bedaYa kokain, eroin temin 
etmı, oluyordu. 

Senede elll milyon lira kaza.nan bir ka. 
çakçı te§kllltı ile mücadele kolay değildl. 
BllhM!IA öyle bir beynelmilel te§kilAt ki her 
tarafta kolu. her yerde adamı vardı. MücL 
deleye gırı,meden önce §U iki noktayı göz. 
önünde tutmalıydık: \ 

(1) Bu !tadar geni' mlkyaata uyu~turucu 
madde na.sıl oluyor da Mr!lll'a ithal edllebl. 

llyor:' 
<2' Bu madde'er hariçte nerede imal edl. 

llyor:' 
Birincisinin cevabı kolıwı't. 'BUvUk mlk . 
~ keçelısrılık yA51WYordu. Baslıca ldba. 

y_ .4-tAL ........................ Dı"d 
ıJ.t. Hm&DJ l8keıuJ·~ -- va -J.&&1• - .. 

d~ctnTu11.t edlUvordu. 
~-- - -,.,,., ..... ft., : r .. ı•ra ııencrl~ J;ıl.tc lr:PYN" __ ... 

rQD.1'110...tıolll ,ıdvobı". 

F,rtk rekirdeği ycr'nc eroin 
Sıkı bir tnklbal ve tahkikat neticesi bir 

ncyııclınilcl 7ra~a.kftl1kla mücadele 
biirosıı §Cfi ve Kahire poli3 1müdürü 

RııscZ pa,.ııa 

çok şayanı ba:,Tet kurnazlık.Je.r keg!ettlk. 
yng tenekeleri, salça YSrlllerl, )IISir koçan. 
Jarı içinde, çimento torpalannda yüz klloya 
kadar afyon bulmağa başladık. 

Bir kere on dört torba erik muayene etUk. 
Her eriğin çekirdeğinin çıkarılarak yerine 
eroin konmuş olduğunu gördük. 

Hele bir kaçakçı, fkllo demirlerini oydur. 
muş ve her birinin içine eroin doldurmak 

suretlle yarım ton eroin kaçmnııtr. Bu.. 
nu, IJ ıoten g~Ul<;t~n soııra..ı iıt~barat me. 
murlıunnız öğrcnmı~ıor41. _. t:..s 

lst:aııbuldan sevkıyat yapan diğer bir k&. 
ı;;akçı grupu, Holandadan bir mUtehusuı 

cclbedcrck sahte değirmen t&§lan yaptırmıı, 
bunların içini ha~ha~ıla doldurmuıtur. 

Ortası kesilen mum 
Bir gUn, Avrup:ıdan mum lthaltttr yapan 

bir tacirin mumlarından blrlsin1n ortuı ke. 

silmiş ve içinin eroinle dolu olduğu görUL 
mU§tU. Tüccara 7000 lira kazandıracak olan 

bu eroin, kaçakçılığının meydana çıkmıuılle 
ona tam beş eenc k'Urclt cezası kazandınnıı. 
tr. 

Çam tozu diye di~cr bir grupun. blrbuçuk 
ton haşhaş ithal ettiği anlaşılmıştı. üç ay 

sonra bu knçakçılık bu grupa IH0.000 lira 
kazandırmıştı, 

Ba?.an, Iskenderlyede bulunan bir ip ucu. 
nun dUzUneye yakın memlekette bir adam ta 
klblnc müncer olduğu \akitli. 

Bir kere Iılcendcrlyeyo bin teneke duvar 

ktığtdı boyası çıkanlmıgtı. Yapılan araştır. 

malar bu tencltelcrdcn V.-6 tanesinin haklkl 

boya ihtiva cttiğinl meydana çıkardı. Fakat 
geri kalan tenekeler eroinle dolu bulundu. 

Km;akçıların posta kutusu 
Bu keşif bize bir ip ucu vermişti. Bun•ı 

!talyaya ve oradan !svlçreye kadar takip 
ettik. İtalya - İsviçre hududunda takip me. 

nıurlarırnız ufak bir lokanta buldular. Bu. 
rasını kaçakçılar posla kutusu ı;lbl kullanı. 

yorıarml§. Eroin paketleri burada bırakılı. 
yor ve sonra alınıyormuş. Bırakan ve alan, 

blriblrlerlnl kat'lyyen tanımıyorlarml§. Yal. 

nız alan, p:ıkeU alabilmek için lokantacıya 

bırakanın bıraktığı yanm kartın diğer ya. 
rr.mıı ı;l!stermek mecburiyetinde imi~. 

pusu kurduk. Polis bir çok tevkifler yap. 
tı. şebeke dağıtıldı. 

Vlynnnda iki başka ıebekc bulduk. Bunlar 
mUmessillerlnl birinci mevki ile tskenderl. 

yeye seyyah dlye gönderiyorlardı. Bu sözde 

seyyahların beraberlerinde tqrdıkları valiz. 
!er hususi surette imal edilmlt olup birçok 
gizli kapnkları havi idiler \'C buralarda yir. 
mi kiloya kadar eroin aaktanablllyordu. 

Bir orduyu mahvedecek 
eroin 

Ba§ka bir geboke tskenderlyedekl İtalyan 
konsoloshancslnden damgalı kt.ğıUar çalmı§ 
ve bunları MıBlr gümrük idaresine göndere. 

rek, J~ahlredeld ltalyan sefaretJne yollanan 

bc11 sandık kitabın gümrükte muayene edll. 
mem-stnl lstemlştl. 

Uzerlerlnc sahte ltAlynn konsolosluk dam. 
gası vurulan bu sandıklnrın içinde bir ordu. 
yu mah\'etlecek kadnr eroin vardı. 

Bu §Cbekelerden başka kendi bqlarm& 
kş.ı;;akçılık edenler de pek çoktu. Bir gemle! 

b.r ı;ün, semiden kırıkmıg gibi kolu 68.rı;ı ile 
boynuna aıılı olarak çıkmıştı. Sargmm 
Jçlnd:? Uç kilo eroin olduğu meydana çıktı. 

Ban dansöz kızların gemileri ziyaret et. 
tikten sonra çıkarken jarUyclerlnln altmda 
eroin bulunmuııtu. Sahlldo iki torunu Ue ge. 
zen bir lhUyarm torunlarının saçlarında ero.. 
in saklı olduğu &"l!rtllmü§tU. Bir çok kadnı.. 

Jarm uzun ökçell iskarpinlerinin topukların.. 
dan eroin çıktı. 

Kaçakçı devlet memuru 
Memleket dahilinde kv,çn.k maddeyi sak. 

lama ımıllcrl arasında d& garipleri pek çok. 
tur. Bir kaçakçının maliye bakanlığında bir 
memuriyet alarak afyonu bakanlıkta çekme. 
.ııinde sakladığı görUldU. 

On Uç klloluk h8§hq aatmak teklifinde 
bulunan birisi derdest edilince bir se!antto 
§Ofl!r olduğu meydana çıktı. 

O umanlar Kahire aokaklarmda dalma te. 
aadUf ettiğtmlz bir dilenci vardı. Herkes 
Ali Mltvallyi tanırdı. Gece gündüz gUneoll 
bir duvarm 4ibindo uyukladığı görWUrdU. 
Gelip geçen Aliye be§ on para verirdi. 

Bir gün, gözü açık bir memur, birlnln A. 
llye para atarken ayni zamanda el altından 
bir paket de attığmı gördü. Pakette eroin 

olduğu anlqılınca dilenciyi hemen tevkif et. 
Uk. Yapılan tahkikat, Alinin Rahi.rede en 

bUyUk eroin satıcıle.nndo.n biri olduğunu 
meydana çıkardı, Şlmdl Ali hapishane du. 
varlarma dayanarak uyukiryor. 

Şüpheli baston 
BJr züppenin, elindeki ba.stonunu kat'Jy. 

yen bı:rak:madığmdan DUphelenen polis, bir 

gUn butonu muayene etU. İçlnln oyuk ol. 
duğunu ve erotnıe doldurulıı:ıuş bulunduğunu 
&"Ördü. 

Satıcılar, kaçak maddeyi alıCila.ra gdndcr. 
mek için blslkleW çocuklar 1ııtlhdam edi. 
yorlardı. Eroin blaikletln zlllnde saklanr. 
yordu. 

Polı. taratmdan afyon çekllen evlerde ya. 
pılan baakmlarda atyonların kahve fincan.. 
larmm o~ kulplarmda, ocaklarm kovuk!&:: 
rmda. h11.1Uat gizli çekmecelerde ıaklandıft
görlllUyordu. 

Bir g1ln gene bayle bir baakm yapılan bir 
evde bir tllrlU \JYUDturucu maddede buluna.. 
mamııt:J. Polla burada hqbq çekildiğinden 

emindi. Her taraf muayene edildi. Fakat, 

f.mkAnm:... Nihayet, Uzerinde lüzumundan faz 
la çivi olan bir kapı nazan dikkat! 

0

celbettL 

Poıı. çMlerJ birer birer yokladı. Blrlnlıı oy. 
nadığını gördü. Çekince bir glzll c;ekemce 
açıldı. tı;;ı atyon dolu fdf. 

Gangsterler eroinmandır ! 
19Z9 ııcnruılnde Mvnr u~turucu madde 

huau11unda ne fdlyıe Amerika da bugün o. 
dur. uyu,turucu maddelerin §imdi en ziyade 
lst!htttk edildiği yer Blrle_şik Amerikadır. 

Amerikada bug11n kokain, eroln ve ha.. 
§&§t en ziyade gangsterler kullanmaktadır. 
Maamafih yeni bir zevk kayn$ arayan 
züppe gençler arasında da mübtelA.ları ıuı 

deA'!ldir. 
Gangster reisleri çete mensuplanna ııöz.. 

Jerlnl g'eçlrebilmek için U)'U§tunıcu madde.. 
lerden istifade etmektedirler. 

Amerikan polis oeflerinln i!adealne göre, 
bir gangster reisi, çote menauplarmm uyuş. 
turucu maddenin ne gibi tes1rl altmda kaL 
dıklarmı tetkik ederek ona göre hareket e.. 
der. Bu rela, hangi adaınmm baskından bir 
saat önce bir doz eroin verildiği takdirde da.. 
ha iyi çaırıtığmr, hangisinin erolıı verilmez. 
ae baskın 11rumda fedakArlık gösteremedi. 
ğini bilir. 

Uyu§turucu madde teminini elinde bulun. 
durdukça, reis gangsterlere hAkim olur. 

Amertkaya ithal edilen eroinlerin Mançu. 
kodan geldiği meydana çıkı:ıu§tır. Belki Çtı:ı.. 
Japon harblnlri tevlit edecett yegAne fayda 
dUDyayı zelılrllyen uyuşturucu madde lstih. 
Balltmı durdurmak olacaktır. 

Eskiden eroin satı§ merkezi Franaaydı. 

Fakat alman aıkt tedbirler neticesi kaı;;ak. 

çılar daha prka çekildiler. Viyan merkez 

oldu. MIUeUer cemlyeUnin teşebbüsü ile Vf. 
yana polltl bu parazitleri buradan da attı. 
Viyana.da tutunamayınca bunlar daha oarka 
kaçtılar. Balkanlarda yer edindiler. Bulga. 
rı.tan, Romanya ve Tllrklyede fabrikalar aç. 

tııar. Tllrk pollıd, &rrıanmz ve sıkı muvaffald 
yetlerile kısa bir zam.anda fabrlkalarmı birer 
birer meydana çıkardı. Mücrimleri yakal&
dı. Te_şklltttı dağıttı. Bu sefer kaçakçılar u. 
zak prka, Kançukoya gittiler. Slya.st vaz:ı. 
yetin kaM§lklığından isti!ade ederek faaliyet 
terine devam ed!yorlar. 

Maamaflh yaltm zamanda Çin.Japon hal'. 
binin bu (aallyete de nlhayet vereceği U,,mit 
edilebilir. Yalnız, teşkilatı idare eden bUyl!lt 
lertn, zenginlerin, reı.ıterln elln ele g~ 
A'!nl unutmamak rerekttr. 
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IBEVAZ KADD N TICARIETD 

S frank 1 kız 1 • 
şeyhine satılan Arap 

güzel kızın macerası 

Bu saırndok içinde bel 
ki bDr tüccar eşyası 

varr~uır, beDkD de 

Uyutulmuş bir 
kız kaçırıhyor ! 
Fransoz pcDDsl, Afrlka-
dakn mOstemDekeDe
rD nde çaftoşan daınısöz· 
leırD ın lhlaıyatıaıra ın o te1t:· 
kike başOadu • 

Ylnnlnd uırda beynelmJlel polis tqkill. 
tınm bqa çıkamadıft tld büyük 6.tet vardır: 
U:YUfturueu maddeler kaçakçrlığı ve beyaz 
k&dm UcareU. 

aaport almıyordu. Ceııub1 Amerllcada, para. 
eızlığmdan ve nccmlllğlnden laUtade edllcrek 
rene kız lat.nllen yerı gönderiliyor ye aat.ı. 
lıyordu. 

Revil1.erde yıldı2lık ıvı.acUy1e 

u.::ak tr.cı.ılt;1u;tlere götürü. 
um 1azlar çok defa bir em. 

tin gibi satılırlar 

J1YOr. Ona hazırlanmakt. olan bir tt\·Uoi.ıı. 
ytld11J ıo~tı:!Jğlnl bildiriyorlar: 

- Bu, hayatında bir daha teaadUt ede. 
mlyecc:ın tıreatıardan biridir! diyorlar. 

J.lnry, heyecanından ~ dönmeleri geçirt. 
yor. Sevı.ne ıevlne kabul edJyor. 

MUleUer cemlyeUndc bunlarla mtlcadele 
için ayn ayn birer b1lro olmunıa, poUa teı. 
ldllUan araaınd& bu huauata beynelmUeJ 
b1r çalııma birliği mevcut bulıınmıwııa r•A 
meo•bunlarl& bir tllrlü bq edilomem(ftır. 

Daha Steenlerde Nlaten Koralkaya röndertı 
nıelı ve •tılmalc Uzere altı 1ng~ &11zelllk 
krallOUlnln vapura blndlrlldlğl mrada Fran.. 
8ll polJal t&ratuıdaıı lıln meydana çıkarıl. 
dıfqu )'WllJIUk. 

Blr cUrmllmethut buırlayıuı polla. bir ~
tıı bUtUn bu lfl yapan ,ebekeyt teker teker 
ele JOÇlrdl. Ayni aam&nda. Hyahat rnaU&
dı nı paaaport aW:ı ıenç Jcular, mu bir rıe. 
Zlm!t altına alındı: kaçtnlmalannm bir z&. 

Zaten o kabul ctm~e de xa~akçı l~ln me. 
ıeıe )"Oktur. Birçok kızlann, garnplerına uy. 

1 ku llAc:ı koymak ııuretııe uyutuldukları ve 

Konıtııı:ada eatıcılann eline reçen bu kız.. 
ıar, bllıbtr deme Ue ıtmall Atrlkadakl Fran. 
au:, İtalyan kolonllertne ııcvkedllmekte ve o. 
rad& btı franga Araplara aatılmalctadır. 

Bundan blrJuı.t sene evvel beyaz utr uca. 
reUnlJı merkezi Buenos Alres'dl. Birçok gU. 
zeı ka:larm zaman zaman biç lz bırakmadan 
kaybolmuı İngUlz polls1nJ btlrareUI bir fa. 
aUyete aevketmııtı. ScoUand Yard kw ıa.. 
manda btr ipucu ele geçirdi.: 

Tuadllfen cenubi Amerikanın fçlerJndc 
aeyahat etmekte olan bir tnglllz, Londrada 
oturan kansından aldığı bir gautede kıty. 
bolan bir kızın reımlnl g6rdll. Ve, bu kızı 
Brezilya içlerinde, bir çiftlik blnasınm pen. 
ccroalnde g6rmU~ olduSUnu hatırladı, mıtün 
kadmlarm slyah saçlı ve eıımer oldu:u bir 

memlekette böyle sanım. tn,;lllz tipinde bir 
kız görmesi onu bııyrette bırakmış ve batı. 
zuında. yer etmesi.ne scbcb olmuştu Derhıı.1 

kouolo~lup hnb:r verdi. Yapılan tahkikatta 
bu kızın kayıp im: old•Jğu "e l SO dolara sa.. 
tılm~ bulundu-!ıı l'l'P'"'"""" cıktı. 

ip ucu üzerinde 
Kız hemen allesino lade edildi. Fakat pollıı, 

Jrefft gayet gl%Jt tuttu. Bu lp;ıcu llzerlne lt
ledf. Beyaz utr UcareU yııpan §cbekenln 
bOtUn Çallf!l\A tarzını yavat yavaD meydana 
cıkardı. Kız1arm, '•yıldızlılr,. tck:lfi lle ııld&. 
tJlar:ı.k memlclcct!ndcn ılrı:.r: c;ıltarıldığı. 

nı öğrendi. nunı:ırn, r.eyahnt mnksauı ııo pa. 

ınan lc;ln önUne geçildi. 

ihracat merkezi değişti 
Fakat son zamanlarda yapılan tahkikat. 

~yaz cılr Ucaretınln ıene alrp yUrUdllğUnU 
meydana çıkarmış bulunuyor. Bu defa lh. 
racat merkezi cenubi Amerika değil ,ımall 
Afrlkada Tunua. Cezalr vı Fransız Yasıdır, 
Satılan kızlar buralara bllhıuA Marallya 

limanından 1evkedllmektrdtr. Esldsl gibi 
fng11tereden arzu ettikten ıuztarı •rhf'~t 
serbest çıkaramıyan k~alcçılar dolambaçlı 
bfr yol bulrrıuıtardır. 

Son gllnlerdo İngiliz .nca.rıumuml)'eıılnl 
heyecal'\a veren Mary tamlndekl kıı:tn nakle. 
d~ğtmlz maceraaı, kaçakçılerm tuttuktan 
rotu alı" drıha iyi anlatacsktır: 

Teklif teklif tlstilne 
Devoıut;ll"f! eyaıetınde oturan kalabalık 

bir am~le alle1lnln kızı Mary. iş bulmak için 
Londraycı geliyor. Mary çok gUzet bir kız. 
dır. nan&a son derece meraklıdır. lkl eenc 
r..ondrıu1ıı bir ailenin yanında hlzmet.ç!llk 
ediyor son:-a, bir tiyatro ajanına mOraca. 
atla eahnc ve tıımlerde iş anyor. 

Aj!Ln, bir rtın oııa haber r;önderlvor: lş 
bulunm•ııotur. \'e ona thtlyar blr kadm tak. 
dlm ediyor. Bu kııdın. ?dıuiye Fraruıa~ bir 
rev"dc rol \•ermek tekllClnde bulunuyor. 

Ajanın ikazına rağmen, biraz romaot.lk 
yaredılıet.a olan kız b'J teklltl hemen ltnbul 
ediyor. 

I{admln beraber Jl'raııaada Touıona hareket 
c<!lvorlar: Genı: lnz burada bir gazinoda dan 
l!Uzlllk yııpmıya bqlıyO?' ve birkaç ay ~nra, 
Tunusd:ı t?k daha lyi t!r 1§ tekll!ile kargıta. l 

ıonra bir andık içinde yUk vapurltınndıtn 

birine ytlkletllerek sevkedlldlklerl c;ok gö. 
rtllmU§tUr. 

Mary Tunuaa çıkınca bir otele götUrlllll. 
yor. Ve, günler geçUğl hal.de revUden bir 
haber çıkmıyor. Bir gUn kızı getiren adam 
geliyor. RevUnUn para.aıztık yüzünden sah. 
neye konuıamıyacağını elSylUyor. 7.nvalh 

kız. yabancı bir m:mlekette beş parası:; kal. 
mıştır. Ne yapacağını tnŞL"'lyor. Bir tartıl. 

tan da otelci para lçln sıluştırmaktndır 
lngfllz konsolosuna mUracııat etmek biç ak. 
hna gelmiyor. Ajanın son hlr tekllrtnı kabul 
ediyor. Dahile giderek tek bnsına dnnıı tem. 
aUiert vermek" 

MemlekeUn dnb111ne doğru gtdlldlltçe, po. 
Usln g6zllnden uzakla~tıl:c;:a, njanm tavır ve 
bart!ketıcrl dep;t§iyor. Mnryye etmcdlltl haka 
ret kalmıyor. Ayaklannı bile ona yıkatıyor. 

Zavallı kı:r., dağ ba§mda güvenecek bir kim. 
s::al oımadı~ı için onun emirlerine itaat e. 
diyor. 

Ve, nihayet, adam genç kızı bir ,eyhe AA. 

tıyor, çekilip gidiyor. Marlnln, bu ihtiyar 
hıut&lıklı ve dört kanlı şeyhin elinde, bir se. 
ne lçlndr çekmediği kalmı:ror. 

Trnmga 
l!!:-tesl sene, onu buraya geUrerı adAm ba, 

ka bir kızla ı•Unce pyb Marl)1 geri '-eri ~r. 
Az. btr para mukabilinde ıuu alıyor. Bu de. 
fa. adam, Marlyt Tunuııun ıuu; bir yerine 
götUrerc!t bir bar sallib!ne satıyor. 

Genç kır. yeryüzUnde cehennemin ne oM ı. 
~unu burada ıuılıyor .• Bir mUddct sonra, yer 
illerin nasıl ettendJğlııl gOnnck ic;:ln har 

1 

Ç©<eQ.Jk h;ft;~li 
Hediye kazananları~t 

isimlerini neşrediyor~! i 
2 tıkteşr!n tarlbll b!lmecemlt:ln halli ıöy. Yoact Ratall oğlu KulcdJbl, 7tl .... ~ 

ıeydl. Hayık Robert KoUej, ~)ti E· 
(Ankara trentndc: biriııcl mevkide •s, ı. CAM UÇLU YAZI KAL ~ 

klnclde 86, ve UçUncU mevkide de 110 yolcu KAZANANLAR 
vardı.) 

BiR FOTOCRAf MAKiNESi 
KAZANAN 

Birinci: N'eemfye Beyotlu Kbı aokak ıs, 
BtR LOKS LOSYON KAZANAN 

1klncl: Aalye Ceyl.ln Can.an aokak 5 Ka. 
dıköy, 

BUYUK RESiM ALBU.\!O 
KAZANAN 

Fabr1lnnlııa tııaz FaUb Şeyh Musa mahal 
ıe:ıı Ba§hoca eokak 83, 

BlRER BOYOI: TÜRKİYE 
HARİTASI KAZANANLAR 

ı - Bedi .Kerman Kurtulu§, 2 - MUberra 
lııtanbulu ku: llıı~ndcn, 3 - Mehmet Şahtıı 
Ankara Cebeci. f - Hurılt Kemal Kabataf 
Uscsl, 5 - Flrde\•a Biler KaragllmrOk, 6 -
Keııam Pangaltı 11.aesl. 7 - Bedia Davut. 
pafa. 8 - Rlza Flalll o.ta ııokak, 9 - Seniha 
Hayreddin Ds.vutpa5a, 10 - Hu!Qst Fatlh, 
Halli Kapkaç, İhsan Ceylln Kadıköy Canan 

eoke.l<. 
MOREKKEPLI DOLMA KALEM 

KAZANANLAR 

ıı - Sllha Meral C&ğaloğlu, 12 - lsmall 
!'ertevnly&l lleeal, 18 - Şefkat Ba.Jer Sa. 
r~twıe, 1f - tam&ll Algun Çorlu, l~ -
Halime Edlrnekapı - Müveddet Şenlikdede 
17 - Suat Tevfik Beşiktaş. 18 - 121 Tür. 
kAn 47 fncl mektep, 19 - B. Çağlı Samatya 
20 - MUkerrem Demirkapı, 21 - SUheyıt 

M tıncU okul, 22 - Hale Edip §ehremlnl, 23 
- Sllzan Sado.ıı EmlrgAn, 2• - Niyazi Se... 
zer Karyola fabrlkuı, 25 - LO.tfl öztn Emir 
rAn. Nezihe Canan sokak 15, 

BiRER DEFTER KAZANANLAR 

26 - 15. Ozer Kumkapı, 27 - SababatUn 
Vefa llııeel, 28 - Ayten Tqvtktye, 29 - Be 
hlce Kemal FaUh, 80 - Zerrtn Aku.ray, 81 
- İsmet &rln Galatasaray tıaeat, 82 - tf. 
tet özturıa f&lr Hqmıt aokalc, 33 - Zlhnt 
Galip Fıruzata maJıalle31, S4 - Muine Ert-
man OekUdar Sellmfye, s:ı - Perihan Altın 
el Fener, 86 - İbrahim tetanbtıl erkek lbeal, 
37 - Mllzehher Bağlarbqı, 38 - Muzaffer 

Onerkol Bahçekapı, 89 - Fuat Yanç Gala. 
taaaray ilsem, 40 - Hakkı Bqkut Ş~ll Per 
)'an aoka#I. 41 - HUsnll Akalm Ticaret U. 
acsl, 42 - Ferdane Eskişehir lnhU&rlar, 
43 - Balmumcu B~lkl&§, f4 - Ralt Seven 
Kuru,çeome, 415 - Nurlye KaragUmrUk, 46 
Asenhen Bamatya, f7 - Fahriye Uduca P'&. 
Uh Çırçır, f8 - Nurlyı Gelenbevl orta o. 
kulu, 49 - tcırıı Ercnköy ll:ıeal, 110 - Eınro 

1'arlu b&Jı, 

BiRER MOSVEDDE DEFTERi 
KAZNANLAR 

61 - Çapa tiğretmen okulu, 64 - Necip 
ŞehremJnl, 63 - Semiha Fatih, 54. - Efber 
Göktepe Fe.Uh, 116 - RU§tU Enoy 6 meı ilk 
okul, 56 - Nureddln Ahmet "ncaret lbeıl. 

117 - Necatı Parıı;altt, 158 - Nlyaı:t Ama. 
vutklSy, 69 - MUftde Meddlyeköy, GO - Nur 

ban Beyoflu 29 uııcu ilkokul, 61 - Turda.. 
&111 Çevik Sirkeci, 12 - Tallt Perintek Ku. 

lıll ukerl llseaı. 68 - Hicri erkek ııeeaı, 

8-i - Hilmi Orhun İstanbul llaea!, ~ - A
ıUm&n Nedim Akkuzu, 66 - LCttl ÇeUrı Sa. 
vq Uzunçarııba1ı 67 - Engin Aran Bqlk. 

tA,, 6~ - Mahmut Slrkccl, 69 - Çokoen .Mac; 
ka, 70 - T.0.0.s.2 .. 71 - Memduh Erkuı 

Nloantaıı. 72 - Refet Aaıaaı Kabala§ erkek 
llaeal, 73 - Nejat Glllgtın H&ydarpqa, 74 -

16 - Erka.D G.8. 11.aesl 79 - tJ'; ~ ~ 
Araz: Takaim Feridlye, 80 - Re!' pi'~ 
veta l1aul. aı - Emin şımıek 0; cı 
82 - SalJh Kara, 83 - M~1 

, ı:.. 
vutpqa, 84 - G0%1n Tan Te~ ,1 'l 
Zeki Ahmet vefa Uaest, 86 - satı' 91" ., 
ıu, Slllhtarata elektrik :Cabrfl<eJl• .,,, 
han 1ataııbul bhind vakıtııan, SS pO,. 
MIVU.nekapı, 89 - N.K,C,2,0J<• f/r 
Ertan Ankara erkek llııesi, t!l ""' 
Varol Boyacıköy, 92 - Arza VI~ 
93 - Muutfcr Sunman Hayd tı1l -
H - Seniha 1ata.nbul J<u: orta 0 ~ ; 

MedJh& özg1lreJ Erenköy kU: lift 
MUberra Acmıualuk, 97 - GUJI~, -
Ba.lnrk&y, 98 - Galip Orhun J.Ji5'5"dıı 
Huta.t Durademlr FaUb, 100 - ııı~~ 
rag11nırtlk ilkokul. 101 - tsa -rr•~ 
:JceUnde vatman, 102 - Ayten ıof 
103 - Şemal gelenbevl orta oıcuı •• 
babaWn Fatih t&kender, 105 - ti eti '4 
gen Şebude~ı. 106 - Bekir Ö~ 
ilk oku1, 107 - Miljı;ıı.n BıırBJl ~ 
fapaşa, ıos - Seltunl Şefik vefa e 
et. 109 - M. Kazım Fat1b ıs nncıl 
ııo - Abdullab Arlacruı şehrrı:tlı,., 
Nenat Gencaf Ey{lp orta okul, 1

1 

Ccylun Erenköy kız llscsl, llS - ~ 1 
oğlu, 114 - Fuat Haydarp141n 11' ~ 
Hamdi Topkapı. ll6 - Hamdl~,ı 
- Nurlmlra Balıkcs.tr, 818 - 11t 
kapı Muhallebkl Hasnn soksl<. '}it 
Baykara Bahriyeli ŞUkrll soıu~I< " 

o'"t 120 - Necdet TUzer Çatalca )1 
Sadık Atalay Kadırga, 122 - Jl'.:3 "'' 
P'aUh, lemall Hakkı Şehremini, :ı 
ll Kanau Bakırköy, 124 - g~f.PJ.~ 
Talalm, 125 - Valdeçeıme. 126 .... 6' ;f 
kadur Bahçekapı 127 - Rıdı.-all ı-tll 
okul, 128 - Memduhe Şehreırıınl 

Açık konuş~ 
Okuyucutamnndan O. ı:. S. e: ~J 
KektUbunuzu aldık. Eğer vazıll ,,,4 

mqı o!Ayduu.z mektupla vuıretJ f#I'"J 
J'e.kat pmdJ pada kıu.ca c•"•9 ~ 

Çocuk eayf&SI bilmeceleri ıçıı:ı ~ 
nan cevapların hediye kaz&Illl1;: ıııl I 
kAn yoktur. Fakct hediyenin c 
talihe bağtıdlt'. ,'1 ~ 

Size UatQate bJçblr feY çıknlaııı dR~ 
bil değildir. Yalnız bllmecelerınıtıl.4111 
!etmiyor Tey& cevapl&nnıZl kU~t~ 
yorsanız o zaman bunu tabii g ;/ 
zımdır. .,-Vl 
Eğer mtn hediye kaz&llanl~~ 

kıı.lmanuı bir kereye mahsUS 0 rftY.. , 
kendimizde o.rayablllrdlk. Fak•t /. 
bu mtltemadlyeıı devam ediyor 0.:~ J 
lak n muUak •lzin 8U&llerl yoıı;~D"' 
aan bir lf yapmakta oJduğUilUZ: 

11 
tır. _,,., 

Hır hatta yüzlerce bediya lt~' ' 
ce kUc;:Uk o•myucumuz aruındll tıl• 
birbirinden ayırt etmcdlğim!Z si ~ 
bilmecelerimize doğru ve nızeJ11~ ~ 
verip cevaplar da bizim cıımııo G ~.J 
olunuz ki, llıln de öbUrlerl gftl tft°' 
muhtelit : ·ıkltaUar kazanm~ A 
tJT.. ~ot 
Bir bayan arafl11,r: 

Usulü defteri ve muhasebt• ~ 
loya 8.§ina, ya~sı düzgün ~1~ 
aranıyor. Almanca bilen t~ 1 

lir. Vakıt propaganda set"- ./. 
le mUracr.at. ~ıl. 

Terzi Bayan ııı;(ill 
LAielide Tayyare apartırı1' 6', 

dairesinden, ikincitc~rin batıt' ~l 
oilunda Sakarya (Eski EIJı' ~ 
nemasının bulunduğu Etha~~~efil' 
5 numaraya taıınacaktır. J\1U~ 
arzedcr. 

Dumlupınar yatı okulu için yaptırıl \Cak 500 çift iskarpin açık ~ ' 
\conu'muştur. tsltarpinin beher çiftine ~ lira bedel tahmin oluıı!llı.ı':,~gl) 
nıuncl!lile eartnamesi Levazım müdürlU ğündc görtilcbllir. İstekliler; ~.J 
maralı kanunda yazılı vesika ve 1!50 Ji t'ahk ilk teminat makbuz ,·e) rı? 
bile bcrab'1" 22-10.937 Cuma glinU .. at 14 de Daimi EncUmend: btıl< J 
lar. (f) (6853) ~.:· 

d'/ 
gelen bir kaptanm nru:an dikkatini cclbedl. ( 
yor. Onun aayl!l!llnde remlye kapağı atarak 
ka~ıp kurtuluyor .. 

Londraya dl!nUnce \'akayı olduğu gibi po. 
U.se hlkAyc ediyor. Polll, dertıal faallyete 
ccc;:lyor. ı.~ransız ı::ı.blt.aatle iııt!pre ediyor ve 
neUcede Marlyl Tunusa gl!tUren adam Mar. 

r.llyada yakalanıyor. Hail mtın~ebette ol. 
duğu b1r lnglllz \'e Danimarkalı gene; kıza 
Futa tı teklif ett!ğt .,.e bunların da lıtorıtu. 

rında, kab3relerde çalı~an bUtUP ;. 

lar göz altına altDıyor. nunısrııı ·.ı 
ıııı~i 

hareket edenleri ayrı ayn gliı: ~1,ı· 
lunduruluyor. Bu işle meşgul 0 

. ..ti 
f edili)" 

meyda.na çıkanlarıı.k tevki 6,.ıc1 

Franııu: polisi, buı;tın, AJrtl<• dl". 
temle?<!le:-lnde bulun:ın bUtllll ~ I 

13") mazilerini aydmlatmaktndır. ııtrt' 

reUne kurban gidenlenn hepsi 
ratıannı imzalamak nzere olduktan anl&ft. alleterln~ iade cdllecekUr. t 
tıyor. Bununla beraber, uzak ı,ısrl<ıı.~ ~ 

Polis, gözUnil :ıçıyor ıan tıeyaz kadm aevklyatını:n el 

Marstıya, Nle, Tulou gibi lı'"raruıl% limanla.. yapıldığı lte§fedilmlı değildir'· 
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~ıısyadöpar--------------~-- ----------------
daıc~l§!nın hakdann ise tek başına yir- Pardayan ve arkadaşları tekrar dur· 
ın 1 lrkl<lq kından gelebilir. Yanın dular, tabii Stokko da durdu ve her 
'lleal'a.cafı gö::nı da ondan aşağı kat- def asında yaptığı gibi dönecek olurlar 

1 eınınlın. ,,, lUyor .. Bu işin neticesi- . sa görmeıoeleri için saklanacak bir 
1 h' 'oaro <?alt •r dayak Yl n cenapları adam ak1l köşe aradı, fakat bulama.dl. 

cı11 ... _kada.r bu/etektir. Bu işe karı§a· O vakit bir ev arıyormuş gibi yapa-
~-"P ~on ala değilim, bir köşede rak etrafına bakınmağa baŞJadı. Oıı
.. Clh'ederını un hesa.b1nrn görülmesini tarın döneceklerin! ümit etmedi, dön-
~~ ·~~ ~ lm ar ın. :Siraı da takibe devam selcr bile mantosuna çok ı,,. san ıı 
hı kn.da0 tan hl açık götlUIUk edip lkl olduğu için kendisini tanımayacakla.-
aı~ bıçak hıcırlnin omuzlan arasını> rına emindi. Halbuki aldanmıftr. Pu
bı~· O valtıt l'tnek ka.bll olursa ne dayan birdenbire geri döndü ve ya.n 

S e koYrnak~hnıetsizce paraları ce- bir vaziyette durarak bir evi lilzmek· 
'-~ lokko b il.bil olur. le olan Stokkoyu gördU. Şövalye )'&• 
~u~ecı U !Ö • ~ \u. •Jadı 

.. 
N 

ıse~ e durdu· :leri rnmldanarak bir vaş yavaş ona yaklalm""&• UG9 • • 

oı~'l'etu: neu' avgayı !Onuna kadar ltalyan göz ucile pardayanm kendıal· 
ltit ~~u. lö'aıt:~ :ınun dUşUndUğU gibi ~;:doğru geldifinl görünce homurdan-

~ ıtıarnıetı r bı1:ak vuracak va- - Vay """'lna.· Herif beni galiba 
ı-.~L unun iı ... _ : ....... 
-"ll "Crd ~ne taltl tanıdı, eğer tanıdıysa hesabım tam~ 
l'oru1 i, ltaı be devam kara- dır. Evet Pardayan onu tanımıştı; yU-
le~ flla]t nedir~ inatçı bir adamdı, rilyU~ devam ederken bağırdı: 

0 ..., de flleharet,~ılrne:ı idi, bu gibi iş- _ Hey .•. Stokko bana bak. Epeyce 

~a 1tti~e kflda?. ıe:ear:ı. zamandır peşimizden geliyorsun. Fa-
atı. 8o etınee1.ıı eçtnemlş olmak- kat artık kafi, haydi artık kaç .. Eğer 

fçın 8o 'il del'ece k e rafrnen Pardayan- bu yilrüyUşle yanına kadar gelirsem. 
l'orau. n <lerec6 1~rlanaırta idi. Bunun elimden sağ kurtulmayacağını tsana 

))..._ _ tiyath hareket edı·- t -~ şimdiden haber ve!'irim. talyan hay-
~e ile~~llı "e a?k dut bunları duyunca biç kcındini yor-
d lt~;yOtlar ..., ad8.§tan yavaş ya- nıadı, derhal geri döndü ve son eUratle 

ı. bcS11 rn &nlat~ ara sıra durarak kaçmıı.ğa başladı. 
ga~ '-rk&.dat tkl&l'Inı dinliyorlar- Stokko korkak bir adam olmamakla 
t~ııı ~ kenaıı gi:ılennı.eğe lüzum beraber olanca kuvvetile kaçıyor ve 
~.8i ~~ iler~en son derece arasrra da arka.sına bakıyordu. Parda-

1 bu da 1tıa d<sn ekte idiler. Hiçbl- yan durunca 0 da rahat bir nefes al
~0l'tlu. l!tokkon:rek bakmamışlardı dı. Fakat ısüraHni azaltmadı. 
lt her~ On.ıltnı ~ işini kolaylaştın- Pardayan dönerek sokağın b~mda 
it Otıllttu1c~ltnldığın ip edildiklerinden kendisini beklemekte olan arkadaşla. 
11~Mdr, fı,atırıı da .~anlayan Stokko ne rının yanına gitti, bu defa ~a Stokko 

~~l olııca,~t !!otır~nrnek hevesine geriye dönerek olan kuwetiyle arka-
o.JOlt~11 tını düş·· an bunun ç;ok teh t:ı rmdan koşmıya başladıysa da 80 -

k~. Unerek vazgeçti. kağm köşesine geldiği zaman dört 
UJe °"1dı·klen· ............... bol la.rd Stok C)Ç1 _...._.. arkad:ıg gözden kay muı ı. 
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cehenneme çeviren bir gürUltU hasıl e. 
diyordu. Pardayanla Valvcr ise hiç 
ses çıkarmadan, arkaları biriblrine ya 
ptfml§ gibi durarak gözlerinden alev. 
ler saçmaktaydılar. 

Kendilerini mUdaf aa için yaptıkları 
hareketlerden dolayı etraflarındaki 
çember bir parça genişler genişlemez, 
ikiıl de karşılarında ilk tedbirsiz ha
reketi yapanın Ustilne saldırdılar. Bir 
anda. Uç kişi yere scrilmietl. Yaraia • 
nanlarm üç olmtı.!ına sebeb Valverln 
bir hamlede iki kişiyi birden hakla _ 
mıya muvaffak olmasından ileri gcli _ 

yordu. 
İlk vurduğu dilşerken yanındakine 

ıııarılmıt, o da sendelerken delikarılı _ 
ııın kılıcını yiyerek yere yuvarlanmış. 

tı. Artık Rospinyakın on dört kişilik 
adamlarından yalnız beş kişi geri kal 
mıştr. Bunların arasında bcllibru;h 
yalnız Long>Tal ile Roktay .mevcuttu. 

Bu beş kişi ile Rospinyak, yani altı 
muhacim alelade iki insanla çarpışmış 
olsalardı muhakkak ki kazanırlardı, 
fakat karşılarındaki Şövalye ve Val
ver alelade değildiler. 

İki kahraman ka~ıla.nnda altı kişi 
kaldığını görünce, evvelce yaptıkları 
hem mUdaf aa hem hticum tariları
nı değiştirdiler. tkisi de taarruza geç
tiler. Rosplnyakm Umidi kınlmağn 

başlamı§tr, bçş adamı arasında en zi
yade çalışan fakat bir şey yapmağa 
da muvaffak olamayan Roktay ile 
Longval idi. Diğer UçU bUsbütün bitik 
bir b:ılde idi, ilk fırsatta kaçacakları 
belli olmU§tu. 

Böyle olmakla beraber Baron işi 

!Onuna kadar götürmek fikrinden 
dönmedi. Mağlfıp olmaktansa ölmeğe 
razı idi. 
Kavganın Pa,§ındanberi delicesine 

• 

hücumlar yaparak Valvcri temizleme 
ğe çalışan Konçininin b~ muavin! son 
ve ümitsiz vaziyetini görilnce vurmak 
tan ziyade vurulmamağa çalıetı. Ar
tık kederinden ne yapacağını bilmez 
bir halde idL 
lki kahramnn arkaarkaya durmaktan 
vazgeçmiş!er, yanyana vaziyet i.la.rak 
mücadeleye devam ediyorlardı, ka.reı
l:ınndaki altı ki§i ise tanı bir cephe 
vücuda getirmi§lerdi. 

Rospinyak ölilmü ararcasına. ~iddet 
le iki kılıca karşı atıldı ve bu sıra.da 
kendini müdafaa ctmcği aklmdan ge
çirmedi, Valver ve Pardayan i!tese
lerdi Baronu bu halinde kolayca vu
rurlardı. Fakat bunu ya.pma.dıla.rc 
Rospinyak da onların kendisini öldür· 
mek istemediklerini anladı ki onların 
bu hareketi de kendisi için büyük bir 
hakaretti. Bunu da bir anda zihninden 
geçiren Baron pek güzel anladı ki ken 
disinin öldürülmiyerck sağ bırakılma. 
sı şimd"ıye kadar kendisine yaptıkları 
hakaretlerin en bUyüğü idi. Bu düşün 
ce ile bütün bütün şaşırdı, yarı deli 
bir halle mücadele ediyor, hem de ne 
söyled.ğini bilmeden yalvarıyordu: 

- Öldürünüz .. Beni öldürtinüz, rica. 
ederim öldürünüz! .. Bu genç, kuvvetli 
ve cesur adamın bu sözkri o kadar 
acıklı idi 'ki.. Şimdi yalvardığı bu 
adamlara biraz e\<·vel hücum etmiş, 
Üzerlerine bir sürü katil saldırmış, 

hatta şimdi bile ~ dostu ile kıhç sal
lamakta idi. Fakat ağzından çıkan bu 
kelime'er mağliıbiyctini gösteriyor· 
du. 

Vah'er Rospinyakm sözlerine §Öyle 
cevap verdi: 

- Hayır s"ni öldünni~·cccğim, sen 
cellfıt eline teslim olunmaya layiksm. 
Ben ise cellat değilim, maama.fih li.yili 



• 

a;· 
3· 
o. 
() 

::s 

t 

~ 
~ to 

11 ....... 
~ g 

.cıl 

SOl!I P:J;RD"XYANIN XIZI 

olduğun cezayı görmeden buradan gi
demiycceksin ! .. 

- Ah ınelun §eytan! - diye inledi. 
Müthi§ rakibinin söylediği cezanın 

ne olduğunu anlamıştı. Bunun için 

aağ eli ile kılıç sallarken sol elile de 
göğsündeki hanQerl aragtırdı. Valvere 
yenilmekten ise bu hançeri kendi bo
ğazına s:ıplamağa karar verml§tl. 

Pardaynn ve Valver, Roeplnyakm 
adam!arından UçUnUn manası kolayca 
anlaşılır bir tanda sağa sola bakıı
nıakta olduklarını görmUşlerdi. Şöval 
ye bunlara acıdı alaycı tavrile fJU tav
siyede bulundu: 

- Haydi .. Call!Ilızı kurtarmağa ba
kınız.. Yolu tutun ba.kalrm! .. 

Şurasını da söylemek lazımdır ki bu 
adamlar cesur idiler, Şövalyenin söz.. 
lerile reislerini bırakmak istemediler. 
Biraz tereddüt ettiler. Fakat Şövalye 
ile Valverin çok şiddetli hücumları 
karşısında olanca kuvveti ayaklarına 
verip uzaklaşmağa karar verdiler. Bi
çareler meğerse talisiz imiı,ıler. Kaç
ma1c ÜZ"r~ geri döndükleri anda, elle
r'nde birer lobut salJayan iki izbandut 
gibi ac!amla karşılaı,ıtılar: bu anda 
bir gUrliltUdUr koptu havada sallanan 
lob~·tlar bu kaçmak lstiyenler~en ikl
shin knf"s·na indi. Üçüncüsü ise r.e 
olduğu b"'lli olmadan göulen kaybol
du 

Artık mücadele sona ermiş sayılabi
lirdi. Kahramanlara karşı hail hü
cum etmekte olan Rol.tay il..: Longva
lin de uzun müddet dayanamayacak
lnrı muhakkaktr. Ro~,:ny:ık burıu an
hıdt VP b:ıi?rrdL 

-- Allah }>);Anızı \'ersin .. Beni diri 
ol&Tr.lt elde edemiy~siub.. 

D:ı ı&Jeri aöylerk!ll kecdini vur-

mak için de hançerini kaldırdı. Fakat 
indiremedi, tam bu anda kafasına 
inen mUthiş bir darbe ile, gök başına 
yıkılıyormuş gibi oldu ve yUzil koyun 
yere yuvarlandı. 

Bu sırada keskin bir ses ortalığı 
çınlattı: 

- Hey.. Haydut sürüsU. yilzünUzU 
bu tarafa dönUnliz de kim olduklannı
zı tanıyalım?. 

Bu sözler Roktay ve Longvale söy
leniyordu. Halbuki heriflerin dönüp 
cevap vermeğe vakitleri olmadı; ikisi 

de kafalarına inen lobutun tesirile be
yinleri patlamış olduğu halde yere yu
varlandılar. 

Bu darbe o kadar ani ve kuvvetli ol
muştu ki Şövalye ile delikanlı bile 

şaşırmışlardı. Lobutlu iki kişi efen
dilerini kurtannağa koşan Landri Ko
könar ile Eskargas idi. 

Bu iki sadık adam geç gelmekle be
raber Pardayanın affetmesi muhte
mel bir noktada ehemmiyetsizce dav
ranmışlar, iki adamı öbür dünyaya 
göndermişlerdi. 

Eskargas cfendi~inin kendini ~ön. 
dermiş olduğu esrarlı i'ten yeni dön
mUtşU. Üstünde yolun henüz tozu, top 
rağı bile vardı. 

Bir vuruşta Rospinyakı yarı ölü bir 
halde yere seren koca Marsilyali far
kına varmadan Baronu mllthiş bir va
ziyetten kurtarmış bulunuyordu. 

Landri Kokönar da yeni aldığı bir 
demir çubukla vaktile kendisini iple 
sürüyen ve eskitlcnberi büyük bir d~ 
manlıl: bcs1ediği rloktay ile Longvali 
yere sermişti. 

Pard:ı:ıan ve Vnlver karşılarında 
k'lvgacı lca.lmamıs olduğundan silAh
lıırmı ycrlc:rine koydular. Mücadele-
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nin netlc~inl seyre başladılar: Kan
lanmış kaldırım üzerinde on dört ce
set uzanmıştr. Evet, on dört ceset. 
Halbuki ilk hücumda on beş kişi idi
ler. Pardayan bunlara baktı ve: 

- Zavallı ma.hlO.klar .. dedi. 
Valver tatlı bir aesle cevap verdi: 
- Ne yapalım mösyö .. Biz.e canice 

tccavUz ettiler. Biz kendimizi müda
faa ettik. 

-Evet öyle .• 

- Hem de vuruelanmızı hesaplı 
yaptık, hiç kimseyi öldilrmemeğe ça
lıştık. Zannederim ki bunlann hepsi 
de yalnız yaralıdırlar. Tedavi ile iyi
l~irler. 

- Ben de öyle Umit ederim. 
Landri Kokönar söze karıştı \'e Long 

·vat ile Roktayı göstererek: 

- Sizi temin edebilirim ki. şu ikisi 
kurtulmayacaktır. - dedi. Şövalye ile 
Valver bu iki cesedi mus.yene ettiler, 
ikisinin de vücudu ölü katılığını al
mı~tı. 

Kafa taslarına i:ıen dar'Jeler o ka
dar ~iddetli idi ki beyinleri patlamış 
ve vcrl"re Ea~ılmı6tı. Landri adeta 
memnundu. Pardayan ise dedi ki: 

- Vay canına .. Ne ağır elin varmış 
be. daha yavaş vuramaz mıydın?. 

J..andri ağır ağır cevap verdi: . 
- Mösyö .. Bu iki adam boynuma 

ıp takarıı k ve sona ile vura vura beni 
sUrüklemiş1er: b'r domuza vapılan 

m"amelcvi yanmı~lnrdı. ikisini de 
<' imle öldürmcğr \'emin etmiştim. Ye
minimi yc•ine Jretirdlm, 

Va lvrr dedi ki: 
- Dü";man oldusun nd"mı affetmi

yorsıın 

- Evet mösyö .. Ben vak~ile kilisede 
çalıştım. Kilise adamları biraz inatçı 

olurlar. - Sealni biraz tatlıl~ -
elmdi artık öldüler, kinim de öldtl j.1-
lah kusurlarını affetsin. - . 

- Herhalde oğlum Jana. bunlart 61-
dUrdüğUnü söyliyeyim deıne .. 

- Neden mösyö Şövalye?. 
- ÇünkU onlan elile kendisi oıdUt' 

mek isterdi, o vakıa kilisede çalı~ 
ama.. Senin kadar J an da. bunlara d 
mandı. Bunları senin öldUrdüğünil d1J" 
yarsa kim bilir ne yapar? 

Hem de burada çok durma~ 
sonra bize bahalıya mal olur. ){alOSo 
ya ben sizin gibi yirmi yaşında deli
lim. Eğer biraz sonra bir hücuıııa dY 
ha uğrarsak buna da karşı koyup "jO' 

yamayacağımı pek kestiremem. 
Bu sözlere Valver güldü. Şöval; 

epey zamandır artık ihtyarlamış :ı1 .. 
ğundan bahseddiyordu, halbuki . 
kanlı da bir hayli yorulmuştu, i~ 
etmedi. 

Dört adam derhal Konsuneri ,,,-,.r 
ğının yolunu tuttular. Pardayan ~ 
kargası yanına çağırmJ§tı. Bu cel 
Marsilyalı kendisine verilmi§ olan ,., .. 
züeyi ne suretle yaptığını anlatı~ 
du. Getirdiği haberler iyi olmalı -,.~ 
Pardayan ve Valver sevinçle gil1UY0 

lardı. sJll 
Gözlerinin panltısından adaın;:ı,, 

bir oyun etmeğe hazırlandıkları ~ 
şıhyordu. Bu dört kişi yavaş ya . 
yürüyerek Eskargaaın sözlerini . d~ 
lerken Stokko mantosuna bürUıııı1 
onları uzaktnn takip etmekte idi·. ~ 
~u ltalyan Şövalye ile vaıverı J.,_ 

kalnmağa azmetmiş bulunuY0~ıJ 
Rospinyak ile adamlarının hücuır\rıe 
gördüğü zaı:tan hiç tercddütsilz şo 

düşünmüştü: ·e~' 
- Bunlar topu topu on be& J<l 
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Şirketi Hayriyeden 

~~~AYDA· 

Mektep kitaplarınızı almadan ..•. bir kere eski tanıdığınız 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Lise, Yükıek ve Meslek ... Her okulun, her 
nnılı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıiniz. 

Sabahlan 7.12 de A. Kavağından kalkan ve 8.45 de Köprüye ge
len 53 numaralı seferin 25. 10. 937 pazartesi sabahından itibaren 15 da 

kika evvel hareket ve 8.30 da Köprüye muvasalat edeceği ilin olu -
nur. 

~-t 20 . 
Cuın .30 da Hamlet 

artesi · 
Ra•tgele yerden almanın sonunda yanılma, yorulma va-

kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. ' 

t.aı<-'be saat 14 de 
lı tnatınesi 
~· ı . ·:-~---• MuUaka okuyunuz 1 -----mmı• 

~llıetcı k 
3oçOcıık Qtllrııy adın 

ihtisasa her yerde kıymet ver meli: (VAK.iT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığında ihtisas kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karşılık verilir. 
1 KlYlş tltlıylYı Fabırnlkasondan: ' 1 

:fstanbulda Çaknırıkçılarda Ömer Balioğlu Kuıtüyü fabrikasında kıJ 
mevıı.:minin yakl:ışması dolayısiyle müşterilerinin sıcak, yumuJ&k ve her za. • •ııı ı.., or 

•~ 10 'utt aiı 
~ıy ~aııa c Yanınd 

r,r or, }yf tında ıt· a çalıpcak 
· ADRES: İstanbul· Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 
Vakıt. latan bul. Posta kutusu: 46. 

man rahat kuştüyü, yastıkta yatmalarr için fiatlıarmda mUhim tenzilit 
yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yüzile beraber (l) liraya, fazı. 
miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve soğuk kıt gecelerinde §iltc 
ve yorganlar ve yastıklarımız eüzcl ve rahat uvku temin eder. Tel: 23027 • 

itte ll'ı'i! ltbaar... ırnseıiz bir kad 
rac;ı ··"Zda Ah ın 

at, llled Can ad· , 

l<11~ksek 
llt ~~~!~Yorıunl\ldtıbendls Mektebi Satınalma 
~~· 111 na 8b -~ il~ 7 rnau : llıetı >-... e~e lt 8en~· 
ltttr "'l.'<leJi 0nUltnugt 1 sonuna kadar ihtiyacı olan 37000 kilo ekmek a. 

:ti ~ilrt.~. 11 lturu§t Ur. İlk ~eıııinat: 305.25 lira ve beher kilonun mu
~ ıı \ıe ~esin· ur. Eksiltmesi 5-11-937 Cuma günü saat 14 de ynpı
... rı l ~ l g·· 

itil lte Qu ~.rınek i t · . . 
('I 

01tuıur, llıu§suyun~ 1Yenlerin h~r gün '"~ ~ksiltmcye girccekle:.ın bellı 
~u Ilı (7o43) a rnektep bınası dahılındeki komisyona muracaat. 

lst" "tik ~ 
~.: 'Dıllbıu 8 Uhafaza Genel Komutanlığı 
~~ ;~.~rıe ... cıerı,, ~tına ima Komisyonundan : 
3 -.r..,ltıeıi "" ılrıın 22.ıo 937 .. .. 11 d .. hh"ıt nam ve 
~ ' ş -"'~a "'"P acalt · cuma gunu aaat e mutea 

' 'rtrıa n tutarı lır. 
\tu lat,ı. .. itte \te C ı ı SO) u 

>fııı. fllati "llleti • t\>aaf k . ~radır. 
~cıltı:ıe birJi~ •llt ttztıi Onıısyondadır. Görülebilir. 

T 
tlri. tc o tU nat olarak (87) liralık vezne makuuzu veya banka 
•• n Gaıatada eski ithalat gümrüğü binasındaki komis· 

lltk (6775) 

t:ıliy Hava Kurumu 
~-ı. e·· UI( Piyangosu 
1, i ll Ve . 
a·?c~. keşjd nı tertip başlamıştır 

, b~Yllk ik e 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
2o o dan b ta "' . d 
9ııtı~0> ı,r:~.~a:. ıs.000 '•ılye: 30.000 Lira ır. 

l'e ltad ıki a • ı ı.oo o 
ar binı det l't'ıiika O, 10.0CO liralık büyük ikramiyelerle ( 1 O.OO 

erce ki . • fat vatdır .. 
ı1rı 2 • d" • cngbeden bu piyangoya iştirak c ınız .•• 

................. imi .............................. . 

TUrldye Cumlıurlyet Merkez Bankası 

16110 ı 1937 vaziyeti 
AKTiP 

A'.uaı 

~ıtı.n cali k.ilasram lOGrnSS! IL.27.596.936.80 
Banknot, • • • " 12.812.308. -
Utaklıll, • • • " 937 177.O1 . 

l>a.b.lldekJ Hu.bablrler ı 

Türk Ura.a.ı: • 
lhriçtekt mo.Jıablrler: 

Altın ıatı kllo&Tat 6 452 00~ 
Al tına tab .,W ka bU Hrbut 

dö'f'izJer. 

Diğer dOvtz.Jer "' borçlu 

ldlrtnc bakiyeleri • • • • 

llazice t&Jı'f'tllertı 
Deruhte edilen ıvr&kı HktJyt 

llarııl ıtı. 
Kanunun 5 .,. fi lncl m&d. 

delerine tevfikan Huln• tara. 
tından 'f'&kl tedfyat. 

~oedat cıllıı:daan 

Hulne borıolan, • • • 
l'lcart Hnetıer • • • • • 
Esham n Talı'f'lllt cftı:dallıı 

\Deruhte edilen t'f'r&kı aak-
ııl l tjyeutn k~ıtığı eıbanl n 

1tah'f'illt 1Ubar1 ıuymeUe 
9 Serbut esham .,. tab'f'lllt 

Annllar: 
Altm •e dt.vfz Qzerl•• 
TabvllA t Ozertne 

RIMedarlar 

• Hubtellf 

~L 655.76.5.26 

9.J 18.729.56 

5.022.51 

25.~71.407.74 

~ 
L 158. 7 48.563-

" 13.577.480-

~L 3.7JO.OOO.-
ı: 37.58l.9l6.77 

. 
,L.37.984.603.02 

L. 3. 795.3 J 8.58 

L. 79.718.99 
L 7.388.270.;;ı4 

Lira 

41.346A21.81 

655.765.26 

34 .695.159.81 

145.171.<183-

41.281.916.77 

4 J. 779.921.60 

7.467.989. 33 

4.500.000.-
J7.02;"i.347.18 

PASiP 

3crınaye, , • 
lb tlyat akcest: 

• • • 
' . . ~ 

Lir• 

15.000 .ooo-

2.105.172.40 
• • • it • t ı 4.516.007.70 6.621.180.10 

TedavWdekl BanlaıoUar: 
Deruhte edlleD evrakı naktJye 
Kanunun 6 'f'C 8 lncl madd• 
lerlne tevfikan bazlne taratın. 
daı:ı vaki tociijllt, 

~Lt58.748.563-

, L. 13.577.480-
Deruhte ecllien evrakı D&kUy .. 
bakiyesi, • L 145.171.083-
Ka~ıııgı tamamen altm olarak 
UD.vctcn tedavüle vazedilen L. 
Rc~kont mukablU UA•eten ted.~ 
'f'azed. ~ 
Türk Llraaı MeYduab 
Uö\.·tı faalı.hlıdatı: 

19.000.000-

11.roo.000- 175.171.083. -
15.960.231.60 

1 Altına tabvlll kabll dövizler liL 703.687. 12 
ı Diğer dövizler .,, alac&klı 1 

ıclfrtn~ haklyeler1 • • • • • L.31.907.f08.24 32.610.695.36 
&luhtelll * • - • - ~8.~60,414.70 

TekCUı 

2 Mart 19sz tarihinden itibaren: 

33l.H2•.604.7li ,, Tf'lcfta 

lskonto haddi yüzde ~ 1.2 - Altm Uzerln:ı &\•anı yüzde ' l.2 
333.9ii&!i.7ö 
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Banka, Şirket, Tica
rethane, Yazıhane 
ve bütün müesse
selere lazım oıan -

GRAWOR 
Bütün 1 ürkige Yalnız 

~~~o. GRAWO Rkullanıyor 
SiZ de bir '' G R A W O R 

sahip olunuz. Çünkü: '' 
a 

Sesi fevkala® yüksek, plakları ka•iyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meşhur (GRA WOR) lüks 
pık·uplu grau:ofonlanru her yerde ısrarla isteyiniz.Tışrada acenta aranıyor: GRA WOR Galata 

Bankalar caddesi No: 75. 

~•ac .... Bütün ağrı ve sızıların çaresi ~--, \r- Birinci smıf Operatör --
• l O r. CAFER TA YY AH 

Başı ve dlfl ağrıyanlara, nszla va kıra~·ııı 

olanlara, Romatizma va bel ağrı~arma kar•• 

ı Umumi cerrah! v~ sinir, dimağ 
CP.rrahisi mütehassısı 

Paria Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yilz, meme, karın bu· 
ruşuk.lukları., Nisaiye ve doğum 

mUtehassısı ~ 

Muayene: Sabahlan M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ı 
- No. 1 Telef on: 44086 -

cıa .. •an ...... ·-·-··-· .. -·___... ..... -··-:::::::: I' - ... _ _........................... - :: 
iİ DOKTOR !i 
d ~ 

/ 
1

• 

varken bu 

ız.trraba knt. 

çıkmıştır. BilQmum kt 
arayınız. 

Deposu: İstanbul, Ankarl 
fitab mağazası No: 111 

T elefon 2~ 

- ... ' 

Baı, dit, ağrılan, nezle, kırgınlık ve üıütmekten mütevellid ~ 
rablann ba~laması ile beraber aklmzza gelen ilk isim oJısl"""" ~ 

MD<dleyn rg@~maı(ğ)auıı, ~aıo~ 
böbıre~Dceıre ©J@kYuııma<dltJ 

eri t 
icabında günde 3 kaşe alına 
isim ve markaya dikkat! taklitlerlO 

sakınınız. Ü Kemal özsan f: 
i! Uroloğ • Operatör H ----
P. Bevliye mütehassısı g 
fi Karaköy - Ekselslyor mağazası İİ 
'i )'llllinda. Her gUn öğleden sonra !: 

Senelerden beri tecrübe edilmi$ 
en tesi rli ilaçtır. Mideyi bozmadı~• 
gibi kalp ve böbreklere hiç mazar
ratı yoktur.. rcatunda günde (3) 1<a.şe 
alınabilir. ismine ve markasına lüt
fen dikkat. Takı itlerinden sakınınız. 

Türkiyede her maruf eczanede 
bulunur .. 

ALGOPAN 
.. ~·~'_,El._31'.'iDSIB:~m!~~~-.__ - - - z.-: x~ - .:.-.. 

~- Arada büyük fark var-·• 
Pertev Çocuk Pudrası: ~imdiye kadar hiçbir bwzeri tarafmOJn tak. 

lid cdil~memiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild. 
leri için hazırlanmı§ olması ve t erkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 
lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutl u, bazı kimseler dE: ku'lanmaktadırlar. Vücudiln ilti. 

valnrmd'l Ye lto:t ul< nl~larınrn pişiklerlne karşı bundan daha müessir bir 

pudra henüz keı>fedi:memıştir. 

ONU D1GER ADt ('ı"A L!\ PUDRA) tarı ile kanştırmayınız. 

: ·~ . ' . :~· - . ,• 

li 2 den 8 e kadar: 1el : 41235 h 
1 ~ 

:::::::::::: :::=::::::::::::::::::::: :::: s::::-.:::::ı:: 

Devren kirahk 
Ekmekçi Tırını 

Ekmekçi fırını devren kiraya verile. 
cektir. Taliplerin Sultanahmette DL 
vanyolunda 68 numaralı yazıhaneye 

müracaat etmeleri. 

~ Kimyager 

ı Hüsameddin il Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
1 Bi!Qmum tahlil5t. Eminönü Emlak 

1 

ve Eytaın Bankası karşısında lzzet 
Bey hanı. 

! 1~•• Dr. Ihsan Sami •-• 

lı BAKTERİYOLOJi 
LABORATUVARI 

1 Unıuın.i kan tahtilatı. Frt' ngi noktai 
ı nazarından (Wasserman ve Kahn 

teamU!leri) Kan küreyvatı sayılm&.· 
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazu .. at ve 
su !ahlilatı Ultarmikroskopi, kan. 

1 
da üre, şeker., Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. Dfranyolu 

11 

,N o. 113 Tel.: 20981 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 

Her gün sabahları ı;ekiz buçuğa 
akşamları 17 den 20 ye kadar T.Sle 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· . 

bilinde muayene eder. 

f Pr:i~:p;~·k,a;·u 
, Süreyya Atamaı İ il Beyoğlu İstiklal r.addesi Parmakkapı .. 
! Tramvay durağı No. 121 birinci ı· 
ğ kattaki : 

ij Muayene hanesinde bastalannı her· ı! 
i! giln saat 16-20 arasında kabul !! 
.ı :: •• d •• 
:; e er. =i 
H muu:::=!=a::.:mı:::w:;;;;:ıu:ww:=::::::I! 

Nefis ve leziz. mnknrna yemek isters eniz.? 

İtalyan usulü safi irmikten yap.ı-' 

iL 
MAKARNASINI ISTEYll"Hı, MARKA GLUTEN 

B:ışlıca bakkaliye mağnzalannda sablrr. 
Fnhril:ası : Galatoda Necntibey c.ııddcsi No. 161 ""' 

...- MAKAR NACILIK T ORK LTD. ŞiRKETi Telefon: 


