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ı Hadise çok 
vahim 

addediliyor 
Tleoçlo, 2~ (A,A,) _ Bir Japon meobam.. 

! dan haber verildiğine göre '•Mogol takvimi., 
: sutyan eyaleUnde Cengiz han devrinin ve es ! ki Mo"ol bayrağının ihya. edildiğini blldlr
E mektedlr. Bundan mabat, bu havallnln Nan 
: kln bUkC.metlne tabı olmadığını göstermek_ 
i Ur. 

! lngiliz askerlerine ateş 
şa.ngbay U {A,A,) - Bir Japon ta.yyareal 

bugün beynelmilel mıntakanm batı hududun 
daJd İngiliz müdafaa mevzileri üzerinden 
uçrnuı ve ateı açrnıııtır. Blr tngtl!z neterl 
61mU:, bir ııeter de yaralanmıııtır. Bir yeni 
hldlae yllzUnden 1ngm:ı:ıer arasında ~ddeUI 
blr infial hllkUrn sürmektedlr. •Utunı vatandaş çirkef na bir yola sapmıya asla hak ve sa-

lıst ara tiksinerek bakı. lahiyetıeri olamamalıdır. Devamı 10 uncuua 
gazeteci kendi kendine Bfa, bir ''Ben - Sen" münakaşa.sın.! ------~--------

t't uın dan bir "Sağ - Sol" milnak8.§asına i Bir F r a n s 1 z 
r au · ~ıni:venin sabrı ne za Iek tt b" f f ıısthnaı d' • sapnn \'C sonra mem e e ır aş st • 

J'ıilli h e ılecek? Yal. komünist cephesi kurulmuşmuş gibi Va p Ur U 
.,. a" e:vecanların güzel ve bir vehim uyandırıp tekrar: 
1 ,, nası ve . ı t .,, . d 
arının ~anız memlc. "- Sen yahudisin ... Hainsin!., aarruza ugra 1 
lrı Utn asil_ bir icrcUmam "- Sen rnuhtekirsin... Derebeyi. 

~lunan u.~ 1Yece matlup ve sin!., "Meçhul,, bir tayyare 
ı,. kan..,,'i'iırk g•ııctcciliğlnde Gibi kareılıklı sövüımelere lnkılib ~.,~~.Y~"l<Ab,Aa,)r_a!,,c ~atputrlkumi tatorıu~n dağlana.,_ eden bu mllnakru;ıY.l derhal kesnıcl~- • ~·y ......... _.,. .. -...,.. • 

ttherı . n tereddi devrile rin! iki tarafa da ihtara lüzum l'lar. ! ~ P gıttı~· .,. a I panyuı mUmeu!Unln ı>ort.iVcndruden aı. 
llkare,t ti gıni_ ~~andığımız milştük. : dıtı bir habere göre, Fa.stan Port. Vendreae 

illetinin :;8u kllıgınin dil ve TUrk efkarı umumiyesinin, bize, her i dottu gitmekte olan Pued.mellıı.h vapuru Bar 
)( hortıayı§t a : seloııun elli mll Aarkında mJUlyeU meçbtll bir tni? s1.ı - gün derecesini arttırarak bah§OOegel- · " 
teıerae bUtU . diği yüksek itimada güvenerek ve !39"'" Devamı ıo uncuda 

rr:ıan za.rna n dıkkatıere dayanarak yaptığımız samimi mlida -
tıı. ~ bilgisini kö~U nUksede~ bu hale maalesef istediğimiz neticeyi ta-
s~~lik eklenen necrn~en temızlc. mı:.miyle temin edememiştir. !ki taraf 
~ ~ ?l.leteıeri 1.r · biribirinin ipliğini pazara <;ıkarmak
~dJ~ı t~nlerae f~ızden bazda - ta ve bütün kirli çamaşırlart ortaya 

ttJt· et-ı ıstırab e i arı umumiye. döğmekte devam etmektedir. Fa. , 
tı.:rı Urnu ... 1·" c ?den biiyUktür. kat mlidahalcmizin bu hadiseyi 'lo- : 

·<ıSI! "' .,, esın. 'h : 
••• etrnek 1 cı an huzu- caliser" etmiye, yani mazarratı tah- i 

•••••• va ... 14' l . . ···-........ ~es nı i.lzcri- Devamı 12 incide : 
lı ·-····· ...... . •1 • .................................................................... . 
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Gazetemizin 
bir teşekkürü 
Bir fikir tnünakaşası dolayısiyle 

yazdığımız satırlar üzerine, Ankara. 
dan Hamdi, Adnan, Mübeccel, Ihsan. 
Zeki, Eyüb, Muzaffer, Bekir, Tevfik 
imzalar~nı taşıyan bir telgraf aldık. 
Türk gazeteciliğinin ve Türk kUlt~ 
nUn haysiyetini korumıya çalışma.. 
mızdan dolayı tebrik ediliyoruz. !mza 
sahiplerinin gazetemize karşı göster .. 
dıkleri tevecclihe, adreslerinin bizce 
meçhul oluşu yüzünden açık te§ekkU.. 
re mecbur kalıyoruz. 

BiR KAÇ SATIRLA 

Türkiye ile Yunanis
tan arasında telefon 

Size gatlp bir haber \ereyim. Bir Türk 
gazetecisi Atlnadan veya Sc!Anlkten Türld.. 
yedek! gazetesine, bir Atına gazeteciai de 
Ankaradan veya !stanbuldan Yunanlııtanda. 
ki gazetesine tele!on etmek istediği zaman 
çok deta 11öyle sözlerle kar§ılagır: 

_ Bulgar haUarı bozuk~. 
_ son fırtınada bozulan hatları Dulgar. 

ıar henüz tamlr edcmedller. 
_ nuıgo.r hatları meaguı.. 

Bunu tahkik edip ııcbebinl öğrendik: 
Meğer, bizltn telefon baUarııe Yunan hat. 

lan arasında 100 kllometrelik bir bo§ kısan 
\'armış. Bu )cıSllJ\ ııöyle veya bö~1e birse. 
hepten dola)'l bugüne kadar yapılamamı§. 
Yuoanlüar bize tele!on etmek istedikleri za
man, bU ıoo kilometrede tel bulunmayı§ı ylL 
:ı:Uoden hattı Bulgar hatıarma bnğlıyorlar_ 
mıa. Biz de ayni suretle hareket edlyormu.. 
§UZ- Ve Sofyndan bize dost memleketle ko. 

ımklnı temin etmesini dlllyonnu§UZ. nu§ma 
Bu bal, Adeta. iki dost ve mUttetlk memle.. 
ket arumdaki teıeton muhaverelerini Sof. 
yanın b!mayeal ve kontrolU altına koymak 

gibi bir ıeY oluyor. 
Çok kıymeUl Nafia vekllimlzln iki mem.. 

Jcket gazetecilerini Sofyanm vasıtalığmdaıı 
kurtara~nı umuyoruz. Çctinkayanm yQk,_ 
sek dikkati, tradeal ve çalI§kanlrğı fç!n "100 
kilometrelik bir iltisak hattı tesis etme~ 
Adeta çocuk oyuncağı gibi bir l§tlr. BunUll 
oımur t~ Türkiye Na!la v~klllnln parnıa.. 
ğrnı oynatman klfldlr. Bu ltimadıml%da ha. 
ta etmedlflmlze kaıllt.ı. HABı:a 

.. 

"8iııik gemf .. , Zem~ l>M ham 7ıa1üıile •. : 

Dokuz devlet konferansı aktm kalırsa 

·Japo·nya 
imha edilebilir 1 

Uzak Şarkta, bugünkü faciaları, 
bugünkü felaketleri gölged! bırakacak 
dehşetli hlidiscler ve en korkun!i fe· 
ISketlerle dolu günlere yaklaştığımız 
hiHcldilmektedir. 

Amerikan donanmasındaki denizaltı 
gemilerinin yüzde doksan beşi Pasi
fiquede vazife alm:~ bulunmaktadır. 

Sovyetlerin Uzak Şark tahillerinde 

· mevcut denizaltı gemilerinin iki yilze · 
yıµcın olduğu söyleniyor. Çin kuman • 
danlığı bu geınilertlen bir kısmını satın 
almak arzusunu göstermişse de Sov
yetler yapılan teklifleri kabul etmemiı • 
Jerdir. Sovyetler tarafından verilen red 
cevabının Japonlara bir cemile s~etin
de tefsirine bittabi imkan yoktur. Sov-

~ ............ "'-"_.... 

Kudiisün Y:ahııai mahallcsi>ıde geçen hafta çıkarılan .yangından bir glirihıU§ 

Fllistlnde hadiseler devam ederken 

Danzigde Yahudilere· 
hücum başladı 

Fakat Naziler bu hadiselerle alaka
dar olmadıklar:ı~ı iddia ediyerlar 

.-:_ Tazın '10 'Wl.CU°d!· 
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Tataresku ••• 
Yazan: Şek ip Gündüz 

D OST ve müttefik Romanyanın yüksek meziyetli Başvekili S. E. Tata.. 
re$11 bir iki gün sonra şehrimize ı;elmiş bulunacaktır. 

Kemalist Türk inkılabının 18 ncl yılında yeni ve cumhuriyetçi Türk Devle
tinin 14 üncü hayat yılını doldurması münasebetiyle yapılacak büyük millt 
§enliklerimize, Romanyayı §8.hsiyle tem sil ederek ayrıca bir dostluk kıymeti 
katacak olan S. E. Tataresku Balkıın paktının şuurlu ve sadık bir kuvvetidir. 

Tataresku'nun şahsında, dostumuz ve müttefik'miz Romanya, çoktanberi 
aradığı bir devlet adamını keşfetmiştir. Romanyanın genç, iradeli ve çok mü. 
nevver başvekili, memleketinin iç sıyasa gürültüleri içinde yuvarlandığr acı 

günlerde pek feci şartlar içinde i~e başla.uıştı. Se1efi bir l!Uikaste kurban 
olmuştu. Romanyada azlıklar hem hiri biriyle. hem de hakim mil!i unsur ol:m 
Romenlerle gcçinemiyorlardı. Romanyada ıGtimai sınıflar, ayni kandan geldik. 
!erini unutacak derecede bir şiddetle siyasi ihtiras'ara 8.let ediliyorlardı. 
Bulanık sulara derhal oltaları ve serpmeleriyle üşüşen yabancı ideoloji pro_ 
pa.gandacıları gençliği ve iktısadi buhrandan muztarib olan halk tabakalarını 
müfrit ve gayrimilli temayüllere teşvik ediyorlardı. Büyük Romen şehirlcı in_ 
ae naziler, caddeleri, duvarları, resmi dairelerin kap:larmı, gamah haçlarla 

Qa.mgalıyorlardı. Bir taraftan deh§etli bir yahudl düşmanlığı kopup köpürmüş. 
l\l; diğer taraftan da bu dij,şmanlığın bir ak8Ullmeli halinde büyük iktısadi 
teşebbüsler mali yardımlardan, uzun vadeli kredilerden mahrum ediliyorlardı. 
;Yani cihan nıaijyesinln devamlı hl.kimi olan yahudi mukabil tazyike geçmiş_ · 
ti. Velhlsıl memleketin içtimat ve iktw.cll vaziyeti ta.mamiyle bozulmuş ve 
iç sıyasanın ahengi kalmamış gibiydi. 

Ta~esku'nun böyle iblr anda iktidar mevkiine geliti gen~ b~vekilin talih
sizliğine atfediliyordu. "MUsa.it p.rtlar içinde iktidar mevkiine gelmiş olsay. 
aı, bu genç, münevver ve iradeli devlet adamı çok büyük işler görebilirdi. Ne 
~e ki bu berbad devirde geldi ... ,, denil iyonlu. 

Llkln Tataresku blitün aksi tahminleri hop çıkardı. Zekbı, bilgisi ve 
~erjisi kısa bir zamanda Romanyanm havasını değiftlrdi. 

(Devamı 4 1lncil de) Şelcip GUNDO! 

...................................... 
Teessür 

KURUN' da 

ve teselli 

A SiM U8, Ankara Ttlrkku111 ~rla. 
elen bet kahraman gencln ufnclddan 

mlleaalf kazayı t&bU1 ve rtırk mllleUJıhı bL 
binde uyanan derta t.eeHtlre Jpret ederek 
diyor ki: 

"Beynelmilel hava YIJ':Ifmda geri katma.. 
maıt~yen mmetleı"'f~ ~ k&alan ~ 
da übll e Zll.nii1 btihn&lC Dzrirli!ır. Zfr& bu 
tllrlil 'kazalar, dUı:ıyanm her yerinde hemen 
hergün olmaktadır. Bu tUrın kua.lann TU.. 

kuu tabil ve zarorl olunca d& onların acı ne
tıcelerlne ııabrr ve tahammUl ile götua ser. 
mekten bqka yapacak birıey olamaz. Naaıl 
ki hava mUdafaa vasıtaıan kazalara ve ö
lUmlere sebeb oluyor diye dünyanın hiçbir 
yerinde tayyare ve p&rafUt kullanmaktan 
vazgeçen blr memleket yoktur. BllAkls kaza_ 
lann vukuu nlsbetinde tayyarecller cesaret
lerini arttırmaktadır. Bir memleketin hava 
!Jlolarma mensup bir kahraman d~enıe o.. 
nun yerine be§, on kJıı tayyareclllte lntiap 

I etmektedir. Kaybcdllml§ bir tayyare yerine 
yeniden bir dtiztlnc vilcuda geUrmeğe gayret 

olunm&kt&dır. Haklk&t halde 1Daan1Jk lle
mlnde pretıe yqa.mak ı.tıyen milletler için 
taı1hbı her devrinde bir tek yol vardır; bu da 
o mllletıe meuup olan fertlerin hayaUarım 
feda etme)'i bllmelerldir. ÇUnkU h&yatl&rıoı 
feda etmeyi blla mllleUerdlr kJ t.arUı1n her 
devrinde JHIJ&lıilmlflerdir.,. 

llA,Jailll ~eff.bNlnde ill~n 
-~ luUl lcllıt.Dk TUd oldu.. 
~a, IDMnlrk teklaWtı h&Jnmmdaa TtlJ'k 
mllleUıabı clhaa tarlhlnde en mUmtaz bir 
Dae\"kl &lmlf buhındufunu, berhanl'I blr tay. 
yare kuaamm havacdılır: yolanda callf&Jl 
poçlerta ceMıeUn.l kırnuyaeaton ei7llyen 
Korun ba11Doharrtrf, y-usmı ,cJyıe bitir!_ 
yor: 

'•Hava kazalannm kalblere teessür veren 
acı neUcelert yanmda memleket gençllflnJn 
ve ordunun ınanevl kuvvetınl yükaeıten, on. 

larda ideal qkmı arttıran. manevt bir kıyme 
U de vardır. Bu noktadan haTadan dU,erek 
,ehft olan Türk gençleri göaterdiklerl feda. 
kArlık mlllall ile memleketlerine ve mnıet. 

Jerine büyük bir hizmet yapmıılardır.,, 

Medeniyet şehitleri 
CUMHURI YET, de 

BAŞ muharrir Yunua Nadi, bat kötealnl 
kllftır edeblyatlle doldururken, Abld.ln 

Da\lel', alltununu, kahramanca ölen hava .._ 

Jı1t1er1.m1m ·~· Muharrir, Orgeneral 
İzzettlu.J.n: ''llaz&rda eehlt olmak yoktur: 
fakat, aullı zamanında ö1eD tayyarecller te.. 
bit olurlar. Jlarpalz, yüce ph&det mertebe. 
.ıne erlımek 1&1.nız on.1arm haldacbr..,. al. 
ztınll kaydedettk eliyor ki: 

"Ankara göklerinden Ankara topra.klarm& 
dUıen beı Türk genci, yalnız tabiatın hıf. 
mma kurban gittikleri için, ıehltllk pa.)'Qfııe 
eri§mlJ değildirler. Onlar, birer Türk hava 
kahramanı olduktan kadar, birer medeniyet 
kahramanı olduklan için de ıehfttirler. Gök
lerde uçan her havacı, insanlıfı aylara, yıl. 

dızlara kadar götürmek ideali uğrunda ça
Iııaıı ve can veren karamanlar katllealnln 
aayııız erlerinden biridir. Havacılıltn otuz 

yıllık kıaa hayatı içinde bu kahramanlar, 
ideallerine dofru harikalı adımlar attılar. 

'Oç kere otuz yıl aonra, havacılıfm ne yapa-

cağını klınae kestiremez. J'akat, .bugün, :rU
rUyen, koıı.n. tırmanan ve yüzen lnıan. o

aaman mutlaka ''Uçan ın...n .. olacaktır ... İl· 
te, Ankara UÇUf meydanına, al kanları. için
de l'Ökten ınmı, bir Türk bayrafı aibl, dtlfeD 

bet gence kahramanlık ve phltllk payelertnl 
kuandıran blr aebeb de budur. onıar, bU 
büyük medeniyet idealinin aouuz utuktarma 
dotru uçan ın.antar arumd& TUrkluttl tem-
111 eden medeniyet kahramanl&n idiler Te 
dllftUkleri anda medeniyet ,.h!Uerl oldular.,, 

Ziya Gökalp ihtifali 
TAN' da 

B AŞMUHARRtBLER, bul'tın l'tbaltlk bL 
dlaelere glSzlerlnJ ve kulakJ&nıu kapa. 

mıı bulunuyorlar. Ahmet Emin Tahna.11m da 
menuunu Yunus Nadiye 'hüCam fet11J1 et. 
mif. Bl.z, Eminönü halkevtnln tertip etUtt 
Ziya Gökalp lbtllallndm bahaeden 8a1ıU1a 

Zekerlyanm 1azmnc1aa bazı aatnkr ~ 
ğız. Muharrir, lbtUali teıtlp edenleri övettk 
dJyor ki: 

"Türk gençliğinin illin tarihlnde hizmet 
edenlere, cemiyetin tekl.mUl aeyrtnde rol oy. 
nıyanlara kal'§ı duyduğu bu minnet, lllm ._ 
damlarına ve lime karıı duyduğu şükranı "e 
\'Crdlği kıymeti ifade eder ki, ilmi, fikri ııe_ 

venler için bu çok sevindiıicl bir şeydir. Bu. 
gQn dUnU l'lller, fakat her yann, t!ilne "e bu. 
J;llne basarak ilerler.,, 

Sabiha. Zekeıt;a. ZJya Gökalp hakkmdald 
kAnaatlerlnl de töylece irade ediyor: 

•'ZiyA Gökalp, bugllnkil gençliğe ilmin 
zevk w heyecanını '7ermlıtir. Ondan qık a. 
lanlar, belki bur,1ln onunla ayni fikrin, ayni 
dilşUnUşUn ar~adaşı değillerdir. Fikirler, 
eemJyeUel'Ul inW,a! seyirlerlne, .zamanm :lh. 

' . 

Uyaçlarma, cemiyet bünyelerinin teklmülQ. 
ne göre pldl alır. Ziya Gökalp muayyen bir 

devrin, muayyen btr zamanm mUrtldi idi. O 
ırünkU cemiyetin lhtiyaçlarmı, kendi ilmi 

at.temine l'Öre formüle etmlf, o devrin lnki. 

f&f aeyrtnde bunları pro.-ramlqtırnıııtı. • 
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Orijinal manilerden 
Rober Taylorizm ? 

- Prof. Ord. Reichers Boch ve M. Şekibe 

Vazeın: Dr. Rasim Adasal 
- 2 - ["J 

"İfijenl,.de:ı •'Leyl! ve Mecnun,,a, (Kar_ 
men)den (Madam Baatertıay)a kadar bUtUn 
edebl ıa.beaerlerl kanıtırmız, verem ve kan
ııer gibi en harap edici maddl hastalıklarda 

bile duyuımıyan 11tıraplan \•e feryatları bu. 
lursunuz.Dflber Ofelyayı çıldırtan, güzel Toa 
kayı Tibcr nehrine attıran, haıısaıı Marg6rill 
verem eden ve çıldırtıcı rekkase Karmen! 
bir bıçak darbesi!• yere aeren kör aşk, ruhi. 
yat kltaplannın ııayfalarmı l§gal edecek ka_ 
dar bir fikri sabit, bir ha.atalık il'Je de acaba 
An~lo Sakaon ırkının en ağır başlı yüzlerce, 
binlerce kadınını bir arada bir tek çehrenin 
yakıcı cazlbeırlne kaptıran ltudret nedir? 

Bunu da asırtardanberl mUte!ekkirlerle 
bUyük pirlerin tariflnl bir tUrlU yapamadık 
lan ve kah ruhi veya hayatı veUrelerle, kAh 
romantik taııvirlerle izaha kalkııtıkları klA_ 
aik aşka, çok defa karoılıklı olan iki acvda
lıyı en nihayet ya aaadete yahud da bilAkis 
en korkunç fellkeUere aUrUkliycn h1sst bağ. 
lantıya benzetebilir miyiz? En lptıdat bir 
hUcre halinde bile hayatın carl olduğu her 
yerde \'e heran görWen ve işbu hayatın yer 
üatUnde devamlı aurette tutunmasını güden 
klbik sevgi zaruri bir gaye, ilk lneanla be_ 
raber doğan bir kanundur; buna tabiatleri 
iktizası olarak bağlı olan erkek ve dişi ara. 
anıda kal'lılıklı bir kaynaşma me\'cuttur. 

Binlerce kadmm toptan gösterdiği aevıride 
ise ne gaye ve ne de bu gayenl!l tahakkuku 
için her ne bahasına otursa oll'IUD gösterilen 
bir nefla feragati, kahramanlık derecesinde 
fedaklrlıklar görQyoroz. 

Büyük filozo! Eflatunun bugün de zevkle 
okudufumuz "Ziyafet,. eserinde söylediği ıu 
vecize nekadar d' güzeldir: •'Hiç bir korkak 
insan yoktur ki hakiki a§k kalbini cesaretle 

· doldurup en bUyük ka.bramanlar mertebesine 
çıkannum!,.. Yunan mabedleri Admette'ln 
hayatı ve ıerefl için kurbanlık güzel bir ka. 
dm tıtedtklen zaman gene; ve dilber k~ı 
Alecste kendl rl.uslle ve ıarkı aöyUyerek 
kana ıuaamıı olan mihraba doğru yürllmU§: 
tU. Gene küvveUi bir qk yUzUnden en güsel 
kadınlardan Elen için senelerce iki bUyük 
millet, Yı::ıanlılarla TiııviJılar çarpl§tılar; 

blriblrinlı:ı kanına ılrdUer ve inaanlık tariht.. 
ne en kanlı fael&~ bl~ Wh~ 
Mağrur ve !ettan ıoeopatra bile ~lfıklı 
Antuvan için tahtmı, Antuvan"!Cleopdra 
çln mll.ltakbel imparatorluk tacını ve her 
iklal de ayni hararetle hayatlarını feda etme_ 
diler mi? :Materlyallıt ylrmlncl uır bile ser
vetler, klJaneler ve tahtlar feda eden idealist 
tııkların ka.bramanlıklarile doludur. Halbu.. 
ki "Don Juanlzm., '•Taylorlzm., \'eyahut da 
(Cin Hariovlzm) maı:ıllertnden birine tut.. 
kun olan binlerce Aşık arasında bu derece 
1'edaklrlıkta bulunmut olan bir tek kadın ve 
ya erkek \'ar mıdır bitmem? YUz ıene evvel 
!Slen Venedikll Kaza.ııovanm mezarını ka.. 
ranlık butıktıuı aonr& matem elbisesi içinde 
bugQn bile ziyaret eden bir kadmm aadakatL 
nl daha reçenlerde okuduktu. Yorulmazsanız 
bizim Bakırköydekl meıhur tlmarhaneml_ 
7J ziyaret ediniz, orada Seza.rlara, Napolyon.. 
lara, en bUyük ediplerle artıııtlere A.Jık olan 
btrçok manyaklar göreceksiniz. 

Rudolf ValanUno'nun arkasmdan bir mUd 
det için a.ğhyarak matemli görünen n on.. 
dan eonra da kocalar deflıtiren Polaneğrl 

den bafka bir kadınm hakiki bir qk yangını 
lle vukubuıan bir fed&klrlığmı bilmiyorum. 

Şu gUnlerde Parlste eğlenen n dUnya se. 
yahatınt lqkın bir neıe ıarUan içinde ya. 
panVilyanı Povel bedbaht Cin Harlovun me. 

zanna hergUn beyu cUiler aerpmekteymlf • 
Dlfer birçok Don Juanlar gibi günUn blrlnde 

Rober Taylar da demode bir artiat olmaz 
sa, arkaamdan gözyqı dökecek olan 
h&kJkt aevgill IU anda kimbillr nedir ve ne. 
rededir! 

Zavallı Taylor! bugUnkU beaabaız matukL 
tarından hlc birini tanımadıktan ba§ka on.. 
!ardan dalma uzaklqmakta ve bllmlyerek, 

iatemlyerek kunnuı olduğu ve Allabı bu
lunduğu &fk mabedinde belki de diğer genç. 
ler gibi onun da kalbi daha ziyade bir tek 
kadın kalbi için çarpmaktadır. 

Yatak odalannm duvarlan Ronald Kol. 
mandan Rober Taylorlar& kadar artist ko. 
lekalyonlarile dolu olan hararetli m1.1ukalara 
scırunuz bu modem fptllllarmı clnst cazibe 
veyahut ıaeıpatl kellmelerl\e 17.ah edecekler. 
dlr. Bunun lmtli acaba dofrudan doğruya 

~ehre güzelliği, artlatln ıul, tavır ve hare_ 
ketleri veyahut da tllmde yarattıgı kahr&
manm ka?'a'kteri midir? 

İspanyalı Don Juan fevkal!de güzel bir in
san olmadıl<tan bqka çok egoist, terı huy 
lu bir lnaan imi~. Mezar ta.§mdıı bile şu lba. 

reyi okuyoruz: •·Burada dünya Ustunde görU 
len en fena adamın kemikleri mevcuttur. 
onun habis ruhu lçln dua ediniz~ .. 

yanı t'O\'elin hatırı sayılacak kadar peres. 
tlşkt\rl:ı.rı yok muJun 

Demek slneına artistlerini gılı;ınca ııev. 

meltte ne yalnız güzel çehre, ne mükemmel 
blr karakter ye ne de aes k'i!ldlr; Rudolf 
Valentino "Şeyhin oğlu,. filmi i!e kadın kalp. 
lerinl fethettiği ''akıt sesli sinema bile yok. , 
tu. Buglin tapınılan zamane Don Juanı Ro. 
t>er Taylorun "Scx nppeaı.. kudretini tayin 
eden vasfını veya meziyetini mqukalannın 
bile ayni zaviye tahtından bulamadıklarına 

eminim. 
Acab:ı bUtUn bu kadınlar bu erkek ile bq 

bqa kalsalar, konu,salar, ayni mQ.Bada ye. 
mck yeseler gene onu •'en ideal bir erkek,, 
telAkkl etmekte devam edecekler mi? Bu gU. 
zel ıre sempatik Don Juan, bir sene evvel de 
güzel \'ehem de daha genç idi; fakat kendL 
!erine dalma yak11ıklı jigololar arayan mi. 
rıuıyedl dilberlerin ve hattA. meşhur metres_ 
Jc.rtn nazarı dikkatlerini celbctmemfı olma_ 
ısına hayret ediyorum. Biçare Taylor doktor 
olmak heveslle ana yurdunu terketmlııken 

bclkl de açlık yüzUnden Hollvudun sokakla
rında bir tek kad:n tarafından sevilmeden 
doıa,ıp duruyordu. Onu §Öhredı çıkaran sa. 
nat lcudreU de olamaz. Şarl Buaye'den, Fre. 
drlk Martşan, Adolf Volbrôhden kadınlann 
ayni hayranlıkla bahsettiklerini duymuyo. 
ruz. Halbuki bunlarda çok güzel, leırent boy 
ıu ve en kud~etll artistlerdir. 

Bana kalırsa "Robcı ı Taylorizm., çarpan 
yürekleri a.ımlmiyet ile alevlendiren hakiki 
bir qk değil; biraz da fantezlk bir görenek, 
t>azı hiııterik kadın haleti ruhlyelerlne ko. 
!aylıkla hükmedebilen bir iptilldır. 

Hatırlar mısınız bilmem, birkaç sene ev
vel Ronald Kolman Macar dilberi Vllma Ban 
ki ile birlikte "ÖIUm perisi,. gibi ne!ls film
lerin kahramanı olduğu sıralarda bizim bir 
çok kızlarımız da Harbiye mektebi karıııısın. 
da ona benzlyen bir Arnavut muhallebiclııine 
Aşık olmuşlar ve geçici lpUJa.ları geçinceye 
kadar çokça ziyaret etmişlerdi. Bu sene pldj 
!arda kendilerini müsait vUcutınrlle ve bcr. 
berlere itina Jle tuvaletlerini yaptırdıkları 

saçlarile Tarzana benzemek sevdasında bu_ 
lunan birçok dçllkanlılar gördUm. Demek ki 
birçok kaılmlat hayallerinde ''sevilecek tip,. 
dlye bcslcdlklcrl güzel erkek timsalin{ bir ta_ 
kııftt~'l vınJit41iii11"'&ı. .aldanatak'lıqk:ı. bq 
ka çehrelerde bulurlar ve onlarla oyalanırlar. 
''Robcy Taylor., modaııının genç erkeklerde 
henüz bqlamııı olup olmadığını bilmiyorum, 
İkide blrdcı bazı mesut artistlere Alem§Umul 
§Öhrct \'eren ve heryerde, !otoğrarhanelerde, 
albUmlerde, yatak odnlarmda ve bilhassa 
Jradın l<lllblerlnde resimlerini bulunduran 
Unvanı alınız; eminim ki derhal bUtUn c;ılgm 
kadınlar ondan dönecekler ve başka bir Don 
Juan arıyacaklardır. 

Bir zamanlar "Mişel Strogof,, kahramanı 
tvan Mujokln d~ c;ok sevilen bir mabuttu; 
birkaç ay evvel Parlste bir filmde tlçUncU 
derecede ve silik bir rolde görC:UğUm zaman 
haline ve hiçe lnml§ olan §Öh.retlne acımı§. 
tıın.. 

Fal<a~ ne yapalımkt, ilk dUnya fllor.otıarm 
dan HernkliUn elediği gibi "bizde kuvvet olan 
her §ey hastalıktır!,, o halde ha.klkt qk ve_ 
yıllıııt ona benzer gibi görtlnen blltun ııevgl 
lptil!la.n da birer haı: .-.ık olduktan sonra 
buna tutkun olan hastalan da af!etmeliyiz. 

Dr. Rasim ADASAL 

(*) Bu nı.aka1.mıiıı ilk kısmı dünkü 
niishamızda çıkmı..ştır. 

Bir sabıkalının 
maı~ıretl 

Aksarayda küçü·k fırın sokağında 21 
numaralı evde oturan sabıkalı Hasan 

Ali dı:in gece ayni evin bir odasın.ia otu

ran Süleymana tecavüz etmiş. bıçakla 

sol kolundan yaralamıştır. Yaralı Cer

rahpaşaya kaldmlmı~tır. 

Nokta no'fst, 
A HFEŞL1Ct b~ 

dım M. Turharl ~ 
rı He pek meşgul olıll 'ri' 
rı okumuyorum değil; 1' 
balmumu yapıştırılacak cı.Jı' ':J 
dığım için, eskisinden b'A"' 
okuyorum. Ne güzel: rı:; ıılb 
ri var! Onları, edebı ~ 
sine düşmeden, üstadlı~I 
§Öyle sizin, benim konu§ ! 
söyleyiverse ne iyi ed~ ~ 
(arabca lügattaki ma~ 
bizim kullandığımız m , .. ~ 
ti) ne kadar tatlr oıacakbit ı""ı 

Onun içki alcvhinde ' .AJ 
· • · ııstJT~ dan (kitabın adı şimdı efıt fR,,:. 

miyor) bahsederken k 
saydı, böyle olsaydı d~ 
şeyler yazmıştım; o ~ 
"Ben bu yaştan so~ ,,(1) .A 
mi alacağım?,, gibi bit 

111 
fi'~ 

Hakkı da vardı. O ceV-ı 
derse yine haklı oıur. )it, 
düşünüp de: "Daha sade~ 
saydı!.. diye oımı}'S 

kalkışmaktansa anlattıl' 
dinliyelim. ~ 

Cumartesi günkü ~ ı 
okudum: bazı vecizelel'11 

düzeltmek istemiş. oah•~ 
mi s-Oz alarak onlatJll ~ 
detmiş, kimini bugü.ne 
miş, kimine de kendi eı)f ~ 
katmış. İyi bir bulut! JC~· 
kaç gün devam etse. 'Y ısf" 
ma giden bir parçasını • .. 

"Gihıüııe göre kürk gıY~ 
}dl) 

rck. İktısadi buhranlar ··ıt 
bir devirde bu söz, her gu ı 

a.sıns ha çıplaklaşmak man i' 
dır . ., Sizin de hoşunuza ~ı? 

Ama bir parçası tuh 
1 

d h d w .. .-D aıı a a ogrusu onw ., t 
"Çıkxır asan rahmet 11 gıll._ 
ürıı»ıcticn! •.. Bu mısrada t 

rııc . 
nokta noksanı var. Rah ~·~ 

rıoltr ...ı 
olsa gerektir ... ,, Nokta ,rad',.. 
met, zahmet. Sonra ks' /\~ 
Turhan Tan bizi, y~sııı~ıı.,-c' 
Ierine çevirip okumaga. 

1
sil' 

üstadım, bu kadarı da 11 rt ııı1 
yalnız eski yazıyı bilell1~,lJJtl' 
ediyor~unuz? Tarihte se._, 931 
siniz: ne olur, biraz da .. ecl
ye'sini dola~ıverin, gorııe •'I ,, ,, 
bu devrin yaztsında r 0' 
birinden yalnız bir no1<~1' / 
maz: türkçe - bazan .}..f d.ıı! 
ile "stenographier" ~)Jtb~ 
gazete süttınunda u.tııı ~' 
okunur. N~,A1 

Yakaıao80 t 
kumarba•1~, 

Veznecilerde Sai.d.~tı i~1 ~ 
yıldız kahvesinin üsturıde ıtJ'f'~L f 
mar oynatıldığı haber a~ıll 1' 
baskın yapılarak Babaettı~ısrt 'il 
met Ali, Turkut isminde r ' 
mar oynarken tutulmuıtıı ·,.ol 
Kocasının btl'd•"! 
ısıran bir "!!-~ 

Fatihte medresede ot ıstf'~ 
yaşında Latif, dün gt•.;e bıS 1'~ 
akarak merkeze koşmut• "''ili' P' ,J 
rıst Zeliha ile kavgaetti~ıı ~ 
kavga esnasında burtı~~ 
söylemiştir. Latif tc.davı 
kadın yakalanmıştır. 

Kazano\•a da çe.hresllc bir bakı,,ta kadın. 
lan çıldırtacak kad&r gUzel olmaaa gerek; 
hatt.A. biraz d& çirkin bile .. • Edmon Rosta.. 
nıı:ı "Slrano dö Ber)on.k., eserinde ayni lemi 
tqıyan ve 'blrçoll kadıiılar teahfr eden kah. 
ramanr, patlıcan burü.Dludur; aon derece çir 
kindir. P'Jlmlerde ılnh1endiricf bıyıgı ne he. 
men daima haydut, duyıueuz erkek roller/'. 
ıı1 teıuU "eden ve b1g de ıuzeı o~ :VU. 

Fatih Haydar caddesinde Faika Biçki yurdundan ou seııejP 
bayanlar şimdiye kadar vücuda getirm İ!} oldukları i§leri ıne1'U 
sergide teşhir etmektedirler. 



Boğulmak
kalmaktan 

Rıza paşa yokuşıındrı el arabalariyle nakliyat •.• 

lstanbul konuşuyor! 

3 

a-n-~ONOT f 'Mtt(gpgnsJARJ1 
4t7 sena evvel bugUn -Macellan 
Sonradan kendi 
ad ı verilen boQaz
da 36 saat ölümle 

mücadele etti 

Rıza paşa yokuşunda 
icap eden .bir mezbele var 

Yaz a n : Haberci 

ı.-rısto! Kolomb. Amerikayı ke§felml§, 
\ 'asko dö G:ıma Umlt burnunu muvaffaklyet 
le dolaşmıgtı. 

Mutlak temizlenm esi 

Sultan:ıhmamını tcyazıtla bağlıyan 
bir yol vardır. Buraya hep!mizi umu
miyetle Mercanyokuşu der, geçerıı. Hal 
buki bu yol üç ayrı kısma aynlmıştır .. 
Ve her kısım ida ayrı ayrı isimler•taşır. 

Caddenin Sultanhamamdan başlayıp 
Süleymaniye ve Tahtakale yollarının 
birleştiği noktaya kadar U::'cman kısmı· 
na (Rızapaşa yokuşu) denr.ıektedir. 

İşte geçen günı bizim foto Ali ile be
rab~r. burayı gezdim. O gün matbaa -
dan çıktıktan sonra Yeni postane arka • 
sındaki yoldan Sultanham;:,.ma çıktık. 

Niyetimiz Tahtakle civarını gezmek· 
ti. Fakat o gün benim başımda bir 
türlü dinmiycn bir ağrı vardı. Bunun 
için Tahtak~le gibi karmal:arışık, patır 
dılı, güriiltülü bir yerde iş görecek va
ziyette değildim. Arkadaşıma: 

_ Daha sakin bir tarafa gidelim. de- ı 
dim .. 

Ve işte bu teklifim netice:;i Rızapaşa 
yokuşurHan işe başladık .• 

Sultanhamamdan sağa sapıp ta, 
Mahmutpaşaya çıkan yolun önündı n iler 

leynice, Rızapaşa yol:uşunu: ı alt tı:rafı· 
na geldik. Burada bir saniye durakla -
d•ğımız zaman . gördüğümüı: manzara 

şu oldu: 
Yokuşun bozuk yolunda, !lir yığın el 

ve at araoosı. kulakları oğuldatan bir 
gürültü ile inip cıktvorhr:ir. Sağımız • 
da, harap yıkık bir duvar vardı. Arka -
daşım. bir taraftan buranın ;-esmir.i alır· 
ken, bir taraftan da: 

- Böyle b:r caddede, şu harabe olur 

şey değil, diye söylcniyodu. 

Yokuştan• yukarı yavaş yavaş ilerle· 
m e<Te basladık. İki ta~afrmızda dizilmiş 
dükkanlar. soğuktan kapılarım sımsıkı 
kapamış, işsiz. güçsüz oturuvorlardr. 
Biraz ötemizd"ı 8- 10 bo~ dükkarı, bu 
caJde de büyük bir i~sizlik hüküm sür

düğü hissini uyandırıyordu. Biitüu bun. 
lar • bize buralı esnafla konuşmak arzu
su~u vermişti. Kapısını açık gördüğü • 

il k .... .. k b" d-kmeci dükkanından m z uçu-;u ır o 
içeri girdik. 

Burada rki adam !ialışıyorldu. Genci 
nezaketle selamladı. Ve ne iftedi-

Rıza Pcı.Jtı yo7ı·u§ıotım baş tarafında böyle bir harabe vardır 

ğimi sordu. O zaman kendimi tanıttık -
tan sonra ne istediğimi anbttım. ~· 

- Pekala, dedi. Ne arzu ederseniz, 
size anlatayım .. 

Bu civarın benim üzerimde bırakmış 
olduğu tesiri anlattım. Genç adam söz
lerimi sonuna kadar dinledi ve nihayet 
bitirdiğim zaman: 

- Yok, diye itiraz etti. Filhakika 
eski işler pek kalmadı, kalmadı amma, 

gene de vaziyeti en az bozulan piyasa 
bizim buras~dır • 

Size, meaell dökmtcilcrden bahsede
yim. Bizim işler tam bu mevsim başlar. 

En çok yüzümüz güldüğü zamanlarda 
bulunuyoruz şimdi ... İlkbaharda ve yaı: 
da da biraz iş olur, yalnız kııın iki, üç 
ay eli boş oturur, hazır yeriz. · 

Burada gayri ihtiyari ıotldum: 
- Krşa geliyoruz. Sizin işlerin bu 

r.levsimde ba~laması biraz garip doğ • 
rusu?. 

- B:.takis pek tabii efendim. lyi dü
şünürseniz, anlanıınız. Yazın başlıyan 

inşaat tam bu mevsim bitmek üzeıedir. 
Artık binaların yalnız kapı tok· 
mağı, musluk gibi dahili tertibatı kal -
tnı§tır ki, bizim yaptığımız da zaten bu 

çeşit mallardır. 

Genç halinden memnuniyetle bahse -

lc:terken, benim gözlerim de mütemadi -
yen karşı sıradaki kapalı dükkanlara ili~ 

şiyordu. O zaman muhatabım ne dütün 
düğümü anlamış olacak kik: 

- O dükkanların boş o!duğuna bak
mayın, dedi. Burada hep küçük esnaf 
çalışır. Ucuz ve masrafsız dükkanlar a
ranır. Halbuki sizin gördüğünüz hem 
büyük, hem de vergisi yüksek mağaza -

}ardır. Ve tabii kimse böyle yerlcı:i tut
madığından boş kalıyor. 

Bu sır<!da 'dükkana başka bir adam da 
ha girmişti. Bu ufak tefek, aksaçlı bir 

jnsandı. Bizim muhaveremizi bir müd
det dinledikten sonra, o da söze karıştı: 

- Buranın araba gürültüsü sabahın 
saat altmnda başlan gecenin 12 sine 
kadar ıdevam eder. Ve bu öyle bir gürül 
tüdür ki, insanı adeta sersem eder. 

Dakikalardan beri bahsedilen patır -
dıyı biz de ıduyuyorduk. Onun için ak

saçlı zata derhal hak vermşitim. I•'akat 
bir kere de tlökmecilerin fikrini almak 
istedim ... 

- Siz, dedim. Gürültü hakkında ne 
dersiniz?. 

Evvela güldü .. Sonra: 
- Hiç! Bizim zaten kendi gürültü -

müz var da, başkalarınınkini duynu

yonız bile ... • 
Artık dükkandan çıkmış, yokuştan 

yukarıya yürümÜJ bulunuyoı+Juk. Ak
ıaçh zat: 

_ Size bir ricam var, dedi. Gitmeden 
evve1, burada bir boş arsa var, lUtfen 
orayı da bir görünüz .•. 

Tekr3r geri dön.ldük .. Biraz aşağı doğ 
ru indik. Küçük bir bahçe kapısından 
boş arsaya girdik • 

Burası geniş, çok geniş bir yerdi. Ve 
genişliği kadar da pis, karmakarışık bir 

mezbele idi. 

Sağ ~rafta bir yığın ooş tahta san -
dıklar, karşıda küçücük bir kulübe, sol
da l:Ia biT alay çöp görünüyordu. 

Bir çingene kadını bu çöpler arasında 
dolaşıyor ve mütemadiyen yerlere eği

(Devamı lı ünciide) 
HABERCI 

Maceılı\n , bu iki seyyahın ke§fetUklerl 
yerleri dol atımak, görmc1t arzusun& kapıldı. 

o, Portcklzln Fernand dö lılagallan aile. 
sine menııuptur. :Porto şchrindll doğmu§, kral 
!k inci ,Ta n lie Eemanuelin maiyetinde nUfuz.. 
hı b!r memur sı!atlle çalı~mı1tı. Bir aralık 
\'irinci Hindistan vatısi Frarısuva Dalmeldo 
nun yıınında kal mı;ı. meslek IUbarlle de deniz 
cili:;l intihap etmişti. 

Mıı.ccUb löl9 yılında d8rt ıeml ile ve 
2815 tayfa Jle Sevil limanından h areket etU. 

Gemllere klfi miktarda erzak aldığı gibi 
her aureUe hazırlıklı bulunmayı temin et
mlfU. 

Donanma birçok kq!edllmemi§ yerlere 
uğradıktan sonra Brezilyada Sent Lul Uma.. 
nma girdi. Burada on üç gUn kalmdr. Son. 
ra Rlyö d!I Laplato nehri munsabma gelindi. 

İ§te buradan itlbaren kqfedilmem!§ ara
zi b8§lryordu. Burada Ud bUyük ada ke§fet
tller. Garip bir takım kuılar ve ayılar görU. 
yorlardı. Fakat bunlar, b ilinen hayvanlara 
benzeWemedllt Sı;hı ~ku§ ve ayılar,, adaları 

diye adlandırıldı. Halbuki Jmı denilen hay_ 
vanlar Penguenler, &yılar da bçyrı.z ayılardı. 

Jı(açellln buralarda. rastladığı yerlilerin 
ayaklarmm büyük olmasından dolayı onla.. 
ra ' 'Patagon,, adını \'erdi 

1~20 yılı 2~ blrlncitqrln günU, 417 sene 
evvel bugün bUyUk aeyyah, Kap dö Viyerj 
denilen burnun 6nUnde §iddeUi bir fırtınaya 
yakalandı. Gemiler dalgalar içinde bocalıyor, 

kutulmak için hiçbir tedbir almamıyordu. 

Fırtma tam otuz altı aaat devam etU. Tay. 
!alarm hepsi böyle tehUkell bir seyahate 
razı olarak vatanlanndaiı aynldıklarma bin 
defa plıman olmu§lardr. Gemiler, otuz altı 
•ut ölümle penceıeoUkten sonra. AUA.s deni 
zinln aerbcat sularına geldiler. .Burada bU. 
tUn tayfa sevinç yqla.rı dökerek amirallerlnl 
alklflamağa. b&flachlar. KaıcellAn, korkunç 
boğaz& "Pat.&(on botazr,, admı verdi. Fakat 
kendlılndcn •onr& gelenler bu bUyük seyya.. 
hm batmumı yadlçln buraya '•Macellan bo. 
ğazr,, ndmı verdiler. 

Kacellln, AUls denlzinde glliılercc suren 
yolculuğu ıırumda iııaan.sı:; yerler gördü. 
18000 kllometre hesap edilen mesafede ku§ 
ve ağaçlardan bqk& canlıya rasUamamıg. 

lardı. Bu ıeklldekl aeyahat üç ay yirml gün 
ıUrdU. Gemide erzak bltmtı baııtaıık ~la. 
mqtr. Tayfalardan on dokuzu öldUkten son. 
ra Uç kUçük adaya raaUadılar. Burada yiye. 
cek bulmak tımldi ile karaya çıktılar. Fa
kat yerli ahali yiyecek verecek yerde Maceı. 
JA.nııı kUçUk vapurlıi.rmdan birini gaabcttiler. 
Vapur, ancak elli kadar ıdllJılI tayfa tara!m. 
dan gpçıukle geri alınabildi. 

Kace.llln bu adalar& "Yankes!cl adaları,, 
adını \•erdi. Bu ialuı on altıncı asr& kadar 
devam cıtU. Sonralan buradan geçen h er 
geminin yelken açmasından kinaye olarak 
ısım •'Yelken adaları.,na çevrildi. Daha sonra 
İspanya kralı dördüncü Flllp karımım is. 
mJne izafeten "Maryan adalarr,. diye adlan. 
dırdı. 

MacellA.n 1200 kilometre daha yol aldıktan 
sonra Samar ad&larmda rahata erdi. Burada 
taze balık, hurma, ıarap, muz, hlndls tanee. 
vızı, pirinç veaalre vardı. Saınarda on iki gUn 
kalmdıktan .sonra Fillptn adalarma, oradan 
Masana adaııama, varıldı. Seyyah bundan 
sonra ikl gemi ile seyahatine devam etti. 
ÇünkU diğer gemiler yolda· kaçmI§lar, izleri
ni kaybetmııterdl. 

Masana ve Zebo kralları .MacellAnı tanı. 
mı3lardı. Fa.kat Hatam kralı 1ıılacelltnı dU,. 
man olarak kabul etml§U. İ§te bu yüzden 
lılacellln onlara lllnı harp etU. 60 zırhlı aa.. 
kerlo tl%erlerlne yUrUdU. Fakat harp başlar 
ba§lamaz malyoU kaçtI, sekiz ki§! ile kaldı. 
Buradald harbi Kacellln ile döğU~erek kur. 
tuıan bir tayfa tôYl• anlatır: 

••- Yerlller kumandanımız Macellb oldu_ 
ğunu pek fy! bildiklerinden bUtUn bUcumla.. 
rmı ona yapıyorlardr. İki defa ba.§mdald 
zırhı y:!re dU§UrdUler. Nihayet içlerinden bt. 

Nlyaıi Ahmet 
'(Ltltfmı aayfayı çevir}nii" 
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Sevglllm Frtin8ız dllberlne bir konsDltasyon 
yapıldı. Fakat netice dtığJşmemlştl 

Arkadaşım Serkis, bu bc1berden mem
nun olmakla beraber, pek inanm~dığı -
nu Hanriyette huaule gelen salahın 

geçici mahiyette olduğunu ıöylüyor ve 
fazla heyecana kapılmamak lazım gel· 
diğini ileri sürüyordu. Halbuki ben ar
tık bir şey düşUnecek vaziyette değfl
dim. Hastaneye varınca, mUdilr bizi 
dofruc:a Hanriyetin odasına götürdü. 
Arkadaıun Serkiı benimle beraber oda· 
ya eirdi. Hanriyet karyolasında yatmıı 
biıl. bekliyordu. Beni görünce, gözleri 
sevinçten parladı, ağzı hafifçe açıldı 
ve iıitilmiyecelıt J.adar hafil bir ıesle: 

- Sevgilim, 1;eldin mi? d.:yebildi. 
- Daha iki gUn evvel kanı damarla· 

nnda yanan Hanriyeti böyle bitap bir 
halde görünce yüreğim parçalanıyordu. 
Göz y<- 1arımı zcırla zaptediyordum" 
SevgU:me yaklap.rak elini tuttum, 
öptüm, hatırını sordum .. 

Mezardan gelen ayni hafif sesle ce· 
vap veriyordu: 

- Teıekkilr o.:Jerim sevgilim.. Seni 
gördUm çok daha iyi oldum .. Sen na • 
sılam .. Canın sıkılıyor mu? 

- Bent düşünme Hanriyetçifim .• 
Sen iyi olmana bak... Bütün isteöik -
ler:n oldu, ş:mdi de sen hastalandın. 

- Ne yapalım? Talihimiz böyle imif. 
Bir iki güne kadar haat.ıne<!en çıkabi • 
.ıeceğimi ümit ediyorum. Sen ijahiliyecl 
dokt~ru~ söz~ne bakma. Ona kalsay· 
dı, şımdıye kadar beni mezarda bulur
aun.. Bana ölü nazariyle bakıyordu .• 
Halbuki işte sen de görüyorsun Jcr 
daha ölmeğe niyetim yok.. Sabahleyin 
beni bu vaziyette görjlnce adamcağız 
~eliye döndil, bıraktığı gibi kaçtı, bir 
daha yanıma gelmedi .. Doktorun böyle 
sin.: d~ ~i;, JÖt~t!i~!n-· 
• ,,,Han~!Jj,~t konu,1tukça }:!ey canı artı

yor, nele~ daralıyordu. Bir kaç defa sö 
zilnü kesmek istedim, fakat dinlemedi •. 
Nihayet kuvveti kalmadı.. Gözlerinin 
~teşi l:irdcnbire !:ÖndU .. Ses!rıin tonu lir 
derece daha indi. Bu fısıltıya ben7iyen 
s~sle~in manasını anlamak kabil değil
dı. Bıraz sonra Hantiyet iki gün evvel 
ol~ufl:t gil:i kendini tama.miyle kaybet
m1§ hır hale getr: itti.. 
Arkadatım Serk!s kulağıma: 
- B.e? aan~ söylemedim mi? Bun • 

lar geçıcı mahıyette iılerdir D h d" .. • • • · a a un 
urn~tsız bır vaziyette bulunan b" h 
ta 24 ır as-
nın saat sonra bir mucize ·1 d" ·ı • • 2 e ırı 

n:oaıne ımkan yoktur. Olsa olsa itte 
böyle muvakkat bir devre geçfrdikten 
sonra, eski haline :ücu ekler. Bunun 
~r tehlikesi daha vardır.. Herhangi 
hır kuvvetli heyecan neticeeinde kalbi 
birdenbire duruverir. itte 0 zaman it 
tamamdır. 

Hastane müdilri! bu vaziyet kartı • 
amda bir fikir beyan edeıri.yor, sadece 
bir miltehauıs daha çağıracağını ve 
son bir istipre yaptıracağını vaald edi
yordu. Adamcağız ne diyeceğini ıaıır· 
mııtr. 

- Slz merale etmeyir. ı lirazdan Ce
nevrenin bUtün mUtehaaııslarım bura
'da toplayıp bir konaoltasyon yaptıra
cağım, Neticcısini tize telefon ederim. 

Hastane mildüril vaadini unutn:adı .. 
Ve gec:e telefon ~tti. Telefonda bizzat 
ben görü§tüm ve l.atiıarenb neticesini 
sordum.. 

MUdür §U cevabı verdi: 
- Maalesef kat'! bir ;ey ıöyleyeml

yeceğim.. Dok~orlar bizim dahiliyecinin 
teıhisini doğru buluyorlar. 

- Yan~ ümit yok mudı.ır, diyorlar? 
-Evet .. 

- Bu sabahki vaziyeti :ıastl izah e-
diyorlar?. 

tnııı1mıunıııuın111111!f(llD1Uh11nııııt1ııı11uıı1ııııınınıııın11nı 1 ıııın ı 
rl hllcum ederek Macel!An Ue döa-üfmeğe bllf 
ladı ve sağ kolunu ukaUadı_ Jdaccuo.nm 
arbk kılıç tutamadığını gören yeruıer hücu 
mu birkat daha arttırdılar .• İçlerinden biri, 
aol baldmna flddeUl bir kılıç vurdu. Zavallı 
Macellln kuvvetten kullmlı 'bir halde nhile 
dQf{lverdl. 

ı,ı. bizi buraya kadar ( t.Uren &.Um, mık. 
tedlr, ı•nw eeyyah böytece 6ld11.,, 

- Ona ehemmiyet bile vermiyorlar 
ve bu gibi aalahlann menft akıUllmel
ler yaptığını söylUyorlar. 

- Blitiln doktorlar ayni fikirde mi? 
- Aralarında yalnız belediye dokto-

ru bu fikirlere iıtirak etmiyor, ha.ta
nın bir de aklı ba§ına .geldiği •ırada 

muayenesi lazım geldiği hususunda r.. 
rar ediyordu. Şahsen ben de o kanaat

teyim •. 
- O halde vaziye~ büsblitlin defifi· 

yor demektir .... 
- Vallahi artık orasını Allah bilir •. 

Ben burada cereyan eden Mıdiseler.· •i
ze aynen bildiriyorum. Kimdn haklı ol 
duğu henüz bellı doğildir. 

- Hastanın vaziyeti naı;.ıldr? 
...:.._ Bıraktığınız glbid."r, h!ç bir deği

şiklik yoktur. 
- B~n yarın akıama kadar evde o

lacağım.. En ufak bir tebeddülat vuku 
bulduğunda lütfen derhal bana telefon 
etmenizi ri::a ederim. 

Gec'! arkadaş Aram ziyaretime gel
mi§ti .. Hantfyetin baıınd.an geçenleri 
l:endisine izah e~ince: 

- Birader, artık 9u ka!'ıyı bırak .... 
Ondan ümit yoktur, dedi. Ve aöılerine 
tu suretle devam etti: 

Bind~ bir de olsa iyileıe:eğini fauet· 
tiğimiz talddirde bile gene ıer.tn vazi· 
yetinde bir defitildik huaule getiremez. 
Daha bugiln mektebe yuılmadın mı? 

Tekrar bu kadınla Y•tanuya bafladığın 
takdirde mektebe naaıl devam edecek 
ain? Bu davanın bpanmıı olduğunu 
zannediyordum, halbuki her ıUn yeni 
bir aafhaaı karıııidan bulunuyoruz .• Bu 
İ§ böyle devam edemez. Bu alq.am, hat• 
ta · timdi, ıu anda kat'I bir brar vf'rme· 
tisin •• 

- Ne gibi bir .karar iatiyonunuz? 
- Ya komite, ya Hanriyet .. tkiıinden 

birini tercih edeceksin •. 
- Komiteyi tercih ettiğimi bili}'or -

sunuz?. 

- Bitiyoruz amma, her gün vaziyet 
defiıiyor •. 

- Değiıen bir teY yoktur .. Ben bu 
kadına bir insan aı!atiyle acıyorum .. 
Komite buna da m!ni olamaz yn? Siz 
hasta bir kadına acımaz mııınız?. 

(Devamı Yar) 

Botun Istanbul 
Halkına· Mfljde 

Haftalardanberi sabırsızlıkla 
beklenen emsalsiz film 

BAY ÇETiN 
"Denlzallı HAklmt,, 

Anuyu 
umumt 
üzerine 

RuRUn Matine ler
de n itibare n 

2 S Kııım, tekmili birden 

Alkazar 
Sinemasında baılıyor. 

HABER-~~ 

• Dış sıgasa 
'l'ataresku .•• 

( /taf tarafı ! inc;i(U) 
1 - Azlıklar arasında tesanUt temin 

etti. 
2 - Azlıklara Romanya hududlan 

dışmdan yardım beklemenin manasız.. 
lığını gibelce ihsas etti. 

3 - İktıaadt oartlan mUmktln 
mertebe ıslaha çalııtı. 

4 - Romen ordwıunun Romen 
vatanını müdafaa için muhtaç bulun. 
duğu vasıtaları temin etti. 

5 - Romen h udutlan onun za.ma.. 
nmda mükemmelen tahkim edildi. 

6 - İçtimai ka vgalan asgari de • 
recesine indirdi. Ve Romanyada ya • 
bancı propagandalara inkigaf imkanı 
bırakmadı. 

7 - Gen~Jiği siyasi teşekkUJlerln 
Aleti olmaktan kurtarmıya çalıştı. 

Romanya Kralı S. M. İkinci Ka.. 
rol'un yüksek teveccühlerini kazan • 
mış olan ve kısa bir zamanda, hakL 
katen birçok milhinı igler baprdığı 
görülen bu devlet adamının Türk miL 
Jetine karşı, her vesileden istifade e • 
derek doetluklarmr izhar etmekte ol. 
duğunu burada memnuniyetle hatır. 
latmz. 

Do!!t ve müttefik Yunanistanm 
Başvekili Metakaastan dostumuz ve 
nıUttefikimiz İramn hariciye veziri 
Sarniiden sonra onu kar~ılamak ve se. 
lamJamak Türk devleti için olduğu ka 
dar İstanbul için de husus! bir uvk 
ve sevinç olacaktır. 

ŞEKtP GONDOZ 

lstanbul 
konuşuyor 

( B(Jftarafı 3 flnciüUJ 
lip bir feyler toplayarak elindeki çuva· 
la dolduruyordu. 

Bizi buraya ıetiren almaçlı zat: 
- f t te, dodi, bu arsanın sefaletini 

gördünüz •• iimit ~derim ki, yuınıım 
bir kaç satınnı da u meı:~l~e hasre-
-~ ! - ! .:: • • iJ u " 
uersuıu .• . 

Daha fazla konuımadık. Abaçlı zat 
bizi Rızapaıa yokuıunun .>a§rıta kadar 
geçirdi. Ve orada kendisinden ayrılarak 
Fincancılar caddesine saptık. 

H ABSRCt 

Bugünkü 
radyo 

tSTANBUL: 
18,80 PlllrJa dana muaiklal, 19 konferans, 

All Akyüz (çocuk terbiyeal), 10,30 Çocuk. 
l&r& nıaaaı, Bayan Nine tar&fmdan, 20 Rı. 
tat ve arkad~Jarı tarafmdan Türk mwılklsl, 
ve halk prkılan, 20,30 Ömer Rıza tan.fmd&iı 
&r&PÇ& IÖyJey, 20,43 Betma ve arkadqlan, 
t&ratmdan Türk muıikiai ve halk prkılan, 
(u.at &)'an), 21,ı:ı Radyo tonik opera orkea. 
tra refakaUJe, (Verther), 22,15 ajans ve bor 
•• h&~rlert ve erteel stınUn proıı-amı, 22,30 
pllkla eoıoıar, opera ve operet parçalan, 23 
aon. 
Btl'KREŞ: 

ı:ı.•:ı dant orkeıtruı, 20,30 pllkl& ııenfo. 
nlk koıuıer, 21,80 piyano konsert, 22,415 kate 
k0111er nakil. 
BUDA~EŞTE: 

18, lfıaı:ı muslldııJ, 19,20 ıarktlar, 20,40 
tl~troda.n temsil nakli, 23,10 plyııno konıe. 
rl , 24,0IS atıan orkestrası, 
VAqôVA.: 

19,10 ıarkılar, 20,30 !Uın mUzltf, 21 tatu. 
yon orke.truı, 22,60 ııenfoıılk J<on1er, 

·no 
N e benzeyiş ! 

ikiz artistleri aıı~~ 
leri bile ayıramıf~ 
BcbbDa kar.cfleşıırnnn yeırn~e ~,!!,ı 

sahne çevlrdD~D lhlaDde !Kh .. 
faırkoncıa oomado 

'4 t• " l 1 • 801ı,.il 
ı kiz sanatkdrcar "Pren~es ve fakir,, filminden llir 

Holivudun meşhur ikiz artistleri bile içinden çıkmışlardır· bi ı-.tı 
Billi ile Bobiden bahsedildiğini her· Stüdyoda Billi ile Bob tıtYrıl 
halde duymu§sunuzdur. Yaılan 12 dir anlaşıyorlar. İkiz artistle~ıJ rıt~ 
ve biribirlerine o ka.dar benziyorlar ki, terden nefret ediyorlar. ıcııı'~ ııK 
anneleri bile, onları tefrik etmekten gibi filmlerde takma sa; t;ıJııo ~ 
l'.;iz kalıyor. riyetinden Joğmakt~dır· y.ıııı' !. 

Fredrik arch'ın çevirdiği bir filmde miyorlar. Onlar, ilerıde. ~~'-.,, 
ufak bir rol için evveli Billiyi angaje et- filmler çevirmeğe karar ~;di ?"ti 
t iler. Fakat stüdyoda anlatıldığına gö- Resimleri birçok ;ı e ) ~; 
re, Bobbi, kardeıinin yerine birçok sah· gazetelerde çıktığı halde ;rrıtf 'l, 
neler çevirdiği halde, hiç kimse bunun le birçok mülakatlar ya?~irt' 
farkında olmadı. Diğer taraftan, rağmen, Billi ile Bobbl rdir· / 
"Prenı ve dilenci,. namındaki filmde, dan baıka bir ıey değitle udd'~.I 
bu kardeılerden biri Prens ve diğeri Mesel~. bundan bir rtı ..,o~ t 
de dilenci rolünil almıttr. Rollerini de- büyük bir reV'J tiyarroıll fl"''~ 
ğiştirmıı olsalardı bile, hiç kimıe bu· yazıhanesine g iderek. adil sııtJ "j 
nun farkında olmıyacaktı. Bu filmde zü önünde, kıymetli !'113~15,,, 1'p~ 
kazandıkları büyük muvaffakıyetten "bıçak saplamak ırıüsab' e~ 
sonra, ikiz kardeşler, Holivudun "yıl- lar, masadan başka birkaç /, 
dız,, ları arasına karıttılar. lik deşik etmişlCl'dir. f~~ 

t~in aııl pyanı dikkat ciheti ıudur Zavallı direktör, dalı• il\i tıO t 
ki, iki kardeı aruındaki be.nzeyİJ sa- uğramamak için, kendiler ô>t" './. 
dece göl':inüıte değildir. Tabiatleri ve §Ik bir lokantaya yeındecil ~ 
zevki selimleri de tamamiyle biribir- fakat haylaz ikizle.r, or!iyıe _.JP 
terinin aynidir. Billi de, tıpkı Bobbi tuz, hardal ve zeytın Y80 

1y J 
gibi kimyaya hevealidi!' her ikisi bu tecrübelere!,. giritere~ 

1 
rtfit'· ,r_ 

ilimle son derd.;e meşgul olmaktadır· yemeklerini berbat ctıf11~1~&ı'•' ~ 
lar. !ki kardeş, sinema • eDif~ 

İki karde§, çok kitap okumuılar ve, "hot ve eğlence,, telak~~eri"e 
yaşlariyle m:itenasip olmıyacak derece- bUyük ehemmiyeti tahsıl 
de münevverdjrler. En güç kitapların tar. 

Çok bUyUk bir tema , 3... Fevkallde maceral• f •'' 

Emealelz bir teman heyeti ••• 
CECIL B. DE MiLLE tarafından 

B ü'FFbAiilO B i J; 
( Maceralar kralı ) TOrkçe sözltl .,

••• rollerde; OARY KOOPER ve JEAN AR1~ 

ti V:ıkl olan •ayıaız talebler 

GlNGER ROGERS ve FRED 
ASTAlR'ln eon zaferleri ve 

Bu pertembe matinelercln itibaren ~ 

t•' ' SARAY slnemasmda başlıyac~ 

SAKARYA sineması ~=:~ :ı'f: 
VALS DALGAS1 ! nfl Hmaıımdan ibUyUk bir merıı.slınle de. 

ntu aotfan donanmadan ancak bir gemi, Ua.. 
celllnlı% olarak " on sekiz tayl a tıe tekrar 
Umana rfrdl. 

Niyazi Ahmet karar vermi§tir. Geç kalanlara mf.ljdel 
1 

kartılmda 

nete kaynaklan 

·----··--··----ı filnılnl birkaç gUıı Paha 
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1 B~~ı:;Md~dlyb~~ı~· 

Puaro: 
- Madam jizelin katilini ketfeder

soın böyle feci bir vaziyete düflTlenize 
lillum kalmaz t - dedi. 

Mari: 
- Bunda mu•af fak olacacınızı u· 

muyor mutunuı? 
Puaro, muhatabma ıevimli ıevimli 

baktı: 
- Bir meseleyi ıırayla ve uıul:i da-

iresinde tetkik ederıek daima bir neti· 
-:eve varabiliriz. 

Mari: 
- lnpllah .... 
- Fakat ,ayet bana yardım erUJirae 

daha çabuk muvaffak olurum. 
- Size naııl yardım edilmesini iıti

yonunuz? 
Puaro, bir müddet ıustu. Sonra, de-

di ki: 
- Evvel! Bay Norman Gel'den yar 

dnn iıtiyecetim, aqnra '1a ıiıden mat
mazel. 

Nonnan: 
- Size ne suretle müfit olabilirim? 
Puaro. ona kaçamaklı baktı: 
- Teklif im herhaldP hoıunuza git· 

miyecek. 
Delil(anh. e!ıemrrıiyetle: 
- Mesele nedir? 
Polis hafiyesi, hiç acele etmeden, 

küçük •..:: garalarından birini yaktı: 

- Bir pntajerya ihtiyacım var. 
- Şantajcıya mı? 
Nonna.n Gel, kulaktanna inanamı-

yordu. Pu.aroya hayretle baktı: 

- Evet, pntajcı. 
- Ne yapmak için? 
- Şantaj için tabii. 
- Fakat kime? Ne sebeple? 
- O bana ait J:ıir mesele .... 

Bir müddet •uıtu. Sonra sakin. 
cesur haliyle: 

- Size faaliyet pl!nımın esaıh hat
larını anlatacağım. Kontes Horbilriye 
bir mektup ; azanm11:. Daha dofrusu 
o mektubu ben yazarrm. siz kopye eder· 
sirıiı. Zarfın üzerine de ''huıuaidir,. ke· 
limetini illve ederıiniz. Kendisine bir 
randcw verirsiniz. Kendisine fala~ ve 
falanca fırsatlarla Pariıle Londra ara
sında tayyare ile ıeyahat ettiğinizi bil
dirirsiniz. Sonra da. madam Jizeldeki 
bur veıikalara dair trJmihlerde bulu
nursunuz. Bu vesikalann elinizde ol
duğunu ıöylerıiniz. 

- Sonra? 
- Bu muhaverelerden bir bir ufuk 

görunür. Görünen ufk1. göre. ben size 
bur ıözler ı<Sylerim. Siz de onları ken· 
disine tekrarlarsınız. KenJisinden on 
bin lira iateniniz. 

- Cıldrnyor muıunuı? 
- Haytr. Belki oriiinaJ bir ada-

mım, fakat çıldırmyorum. 
- Ledi Horbllrinin poliı çafırdığı

nt farıc.din. Şantaj yapıyorum dive hap
se girmekliğimi mi istiyorsunuz? 

- Po1ise haber vermez . 

- Nereden biliyonunur? 
- Azizim 1 Şu karıınız.daki Puaro 

her teyi bilir. 

Ö ı .. •••de edin de bu tek· - y eyşe mu-... b" . 
lifiniıl reddedeyim. Zira b(Syle ır ııe 
giriımek asta zevkimi okşamıyor. 

- Viedanmm ferah tutun l On bin 
lirayı cebine atacak delitıin. • diye. 

Puaro göz kırptı. 
. ös 3 p 

- Buna rağmen aıiıım m ~ . ~-
. .., ~:; .. ı .. bir fCYe ıiritme~ benım ıçın 

tehlikelidir. 
- Emin olun. Kontes polise müra· 

caat etmiyecektir. Bu yUzden dol4yı 
f evkallde mfüıterihlm. 

- Belki kou11nı i.Jr.dadına çağırır. 
- Aıla. 

(Onama Yar) 

Haber. oıcuyu .. "UIM-rı •rtaaır>Olı oır 

ftkra mUaabakU'I açmqtu. GOndert. 
lecek fıkraıarm kıaa •• biç oımuea 
u lflUlmıı oımuı ıuımdJr. 

Fıkralar, gönderenl~rfn tmı:atan 
yahut mUıtur adlaıil• netwedllectlt 
ve her ay o ay tçfnde çıkacaklarm 

eıı tytter:tnden befln• snubteltf •• kıy. 
metil bedtyeler ver11ece11Ur · 

Bize bildiğiniz ıüzel ftkralan 
· gönderiniz. 

Datgınlık 
Me§hur Alman llimlerinden biri çok 

dalgındır. Bir gün yolda kendi oğulla.. 
rında.n bir tanesini bile tanımamıştı. 
JJ:na onun altı oğlu vardı. Bir gün 
üniversiteden ders vermie çıkarken, 
tanıdıklan kendisine tesadüf etmiş, 
sormuş: 

- Naınlınn1z efendim? 
Alim! 
- Pek fena değilim ama. bu sabah 

kendimde bir topallık hh:sediyorum. 
Ne olaca:Jc, ihtyarlık. 

Diye oevab vermiş. Arka.da.şı gül
mekten kendini alamamı3. Meğer aya 
ğınm birini kaldırımın Ustüne, diğeri. 
ni de 'llt yanma koyduğundan dalgın 
adam kendisini topal zannediyormuı. 

Vefa li3esi ZEKi 

Akıllı imişi 
Aktar bir adam akeam namazına ca. 

miye gider. Namaza duracağı sırada 
dükkanda mumu yanar bıraktığını ha 
tırlar, ziyan olmasın diye ıider mumu 
söndürür. Ondan sonra namaza du -
rur. Bu vakayı evde kansına anla • 
tınca kadın: 

- Budalalığına doyma, mumdan ka 
zandığını ayakkabılannm eskimesin • 
den ziyan ettin. 

Aktar gülerek cevab vermiş: 
- Sen beni o kadar senıem mi saııt

yorsun, pabuçlanmı koltuğuma. aldım 
da öyle gittim geldim. 

F.MUKADDES 
Kekeme adam 

Ahmet bey oldukc;a. kekemedir. Bir 
ğtln bir sofrada birkaç arkadaşile ye
mek yiyorlardı. Arkadqı keneli taba
ğına koydu ve Ahmet beye sordu: 

- Sizin yemeğini7A! de tuz koyayım 
mı? 

Kekeme atıldı: 
- Ko ... ko.. ko ... ma !. 
Fakat 13 i§ten geçmişti. Arkada.eı 

Ahmet beyin her (ko .. ) deyi§inde tuı 
koymu§, (ma!) deyi§inde de ketımişti. 
Ve tabU yemek te r.ehir gibi olmuştu. 

V.L. ZEKi 
Ne için ıatemlşıer 

Bir adam karllnlık ve tenha bir SO· 

kaktan geçerken öniine iki hırsız çı
kar. Hırsızlardan biri nezaketle: 

- Affedersiniz, bey, der. Bir kuru
şunuz vana bir dakika için verir mi.. 
siniz? 

Adam: 
- Hay hay der. Fakat bir kuruş bir 

dakika için ne ltinbe yanyacak? 
- Bizim arkadqla aözleı,tlk. Yazı 

mıtura mı atacağız. Yazı atan para 
çantanızı, tura atan saatinizi ala.cak. 

Fatih: SBMIHA K. 

Rahvana bin 
Ahrnedin meyhaneainde çakıp çakıp 

son derece earhoş olan Halil: 
_ Bana bir tırıs beygir bulun. 

Diye bağırnııya başlar, ararlar, bey 
gir bulamazlar. Bir küfeci getirirler. 
Garson Halllin yanına gelerek: 

_ Baynn. bu akşam da ,u rahva.na 
bininiz - demi" - ve sarhoeu kUfeye o. 
turtup ~vine yollamıı. 

Fotilt.te MUKADDES 

Tonton 
amca 

Kazazede 

L ....... ~.~ .. ~.~~ Du~!~ ~!~! ld~e)i: : • 
f -·-

işte size llln ediyorum ki ••• 
Duydu!<, duymadık demeyin 1 lıte J te tabidir. Hatta eski bir gazete muhar-

ıize ilan ediyorum ki: riri olduğum halde ben bile apartmanla-
§ Gazetelerin yazı itlerine ne§riyat 

ve tahrir müdürleri karışır. Onun için 

gazetelerde ne~redilmek üzere karala
mıt olduğunuz bir takım yazılan yoltar 

da, kahveler'3e, §urada. burada bana 
değil, onlara götüırün 1 Onlar size bu ya-

zıların neşrolunup olunmıya.:ağını söy

lerler. 
§ Gazetelerin havadis itlerine is

tihbarata bakan kimıeler karııır, bütün 

haberleri her taraftan onlar toplar, ga

zeteye onlar getirir. Onun için siz de 

gazetelerde baaılmuıru istediğiniz bir 
takım havadisleri yollarda, kahvelerde, 

ıur&da bur•da bana değil, onlara verin 

ki maksat haııl ola un 1 Yoksa benim 

aldım defter değil ki bunları aklımda tu 

tup da gazeteye uğradığım ıün orada 
sayıp dökeyim r 

§ Gazetelerin tiktyet, itlerine de ga· 
zete idarehanelerindeki bunlara bakan 

muharrirle tahrir müdilrii karrıırlar. 

Onun için yollarda, kahvelerde, ıurada 

burada beni yakalayıp Tanrı nza1r için 

artık bana dert yanmayın t Benim kendi 

yuılanmı yazacak vaktim yok, bir de 

uzun uzun ıizin ıiklyet ve dileklerini

zi yaıp çizmekle mi uğraşacağım? 

§ Gazetelerin siyasi, ilmt, edebt, ik
tısadi, içtimat, tenkidi, ya.zılanru ya-

zanlar o sahalarda söz ve kalem sahibi 

olan ayrı ayn insanlardır. Onun için 

yollar.da, kahvelerde, şurada burada 

karşıma çıkıp, yahut koluma girip ve 

yahut yanıma çöküp bana o çeşit ıeylere 
dair sualler sorup ho' yere kafamı ıi

şirerek benden onlara göre cevaplar 
beklemeyin 1 Ben de sizin gibi onlan er

babına sorar, istediklerimi onlardan öğ
renirim l 

§ Gazetelerin davetiye, tezkere, ti

yatro, konser, gezinti bileti paso gibi 

itlerine idare müdürleri, tahrir ni..idür
lcri bakarlar. Hatta bunlardan bir tane-

si yılda bir bile benim elime geçmez. 
Onun için yollarda, kahveler.de, turada 

burada, yanıma sokulup lutf en 1 benden 
böyle ıeyler istiyerek beni de kendinize 

kartı mahcup bir duruma sokmayın 1 

§ Gazetelerin ilin işlerine idare me
murları karışnfar ve gazetelerde beleş
teh ilin usulü çoktan kalkmıştır. Bü

yük, küçlik her ilAn eirmine göre ücre-

ovıe ise blçllsin 1 
Bir mahkemede, muhakeme esnasın 

da azadan biri uyuyormuş. Reis aza_ 
ıann herbirine reylerinin ne olduğunu 
sorar. Sıra uyuyana gelir. Mumaileyh 
uyku sersemliği ile: 

- Evet, asılsın, der. 
Hlkim meselenin bir buğday tarla. 

sına ait olduğunu söyleyince: 
- Öyleyse biçilsin, cevabını verir. 

Tevfik Tarı 
Grup 

Akşam iletti reasamta yolcu konu.. 

1uyor. Yolcu: 

- Ne yapıyorsun Ueta.d? 
Reaaam: 
- Sorma birader, iki gUndenberl 

grubun resmini yapıyorum . 
SA'NIYE 

ifade 
Poli8 - Karısını öldUren dilsizi ya. 

kaladık! 
Komiser - Getir, ifadesini alalım. 

S. N. 

nmı satarken, yahut kötklerimi kiraya 

verirken idare memuru benden il!n pa

rasını peşin almadık~a ıazeteye telr 

satır yazı koymaz. Onun için yollarda, 

şurada buuda, bana yanaJtp: 
- Yahu, ben tatbik mühriim:.i dü

şikmüıüm ... Tekaüt r.üıdanımı kaybet

mişim ... Bizim kayın birader nitanlandı. 

Falanın kaynanası sizlere ömür! .. ,, 

Gibi §eyler için bana gazeteye birkaç 

satır şey yazılmasını teklif etmeyin! 

Çünkü bunla:- hep birer ilindır ve hepıi 

de muayyen U.:retlere Lağlıdrr. 

§ Gazetelerin henüz iade olunmı· 
• 

yanları her sabah müvezziler tarafın-

dan mukarrer bir fiatb her yerde bol 

bol satılır ve her muherririn yan yaz

dığı gazeteden ancak bir ıaıete hakkı 

vadır. Onun için yollarda, kahvelerde, 

şurada burada kartıma dikilip benden 

o güngü gazeteyi istemeyin! Hatta hen 

gUndelik gazetelerin ıotunu matbaaya 

inmediğim günler para ile müveuiler
den almml 

§ Gazetelerin satılamayıp da geriye 

iade edilen kısımları o idarehanelerde 

çalıpnlara "ıebilullah sebil!,, diye kilo 

kilo dağıtılmaz. Bunlar idare tarafm

dan okkaya verilir. Yani toptan alıcı· 

lara satılır. Onun için yollar.da, kahve

lerce, §uraad burada: 

- Ne olur, öteberi uracaiız, kıtın 

delik deıilr tı1oyacağız1 diye benden 

g:inU geçmit gazeteler iıtemeyin l 

• • • • • 1 ' • • • • 

Haaaaa bir dff.1u aıiı ahbaplar: 
Beni Tanrının rfinU ıiclip yuı 

ya.zdıeım gazete idarehanelerinde ara-

mayın 1 Çünkü ben ıuetelerin muay

yen gün ve saatlerde gidip orada çalıpn 

daimi yaııcdarından deiilim ! Ben evle

rinde, odaların.da, dükkanlarında iı1e

yip sonra çarııya mal 'ötüıüp bırakın 

Ve malını bıraktıktan ıonra hemen, 

geriye dön~n terlikçi gibiyim! 
lıte size ufak ufak bir takım illnlır 

ki bunlar, anlıyanlara ıimdiden sonra 
küçük birer bilgi de te§Jcil eder. 

O. Cemal KAYGILI 
Ekleme: 

Gazeteye ya.zılm&k fcln bana bir mektup. 

la iki mevzu gllndermı., olan okuyucuma: 

H&Jlm 

Balatlı (Ha,!m)l ben de t.amnm. HattA, 
belki de ıılzdcn iyi t&nmm. Şlmdlye kadar 

lııtanbulun birçok antika Uplerlnl Y&ZDUf ol. 

duğum halde nedense bu Hafiml yumak 
aklım& gelmemııu. 

BurUnlerde, yahut dalla ileride vaktim o.. 

tur ve bir biçimine S"eUrlrHm bls!m bUtün 

karilere Balatlı Haşimi de tanıtırım. 

lkJncl mevzuunuza gelince, vall&hl uizim 

o hatta, yani ıılzln hatt& lfllyeıı ot.obUllc • . 

den zavallı halkm yaz n klf neler ceklllhıl 

yaza. yaza beıılm de, benimle birlikte (Ha. 

ber) de çalr§an bqka bir arkadqm d& dllf
mlzde tUyter bitti. Sl%in anlryacalnm. köı 

dlnllyenlere blzltn davullar vız ıellyor! 
o. c. J(. 

HABER 
AKŞAM PO~TASı 

iDARE l!VI: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poııtıs llutuıu ı lııteobot 214 

Telgraf edreaı: ıatenbul HABER 
Yazı lşleıı telefonu: 11871 
ıoare. ll&n : 2fl70 

ABONE ŞARTLARI 

SenL'llk 
6 eylık 
s 8) lık 
1 •ylık 

Türklll• Ecn~bl 
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400 .. 800 • 
ı~o .. soo • 

Sahibi ve Neşriyat· Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
81111/dılı il~' (1'Ah/T) ftl•tb••sı 



Hintli pehlivan 
lstanbu·ıa geldi 

Cuma gUnU MOIAyf mle karşılaşacak olan 
Fazzal Mohammed 

Güreştiği on beş sene zarfında 
bir tek kere yenilmiş ! 

İsmi etrafında hemen bir aydanbe
ri dedikodu yapılan Hintli pehlivan 
Fazzal Mohammet, dün nihayet Lond
radan geldi. 

Dünkü boks maçlannda sinek siklet 
boksörlerin biribirlerine yumruk salla
dikları sırada yanımda gri paltlu, ba~ı 
sarıklı bir "dev a.dam., belirdi. Profes· 
yonel güre§ maçlarını tertip eaen Ası
mın takdimine hacet kalmadan bunun, 
§U bir aydanberi dedikodusu yapılan 

Hintli pehlivan olduğunu anlamakta 
r\islük çekmedim. 

Kendisine, yanımdaki tahta sandal
yeyi ikram ettim. Paltosunun etekle
rini toplryarak çöktü. Yüzüne bakı· 
yordum: Başında ipekten koskoca bir 
aarrk var; ama bu koca vl!.;uda nazaran 
pek de b:.iyük .değil. Hani bizim gibi in
aanlar için büyük bir sarık. Altında kı
vırcık siyah saçları görünüyor. Kalın 
kaşları altında siyah gözleri çok munis. 
Deve tüyü rengindeki paltosu kendisini 
heybetli gö::teriyor. Ot11rurken olsun. 
ayakta olsun iki eli daima ceblerinde .. 
Halk kendisini seyreder~en o .da ring Ü· 

zerindeki iki boksörle alakadar olnuya 

baılaüı. Çünkü döğÜJenlerden birinin 
:rengi kendi rengine uyuyordu. 

Halk da koyu kahve rengi boksör:.i 
tutmuı. vur!, kır diye teşci ediyordu. 
Bunlardan •.:esaret alarak l:ahve renkli 
boksör nihayet hasmını yere düşürün
ce Hintli pehlivanın da yüzünde 1>ürekli 
tebessümler belirdi. H~mrengi olan bok· 
sör galip gelmiıti. 

Müsabakalardan sonra Asım ve gü. 
?CJlerde daima orta hakemliği yapan 
hayli iri v:l::utlu Cemal, ben ve peıi· 
mizde ;•:lzlerce merakh olduğu halde 
atadyomdan çıktık. Hintlinin attığı a
dıma ayak uydurmanın imkanı yok. o. 
nun için bir adımına mukabil biz iki ve. 
ya üç adım atıyoruz. 

.Hintli peJin.den gelenlerle, karııdan 
gelıp heybetasa, vücudunu görenlerin 
durup bakmasiyle katiyen alakadar ol
muyor. Abidenin etrafından geçerken 
birden durdu. 

- Bu plak Türkçe değil mi? Ne 
kadar güzel 1 dedi. durdu. Bitinceye 
ka.dar dinledi. İkinci tir plak çalnuya 
başladı. İstiklal caddesinin baıına gel
mi§tik. Asıma İngilizce şöyle dedi: 

- Ben buradan ayrılmak istemiyo
rum!... Türkçe §Clrkılar hoıuma gitti. 
Dinliyeceğim. 

Durduğumuz yer tramvay hattı Ü· 

zerindeydi. Hintlinin etrafını· çevreli. 
yen halk yüzünden tramvaylar da dur
muıtu. Asım kendisine sonra istediği 
plakları dinleteceğini söyliyerek yaya 
kaldırımına sevketti. Önün.de cocuklar 
koıuşuyor, arkadan genç kızla; geliyor 
ve Hintli sallana sallana cad.denm kala
b~lığmı yarıp ilerliyor. Arada bir cıyak ı 
~ıye sesler çıkıyor. Bir çocuğun aya. 
gına basıldığını anlıyoruz. Hintliyi gö
ren bir kısım çocukfar da annelerinin 
arkasna saklanıyor. Kadınların hemen 
hepsi bir aaaaa ... diye irkildikten son
ra ezilmemek için yana çekiliyorlar. 

Bir yemişçi ülkkanının önünden ge
ç:rken. ka~puz gör~ü. Ondan istediğini 
aoyledı. Sınema filmirıin duvar rekla
mın.da fesli adamı gördü. 

- Eskiden Türkler bunu giyiyor
lardı değil mi? dedi. Galatasaray köşe
sin.de kendisine ayran ikram edildi. Bir 
yudum aldı, beğendi: 

- Soda var mı? dedi. Bardağa bo
şaltılan sodei.yr bir .dikm:de b:tirip yo:a 
koyuldu. Tepeba~ında oteline giriyordu 
ki arkadan §Öyle deniyordu: 

-Yahu! Bur:a a:i::ım mı dayanır! 
• • • 

Otele gir:nce arkasındaki paltoyu 
çıkarıp attı. Kahve içerken konuşu
yoruz: 

- lstan,.,ıılu çok beğendim doğrusu. 
! • :vası ne kadar berrak. Londra ve Av
nıpanın diğer birçok ~ehirleri .daima 
.:.apalı. .. Böyle temiz havalı bir ,chirde 

llıntli pchliı"rııı7.ar maçlarını ka::an. 
dıktan sonra rhıg<le böyle oynarlar. 
mı~. (Bu. resimde lstanbuZdaki güreş. 
çinin kardc~i Taygır Dula oyrw.rkcn 
gö7iıliiyor.) 

güreıeceğimden çok memnunum .. 
- Hindistanın hangi şehrindensin 

Fazzal? 
- Lahur'luyum. Orada doğ.dum. 

Büyüdüm. 
- Yatın? 
-38. 
- Evli misin 
- Tabii, her Hintli gibi evliyim! İki 

de çocuğum var. 
- Allah bağış1asın ! Yüzündl! gene 

tebes!>:.imler beliriyor. Çocuklarına Ö· 

mür dileyişim kendisini çok sevindirdi. 
Soruyorum: 

- Nasıl pehlivan oldun? 
- Biz sütalet.;e pehlivanız. Babam 

gürc§çidir. İki kardeşim var onlar da 
{,'Jreıiyorlar. Bunlardln Taygır duğla, 
yani en küçüğümüz, müthiş bir peh
livandır. Onun büyüğü Remit han djl 

ondan aşağı kalmaz. Üçüncü bir karde
ıimiz vardı. Nimet han ... O birkaç sene 
evvel öldü. 

- Kadeşlerinle güre;iyor m!lsun '! 
- İdman için daima karşılaşırız. 

Bizim idmanımız beş sac.t sürer. En kü· 
çük karde§İmiz bizden Jaha iyiidr. Ona 
Hindistanda "kaplan,, a.dı verilmiştir. 

- Kas senedir güre~iyorsun? 
- On beş senedir g-:ireşiyorum. İki 

sene evvel mc.mleketteıı çıktım. Avus
turalya, Yeni Zelant. Amerika, Kana
dayı d·olaştım. Londradan buraya ge· 
liyorum. 

- Şimdiye kadar kaç kere yenildin? 
Hintli bu sucılime kızar gibi oldıı. 

Bir müddet cevap vermedi. Sonra ce· 
vap vermemenin ne?<lkctsi.ı:lik olacağı
nı anladı ki §Öyle .dedi: 

- Şimdiye kadar bir kere yenil
di:n. O da memleketimde ... Hindistan 
dıtn\da 1Jrtımı yere getiren olmadı. 

- Danı~ıkh glireş hakkında ne dü
J:inüyo~un? 

- Hin.distanda danışıklı güre§ yok· 
tur. Böyle bir güreş yapan olursa gi· 
deceği yer hapishancd:r. Fakat A vru
p:ı1a ve Amerikadaki müsabakaların 

çoğu da danıırklı... Bu yüzden teklif 
edilen ro'..isabakab,rın bir kısmını ka
bul etmedim. 

Türk pehlivanlarının çok mert ol
dul:lannı danıııklr güreıde yapmadıkla 
rını işittim. tyi bir güreş yapa'.;ağıma 

eminim. 
- Nasıl bir netice alacağını tahmin 

ediyorsun Faz:-al? 
- Şu muhakkak ki burada da sır

tımı yere getirtmiyeceğim. Fakat belli 
de o:maz. Bu pehlivanlıktır. 

- Güre~ten baıka ne seviyorsun? 
- Sinemaya bayılırım. Denizde 

yüzmeyi severim. Yemeklerden de piliç 

Hususi maçoaır .......................... ~ 
Stadgom kupası 
müsabakasında 

Ga:aıasaray, Galatasporu 
3 - t yendi 

Taksim satdyomu kupası maçlarına 
dün sabah da devam edilmiş ve geçcP 
hafta berab:re kalan Galatasarayla Ga
lataspor karşılaşmışlar<lır. Doksan da
kikalık müsabaka müddeti taraflar bi
rer golle gene beraberlikle neticelenmiş 
olduğundan oyun yarım saat uzatılmış
tır. Bu yarım saat içindt Galatasaraylı· 
lar Bülent ve Eşvak vasıtasiyle iki 
gol çıkarmağa muvaffak olarak Galata
sporluları tasfiyeye uğratmışlardır. 

Beşiktaş 
Şişliyi 5 • ı mağlup etti 

Dün Şeref stadında Şişli klübü ile 
bir eğzcrsiz maçı yapan Beşiktaşlılar 
bire karşı beş golle galib gelmişler • 
dlr. 

Bakırköy deki 
maçlar 

BarutgUcU Kadırga 
ile berabere kaldı 

I 

Dün, Barutgücü spor sahasında bi
ni mütecaviz seyirci önünde Barutgü. 
cü genç takrmı Şafak spor B takımı 
ile yaptığı maçta 1 - O galib gelmiş.. 
tir. 

Barutgücü B takımı ile Şafak spor 
A takımı arasındaki maçta dahi Ba. 
rutgücü 2 - 1 galib gelmiştir. 

Gayrif edcreler şampiyonu Kadirga 
gençler birliği le Barutgücü A takı. 
mı arasındaki maç berabere bitmiştir. 

kııartması birinci gelir 1 
• • • 

l~te Hintli pehlivanla dün gece 
böyle konuştum. Önümüzdeki cuma gü
nü Taksim ıta.dyomunda ilk olarak Mü 
layimle karşılaşacak. 

Mülayim dün bir aralık stadyomda 
gözüme İIİ§ti. Kendisinin iki misli o
lan Hintliyi gördükten sonra ne dü
şündüğünü öğrenmek istiyordum. Fa 
kat sonra kalabalrkta bulup konuşama
aım. Hintli ile birlikte çıkarttığım res
mi göı•:iyorsunuz. Resme sonradan ba
kır.1.;a halledemediğim bir nokta var: 
Ya Hintli çok uzun boylu, yahut ben 
çok kısayım. Acaba hang-isi? ... 

Yekta Ragıp öNEN 

•t;ERIDE: 
• Bursada altmış altı yıldanberl intişar 

etmekte olan "Bursa., refikimiz Cumhuriyet 
bayramından itibaren gündelik olarak çık. 
mata b3.§lıyacağını bildiriyor.. Muva!fa_ 
kiyetıer dileriz. 

• Dün akıam 1aat 19 da Şehremini Halke 
vinde Ziya Gökalp için bir ihtifal yapılınıı. 
tır. Bu lbtifatde Ziya Gökalpm hayatı, eser. 
leri ve edebiyatımıza h.1%meU hakkmda muh. 
teılt hitabeler ırat edilmlftlr. Bugün Halke. 
Vlndc tekrar toplanılacak ve Ziya Gökalpm 
kabri Ziyaret edilecektir. 

• Mersinde yapılmakta olan içme suyu 
tcaısatı bltmıı ve ıehlr temiz suya kavuı. 
mU§tur. 

• İnhisarlar idaresi Ege mmtakasmdan 
§imdiye kadar iki buçuk milyon kilo hurda 
incir almııtır. 

• İran transit yolunun Karaköseden İran 
hududuna giden kısmından 83 kilometrelik 
Yol Uzerinde faaliyet ba§lamt§tır. Bütün yol. 
da çaırıanlann miktarı GOOO kişidir. 

• Devlet Havayollan tara.tından tertip edJ. 
len İzmir _ Adana havayolu nakliyatı Cum. 
hurtyet bayrammdan ııonraya kalmııtır. Sc. 
beb meyd&nlarm henUz tamamlanmamış ol. 
muıdır. 

• Mezunen bulunduklan memleketlerinden 
dönmüş olan İtalyan ve İngiliz: ıefirlerl Cum. 
hurlyet bayrammda bulunmak ilzere An. 
karaya gitmlılerdlr. 

• Devlet havayollarma alt 5 tayyarelik 
bir fllonun Cumhuriyet bayramında Ankara. 
da yapılacak merasime l§tlrakl kararla~. 
brılmııtır. 

• İzmirde mektep kitapları buhranı var. 
dır. İzmir razeteleri bu mesele hakkında 

sn~alhlD ocağonda I ( 
Dünkü müsabaka~ 
da çok güzel old 

f 

Sipahi a.:ağı tarafı;ıdan tertip edilen 
senelik konkur ipik'lerin ikinci ve so
nuncusu, .dün, çok büyük bir kalabalık 
önünde, parlak ve muntazam bir şekil
de icra edildi. 

Muhtelif yedi müsabaka üzerine ya 
pılan konkur ipiklefrı neticeleri şun· 
tardır: 

Sakarya mükafatı 
Cavit Tulça, hiç hata yapmadan 

birinci, Süreyya Barasla Melahat Ak· 
ıcl gene hatasız atlıyarak ikinci olmuş· 
lardır. 

Dllşür çık 
Birinci: asteğmen Kudret; ikinı.:i 

Ga:etcci - Boksörlük mesleğinizde 
cp !ık sıkıntılı anlar oluyor değil mi1 
Bo~ör - Evet, bilhassa pasaport. 

lar yüzünden •.• Beni fotoğraflarıma 
kat'iyycn bcnzctem.iyorlar ! 

hararetli neşriyatta bulunmaktadrrlar. 
• Belediye ısebrin ınhhl §artlara uygun 

bir oekllde temlzlenebilmeslnl temin makaa. 
dile 18 yıkama makinesi getırtml§tlr. Bu 
makineler, arazözlerin caddeleri aulamaam. 
dan sonra temizliği tamamlıyacaklardır. 

• Rom&nyanm tanınmış kadın tayyarecile. 
rlnden Erlna Bumaya tayyareslle Ankaraya 
gitmiştir. 

• Garbt Anadolu manevralarında bulun.. 
muş olan Trakya umumt müfettişi KA.zım 

Dlrik F..dimeye dönmUştUr. 

OlŞARIDA: 
• Amerikada bir tayyare kazası olmuı ve 

Uç motörlU bir tayyare Tacorua hava mey. 
danında yere dU1mU1tUr. Pilot ile bir yolcu 
ölmUş ve sekiz yolcu yaralanmııtır. 

• Brezilyada örfi idarenin tatbikine me. 
mur komisyon bütün gizli teşekWlerin ıed.. 

diDI emretlmştır. 
• Dost Elen b&§veklli Metakaaa Atlnaya 

va.arı olmuş ve halkın coşkun teıahüratile 

karşılanmııtır. 

• Ekuatör relslcumhunı Paez istifa etmıı 
ve aalAhlyetlerinl milli meclise bırakmıttır. 

General Alberto devletin idaresini ele almıı 
\'8 mecllal dağıtmı§tlr. Memlekette ıQkQnet 
vardır. 

• Br1lkselde iyi malQmat almakta olan 
mahatil b&§vekll Van Zeelandm arkad&§ları.. 
na bir mesaj göndererek derhal vazt:ealnden 
çekilmek niyetinde olduğunu blldirmtı ol. 
duğuna dair olan şayiayı tekzip etmektedir. 

• Avusturya hariciye nazırı Şmlt, Polon. 
ya elçisi Gavronskl Ue, iki memleket ara. 
ııındakl kontenjan anlaşmasının tatblktne 
mUtedafr muhtelit meselelerin halli hakkmda 
notalar teati etmişlerdir. 

• 

bir cnsf an tane et ıs* 
C . ı - gııdr 
avıt Tu ça; astegmen . yı' 

yapmadan yirmi dört rnarıı• u .. 
vit Turça ise, çok seri bir._ıı'urcJ3-
sonra, 21 inci maniayı dA}8tı 

Ankara nıilk 'fef· ~ 
Birinci: 1,24 dakikada 

ikinci: Teğ. Ertopçu. Uklfl~ 
Siimer Bank ~ öıı'°' 

Birinci: Yüzbaşı EytlP ~u: 

Yüzbaşı Cevat Gürkan; üç 
yüzbaşı E)"':ip Öncü. • kAf'tJ 

Spahiocağı ınU . iJıCİ: 
.• l~ 

Birinci: Orhan Aııı' _..,. 
..re11 .. 

Orhan Aziz: üçüncü: s~ oıO 
Süvari binicilik okuıU .

11
ci: 

. . i"' Birinci: Orhan Azız. 

men Kudret. 1ııf8U 
iş Bankası mil dret: 

Birinci: Asteğmen gıı 
Süreyya Baraa. O 
Beykoz kJDbdO 

kongresi 
Beykoz klübü se~e.li~ "JJ' 

dün yapmış ve yenı 1~ tit· 
zevattan teşekkül etını§ ·J<ııscl 

. l -Birinci reis TTuseyın, ..dd' 
·t·p Ft:'!r Mustafa, umumi ka 1 rsb!JSJ' 

sib Sefer, Başkaptan lb al ··~,.tl~ 
Azalar Kemal, J{eı;n d~tJJY 

Yüzme kaptanı: FahT1• 

yeti Nedim, İsmail, llı~~ 
Yeni idare heyetine Ol 

ter temenni ederiz. 

,.,~ 
• Bugllıı bütiln lrakta P~~ 

leri yapılmakta.dır. Yenl pateıı 
rlnlsanl bldayeUerlnde berxı . .Af# 
ğl tahmin ediliyor. ,ıoıısr _.J. 

• Vlndsor dük ve dUıeal f":J. 
gltml~lerdir. "'1'' 

• Bugün Belgradda yug 
dlkal blrllğlnln mllıt kon~t!D " 
Bu kongreye bütllıı ıneınl / 
lan iştirak edeceklerdir. .....ı ,,.ı 

• Yunan kralı S. ){. yolli" ..; 

llnlğe gidecektir. . ~.,tl 
• Romaya gitmif olan ~lf/J ,r!";.,, 

elçlsl Rlbbentropun b~ ~ 
ermlf ve kendisi tayyare fle ıtl' ;I 
tur Kendisinin bu hareke~t~..I 
drada ademi müdahale kO dll'°'~..) 
lunmaaı zaruretlle izah e ~ ,, 

• Bazı ecnebi radyo ııta' .ı_,ııı' 
tere aleyhindeki propaıaııd 

111 
~ 

mak Uzere yakrnda bir ı~.Y~..-,,ı 
ganda servisi l§lemeğe t>Sl~_,ı 

• Almanya ile Eatonya .rt' O' 
mi mUzakereleri mevcut ti~, 
müzeyyet bir anlaıma ııxıı ~ 
Ur. ~fl 

• Flnllndiya hariciye n f4 .;oo 
de Alman hariciye nazırı 
ret etmlıtir. 

• Yeni Zel!ndalı k•d_J!'.,. • 
Bat ten ta.ra.fmdan A vuatr.,,,. 
raamda tek ba§n;: b!r ~ 
edllmfıUr. Bu kadın taY ed'1' 
den hareket ederek dün lSl1

9 
~ 

ne varını§ ve bu mesaft)ri 
dakikada kesmek ııureUle ıı• 
lunan 6 ıllıı, 8 ııaat 25 dai<l 
mııtır • 



DilııT.-il maçı beraberlikle 

ler kalesi önünde havalanan topa mü. 
dafi Bahadır yanlış bir kafa vurarak 
kendi kalesine gönderdi. Bu üçüncü 
gol devrenin 12 nci dakikasında ol • 
muştu. 

Sekizler mukabele ediyor 
Muhtelit takım üç gol yedikten 

sonra birdenbire canlandı, bu dakika. 
ya kadar karşı takımın oyununu ka.. 
bul eden gençler bundan sonra uzun 
paslı açık bir oyun tutturdular. Bu 
tarz rakip tarafı yordu. Enverin orta. 
!ardan sürüp müdafileri atlattıktan 

sonra ortaladığı topu Muhteşem ka • 
leye soktu. Bu $yıd~n 4. daki a iiOn
ra yine Enver karşıda rıişen sarı laci. 
vert muavin ve müdafiini lk'.ıvıraralt 
geçti - tıpkı birinci sayıda olduğu 

gibi - topu ortaladı , bu defa da sağ 
açık. Turhan yetişti, yerden sıkı bir 
şiltle ikinci sayıyı da takımına ka. 
zandırdı. 

Beraberlik golil 
Top artık sarı lacivert kalesi önün. 

den ayrılmıyor, gittikçe de sertleşi. 
yordu. Tam 30 uncu dakikada yine 
Enver, Esatla Faruğu aştr, topu ha.. 
vadan Fener kalesine gönderdi; Hü -
sameddinin sıçramasına rağmen Muh
teşem kafayla üçUncU golü de attı. 
Bundan sonra büsbütün kızışan mU... 
sabakada sekiz.ler lehine olan iki pe
naltının hakem taraf mdan verilmeme 
!i üzerine maç tarafeynin 3 - 3 bera
berliği ile .nihayetlendi. ' 

Maç nasıl oynandı 
Uzun mUddettenberi İngiliz antre

nörün nezareti altında ve pek ciddi 
bir §ekilde çalıştığını duyduğumuz sa 
rı lacivert takımın Güneşle takviye 
edilmiş olan dünkü kadrosu dün sa
haya gelenleri bir hayli şaşırttı. Fe -
nerbahçe takımı değil tstanbulu, Fe. 
nerbahçeyi 'bile temsil etmek kudre -
tinden acizdi. Dünkü maçta merkez 
muhacim, merkez muavin ve sağ mua 
vin yok gibiydiler. 

Sekizler muhtelitine gelince: !z.. 
mirde Ankaralıları yenen bu gençler 
dünkü oyunda da büyük bir muvaffa_ 
kıyet kazandılar. Bütün takımda ak
sıyan biricik nokta, sol muavin Liva 
idi. Diğerleri vazifelerini hakkıyla 

... , q ·--· 

--

bitiren sarı Mcivert takını 

başardılar. Kaleci biraz miltereddid 
olmakla beraber fena değildi, müda -
faada Ruhi, muavinlerden Sadeddin 
hücum hattında da başta Muhteşem 
olmak üzere, Turhan ve Enver fevka
lade bir oyun gösterdiler. 

Gelecek hafta Macarlarla karşıla • 
şacak İstanbul muhtelitinin yalnız 
milli küme takımlarından teşkilinden 
sarfınazar edilmesi ve geçen sene mil. 
1i küme müsabakaları esnasında ta _ 
mamen ihmal edilen sekizlerin bun • 
dan sonra böyle temaslarda unutul • 
~m~l.ıır• lizrmgelmcktedir. 

O. M.KUTNAK 

Ask ert liseler 
arasında 

Atletizm 
müsabakaları 
ilk günkü karşılaşmalarda 
Kuleli birinci vaziyettedir 
Askeri liseler arasındaki atletizm 

kat'§ılaşmalanna dUn sabah Kadıkö
~~de Fenerbahçe stadında başlandı. 
Musabaka!ar ç?k. gUzel ve· heyecanlı 
oldu. Bu ılk gUniln neticeleri şunlar-
dır: .. · 

· 100 METRE: 1 - İrfan (Deniz) 
derece J..1.5: 2 - Etem (Kuleli), 3 -
Vedad (Deniz). 4 - Muhsin (Kuleli) 
5 - Halid Kuleli), 6 - Sermet (De
niz). 

800 METRE: 1 - Sadreddin '(Ku.. 
leli) derece 2.11. 2 - !smail (Maıte. 
pe), 3 - Ahdullah (Kuleli), 4 _ Ab. 
dülkadir (Kuleli). 5 - Halid (Deniz) 
6 - Suad (Deniz). 

Uzun mUddcttlr sabırsızlıkla beklenen 
boks mUsabakalan Taksim stadında yapıl. 

dı. 

Oldukça kalabalık bir seyirci huzurunda 
yapılan mUsabakalar evveıo. sinek sikletten 
Vaail ve Abdi aro.ımıdakl çarpı§?Jla ile ba§. ~ 
tadı ve ikişer dakika ı;Uren dört ravunt so. 
nunda beraberlikle b!tU. 

Horoz sıklet 
Bu maç, Coşkunla Muvaffak arasında ya.. 

pıldı. GUneşl! olan her lkl boksör beş ravunt 
döğUşeceklerdi. Birinci ravuntda Muvaffak 
abandone ettiğinden ml\sabakayı terkcttl. 

Hafif sıklet 
İsmail ile Sabri araatnda yapılan bu dö. 

ğll§ Uçcr daklkadsn altı ravunttu. Daha hO... 
kim döğUııen Sabrının eweıG. mağlup olduğµ 
llıln edildiyse de sonradan bir !Blm yanlışlığı 
olduğu anlnşılarak galip geldiği bildirildi. 

Panayot - Fahri 
üçer dıı.klkadıın altı ravunt olarak karar. 

Jaştırılan bu mUsabakanın ilk ravundunda 
Fahri rakibini hayli sarsmııı ve bu vaziyet J. 
kinci ravuntta da devam etmıo ve son sani. 
yelerde bir sağ kro§e yiyen Panayot yere 

yıkılmı,tır. 
üçUncU ravuntta sol ka,ı kanayan Pana. 

yota Fahri favUllU vuruşlar yaptığından dis. 
kalifye edilmiş ve Panayot galip ilb edilmiş 
u. Fahri rlnglen inerken bitap bir hale dU. 
şen rakibi de bayıldı ve Uç dakika kadar su. 
ren bir gayretten sonra kendine gelerek riıı. 
gl terkettl. 

Kani - M enaşe 
Bu musnbaka Uı:cr daklkad&n sekiz ra. 

vunttu ve çok heyecanlı geçti .. HAklm döğü. 
ııen Kl.nl rakibini Uç kere yere serdi. Ancak 
vuruşları hafit olduğu içln kat'i b\r blkiml.. 
yet tesisine muvaffak olamıyorı' • Bcşlnel 
ravuntta Menaşe açılmağa ve a.,.r basmağa 
b&§ladı. Altıncı ravunt ta. ayni §Ckilde geç. 
Uyıe de yedinci ravuntta l\:dnl tekrar bO... 
kimlyeti ele aldı ve Ustuste 1ndirdiğl yum.. 
ruklarla rakibini iplere sıkıııtmyordu. NL · 
bayet .Menaşe kolunu kaldırarak mağlQbly~ 
U kabul ettiğini bildirdi ve akabinde idUjUp 
bayıldı. ' • . ~,. 

Şema! ile Hristo arasında yapılacak döğUıı, 
Hriltonun gelmemesi yüzünden Şcmsinln 
hUkmen gaUblyetl Ue neticelendi . • 

Vasis - Kiryako 
Günün en .ınUbim d8fll§U olan bu musaba.. 

ka bava kararmak Uzere iken ba§ladı. 
VM!sin ilk ıından itibaren sert d!SğU~tUğU 

göze çarpıyordu. ikinci ravunt başlar başla. 
maz Klryako blr saf kroşe tndirdfyae de 

---~ 

Kirya1·:o - Vasis maçına.an evveı 
Vasls buna mukabil çene ve mide Uzertnde 
işlemekte gecikmedi. Ra\'llntun ortalarına 

doğru idi ki Klryako midesine yediği bir 
yumrukla kıvranmağa btJ.§ladı ve ringi ter. 
ketti. Vastsln gayri nlzam1 döğUştUğUDU id. 
dle. ediyordu. 

Bu vazıyet kar§wnda arkadaşları kolun 
dan tutarak maçı terketmesinln 6nUne geç. 
Wer ve Kirye.ko tekrar ringe çıktı ve blL 
tUn seyircilerin ayıpladığı bir harekette bu.. 
lundu. Doğruca Vasisln üzerine giderek bir 
yumruk vurdu. F.y<at rakibi kibarca davran 
dı ve hiçbir mukabelede bulunmadı. Etraf. 
tan yetlgenler Kiryakoyu tutarak yerine o.. 
turttular ve 'biraz sonra mlliıabaka tekrar 

başladr. 
Vas!s çok blUUn1 Vf .tnzcl döğU.şUyordu. 

{!ryataı ise iirı111a Clı.hto:ımhğtl. çaıı~or • 
ve bir ııey yapamıyordu. Nihayet .cfördUncO 
ravuntta kend!slnln yere kapanmaktan ve 
kaçmaktan b&.§J<a bir ıt yapamadığı g!SrWU. 
yordu. Bu sıro.Iarda tekrar iUraz ve ringi 
terketmek gibi vazlyeUer aldığı görWUnee 
\'asisin galip geldiği 110.n edildi. Kiryako da 
rlngten ınere'k gitU. 

Bu sırada, bundan evvelki mUsabakadı.\ 
bayılmııı olan Mcnn§Cnin, yapılan bUU1n 
mUdavata rağmen ayıloma.dtğı görWUyordu. 
Bunun Uzerine imdadı slhht otomob!li çağrı.. 
!arak haataneye götUrUldU. 

K_iryako ne diyor ? 
Ktryako bu sn'ıı:ıh matbaamıza gelmiş ve 

kendlırlle görUşen bir muharıirlmlze §unlnn 
ııöyJemlotır: 

- · Bu boksör bizimle döğilııecek ayarda 
değildir. DUn maçtan sonra ltıı.ıyan hastane.. 
slne giderek kendimi tedavi ettirdim. Vasis 
tamamen go.yrl nizami döğil§Uyor. (Kiryako 
bunları söylerken kasığını o.çmış ve rakibL. 
nln gayri ntznml olarak vurduğu yumruklo. 
rın ızıeriiil ı;österml§tir.) Kendls! çok ye.vaıı 
olduğU gibi sağ yumruğunu hlç kullanmıyor 
ve yalnız solla döğüşllyor. Geçenlerde karşı
laştığım Tcoclorcsku bizden nekadar tlBtUn 
ve teknik bir boksörse Vasls de o kador L 

ı,ıağıdır. 
Klryako, Vııslsle ikinci bir mUsabaka ya. 

pıp yapmıyacaö-ı ııuallne de ııu cevabı ver. 
mlştlr: 

- Evvel! kendimi sigorta cttlrmel!j;m, 
belki ondan sonra döğllşUrUm. A. ı-.·. 

300 METRE: l - Muzaffer (Mal. 
tepe) derece 10,23,5. 2 - Fethi (Mal 
tepe), 3 - Reşad (Kuleli), 4 _ Sü. 
leyman (Kuleli), 5 - Necmi (Deniz), -·--------------·---------------

6 - Necmi (Deniz). 

IJoks maçl.aruıdan bir görihıii~ 

SIRIKLA ATLAMA: 1 - Nuri 
(Deniz), derece 2,90; 2 - Naci (MaL 
tepe), 3 - Galib (Kuleli), 4 - Meh. 
met (Kuleli). 5 - Metin (Kuleli,), 6 
İsmail (Maltepe). 

UZUN' ATLAMA: 1 - 1rfan (De. 
niz) derece 6.02. 2- Muhsin <Kule. 
li). 3 _ Galib (Kuleli). 4 - Şeşid 

(Maltepe), 5 - Abbas (Kuleli), 6 -
Vednd (Deniz). 
CİRİD ATMA: l - Nuri (Kuleli), 

derece 45.96. 2 - Reşad (Kuleli), 
3 _ Galib (Kuleli). 4 - Haydar 
(Malte'>e) . 6 - irfan (Deniz). 

4 v 400 BAYRAK: Kuleli birinci 
., =3 6 Deniz ikinci. Maltepe iicüncü. 
•J,vt • 

Bu müsı>bılrnl:ırın sonunda 71 rıu-
Vf'n ı-t.,n J{ııl <>ti birinci. 34 pun:n il~ 
Deniz Hı;esi ikinci. :u puvanla Malte. 
pe üçüncü vaziyettedirler. 



SOVlb»NlUCUJ KilZLA~ ARASOINJ(O)A 

Bir tek fahişe y ok ' • Yan çıplak güzel kız, musikinin kıv
rak ahenğine uymuş, ağır ağır soyu
nuyor ve genç, yaşlı, zengin, amele, 
herkes, son tüllerin de düşmesin! 

istiyerek bagırı\ıor : 

~OVUN u 
a 

Cnbuk s o yun 
' hayet, şu insanda bir utanma hissi var

dır ... 

• 

MERİKA'da,1-son ııeneler kin.de 
Soyunuyor! 1 

A "Bürleskler,, adında yeni bir re.' 
vü ortaya sıkdığını ve, bun.da, birçok ! 
genç kızın, musikinin ahengine uyarak, 
garip bir dansla tedrici surette soyun
duklannı yazmıştık. 

İlk öı1.:e gizli olarak gösterilen bu 
revlilcr, büyük rağbetle karşdanınca 

Amerikanın her tarafında, aşikar bir 
surette gösterilmeğe başlamış ve günün 
birinde gazetelerin şidetli neşriyatı, ah
lakı koruma cemiyetlerinln müdahalesiy 
le hükumet tarafından yasak edilmişti. 

Maamafıh, bütün müdahalelere ve 
cezalara rağmen, "Bürleskler,. ortadan 
kaldırılamamıştır. ve hala da büyük 
bir rağbet görmektedir. 

Amerikanın en meşhur gazetecile· 
rinden Curt Riess'in Nevyorktaki "Bür
leskler., arasında yapmış olduğu çok gü 
zel bir röportajı, gerek t-u revülerin ma
hiyetini, gerekse artistlerin haleti ruhi· 
yesini bariz bir şekild~ gösterdiğinden, 
aynen alıyoruz. 

"Yabancı, dertlerini unut!,, 
İkindinin ilk saatleri... Şiddetli bir 

yağmur yağıyor. Brodveyle 42 inci so
kağın köşesinde, Bürlesk tiyatrosu Ö· 

nünde, oldukça yaşlı, kısa boylu, yü
zünden zeka fışkıran bir adamla yanya
nayız. Bu adam Nevyoıkun en tanın. 
mış ruhiyatiılarından biridir', büyük 
bir merakla, karşıda!ti dekorasyonu 
tetkik ediyoruz. En fazla nazarı dikka 
ti celbeden şey, kc.ı.:aman bir levhadır 
ki, üzerinde şunlar ya7.ılıdır: "Ecnebi, 
hoş geldin 1 Dertlerini unut!,, 

Bu levhanın yanında, çıplak veya 
yarı çıplak genç kızların sayısız fotoğ
rafları var. Daha öterle, bugün oyna
n~cak oyunların isimleri.... Bütün bu 
isimlerde "aşk.. keliml'si görünüyor. 
Mcse15: "Aşkın iyilikleri,,. "Büyük 
aşk .. "Bir aşk gecesi, ve saire gibi... 

nuhiyatil· foroğrafları göstererek 
~öyle diyor: 

- "Aşk,, diye yazıyorlar ama, ''So
yunma,, yı düşünüyorlar 1 

Onunla konuşuyoruz: 
- Uzun zamandır kendi kendime 

bir sual soruyor, cevabını bir türlü bu
l~mıyorum. Belki bunun cevabını siz 
verebilirsiniz Seyircilerin karşısına 
çırlak çıkan genç kızlann, bu kadar 
faıl:ı oiu::.ı garip değil mi? Çünkü, ni· 

- İnsanlarda utanma duygusu yara
dılışta yoktur. Biz doktorlar pek ala bi
liriz ki, çd;uktaki en ~uvvetH insiyak, 
kendisini teşhire teşvik eder. Teşhire 
karşı olan bu temayül, bilahare terbiye 
ve medeniyet tesiriyl~ kaybolur. U
tanma hissi, medeni bir duygudur. Ter
biye, bu teşhir arzusunu durduran bir 
nevi frendir. Fakat bu arzu, hiç bir 
zaman, insanı tamamiyle terketmez. İn
san ne kadar fazla fazilet taslayıcı o
lursa, teşhir edilmek arzusu da o kadar 
kuvvetlidir. Asri ruhiyatçılar bu netice
ye varmışlardır .... 

- Fakat, bu genç kızlar, artık çocuk 
değiller ki ... . 

- Öyle! .... ama ben, çıplak dans et-
menin, onlar için gayet tabii bir şey ol· 
duğunu iddia etmedim. Sonra, unutma
yın ki, bu genç kızlar tamamiyle çıplak 
da değillerdir ..•. 

- Nasıl değillerdir? ... Birkaç santi· 
metrelik tül.. .. 

- Bu ufacık tülün, büyük bir ehem 
miyeti vardır. Genç kızlar, kendi ken
'dilerine: "Netice itibariyle çıplak deği
lim ki. ... ,. diyebilir ve bu, onun vicda· 
nıru teskin etmeğe kafidir ... Sonra, mes 
lek meselesi de nazarı dikkate alınma· 
çünkü bu, meslekleri it.:abıdır: Bunun 
isin de çıplaklıktan onlara gayri ahla 
lc1 görünmüyor. 

Kadın seyirciler de var 
Bu aralilC, seyirciler, akın halinde 

tiyatroya giriyorlar. Gidip gelme hiç 
kesilmiyor. Ekseriyeti erkekler teşkil 

ediyor. Maamaiih, arasıra kadınlann 
da içeriye girdikleri görülüyor. Bunla
rın çoğu oldukça gençtir ve yanların
da muhakkak bir erkek bulunuyor. Er· 
keklerin koluna asılıyor ve biraz mah
cup tavırla gülümsüyorlar. Biraz sı
kıldıkları besbelli. 

Tiyatroya gelen erkeklerden bazıla
rı gayet şık giyinmiştir. Diğerleri de 
Üzerlerine sveter, trençkot geçirmiş

lerdir, başlarında kasket var ve panta
lonlarının arkası yamalıdır. 

Bu arada, Brodney'in tipik birkaç 
siması görülüyor: Pantalonları mükem 
melen ütülenmiş, paltoları bellerinden 
sımsıkı kuşakla bağhnmıştır. Ayak
kapıları ayna gibi parlıyor, saçları 
briyantinlidir; yanlarında paltolarının 

yakalarını kaldırmış olan birkaç kıvır· 
cık saçlı zenci var. Biraz ötede de diş
siz, ihtiyar bir Çinli ve ciklet çiğniyen 
mahzun bakıslı birkac delikanlı duru-. -
yor. 

Tıklım lJkhm dolu bir salon 
Tiyatro, orkestra koltuklarından bi· 

rinci ve ikinci balkona kadar tıklım tık
lımdır. Aşağıda ve balkonların koltuk
ları arkasnda yüzlc.rce adam ayakta 

Soyunucu kızlarm me. 
necerl gazeteciyi kolun 
dan tuttu: 

- GUnde on dört sa.. 
at ıahncde oynadıktan 

1<>nra aok sergUze§tle. 
rl değII, bir tek şey ar. 
zu ediyorlar: Uyumakf 

ı b 1 b kl" or ~ ra"ia s!rayet ediyor. Feryatlar yükse- ı durarak, yerler n oşaımsanr e ıy - r 
lar. Fakat, bu nahoş istif edilişten şika· ıyor. S ! S 

1 . . . • - oyun ..• oyun ... 
yet etmek, hıç kımsenın aklın~ . g~l~ı- Soyunucu, hareketlerini musikinin 
yor. Bütün gözler sahneye dıkılmıştır. ahengine uydurarak sahnede gidip gc-
Bu adamlar nerede olduklarını unuta- Jiyor. Sonra, ağır ağır ve sakin bir 
cak kadar kendilerinden geçmişlerdir. şekilde soyunmağa ba!:lıyor. Herkes, ö-
Orada, önlerinde cereyan eden oyundan nünde •.:ereyan eden ş:yin edebe muga-
başka bir şey görmüyorlar. Ellerinden yir olduğunu ve bunun yapılmaması 

geldiği kadar, öne doğru eğiliyorlar. O- lazım geldiğini biliyor. Ve, bu şuurlu 
turmuş olanlar, yerlerinde biraz doğru- düşünüşü boğmak için daha şiddetle, 

Juyorlar; en ince teferruatına kadar her daha muannidane bir ısrarla; öfk~ ve 
hareketi her şeyi görmek istiyorlar 1 sarhotlukla bağırıyor: 

" Soyun, Soyun! ,, - Soyun! ... Çabuk, soyun! 
Bu sesler, çocuklarda bulunan ve Birdenbire bir gürültü kopuyor. 

Bu, evvela ilk sıralarda başlıyor. Ön- dünya kadar eski olan (menedilen şeyi 
yapmak) arzusundan doğuyor. Onlar
da, tahakkuk emiyeceğini bildikleri hal 

de, bir türlü vazgeçmek istemedikleri 
bir ümit var: Son tüllerin de düşmesi
ni görmek! .... 

de oturanlar, haftada muntazaman bir 

iki defa gelen ve yerlerini evvelden ki· 
ralıyan müdavimlerdir. Bunlar · ekse-

riya yaşlı ve göbekli kimselerdir. Bir 
,kaç dolara kıymaktan ~ckinmezler. Laü
baliliklerden hoşlanır ve sözlerini hiç e-

sirgemezler. Bürleske, adeta aile yu
valanymış gibi gelirler ... 

Tiyatro kaynıyor. Gürültü her ta· 

-,ürlesk den görünüıter 

- Soyun!... Soyun! .... 
Alis'in ifşaatı 

içimde, ilk oyununda hazır bulun
duğum genç ve güzel "soyunucu., Alisi 
ziyaret etmek arzusu uyanıyor. Alis, 

1. 
k "kaııtc d' 

Tiyatrodan be§ da 1
• 0ıeW

1 

· bır Brodveyin en fakır j)i 
yor. .. efiyıe ~ 

Onu, ipekli gonıl ~l- .,;"J 
rabını yıkamakla nıe§~ ı'"/
Başını kaldırıyor, be!lJ 
süyor : J 

- Hello l . derilP ~ 
- Alis çok rıca c 1111 tD 

ICyin... Bu işten rnenı!l ~· 
Genç kız bir cigara 1 et~' 
- Dinleyin, bay g:ab' ıl*', 

tür, zannettiğinizden y~~ 
yapıyor az para kazanı rar".:.ıt 
hoş bir şey değil. Bıına ıı 1~ 
da değilim. Hatta aşa le ~ı~ 
..3 b"J B" BiirJeS ; uum ı e... ız, rııt· 

bir aile şeklinde yaşr'f0•10f'J"' 
yardım ediyor, dertl~~~ı .,e J 'I 
dika kurduk, kuvvetlıY111ııııı!P' / 
müdrikiz. Geçen. ~Y" }tUlY';, 
yaptik. Her biri mızın .diierle 
vardır, fakat bunlar • ot··· ; J 
ve emellerini çiğne~Y yı)'t lf": 1 

- Anlıyorum Ah~is,ıe) / 
sansımz.. Cidden . bııcalıf°';t 
"Yaşamağa,, vaktiJ'ıı:Z: g;t>I viİ 

Kız hafifçe kızarıt er-r.-'· 
- Hiç kimsenin tıı 1 

Ycı..:muz yok 1 ~JJI · 
• otf · 

- Niçin evlennı1Y :ııi "..:.tıl 
- Eğer böyle ıeYeilc· rJ'), 

dr. Bürlesk'e girme:ı:d de o~~ 
gitmek, büyük revuJe~ .. :ı, 
tiyoruz. Al Consorı. tifıııltl"of 
tor, hep Bürlesk'de ye ıııe)• 

k k . 1.. • . dene j1 er e sız, ta ıımızı ~j 

istiyoruz. 01••'., rw 
Alis, bir sıçrayış~a :vor• il' 

pencerenin önüne g~lg•''~; 
hiç ses çıkarmadan ıı ,a 

. ..de sonra başını çevırrn· ..J 

le şöyle diyor: ,eyi'~ ,'1 
- Defolun. Berı ,ı~ııt' 

yunurum, fakat bu, ('/dedi' 
soyunmak istiyorunı)ıf ~",/. 
Beni ne hakla istihf 

1
tt"1"J 

Ben, yaşamak iç~n so~çi~• ~ 
bir makale yazabıJnıe\tif°"'" 1 
bir kızı soyundurmak 

1 ,M, 
din... Defolun!.... . ce ~ 

Bürlesk kolisterı~ defi 
"soyunuculara,. son bt 1'iJfl 

Menecer omuzurna do ,,.1 
celerimi keşfetti rni acl Jf• 

. k"~ '!/ - Bırkaç ba ıı~ 

hişe bulamazsınız. 
110 

- Zannediyor ııııı• tcJS 
- Tabii bay gaı~ 

dört saat sahnede oy~• rt 
sergüze§tleri değil bır t 
lir : Uyumak! 



iki casusluk şefi 
rne~~~ı·in birden asi !ere geç

~"":~·-~' nasıl temin etmişti ? 
bııttı1ı >'lııc1t ~t t\'\> lıttıJ 1 18 in eı, ne~retUğtmiz 
lıa.. 't!Jla ~~'.- ııtııdct llltrda yaşıyan ,.e 
~ •- -.ıea ıktan °'IJıı • k>'tııı , batta sonra r orm z 
~OV Cltıı ~~t il! lıladagaskon fet.. 

~~lcJ lltıı btr tllılttJk r~"llzeştçl Kont Beni. 
~ ıı.!Zdır lt'lUz. •rnııncı asırda Be 
tt~ ~ltlltr l"a at a,.~ttçı olrnak maudete~ 
""""f~ d ttııp ınıı,u8 6 ~lo ti:ıl'ln Ctçını ti yle bnzı 11cr. 
rı ~•lı,l'e Ctlırıı, r l<I, on ııcki~ncl 

~ ~ '-ti rıarllıak <ılJatardı, be ki de 
~. a llOrttı~-- ••ırtırıar()ı 

l:,l'I~ re t li·-...,tçııerd . 
l~rı taıı l'tıı nıııı111<11lkı eıı biıtsl, hiç ş-Up. 
'ltbt Ve !'>arı ın~leaııe lspanyoı tnhteıta. 
la ırı..rııııı •te1tı •o sıkı tir ııltı.lrnsı bu. 
~o~ ~~~rı bir~ı 0~d~tlhf§ harel<ctlerlnln 
ttı;"llr, ~ktrtJe •ııı ğ'u lc;in, Bon zaman 

• ~it ll o •ık lıını -
~"ııı:ı• il~ fa nu, •ırt geçen Tron. 
' il Q'3ıı llilette b macera ''c scrgtl. 
~ llı'lldır. blil'Uk •e Ulunan ve bazı:ım 

tıı... • bır ~t~lerle karı•. 
""'lt §~ • 

ıı: I'>~ >'de ·Itıta. 
l"t:ıu ltıt te:ıneıc 1 Yokmuş rl'bl rrı l'at 

lı.. ~ :Alaııa ceaaretını 
'"ll h llıevk Çıkt tı 1 gösteren ve 

'll!J.ı lıcı Ut buiuıı Çin Yakalanarak hK 
'-... '"·•:tlt.a11 il d ~·dlaıı Tronkosonun ha 
'tlıt ·ıı ... ?'}I -· ına lııt .: akkındıı yapılan 

-ıcak §unlar anlaşıl. 

"8.ı 
l 

gi7.lice mllcadeleden çcklldller. Ayni 7.amand11 
şehrin müdafaa aJstemlnde oyle bir boşluk 
tertip etUlel' kl, Mola oraya askerlerini BeV. 

kcderck §Chr1 zaptetmekte hiçbir g11çJOI; 1 
çekmedi. Btr müddot ıonr • Sen '!';ebastı: "n 

da ayni ıekilde dUştll. 

Yeni bir adam 

Bu ,cklldckl blzmrtlcr, mUkAtatJannı der. 
hal görllrler. Mola ~ehrl işgal eder etmez 
Tronkoaoya miralaylık rlltbealle beraber t. 
run ukerl vallllğinl de verdi. Bu BergUzeşL 
çinin llnUnde böylelikle yeni ve parlak ufuk. 
lar açıldı. 

BldaBSOI' hudut mlntakasının hlklml bu. 
lunduğu için Fran:1aya sığınmııı olan tapan. 
yollar, memleketlerinde kalan servetleri, 
mallklnelerl hususunda, pasaportları husu. 
sunda, hülMa kendilerini alakadar eden he.. 
men her işte ona mtlracaat etmek mecburt.. 
yetlndeydller. Bu muhnclrlerden birçokları, 

İspanyanın yUkıek ıoayeteslne mensupturlar. 
böylelikle Tronkoso da ayni muhite girmek 
lmklı.nını buldu. Her aabah hususi otomobtll. 
ne binerek hududu geçiyor ve her tarata ka. 
bul edilerek, bllhasaa Franaaya ıı#Jnan ve 
kendilerine emniyet telkin edebildiği 1span. 
yol muha~irlerlle temas ediyordu. 

Tahtelbahir hadisesi 

Işte bu seyahatlerin birisinde. Brest Uma. 
nmda bulunan İspanyol hUk<ımetine mensup 
(C 2) adındal<I tahtelbahirln kumandanlle 
tanıııan Tronkoso, onu, tahtelbahlri kaçırmak 
hususunda tknİı. etti. 

Tronkoso tarafından idare edil~n Franko. 
cuıarın bu işte muva!!ak o:amadıkları ve 

1 • t •ahtelbahlrdekllcrln göaterdiklerl mukaveme 
ilzerlne, knÇmıık mecburiyetinde kalarak, 
bazılarının hududda tevki! . edildikleri ma. 
IOmdur. 

Bu hlı.dlfcnln içinden "'zllce aıyrılan. Tron 
kosonun, ~1'lya •'hAdiaeyle yakından alAkad&r 
olmak Uzere,, Fransanın resmi makamlarm. 
dan. müsaade alarak, P.arise ge1dİkten sonra. 
gerek tahtelbahir hAdlaestnde, gerekse, Fran 
sa.nın muhtelit yeflerinde yapılan ıull<Ut ve 
tethl§ hareketlerine aıkı bir mUnasebeU ol
duğu anıa,ılara'· tevki! edildiğini d~ yazmı~. 

1 

tık. 1 

Bu tevk!fl müteakip yapılan ıııkı bir tah. 
kikat, eergtlze§lçl Tronkoııonun hakiki ma. 
hiyetlni de meydana. çıkarmıotır. 

Fllhak:ka, Tronkoeoyu yakı!" n tanıyan. 
!ardan t:lrisl, Fransa er.ınıy· t dlrektörlUğUne 
"U :ayanı dikkat be.)·anatta bulı;.1muştur: 
' - Frankoe1.1 casus te,kllAtmın oetıcrlnden 
olan Tronkoso, blrç;:>k kimseleri, i~kenceler 
) 1aparak canavarca öldUrmll~tUr. Onun vıc. 
danı Uzerlndc, binlerce ölümUn ağırlığı bu. 
lunmaktadır. • 

Bundan birkaç ay eV\'cl, Barselon halk 
mahkemesi, caauı olduğu iddia edilen. Vera 
Danl,evskl adında bir kadını yirmi ıene 
hapse r.:-::-hkOm etmişti. BllAhare Jan Jorjel 
admda bir Fran~z oldu~u anlaşılan bu l<adm, 
bir dostuna şunları aöylemiştlr.: 

- Beni hizmete alan Tronkosodur. Bundan 
başkıı., Fransa topraklarmda ortaklan, o. 
Jıı.n t~lyan Manı;lnl' ile, Alman Lus~ri de o 
angafe etmı,u. Bu adamların ikisi de ~bit. 
Ur. Beni evvelA, Baıık cihetinde, olmall Pire. 
nelerde ve Partate, bazı vazifelerde istihdam 
etnı•"' ı-• - •··l'r. Fakat Tronl:oııo, iyi lspanyol 
<'..& blld' ... • • - - -;arı itibara aıarak, Vallnalya 
da faalfytte bulunmama karar verdi. 
Tronkoıoyu ıert bir dam olarak tanıdım 

maamafih lcabmda gayet nu!kU ve Uatellk 
ikna etmek !<UdreU eon derece fas'Jaydı. 

Danzlgden Banelon Unıanma cephane 
yUktU bir gemiyi ihbar eden bir adama Tron 
kosonun 2.1500.000 peMten yani hamulenln 
dörtte tilrl 6'1terlnde mQklfat veidltfnl g6z.. 
terimle g8rdUm!., 

Cfltttlnl ıoh haddine çıkarmıyarak, Fran. 
aada t"'vkt! edilme.eydi, aatıerln nlbat' ga!e. I 
tıest tak'dlrlndf'. meaell blr'lı8§Vekll mevkiln. 
ı!e yörmemiz thttma11 bulunan Tronkoııo,. tıte, 
~yle kanlı bir ıerıuzeıtı;ldir. 

1 

HABER - :,\k'şam posta.. 

Kürk modası 
yeniden 

canlanıyor 
Bu yıl Avrupada kürk modasmın her zamankinden çok 

dah:ı büyük bir rağbet görcecği söylcni liyor . . Senelerden . 

beri unutulmuş olan kürkler tekrar meydana çıkmıştır. C"
çen sene bazı ~chirlerde görünen manşon (kolluk) bu ııe
nenfn öaşhca hurnsiyetidir. Resimdeki güzel kadma dik. 

kat e<fniz: kürkten bir jile. ayni lrürkt en bir §apka, man. 
şonla nihayetlenen eldivenler görüyorsunuz. Astragan. 
manşonlar yeşil ve mora yakın renklerde oluyor. Ayni za.. 
manda çanta ve yelpaze vazifesini görecek deve kuşu tily. 

1ü manşonlar pek modadır. Diğer resim, Hermin ı;eritle. 
r inden bej renkte bir manto modeline aittir, bütün bunlar 
Paris'in en meshur terzileri tarafından bu yılın kışlık 
modası olarak le§hir ediliyor. 

r :······································· ••••• ···········; 
~ şapka mode ll e r i i 
; ........................................................ . 

Tav siyeler 

1Jf. Farzedin ki bir iş örüyorsu
nuz. Birçok yün iplikler, kırpıntılar 

artıyor. Bunları atacak mısınız? Sa. 
kın ha! .. üşenmeyin, toplayın .. Gü
nün birinde elinizde renk renk bir yı 
ğın iplik olacak. Bu ipliklerden kü.. 
çük küçük pomponlar yapabilirsiniz. 
Ve, bu pomponlarr, ince ipek bir~jt 
ilzerine üç:er santimetre nıes8.feyle sı-

f 
ralJyarak koyu tayyörünüz üzerinde 
kulla na bilirsiniz. 

1Jf. Meşhur terzileı·, bu sene etek • 
1 lcrin biraz kısalacağını iddia ediyor. 
) lar. Bunlara göre, spor elbiselerin e. 

tekleri yerden 31 - 32 santimetre yük 
sekliğinde olacaktır. Roblarm, tayör-

Bur~cl'ı gördilğüniiz .<tiynh fötr'deıı 

1 

lcrin ve mantoların eteklerine gelin.. 
ıum s:ııri şaplooy?<ı, bu yıl pek mo. cc, bunların yükseklikleri 29 la 31 
d:ı olaıı "silı<cti" elde edebilirsiniz. santimetre arasında değişecektir. 
·--.....--~--~~,--- _....,_.,~.,-~~~~·-·+·--~· 1 - _________ _::...:. ___ _ 

E °=ıqroO aır ı bllD
v or m u s unuz'? 

Islak bir kürke, parlaklığını iade et
mek kabildir. Bunun için. kürke 
borik serp~niz. Ertesi gün, tüylerin 
yattığı istikamette kürkünüzü fırçala
yınız. 

Emaye banyolar kolaylıkla çizilmek 
tedir. Bundan dolayı onları büyük bir 
dikkatle temizlemek lazımdır. 

Böyle banyoları, lastik bir fırça ve 
ya süngerle, sabun ve suyla temizle
mek lazımdır. Arasıra beze sürülen 
benzin de, bütün lekeleri bertaraf eder. 

Kolayca ve fazla uğraşmadan çama
ıırınızı yıkamak için ıu usul gayet pra
t iktir : Çamaşırı suda çitiledikten son
ra büyük bir leğene yerleştiriniz. Bu 
leğenin içine 400 gram ufalanmıı sa
bun, 2 yemek kaşığı . tercbant~n, 1 ,5 
kaıık amonyak ve taknben 30 lıtre kay 
nar au koyup karıştırın. Çamaşır bura
da en aıağı on saat kalmalıdır. Son
ra' her zaman olduğu gibi çitileyin. 

Bir sUngeri iyice temizlemek için, 
onu iki veya üç saat müddetle amon

akla ılık su içinde bırakmak lazımdır. ı 
~Bir.litre suya bir yemek kaıığı amon-

zak):kolmalmnu. . 

,·ır-

Siır'lh fi.it ı"den parçalarla 
bu §apko, siyah jcrsc biı 

gü;;.cl gidiyor 

)f.. Boynuz:lan yapılmış sapları, 

sabunla yıkadıktan sonra zeytinyağı. 
na batırılmış flanel parça.siyle oğa_ 
ra'k parlatabilirsiniz. Fildişi saplar 
kuru kuruya silinir; ilze.rlerinde leke 
varsa, suda eritilmiş toz üstübeç kul. 
lanarak çıkarılır. Sedef saplar, önce 
hafif u;latılmış bir bez parçasiyle o. 
ğulur, sonra kurutularak bir güderi 
parçasiY,le parlatılır, 

Bu çok güzel jilc.b1ıiz, 1.Tep saten ve 
l.Tcp d' ~11be11dc11 yapılıyor. Koyu 
renk kordc?adan bağlıy<ıcağım~ bir 

fiyonk, sizi çok §ılc gösterecektir 

K:-ep .<ıafen ve.ya ip!'kli Jerseydcn ya. 
7nlmı§ ol!Zn bu kazağm tayyörünü.%. 

le vck iyi gideceğini söylemeye ıg. 

zum 1Xll: mıt 



Yahudilere hücumlar 
:Var§Ova, 25 (A.A.) - Cumartesi 

günü Dantzig şohrlnde yahudilcr aley
hinde yapılan tezahürat üzerine Polon
ya yahudilerinden mürekkep bir heyet 
Dantzigdeki Polonya umum komiseri
ne müracaat etmiı ve komiser de Dant
zig ayan mc'.:tisi nezdinde bu bapta te
şebbüslerde bulunacağını vaadetmiş. 
tir. 

Bütün yahudi mağazalan buıün 
kapalı kalacaktır. 

Lehistanda tevkifler 
Varşova, 25 (A.A.) - Polis Lodz 

şehrindeki muhtelif Alman bürolarında 
araştırmalar yapmış ve iki kişiyi tevkif 
etmi§tir. 

Sosyalistlerin karan 
:Varıova, 25 (A.A.) - Varıovada 

altıncı kongresi toplanan Polonya •01-

yalist partisi faşizm ve yahudi aleyh
tarlığı ile mücadeleye devam edeceğini 
bildiren bir karar sure~i kabul etmiştir. 

Danziğ Nazileri Yahudi 
aleyhtarı değilmiş! 

Danzig, 25 (A.A.) - Naııyonal sos 
yalist }>artisinin matbuat ofisi tarafın. 
dan neşredilen bir tebliğde ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

"Geçen cumartesi günü bilhassa ıeh 
rin eski kısmında yirmi kadar yahudi 
mahallesinin l.:amckanlan krnlmııtır. 
Nasyonal sosyalist partisi bu ifrat ha· 
reketlerinden katiyen haberdar olmadı
ğını bildirir ve bunları takbih ve aabit 
olduğu vcçhile parti azasından olmıyan 
faillerinin ibret olacak §ekilde cezalan
aırılmasını lüzumlu addeder.,, 

Filistindeki hadiseler 
Nasıra, 25 (A.A.) - Polis petrol 

borulanndan birini tahrip edenlerin izi· 
ni bulmu§ ve bu izin üstünde bulunan 
bir evi diamitle berhava etmiştir. 

Tethiş hareketleri 
Kudüs, 24 (A.A.) - Tethişçilerin 

lngilterenin 
protestosu 

Ba§tarafı l incide 
Şanghaydaki İngiliz kıta.atı umuml karar 

glhı:, İngilizlerin İngiliz mmtakaama bomba 
atan Japon tayyaresine mitralyöz ate,Ue 
mukabele cWğinl blldirtyor. İngiliz ukert 
m.ahfillerl hAdiscyl vahtm &ddetmektedlrllr. 

lngilterenin protestosu 
Şanghay 2~ (A,A,) - 1ngUiz amirali UL 

tle, dlln bir İngillz neferi.nln hayatına mal 
olmuş olan hAdiseden dolayı Japon anıtrall 
Hasegava nezdiııde protestoda bulunmtıftur. 
DUn lngillz konsuı generall de Japon kon • . 
aW generali nezdinde buna tnliınasil bir pro. 
testoda bulunmuştur, 

Japon makamatı naınma .söz ııöylemefe 
Dallh!yeltar olan bir zat, meselenin Tokyoya 
blldirlleceğinl s!Syleml§Ur. 

Y anhşhk olmuı ! 
Ş&nghay 2' (A,A,) - 'Oçllncll .Japon tuo. 

8u kumandanı ile general komolo. beynelmJ. 
lel mmtaka hududunda vuku selen h&dlae. 
den dolayı derin tceatırlerlnl blldirmlfler Te 

Japon tayyareclslnln 1ngU1z muhafaza haL 
Iarmı Çin haUan zannetml§ oldulUJıu beyan 
ctmı,lerdfr. 

Japonlara göre 
Tokyo, 2• (A,A,) - Şanghaydakl Japon 

umumt kararglhı:, Japonların §iddeUl taar. 
ru.zu üzerine Çinlllerln Şanghaydaki umumt 
çekllmelerinln bu ııabah bqtadıfmı bildir_ 
mektedfr. 

Çinlilere göre 
Şanghay, (A,A,) - Röyter ajanaı bildJrl. 

yor: Çintllerin umum! ricale başla.dtklarmı 
red ''e bunun tersine olarak, Japonların 
Kuangya doğru bir miktar ilerledikleri doğ. 
'rl1 olmakla beraber kendllerlnln Taşangda 
arazı kazandıklarını lddJa etmektedirler. 

EyUp yolunda 

Bir otobüs 
yandı 

iki kişi yaralandı 
Eyüp - Keresteciler arasında iıli

yen otobüslerden 3375 numaralı ve ıo
för Hayrının idare ettiği otobüs dün 
ak§CUD büyük bir kaza geçinnif ve Eyilp 
sultanda polis karakolu kartJamda ben 
zinci İbrahimin dükkanı önünde yanmrı 

tır. Kaza esnasında, §Oför Hayrı ve bi
?etçi Karagöz muhtelif yerlerinden ya
ralanııuşlar, biletçinin yarası çok afır 
olduğu için Cerrahpaıa hastahanesine 
kaldmtmııtır. 

Bu esnada karakolun önündeki tele
f!)Jl kablolan aa Y.anmIJUr~ . 

tahrikitı devam etmektedir. Müfritlerin 
haleti ruhiyesi m:.inferit suikastlu şek
linde tezahür etmektedir. 

Evvelki gece Goza civarında timen 
difer hattı üzerinde üç bomba bulun
muJtur. 

Tel - aviv mezbahasında birkaç el 
si1ah sesi işitilmiıtir. Hükumet tedhiş
çilerle mücadele etmektedir. 

Nablusda altmış_kldar ev yağma e
dilmi~tir. Şerianın köylerinden birinde 
yedi ev dinamitle berhava edilmiştir. 

Yerliler 90 kitilik bir polis kuvetinin 
masrafını vermeğe mahkQm edilmişler
dir. 
Geceleri seyrüsefer duruyor 

Kudüs, 24 (A.A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor : 

Şimdi Filistinde hemen bütün se
yahatlar yalnız gün~:.izleri yapılmakta
dır. Geceleri demir yolu seyriseferleri 
menedilmiıtir. Başlıca mühim yollar 
güneş battıktan sonra, devriye otomobil 
leri müstesna olmak üzere bomboştur. 

İngiliz resmi memurları ve yahudi 
liderleriyle birlikte be§ bin kişi, kur. 
ıunla yaralanarak ölen Filistin yahudi 
maarif müfettişi Y ellinin •.;enaze meraıi 
minde hazır bulunmuştur. 

Sovyetlerde 
temizleme 

faaUyeti 
75 idam kararı 

v~rllmlş 
Fransızta Tan gazetesinin verdiği 

malumata göre 14 ilkteırin tarihli, Sov
yet "Zalay Kalıkiy Raboçiy,, gazetesi, 
14 memurun idam cezasına mahkum 
edildiklerini haber vermektedir. Bunlar 
arasında komüniıt partiıi aabık katip
lerinden Fedorav ve mmtaka icra komi
tesinin sabık reisi Tollı:açev bulunmak
tadtdat. BöMtf riraatte aabötaj yap
makli~ ihlıit1ft'dir. Ayni seHep 
le, Stretenık mmtakaaı komitesi kati
biyle, icra komiteıinin sabık reisi ve 
sabık katibiyle diğer bir memur daha 
idam edilmitlerdir. 

üç memur da altı seneyle on sene 
arasında hapse mahki'ım edilmişlerdir. 

Diğer taraftan, ıarki Sibiryada çı
kan Sovyet "Pravda,, gazetesi de 15 ilk 
teşrin tarihli nüshasında şu malumatı 
vermektedir: 

tskutsk divanı harbi, ecnebi bir dev
let hesabına tarkl Sibirya demiryolunda 
icrayı faaliyet eden bir terrorizm ve 
casus tcbekesine meruup 45 kişiyi 

idama mahkum etmittir. Konstantin· 
avaka divanı harbi de, ayni gün Kolhoz
larda hayvan imhası ile meıgul otan 
11 mukabil ihtilU.:iyi idama mahkum 
etmiştir. 

Gene Sovyet Orreti Soıyaliıt gaze· 
teai, 18 ilktetrin tarihli nüıhaııında Ber
teıi, 18 ilkteırin tarihli nüıhasında Beıı
landa icrayı faaliyet eden bet ıabo
ber vermektedir. 

ihtiyar Mısırllnın 
maşukası 

160.000 Mısır llraıı aldıktan 
sonra "Dftnya bir araya gelse 

bizi ayıramaz ! ,, diyor 
Sabık Kwr bqveklll Tevfik Nelim pqa. 

nm Vlyanad& tarudıfl bir lokant&cmm 17 
yqndakl güzel kızını aevdfğinl ve Jılmrda 
evlenmek U&ere bulundukları bir sırada, dint 
nlkAh yapma meaeleai Uzerine lhUllf çıkarak 
ayrıldıklarmı yum11tık. 

Marta Hubner adındaki bu genç kız VL 
yanay& dönmek Uure Venedikten geçerken. 
gazetectıere fU beyanatta bulunmUJtur: 

"- Bizi evlenmekten klm.te menedemez. 

Biz, Adrlyatıkia kUçUk ve gUzel bir §ebri o. 
lan Abez.zloda evleneceflz. Bütün Mı.srr bir 
araya gelııe bile bizim aıkımızı yenecek kuv 

vetı kendisinde bulamaz! EtrafımTl':da herkeı 
dü§man bile olsa biz gene Mıllırda ya~ıya_ 

catız.. 

MılJt'Ul en bUyUk ad&mlanndan birine 
kendim! 11evdfrmeğe muvaffak oldum ve nl. 
hayet, hiç olmazsa, Mıl!lr milleti tarafından 

kabul edilectğlml Umlt ediyorum. Ben onu 
seviyorum o da beni; bizim için esall olan da 
budur.,. 

Karla Hubnertn 715 lik nJ§anlısmdan hedi. 
ye olarak, bir çok mücevherattan maada, 
180.000 M11ır altını da aldığmı hatırlatırsak 
hakikaten de &§kının ııe kadar kuvveUl ol. 
dutu ıneydana, ı;ıkDııı oıuı: 1&11m1. 

Yugoslav ve 
Yunan askeri 

.heyetleri 
Dnn akşam Ankaraya 

hareket ettile r 
Ankara, 25 (Telefonla) Yunan ve 

Yugoslav erkanı harbiye reisleri l.u sa
bah hususi trenle İstaı;huldan geldiler. 
İstasyonda mareşal Fevzi Çakmak, Or· 
general Asım Gündüz, Orgeneral Fah 
rettin, Hariciye Erkam, Yunan ve Yu
goslav sefirleri ve solc kalabalık halk 
kklitlcsi tarafınc!an istikbal olundular. 
Bir kıta asker resmi selamı ifa etti. Milli 
marılar salındı. Sonra misafirler oto
mobillere binip Ankara Palasa gitti
ler. 

••• 
Ankarada yapılacak olan Balkan 

antantına dahil devletlerin erkanı harbi 
ye reiıleri toplantısına iştirak etmek Ü· 

zere ıehrimize gelen dost Yugoslavya
nın genel kurmay baıkanı General Ne
diç, ve maiyetindeki zevatın kat]ılanma 
ve saat on üçe kadar yapılan merasim 
ve ziyaretlerini dün yazmıştık. 

Misafirler Cumhuriyet abidesine 
çelenk koyduktan sonra saat 1,30 da 
vali Üstündağ tarafından ıereflerine ve 
rilen öğle ziyafetinde hazır bulunmuş
lar ve yemeği müteakip ıehirde uf ak bir 
gezinti yapmıılardır. 

General Nediç ve maiyeti erkanı, 
evvelki gün şehrimize gelen Yunan Ge
nel Kurmay başkanı general Papagos 
ve ınaiyetindeki zevatla birlikte Haydar 
paşaya geçerek saat 19,30 da kalkan 
trenle Ankaraya hareket etmiıleridr. 

Her iki heyete de Haydarpaşada as
keri merasim yapılmııtır. Yunan heyeti 
askeri krtanın önünden geçerken Yu
nan ve Yugoslav heyeti geçenken de 
Yugoslav ve mUteakiben Türk milli 
marılan çalınmııtır. 

Teıyi merasiminde vali, İstanbul 
kumandan vekili, merkez kumandanı 
ve misafir heyetlere mihman.dar olarak 
tayin edilen subaylarımız hazır bulun
muıtardır. ., l 

Romen askert h eyeti 
Ankaradaki toplantıya iıtirak ede

cek olan Romen Genel Kurmay heyeti 
yarın tehrimize relmiı bulunacaktır. 
Heyet askeri merasimle karıılanacak, 
ve gece ıaat 19,30 da Ankaraya hareket 
edecektir. 
Yunan Konsolosunun verdiği 

ziyafe t 
Yunaniltanın İstanbul konsolosu 

Rafos dün konıoloıluk binasında Yu
nan Genel Kurmay baıkanı General 
Papagos ve diğer heyet azalan ıerefine 
bir ziyafet vermittir. 

Fransız gemi
sine taarruz 

..... Ba.ştarafı l incide 
tayyare tarafından bombardıman edllml§tlr. 
Bombalardan blri npura isabet ettıtınden 
mürettebat gemiyi tahliye etmlıUr. 

Gemidekiler iki Franaız harp gemisi ta. 
ralından kurtanlmııtır. BUtUn tayfalar kur. 
tulmuş l1e de batmak üzere bulunan vapur 
terkedllmtıtır. 

Fransız Başveki l inin nutku 
Parls, : 24 (A,A.1 - Bnşveltil Şotan rad. 

Yoda söylediği bir nutukta ezcümle deml§tfr 
ki: ' 

- Eter lııpanya işlerinde girişilmiş olan 
taanhUtler yeniden lhlAI olundutıJ takdirde 
Fraııaa ve İngiltere hareket ııerbestllklerlnl 
ele alacaklardır. Milli mlldafaa nazırı mem.. 
lekete emniyet ve kuvvet garantisini temine 
ÇallJıyor. İngiltere Ue sıkı teşriki meııalalnf 
ve Amerika ile de iyi mUnıuıebetıerlni ge. 
nlşlctmeye gayret etmektedir .. Keza. tanh. 
hUtıerlnl halisane ita Ue, beynelmilel kanun. 
lara riayete ve diğer mllleUerln hürriyetine 
hUnnete azlmklr bulund.uklarmı fillyatıa 
göatermıı diğer bütün memleketlerle de sa. 
mimi yakınlıfı aramaktadır. 

lnoanya Cumhuriyetinin teb liği 
Valanslya 24 (A,A,I - Mllll müdafaa 

nezllretınln resmi bir tebliğine göre· • uller 
şark cepheıılnde tekrar taarruzlarda bulun. 
mu§larsa da çok çetin muharebelerdf'n son. 
ra bütün bu taarruzlar pUllkUrtUlmU,tUr. 

Madridin boşaltılması 
bildirildi 

St. Sebutlen 24 (A,A,) - Madridden bil. 
dir11iyor: 

Ba§\'ekll Negrin kış me\'llimlnde Madrldin 
iaoesı ç-0k güç olacağını ve binaenaleyh sf\11 
halkm tabllyeal llzım ıeldiğlnl .öylemi§ ve 
demlıUr ki: 

''- Halktan bir kısmının ıehri terketmek 
emrine itaat etmemeaine teessüf olunur. Bu 
nun için ilaatatıllk edenlere ut muameleal 
)'apılacaktır.,, • 

Atatürk 
Iran Hariciye 

Vezirile görüş 
Misafirimiz ve Hariciye Vel< 

samimi nutuklar söyled 
Ankara, 24 (A,A,) - Ankaraya gelmiş o. 

lan muhterem misafirimiz lran hariciye na. 
zırı EkselAns Sami! refakatinde İran bUyUk 
elçisi olduğu halde saat 11 de Riyasetlcum. 
hur köşkUne giderek defteri mahsusu imza 
ve <lğleden evvel harfcıye vekili Tevfik RU§. 
tU Arası, Beşvekll vekili CeUı.l Bayan ve 1 
B. M. Meclllll reisi Abdülhalik Rendayı zL 
yaret etml§ler<llr. Bu zlyareUer iade edil
miştir. 

EkllelA.ns Samll ve maiyeti öğle yemeğini 
Ankarapaluda hususi llUrette yemişlerdir. 

Hariciye veklll Tevfik Rllşl11 Aras bu ak_ 
ıam saat 20,30 da hariciye köşkünde muhte. 
rem mlllafirimlzln oerefine bir ziyafet ver_ 
mi§ ve saat 22,30 da bu z.lyafeti bir suvare 
takip eyleml§tır. 

Atatürkiln nezdinde 
Ankara, 2' (A,A,) - Reisicumhur Ata. 

tUrk bugün ıran hariciye nazırı EkselAnıı 

Samltyi kabul ederek kendlsile uzun müddet 
görüşmü§lerdlr. Bu mUIAkatta hariciye ve.. 
kili doktor Rü§tü Aras da be.zır bulunmU§
tur. 

Hariciye Vekilimizin nutku 
Ankara: 24, (A,A,) - Hariciye vekili Dr. 

Tevfik RUştU Ar:ı.s bu akşam EkııelA.ns Sa_ 
mil ııereflne verdiği ziyafette qağıdald nuL 
ku söylemiştir: 

"- Jilay hariciye nazırı ve aziz dostum; 
EkselAnaınıza, gerek cumhuriyet hükOme. 

t1 gerek kendi namıma. en derin bir sevinçle 
Tllrklyeye hoş geldiniz derim. 

BUyUk komşu \'O dost memleketin hariciye 
nazırını muvruıa.Iatından beri ihata eden 111. 

cak doııUuk havası, Tilrk milletini asil lran 
milletine bağlıyan kardeşçe muhabbetin iç.. 
ten gelen samimi bir tezahUrdür. 

Bu muhabbet, tarihin verdiği derslerde 
men!aaUerinln emrettiği mukareneUerl ıe_ 

hindeki unsurları temyiz etmesini bilen iki 
komşu mmetın aiyast olgunluğunun bir nevi 
parlak delllldlr. · 

'Ancaıt, bu mesut tekAmUIU bu hakikatlD 
keıCinl, bunca zaman Türkiye ne :tranr me§' 
um siklet! altında ezmiş olan ağır mirastan 
bizleri kurtararak takip edilecek yolu g!Sıı. 
teren iki b!lyilk ııcıe medyun değil miyiz? 

Bugün Tilrk _ İran doaUuğunu, Majeste 
Şahlnşabın Türklyeye yaptığı ziyaretin, mu.. 
fahbam hükOmdarınızm kardeşçe ve dostu 
bUyUk Şefimiz Atatürk ile olan tarih! mUIA.. 
katının, silinmez hatıralarını düşünmeden, 
anamayız. 

BugUn bizi aydınlatan ı;ıık, büyük şenerL 
mlzin fevkalA.de yüksek ktya.setıerinden fış. 
kırmıştır. Ve o zamandanbert de mUnasebeL 
lerlmlz bu bUyUk yııratıcılarrn arzu ettikleri 
istikamette inklşaftan biran geri kalmamış. 
tır .. 

Heyeti murahbaaamızm, sizin heyeti mu. 
rahhasanızla tam bir elbirllği ile Tahranda 
aktedeblldiğl bir çok muahede ve anlaşma. 
tarın imzasını işte bu tekAmUIUn merhalele. 
ri aramıda, §ahlll yardımınızdan dolayı §Ük_ 
ranla zikretmellyim. :Muazzam topraklar u. 
zerinde emniyet, sulh ve dostluk mıntakıuıt, 
yaratan Saadabat paktı, tahak::ukunda ha.. 
rcltetinl Majeste Şahlnşahm gösterdiği §p.hst 
alAkadan alan bir dostluk zihniyetinin hA_ 
kim olduğu mUkemmel eserlerden biridir. 

Ziyaretiniz de, ıuıiz dostum, biraz evvel 
bahsettığ'lm dostluk tekAmUlü merhalelerin_ 
den biridir. ÇUnkU Türkiye lle İram blrlblr1. 
ne bağhyan çözUlmez bağların parlak bir te. • 
zahürUnü tc§klİ eder. 

Başvekil vekili Ce!Al Bayarın ve bizzat 
benim gUzel memleketlnlzdekl son ikametL 
mlz esnasında hakkımızda gösterilen hara
retli kabuliln bizde bıraktığı gilzel hatırayı 
mevzuubahs etmeksizin sözlerimi bltlrcmlye 
ce~lm. Bu samimi muhabbet eserinden do. 
layı şUkranımızı tekrarlamaklığıma müsaade 
buyurunuz. 
Sağlam ve samimi dostluk hisleri ve derin 

bir sempati ile mütehruısiıı olarak kadehimi 
Majeste Şahlnşahın slhbatine mümtaz )lari. 
clye nazırının saadetine kaldırır ve İran mil. 
Jetinin refah ve ltilft.sma içerim.,. 

Misafirin cevabı 
İran hariciye nazırı Ekselflnll Sami! aşa. 

ğıdaki nutukla cevap verml§t!r: 
'•Bay hariciye vekili ve aziz dostum, 
Hakkımda söylediğiniz çok samimi ve 

kıymetli slSzlerdcn derin bir surette mUtehıuı 
8.ls oldum. SJze bundan dolayı bütUn kalbim. 
le teıekkUr ederim. 

Dost memleketin merkezinde bulunmak ve 
muhterem Türk dosUanmm arıuıında bu ak. 
§&mkl toplantıya l§tlrak etmek benim için 
emsalsiz bir se\'lnç ve bahtiyarlıktır. 

1stanbulda beni ihata eden doııtıuğu ve 
hakiki kardeşlik hislerini hiçbir valdt unu_ 
tamryacagım. Oralla fkamclfın cmıaauıdA 

lıakkımda çok eamimt muhabbet eserleri gös 
teren latanbulun yUkaek makamatrna bura. 
d& t~ekkUr etmek itin bu vesileden istifade 
etmek lllterlm. 

Bizi, blriblrimize bağlıyan samimi dostlu. I 
ğun UI1!urlarmr1 biraz.: önce - Eksclıuısın~ 

da kaydettiği gibi lkl ınıııe~ 
ne\1 hnyat ş::ıruanıun bitllt.llf 
zımdır. Hu iki millet. ıııu~ 
ceslnde bu tabiat ve b• 
maalesc! istifade etllllye Jllll 

tı. Mazinin defterlerini l<• 
letlmlz arasında samlın1 
betlerini yaratmak ve tslll 
bilylik §elimiz ve ısncıerflll ~ 
lA.zım gelml§tlr. Filhakil<~1 ~ 
arasında mevcut mütek• ı.slJl 
duyguları şanlı Ud §Cfiıll ~ 1fo 
doğan bir neticedir. B!Ze uıııeı.~ 
sek kıymctlnl takdir cdeb tl~ı 
ima daha ziyade ku~• ftW'.JA 
maktan ibarettir. Bu hecfel~ 
iyi çarelerden biri de bet, 
Jerimlzin bize mıu.ıiDi ~ 

arttırmaktır. ~ (f 
Mufahham hUkUınds.rıJll ~d 

§ah Pehlevlnln Tllrldyeye ~11d'.' 
yahatten getlrdJlderi tatlı~ 
teUmiz ara.emda mevcut ,,.t 
81klqmıuıına bUyUk bir ıılt 
dJm olmuştur.. ~ 

Ekse!Ans CelAI Bayarııı tıl 
Tahrana yaptıkları kıyıııe rtJl-,.; 
Türk erkAnının iki doııt J?leeııi 
kar§ılıklı milnuebeUer• Y .eı 
bir takım muahede ve ı:xııll'~,t 
zaıanıak Uzere ıranın bUlt 
ziyaretleri ve bilhasB• ~ İldl1. 
dabat paktının ımzalllll• ıxı 1J11 
seyahatleri kayde değer ~ 
kındır. bU ~ 

8 temmuz 1937 paktı, ~ ..d 
dört devletin karde§Ul<. d: dlSrt ~ 
mek üzere elele verdikte !~ 
rak tellkkl edJlebllir. JdU 
nmm bu paktm akdi ~sf ~ 
lerlnln tahakkukunu is~ ~...f 
<le bana yapmı§ oıduğUJl urıetl"' 
dan dolayı ııamiml te§ekkder""° 
nU burada yeniden rica e 

lki milletimizin aağıaııı_111ıcl" 
uı>ba-

hüsnu imUzaçlannm ili ~ 
emin olarak kadehimi, . e ,J.l 
KamA.1 AtatUrkUn sıhhal.iJI ' 
tin ve EkselA.nsınızm şa.bS1 

"""'"'-" HatayC:IS 
Türkçe ya~ 

Bir çac11ıt11,et 
mahkemeye ~ 

Ankara 26 (Husust> --:-e Jfl 4 
ra.ya gelen bir habere gö~ JIP".. ~ 
okutmak menedllml§tir· atı'-eıod' 
hareket eden Türkler ırı ~ 
tedlr. Bunlardan çoğU J?ld f'l 
Bu meyanda tUrkçe okU u ıc ~ 
ııında Tevfik adlı 'bir çoell~ 

Diğer taraftan haber "' t?::.41 
tay konsolosumuı: ııeçtnı )Ol"';,; 
ebnek üzere gitmif oıan ,,.r, JJI 
komlllyonu azası ile beta t.lt 
kadar Ankaraya geıece1' ' 

Üı · efS Bir nıV i1' 
talebesi~ 

tavzilı~ 
'Onh·ersiteye dair dUn~~et*" .,J 

resmini koyduğumuz tJ ..O ~~,,ıf 
küUesi talebesinden B•Y ısıı6"' ,J 
gazetemize bir mektup g tı4'_ 'JI 
ne§redlyoruz: ·erfi ~iı'~-

"Dünkü Haberde tJııl\ ı,JI ~ 
dlse dolayıslle çıkarıl&JJ ıııJf '-
olarak resmfmln ne§~ell ti'_,,! 
düm. Şahsıma taaJJQk c bul~ J 
az izah etmeğl ıuzumlU bU "'1"L 

Üniversite meclisinin cJll~ 
klilet tarafından tasdik e ıı• ~ 

A&eıe .,, 
ka.Jetın de beni bu m.... tiıJl 
yecPğine kuvvetle eınıı1tl!6;,ı; / 
verdiğim ifadelerde buıuıı r ııl' 
nl kat'lyyen bu kadar sğ~eJllcııt,
da bırakacak mahiyette ~tl..,;!Jlf 

BugUn ayrıca ,·eka.ıete~ ~t 
ediyorum. Yapılacak en ııt~ 
benim hakkımda verilen ~ 
mUn doğru olamıyacaı-ıııt ,rr... 

Un ııır kU bu icabında bUt bit 
§ahadetile kolaylık.la. te9 

hakikattir. ıJtl~ 
Esasen benim sene so~~ 

rne vaziyetim de bu hı ~ 
lstıte.du Uülluiiuil\ lıiÇ ~eıf 
karaya heyet gönde .-
Uuü mizan (8) oımaaıııı 'l-1' 
lanlann yukarı ııını!a d• ,ı 
istiyorlardı. Halbuki ııeıı dil 
tım. Talbatile böyle ,.bf!,,, 
ıanıaı: ~mda. • bul 



~ltııı~. Ilı 
ıı..._. ın ..... ııg lınp._ 
, ~ ~Uk • ' flllldı hı Utu cıaga hanedanmı te sis eden bQyUk Çin imparatoru Hung _ \ unwı 

>'ap'tt r rıevı ar giden yol Uzerln dek! m heykellerinden biri. Çinliler, bu tarih\ 
'rdıtı lltnı ı, duvan haline ~eUr ml§lerdlr. HUktımet, tebligatını flİ heykelinin ta il( Arla Yapıyor. 

'~~ı.~1 " ;;;lan-. sözO: Derdini 

J)tln derman bulamaz 1 

oktor sizin 
~~ıtı sırdaşınızdır ! 

eh re 
r.ı..,~lsa nı aile esran ile aıakadar da 

~"~r kı ~Unc:ıoktora haki katı anlatınız 
ıe d ı. e,,,,.er t 
01 °1llor iht· abaka ara- muvafıktır. Hastalık, hakkında 

' lılıaına 1
Yac1 layıkiyl~ doktorla münakaşa, bilhassa hasta o. 

ibu""' maktadır. Hele biwr 
~ tıı~"•lÇ olup 

1 
dasında son derece abes bir şeydir. 

~ bar lesinde .~ macıığını kes. Tamamiyle ve inceden inceye mua.. 
~ ~ e~'l 'dili busbütUn gelişi - yene edebilmesi için hastanın her ta. 

'~~e boguııYor. Baz.an en u. rafını açarak doktora göstermeyi ih. 
ı. ot- ., ' CiddJ a tahrnete soku - mal etmeyiniz. Esvab üstünden yapı. 
-.~ t \ııı Vakal 
tı~ '~ıı b lhrııaı . ~rda çağırıJ • lan muayeneler üstünkörü olur. 

~~ al'att Cid~~nd~n birçok. Eğer hastanızı tedavi eden doktora 
1 ao -~ hlıkele:e gi. karşı itimadınızı kaybetmişseniz bu -

~ .. ttıJ"'~ette dokt nu ona söylemekten çekinmeyiniz. 
~ ·-.ıeı, t0 L 'ebebler ort rnUracaati Başka bir doktora müracaat etmek 
._ l'ıo u... ...._ ııtır.... aratıında, bir · 

\hıı.~;ıa11, bo~~ hararet, mide ve arzusunda old~ğunuzu en evvel ona 
~'l ga söylemelisiniz. Yalnız kendisini bir 
6L.ii~~e h ı rahatsızlıkları 
~""11 • erb • daha çağırmıyacak olursanız hesabı _ 

~ 'bi k, nefes d~n~ muannit nı mutlak surette tesvtye etmiş ol -
~'llııe~ .rııaıunı lıgı, ayak şiş mak da şarttır. 

4lotı.ı &ıbı arııa1 Olttıaksızın kilo Çağırdığınız ikinci doktora da vak. 
•dt ... ı .Çaiırttı~ ar sayıJrr. 
1 
~ıı ııı l!la 451nız. za a;-, olduğu gibi anlatarak eski dok. 

c 11dUJ- rıh Olar nıan evini. torun isim ve adresini bildiriniz. Bu 
~Cb . ~irsok hak bildirmek de iki mesle!c adamının. biribirlerinden 

~. ~aııuriyetınd astaıara Yetiş 
·q d e tıı e Ola - ha~tanız hakkında sizce ehemmiyet -
~~k~~ıtcıır ıt.haııe e n doktora, bir siz. fakat tıbben çok ehemmiyetli 
t llıcıa ,." .\ynı ıam"' aratmak doğ. 

•I a· l\ll!a anda şeyler öğrenmek ihtimali vardır. 
t~ d •~t \: l'llaJum t hastalık t:k doktorun hüviyetini gizlemek ıt e}·a l a Ve l 
~c:~'~·Lh~ııuıı lıiç geurrnr rseniz, ne ya'nız doktorun size karşı olan iti -

bo "" buı unda d ek lazım - madını kaldırabilir. Doktorlukta gizli 
t. ktot Unnıu. Oktora b'· .. k .. 
"•• ıı teı· '!i oıllrs uyu kalması icab eden noktaların barıcın-

tı ı:ııd:~14ka~::e, en llıah~n;z.. . de her şey açık ve samimi olmalıdır. 
l't'lı) kıbi .. da oıaa aıle es. Bu tavsiyelere riayet etmiyenlerln 
l\ııı ~a·a~ "' löyiemek' ona hakika.. doktordan lüzumu derecesinde istifa -
hı. ~~la~ erııen ın larttır. Ya - de edemiyecekleri gibi belki de bunun 
biltka l'dit iyı etm alftnıatıa dokto makflsu olarak zarar görmeleri thti-

~daı.ı do~~or.\Ytıi :ı lttıkansız gib; m'lli vardır. Doktor her şeyi bilme • 
~ ., ıı.a. ta.... llıana 
'"': 11,'\ll)ll'ıi ·"fınan a, hasta, dikçe h:ıstayı tedavide çok r.orluk çe. 
tlc~lo l!larah"e tıe tib· muayene ve 

~l'i ~ hır lt~lerı bildi 
1 Uac;:ıar alındı _k_e_r_. -----------

~~ Clıtlı!l L ahın •-ı· t'ttıek lazımdır 
" l(e"· "'\! akk· · 

bo~ Y~t "- lne b 1 ederek her 
'tll· toh.. veltıe ıraknı 
~d~ -~ ~ llle1t d ak, ondan 
~ llıı •- ..,,i~eı emektir 
b et "'kd · erını · 

Okto ~e•iııı ırde bu iyice anla • 
tı~ ı-ıar, ._ rıeada nları tekrar i -
fit aır,,.. ..,..,,i n ~k· 
~~Yi ""ilh. Yelerı . 1ntneyiniz. 
~' ~· -"1111. bu nın Y 

Ilı "&(\t tcıb tıu bir anlı§ anla_ 
b. Utebaıı haııta~'rler. kaç kere izah 
:tlıu ıııııa '~ı 

l' ~11 . ~ekır. tO.te aYtıı ".a 
l1 ırtırı.iı,lllttıetı t'ttıe1t i ~anda blı 

~k ilb' doktoru atıyorsanız, 
eıı11 loı-ıar -.. nuıa söyli • 

tl:ı. lco • ..,,,.._ 
t "'· ~uı· 04cı h 
ııı~k~"laı- ta_Yondan llatahklarda 

~ ~ lh. dall nıernnun 
·~ın ·ha 

~ 'lt"ah ~at ~lt, h 
al'tıı 'ııı>. .. l!lo'ln"' astaıar hak • 
iM. ı ~h~ \l~l ,, •nız. Ço 

h. ~. if~a ~ butıı k ya -
h "tl\to ~"m arın hasta_ 
'"~it~ tlA enı,.k 

t..... ·~it ~~let tııevkiin. 
~lı "'· ~ l'llek ll!r i. Ua~e ll 'k 

q'"l lle~-~ kaba bir 
\l !),,, :Md· .. 

~\uıcj tgi Vakit 
Urtn3~ 

I 
Amerikalı çocuk - Benim de hiç 

taliim yok,, son defa çocuk hırm:darı 
tarafından k:ıçırıldığım zamun mektep 

om ü ır 1t:ü lketecek / 
kim'? 

Genç kızların ya~ıj erkeklerle ev
lenmelerine sebep olanlar umumiyetle 
aileleridir; fakat Leyli için bu mesele 
tamamiyle aksi olmuıtu. Çünkü yaşlı, 
hatta ihtiyar (fakat zengin) bir erkekle 
evlenmeği bizzat Leyli istiyordu. An
nesi onu iknaa çalııtı. 

- Fakat yavrum, benim ıeker ço
cuğum! Nasıl olur? Senin gibi yirmi 
yaşında bir taze nasıl olur da o altmış
!ı!< adamla ömür tüketir? 

- Ne telitlanıyorsun anneciğim? 
Ben ömrümü onunla tüketecek değilim 
ki, o ömrün(i benimle tüketc..ı.;ek 1 

Tayyareci (oğluna) - Artık mem. 
nunsun ya? l§te nihayet uçurtmam 
kavalandıra:biliyor8Un! 

Şikayet 
İki arkadaı kahvede oturuyorlar, 

fakat nedense ikisi de konuşmuyordu. 

Bir aralık birisi derin derin i~ini sekti 
ve: 

-Ahi 
Dedi. Örübil «1Zdı: 
- Kuzum yeter artık! Nedtr bu! 

Hep ıenin halinden tiki.yetini mi dinli
yeceğiz:? 

- Bir da,.-6 tayyare piyankosu al. 
mıya.ccığım, doktor ya.aak etti. 

- Neden1 
- On aenedir büyük ikramiye ile 

neler yapacağımı d~ünmekten gözü • 
mc uyku girmiyor! 

pişkin adam 
Sokakta bir kadına nıuıallat oldu, 

bir müddet peıinden gittikten ıonra, laf 
attı: 

- Müsaade ederseniz kibar bir er-
kek size evinize kadar refakat etıin. 

Kadın ters tera cevap verdi : 
- Hayır! 
öteki piJkindi: 
_ Peki, dedi, o halde mesele yok. 

Kibar bir erkek istemediğinize göre 
size ben refakat edebilirim. 

Küçük 
otomoblller 
Geçenlerde mini mini bir otomobil 

alnuı olan A. anlatıyordu: 
_ Yolun ortaaınd.ı yapayalnızdım 

ve oromobil alev alev yanıyordu. Ne ya
aca ~ nnı ıaıırdım ve .... 

p g b' •.. u u k . Dinli yenlerden ırı soz n estı : 

_ Hemen arabayı yaklaırp ciğerle-
. . b .. .,.,_ kuvvetiyle birden pUf deaey 
nnın Uvwıı • 

d. hakkak atef aönerdı 1 
ınmu Şahit . 

Hakim. ,ahit poliıe ıordu: ., 
_ Maznun 0 gece aarhoı muydu· 

Kendisi ink.lr ediyor. . 
Polis memuru •.:evap verdı: 
_ Tabii bay hakim. Eğer sarhoş ol

masaydı aarhoıluğu için kendi~ini ya
kaladıiınuz zaman haklı oldugumuzu 
nlar 0 kadar ıürilltil etmezdi. 

- Filistin fena yer deoil Ra~elci. 
ğim, fakat o kadar çok Yııhı;di var ki 
karlı bir i§ yapm.ak imkıinsı::! 

MUlô guırur 
Coe Lui ile Tomi Far maçmm arefe

sinde Nevyorkta birkaç İngiliz sporcu
ların çok geldiği bir barda toplannuı

lardı. Bir Amerikalı muhtelif millet
lerin sporculuk kabiliyetlerini izaha 
çalışırken: 

- İngilizlerden iyi atlet ve iyi bok
sör yeti§iyQr, fakat bana kalırsa biraz 
"yavaı, oluyorlar. 

Bir İngiliz atıldı: 
- Hakkınız var. Meseli bizde bir 

kaplumbağa var ki adı Sir Malkolm 
Kempel'dir ve saatte 31 O kilometre gi
diyor!, 

KÜÇÜK OTOMOBlLLER 
- Ne bağırıp duruyorsun1 Evveld 

benim geçmek hakkımdı! 

Taonon doktor 
- Has~ah.rımın çoğu batakçı çıktı, 

ne yapacağım bilmem. 
- Ben bu işte gayet taliliyim. Bü

_jn hastalarımın mirasçıları alacağımı 

derhal ödüyorlar. , 

Kadın - Felaketimizi dııydun mu 
sevgilim, babam tam mana.:ı-iyle i/1& 
etti. 

Erkek - Babanın bizim evlenme. 
mize mani olacağını ben zaten anl.a -
mı§tım. 

- Tren gene iki ~t r5tar yapm.ış 
ha? Bu her gün byöle, ne diye tarife 
yapıyorsunuz anlıycr.myor•m,. 

- Tarifemiz olmasayd1, trenin rö. 
tar yaptığını nereden anlıyacaktınız1 

- Fransız karikalUrü -

Aşka ve 
kadonDaıra dair 

Vaktiyle naııl olduklarını ve ileride 
nasıl olacaklarını :östermemck ıçın 

kadınlar ne fotoğraflarını çektirmeli ve 
ne de anneleriyle birlikte gezmelidirler. . . ~ 

Evli erkeklerin aşk maceraları aile 
yuvaları için tehlikeli değildir. Çünkü 
onlar maceraları, vatanı olanların seya
hati sevdikl:ri gibi severler; çünkü ne
reye döndüklerini bilirler. 

• * • * 
Kadınlar akıllarına ·geleni ve erkek-

ler· de ne yaptıklarını anlatırlar. Güç
lük, erkeklerin ne düşündükleri?iJ ve 
kadınların ne yaptıklarmı bilmektedir. 

• • • 
Kadınlar erkekleri noksanlan ile 

meftun eder ve f aziletlerhrle kendilerine 
bağlarlar. 

Asri karga o.rtık tilkiye aldanıp pey 
niri knptırmıyor! 

Evllllk 
pslkoloJlsl 

Gen~ evliler aryında: , 
Erkek - lilu meieleyl nı diye orta

ya atıyorıun? Beni• affetmit ve unuta· 
cağını söylememi§ miydin? 

Kadın - Evet. Fakat seni affettiği· 
mi ve meseleyi unuttuğumu senin unut
manı istemiyorum. 

- Kocacığım, hazırl.adığım yemeği 
nasıl buldun1 

- Cıgar<ı ile ka~v~n pek menınu. 
num. 
Tornıstanlık 

kumaş 
Bay Mahir kendisine elbiselik kumaı 

almııtı. Akıam eve götürdüğü .zaman 
bütün aile efradı toplanarak kumaşı 

muayeneye koyuldu. Bu arada küçük 
Asım da kumaıa baktı, fakat tersine ... 

Annesi: 
- Ayol orası kuma~ın tersi, dedi, 

yüzüne baksana ... 
Asım boynunu büktü: 
- Beni alakadar eden taraf orası .. ı 

Babamın elbiselerini bana göre dikti· 
ğiniz zaman hep tersini kullanmıyor. 

musunuz! • 

. .,_. ,. . 
:,......--::~- ·; f -.... •.,..-:'. { ·~ ;-:·' , :-~--

HER LİMANDA BİR KADIN 
- Ne tali, 3evgilim Liverpoldmı 

P!im.utc ,-.:ık!«liyor, 
- Bunda üzülecek ne uar. gemi Pli. 

muta da 1ığradığına göre ... 
- Oyle ama, benim Plimuttcı zaten 

bir aeııgilim oordı! 
- İngiliz karikatürü -



ı:.. 1 HABER - J\kıam lM>8talJ 

Efkarı umumiye'ye 
açık mektup 

~ B&§lara!ı 1 incide 

dide ve bu minimini İspanya manza. 
rasrnı bir hayli tehlikesizleştirmeye 
sebeb olduğu muhakkaktır. Şöyle ki: 

1 - Yunus Nadi ve gazetesi dere. 
beylik hakkında ve derebeyliğin Ke
mali$1: camiamızdan aldığı "maddi ve 
manevi tam imha kararı,, hakkında 

verdiğimiz nMihate ve tempoya ayak 
uydurmak akıllılığını göstermiştir. 

Bu bizim Kemalist i?'§adnnızm ese. 
ridir. ' 

2 - Ahmet Emin ve gazetesi dere
beylik ile olan mücadelede Kemalist 
platfotm dışında bulunuyordu. Milna.. 
k8.§anm bu cephesi de dUndenberi 
kendini iyice Uı.rtmış ve ayar etmı& 
bulunmaktadır. 

Tan'a verdiğimiz "alabanda san
cak" kumandasının aldığı müspet ce. 
cap o derecededir ki Sabiha Zekeriya, 
dünkü yazısında. hasımlarını mahke -
meye verdiğini bildirirken kendisine; 

1 "Komünist demek suretiyle de ha
karet,, 
Etmiş olduklarını yazmaktadır. 

Bunun da yine bizim Kemalist ir. 
şadımrzın bir neticesi olduğu aşikar
dır. Bununla beraber Bayan Sabiha 
Zekeriya'ya sunu söylemeye lfizum 
görürüz ki, Türk münevverinin siyasi 
lehçesinde hiçbir siyasi ve içtimai a
kide bir hakaret manası ve ifadesi o. 
larak kullamlmaz. Başka memleket • 
lerde "Kemalist" kelimesinin ifade 

'ettiği eerem mevki gibi, başka mem. 

1
1eketlerin milli veya camiavt tema. _ 
yülierine ve hususiyetlerine uyan re
ıjimler ve akidelere münasebeti ifade 
,eden faşist, nazl ve komünist gibi ke. 
limeler de bizim siyasi terbiyemizde 

1 
öylece bir mana sahibidirler. Faşisti, 
naziyi, komünisti gayrikanunt her ha. 
rekctinde nef ee aldırmadan tenkil e
di§imiz bunların bu memlekette içti • 
mat, iktısadi ve siyasi hiçbir lilzum 
ve bir kıymet ifade etmemelerind~.n 
ileri gelir. 

Malfun a ... Bazı mahl\ı.klarm yaşa.. 
malan için bir lilzuın olan bazı gud
aelerin ifrazatı, diğer bazı malıl\ı.klar 
için de çekinilmesi lazım bir i.f ettir. 
İşte bu kadar. 

Bununla beraber münakaşa dış sı. 
yasa telakkilerinden ayrılmakla bu. 
gün büsbütün kötü bir sahaya 
intikal etmiş bulunnuı.ktadrr ve adeta 
bir iç sıyasa hi.dieesi §eklini almakta
dır. Bu hal, efkarı umumiye huzurun. 
,aa, efkarı umumiyeye tercüman ola. 
[&~ "Cumhuriyet" ve 'Tan'' gazete
lerıne ve bu gazetelerin başmuhar • 
rirlerine ve salahiyetli kalemlerine 
yaptığımız birinci işarete bir ikinci
sini ilave etıniye bizi mecbur etmekte 
dir. 

Evvelce de söylediğimiz gibi biz, 
bu memlekette, Kemalizmin, mes'ut 
bir isabetle, iç siyasa kavgalarının 
bütün sebeblerlni tasfiye etmiş bulun
liuğuna kanilz. Binaenaleyh bir iç Si

yasa kavgası bizde ancak zoraki ola
rak ihdas edilebilir. Ve böyle olduğu. 
na göre de bunun niçin hfç yoktan 
c;:ıkanldığmı sormak, böyle bir müca. 
aelenin nasıl bir menf aa.t nam ve he
sabına. istismar edilebilec?ğini öğren
mek mevkiinde bulunduğumuzu söyle
mek vazifemizdir. 

Bu bakımdan her iki taraf da ayni 
aerecede yanlı~ bir yola sapmış bu -
lunmaktadırlar. Ve peşinen söyliye _ 
lim ki bu yol en büyük ve misilsiz 
vatan hıyaneti yaludur. Zira Ttlrkiye
nin dünya huzurunda bütün dostları. 
na saygı ve bütün düşmanlıklara kor. 
ku veren kuvvetlerinin en başında 
kurmuş bulunduğu "milli birlik" gc. 
lir. 

Şuurlu. milli, kuvvetli ve sarsılmaz 
birlik. 

Ey Yunus Nadi! Ey Ahmet Emin! 
Siz mi bu birliğin Kemalist Türk 

memleketinde inhilal etmekte bulun. 
duğunu dünyaya ihsasa cüret ediyor
sunuz. 

Nadlnin bugünkü yazısı cıfkan U

mumlyede müspet bir intiba bırak. 
mamıştır. Bu e!ki ve çok kullanıl • 
mrş, hA.yfde ve idealizmden mahrum. . 
profesyonel gazetecj tabiyesi, bugUn. 

da "bismil18.h'' derken illi.sa mahkfun_ 
dur. 

Nadi, 336 ncı mali yıldanberi kcn. 
clisinde zaman zaman lrizı görülen bu 
hastalıktan kurtulmanm bir yolunu 
bulmalıdır. Kemalist ideolojinin teş_ 

rifatında. kendisi gibi on bininciler a.. 
rasında ancak yeri bulunabilecek bir 
vatanda.§ mütemadiyen; 

- Ben! Ben! Ben! 
Deyip durursa, efkln umumiyeye 

nihayet gına gelip; 
- Eeeeeh... lllallah senden. .• 
Diye bir naraya muhata.b olmuı 

gayet tabiidir. 
Bu Nadi lüzumsuz bir va.tandaı DU

dır? 

Hayrr ... Fakat dilini iyice ayar eL 
mesi ve Kemalist semada.ki yıldızlan 
iyice tetkik ettikten ve Kemafüıt 
doctrine kıyılannı iyice kerteriz e_ 
dip sefinesinin mevkiini iyice tayin 
eyledkten eonra neferlğini bilip çiz. 
menin koncunu geçmemeye dikkat ve 
itinaya bezli himmet eylemesi §artiY
Ie ... 

Zira bu vatandaşm ba.za.n cilr'etle
ri, Kemalist imanı tam olan vatan. 
daşlan kızdıracak dereceyi bulur. Fa. 
rua bugilnkU yaznımdaki ~ satırlar 
o nevidendir: 

"Londrada Ankara murahheut heye. 
ti aza.-rından olarak Malta mevkufkr.. 
rını kurtarmak için çalıştım.,, 

Malta mevkuflarının kurtulmMmı 
biz yepyeni bir systcme politique'in, 
kendisini cihan muvazenesinde his • 
settiri§inin zanırf bir neti~i san -
maktaydık. Acaba bu zanda yanılJyor 
mıydık? 

Hayır ... Yanılmıyorduk ve yanıl -
mamaktayız. Zir& bu ayatED:ıe poll. 
tique'in kunılmuı nasıl Nadinin ese. 
ri değilse. Malt& mevkuflarmm kur. 
tanıması da eahsan onun çah§muile 
elde edilmiş bir netice değildir ve 
kendisi böyle bir öğünmede mazur o. 
l&maz. 

Velev bir kalem hatası ile de olsa 
"Malta mevkuflarmr ben kurta.rd1m,, 
diyebilen Yunus Nadinin, yarm bun. 
dan daha başka mevzularda ve iddia.. 
tarda bulunabileceği ~ hatıra gele.. 
bilir. 

Nadinin "Cumhuriyet" i bir gazete. 
dir. Bu ''Cumhuriyet" in hudutlan ile 
Kemalist Cumhuriyet'in hudutla.rı bi
ribirine kan,lınlınamalıdır. 

yıt ve ıartite ve anı.:a.k ml'clisin tatil dev 
relerinde kul!anabilmelidir. Gazeteci 
mebuılarımıza böyle bir salahiyet veril 
diği takdirde efkarr umumiyetle hasıl 

olan bu kötü kanaat kökünden balta
lannuı bulunur. 

• • • 
Bütün bu vaziyetlere rağmen Tan 

gazetesinde baımuharriri Ahmet Emin 
Yalman"ın kalemiyle bugün açılınrt 

olan çığınn ~ok tehlikeli olduğunu da 
kayde mecburuz. 

Ticaret kanunlarına, ticaret ka!dele· 
rine ve ticaret ahlakına uygun zekl ça
lıtmalan için ve böyle bir faaliyet neti· 
ceıinde elde ettiği muvaffaktyet veya 
uğradığı zarar için bu mcmlekettr. bir 
vatandaş f(iyle veya böyle bir itab:ı ma
ruz kalamaz. Ticaret hayatında Nadi
nin ıu veya bu initiatiative'i muvaffak 
etmef e çal1'tnrf olması Ahmet Emin 
Yalman'a ona hücum etm~k hakkını 

veremez. 

Yalnız bu ticari faaliyetir. mutlaka 
ticaret ahJlk, kaide ve kanunları da -

bilinde cereyan etmit olması ve ıiyast 
nUfuz ve suiistimallere, yani Staviıki -
ciliğe temayül edilmemi' bulunması 11-
zıtndır. 

Ahınet Emin bu icfdialannr vesi -
katara dayayamazsu efkan umumiye 
karşısında müfteri mevkiine dilş.cr. 

Sonra Ahmet Emin Yalman Nadiyi 
Levantin ticaret aleminin bir müttefiki 
gibi göstermekle de aynca büyük bir 
cür'ete kalkııroıt bulunduğu zannını 
uyandırmaktadır. 

Nadinin hiddet ve hakaret dereccsin
ldeki ayarsızlık ne derece mühim ise, bu 
zatm, m3tbuat itemimirde ihmal c\iile-

mez bir krymet olan Nadiye hücumun -
daki tabiye ve entrikalr ~iddet de o 
derece ayar.ızdrr. 

Velhasıl tekrar ediyoruz: BütUn en· 
ditclerini Türk memleketinin içbirliğl· 
ni tebariiz ettirmek esası üzerinde tek • 
ıif etmeleri lhım gelen iki sabah ga • 
zetesinin bu elim manzarası ''na kabili 
tahamüldür.,, 

).rkadat}ar .. Bu münakapyr derhal ke
ıiniz. Zira yeni bir kabinenin tCJkil e
dileceği bugUnlerde, Büyilk Mi'li Şef 
tarafmdan uym Celil Bayann s:yaat 

hayatında en mühim randrmanlan ver-
meğe davet edildiği bugünler&, Türk 
milletinin bir iç politika mücadelesi a

rifesinde bulunduğu nnnmr uyandır
mak büyük bir ciir'et ve mitli bir hata
dır. 

Efkarı umumiyede, üzerinde saylav
lrk sıfatını taşıyan ve Cumhuriyet bat 
muharriri olan Yunus Nadinin, bir mes- HABER 
lekdaşına ağza alınmıyat.;ak kelimeler ı-----:;O;::;---::--~-------
sarfetmiş b:..ılunması kendisinin de hoı rdo kazası 
görmiyeceği bir kanaatin doğmasına ae tab ki katı 
bebiyet ver:nektedir. Yani "Acaba Yu· Uç ıece enet Hamidiyenln mahmuzuna 
nus Nadi, bu tekilde hareketi teşrii ma- Ç&rparak batan Ordu oilebt hakkında sa.b.ıt.a 
suniyetine güvenerek mi yapıyor? .•• ,. t&hkJkatı neUcelenmlfUr. Geıninin ıUv&rlal 
Gibi bir kanaat • Ue lklnct kaptanı bugUn adliyeye verilerek 

lıUnt&k dslreaf tahkikata vaziyet edecektir. Şüphe yok ki Yunus Nadi, bunu bunun 
için yapmıyor. o. taarruza geçtiği ta- Şlşll Halkevlnde 
rafın aleyhinde açacağı herhangi bir dersler 
davada, söylediklerinin hesabını ver-
mekten korkmaz &arunz. Fakat Yunus Şlıll halkevinden: 

Nadi, bug' ün, faran Ahmet Emin tarafın Türkçe, franaızca, ingllizce, almanca, biç. 
ki, ve dlkJJ, çiçekçilik, ıapkacılık, mUzlk ve 

dan mahkeme huzuru:ıa davet edilmit 
ev ldareat darealerlne ı iklncitqrt.n 1937 pa_ 

bulunsa, onu, orada hesap vermekten zarteıı gUnU tıqlanacaktır. 
teşkil!tr esasiye kanunumuz mene Kayıtltlarm ve devam etmek lıUyenlerln 
der. Çünkü eau kanunumuza ğöre acele nıUracaatıeri. 
meclis masuniyeti teıriiyesini kaldır· 
mazsa, o bu zevkten devre sonuna ka
dar mahrum kalır. Devre sonunda ye· 
niden mebu' seçilirse bu hal daha dört 
sene devam eder. 

Görülüyor ki bir saylav arzu etse 
dahi mahkeme huzuruna çıkmaktan ve 
hesap vermekten mahrumdur. 

Bu mJnakaıatar dolayıaiyle efkirr 
umumiyede doğan "tetrii masuniyeti 
ne sığınarak küfredebiliyor veya her 
hangi bir hakarette bulunulabiliyor., 
kanaatini ortadan kaldıracak bir hal ıek 
1i bulmak çok doğru olacaktır. 

Saylava teşrii masuniyet hakkı §Üp

he yok ki milli vazifesini arızasız bir 
surette yapabilmek için verilmiıtir. Her 
hangi bir hidise.cie bir mebus aleyhine 
dava açılırsa o kendisine tevdi edilen 
vazifeyi yapamryacak bir vaziyete dB-

§er. Fakat bizce bir mebus - Eğer 
kendisi isterse - mahkeme huzuruna 
çıkmakta serbest olabilmelidir. Ve meb-

Dokuzlar konfera 
akim kahrsa ... 

ğer Amerikan üslerinde ~ 
tin bombardıman tayY':' ;J'! 
dildiği de malumdur. ( ) )i t/. 
gapur ve Hind üslerind~ 
Hiridi Çinideki Franııt 1'ı 

rini de katarsanız ~~ 
cehennemi bir hava ten»"' 
mekte olduğu anlatılır •. ~ 

..... Bqtara.tı 1 incide 

yetler, sadece, Uzak Şarkta Japonyaya 
karıı müttehit bir cephe tetkil edilece
ği ana kadar denizlerin emniyeti.li ken
di vaıı.rtaları ile bozmamak tarafını tut-

muılardrr. Fakat bu denizaltı gemilerinin 
ergeç Japonlar iç:n bir tehlike halini a· 
lacağı muhakkaktır .. 

Japonlar Cenubi Çin denizindeki 
Sprant adalarında yaptıktan hava üsleri

ne 200 büyük bombardıman tayyaresi 
göndenniılerdir. Gerek bu adaC:ı ve ge
rek bu sahaya en } akın Japon adası o
lan Fon:rıozada mühim miktarda ceniz· 
altı gemisi ve bu gemilere uzun bir 
blokuı müddetince kifayet edecek yağ 
ve yedek malzeme bulupdurmaktadır. 

Japon deniz erklruharbiyeıi, Paci -
fique konfernsrnın tam bir muvaffa
kıyetsizliğe. ulaşacağını hesap ederek 
hazırlanmaktadır. 

Avrupa bu konferansın toplanmasını 
beklerken ve Vaşington anlaşn .c:.sını 

lmzalamıı olan devletlerin Pacifique'de 
sulbü devam ettirmek imkanlarını b'ı -
labilecekleri sanılırken Japonya bütün 
zanlarr suya düıürecek bir hava isinde 
çalkanmaktadır. 

Japon hüktimeti Çini tamamiyle ilhak 
etmeden Pacifique'de tam bir emniyet 
kurulamıyacağmı iddia eden Tokyo 
matbuatını kat'iyyen tekzip etmemek· 
tedir. 

Çin tamamiyle Japonyanın eline 
geçtiği anda ise ortada bir Pacifique 
me!ele!\i kalmıyacağr muhakka~.r. Zi
ra bütiln gürültü patırdı Çinin zcng;n
liklerine kartı kabaran umumi istila 
hırslarından doğmaktadır. Binaenaleyh 
Japonyanın Çini yutmasına ne Arr.eri -
kanrn, ne İngilterenin, ne Franeanın, 
ne de Rusyanın tahammülü olanuya
cağı artık açıkça anlaıılmııtır. 

Amerika çok çetin bir denir harbini 
kartılamak fedakarlıklarım göze almı' 
bulunuyor. lktısadi zceri tedbirl~tc ka
rar verileceği muhakkaktır. Bunu as· 
kerl zecri tedbirlerin takip ctmeıi ihti· 
mali gUnlden güne artmaktadır. Eğer 

askeri zecrt tedbirleri, yani Amerika -
nın gizli gizli teklif ettiği deniz kordcr 
nunu Japonya cebren yarmağa ka!kı • 
§acalc olursa Uzak Şarkta kopacak 
kmlkıyamet pek hunhar tecelliler gös-
terecektir. · 

Pacifique konferansında Uzak Şark
ta sulhü koruyacak mevzulardan ziya
de giı:Ji olarak devletlerin Japonyaya 
karır bir deniz anlatması hazırlaya -
caklarr rivayet edilmektedir. Bu riva • 
yet ifllsa mahkum olduğu malQm iken 
!devletlerin niçin bu konferansta israr 
ettiklerini ihsas etmektedir. Maksat 
gizlice Japonyaya karşı miişterek aske· 
ri tedbirlerin umumi hatları üzerinde 
anla§maktır. 

Aıkeri abloka nasıl yapılacak? Vazi
yet gösteriyor ki Japonya diğer devlet
lerden evvel bir abluka yapmağa karar 
vermiı bulunmaktidaır. Japonya devlet
lerin fiili bir müdahaleden evvel Çine 
si!Ah ve cephane yarıdımı yapmalarına 
m!ni olmak istemekte ise de bunu ta· 
mamiyle başaramıyacağı meydandadır. 
Zira, Cine en mühim askeri yırdım 
Ruslardan ve kara tarikiyle gelıtckte· 

dir. Japon erkanıharhiyesi bunu d"' kısa 
kesmek icin a"keri harekatı mütemadi
yen Çin ile Rusya arasındaki irtib3tı 

kesecek b:r tarzda inkişaf ettirmeğe ça
lı~makta:Iır. 

İktısadi zecri tedbir karan ,., rilir. 
verilmez Rusların Sahalindeki petrol 
imtiyazını feshedecekleri ve icap ederse 

rnÜ!'terek bir hareketle, zecri tedb!rle
rc karar vermiı olan dev1l'tlerin bu a· 
dadaki Japon mmtakasınr muvakkat 
İfgal altına alacakları sanılmaktadır. 
Fakat işin en caniyane mücadele mer • 
halesi Japonların abluka hattını ycırmak 
istemeleri ile başlıyacaktır. 

Japon hava kuvvetleJ1 ili' 
ri surette mukabele edeC~~ 
te dahi değildir. Japan :O ı ~ 
- eski, yeni • mecmuu zo 
maktadır. ~ . aıt 

Bu mücadelede deJU~ ci' 
cak ve denizaltı avc~b~ 
cak olan ''sinek gerntı• 1 
him olacaktır. • 

Amerikan açık detll;,ıı t2 
seyir halinde iken bunlJr 

ta§ımaktadır. ·t 1' fi 
dtnır. 

Adına sinek gemi Jlll tııl 
60 - 80 mil sür'atinde 0 .,ıı 

w•ı pel" d motör uskurlu degı • 6' 
deta k

0

anatsız bir ta~ar~i~ lı'fll 
dınr. İçinde bir torpll, . a)\.ss 
bombası vardır ve iki ınıtr 
sellih trr. 

1 
~e 

't e " Bunların azami sUr ti ç 
mıntakada bir deniz3)tı'n1ı ..ıııı'I ·ısıt .. 
imk~n yoktur. Su kesı ar•~ 
1 d • .. • de 1'aY A 

o ması, enız uzerın a11t'"' 
leri bunlara §eytani bir rı1 
liyeti vermektedir. .. 1ı0t1'1 

Bu nevi silahlı motor da 
ve İngilizler tarafından 
maktadır. 

• ,,. ,, butiJı' 
Pacifique konferansın: ,,et 

şartlara rağmen bir lfl t;,.,eı? 
ulapnaarnı Japonyanın lcJf' 
l!zrmdır. Eğer Japonya ·yel 
tehd itlerine kimse ehe~ </e 

cektir. A vrupada italyaru tı'f'f' 
yannı - farır muhal • JaP

0 tı'f'~ 
herette israrlan dahi Ja?° 
biden kurtaramaz. 0~f 

Mutsu Hito ıdevrinde Pj,J"'~ 
mi refaha ulafh~ oı;;lc'd" 
harbiyesinin bugünkil . ~r l~ 
Japonyayr çok feUketlı 
rüklediği söylenebı1ir. ~ 

-----~~- gıJ (•) Bunlardan biz de al bO~ 
bizim yeni ve son etsteın 
yarelerimlzln aynıdtr· 

Finlandi.~8 
güzelı 1ı 

aıe "Avrupa Sl 0ıd 
krahçesl " 1' . 

Cezair, 25 (A. }..) ;_.eııı" 
100 tincü yıldönümii ~ .Je ~ 
pılan şenlikler itola~!~~ıııere• 
miş olan bir gala mu:>. eti• ~f'. 
landiyeda g{izellilc ~ral•Ç ~~ 
rellik kraliçesi intıbaP SJ f ~ 

Bir gemi d~.,d 
ortası adıl 1811 ~ 

Singapur, 2.5 (A,A,) .-_.,adi 
arllP~ ..111$ 

Hongkongdan HaJııa.tı aJd jof,.._ ı 
olan Kalta.ngata admd lf ~ 
dan kendilerini dentze atıJl et' l"
tr ile yolcuları aımak uı 4'. 
etml§lerdlr. ısıılf ~Ji-

Kaltangatanm mah"01~ JJ". 
mektedlr. Mannlng .ııın ~ ~ıı" 
§imdiye kadar kazazedS '-ıı ~..ı 
dan 17 kl§lyl aımıo old ı' ]ılr' 
Ur. ?dannlng, geri kıilall I~ 

d~ fi O 
Şlşll ua•"6,.1'' 

Cumhuriyet ..,ı 
progrıı ~ 

Şl§ll halkevlnden: 
93

7 '9';:;/ 
1- 28 blrinclte§rill 1 1'1' 

saat 16 da halkevımızde I_ 
lecektır. cııııı'-; 

2 - Blrlnclteşrln 19!;p JI.~>~ 
l8 da halkevlmlzdc şe ıtli ~ 
Bayan 1rfan Şeklp ~ı:~ ~ 
Bozcalı tarafından bir 951 c ,,.,"'/.! 

3 - 29 blrlnclte~rln 1 ov f'. 1 

mı eaat 21 de cvıın!Zde 'l'eJI' 1' 
MUhendlaoflu ldareslnd;,.ıı 6' ',,,ıl 
Bayan Bedi& tara!UI ... ~ 

{eli,... ~ ltonaer verilecclt ~ 1 

zumeler okuyacaktır. 
1

931 c 

O zaman Japon fedaileri "infi15k e· 
den denizaltı,, larla Amerikalıların ve 
Avrupalıların ticaret ve harp gemileri
ne saldıracaklar ve Avrupa ile Ameri
kanın harp vasıtaları da havadan ve de· 
nizden Japon adalarını <lelik dcı;;k ~e
cektir. Sovyet Marcşalr Bloher'in emri 
altında uzun seferlere mütehammil 
5000 harp tayyaresi bulunduğu ıöyle
niyor. Amerikan uçak gemilui de 500 

ağır bombardıman tayyaresi taıınukta-
~---l•U -th.a.nMr. T.ftr.k c.a.mia.BI_..k;U:SWUJı..J...&.1&..b&ıı..&11ıda.11Miu.ı,.;..ı..,._loM;...ıı.:.&...--~_.,J-. ___ .::::::;,_ ______ ~~---"--.:-..._.__...~.n...--ı'--~'--....._-~........_.,.._~----~~-'-----~~--._. .... ...._. 

4 - 30 blrlnettc§rlll 1',ıııı6'1.ıJ 
akşamı ıaat 21 de 1'• ~ J:J"" ı 
bUnde Şl§ll halkevl ,.e ~ 
rafından bir balo verll 
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":'Ilı ld kitıh --· --· - ------dıitr. ~~1-rı h &tlince bunları da - Doğru, fakat nuıl oldu da bafka darlJğınm miisaadeai ni8petinde hız a.. !etmişti ki, bu mUthfg kızgınlıfl bir • 
ı-ı, ~ 4- llde eğerlere bağla • bir yol üzerinde bulunacakken buraya lara.k hayvanı harikulldc bir sıçratış- denbire geçmi§, ısimdi :gillilyordu da.. 
bit b-ı tu~ he.r biriai bir atı ~ geldi.na? la çitin üzerinden atlattı ve delikan _ Onun keşfettiği şuydu: bu kork • 
~ ~Otı lldııaı-. ;er-ııecek emre buır - Bunu da emirlerimin tamamen ımm arkasından sa.nldı. Onu bir tüy maz delikanlının o vakte kadar u.t 

, b~U: llıııan Parciuan .Yi. yapılıp yapılmadığını görmek merakı.. gibi havaya kaldırdı. dudağında iııce bir bıyık, çe!Mlllinde 
·~~ Yola na düttüğUm için yaptım. Pardayan tarafından yakalanması _ de sivri ve küçük bir sakalı vardı. 

dlldııer - Evet, mesele milhimdir. On miL na rağmen delikanlı ne bağırdı, ne de H~bukl mücadele esnasında birden • 
Lvtn un... yon egü .. Doğrusu büyük bir para, it- kurtulmak için bir harekette bulun - bire sakal çenesinden ayrılarak ark • 

~\t l:>ONU te böyle olduğu içindir ki büyük bir du. Yalnız elinde bulunan hançeri kal. ınıya ba§ladı Demek oluyordu Jd aa • 
~C>rd llY\, )' Ş kuvvetle yola çıkmanız llzımdı. dırdı, fakat indiremedi. Şövalye bunu kal takmaydı. Çiti atlarken iyt yapıt-
d lı. Q ·~~ lm ~ 
1 
a.lıa lrl{Utıı_l'ııı &.rkın kolunu brrakmı. - Dedim ya, bir tehlike 0 adı6•· seaniı C'lduğunda.n kalkan kolu yaka - mamış olan bu sakal yerinden oyna • 
kı e,

1 
ldarı l!:a Uından Dalbaran na emindim Evvelce çok iyi tedbirler Jamrıtı. Sıktı, aıktı, öyle sıkı ki, meç mıştı. 

tt>~Utlıı batlı kargu ile Grt'nga; almııt.rm . Bu paranın geldiği hakkın.. bul delikanlı bu mengeneden kurtul - Bu genç asilzadenin 11Mlnl nende 
~il ~l'orlardı. 8°ldukıa.n beygirlerı da hi~ kimsenin haberi olmadığını bl.. mak için kıvrandı, tekme attı, tınna _ ve ne zaman duyduğunu müUmıadi -
ttılrıtı rı lltı ltlfı u kUı,:ük kafileyi ıe,. liyordum. Iadı, fakat hepei bota gitti. Zedelen • yen düşUnmUş olan Pardayan için bu 
~ e\.>\>t~ U&torirı~en llçU yaya. ttçU de - Görüyorsunuz ya, ben biliyor. mit ve berelenmil kolu hançeri yere dü sakalın takma olmasmı öğrenmek kL 

1 
eıı ııı,.lt~Ubb..ı.. Olduktan halde bir dum a.ma, benden bqka da galiba biç eürdü. Bu inatçı ve kuvvetli genç Par. fi gelmişti. Hemen şapkasını çıkardı, 

de:ı Uç ~ laı,ıl>~'i; etıniı oldukları yer kimse bilmiyor! dayan ta.rafından o kadar ınkılmış oL Kendi.sine has zarafetle selam vere • 
leud· ·l{lti~l'ıir °"""~ı. Ya.raJıuıarak ö • - Evet, doğrudur. Bu kadar iyi muma rajmen hiç se.s çıkarmamıı. rek alaycı bir sesle dedi ki: 

ı. ).f .. _-"" ~-~ upu rnalUınat almanıza göre, etrafımdaki. dudaklanııı kanatıncaya kadar ısır • - O ne? Muhterem premea aizli.. 
:aıq~ar:':ıç kon:::::~:r~ !erden birinin ihanetine kurban oldu. mıı ve 10n dakika.ya kadar hançerini niz ha? Süvari elbisesi altında pren. 
'ftı e~te~;:1 her ~ lı'da.Yan göz uc-uylı ğum muha.ka.ktır. bırakmarrı11tı. ses Faustayı tanıya.ma.m11tım. 
lt 1Uı ltı • llretlaeı tkelinJ kontrol et _ - Böyle dUşünmeyiniz madam. Si. Pardayan, yerdeki bıçağın Uatüne Evet, bu meçhul delikanlı Fau.ata.. 
d~li)le ~ burıu gö kayıtaıı bir hal al. ~i temin ederim ki, adamlarmızdan butıktan sonra delikanlıyı 1erbest dan başka kimee değildi. Fat11ta, Par. 
\ı,k~atırıı~b· ~~en ŞÖvalye onu bu hiçbirisi size ihanet etmem~lerdlr. Bu bıraktı. O va.kit genç adam Pardaya... dayana anla,eılmaz bir nazar fırlattı. 

111 
~lllll u,btıtnn lkeu gördüğündfon paranın ispanyadan geleceğini bana. nın bptan gükremeıine benzettiği bir Artık sakmmıya lüzum olmadığına 

lll"'-. bıı tabiatlrıı ılyadeleet:rdi. Fa. ha.bt>r veren bizzat slminiz preruıee... Be81e dedi ki: hükmetmiş olacak ki, eldivenlerini çı. 
~!\ h "ıllttı bilirdi Fausta hnvretle bağırdı: - Alçak, sefil alçak. çı~arıp 'teline taktı, sakalını da bütün 

~e bı •ıttı it ltadı · Konuşmu - _ Ben mi? Pardayan bekleme4iği bu hakaret tUn bütün çıkardı. Zedelenen elini di. 
l'derıb;'"biJlrd· n kafasında bir _ Evet .,fendim. blu.at "llz.. Bunu kartuuııda dofMıldu. O vakte kadar de ğer eliyle yavaş yavae uğu§turmıya 

cıa; 'tatı.1llre g01'dı1
1:. ~unun için töva.J banı. do~n.ıdan doğruya aöylediğinizi likanlmın fevkallde cesaretlne hayran başladı. Pardayan bu hareketi bir ne. 

ltatlt lct"<lı ~ birka iddiı rdemem. Fakat unutmaymız ki, olduğundan hUrmet göstermişti. Fa _ vi azarlamak telakki ettiği için dedi 

•l~lğ~ ~lııi lıdirıııe ç eilal>-tor alma bir giln f'Vinir.e girmiştim, gizli oda.. kat ıimdi bu adam haddi aııyordu.. ki: 
~' 1tıt ı:~eıı bit naaıı oldu da bu da 8azı~rfnid dinlerken haberiniz ol- Şövalye gözlerinden ateşler saçarak - Affedersiniz, biraz kabaca hare. 

ı.rr.~Ugk "'tel't\i ... 1·:
0
.,11 ç1'---k tedbı"r d di k '4l ~ "<!. r ,, ~ • 411& madan bent ıtJlkada.r edecek birçok e · ki: et etmiş olahilit'im Fakat ıu daki . 

'I( b~_clet~Yan~ hıa.k ... .a '!eVlf"r "övledirıiz. Bu da diğerleri gibi - Delikanlı, bu söz öyle bir sözdür kada, şu sakal ve bıyıkla ıizi tanımak 
...._ ~\ttrı ~' ~ını a• k\•l;\'7ı""" rıı~'ftı C..öti.iyorsunuı ya ki. hN&bmı hemen... mümkün müdür? Fakat ıizi tanımak. 

~t 1~ıl'o l ~b &!ih gayet na hafızttTl'ld"" ~,kJnamıı. Daha fazla söyliyemedi, nekadar ça- lığım icab ettiğini söylerseniz bunda 
s~ z_~~llı )a "erdi: _ Bunu kabul edeyim. Maanıafih buk kızmışsa, o kadar çabuk sakin - haklısınız. Sizi vaktiyle iyiden iyiye 
1)1~ ~:""pek kor~- bıı nemnm "'g1inU g<!le<eğlnl de ha.. l•!PllifU. Gözleri birdenbire parladı ve tacımıştım. Fakat n zamandanbcri biı 

rı~~""'"-.... a.cak da btr !'ey ı-@'r \•ermP.d\m va. o zaman bunu ben gülerek: <;ok zaman geçti. Şimdi ihtiyarladım, 
vv~ıını. oldukça da bile bilmiyordum. Binaenaleyh beti - Hele b::ı.k, hele ba.k ·dedi - hem de pek çok ihtiyar!..;ıdım madam. 

--------------------------------L-----_.....&.Y.'--..u-..u:ı...rıl&lhıaaıml.~~--------------------~~~··~~~ye~a~~~ba~~!...!1ij~rm~Uttü.~·~ne~ke~~~~B~ilirs~inizki&~~ yaamda~ 
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322 PARD:AYANTN KTZJ 

Bu yaştaki bir adamın omuzları çöker 
madam! Görilyonıunuz ya, gözlerim 
eskisi gibi keskin değil, kulaklarım 

sağırl~tı. Bacaklarım titriyor, kolla
rımda da kuvvet kalmadı, omuzlarını 
kanburlaştı, kalan .saçlarım da ağar. 
dı. Doğru.sunu iatenenlz, ihtiyarlamak 
keder verici bir şey. Siz çok bahtiyar. 
ıınız. Zaman siz.in üzerinizde hiç.bir 
tesir yapmamı§, hiç değişmemipiniz. 
Yirmi sene evvel neyseniz eimdl yine 

osunuz. O uman beni parçalamak is.. 
tiyordunuz, bunu sevdiğinizden dola _ 
yı yaptığınızı iddia ediyordunuz. Sev 
giyi böylelikle göstermek bilmem doğ. 
ru mudur? 

Kadının mağlubiyetten doğan si _ 
nirliliğini geçirmiye ~hşır gibi Par. 
dayan söylüyordu. Fausta biraz ken.. 
dini topladı Panlayan ise bir taraf • 
ta., ko-uır.1rken. diğer taraftan da ka. 
d:n• dikkatle sfümekteydi. Çok ihti. 
yatlı davranıyordu. Karşısında bir a. 
la:v asker de olsa böyle yapardı. Şö. 
vaıye Faustayı at ile kendi arasında 
11:kış•nmı!'lt1. Kadın bu vaziyette ka • 
<'amazdr. Bunu o da Rnlamıştı. Kat . 
ivven itir:ız etmedi. Zaten itiraz da 
rta yJi neye yarardı? Bir kere Parda. 
y•, ta.rnf1rdan yakalanmıştı. Koyu • 
veı m · yec0ğine emindi. Meğer ki k~ndi 
ist~~h·le bıraksın . 

Milvonlarm kaybolması prenses 1 • 
cin cok fena olacaktı. Bu kayıbın ne. 
t k <'si cok mtihim ise de. telilfi edil • 
me1 de<? ildi. F:ıu1'ta f evkalide serw·
~: E.ave~indl"" bıı "-ivanı kapatablHrdi. 
Olsa olsa biraz 7,aman kaybederdi. 
Evet. bu d:ı miihim bir şeydi. Fakat 
t.el!fi edi'ebilirdi ya! Halbuki eğer 
hürriyetini kaybedecek olursa bütün 
projeleri aıtlist olacak ve o kadar ça-

tışması boşa gidecekti. Bunları dU -
§ilnmek bile kendisine keder verdi, du.. 
daklarmda müUıiş bir küfür belirdi. 
Hiddetle dedi ki: 

- Niçin kılıcınızı vücuduma saplı. 
yarak beni öldürmediniz? 

- Siz bunu daha evvel de söylemiş. 
tiniz, ben de cevabını vermiştim . Artık 
burada fazla durmıyahm. 

Pardayan bu sözleri söylerken iki 
. beygirin dizginlerini sol eline aldı ve 

sol kolunu Faustanın koluna geçirdi. 
Düşes dö Soriyentes bu hare~etin bir 
nevi tevkif mahiyetinde oldugunu an . 
lamıştı. Yine itiraz etmedi, şövalyeyi 
takib etti. Bu hareketiyle mücadele -
den vazgeçmiş zannolunmazdı. Bunu 
mecbur olduğu için yapıyordu. Çok 
korkmasına rağmen yorulmak bilmi . 
yen kafası cabuk kurtulm~k için bir 
çare düşünmekle meşguldu. U.kayt 
bir tavır takınmıştı. Taliinin yardı • 
mını beklemekte ve bir fırsat kolla _ 
maktaydı. 

_Beni nereye götürüyorsunuz? .di. 

ye sordu -
Şövalye cevab verdi: 
- Şuradaki aralıktan geçere·k de • 

minki mücadele yerine gideCE>ğiz. ya • 
nınızdaki bicarelerin vaziyetiyle biraz 
meşgul olalım. yolun üstünde bitap 
yatıyorlar. Fausta teşekkür makamın. 
da olan bir baş işareti yaptı. Her iki. 
si susmuşlardı . Birkaç adım ilerledik. 
ten sonra Fausta ciddi bir tavırla de. 
di ki: 

_ Sizde af dilemiyc mecburum şö. 
va.lye. 

- Benden mi, niçin? 
- Demin hiddetle size çok fena şey. 

ter söylemiştim. Şuna inanınız ki, bu 
sözler asla düşündilğüm §-eyler değil. 
dir. Siz de bilirsiniz ki, sizi dUnyanın 
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en cesur adamı olarak tanırım . Hem sahibidirler ki, o kadar ustadırlar ki 
ben, hem de sizi bütün tanıyanlar ce. sözlerine inanabilirsiniz. 
saretin timsali olduğunuzu tasdik ey • Fausta, kısa bir baş işaretiyle te .. 
leriz. • şekkür etti. O vakit diğer iki yaralı 

- Rica ederim prenses. ya döndüler. Bunların yalnız sersem-
- Sizi nekadar methetsem yine dü. lemiştiler. Geçen zaman esnasında 

şündüğüm şeyleri söyliyemem, buna kendile~ne gelmişlerdi. Hanımlarını 

kat'iyyen emin olunuz. görünce, kendisine korkarak baktı -
Pardayan alaycı bir tavır takınmış.. lar. Pardayan bunlara dedi ki: 

tı , dedi ki: - Rahat durunuz, size bir şey ya-
- Aman prenses, eğer bu sözleri. pılmıyacaktır. Yalnız bİr müddet da .. 

nize devam ederseniz gunırumdan çat ha bağlı kalacaksınız. Böyle lazım .. 
lıyacaITTm. Fakat bereket versin ki L geliyor, ne yapalım? 
ki kişiyiz, aklımıza geleni söyliyebili. Hiçbir cevab vermediler. Hanımla .. 
liriz. rının yüzüne bakarak ondan emir bek.. 

Nihayet biraz evvelki kavga yerine liyorlardı. Fausta sert bir sesle: 
vardilar. Pardayan iki beygiri koyu - - Galiplerimizin emirlerini tama .. 
verdi. fakat Faustanın kolunu bırak. miyle yapmıya mecburuz _ dedi .. 
madı. Ora.da olan Eskargas ile qren. Bu sırada Dalbaran tedavinin te .. 
gay, hala baygın bir halde olan dev siriyle kendine gelmeye başlamıştı. 
cü~e1 i Dalbaranın yarasını büyük bir Gözlerini açar açmaz ilk işi Fausta .. 
meharetle tedaviye başladılar. Sargı , ya bakmak oldu. Doğrulmaya çalıştı. 
merhem, yağ gib her ~eyi yanlarında Son derece cQsaretli olmasına rağmen 
taşıyan iki kahraman bu gibi yarala. inl~di, kalkamıyacağını anlayınca dc
rı bir hayli görmüş olduklarından en di ki: 
usta dok~rlar gibi İspanyola bakmak - Madam, ben elimden geleni yap. 
tavdılar. tım , fakat galib gelemedim. 

Şövalye Faustanın baygın adamına - Ben de öyle. Ben de zayıf kal • 
kr rkulu korkulu baktığını görünce a. dnn. Sen yaralısın. ben esirim. Maa • 
damlarına sordu: mafih ikimiz de sağ kaldık ya, bize l!-

--~ - Nasıl? znn olan da budur. 
Eskargas teminat verdi: Söze karışan Pardayan da: 
- hlühim bir ~ey yoktur. mösyö - Mösyö _ dedi • Sentdeni buraya. 

Valver kılıcını çok mehnretle kullan. yakındır. Oraya kadar beygirde dura... 
mış... bilir misiniz? · 

Grcngay da şunları ilave etti: - Ümit ederim efendim. 
- On beı;ı güne ka<iar ayağa kaika. Pcı.ruayan bu ~z1er Uzarfne adamlc.-

caktır. O vakit isterse yine mücade - rına emretti: 
leye başlasın. bir yara daha kazanır. - Haydi bindiriniz de gidelim. 

O vakit Pardayan Faustaya dönerek Eskargas ile Grengay bu emir üze .. 
dedi ki: ı rine derhal yaral.yı yavaşça kaldırara.k 

- Bunlar bu işte o kadar meleke ı Faustanın atı üzerine yerleftlrdiler. 
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~ıacıaeıar yaratıyorı&r-

A rtık "Çelik 
v tabut!,, değil ••• 
lJQ~1 keşfedilen bir aıet. kazaya 

'llQte:Yaca~ denızaıtı gemllerlnin 
1ae ~flıt11z d ~batını ölümden kurtaracaktır 

lireti. enız 

hııı ~k .... 
lett ~ bira. 
1t11ı, ~ 
"~iri C•J dil r 
clı •eliJ • Cbun" 1: 

lltt -.,: bu Yent 
~bir ilde, ba. 
tellliaiıı deniz llb 
•e kıı i buJ!bak 
~~lckabU 
btııdt ttelrtir. ic. • 
ltltu • Yııvarıa1ı IJ_ 
.. de• 1 uıı-
~tlr rıtın 

' 11 .. Ch.in,. 
~ tr Cemile • 
dJ ~Ultaı,:aJc 
re~ lt ltrdı, ·d~: 
feıi "ıten vı . 
~elrtfr, Zl· 

dt. ilet ~k uun • 'i '~tan ce~ "t ~den çılca-
''ctiıS rrıetre 
fır~ kadar 
'ıııı41a tır. 
'"- ... ~ıb r:..~·.ı e•tcbat "çelik ta-
"eıı ıı·~ınaıc i . • 'Jar..k da le çın, ~unu bir merdi-
'ela, • batlcı itl~bilecektir. "Rack
ttlr, ~ ede YRnyacaktır. Me 

icablııtta 15 lllten olarak kullanrla

ıa ... ~ bıuı !Detrey4! }'ilkaelec:ektir. 
tt~da. p' unı. bitmiyor, ilet ayni 
~i uıa~tıdelerde, rneıdi telefon 
~~ 111 

lcoparrnafa. patlayıcı 
tla'1ft bir rn••·•tc1 . le d ~ en, yerme 

-.. e Ylnyor. 
--. llıuc· ı 
11tıyo~e erfıı Yarabldıfı bir 

~~\ltr j,.· d ı. Mucidler, innıu 
j,~ ıılll e bırak 
~ I' •eren lcatıa ~. akıllara dur-

" ran11z ,... rda bulunuyorlar. 
-- -ettt.:iaı· .. 1 ' --t'firnd IOY e diyor: 

le • •u caın e tanıdan, lrUçUJı: bir boru 
liftır~1or. ::;çaıı, çala ve testerey

lllıı... ' 1-ı Cibi tamdan çok daha ~
~ ~ :ror, ç~lik gibi ıertle-
la ~"'11ıe b,.,~Yor, mitraly8.ı 
>aıı1.!hreter -·&&IUlfor. §imdi bu ı.:am-

'"'Zlar •e tanJc \ıe il ııtrı11n ~ar kaplanıyor ve 
....._ dflrbirııe llırnıer, ayni camla 
~n ., r Yapıy 
'5re • )llcbıı.z.. orJar ki, neredeyıe 

8~er !,. bir ftıetre mesafeden 

t..;. .:" ltlelbn 
,

11 
'1tt ~ne "Rack • Chain., 
Clrip bit iledir? 

zÜl.:irdir iri, ıert olma-

sına raf men icabında urılabilmektedir, 
bunu icat eden adam. umumi harp sı
rasında, Fransız ordusunun en iyi tay
yarecilerinden biri sayılan, makinist Mi
te) Larua'dır. 

Bu icadın tarihçesi de çok gariptir. 
Meıhur tayyareci, bir Hint fakirinin 
hokkabazbğınr seyrederken, keşfetmiş
tir. Filhakika, bu fakir, sahnede garip 
bir ip alnllf ve bunu herkese gösterdik
ten sonra, ç8zerek havaya Fırlatrnııtrr. 

ip olduğu gibi dimdik h;.vada kalmıt 
ve bir çocuk bunun üzerine tırmanmıı
tır. 

Bir ay ıonra, MiteJ Lörua icat etti
li "R&'.:k • Chain,, r hava nezaretine 
götürmüttilr. Alet, ilk önce radyo is
tuyonlarrncla kullınılmr§tır. O ı:aman
danberi Uzerinde çalıtılan ilet gitgide 
tekemmül etmittir. Onu timdi icabında 
bir ko'rdeli gibi sarmak mümk-Un.dür. j 
Fakat açılarak yükseltildi mi yekpare 
bir demir ıibi dimdik duruyor. 

Dünya neler görmedi? .. Yıldımlan 
yere indiren paratonerler, üreden ya
pılan tamlar, çam ağacından lokomotif 
tekerlekleri. tüfek atan robotlar ve sa-
ire, ve saire ... 

Şimdi de koskoca bir direk. ısankl 
mendilmit ıibi, katlanıp cet;nde taşı
nacak I 

Artık hiç bir ıeye havret etmemeli. 

HAHER - Akfalllı=ımpıi=!oa:tu:•:=================-s 1 ne maıar ..... --..-~_...:,_.." 
,, Topaz ,, HABER 

ve ilan tarifesi Tiyatro 1 ar :.::: ti::un en g\17.el eser- l1in sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resmi illnlar 30 

S l N.f..!t! Al A_R _: Fiatı: 50 kuruş DördUncU sayfada ıoo " 
BE y o·c L U Ankara caddeeinde Va.kıt yurdun. Üç ve lklncl sayfalarda 200 " 
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SARAY 
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iPEK ı 

~.\KARYA 

sVMEB 
~LKAZAJI 

YILDIZ 

rAN ı 
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SANCAK ı 

(E.ad Aıtorya) 

ZAFER ı 

Saray konaert 
Nina Petrovnanm yalanı 
Beyu melek 
La Dam O Kamelya 
Vala d&lpaı 
Matmazel doktor 
B. Çetin deDllal tı bilimi 
Romeo ve Jullyet 

Metropoliten ve Kraliçe 
Mert 
Programmı blldlrmemlftir 
Programını bildlrmemtıtlr 

Son hayduUar ve Çapkm 
genç 
Tarza.n geliyor (türkçe) 
ve Zater yolu 
Yumruk kralı ve Düğün 

geceli ( türkçe) 

ISTANBUL 
1 

• 
• 

\LEMDAk 1 

IL\LK a 
(Eakl Kemalbe7) 

Çarın yaveri ve ölüm evi 
Meıum ı·· 'ın ve Artzona 
çeteleri 
Beyaz zambak ve Haydut 
lar tuzatı, 
Bayan general ve 12 No.Jı 
ekaprea 
Kansı ve dakUloııu ve ICL 
nk rüya 
Procrammı bUdlrmemtıtlr 

KADIKOY 
llALI' 1 Kaça kızı 

0SK0DAR 
llAL8 1 Nep Ue 

BAKIRKOY 
HtL TtY ADI & Son rilya 

T ./.! A T R O L A R ı 

TEPEBAŞI DRAM KISlııtl 
augün tatn 

günüdür 

••• 
ESKt FRANSIZ TiYATROSU ŞEHiR 

T!Y A TROSU OPERET KISMI 

1 Bu akf&lll aaat 20,30 da lN. 
TlKAM: MAÇI 3 penle. P. 
Veber. A. Heu-.. 

Bir bayan ar.anıyor 
u:saıu defteri ve muhuebe, dakti. 

loya atlna, Yll1Bı dtıqtbı bir bayan 
aranıyor. Almanca bilen tercih edi. 
Ur. Vakıt proP&ftnda llel'Yialne ace
le müracaat. 

da V AKIT kitaphanesinde Birinci sayfada 400 " .. 

x 9 •un 

Maceraları 
Btiyük bir cild halinde. Yalnız re. ı 

simlerden ibareL İçindeki küçük 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un harikulade maceralarını takip 
etmiş olursunuz. 

x 9 u 
aizin gibi çocuklarınız da çok se. 
ver. 
Bu onların ayni zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Fiatı 30 kuruştur 
Çocukla.nnızı teşvik ediniz. Hafta.. 
lıklanndan ayıracakları küç\lk ye. 
Jdbılarla bu kUçilk rakamı kısa bir 
zamanda elde ederek 

X 9 un 
maoeralanndan birer tane edinme. 
Udlrler. 

rT: Dr. lh••n Sami 

1 '~ .. ~~~.~ 
tutulmamak için tea1r1 kat't, mu
afiyeti pek embı tue qıcbr. Her 

ecza.hanede bulunur. Kutusu: tS 
turuıtur. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tah1lli 100 kunqtur. 

BilQmum tahh1lt. Eminantı EmWr 
ve Eytam Bankau karııaında İzzet 
Bey ham. 

Terzi Bayan ikbal 
Lllellde Tayyare apartımanlarrndaki 

dairesinden, ikfnciteırin bapnda Bey • 
oğlunda Sakarya (Eski Elhamra) si

nemasının bulundufu Elbamra hanında 
5 numaraya taıınacaktır. Mütterilırine 
ırseder. 

Başlık ilanlar 500 
Ticari mahiyeti haiz olrmy;n 

.kUçUk illnlar '20 kelimelik beş de. 
fası 120 kur111tur. Eskiden mu
kavelesi olan milştA?rilerimizin 
mukaveleleri :nUddetince farka. 
lmmaz. Uzun müddet devamlı 
ilanlar tenzilata tabidir. llin ver. 
mek hususunda yalnız ve mUnha. 
sıran YAKIT YURDU altındaki 
Kemalettin fren ilin bürosuna 

' müracaat edilmelidir. 
Telef on: İstanbul • 24370 

11ııımı111n1111uuııııııııı11111111ııııııııı11ıııılfflllıttıı11ıuı11111ııııııı11 1111 
Üsküdar Sulh 1 inci hukuk hikimli

ğinden: 

Ahmet ile hazinei maliyenin pyian 
ve mil§tereken mutasanf oldukları tJ'ıs
küdar da Rumi Mehmctpaşa mahalle -
anide Balaban iskelesi sokağında kiint 
eski 70 ve yeni 54 numaralı ananın ka
biliyeti takıimiyesi olmadığından JU • 
yuun i.zleai zımnnula açık arttırma ile 
satılarak bedelinin hisaadarlar araımda 
talraim ve tevziine mahkemece karar 
verilmittir : 

1 - Mezldlr ananın tapu kaydına 

nazaran bir tarafı bakkal Nikotinin bak.. 
kal dUkklnı (halen araa) ve iki taraft 
imaret duvan ve tarafr rabii tarikiam 
ile mahduttur: mühendis raporuna na
zaran ( 4) metre genişliğinde ve 7 /25 
metre derinliğiride ve heyeti umumiycsi 
29 metre murabbaından ibaret bulunan 
mezkur arsanm beher metre murabbaı
na yeminli üç ehli vukuf tarafından al
tı lira kıymet takdir olunmuştur. 

2 - Satıt 25-11-937 tarihine mil
sadif perıembe cUnU saat 14 ten 16 ya 
kadar Usldidar ıulb hukuk mahkemesi 
kaleminde açık arttırma ile yapılacak -
tır. O gün kıymeti muhamminesinin 
yüzde yetmit betini bulamaidığı takdir
de en çok arttırarun t-~hüdü baki kat
mak prtiyJe müzayede on bet ga., müd 
detle temdit olunarak 10-12-1937 
tarihine müaadif cuma günü saat 14 

ten 16 ya bdar tfevam ed~cek ve en 
çok arttırana ihalei katiyyesi icra kılı • 
nacaktır. Bedeli ihalenin beş gün zarfın 
da mahkeme vemeeine yatınlması şatr
tır. Akai takdirde ihale borularak bun· 
dan hasıl olacak zarar ve ziyan ve fark 
ve faiz ondan tazmin ettirilecektir. 

---....----------------------------------------------.· 

3 - Sa tıf peıindir; mliuyedeye itti· 
rak etmek iatlyenJer kıymeti mubam • 
minenin yUade ycldl buçuk nisbetinde 
pey ~ vermeleri li.ıtmdır. RUauma 
delllliye •e yirmi 9enelik evkaf taviz 
b.edeli milfteriye ft tarihi ihaleye kadar 
bina ver~sl ve belediye rüsumu ve 
evkaf icareei mal ahiplerine aittir. 

4 - tıbu gayri menkuf üzerinde tapu 
eı müseccel ve catri müaeecel hak • • 
bibi olduklarını iddia edenler tarihi 
ilindan itibaren yirmi gün zarfında 

evrakı mülbiteleriyle birlikte mahke • 
meye 1DUracaatlati lhımdu. Ani halde 
gayri mUaeccel hale uhipleri •t?' pa
rUIDID paylqmaaınidan hariç tutulacak 
Wdit. 

HER YASTA 
' 

~ - Daha fazla nıalOmat almak isti
yenler 937-11 numaralı satış dosya • 
ırna ve satıf memuru olan mahkeme 
katibine- müracaat cl:lebilirler; talip o

lanların saı,. günü muayyen saatte Us
küdarda thaaniyede Şerifbcy çepesi 
sokağında kiin Adliye binaaında Us
kildar Sulh Hukuk mahkemesi kalemin
de hazır bulunmalan ilan olunur. 

(9987) 
-B ~lz_m_e __ t_c_l_kftdı n 

aranıyor 
Çocubuz bir aile yanında çalıpcak 

30 - 40 yaılarında kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad· 
resine mdrac:ut. 

Göz haklm1 

Dr.Muıal RamiAgdın 
llplyenehaneslnl Taksim.Talimane 

Tü-1abqı Cad. URI' A AlJl nma 
nakletmlotir. Tel: '1553 

azardan maada hergün: Oileden 
IOl1J'a aaat ikiden altıya kadar 



1& RABER - ~ICşam ı>oawı "-

Midenize Çabuk, siğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı 
ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler m i:Jelerini tahriş 

ederler ve 

Ekşilik, Hazımsızlık 
AZO 

2·5 lLKTEŞRfN ~ 
HAZIMSIZLICI MiDE EKŞiLiK ve Y ANMA.i>Jll~ 
rir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir şı§e ',,I 
alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul 
MAZON isim horoz markasına dikkat. 

D!kkat ve iYi HAZIM ediniz. ağırlık baş dönmeleri hissederler MEYVA 

Türk · Maarif Cemiyetinin 1 
B .. yük Eşya 
Piyangosu 

ikramiye 15.400 Lira 

Çaklllf a - 12 • 937 Bir bllel blı- 'lra 
Biletler: Cemiyet Merkez ve §Ubelerile Yeni Postahane knrş:sın 
da Erzurum hanında İlan İşleri Bürosunda ve Piyanko bayilcrindı 
satılır. (6553) 

Ten bibi Beledi,~ . 
1 - Motosikletlerin üzerinde idare edenden başkasının binmesine mahsus 

mahal var ise buraya yalnız bir kişi bi nebilir. 

2 - Motosikletin yanma bağlanan saydkar motosikletin kuvveti He müte

nasip olmalı ve fabrikasınca imal ve raptedilen saydkarlar eb'adından fazla 

olmamalıdır. Bir kişilik saydkara bir kişiden ve iki kişiliğe de iki kişiden 
fazla binmesi yasaktır. 

3 - Buna muhalif harekette bulun anlar umuru belediyeye müteallik ah. 
kil.mı cezaiye kanununa tevfikan teeziy c olunurlar. (B) (7253) 

Istanbul Nafia MUdUrJUğUnden: 

2.11.937 Salı gUr.ü saat 15 de lstan bulda Nafia MUdürlüğilndc (2i65,05) 
lira keşif bedelli İstanbul gümıük Muhafaza Deniz merkezi binasında ya.. 
pılncak tamirat i3leri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mııka.vele, eksiltme, bayındırlık i§le ri, genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
proje, keşif hulıisasile buna ınüteferri diğer c\Tak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (208) liradır. 

\muvANTtN PERTEV 

Saç tuvaletinizin en rıu ... 
him bir malzemesidir 

Kepekleri izaledeki mu. 

vaffakıyeti her bir iddia. 
nın fevkindedir 

'-e·· 
1 ırınci sınıf Operatör -

Dr. CAFER TA YVAH 
Umunıt cerrahi vtı sinir, dimağ 

CP.rrahisf mütehassısı 
Paris T rp F akülteai S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik · "Yi.lz, meme, kann bu
ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum 

mütehassısı ~ 

Muayene: Sabahlan M e c c !I n e o 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 

&yoğlu, l'a.raıakkapı, Rumeli Han 1 
._ No. 1 Telefon: .(4086 -

e,HlllPS 461 A 

T U z U Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu, İstanbul 
Yenipostaha:ıc arkasında 

'Nefis ve leziz makarna yemek isterseniz? 

Her Yerde 
İtalyan usulü aafi irmikten yapılall 

r1ARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEYINtZ. 
Ba~lıca bakkaliye mağazalannda sahhr. 

Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 od1· 
- MAKARNACILIK TURK L TD. ŞtRKETl Telefon: 

• İt)~ 

Mürekkepli ve Ku-~un Kateıııle~ 
cep ve masa için ~~ 

yeni Şevron . ~· 
bir haril:' 

Yalnız 

En şık 
Kırtasiyecilerde 

bulunur. 

Tlle· CJ,nklla Pell 
TOLEDO, OHıO, U. S. A. 

. ~ ..,;,,,: .: . ~.~ - -- -... --_.. . . -

VALD 
Lokanta ve Birahanesi 

Eminönü Valde han içinde No. 17. Üç yemekli l::ir Uıbldot 32,5 
Birinciler: Balık, tavuk, et yemekleri. 
İkinciler: Etli, ı.eytinyağh sebze ve dolmaln.r. Börek, makarna ve P 
Üçüncüler: muhtelif tatlı ve mcyvalar. 1 

Ayrıca alaturka yemekler. Ak§amları bol ve nefis mezelerle uc-

• Mut laka c kuyunuz 1 , 

1 IKlYlş tlYıytYı Fa~ırnkasonda~-
ıstan bul da Çaknı:ıkçılarda Ömer Balioğlu Kuş tüyü fabrikasın er ıl' 

mevF.:minin yaklaşması dolayısiyle mÜ§terilerinin sıcak, yumuJ&k ve lı -..,. 
man rahat ku§tüyü, yastıkta yatmaları için fiatbrında m~iın teııf,Ş 
yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yüzile beraber (1) liraya, ~ 
miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve soğuk kış gecelerin~e %30ı1· 
ve ... ·oro-anlar ve yastrklarımız güzel v~ rahat uvku temin eder. Tel· 

J ~ - :/ 

,ı~ 
Mek~eponoeıre, ÇcclYJk veıne 

rtleo Oku o ıon ırektöırDeırı ıne: ,pı' 
Mektep kitaplarınızı almadan •... bir kere eski tanıJ 

" VAKiT ,, Kitabevine iri 
uğrayınız. ilk, Orta, liıe, Yüksek ve Meılek ... Her okuld";J~ 
ırnılı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatını bflf 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz. "' 

Rcutgele yerden almanın ıonunda yanılma, yoralftlllı ) 
kit kaybetme olabüir, üzülebilirıiniz. t,'11 

I htiıaıa her yerde kıymet ver meli: (V AKIT KIT AB 
de mektep kitapçılığında ihtiıaı kazanmııtır. . . 

Kitap üzerine gelecek her ıor guya karıılık verılır. 
1 

ıl"'' 
ADRES: latanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. e 

Vakıt . latanbul. Posta kutusu: 46. , 
• 

Türk Ha va Kuruııııl 
Büyük Piyangos&J 

24. cü veni tertip başlaınıŞ% 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 J~.tı 
Büyük ikramiye: 30.000 Lira0"'

1 c• 
Bundan bil§ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyeltrle 

tsteklilcrin en az (2000) liralık bu iı;ıe benzer iş yaptığına dair gösterecek. 
ıeri vesika nzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu milteahhitlik ve Tica _ 
ret oduı veeikala.riyle gelmeleri (7015), 

her keseye elverişi! 

mükemmel bir Radyodur 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadaı: binlerce kişiyi .zenpeden bu piyanıOJ'& iftiralı: 


