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Fransanın mükerrer teminatından sonra 

Hatay seçinıinde serbesti 
tenıin edilnıesini bekliyor l,lz 
Yeni idarenin icraatı 
Fransanın verdiği · temina
tın değerini anlatacak 

Cemiyeti Garo ve Mille.tler 
komisyonu Genel Sekreteri 

azledildiler 
Vc§l~öy~t -

Ankara, 4 (Hususi) - H alayda vaziyetin .düzeleceğine dair Fransa 
hükumeti tarafından gerek Paris elçimize, gerekse Aılkaradaki sefiri va
sıtasiyle doğrudan doğruya Hariciye 'Vekale tine son günlerde müteaddit 
defalar verlcn t eminabn fiili n eticeleri beklenmektedir. Gcıro değiştiril

dikten sonra vand lar yerine ge tirilirse ve H ntayda seçim tam b ir seı'->esti 
i~indc yapılmağa ba~lanırsa bizim için mesele lkalmıyacaktrr. Bu i tibarla 
Hatay meselesi §imdiki halde -düzelmeğe yüz tubnu§ 'Veya hiç olmazsa 

ir intizar <1 ' i -g" ' tir. 

idare askeri 
makamlara 

verildi 
Antakya, 3 .(A.A.). - Anadolu ajansı. 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Delege Garo tarafından alınacağı ev. 

velki gün bildirılen tedbirler henüz tat

bik edilmemiştir. Garonun bunlan da 

Hariciye Veknlcti Umumi K at ibi, dün Baıvckili ziyaret ederek sen 
vaziyet ihnklunda -gelen malumatı bildirmiştir . 

t ı c · Pr rı ı aı ı a • 1 

1 şılmış olduğundan Fransa hükfunctı Ga. 
ronun bugünden itibaren vazifesinden 

--~---~---~----------------~ k~&~~~mw~~e~i~~~n~-
mandan Koleyc verilmesine karar ver. 

Uç kardeş millet/ 
arasında samimi 

.:dostluk 

rniştir Bu sabah kurnandan Kole işe ba~
lamı~tır. Garo tarafından evvelce bildi. 
rikn tedbirler, kumandan Kole tarafın. ~) 
dan hemen tatbik edilecek ve bunların 

tamamen tatbikini temin için örfi idare 
ilan edilecektir. Gene bu maksatla kayıt 

tezahu .. rlerı· muameleleri evvelce ilan edilen beş güne 
ilaveten üç gün daha tehir edilmi~tir. 

Cam hurrelslmlzle 
darları arasında 

1 J ~ Devamı 12 incide 
ran ve Mısır Hükum· ----------

..... - .... 

Prenses FcvM'iya 

telgraflar teati edildi 
-., 

' 

/ra;ı ll elialıtı 
"------ OS"'" Ynzısı 4 üncüde 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~ 

.......... ................................................. 
Ata türkün 
gezintileri 

vr arü:O aı 
Maırmaı ıra.l <§laı 

<dl@Oaş~oDa ır 
Atatürk dün akşam üzeri saat 17-

dc, yeni Cumhurreisliği yatı ile A-
• dalara katlar bir gezinti yc:ıpmışlar

dır. 

Büyük Önder, Marmarada yaptık. 

ları bu gezintiden akşam geç vakit 
Dolmabahçe sarayımı avdet etmiş

lerdir. Atatürk bu gezintilerinde 
Hariciye Vekilimizi yata kabul bu-

• · yurmuşlardır . ........................................................ 

Pr. Mazhar 
Osman 

Cezair kongres:ndfl 

Söyled i ği nutku 
izah ediyor 

.. 
Hataydaki Fransı~ aelegesi Düriyö fctnı bir r11iistenılckeciye 'Yf!"kT.~e:rık ic. 
raatiyle biitün Hataylıları yıldırmıştı. il!iltcvali ş ilaiyetler üzerine dcği.Jti
rilerelc ycriııe Garo getirildi. Fakat o da bir müddet sonra Düriyö'niin C§i 

olduğunu i.spat etti ve keza o da dcği§lirildi. Şimdi i§ başına geçen zatm 
icraatı kabahatüı şahıslarda mı, yoksa Parisin zihniyetinde mi olduğunu 
bildireceldir. 

Sulhu 
iste iyoruz ! 

it r n·n tavassutunu 
Barselona, Burgos, Roma 

ve Berlin reddettiler 
Dır Yazısı 12 inclde 

~-. -., -- ,_., ~ ~ ~ ._, ,_, ~ --~ 

HABER, şimdiye kadar okuduğunuz tarihi eserlerin en güzelini ve: { 

en heyecanlısını da okuyucularına vermek fırsatını buldu. \ 

~D 413 
Kapifen Teodor Brodeg 

MARMARADA 

' 
' 'E. 13" füı tal•il>iııe memur edilen acstroycr siivan?erinacn Yası/, 
Sccati, Ocmal ve lsmail ka]Jtan1ar Bcrl.-isatvetin güvertesinde. 

Subayların terfii 
kanununda bazı 

değişiklik yapılıyor 
D t·n&z hakkında da teğmeni ten üst 
leğmenıiğe terfi müddeti ü s~n~fe 

İngiliz denizaltısının harikula de maceralarını Bü
yük harp sıralarında Osmanlı donanmasının şimdiye 
ka aı- gizli ka lan faaliyetlerini, Ma rmaradaki d eniz 
facitdarınl vesikala ra istinat ederek anlatan bu eser 

Ayın 11 inde başhyor 
çıkarılacak ' · ,dj Yazan: lR<~lfilm n Va~u~ 

lJIF' Ya:ısr 12 incide _.- Devamı .t üncüde s=-ııuwıur~·-~---..--.-.-------.-.-------ıw-----.-.-----
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lç ve dış 
turizm •• 

Ekonomi Bakanımız Şakir Kesebir, 
geçen gün Kamutayda demişti ki: 

·• ..... Turizm işlerinin programlarını 

ve esaslannı hazırlamak üzere bir büro 
teşkil ettik. Turizmin memleketimize 
temin edeceği menfauti tamamiyle tak
dir etmekte ve bu ehemmiyetle müte
nasip bir turizm politikası takip etmeği 
kararla§tırmıJ bulunmaktayız .. ., 

Ve bu maksatla Ekonomi Bakanlığın
da tesis olunan Turizm tıleri Tetkik 
bürosunun başına Vedat Nedim Tör'ün 
getirilıniı olduğunu öğreniyoruz. Tu_ 
rizmin devlet tarafından bir vazife ola
rak bcnimsenmi§ olmasındaki ehemmi
yet söz götürmez .. Turizm, bizim, için 
büyük bir kazanç kaynağı oluncaya 
kadar, ancak, devletin başarabileceği 

masraf, teşebbüs ve bir merkezi orga -
nizasycna ihtiyaç gösteren bir iştir. 

Meseleyi vuzu ile görelim. Türkiye
miz yarın bir turizm memleketi olmak 
için her bakımdan kabiliyetli, bugUn tu
rist celbetmck için her tUrlil vasıtalar
dan mahrumdur. Şimdiki ştırtlar içinde 
Türkiycde seyahata çıkmak bir turizm 
hareketi değil, atletizme benzer bir 
spor nevi telakki olunabilir. 

iki merhaleden geçeceğiz: 
l - İş Turizm ve dış Turizme hıızır- ' 

bk, 2 - Dış turizm. 
Bir kırç &enedenberi iç turizm, bil. 

hassa yaz mevsimleri İstanbula doğru 

Anadolunun her taralmdan bir akın, ve 
!stanbu1 'etrafı ne ga.rbt Anaaoluda t.Tcn 
gezintileri olarak epey inkişat bulmut
tur. 

Bunu, sayfiyeler arasında nakil vası
talarını, yolları, otel ve klUpleri daha iyi 
tanzim ederek, Marmara denizinde, Ak
deniz ve Karadeniz kıyılarımızda yeni 
gemilerle dolaşmalar hazırlayarak, bil. 
hassa, yerli turistlerle onlar yilzilnden 
kazananlar arasındaki münasebetleri ni
ramlıyarak tamamlamak lazımdır. 

Dış turizm, büyük imar hareketi ile 
mlitenasip olarak, ondan sonra başlıya
bilir. Memlekette kesif bir turist hare
keti görmekliğimiz için, bu uğurda hiç 
olmazsa yirmi otuz milyon liralık bir 
masraf yapmış olmaklığnruz, İstanbul 

planının ana hatlanndan bir ikisini ta. 
hakkuk ettirmekliğimiz, lstanbuldan 
İzmit körfezini dolaşarak Bursa ve Ya
Jovaya ulaıan asfalt yol yapınaklığt

mız, Flory&dan baıka Karadenizde -
mesel! Şile taraflarında • yeni plajltır 

açmamız, abidelerin etraflarını ahıap 

harabelerden kurtararak, merkezlerden 
onlara ılden yollaı, velev şimdiki v;r
hklan ile, rahat geçilir hale getlrmekli
ğimiz, hulasa İstanbul ve Marmara 
havzasının tabii ve tarihi servetlerinden 
herkesi kolaylıkla istifode ettirecek ilk 
prtlan temin etmekliğimiz lazımdır. 

Bunun vereceği neticeler, bize, ı .. 
tanbuldan izmlte gelen a&falt yolu he
men Ankaraya doğru uzatmak, hattA 
onu Suriye hudutlarına indirmek heve. 
sini verecektir; dilşünUnüz, Avrupa 
kıtasının her kögesinden Kt~lreye ka
dar, hiçbir yerde asfalttan çıkmaksızın 
muntazam bir yol! Bu yolun üstilnde 
Küçük Aısya haznesi l Bizim tarihi 
ıehirlerimiz, yazın Marmara ve Kara
den_iz kıyılanmrz, kışın Akdenizimiz t. 

Meksika, yalnız Amerika hududunu 
yerli meraklı şeylere bağlıyan böyle bir 
yolla ıenede 60 mllycndan fazla odolar 
kazanıyor. Aralı:ırmda çıkan petrol ih
tilafından dolayı Birleşik Amerika 
cumhuriyetlerinin en büyük tehdidi ne. 
dir, bilir misiniz? Meksikaya vize ver
memek!. 

Fakat, dediğimiz gibi, ilk devir ha
zırlığını ve tetkiklerini iyi ve tam yap
malıyız. Bu hazılrklardan biri de turist
le mllnasebette bulunmzı tarzıdır. 

Halkı buna alıştırmak ta lazım .. Tu. 
rist, bir döviz haznesi olduğundanberi, 

Kötürüm 
• 

şampıgon 

iyileşti 
Ilk işi, koltuk deynek

leı ini kt smek oluu 

*~''· ....::-~ ....... 

• 

Corciya KoJcman olimpiyat milsaba. 
kalaıında dünya yüzme bıruıcilığuıı ka. 
zanmıştı. Bu Amerıkalı genç kız, Los An· 
cclosa döndüğü zaman, büyük bir se\ gi 
ile karşılandı, bütün Amerika günlerce 
kendisinden bahsetti. Fakat sonra, bir. 
denbire, herkesi müteessir eden bir ha
ber verildi: 

Güzel Corciya kötürüm olmus. .• 
Zavallı genç kız, sanki yüzmedeki ma.. 

haretine nazar değmiş gibi, artık ne bir 
kolunu oynatabiliyordu, ne ayağını ... A
merikanın biltün doktorları eski yüzme 
~mpiyonunu kurtarmaya koşuyorlar. 
Fakat, ilerde iyi olmak ümidi tamamile 
kcsil~mij buluri'n\alda beraber. kızı der
hal Jrurtaranuyorlar ve Côrçiya bir sene. 
ye yakın bir zaman. yatakta kalıyor .. 

Genç kız, artık hayattan tamamile al!. 
kasını kesmiş gibidir. Bütün neşesıru 

kaybetmiş. Meta konuşmasını bile unut
mu~tur. Bilhassa yaz günlerinde denize 
açılıp. balık gibi yüzmek arzusunu du. 
yan ve eski günlerini hcısretle anan Cor
ciya bUyük hir teessür içindedir. 

Onun bu folaketinden. belki kendisin. 
den fazla ıstırap çeken birisi varsa o da 
kendisini Se\ en bir ~ençtir. Con Horbert 
ismindeki bu genç, sıvgilisinin iyi olma
sı için kmn anasından. bahasından ziya. 
de uğraşıyor ve onun bulduğu doktor. 
hakikaten kızı iyi edivor. 

BugQn. Corciya Koleman sanki daha 
bir hafta evvel yatakta yatan kötürüm o 
değilmiş gihi. dipdiri bir şekilde ayağa 
kalkmıştır. Bu mesut günü bOyük birse.. 
vinç içinde yaşıyan Corciya, kendisine 
verilen koltuk de~eklerini testere ile 

kesmi~tir .. 
Corciya Koleman'dan şimdi yeni yüz. 

me rekorlan kırması bekleniyor ... 

-<>--
Haplshanen!n 

yıkılması ihale ~dlldl 
Hapishane binasmm yıkılması işi 

ihale edilmietir. Mukavele tasdik edi
lince mahkUmlar tevkifhaneye nakle
dilerek yıkma ieine başlanacaktır. 

Bazı gazeteler, hapishanenin yıkıl. 
ması işini mimar Cemilin üz.erine al. 
dığını yazmaktadırlar. öğrendiğimize 

göre bu işi üzerine alan, Valide hanı
nın yıkılmasını taahhUd eden Rasim 
Eıkin'dir. Altı bin lira eksik bir Uc. 
retle taanhUd altına giren müteahhid 
hapishane binasını yıktırmaya yakın 
bir zamanda başlıyacaktır. 

pek hassas ve nazik bir hale geldi. Hiç 
bir tazyika, hatta manevi tazyika tı> 

hammül etmez. En sert rejimler bile -
meseHi Almanya ve İtalya ,.. bu husassa 
ve nazik mahliika ka11ı halk ve polisin 
h<ıreketlerini husust kayıtlar altına al
mrşlardır. Bir diğer cihet te §Udur: 
Dı~ turizm, sffrat ve mUtemadiyen 

bir değiştirme ihtiyacı içinde değil, şe. 
birler arasında da asfalt yollar olmadık
ça, drşarıdan ancak, §imdi olduğu gibi 
gemiler içinde takım ttıkım insanlar ge-

HARF.:R - Aksam ~staın 

Kocasının kati/ile 
evlenmek isf İlJor ! 

112 seneye mahuQm onan erkek 
sevgDllsDruBn bu arzusunu 

rred<dlettı 
Hapisanede düğün olmaz l . 

Bu karc..r, kocası, dostu tarafından öldürtilen kadına verilmiştir. 
İngiltere Çaplin ismindeki bir adamın, sevdiği kadının kocasını öldilrtdüğü

nü ve cnun hapse mahkum c,dildiğini, bu işte kendisine yardım eden kadının 
serbest bırakıldığını yazmıştı~. 

Çocuğunu öldüren diğer bir kadın hapse mahk1im edildiği halde, dostu ile 
bir olup kocasını öldürmeye yardım eden kadın·n serbest brrakılması tngilter~de 
tenkitle karşılanmıştı. Herkesin nefret ettiği bu kadın, Alet olduğu cinayetten 
hiç pişmanlık duymamış olacak ki, hapisanedeki aşıkı ile evlenmek için müra
caat etmİ§tİr. 

Fakat, hapisanede bulunan bir adamın evlenemiyeceği gibi, bu i~te ba§ka 
bir müşklll!t ta ortaya çıkmıştır: 

Kadın gebedir ve yakında doğuracağr, çocuk, ölen kocasının çocuğu olmadı
ğı halde, annesinin karnında onun zamanında yaşaıruya başladığı için, o adamrn 
ismini ta~ıyacaktır. Bu suretle, kadın bugün henüz eski kocasının nikihı altında 
bulunmaktadır. 

Meseleyi tetkik ederek bu neticeye varan hukuçular, çocuk ·dünyaya gelme. 
-tikçe başkası ile evlcnemiyeceğinl kadına bildirmişlerdir. 

Diğer taraftan, 12 seneye mahkum elan Çaplin de kadınm kendisiyle ev· 
'enme arzusuna itira zetmekte ve çocuğun babası kendisi olmadığrru eöylemek
tcdir. 

Kadın bugiln dünyada kimse$iz kalmıştır. Yakında doğacak olan çocuğunu 
'Jesleyemiyecek bir haldedir. Bu aile faciasınrn herkesi müteessir eden veya nef
rete sürükliyen son perdesi henüz kaparunamııtır. 

Bir hava muharebeıt... Fakat acaba nerede oluyor?. 
Hayır, ne Çinde, ne ispanyada,.. Inailterenin bir telırinde ... Fakat ,.apı· 

lan, hava hücumuna kartı korunma tecrübeıidir: Şehrin üzerine selen bir 
ayyare, yanım çıkarıcı ve zehirli gaz bombalan atmııtır. Muhafaza teıkilitına 
menıup adamlar, gaz maskeleri ile çalıııyorlar ve ıivil halin kurtanyorlar. 

Diğer reıimde, Londranın hava müdafaaıına kartı kullanılacak balon
lu-dan biri görülüyor. 

Altmış yaşında 
dans şampiyonu 

60 yaşındaki bir adam, on birinci 
defa olarak, Paristeki bir müsabaka
da dlinya dans şampiyonu olmuştur. 

Dans amatörleri arasında yapılan 
bu mtisalJakaya Mister Hit, Mis Neli 
Vud ile beraber iştirak etmis ve bun
dan evvelki on dünya rekoruna bir re. 
kor daha ilaveye muvaffak olmuştur. 

Mister Hit, ayni zamanda, yalnız İn. 
gilizler arasında yapılan amatör dans 
müsabakasında da on üçUncU defa ola
rak §ampiyonluk kazanmıştır. On Uç 
kere ayni işte şampiyonluk kazanan 
olmadığı isin bu da ayrıca bir rekor 
sayılınaktadrr. 

Bu ihtiyar İngiliz eski bir belediye 
reisidir ve dansı 43 yaşm<la öğren. 

mıştir ... 

lir; kamaralarında yatarlar; yemişle

rini bile gemilerinden yerler. Hatta §e
hileri yaya ıdolaşrrlar. Ve faydalan 
memleket görUp biraz ttınımaktan iba. 
ret kalır. 

F. R. ATAY 

AbLoka filmi 
Franko, diplomatlar 
tarafından sansürünü 

istedi 
"Abloka" ismindeki bir !ilme gene. 

ral Franko taraf mdan itiraz edlldlği
nl ve Amerikadaki İtalyan elçisi vuı. 
tasiyle, filmin gösterilmemesi için mu. 
racaatta bulunduğunu yazmıştık. 

Film airketi, '' Abloka'' nın, iddia 
edildiği gibi, Franko aleyhinde olma
dığını, İspanyada geçen1cri bitaraf 
bir gözle gösterdiğini i1eri sürmilş, 

fakat bUyUk bir ihtilafa sebebiyet 
vermemek için filmin gösterilmesini 
muvakkaten geri b;rakmıştır. 

Nihayet, gerek film şirketi, gerek 
Frankonun mümessilleri, filmin, bir 
sansür heyeti tarafından gözden geçi. 
rilmesine karar vermişlerdir. 

Sansilr heyeti Londrada filmi gör. 
miiş ve makas vuracak hiçbir yerini 
bulamamıştır. Fakat Franko, filmin 
İngiliz sansüründen geçirilmesiyle de 
iktifa etmiyerek, bir kere de, ltalya
da ve diplomatlar tarafından sansür 
edilmesini istemiştir. 
Bu ısrar, Holivuddaki bütün sinema-

~ HEZIRAN - 1~ 

KURUN 

Yüzel'ilikler gelince H AS,1N KunH·auı 11a:ıuor: 

Yüzellllikler hakkında yapılarak uma.. 
ml af kanunu memleket için yeni bir siya. 
sl tecrübe fırsatı hazırlıyor. Bu tecrübe 
bir memlekell ve bir milleti kurtaracağız, 
diye bllftkis onu mahvetmek için düşman
la elele vermiş bir takım adamların bey 
nelmllel bir ahitname ile memleket dışına 
atıldıktan ve on beş, on altı sene vatansız 
ya,ndıktan sonra i!An edilecek affı nasıl 
bir kalb ile karşılıracaklarıdır. 

Acaba çıkacak aftan istifade edecek olan 
lar memlekete geldikleri zaman ne yapa
caklar? Biz onlardan hiçbir şey beklemi
yoruz. Yalnız suçlarının affedildillne 
bakarak geçmiş acıların da unululduğunu 
sanmalarını ıstemiyoruz. Zira T!irk milleti 
orrcder, fakat unutmaz. Affedılenlerin de 
suçları, artık affedilmiş olduğunu, fakat 
unutulm:ıdıfjını bilmeleri IAzımdır. 

TAN 

: Hatay işinde ufuk hala 
açılmadı 

A llMET EMiN YAL!ılA.N 11azıuor: 

Hatay işinde ilk gündenberi çok ıarfp 

bir med ve cezir var. İşlerdeki tabJl isti. 
dat, fcnnya doğru gitmektedir. Fakat tam 
kasırga kopacaJı azman ufkun bir köşesin 
deki kara bulutlar daAılır ıibi oluyor. Gü
neşli, Cinıltll bir manzara, bir milddet için 
gözleri ok~ul·or. 

Bu defa da öyle oldu. 36 saat evvel ufuk 
kapkara görünüyordu. Birdenbire Ant:ık

yadon, Pariaten ferahlı, ümitli haberler 
ynğıJı. Görünüşe göre, yeni ve kuvvetli bir 
ccıir karşısındayız. 

Bu acaba eski med ve cezir dalgaların
dan biri ml1 Kara bulutlarla dostluk ve 
barış ıllne,ı arasında çarpışma yarın sc· 
ne devam edecek mi? 

Bizim iyi niyetlerimiz var. Frnnsaı·a 
kar~ı kin beslemlyonıı. Tabll meylimiz, 
her feyl iyiye yormaktır. Kasırga istidat 
Jarından sonra ortatıaın her dilzellşlnde 
şöyle düşündük: "Artık bu defası, bun
dan evvelkilere benzemez ... Bu defa işler 
düzelecek. Yakın farkın hllkran namına 
Fnın- blahnle candan ~lele '.fflrecak..,. 

Fena tecr beler blrlblrlnln arkasından 
f .... 

ıellnee tn~n. çok tabii olarak lhtl~fat me· 
yllteri duyuyor, bir defa daha aldanmak
tan Qrkllyor. 
Fransanın sl\ılerfne inanmayı çok iste. 

rb, fakat şimdiye kadar olon tecrilbelerf
mlı buna lmkln vermiyor. Artık kuru ııOz· 
lere inanacak ıaman geçmi,tlr. Emniyet 
duyabilmek için bu sözlerin mu •e kati 
eserlerini gönniye ihtiyacımız vardır. 

CUMHURIVgT 

Abes bir tavsiye 
B AZI talebeltrln rabıta 1Jakalarına 

karı,maları hddlıtlerlnden gazete -
lerde bahsedilmemesi ve böylece "telkin 
ca~ttırla bulunan çocukların önüne fena 
örnekler konulmamaıı,, f ikrlni ileri IÜ• 

renlere Peyami Safa ceuap vererek diyor 
ki: 

Bu flklr, çlrklnllll ortadan kaldırmak i
çin bQtOn ayoaltn kırmak tavsiyesine beıı 
zlyor. Ayna çlrklnlile teşTik etmez, biJl .. 
klı ondan nefret uyandırır; ve bllAkls, 
makyaJ vasıta~ile, yüzOniln veya kıyafeti· 
nln çirkin taraflarını biraz tashih etmek 
istlyenlerin kusurlannı ıörmelerlne yorar. 

Gazeteler, ancak fena .akaların kahra• 
manlarını alkışladıkları zaman ahlAk bo
zucu telkinlere vasıta olurlar; matbuatın 
bu nevi vakaları, çirkinliklerini belirterek 
ortaya koymaları, ahlftk bozucu dc~il, bl· 
lAkb, ahlak yapıcı tesirlerin sirayetine 
hizmet eder. 

Harbin l\nOne geçmek için harbe dair, 
ha-ıtalılın l\nllne seçmek için hastalığa d•· 
lr bir kelime yazılmaması tavsiye edllebl· 
lir mi? Bu fikir, harp ve tıp fennini ynsat 
etmek gayretinden başka blr şey oıırınt· 
Çünkü yazı billOn ilimlerin en bOyilk ve 
belki de bir tek neşir vasıta~ıdır. 

Telkinin mOsbet rolllnü menflsile J,:orıŞ· 
tırmıynhm. Gazeteler, ne zaman, ders ol"' 
tıısındo hocn!lını bıçaklıyan haydut talcbt
yi, mt'klcbde, anarşinin zaferini kazanıt\11 
gene bir kahraman olarak seUimlnrl:ırsıı. 
fena bir telkinden ancak o ınman endW' 
edilebilir· '-'Ok5n bu SO''SUZ ol!lnnlıırın 

' J . J d• 
Türk cemiyeti ve Türk kllllilrü ortasın 
iğrenç birer ahlAk silprOntilsfi oldukJ:ırın~ 
ve ımrat~orına herkesin tükürmesi 1~:1 :1' 
geldiAinı ynzmnk, onlara karşı en kıı~ 
bir :ı;eınpali uyandırmnı. Röyle olsa:>' 

1
'• 

te e• 
dllnyayı ıslah etmek için bl\tnn gıııe tA• 
rl knpnmak ve bütün kitaplnn yakınok 
zımgcllrdl. 

====================::::;:::;.-:::;::::. 
Fil ... i yapaJl cılan sinirlendirmi§tir. ~ 

studyonun sahibi: bı... 
- DUnyada filmin bir parçasını o.· 

le kestirmeye razı olamam! diye cev 
bıru kat't §ekiJde vernıigtir. 
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Umacı 
aslı 

•• •• •• sozunun 
nedir 

G EÇEN gün bir gazetede bilmü. 
nasebe umacı sözünün nere. 

den çıktığına dair bir yazı okudum. 
Bu yazıda eskiden Türk doktorlarının 
pek acib kıyafetli olduğu yazılmakta 
ve çocukları korkutma}< için umacı e· 
liyor denildiği yazılmaktaydı. Makale 
ye göre eski Türklerde doktorun adı 
Em imiş, işte umacı sözü bu doktora 
verilen emci sözünden çıkmış. Bu ma
himatın nereden alındığını bilmiyo
rum. Fakat her halde nereden alınmış 
olursa olsun yanlış olduğunu zannet. 
mekteyim. Em kelimesi eski türkçede 
i laç demektir. Bundan alınarak emci 
sözü de kullanılmıştır. Fakat bu söz 
doktordan ziyade eczacıya verilebile. 
cek isim olmaktadır. Netekiın XI inci 
asırda yazılmış olan meşhur Kaşgar
lı Mahmudun eserinde (Cilt 1, sayfa 
41) bu kelime mualic yani ilaç yapan 
diye tercüme edilmektedir. Gene ayni 
eserde tabib diye tercüme edilen keli. 
menin türkçede karşılığı Ata sagu>ı'-
dur. (Cilt 1, sayfa 81). • 

Demek eczacı ve doktor kelimeleri
nin Xl inci asırda Türkler arasında 

tamamile ayrıldığı anlaşılmaktadır. 

Maamafih eski devirlerde bu iki mes. 
leğin biribirinden ayrılmadığı gözö. 
nünde tutulunca emci sözünün dokto
ra da verilmiş bir isim olması ihti. 
malden uzak değildir. Yalnız şurası 

ihtimalden uzaktır ki bu söz asla uma
cı sözünü doğurmuş değildir. 
Şu kısa izahattan sonra şimdi biz

deki umacı sözünün aslını anlatalım: 
Eski Türklerde Uma veya daha doğ. 

rusu Umay adlı bir ilahe vardı. Bu l. 
lahe çocukların hamisi idi. Bu kelime 
Orhun kitabelerinde şöyle bir ibarede 
geçmektedir: "Umayteğ öğü.m katun 
kutma inim Kül tiğin er at boldı . ., Bu 
ibarenin bugünkü dilimizde tercümesi 
şudur : "Umaya benziyen annem hatu
nun taliine küçük kardeşim Kül Teğin 
er adını aldı." İşte eski Türk metinle. 
tinde geçen bu keHme ilim adamları
nın dikkat nazarını çekmiş, bu suret. 
le tetkikler yapılmış, neticede Umayın 
Çocuklarr himaye eden bir ilahe oldu. 
ğu anlaşılmıştır. Bu söz bugün dahi 
Orta Asya Türkleri arasında yaşa
l'llaktadır. Değerli ilim adamlarımız. 
dan Pr. Abdülkadir İnan bu hususta 
l'lltihim bir makale yazdığı gibi bu sa
tırların sahibi de bu sözün aslını araş. 
tırmıştır. Rus alimlerinden Verbits. 
kiy Altay ve Aladağ lıigatinde bu sö
ıUn manasını vermektedir. Kelime 
Verbitskiynin verdiği izahata göre 
Çocukları ve hayvan yavrularım hi. 
l'llaye eden bir il~hedir. 

Bu kelime Sanskritçede de vardır. 
Orada da bir ilahe olarak geçer. 

Dil tarihi ile uğraşanlarca malum 
bir keyfiyettir ki kelimeler zamanla 
delalet ettiği manaları kaybederler. 
~ittikçe delalet ettiği mefhum kuvve
tı azalarak ekseriya aksi bir mana I. 
~ade eder. İşte bizdeki Umacı sözü de 

llrada bahse mevzu ettiğimiz Umay 
SözUnacn alınmış olup zamanla mana 
ak· sıne olmu8. evvelce çocukları hima. 
Ye eden bir ilaheyken sonralan ço. 
C~kları korkutan bir nesne kılığına 
gırzniştir. 

\l Burada Umay sözü hakkında uzun 
trızadıya izahat vermeği yerinde bul
h atna.ktayım. Daha fazla tafsilata da 
s~cet Y?~ zannındayım. Çünkü bu hu. 
k sta hızım dilimizde de yazılmış bir. 
aç tnakale vardır. 

1 
....______ Hüseyin Namık ORKUN 

v 
a rşova müsabaka-

l arında dö rd ü ncülü k 
Ve beşincilik aldı k 
Varş 

ilt y ova 3 (A.A.) - Entern<:ısyonal 
l\ı-arışlarının binicilik müsabakasını 

·"an b' :-0ı0 ınbaşısı Hasse kazanmıştır. 
ttlnı~Yalı binbaşı Konorovski ikinci 
l>oıa:~tir. Türk yilzba~ısı Gürkan ile 

llıışlar:. dördüncü ve beşinciliği al · 

; i •' . ., ' ı · 

Bebekle !stinye arasınt!a geniş bir asfalt yol yapılacağı maltmıdur. Yolun geçeceği kısmzlarda bulunan yalılar }'1ktm:ıı caktr. Rumelihisarmdaki mezarlıkların 
geri alınmrmna şimdiden başlanmıştır. 

( $ IE IHI ii I~ ID> IE VIE IMllEIMILIEl~IEif TIE ] ;/(,aB.ec' den :Iacilıe 
................................. 

Ayın onbeşinde 
satılacak emlak 

Emniyet sandığı, borçlarını ödem iyerek 
müracaat e tmeyenlerin emlAklnl 

icraya baş vurmaksızın satacak 
Emniyet sandığının, son senelerde 

emlak terhin ederek borç para alan 
halkın çoğalması ve bunlardan bir kıs· 
mmm borçlarını ödemekte müşkülata 
düşmeleri neticesi oarak bu emlak 
ve borç sahibleriyle yeni bir anlaşma 
yapmak için koyduğu kolaylıklardan 
evvelce bahsetmiştik. Sandığın bu ko. 
layhklardan istifade için borç eshabı
na verdiği mühlet bu ayın on beşinde 
nihayete erecektir. 

Öğrendi~imize göre, birçok emlak 
sahibleri bu kolaylıklardan istifade 
etmek i~in henüz sandığa müracaat 
etmemişlerdir. Bu vaziyet karşısında 
haziranın on beşinden itibaren bu em. 
lakin hepsi satılığa çıkarılacaktır. 

·Adapazarı gezinti 
tre n ler ine rağbet 
Evvelki haftadan itibaren yapılma

ya başlanan Haydarpaşa - Adapazarı 

gezinti trenleri ç:ok kalabalık olduğun. 

dan ve gününde satılan biletlerle katar 

tertibine imkan olmadığından devlet 

demiryolları idaresi yeni bazı tedbir· 

ler almak mecburiyetinde kalmıştır. 

Yeni §ekle göre gezinti trenlerine haf. 

tanın her gününde bilet satılacak, fa. 

kat pazar günleri bilet satılmıyacak· 
tır. 

Osmanlı Bank ası 

tçtimaında Til rkiye 
mUmessl li 

Borsa ve Osmanlı bankası komise

ri İhsan Rifat, önümüzdeki hafta An. 

karadan şehrimize gelerek buradan 

Londraya gidecektir. Komiser, bu a-

yın 21 inde Londrada toplanacak olan 

Osmanlı banknsıı yıllık umumi içti. 
maında hükumetimizi temsilen bulu • 
nacaktır. 

-o--

Rum lisesine t akdi r 
na me verildi 

Hava kurumuna yardım işlerinde i

yi çalıştığı için Fener rum erkek lise. 

sine kurumun İstanbul şubesi tarafın. 
dan bir takdirname gönderilmiştir. 

Yalnız, ötedenberi emniyet sandığının 
satacağr emlak hususi borçlar misillu 
icraya verilmekte ve emlak sahibi te
hiri icra kararı alarak, itiraz ederek 
\'eya borcunu icra esnasında tediye e
derek malının satılmasına mani olabil. 
mek imkanlarına malik bulunmaktay
dı. Halbuki ziraat bankasını iktısat 
vekaletine rapteden ve geçen sene 
neşrolunan 3202 numaralı kanun mu. 
cibince bankanın bir kolu oln emniyet 
sandığına bu nevi emlAkin, devlete o. 
lan borçlar gibi ayrıca icraya lüzum 
kalmaksızın satılmasına mezuniyet 
verilmiştir. Bu hak Hk defa on beş 
hazirana kadar sahibleri müracaat et
miyen bu cmlakte kullanılacaktır. 

Beynelmilel tica ret 
odası için seçim 

Beynelmilel ticaret odası Türkiye 
milli komitesinin üç senelik seçim 
müddeti ikmal edildiğinden yeni ko -
mitenin seçilmesine karar verilmiş -
tir. Bunun için beynelmilel ticaret o. 
dasmın Türkiyede bulunan azaları ile 

hükmi şahısların mümessilleri 27 ha
ziranda şehrimizde bir toplantıya da. 
vet edilmiştir. 27 haziranda beynelmL 
lel odanın, Türkiyenin her tarafına 

yayılmış olan, bilhassa mühim ticaret 
merkezlerimizde bulunan azaları ts • 
tanbula gelerek o gün yaprlacak bü
yük kongre seçimide bulunacaklardır. 

Pariste bulunan beyenlmilel ticaret 
odası merkezi, dünya ticaretinde e . 
hemmiyetli bir mevki sahibi bulunan 
Türkiyedeki milli komitenin faaliye
tine büyük bir ehemmiyet vermekte • 
dir. Bilhassa geçen sene beynelmilel 
ticaret odası birinci ve ikinci reisi ile 
umumi katibinin memleketimize tay. 
yareyle yaptıkları seyahat ve burada 
ki temaslarından sonra merkezle Tür
k iye milli komitesi daha fazla anlaşa. 
rak teşriki mesai etmek imkanını bul
muşlardır. 

Türkiye milli komitesinin, beyne! • 
milel oda vasıtasiyle birçok milletler 
arası ticari meseleler, ihtil8..flar ve 
teamüllerin hallinde erbabı ticaret ve 
sanayiimiz için büyük fayda ve ko!ay. 
hkları görülmüştür. 

Tcınıt@n aımcaı 
sn .ınıemaı yoOdozo 

Hamallar için 
el arabaları 

Nünıuneye uyg u n 
olmıyanlar 
topla nıyor 

El arabalarr talfmatnamesi meriye
te girdiği için zabıta üç gündenberi 
şehir dahilinde yük taşıyan arabalarr 
kontrola başlamıştır. 

Bu kontrol neticesinde, verilen U· 

zun mühlete rağmen faaliyette bulu • 
nan arabalardan hemen hemen dörtte 
üçünün kabul edilen tipe uygun olma
dığı görülmüştür. Polis bu gibi ara.. 
baları toplamaya başlamıştır. Bu su. 
retle iki gün içinde şehirde yüzlerce 
araba toplanmış, bazı arabalara yük
sek ve havaleli eşyalar yüklendiği 
tesbit edilıİıiştir. 
Arabayı itmek için bu yükün arka

sında iki kat iğilmiş vaziyette bulu • 
nan hamal, önlinü göremediği için 
çok defa. seyrüseferi işkal edecek va
ziyetlere meydan vermekte, hazan da 
kaZa.l.ara sebeb olmaktadır. Bu itibar. 
la, bu gibi yüksek ve havaleli yükler, 
badema küçük el arabalarında taşına. 
mıyacaktrr. 

lki aylık müddet ve mühlete rağ • 
men birçok yük taşıyıcıların, belediye. 
nin kabul ettiği nümuneye uygun va. 
sıta tedarik etmemiş veya edememiş 
olmaları belediyeyi yeni bir vaziyet 
karşısında bırakmıştır. Çlinkü elle. 
rinden arabaları toplanan hamallar, 
yeni arabalardan paraları olmadığı i. 

çin yaptrramadıklarmı, bir yerden kre
di temin edemediklerini, yalnız nakli
yat müesseseleriyle onlara mensup ha
malların yeni araba yaptırabildikleri. 
n! söylemektedirler. 
Hamalların bu müracaat ve iddiala

rı tetkik edilmektedir. Bununla bera. 
ber, belediyenin yeni araba yaptırmak 
ve tedarik etmek için yeni bir müh. 
let vereceği zannolunmamaktadır . . 

-Oo-'.-

Ucuzluk milcadeles l 
lstanbulda hayatı ucuzlatmak için 

yapılmakta olan tetkiklere devam e· 
dilmektedir. Alman neticelere göre, 
bu işte mutavassıtların rolü birinci 
derecede gelmektedir. 

Hükumet etin kilosunu 25 kuruşa 

indirmek için bazı tedbirler alm.Jştır. 
Nakliye masraflarında asgari bir ta.. 
rüe tatbik edilerek maliyet fiatı indi. 
rilecektir. 

HükUmetçe ucuzlatılması kararlaş. 
tırılan birçok maddeler arasında son 
defa memleketimizde sebzelerin de u
cuzlatılm\'Jına karar verilmiştir. 

Bu hususta tetkiklere memur edi. 
lenler, sebz.e bahçelerinin istihsal kud • 
retleri, kazançlar ve masraflarını tet. 
kik edecekler, nakliye masraflarını da 
ayrıca gözden geçirerek bu hususta 
rapor hazırlıyacaklardır. 

!PlYISuDaso 

Bazan küçücük bir kağıt parçasr, soluk 
bir resim, kıymetine paha biçilmez bir 
tarih vesikası olur. Bu bakımdan hırda
vatcılarla sahhaflar, içlerinden ağır ağır 
geçilecek, tozlu kitapları, kağıt ve eski fo 
toğraf yığmlan dikkatle kanşt.mlacak 

iki çarşıdır. . 
Bakınız, dün sahhaflardan geçerken, 

ahbabım olan bir kitapçıya uğradım, 

delidolu, fakat birinci smıf bir iş adamı
dır. Sanatinin aşıkı olan bir kitabı ehli· 
ne sattığr zaman zevk duyan ,.e bazan 
eline geçen orijinal, küçücük vesikaları 
hediye etmek nezaketini ve lütufkarlı· 

ğmı gösteren bu sevimli adam, satın al· 

dığı "Takvimi Vekayi.. ve ''Ruznamei 
Ceridei Havadis,. koleksiyonları arasında 
çıkan bir yıbrm kağıt parçasını karıştırı
yordu. Beni görünce, ''sevdiğin, aradığın 
şeyler,. diye hepsini önüme serdi. 

Dün kendisinden aldıi;;Tffil beş on kağıt 
parçası, benim için tamamen meçhiil bir 
''İzrethl Selim beyefendi hazretleri,.nin 
günlük mutfak masrafı kağıtları ile ev 
halkının harçlık ve masraf kağıtları ıre 

terzi masraf pusulaları idi. Bu beş on 
kağrt, elli yıl evvelki zengin ve kalaba· 
lık bir Türk ailesinin yaşayrşmı bütün 

canlılğı ile gözönüne getiriyor. Buraya 

bu "İzzetlt1 Selim Beyefendi hazretleri· 
nin 1300-1301 yıllarına ait bir senelik 
terzi masrafı pusulasını naklediyorum: 

lçi ipek astarlı fasüne redingot 
Arabacı için bir takun es\•ap 
Siyah çuha üniforma setire 
1 Fasüne redingot 2 tane ala 
Kazmir pantalon 
Ala Kastor caket 
Pardesü ile fanil! caket şerit ve 
düğme tamirleri 
1 Vatalı palto · 
Kapı oğlanına bir takım hazır 

400 Kr. 
550 .. 
425 " 

750 " 
275 " 

35 ,, 

400 " 

esvap 100 ,, 
Harem kahyasına şayak pantalon 70 ,, 
1 Açık renk kazmir pardösü, 1 
siyah kazmir pantalon, 1 yelek, 
1 pike yelek 550 " 
Eski perdösünün kordela tamiri 20 ,, 
3 pantalonun sökdürülüp yeni 
baştan darlatıp di.ktirilmeğe ve
rilen terzi parası 40 .. 
1 beyaz ipekli kumaştan caket, 
1 yelek 175 " 
1 mavi fanila pantalon 1 yelek 50 ,, 
l beyaz fanila pantalon 
2 mavi Çin fanilasr caket 
l ipek kumaştan caket 
Ahmet ağa için fasüne caketli 
bir takım esvap 

90 il 

250 " 
125 .. 

325 .. 

46,30 " 

Altm para ile ve bir lira 100 kuruş iti
barile 4630 kuruş ile kapanan bu terzi 
pusulasında haremin esvap masrafı dahil 
değildir. Zira haremin kadın terzisinin 
pusulası da aynca gelecektir. ''tzzetlu 
Selim Beyefendi hazretleri,. ile arabacı
sının, kahyasının. bendelerinden bir Ah· 
met ağaşmrn ve bir kapr oğlanının giyim 
kuşam masrafının bugünkü karşılığının 
ne tutacağını da okuyucularım ve bilhas· 

l 
sa onlann içinde de terziler hesap etsin
ler; Belki biraz insafa gelirler. 

Re§al Ekrem KOÇU 



4 

iÇER-"-, 

• Maarif kadro komisyonu haziran so
nunda Ankarada toplanarak, orta tedrisata 
aluıacak yardımcı öğretmen adedini tcsblt 
edecektir. İlkokul öEjretıncnliğinden imli. 
han vererek orta okul öğretmeni olanların 
~a ihtiyaca kıifi gelmfyece~i anlaşılmakla
'dır .. 

• Gümrük müfettişlerinden Rair ve in
hisarlar iktisat işleri mtidtir muavini İh
san Pozan teftişlerine devam etmektedir
ler. Dün Çubuklu saz antrepoları lelkik o. 
Junmuştur. 

• İnkılap kütüphanesindeki eserlerin 
tasnifl bilmiş, kataloğ vücuda getirilmeye 
başlanmıştır. 

• Tekaüde sevkedilecek öğretmenlerin 

listesi hazırlanmaktadır. Bu sene tekaüde 
cıkacakJarın ekserisini köy öğretmenleri 
teşkil etmektedir. 

• Maarif vekaleli okullardaki imtihanla
rın neticesi üzerinde, talebenin çalışıp ça 
lışmadı~ıııı lesbit edecektir. Bu sene ilk 
okullardan GOOO, ortalardan 3.000 liseler 
den 'le 2000 !aleme mezun olacaktır. 

• Yoksul çocukları himaye heyeUeri ilk 
okullardaki himnye vazireti iizerlnde gö
rüşmektedir. Gelecek ııene için yardım 

şekilleri leslıit olıınacaktır. 

• .Kırşehir felAketzedclerioe yardım için 
Fener Rum erkek lisesi öğretmenleri 37 li
ra. rolebesl 10 lira vermişlerdir. 

ı • Adliye terfi listesinin bu ayın ortala-

trına doğru '·ekaletçe tasdik edilmc5i bek
lenmektedir. 
• • Üçüncü umumi müfettiş Tahsin Uzer 
yarın "Tarı,. vapuru ile TrabT.ona vazifesi 
t.başına gidecektir. 
1 • Belediye temiz ve iyi bir halde bulu
nan sebilleri kiı aya verrniye baş1amıştır. 

• Eminönü meydanının açılması için 
belediye tarafından Bektaş hanı da istim. 
lak edilmiştir. Buranın da yıkılmasına 
yakında bn1lannc11ktır. 

• Flory:ı deniz köşkü maliye tarafından 
nelediyeden 370.000 liraya almmı_ş ve milli 
saraylar müdiirlüğüne verilmiştir. Bunun
la beraber belediye oradaki :reni inşaata 
gene de\·am edecektir. 

••"i. • Deniz gedikli Erbaş okuluna talebe 
kaydına 1 hazirandan itibaren başlanmış.. 
br. Kayıl işleri 20 temmuza kadar devam 
edecektir. 

• B~ikla5taJd ıhlamur mevklinio, tarihi 
bir mesire yeri olduğu halde mi111 emlak 
idare~inden burasını salın alım ~ahsın 
sığac;l:ırı kesttğı göriilmüştfır. Müzeler idare 
si buranın korunması için müracaatta bu
lunmuştur. 

. • Yun:ınislandıın yarın şehrimize :'l'ÜZ el
li Idşilik bir seyyah knfilesi gelecektir. 
Banlar nr:ıc;ında rnebu~lar, eski naıırlar ve 
tikcarl:ır vardır. 

• Zcytinrası tüccarlan dün bir toı>lantı 
yapıır:ık ihracata :zararı dokunan bazı 

hususl:ır:ı çare bulunmasını görüşmüşler
·dir. Vrrıten karara göre, yağların üzerine 
cinsleri y:ızılncaktır. · 

• Yerli mallar sergisinin 22 temmuzda 
açılıp 7 ağustosta kapanmasına knrar ve
rilmiştir. 

• Ziraat veUtctinia .Macaristand::ın al· 
dığt 50 damızlık kısrak şehrimize selmiş. 
tir, nura<lan muhtelif vilAyellere sevkoJu
nncrıklır. 

• Müzeleri geT.en seyyahlarn kolaylık ol
mak üzere eskf eserler müzesi ile Topkapı 
sarayı müzesinin önüne birer posta kutusu 
konulacaktır. 

• İnhisarlar idaresinin haziran başından 
itibaren tJtbiki mukarrer olan kadrosu 
temmuzda tatbik edilecektir. 

• Tophnne • Kımıköy tramvay yolunun 
tamirine yakında başlanacaktır. Taksim -
,Tünel haltındakj !amir de bu batta bite
cektir. 

• Tarihi kıymeti halı bir \'Ok. hamnmla 
rın :nkıldı!ıını gören müzeler idaresi, bu 
gibi hamnmlarm himayesi için ·vergiden 
muaf tutnlmasını istemiştir. Maliye veka
leti vaziyeti tetkik etmektedir. 

• l\fu~la Yilayefi dahiilndc tiH!ln mah-
~ulü geçen :rıla ı;öre azdır. Bu yıl rekolte 
5 milyon 900 bin kilo ltıhmln edilmekte. 
'dir. Dütiin vi!ôyet dahilinde 10 bin 55 hek 
tnr tütün ekilmiştir. Kuraklık devam eder 
se rekolte i neceklir. 

• Bu akş:ım Beşiktaş halkc•·inde Üni-
versite profesörlerinden Mu~tııfa Şekip 
Tunç tarafından Ruhiyafa dair mühim bir 
konfc"ans verilecek ve onu takiben milli 
piyes lenısil edilecektir. 

Bcyol;lu dördiincil sulh hukuk hakimli. 
ğinılcn: 

Bcyoğlunda Çöpçekenler soknk 31 nu
marada oturan Nisa tarafından Ileyo~Iun
da Kartal sokak 6 No. da oturan Mnbar!!k 
Delav,ok aleyhine ikame edllen ı;ulh f('. 
şelıbU~il (lavaııının muhakemesi csnasrndu 
muhakeme gfinü davacı gelip davo edile
nin iknmctgiılıı mahalli zahılasında yapı
lan tahkik:ııt:ın anlaşılmakla dava ediknc 
gazele İl(' llan<'n tebligat y:ıpılmao;ına kn. 
rar vorllmiş olduğund.ın muhnkemc günü 
•n 1-7-933 tarihine mü~ndlf salı günü 
saat tı de dava edilen Mübnrek Delwşo. 
kun Be:rnftlu ı!!Srıfüncii ~ıılh hukuk mahke 
mesinde hazır bulunması lcblip,at makamı
na kaim olmak üzere il5n olunur. 

DIŞARDA: 
• Ameria reisicumhuru Runeıt, Ameri

kanın bir çok şehirlerinde eski binaların 
yıkılarak yerlerine ucuz yeni evler 1·apı?~ 
ması için 57 milyon dolar tahsisine me
zuniyet veri im iştir. 

• İngiltere hariciye nazırı Lord Ualitab 
dün Fran~a büyiik elçisini kabul ederek 
pnı;kalya ıırlfcsinde umumi vaziyeti ken
disile gözden ~ec:irmişlir. 

• Amerika hariciye nezareti matbuata 
verdiı:!i bir lebliğıle İspanyada ve Çinde 
sivil halkın tayyarelerle bombardıman e. 
dilmesini şiddelle tnkbih eylemektedir • 

• Lord Plimut Fran~a ve İtalya büyük 
elçilerini k:ıbul etmiş ve ynkınrla toplana· 
cak olan tali komitenin müzakereleri hak
kında ~örüşmlişllir. 

Gittikce 
gençleşen 
bir adam 
D@l!<torDaıırn 

haıyıret üçH lfll©'Je 
l?>o ıra ~'lto 

!ngilteredeki bu garip adama "tersine 
büyüyen adam,, ismi verilebilir. Çünkü 
56 yaşındaki Alfred Frederik gittikçe ge. 
nişlemektedir. 

Alfred Frederik bir işçidir ve çalıştığı 
fabrikadaki bir kaza neticesinde vaktin.. 
den evvel ihtiyarlama hastalığına uğra. 
mıştır. Bundan senelerce evvel vulrua ge
len bu hadiseden sonra Alfred fabrika. 
dan tazminat almış ve adeta 75 lik bu 
ihtiyar gibi bir köşeye çekilerek yaşamı. 
ya başlamıştır. 

Kaza neticesinde adamcağızın saçları 
birdenbire ağarmış, yüzü buruşmuş, ar. 
kasında kanburu çıkmış ve elleri titre. 
meğe başlamıştır .. Bir iki gün içindeki 
bu değişiklik o derecedir ki, sokakta ken. 
disini gören eski arkadaşları tanımıyorlar 
bile .• 

Fakat, bugün ihtiyar Alferd taliin baş.. 
ka bir cilvesi ile karşılaşmıştır. KendisL 
ni vaktinden evvel ihtiyarlatmış olan ka
der ona şimdi de, kimseye nasip olmıyan 

bir nivet vermiş, adamı gittikçe gençleş. 
tinneğe başlamıştır. 

Alferd Frederik bugün, herkes gibi gün 
geçtikçe ihtiyarlıyacak yerde, gençleş. 

mektcdir: Saçları koyula}'!Yor, yüzünün 
buruşuklukları gidiyor, vücudu doğrulu.. 
yor ve tam manasile gençleşiyor ... 

Bu hadise her tarafta büyük bir alaka 
He karşılanmış, bilhassa doktorları hay
rette bırakmıştır. Bunun, kaza netice. 
sinde vazif e~ini yapamıyan bazı guddele. 
rin, tekrar faaliyete geçmesinden ileri gel 
diği zannediliyor. 

Alfred Frederik bu mucizeden mem
nundur. Fakat fabrikanın, kaza neticesin
de kendisine verdiği tazminatı geri iste. 
mesinden korkuyormuş ... 

--o--

Çan!<ırı ve 
lzm!rde zelzele 

o!du 
Yeniden bir c;ok 

evler yıkıldı 
İzmir, 3 (A. A.) - Bu sabah saat 

5 i 10 geçe devamsız fakat şiddetli 

bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasarat 
ve zayiat yoktur. 
Çankırı da 
Çankırı, 4 - Dün gece tekrar şid. 

detli bir zelzele olmuştur. Saat 20,30 
da olan bu zelzele bilhassa Ilgaz ve 
Bayraklıda fazla hissedilmiştir. 

Zelzele neticesinde Mes'ud Ören kö. 
yünde birçok evler yıkılmış, Aktaş kö
yündeki bütün sular kurumu.stur. 

Felaketzedelere yardıma derhal ko. 
şulmuştur. Vali vekili Servet Kızıl -
kan, llgaza ve civar köylere giderek 
vaziyeti tetkik etmiştir. 

Yapılan tetkildere göre, Çankırıda 
zelzele her yirmi senede bir görül -
mektedir. Mesela, 1297, 1317 ve 1334 
senelerinde şiddetli zel7.clcler olmuş • 
tur. 

Satılık ev 
K:ıdıköyünde Raharlyede Süleyman pa

ş1 sokn~ınc!a 20 numnrnlJ ev satılıktır. 

ki yağlı boyalı, bahçeli 'e nezareti fe,·
kaladeyi havidir. İçindekilere müracaat. 
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Pr. Mazhar 

Osman 
Cezafr kongresindA 

Sliyledlğl nutku 
ızah ediyor 

B8"" Ilaşt11rafı 1 incide 
gin bir anın.la uırnyan bir muharriri
miz, - bu hali sinir hekimine izaha 
mahal yok - bunu dünkü Haberde çı
kan bir yazısına mevzu yapmış ve hu 
sabah aldığımız cevabdan sonra .. nıa. 
dık ki yazı mümtaz sinir hekimini si. 
nirlendiren bir çeşni almıştır. 

Üstadı tatmin edelim: 
Akrl ve sinir mütehassıslarının dört 

beş kongresin~ birçok emsaline veril. 
mekte olan yol parası ve saire gibi bir 
şey dahi almadan, Türkiye adrna iş

tirak eden Mazhar Uzman'rn Cezair 
kongresindeki huzuru da Türkiyeyi en 
yüksek salahiyetle temsil ettiğinin da. 
ima beklenen delillerini getirmiş, ve 
ilim ilemirun vakar taşan muhiti için
de muvaffak tebliğleriyle Türk sesi. 
nin eski Türh yurdlarında en iyi akis 
bırakacak surette duyulmasına hiz.. 
met ederek Türk hekimliğine, dolayı
siyle Türklüğe §eref vermiştir. 

Nutukta kongreye iştirak su. 
retiyle gösterdiğimiz alakayı Fransa
ya karşı Türk sempatisinin bir nişa. 
nesi olarak göstermek, medeni bir u. 
yamklıkla kımıldıyan Cezairi Fı ansız 
topraklan arasında görmek ve bu ye
ni hareketin tarihini Fransız idaresine 
mal etmek, hususiyle öyle bir mera. 
sim töreninde en tabii sözlerdendir. 
~u sözleri böyle bir günde ancak 

(l~e siz Fransıziar, size bu kadar 
st'!mpatik olan Türk münevverlerini 
hayal sukutuna uğrattınız) demek için 
hatırlamış oluruz. 

Gazetede çıkan yazının (garez} i 
bundan başka. bir şey olmıyacağma 

şundan kaniiz ki, üstadın hizmet ve 
kıymetini tanımak ve buna hürmet 
göstermekte umumt bir ittifak vardır. 

Nutuk muahazesinin kendilerini in
citmiş olmasından müteessir, ancak 
bu hakikatleri tekrarlamaya fırsat 

vermiş olmasından müteselli olarak 
mektubunu koyuyoruz: 

"Dünkü gazetenizde Niz m "'ddin 
Nazif imı.asiyle Cezair emrazı nklive 
ve asabiye kongresinde söylediğim 
bir nutku tenkid eden uzun bir ya~J 
gördüm. Bu yazının herhangi gareı. 
liarane ve mehinane bir maksada hiz.. 
met etmekte olduğunu anlamak için 
oerin düşünmeğe hacet yok. Makale
nin ve nutkun istenilen yeri alınmış, 
~iğer kısmı da istenildiği gibi tercüme 
edilmiş ve indi tefsirler yürütülmüş!.. 
Böyle olmakla beraber bu kısım bile 
yazanın tefsirinden ve izahından büs. 
bütün uzak bir manada ... Bir nüsha
sını size de gönderiyorum, okuyunuz, 
ve izah ediniz. 

Mesele şu; her sene olduğu gibi 
lrnngreye hUkumetimden bir delege is
tenmiş, beni de şahsan davet etmiş. 
l"r. Lütfen hükiimetim kendi masra. 
f ımla edeceğim bu seyahatte bana de
lf'gelik şerefi manevisini bahşetmiş, 

Her kongrenin ilk açılış güııüne "se. 
ans soloııel,, denilir, reis azayı ve ec
nebileri bir nutukla selamlar. Sonra 
b.er memleketten bir delege alfabe sı
rasiyle çağrılır, kürsüde cevab verir. 
P·ulunduğu memleketin güzelliğinden, 
medeniyetinden, misafirperverliğin. 

den bahseder. Kendi memleketinin bu 
misafirperverliğe karşı duyduğu sem. 
ratiyi anlatır. Meslekdaşlarmdan, 

üniveısitesinden selim getirerek kür
ı:üden iner. Ben de onu yapmışım, bu 
matbu yazımı binlerce doktor oku. 
muş, Kültür ve Sıhhat Bakanlıkları 
görmüş. İki ay evvelki Fransa'ya yev
mi gazetelerimizin gösterdiği nezaket 
benimkinden yüz kat ziyadeydi. Son
ra Fransanın kültür ve hekimliğinin 
pek yüksek olduğunu söylemek yalan 
mı, kabahat mi? 

Binlerce talebemiz oradan 
feyz alıyor, bana ta'n ve teşni eden de 
irfanının mühim bir kısmını Fransız 
lisaniyle yazılan kitablara. medyun
dur. Ben politika adamı değilim, öm. 
rümde siyasetle uğraşmadım, nutkum 
oa siyasi değildir. Hekimliğe ait bir
~ok güzel şeyler gördüm, onları b"
ğendim, söylediklerim bunlar, •rıb 

kongresinde söylenilen hekimce söz
Jerdir. ' 1Hazze ma safa de'a ma keder.,, 

Ayni makalede TUrklerin islamdan 
evvel ve sonra hekimliğe ve tababeti 
ruhiyeye hizmetlerinden uzun uzadıya 

ç kardeş millet 
arasında samimi 

dostluk tezahürleri 
Cam hurreisimizle lran ve Mısır Hilktim

teatl edildi darları arasında telgraflar 
.Ankara. 3 (A.A.) - Iran Veliahtl 1 

ile Mıslr kralının kız kardeşinin ni~ 
şanları mlinasebetiyle Reisicumhur j 
Atatürk, Rıza Şah Pehlevt ve Kral ! 
Iı'aruk arasında aşağıdaki telgraflar 'ı 
teati olunmuştur: 

Ala Hazreti Hümayun Riza ~ah j 
Pehlevi Şehiıışahı !ran • Tahran • 
Çok kıymetli kardeşimin oj!;lu Al-

tes İran \'eliahtı Hazretlerinin Mu

Hemşireleri Altes Prenses Hazret
leriyle biraderimiz Şehinşah Hazret
lerinin oğlu Altes tran Vellabtı Ha~-
retlerinln nişanlandıkları mesut ha
berini öğrenmekle bahtiyar oldum. 
Şarkrn iki mühim devletinin taci-

darları arasında. bu suretle sihriyet 
teessllsünil ı)ark aıemi için yeni blr 
ikbal mukaddemesi addederim. 

Bu hayırlı münasebetle tebrikle-
jeste l\lrsrr Kralı Hazretlerinin hem- rlmin ve cıa.adet temennilertmin tak:~ 
ştrclcri Altes Prenses ile nişnnlan

dıklnrı mesut hnherini öğrenmcJ.-lc 

çok unhU~·nı· ol<lum. 
Şarkın hli~iik bir de,•letinln ha!;'ına 

sa:ıdcthahş olan zntı bümnyunları 

ile diğl'l' mühim bir dC'l'letln haşmet-
. 1iı htil<ümdnl'l tırnsrmln bu suretle 
hnsııle gelen sıhriyet.in Şark alemi 
i<:in .reni bir ikhal clcvre~inl müjrlc
lcdiğinc kaniim. 

nıı hayırlı vesile ile derin saygıla
rımı tnk<lim 'f'C memleketıcriıniz a
rasrnıfakl sıkı Jrnrdeşlik bağlnrrnı te
yit ederim. ATATC lK 
Reisicümhur Atatürk Hazretlerine 

l'eliahtm Prense!; Fen;iyc Hon: m· 

la m~anlıınması dolayısiyle "'" ş;e. 
lanslıırnıın tebrik tclgı·afnnmclerınJ 
alarak son derece memnun oldum. 

İbraz Imyuralau samimi \'C meçed

detArniz ihtisnsata kalbi teşekkürle· 
rimi sunarken nraclııld dostluk \'0 

mcn~dclct rabrt:ı.larmın Şark millet
leri ıneyanmclnki münasebet ve a
hen~l teşyid eyleyeceği ünılt ve k~ 
naatiııi arzeylerlm. Fırsattan blllsti
fade sonsuz se,·gilorimi ve siz SA)·ın 
karclcşimin saadetini ve dost ve kıır
deş memleketin tealisini öz candan 
dilerim. 

Muammer Eriş 
Meellslo dünkü 

c-elses1nde 

em~n eti 
Ankara, 6 (A.A.) - B. M. Meclisi 

bugün Hilmi Uranın başkanl::ğmda 

toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip Anka
ra mebusluğuna seçiJmjş olan Muam
mer Eriş andiçmiş ve Esad Saygan 
(Bursa) nm vefat ettiğine dair Başve
kalet tezkeresi okunmuştur. 
Aya~a kalkılmak ve bir dakika sü

kut edilmek suretile müteveffanın ha
tırası 'taziz edildikten sonra Ordunun 
Nanelü köyünden Hüseyin oğlu Meb. 
met Ifarahar .. .amn ölüm cezasına çarp
tırılmasına, J..~·ara ~hri otoma:tik te
lefon kanununun bir maddesinin de
ği&tirilmesino aıt kanun layihalariyle 
resmi dairelerde elektrik tenviratmın 
tahdidine clair kanun layihasının red
di hakkındaki bütçe e&t:ümeni mazba
tası mlizakere ve kabul edilmiştir. 

Gene bugünkü toplantıda emekli 
binbaşı Ş.lkrü Aytuğ'un cezasının af
fı hakkındaki adliye encümeni mazba. 
tası müzakere edilerek reddoJunmuı; 

ve askeri memurlar hakkındaki ka -
nnnda tadilat yapılmasına ait kanun 
layihasile devlet hava yolları umum 
müdürliiğü teşkilatına, kültür Bakan
lığına bağlı Ertik okul1arı mlitcdavil 
sermayesine ve Afganistan ile müna
kit muhaclenet ve teşriki mesai mı:ıa
hedenamesinin mcriyet müddetinin 
temdidinc ait protokolun tasdiki hak
kmdaki kanun layihalarının birinci 
müzakereleri yapılmıştır. 

B. M. Meclisi Pazartesi günü topla
n:ıc~klır. 

h:ıhsettim, bunlar kasten meskut ge. 
çilmiş... Hulasa bu makale otuz dört 
senedir memleketin irfan ve sıhhatine 
çalışan kıymetli, kıymetsiz bir ada-

mın hayatından daha mukaddes §erefi
ne tecavüz maksadiyle yazılmıştır. 
Bunu ayni sütunda dercetmenizi rica 
ederim.,. 

Dr. Mazhar UZMAN 

dimin! sıı.mlmt hürmetlerimin beya-
nma ve memleketlerimiz arasında 

çözülmez kardeşlik rabıtalarının te~ 
yidine vec;IJe ittihaz ederim. 

ATATÜRK 
Kemal Atatürk Oumh.u.rrci.si 

• Ankııra. 
Kızkardeşim Fevziye lle Altes t

ran Veliahtı Hazretlerinin nişanlan
maJarr münasebetiyle vaki oıan lü

tufka.r tebrlklerinlze fevkalAde mü
teha..c;sls olarak hararetle teşekkür 

edorlm. 
Şark mtuetlerinl blr!birlerine bağ

Iıyan kardeşliğin daima daha ziya
de kuvvet bulduğunu görmek husu
sundaki temennnerlniıe biltün kal
bimle iştirak eyler ve bu vesileden 
sevinçle istifade ederek samımı dost
luğumun ifadesiyle birlikte şahsını
zın saadeti ve sevgili mllletime me
sut btr şekilde bağlı kahraman Türk 
milletinin iy!Hği hususundaki hara
retli dileklerimi teyit eylerim. 

ICRAL 
FARUK 

Çakı ile yar.atamup 
Dün sa.il 17 de Küçükpazarda, Pa... 

zar Ali paşa hanında oturan Mahmud 
ile Baltacı handa. oturan Necib biri
birleriyle kavga etmişler, evvela yum
rukla. ba.şlıyan. kavganın sonunda Ne. 
cib çakısını çekerek Mahmudu kolun. 
dan yaralamış ve bu sırada etraf tan 
yetişenler kendisini yakalamışlardır. 

Yaralı hastaneye, SUGlu da karakola. 
götürülmüştür. 

Taşla yaralamış 
Dün Bakırköyünde bir kadın, bir 

erkeğin başını taşla yarmıştır. Bakır

köyünde, Sakızağacında oturan 48 
yaşlarında Yani ile, ayni caddede otu. 
ran Cebrail kar1sı Naime kavga et .. 
mişler ve Naime sözle hırsını alama
yınca eline geçirdiği bir taşla Yani. 
nin başını yarmıştır. ı 

Fırça ile yaralamış 
Beyoğlunda Perapalas otelinde çalı+< 

§an Aziz ve Ahmed isminde iki hr.~ 

deme biribirleriyle kavga etmi~ler ve 
Ahmed arkadaşının başına fırça ile 
vurarak yaraladığından hakkında za .. 
brtaca takl~ata başlanmıştır. 

SllAh atmıf 
Evvelki gece Paşabahçe halkı, Tepe

köyünden gelen siHfü sesleri üzerine 
birdenbire telaşa düşmüşlerdi. Yapı • 
lan tahkikat neticesinde bu silahla • 
rın Tept>köy sırtlarında oturan 16 ya• 
şmda Yusuf tarafrndan eğlence için a· 
tıldığı anlaşılmış ve Yusuf hakkında. 
takibata başlanmıştır. 

Tehdit elmi' ve döğmUf 
Şehremininde oturan Mahmud, po

lise müracaat ederek şoför Naci tara· 
fmdan döğüldüğü ve tehdit edildiğini 
söylemiş ve yapılan tahkikat netıce- 1 sinde suçlu yakalanm1ştır. 

Tabanca ç ekml• 
Dün saat 13 de, Feriköyünde otıl• 

ran Refika polise müracaat ederek, 
ayrı oturduğu kocası Mahmud tara • 
fmdan tabancayla tehdid edildiğirıi 
söylemiş, bunun üzerine aranınaY" 
başlanan Mahmut, biraz sonra· taba.Jl' 
casiyle beraber yakalanmıştır. 

Dayak atan hamal kAhya • 
Köprünün Kadıköy iflkelesinde lııY 

mallar kahyası Fuat, ayni iskeled
6 

hamallık eden Süleymanı döğdUğiill' 
den, hakkında takibata başJan01ıştıf4 



4 HEZlRAN - 1938 

2J{)qfll değilmi? 
Dkn blını oamba 
neıreye aısnUdı? 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
Bundan birkaç gün önce (Haber) 

Istanbula yeniden iki bin limba asıl
dığını yazıyordu. tstanbulun karanlık, 
lambasız ve seyrek l!m balı sokakları. 
na. yeniden 2000 lamba asıla.cağını za.. 
ten ne zamandır duyuyorduk. Bu de
fa da Haberde bu havadisi okuyunca 
sevinclik. Fakat, ertesi gün bu aevin. 
cinıiz pek boşuna çıkmış oldu. Çünkü 
bu iki bin lambadan on b~. yirmisi
nin muhakkak asılacağı yerler olan 
bizim geçtiğimiz zifiri karanlık yollar. 
da bir tek bile lamba göremedik. Bu 

1 

decliğim yollar elmdiye kadar bqta 1 
sizin gazete olmak Uzere diğer birkaç 
gazetede, birkaç yıldır, müteaddld de. 
falar liımbasızlıklarından şildyet edi
len Edirnekapı dışından Savaklara., 
EyUbe, Münzeviye ve Topçulara giden 
yollardır ki bunlardan Edirnekapı • 
Eyüb yolu bilhassa. bu gün İstanbu-

• lun en işlek, en milhim yollarından bi. 
ridir. Her gün Uze.rinden yilzlerce 
mektepli, memur, amele ,işçi, kadm ve 
çoluk çocuğun mutlaka. geçmek mec. 
!buriyetinde olduğu Edernekapı • Eyüb 
yolu nala böyle kapkaranlık dururken 
acaba bu iki bin lftmba eehrin nerele
rine asıldı dersiniz? Halbuki bu iki 
bin lambadan yalnız on beş tanesi bu 
yola asılacaktı. 

Daha gUneş batar batmaz etrafta.. 
ki servilerden simsiyah kesilen bu çok 
i§lek yolu b~ kadar ihmal etmek hiç 
de doğru bir şey değildir. Demek ki 
bu yoldan geçmek mecburiyetinde ka
lan kaclm ve çoluk çocuk, tıpkı eski 
zamanlarda olduğu veçhile akşam eza
nı okunurken tavuklar gibi evlerine ka 
p:ı.nmalr, öyle mi? 

Belediye ve EyUb kaymakamlığmm 
'bu çok i§lek yola artık üvey evlad ve 
ya ahretlik kız gözüyle bakmamasını 
ve buranın lambalarmm da. talnlmaar. 

m rica ederiz.,. 

HABER - 1\lCeam poıtaa 

IM~~E~I 

Turizm polisi ' • 
Bu çok f agdalı teşkilat bizde kurulmalıdır 

Bir kaç gün ev. 
vel, Sirkeci ve 
Haydarpaşa gar
ları ile Galata nh 
tnnında tesadnt 
edilen bazı sefil 
kıyafetli insanlar. · 
dan bahaetmif .. 
tim. Bunların ki. 
mi kolunda, kimf 
yakasında veya 
kuketinde bü • 
yük lstanbul o • 
tellerinin firma.
tarını dolaştın • 
yor, vagonlardan 
gemilerden çıkan 

seyyahlar bun .. 
larla. karştlaşmc& 
tiksinti ile irkili
yorlardı. V e 
hususi tahkikatı -
ma dayanarak f. 
zah etmiştim ki; 

"Hakikatte bu 
adamların hiç bi
rfsl serseri ve se. 
fil değildir. Bun
lar sadece ldt 
tabiatlı qa.ğılrk 

ve bayağı ruhlu 
bir takım insan -
laııiır. Sırf ken
dilerine acmdıra 

rak seyyahl a r .. 

dan bahfil kopar- !3t<mbu1 ~e1ui !ftl,zeı man.Mriıları tıB 
mak için istasyon aeyyahlarını topraklanna 
larda ve nhtım -

t 

celbetmektedir ... 

~ 

damlar kaçak ça. 
lıı,ııyorlarnuş. Ki. 
mi sarhoş! uğun -
druı, kimi sabıka.. 

' · amdan, kimi dü • 
· rüst hareket et -
. mcdiği f çln terctl. 
manlıktan ve kon. 

! düktörltikten u -
1 zaklaştırılmı§. 

Bunların kaça • 
mak i§ yapmama • 
lan için turizm şu 

besi sıkı bir kon-
trol da tesis etmiş 

1 
bulunuyor. Fr. kat 
memur kadros u 
dar olduğu ıçm 

bunlar fır:eat bu -
lunca bir taraftan 
beliriveriyor! a r • 
mış. 

Vaziyet böyle 
tebellür edin c e 
başka memleket. 
lerde böyle aksak-

• Q lıklara m8.ni ol • 
mak için alman 
bazı tedbirleri ha.. 
tırladım. 

Faraza turizm 
polisi. 

Bu bizde çok 
mühim bir eksik • 
liktir. Her büyük 
seyahat merke • 
zinde muhtelif diL 

Jarda böyle dolqm.ayı itiyad edinmiş-
lerdir.,. 

zın akabinde telefonla. uu mukabelede 
bulundu: 

ler konu§all polis 
memurları turizm teşkilatının çarkı 

içinde çalı§f;mlmaktadırlar. 

Yazım, belediye turizm §Ubesinin na 
zan dikkatfnl celbetmek m.aksadiyle 
yuılmftır. Bu §Ubenin gayet dar bir 
kadroetı olduğu halde, nekadar dikkat
li, titiz ve hatta. "cansiperane·• çalış. 

makta. oldu~u da. bilenlerdenim. 1-
ka.zıma öyle bir Süratle cevab verdiler 
ki, hem memnun, hem de mahcub ol • 
dum doğnı&u. 

Bir yıl önce, seyahate çıkma.yaka
rar veren bir Burma. (1) lı zengin, bu 
dairede milracüUara. gösterilen titiz 
dikkatten ve aiira.tteıı o dQ'ece müte -
haasis olmuştu ki, lstanbula gelir gel. 
mez matbaaları dolaşarak rasladığı 
her muharrire memnuniyetini bildir -
miati Meğer Yunanistan propaganda 
milst:eşarlığmm cevabı biı.den on be§ 
gün sonra gitmiş, rahmetli Avusturya 
ile Macaristan ise cevab bile gönder -
memifler. 

-htanbulda. seyyahlarla temas et. 
meye mezun otel kondilktörlerinin ve 
tercU.manlarm dosya ve resimlerini 
her an tetkik edebilirsiniz. Bahsetti -
ğiniz p.huıla.r bunların ara.smda iseler 
lizmıgelen muameleler derhal yapılır. 
Bununla. beraber ısrarla söyleriz ki da. 
iremiz lstanbulda çalışan bütün ter • 
climan ve kondliktörlerden emindir. 
Çalışmaya mezun olanlardan hiçbiri -
nln söylediğiniz şekilde hareket etmi§ 
olacağım sanmıyoruz.,, 

Belgradda, Atinada, Bükreş • 
te, seyyah veya yabancr, çok 
aramaya lüzum kalmadan her zaman, 
bildiği dillerden birini konu38.n bir ı>07 
Jis memuru bulabilir. Bunlar, şehri, 
bir tercüman, bir rehber kadar iyi ta. 
nırlar ve sorulan her suali boş bırak
mazlar, cevab verirler. Kollarında ko. 
nuştukları dilleri bildiren işaretler 

vardır. Ayni zamnııda fena adamla • 
rın ve bahsettiğim şekildeki sahte 
kondüld;ör ve tercümarılarm misafir -
lere balta olmalarına mani olurlar. 

Kalktım. Turizm şubesine gittim. 
Bir büyük şehirde bu nevi memu -

run bulunmaması büyük eksikliktir. 
Bunu derhal tamamlamalıyız. 

Bütün dosyaları ve resimleri tetkik et
~ Büyük bir memnuniyetle hemen 
söylemeliyim ki aradığım tipleri bun. 
larm arasında. bulamadmı. 

Hamiş: Tercümanlara ve kondük. 
törlere bir üniforma yapılması için 
yaptığımız ne§riyatm da derhal tesi
rini göstermiş bulunması, derhal na. 
zarı dikkat.e alınmıa bulunması bizi 
memnun etmiştir. N. N. 

Gelelim adede: 

Bulamadım ama gözlerime de inan
mamazlık edemem a. Sirkeci garında 
ve Galata nhtımmda gördüğüm ber • 
bat ve sefil kıyafetler Mla gözilmün ö. 
nünde duruyor gibi. (1) Burma AS1Jada bir lngüiz müs

tcmlekesidir. Belediye turizm tubell neşriyatımı- Nihayet meseleyi öğrendik. Bu a -

Garip bir rekl&m 

H OLİVUD'da tôhret temin etmek için neler yapıl~ 
mazl 

l4is Glorya Stuvart lmı.inde genç bir artist var. Meş· 
bur ol.mat istiyor. Her çareye başvuruyor. Nafile ... Meş. 
bur olayım diye haftada. iki defa. Holivuttan tayyareylrl 
Nevyorka gidiyor ve yine tayyareyle dönüyor. Bu tedbir 

de f&yda vermiyor .• Gazeteciler bu tayyare yolculukların. 
da resim çekmek için ne fotoğrafçı gönderiyorlar, ne d~ 
muha.rrir. 

Nihayet a.rtfst meşhur olmak için hiç akla gelıniyecek 
bir çare buluyor: 

Mil Glorya 59 kilo ağırlığındadır. 59 kilo ağırlığındn 
bir poeta paketinin hava poıtasiyle nakil ücreti 245 dolar· 
dır. 

GUnUn birinde Mis Glorya tayyare istasyonuna gidi. 
yor. Beraberinde herbirl yüz senilik 24,500 posta pulu 
var. Artist memurlara müracaat ediyor: 

- Ben elli dokuz kiloyum ... İşte size 24,500 posta pu
lu. Beni bir posta paketi olarak Nevyorka gönderiniz. 

Tayyare şirketinin memurları bu teklife karşı gülmü· 
yorlar, tahmin edeceğiniz gibi "böyle §eY olmaz,, da. de. 
miyorlar. Amerika hem garabet memleketidir, hem de 
rekllm diyarı ... Memurlar, böyle bir vakanm tayy:are şir. 
keti n&.mma iyi bir rek1!m olacağını dil§fuıüyorlar ve: 

- Peki matmazel, diyorlar, yalnız biraz bekleyiniz. A
mirimize soralım .. 

Derhal telefona! gazete idarehanelerine haber veriyor. 
lar. Fotoğrafçılar, muhbirler kO§u§uyor. Gloryanm en 

Eırn çel!< k@mşusu ooaıın 
memDekeit •• 

V ER yüzünde en ço komşusu olan memleket neresi. 
dir bilir misiniz? Almanya ... :Almanyarun tam 14 

devletle hududu vardır: Fransa, İsviçre, Lihtenştayn, !tal. 
ya, Yugoslavya, Macaristan, Çekoslovakya., Lehistan, Lit
vanya, Danzig, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Lüksen. 
burg. 

Avıı.ıpanın en geniş ve en çok nüfuslu devleti Rusya
dır. Almanya ikinci gelir. BugilnkU Almanya 553.000 
kilometre murabbamdadır. Büyük harbden evvel Alman· 
yanın mesahası 540.000 kilometre murabbaı olduğuna gö. 
re Almanya cihan harbindeki arazisine göre 13,000 kilo. 
metre murabbaı büyümüştür. 

Almanyanın nüfusu 75 milyondan fazladır. 
A1manyanın en çok nüfuslu şehri Hamburgdur. Viya• 

na ikinci gelir. ldare merkezi olan Berlin ise üçüncü ka. 
lır. 

Eğer bu küçük coğrafi bilgiler sizi alakadar ediyorsa 
şunları da öğreniniz: Almanynrun en uzun nehri Tmıa, CD

yüksek dağı 3789 metre olan Griskloknerdir. , 

hattra gelmiyecek pozlarda resmini alıyorlar •.. 
Arlık kızcağız memnun ... Bütün dünya ismini öğren

mistir, resmi birçok gazetelere geçmiştir. 
Tayyare şirketi memnun .. Müessese namına parasız bir 

çok reklii.m yaptırmıştır. 
Gazeteciler memnun ... Okuyucularına merakla okuna

cak yeni bir havadis sunmu§lardır. 
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Vataırn<dlaşlok 

~ayeso 
Yazan: Kara DAVUT 

lnsan susuz kalmadan suyun, aç kal
madan ekmeğin ve havasız bir yerde bu
nalmadan havanın lnymetine nasıl akıl 
erdiremiyorsa, müstakil bir milletin ço
cuğu olmanın ne büyük bir zevk ve gu
rur kaynağı oldtt!:'llnu, ne eşsiz nimetler 
bahşeden bir altın tali olduğunu da -
sarumn ki - istilaya uğramadan veya 
istiklalini kaybetmeden iyice anlayanu· 
yor. 

Ben, mOüstakil millet çocuğu oluşun 
mana::ıım ilk önce Bosna Herseğin A
vusturya kontrolu altına geçtiği gQnler
de anlanuştnn. Oralılar kafile kafile ana 
vatana kaçıyorlardı. Sonra Girit Türkle
ri geldiler. Yunanistana bağlanan adala
mun birdenbire koskoca bir zindana dön 
düğünü sanmışlardı. Bir müddet geçti, 
Trablusgarptan akın başladı. Bu akınla· 
nn sebeb ve manasını ben ancak bir iki 
yıl sonra, bizzat, Makedonya, Garbt 
Trakya Türklerinin o elemli hicret mace
rasından hissemi aldığnn zaman kestire
bildim. Daha sonra Umumi harbin mü· 
tarekesini idrak müyesser oldu. Bir asır
danberi geniş imparatorluğun muhtelit 
köşelerinde rr.evzii tahripleri hissedilen 
felaket, işte o zaman tepeden inme bir 
serpme gibi bütün vatanı kavradı: 

t 
72 buçuk millete ait pasaportların hep 

si taşıyanlara bir mana veriyor, bizim 
nüfus tezkereleri Meta esir tüccarının 
ilmühaberi gibi bir şey. VatandaS}ık adı 
verilen elle tutulmaz gözle görülmez si
hirli kıymetin ne demek olduğu iste o za· 
man hepimizin kafasına danketti 

Hatayda Alevi şeyhini bacağından vu· 
ruyor:lar, evine gidiyor, yarasını sardrrı
yor, oğlunun sırtına biniyor, tekrar reY, 
sandrITTrurı ba~a gidiyor ve ırkdaşı Tür· 
ke rey veriyor. 

Niçin? 
Zira hür, müstakil ve kahhar bir ana 

vatanın ne demek olduğunu esaret ona 
adam akıllı öğretmiştir. 

Ası nehrinin bulanık sularında genç 
kadın cesetleri yüzüyor, Reyhaniye köy
lerinde ana ile oğul yanyana müstemleke 
f§kiyasının mitralyözlerine saldınyorlar. 

Niçin? 
Zira Fransız istilası 19 yılda onlara 
~ tek hakikati öğretmiştir: 

Esir misin? 

Zengin olmu~un. bir para etmezsin; 
Alim olmussun, bir para etmezsin: 
Tabib olmuşsun bir para etmezsin; 
Fransız dilini bülbül gibi konuşuyor-

muşsun, bir para etmezsin. 
Fransız gençleri gibi tahsilini Sorbonda 

bitim1işsin, bir para etmezsin. 
Hatta heriflerin ordularında vazife al· 

mış, kahramanlık etmiş.sin, senin yüzün
den kıtalar zabtetmişler, gene bir para, 
etmezsin. Gene reayasm. gene aşağısın, 
bayağısın!. • 

Dün bir Fransız gazetesi okuyordum. 
Gözüm bir aralık dağıtılan nişanların lis
tesine ilişti. Şu teşrifat marifetine bala-
ruz: 

Listeyi üçe ayımuslar. tik kısnn Fran
sızlara ait. Başta geliyor. İkinci kısım, 
Fransız vatandası sıfatını kazanmış yer
lilere mahsus. Üçüncü kısnn ise sadece 
yerlilere mahsus. 

Görülüyor ki müstemlekeci devlet, is
tilacı devlet kendisir.e herhangi bir fev
kalMe hizmeti dolnınanlara en büyük il
tifat olarak "vatandaşlık payesi,, veriyor. 
Fakat taş çatlasa onu gene kendisinden 
addetmiyor, hakir gördüğü aslı ile zikre. 
dip hatırlatıyor. Listede ''Fransız vatan. 
da51ığı sıfatını kazanmış, olan yerliler., 
diye bahsi geçenler arasında bakınız na
sıl sahsiyetler var: 

Cezair lisesi profesörlerinden Muham· 
med Sadullah veled Hanmar,sabık Kait', 
lerden (1) Bulut Abdurrahman bin Ha· 
bil (2) Cezairde Berruahya başağası 

(dikkat!) Bişonafa (?!) Masum. 
Herifçi oğullan bu derece ileri olanlara 

Devamı 11 incide 

Kara DAVUD 

·rı; Vali, mutasarrıf gibi bir şey,, Fasta 
genCTal manasına da geliyor. 

(2) Bt1 he/bahtın ismini Belaud diya 
yazmışlar. Belli ki bu eski Cezair ocak
lılarının ah/ adından araplaşmtş bir Türk. 
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'' ntor11a 
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on'1'~Hiıı ~e esıraıırceırn~Dz lhıacdlnseoer 
cço~alırallii1 acQ!aım 0 lhıaknkaten 

~Dır <§leonmn<dlnır '? 

bir imparatorluk 
kurmak 

sevdasındaqmış 
Fransa ile lngiltere arasındıı aylarca 
süren temastan sonra, adam hakkında 

verilen müebbet kürek c e zası 
~eri bırakıldı 

Çok garip bir \aka ... Tıpkı esrar 'c 
kan dolu bır film senaryosu ... Bu hakıki 
macerada da, bir zabıta romanında ol· ' 
duğu gıbi, ortadan yok olmalar, tekrar 
meydana çıkmalar, geceleyin i§itilcn es· 
rarengiz gürültuler, heyecanlı takipler, 
hülasa hiç bir §eY eksik değıl... Hatta 
vakayı süsliyen aşk sahnelen de mev
cut.... Hfila bu vaka karşısında efkarı 

umumiye ikı tarafa ayrılmış, zihinlerde 
hala şüphe ve tereddüt yaşıyor .... fa'\ e
la vakayı hüHLa edelim: 

1 Ağustos 1937 gecesı ... Fasta ''Fos" 
~hrinin yuhan tarafında, üçüncü yaban 
cılar alayı karargahı... Sıcak, ağır bir .,~"'-'"'"':.., 
gece. birdenbire ruYeh er sesleri işitili

yor. Nöbetçi sıçrıyor ve sılahına sarılı
yor. Bir nefer: "ateş edeni gördüm, di
yor, ba~ı açıktı, üzerinde kısa kollu bir 
gömlek, haki bir pontalon vardı. Ayak
larına da sandal giymişti.,, 

üç gün sonra tekrar silah sesleri işitL 
) F't! ıtoına ol!lııfjımıı iddia ellen aaam 

liyor .. Fakat bu sefer üçüncü yabancılaı 

alayı karargfüunda değil de, 8 inci sipa· ki a keri mahkeme neferi müebbet kil· 
hi alayında ... Silah sesini anla~lmaz gü· 
rültüler takip ediyor, herkes yerde sürü· 
nen biri inin karargaha yakla,tığını 

zannediyor. Ansızın bir gölge beliriyor .. 
Fakat gölgenin görünmesile kaybolması 
arasında bir sani) e bile geçmemiştir. 

Sonra hiç bir ~y i~itilmez oluyor. De
rin bir sessizlik .. Bir teğmen yaralanı· 

yor .... Yaralıyanı bulmak imkansız. Ne· 
ferler hükümlerini vermi :ılcrdir: "Bu işi 
.Fantoma yapıyor!,, 

Artık bütün kalplerde bu hayal yaşı
yor, dudaklarda bu isim dolaşıyor. Fa· 
kat bu Fantoma artık ne bir hayaldir, 
ne de bir roman kahramanı... Hakiki 
kurşunlar atan, adamlar yarahyan et
ten 'e kandan yapılma bir mahlCik .. 

lkinci günde görünen adam, esmer be
nizli, çember sakallı, çizgili gömlek giy· 
miş biri idir. 

Altı gün sonra. on Ağustosta üçüncü 
yabancılar alayı civarında tekrar silah· 
lar patlıyor. Bu sefer görünen adam ar· 
kaya dotrru taranmış kestane saçlı biri· 
sidir. 

Bu adam adeta polise meydan okuyor. 
Bütün araştırmalar hiç bir netice vermi· 
yor. 

17 Ağu:;to:sta bir baka! jandarmaya 
telefon ediyor: "Evimde ordudan kaç· 
mı~ bir nefer \ar. Teslim olmak istiyor . ., 

Alelade bir vaka ... Jandarma yüşbaşı 
sı neferi alelusul istic,·ap ediyor. Fakat 
neferin söyledikleri karşısında donup 
kalıyor. 

- Yi.ızba,.ı .... BeBBnB Fantoma'yım! 
- Bu, mümkün değil.. 
Bu dakikadan itıbaren işclr. inanılmı· 

yacak kadar hızlı bir şekilde inkişaf 

ediyor. Reji Persi Turston ismindeki ne 
:·er her şeyi itiraf ediyor. Itirafı kısa fa· 
kat kat'lclir: "E\•et, bütün bu işleri ya· 
pan benim, ben çaldım, öldürdüm, ya· 
raladım!., 

Fakat bu anlaşılmaz neferin a\'ukatı 

kendi hesabına araştırmalarına başlıyor, 
c:uçlumın söylediklerini birer birer red· 
decek deliller çıkarıyor. Onun bir şey 
çalamıyacağmı. bir adam öldüremiyece
ğini iddia ediyor. Vaka zamanlan baş· 
ka yerlerde bulunduğunu ıc;rarla o:öylü· 
yor, fakat suçlunun anlaşılmıyan bir se· 
heple bunlan söylemedii:rini anlatıyor. 

Ye son söz olarak ta şahitlerin tarif et
tiği eşkalin Reji'yc hiç te uymadığını 

kaydediyor. 
Bütün bu mudafaalara rağmen Fasta· 

rek ceıasına mahkOm ediyor. 
Jşte burada meselenin ikinci .afua ı 

başlryor. 

Artık ortada Fantoma yok, itirafın· 

dan başka hiç bir delil olmadığı halde 
müebbet kürek cezasına mahkQm edilen 
İngiliz tebaasından Reji var. 

Fas lngiliz kon alosu vakayı Rahat'· 
taki İngiliz baş konsolosuna bildiriyor. 
Mesele lngiltereye aksediyor. İngiliz 
makamları harekete geçiyor. 

İngiliz gazeteleri \'akayı dillerine 
dotuyorlar, ,lngiliz efkarı umumiycsin· 
de Rejinin fıkibetine dair şiddetli bir a· 
laka uyandırıyorlar. 

Aylar geçiyor. füı sefer de Reji hapis· 
hanede suçsuz olduğunu haykırmağa 

başlıyor. ltiranarını bir şaka yapmak i· 
çin yaptığını, maksadının gevezelik ol
duğunu iddia ediyor. Temyiz mahkemesi 
temyiz talebini reddediyor. O vakit aff e
dilmesi için bir istida ile Cumhurrei ;si· 
ne müracaat ediyor. 
Diğer taraftan da Parisle Londra ara· 

sında muhabere devam ediyor. Bu mu· 
halıcı.cenin Reji lehine ilk neticesi mey· 
dana çıkıyor. Mahkum mü~ede altı· 
na alınmak üzere bir asabi hastalıklar 

hastahanesine gönderiliyor. 
~1ahk0mu muayene eden asabiyeci, 

Rejinin deli olduğunu ileri $tirüyor: Bu 
cinnet hastanın muhayyilesine Mkim· 
dir, diyor, ona yapmadığı ~eyleri yap
mı_ş farzettirebilir. Fazla olarak Rejinin 
çocukluğundanberi mütemadiyen yeni 
bir imparatorluk kurmak hulyasile ·ya· 
şadığı tesbit ediliyor. Onu memleketin· 
den a}'lrIP Fransaya yabancılar alayına 
sürükliyen de bu muhayyiledir .. 

lngiliz gazeteleri meseleyi ısrarla ta: 
kip ediyorlar. En ciddi gazetelerde bile 
Rejinin lehinde c;ütun sütun yazılar çı· 

kıyar. 

Fakat bu adam kimdir? İngiliz gaze
telerinin ve Ingilterenin bu adamın aki· 
betile sıkı sıkı alt.kadar olmasını isti· 
yenler mi var? Yoksa sadece bir İngiliz 
oldul:ru için mi bu n~riyat rapılıyor? 
Fransız gazetecileri bu sualleri lngiliz 

sefarethanesine sormuşlar. fakat hiç bir 
cevap alamamı~lardır. 
Suçlunun müdafaasını üzerine alan a\"U· 
kat ta hiç bir şey söylememi~. yalnıı 
suçluya Yerilen cezanın infazının Fran· 
sız Cumhurreisi tarafından müddetsiı 
olarak geri bırakıldığını bildirimiştir. 

Adli tarihte misli olmıyan bu Mdise.. 

Körletilen bir 
para kaynağı 
Çeşmede ton balığı dalyancı
larına miişkütat gösterilince 

ihracat durdu 

Çe~me, (Hususi) - Kazanın en 
mühim viridat membalarmdan biri, bu?
gün kurumuı. daha doğrusu kurutul· 
muştur. Bu, bütün dünyaca meşhur Ton 
balığı avcılığıdır. Eskiden Çeşmede 

500 . 600 tonluk Ton balığı çıkar 

ve adeta kapışılırcaaına satılır, adalara 
İtalyaya ihraç edilirdi. 

Ton balı~ının av mevsimi Nisanda 
başlar ve Ağuatosta nihayet bulurdu,. 
Nisan ayında 500.600, Mayuta 80.100 
kiloluk Tonlar çıkar bunu takip eden 
aylarda ise balık kilo itibarile düşer ve 
Ağustosta son olarak 15. 20 kiloluk 
yanaşmalar tutulurdu. Bir av mevsimin 
de yakalanan balığın yekünu da 150 bin 
kiloy:.ı geçerdi. 

Kazamızda avlanan Ton balığı, civar 
aôalann hemen hemen yegane gıdası idi 
Buralardan 1talyaya da ihraç er.ifa, kon 

serve yapılırdı. 

Son üç senedenberi ise mevsim avı 

30.40 bin kilodan yukarı çıkmamış, ih
racat hemen hemen durmuş, kaza halkı 
bu servetten istifade edemez olmuştur. 

Bunun sebebi, mahalli idarenin dal· 
yancılara gösterdiği müşkülattır. Dal -
yan mültezimi bu vaziyet karşısında av
dan vazgeçmiş, dalyanı kurmamış ve 
yüzlerce kiloluk balıklar kıyı sularından 
geçip gitmiştir. 

Senelerdcnbcri bu iş üzerinde çalışan
lar, busenc dalyan kurulursa mevsimin 
geçmekte olmasına rağmen yüz; bin ki
lo balık alınabilceğini aöylemektedirk:-. 

Her gün !stanbuldan, adalardan ve t
talyadan ton balığı için teklifler gelmek· 
te, fakat bunlara cevap bile verilme -
mektedir. 

Alakadarların bu mesele ile alakadar 
olmaları gerek Çc§melilere ve gerekse 
memlekete ıdöviz girmesi bakımından 
faydagetireccktir. 

Sandıklıda 
Köy çocukları talebe 

pansiyonu açıldı 

r~· r, ·~· 

1 

S4 xu~.n n!tA. 

Sandıklı, (Hususi)' - Kaymakam 
Arif Düııdarın köycülük hareketlerine 
verdiği ehemmiyetin mahsullerinden 
biri de burada açılan "köy çocukları 
pansiyonu,. dur. Yirmi bir fakir ve 

kimsesiz yavruyu barındırıp okutan 
bu müessese önümüzdeki yıl imkan 
nispetinde genişletilecektir. Yukarda... 
ki resimde vali Durmuş Evrendilek 
ile kaymakıımı ve halkevi reisini yav
rularla bir arada görüyoruz. 

nin akbleri Fransada çınlayıp duruyor. 
Fransa Cumhuriyeti, meseleye bir ni· 

hayet \'emtiş. ve ayni zamanda İngiliz 
dostlarım da memnun etmiş oluyor. l'\e 
olursa olsun bugün Reji dosyası kapan· 
mı~tır. 

Fakat Fantoma. Fantoma kimdir? 
Karanlık perde, halA a~ılmamıştır. 

Esrar dt'Vam ediyor. 
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Sevahat Notları -
Bandırma kurduğu 

hastahaneyi yaşatamıyor 
Varidatının yarısını teşkil eden iskele 
resminden ınahrum kalan · Bandırma 

belediyesi ne yapacağını şaşırdı 

iskele resmine güvenerek 

bir çok işlere girişen Belediye 

bu kaynağı kaybedince yHrı 

yolda kalan puslasız gemiye 

döndü ı 

Bandırma, (Anadolu muhabirimiz • 
den) - Marmara kıyılarının en gü. 
zel şehirlerinden biri eski bayatıyeti· 
ni kaybetmeye başladı. 140 bin lira 
bütçeli bir belediye yaşatan Bandırma 
şehri, bu paranın yarısını iskele res • 
minden temin ederdi. Bu gelirin iktı. 
sat veki.Jetine geçmiş olması Bandır
mayı zayıf bir hale düşürmüştür. 

lyi bir belediye reisi olan Kaşif A
carın idaresinde ileri hareketler kay. 
detmiş olan belediye, iskele resminin 
bütçeye kattığı kuvvete dayanarak bir 
çok işler yapmaya girişmişken yarı 

yolda kalmıştır. Geçen yıllarda yapıl
mış olan işler arasında bir hastane. 
ye vücut verilmiş olması Bandırmalı. 
lan pek sevindirmiş olmakla beraber, 
§İmdi teessüre sevketmiştir. Bunun 
sebebi de, bu 18 bin lira bütçeli hasta
neye belediyenin halihazır geliri ile 
bakabilmek imkanından mahrum bu • 
lunmasıdır. 

Ş4:ıhrln au, lcktrnr. caddeler, mezbıı.. 

ha ve buna benzer ihtiyaçları geçen 
yıllar muvaffakıyetle hallolunmuştur. 

Lakin Bandırma gibi her bakımdan 

hususi bir ehemmiyet taşıyan bir ka
zanın ihtiyaçları bu saydıklarımdan 
ibaret değildir. Sebze hali, soğuk hava 
deposu başta olmak üzere buna mü • 
masil zaruri işler vardır ki, halle 
muhtaçtır. Ancak bu işler için de pa.. 
raya ihtiyaç olduğuna şüphe edilemez. 

Brındırma bE?ediye reisi Kdşif Acar 

Mevcut bütçe bunları intaca kafi ge• 
lemiyeceğine göre Bandırma fiChri ne 
yapmalıdır? 

lşte bu endişeyle başbaşa bulunan 
Bandırma halkı, hiç olmazsa mevcut 
nin hususi bir surette himaye görme. 
eserler meyanında bulunan hastane .. 
sini beklemektedirler. 

Kazanın İzmir • İstanbul arasında 
bulunması Bandırmanın hususiyetini 
komşu kazalardan ayırmıştır. Çanak. 
kalenin bazı kazalariyle Bursa "e Ba· 
hkesir kaza.larmdan bir kuım.ı~ıw 
dırrna ile daimi milıiaseoet ha linde b~ 
lunduklarmdan Bandırmanın iktısadi 
hareketi göze çarpacak kadar ileri yü· 

rümtiştür. Hububat, sebze, hayvan 
(koyun) sevkiyatmı fazla yapan Ban~ 

dırma ve bilhassa köyleri, iyi yaşama~ 
ğa imkin bulmuşlardır. 

Bütün bunlara rağmen Bandırmada 
dünkü kadar cevval bir iş hayatı rne\'• 
cut bulunduğu söylenemez. 

başDado 

1 

~ 
-anı atı 

Burdurda mektepler tatil olmuş, sonsınıfların mektebi bltlrme fmtlh eıı· 
bitmiştir. Yukardaki resimde Burdur merkez Gazi okulu talebeleri?i öğre~ıi" 
leriyle beraber görüyorsunuz. Aşa.ğıdn ki resimdeyse pek kısa bır r.aJl1 utdııf 
yetişerek halkevi salonunda verdikleri konserlerde çok muvaffak olan Bor@"' 
orta okulu müzik kolu talebesi öğretmEınleri bayan Fahriye ile beraber g 
mektedir. 
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. Bılm: Hınu, 1l"'1 luıl, doklor, l'Ollı. 

Bir kapı açWr ve Jurm Y8V8f- eeY. karyola aksırıyor ... (Kapı 
ta içeriye Jim. vurulur.) Jıte! .. Bu defa da cin· 
Hırsa - Kimseler yok.. Za· ler kapıyı vuruyorlar! .. 

ten bundan emindim. Bu apar- Doktor (içeriye ıirerek) -
bnıanm süibi Bay izzet. bu sa Hiç kimse bana girmemi söyle· 
at1trde dahna itinde bulunur.l· medili için. ıiriyorum. .. 
linıi rahat rahat görebilecelim. Bay izzet - Doktor, karyola 
8erı hmmım. .. Eh! Ne yapalım? aksırıyor. 
bınınm. itte! .. Ama diyeceksi- Doktor - Demek ki nezleye 
iliz ki. bu şerefli bir meslek de· tutulmU§. Fakat onu bırakıp si-
liı_ Aksini iddia edecek deli· ıe bakalım. Durun nabzınıza ba 
linı. .. Fakat ne yapayım? .. Ho- kayım ... (Nabzına bakar. Bu 
IUına giden batka bir meslek mada hum karyolanm altm-
~madmı.Esaaen insanın mOs dan çıkarak yavap kapıya dol 
tait oldulu mesleli intihap et· ru yürürnele çalı§Ir. Bay IZRtin 
~ ~D'.. Eh1 mademld nabıml dinlemekle tneHU1 bulu· 
~ hnmlık edelim. .. (Do- nan doktor onu ıörmüyor. Fa-
oeoa dolru ytlrDr ws birdeııbi· kat Bay izzet lursm farkedi • 
l't durur.) gQrilltil... GOrilltil... yat.) 

dururorum. Enaelenmemem IA· Bay Jaet (Hırmı a&tererek 
llnı. .. Enselenmıekten ddden ~- - işte! lşte! Btirada! .. 
~ (Kapıya dnlru yüri!- Doktor - Ne dir burada olan? 
~ anahtar delilinden bakar) Bay izzet - Bir adam! •• 
~yarabbim! ... ?tur şey de- Doktor - Bir adam mı? (Ge-
ı.. .... Bay izzet geh)'Or .. Halbu· · .aL.- fakat bu sırada hır· 
~ bu tı--ıı- ka ,. evi nye ""'•.....: • 

saa ıcrue t ıyyen ne m dolabın arkasına gizlendiii 
~ .. Nereye ~?.. için bir aeY &ömneı) 

4!reye saklanmalı? gehyor. A· . . 
"-nt yatala lirtlim! (Yorgan- Doktor - Hıçbir teY göreml· 
lamı altına ıifer) Bay izzet (I· yorum. Yoksa sayıklıyor musu· 
~Ye iimek1 - kendimi hiç mu? Şu halde hastalığımı alır 
ta l1l hi•tmiyorum. Bapm olsa ;erek ... Durun sizi muayene 
~ midemde de sancılar edeyim... (Başını bay lzıetin 
'ar, ~ tutmuyor. l,e iöisilne dayar.) Kalbiniz ne ka-
~ fenaıapn Bunun Oıeri- dar da çarpıyor •• O kadar çarpı· 
"' evime c:IBlanek tpa nmahf. 'IW Jd, bapmı bile 18llıyor. (Ba· 

iltedbD. daktora. mme _._ llftlo. kalbin çarpmtılari ~ 
-JPn telefon ettım ve tıte dan itillyonmq gibi, saıtar.) 
~ • .Şimdi hemen yataca• (Hmrı gizlendiği yerden çı· 
a..;;;.... ~ tekıar kapıya Qairu yürü 
C!erbnı yatala ÇIYirerek ... - ..,.., .. 

)Unınap bqlar) Bay Jaet (onu l&enk) -Gc 
Hınız (bapnı usulcacık çıka· ne ayni adam! 

"D tekrar sQratle çarpfm alb· Doktor - lp! itte llyılda. 
::_~rak) - Eyvah! timdi ne malarma '-IJadı, Hutahlnm 
-~? pek alJr. istirahat etmelisiniz. 
8ay lzztt - Bu ne? Birisi ko- Rahat durun. 
~ galibal.. Hayır, yalnmm.. Bay izzet-:- Fakat bu sayık· 
~m içinde, insan sesine ben lama delil. hll'SIZdır! 
~ Uiultular var. Anlaplan (Yatağından fırbyarak hım· 
~ hastaynn. ( Arkan zm arkasından koşar. Odada 
Gıatu Yatap dönmüş ol· koşmaca ballar. Yakalamnak U 
' halde, ı e r l n e r e k me olan ımm, dolabm içint 
cıe • Hırsa bundan istifa· girer. 
~ ~ Bay izzet sol taraf· say lııet - Ha eöYle! Ma-
~taia çıkarkm, o da 181 ta- &mkı dolaba lirdi- Orada ka· 
....._ · iner ve kaeyolanm altıQa lır. (Dolabln kapamı kllftler-ve 
--.) 
na.~ ı..t (yataiJn içinde) _ enaııqnıu cebine kar. Sonra 
'""' -... dlbat ettim.. çabucak lfyinir.) Simdi lkfip 
trı.__Olırl;) ar,danm altmdan bir poUı calnym. 
~ ister. Füat bapm pr- (DRlıpltftJYaVll pDr • 
....... , t Hına odada ko-

--.."' 1-t (Dolrularak) - ftllnJrrken ti-
... tt.f.11e? ne -··-? v ... -1... tor da .. Ah! Obt., 
~ .... aa:wın~ teklinde nidalar 
~ birisi var. Dur blkalmı. ~ .._~ 
~ ~ ı-·, 1..- kar• 7ua nıı::J'-• 
~ '1~w .;=..un · fl9eli Ptermtltf. 
--1 ..... yorpnlarm altı· Bay laet oda· 
'~ Bay tzzet de kar)'o- dan çıktıktan 
~ ~ büar). Klmr ı.- eonra.) 
',__- 111 ... Herhalde ate- - Kat;olll d· Doktor - De-
' ........ C'Demlnki oyun tdrlr .,,.,,.,_ - bakibten S 8ay 1-t IOİ taraftan bu. tayıklama de s I~ 1unu da ... ta- lfl hıalildl. ffnm! Ben bu oda· 
' ...., ~ karyotanm altma da bir lmmfa ha,.._ buluna· S1 fazet yataiJnda yat· yon.un. Vakıa bu hırsa dolabın 
' · Ara- ima bir za. içindedir. Fakat peklll t,pıyı 
~. tıorıra). kırabilir. Herhalde silllu da var 

Hına (karyola- ~ g&-ecek! .. Aman yarabbb, 
Dm altından) - ne korkunç bir"'' Kendimi 
vay aksi eeYtan hiç de iyi hliietmiyonım. Artık 
vayı Akmaca • bacak1armı tutmuyor. S.yıtaca-
lmı ..Uyor. Ak· ima. tylel mi yatayım ... <Yata· 
llrlatlnn pli • ... ..ı_.; .._ ... au-). 
..._ Dayanmm • (Bay met bir polisle beraber 
'°'1lm.. Amin 

~ (lkaınr) • pllr) • 
.... Bay bl!t (dol Bay lmıt - ip burada, bey 

ftt-._ l>oı-ı!hi rularak) - A • poll& 
~ ,._allan YBrabbiml (Polis dolabın kapısına vurur) 
~ . brJoıa abın • Hırm (dolabın içinden balı· 
!lih......~ -·· Her halde m) - Glrmeyfn. 

'-ı~ rtlyalar Poliı - Kanun namına dolap-
s;ot tehJibll bir tan cmn.. 

Şen Fıkralar 

Bir kuabm, dUk· 
klnda iatihdam e
dilecek birlaine lh 
tiyacı olduğu hu· 
suausnda gazete • 
lere verdlfi bir i-

lin Uzeriııe bir adam dUkkl· 
na geliyor ve kasap soruyor. 

- Bundan evvel ne lele meı 
guldUnUz? 

- Bir çiftlik namına ıUt 

dağıtıyordum. 

- Ya aylılmız ne idi! 
- Otuz lira alırdım, sUtU· 

mu de verirlerdi. 
- PekAll ! Şu halde ben -

ıbe kırk lira vereceğim fakat 
stttten kesllecekainlz. 

Anne - Yaramaz 
bk ettifine nadim 
misin oflum? 
Çocuk - Evet, an 
aecilfml 
Anne - Nacllm ol 

manm ne oldulunu blllyor mu· 
sun? Bu demektir ki: Bir daha 
yaramazlık etmlyeeefim.,. 

Bir aat IOnr&, çoctik gene 
yaramulık ediyor. . 

Anne - Oihım, aenl tekrar 
eemlandmnak mecbu.rfyetfn • 
deyim. 

Çocuk - Em, ama, a'lıııe
cilim. nadim olmanın ne oldu· 
tunu unutma, 

-----..+ .. aq:p 

Yazıhanede: 

Patron - Bayan. 

U 
Latfen aöyllyece -
ğim mektubu ya • 
zm. Hazır mJIJ• 

oı;::,: ruz! Peklll! .. "Ba 
ynn, kAtibem ga -

yet nazik ve terbiyeli bir ba
yandır. Sizin hakkınızda dU • 
§ÜndUkleriml ona yazdırmama 
imki.n yoktur. Diğer taraftan 
ben de kibar bir insan oldu
ğum ic;in, ağzımın ucuna gelip 
de çıkmıyan keJJmeler beni 
tiksindiriyor, fakat siz kltibe
me ve bana bem.emedlflnlz l· 
çin bu kelimelerin ne olatalı 
m tahmin etmekte aala. ıtt~Ulk 
çekmezsiniz.. 

{t * ~ 
Cimnutik 11iQallİ
mi - Haclı bab • 
hm, mranm llOlıu
na geç. 
Talebe - t.nW.nJ 
yok. ÇUnkll 80Dda 
birisi var? 

;-srı - -PVll!'C•klar: .. - ~ .,.. 

Jete "1ze kilçllk bir aUvarf, Jd resimde görWdutü veçhile 
at Ba*inde pekllA oturuyor. 

Blittbı reaml bir briatol ~ veya karton t1aerine yaplf
tnm. Sonra (tutkal iyice kuruduktan sonra) atla lilvariııin 
DUlh.ut kısmılanm iyice ve dikkatli biqekilde kesip ayırın. 

Noktalı ~ birer kertik J&PJD. Sonra küçük par
~ bu kertiklerden blriWrille geçlrtıi: Ayı Aya, B yi Beye, 
c 1i c ye vesaire. •• 

SüVVbıiı böyleoe beln kollatma hem de bacaldarma ka· 
'f'UfAC&k ve atmu da, tıpkı ~ reaimde olduğu Jibi, ayakta 
duracaldu-. · - 2- ~ --- ... 
Hırm - anabtanm yok. 

Polis - Doiru • 
(Bay izzetten a
nahtan alır. do • 
labı açar. Hırn-
11 yakasından tu 
tar.) Bu daraak 
dolaba nasıl cire 
bildinil.? 
Hına - Şey .. 

am korkusu bay 
polis, çekmeeeye 

- 11ını: dola· bile sığardım. 
ta lllr.a..... Polis - Hapisha 

nede size daha 
pnige bir yer bulunur elbet. 

Bay tzıet - on Çok ıilJdlr 
D;eeeleyi hallettik ve galiba iyi 

ıepr gibi oldum. Evet ama? .• 

Doktor nerede? (Yataktan hafif 
bir inDtl duyulur. Bay izzet ba· 
-ımı çevtrit ve doktoru yatakta 
tôıilt). At yataktaymlJ blıhn 
doktor! Hem de hasta! Bakın 

111 felüete.. Bu defa da benim 
doktoru tedavi etmem Umn.. 

Resminl gördüğUnUz bu pa· 
patan, asıl memleketi olan A· 
vustralyada bir kaf eehı lçfn 
de tam 119 sene yapmak 8Ul'e 

tile bir rekor kırm11br. Daha 
fazla yaşıyan papağanlar yok 
defildir, fakat bir A vuatralya 

. · papağanının birasırdan farla 
bir müddetle hem de kafeste 
yapmuı henüz görülmemiş 

bir hl.diaedir " 

Biliyor musunuz? 

Harbin kurtlara 
tesiri 

Et yiyen hayvan· 
tar, diğer hayvan· 
larm etiyle besle 

~, nirler. Bunlardan 
,...,.~,,.:J· • bazılarmın insan 

eti yemeleri tesa
düfler neticesinde vukubul · 
maktadır. Şikar kıtlığı, veya
hut da ihtiyarladığı için, ken
dilerini mUdafaadan Aciz in· 
sanlar Uzerine saldırma' mec
buriyeti... vebuna benzer se
bebler. 
Maamafih, bir Alimin iddiası· 
na göre, Rusyadaki kurtlar, 
fMan etini diğer etlere tercih 
etmektedirler. 

l'ilhaJdka, bu yırtıcı hay • 
vanlarm, kuzu ve koyunları 

lstlhfaf ederek çobanlara aal· 
dırmalan sık 8Jk vaki olmak· 
tadır. Bunun aebebl, harbi u
mumiye atfedilmektedir.· 
Kurtlar, bir çok defalar, yara
lı ve aıu hıaan vncutıarı tl7.erl· 
ne kolayca aaldırmalr fll'l&tı
m bul.mut olduJdan için, insan 
etine abpnqlar ve bmıu tercih 
etırıeP baıtamıflın:IU'. Fakat 
bıl&lı ettnm, hayvan etine ter
cih eclllmesf, hiç de blllm ifti· 
bar edebilecelimiJ bir keyfi· 
yet defildir. 

• • • 
Oppodm• tabir 
edilen meme ı l 
hayvanlar, resim. 
de göMUğUnUz 

veçbile bqlan 
• . aNıYa sarkmıt 

old~ halde uyuyorlar. 

• • • 

•tııt:: 

Resimde gördllğUnltz bir es-
ki devir f(5valyesi değildir. 

Cenubi Afrikada yqıyan 
Jljl adındaki kabilede evlen· 
me, gayet afir bir mecburiyeti 
icap ettirmektedir. Mtıatakbel 
koca, kafasına larmm bir 
maske geçirip, izdivaçtan ev
vel Uç ay müddetle, bu ~azl
yette, tam bir inziva lçhıde ya 
1&mak mecburiyetindedir. 

• • • 

DUnyanm en bUyUk halta· 
nesi Monreal (Kanada) dadır. 
Bu hutaııe tam 4 7:s7 yatajı 
ihtiva etmekte4Jr, 

Kitap hırsızlığı 
lngilterede kitap 

• ~ hırsızlığı gitgide 
~- artmaktadır. ki -

tap çalmak! Ama 
- garip hırsızlık di-

yeceksiniz. Tabii 
mesele, basit kitaplar çalmak· 
tan ibaret kalsa, hakkınız var. 

Fakat bundan başka fakir 
talebelerde vardır ki, muhtaç 
olduklan kitapları alamadık 

lan için, bunları kütüphane • 
lerden bedava olarak almanın 
yollarım anyorlar. 

Devlet, bu vaziyete bir çarei 
hal bulmağa çalışmaktadır. 

Bunun için, umumi kütüpha
nelerin muhtelif yerlerine de
likler açılmış olup, buralardan 
talebelerin gelip gidişlerine 

nezaret edilmektedir. Fakat 
bu usul de mahzurlu görUlmUş 
tUr. Filhakika, delikten bak
map "memur edilenler, hll'lız 
lan görmekle beraber, hJnJız
lar da nezaretaltında bulunup 
bulunmadıklarını farkederek 
ona göre davranmaktadırlar. 

Binaenaleyh görtilmeden 
görmenin yollan aranm11 ve 
bunun da çaresi bulunmuştur. 
Bazı camlar, ancak birtaraf
tan §eff af olmak hassasına 

maliktirler. Öyle ki hırsız, gö-
2tlenip gö7.etlenmediğini asla 
farketmiyor. 

BUttln bu tedbirlere rağ
men kitaplar kaybolmakta ber 
devamdrrlar. 

• • • 

• Kelebeğin bir toplu iine ba· 
ıı büytiklüğünde olan dmıağı 
m teıkll eden maddeler 
80.000 siniri ve 30.000 damarı 
ihtiva etmektedir • 

BULMACA 

Yukarki tekli dokuz parça. 
ya kesiniz. Sonra bu parçala. 
n bfribirlerile birleştirdiğiniz 
zaman, meydana gelecek §ekil 
de biribirinin ayni bUyUklilk· 
te dört murabba vücuda gel. 
melidir. 

Bu bilmecemiz biraz gUc;c;e
dfr. Ama, dikkatli ve düşüne. 
rek hareket ederseniz, hepini. 
&in halledeceğine tüphe etıni
yonız. 

Hal tekillerini bin! yollar
ken yukarld resmi ne şekilde 
kemnit oldupnuzu çizgilerle 
göstermeniz klfidir. Birinciye 
bir saat, Udnciye bir bUyük 
rea1m albümU, ijçUncUye tir 
life bUyllk kolonya ve ayrıra 
200 okuyucumuza muhtelif 
hediyeler verecefjz. 

HASEP. 
ÇOCUK SA Y•:As 

BUmee• lmpona 
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Gal.atasaray - Güneş 
maçının galibi kim olacak 
Yarınki maçııı, tam manasile normal bir 

içinde ognanacağınz umuyoruz ! 
hava 

.Milli küme şampiyonası, yarınki pa
zar günü yapılacak iki mühim maçla 
nihayet bulacaktır. 

Bu maçların hiçbirisi, milli küme . 
nin nihai tasnifi üzerinde zerre kadar 
tesir icra edcmiyecek olmakla beraber 
memleketin en kuvvetli üç takımıyla, 
milli kümede Fcnerbahçeyi istihlfıf e. 
den ve son zamanlarda cidden güzel 
oyunlar çıkaran "Altılar muhteliti" 
ni bir günde bir araya getirecek asır 
didd' Taksim kışlası arsasının yine dP 
tıklım tıklım dolacağı muhakkaktır. 

Filhakika, milli kümede, üzerine bit 
nevi ''platonik,, vazife yüklenen "Al
tılar muheliti" nin siyah beyazlılar 

karşısında ne yapacağını Ye Galata -
sarayın, tazeyken yenilebilmesi adeta 
imkansız bir meyva gibi sıkı çıkan ve 
kısacık mazisine rağmen büyük bir 
farkla milli küme şampiyonluğunu ka
zanan kuvvetli Güneş takımından nL 
hayet revanş alıp alamıyacağı merak 
ve heyecanla beklenen birer muam • 
madır. Bu her iki muamma ise, mu. 
hakkak ki sahada, heyecanlı safhalar 
arzedecektir. 

Gala tasaray - Gilneş maçı 
Günün en mühim maçı, hiç şüphe

siz, Galatasarayla Güneşin yapacakla
rı karşılaşmadır. 

Her şeyden evvel şunu söyliyelim, 
ki biz kendi hesabımıza, arasıra spor 
çerçevesi dışına sızan bu iki klüp re
kabetinin artık nihayet bularak tabii 
bir rekabet halini almasını candan te. 
menni ediyoruz. 

Esasen iki klüb arasında, asabiyeti 
mucib olacak hiçbir ihtilaf kalmamı§. 
tır. 

Filhakika, Galata.saraydan ayrıla. 
tak, Güneş klübünü kuran ilk kafile
ye mensup sporcularla idareciler, is
tifanamelerine koydukları müşterek 
bir formülle, eski ocaklarına bağlı ol
duklarım göstermek istemekle, sadık 
kaldıkları ocaklarının akıbelinden en. 
dişcye düşen asıl Galatasaraylılar da 
• bu uzaktan bağlılıkla • şüphe tcvlid 
etmiş olmaları muhtemelse de, son 
defa gazetelerde neşrettikleri bir nevi 
"tebliği resmi" de Galatasarayla ve 
Galatasaraylılıkla alakalarını tama
miyle kestiklerini alenen bildirdikle -
rindcn artık Galatasaraylılar kendile
rini böyle bir bağlılıktan kurtulmuş 
sayarak - rahat edebilirler. Böyle bir 
"bağlılık" m tevlid edebileceği endişe 
zail olunca da, rekabetin tabii bir ha. 
le girmemesinde hiçbir sebcb kalmaz. 

Binaenaleyh, bilhassa her iki klüb 
taraftarlarının bu ciheti nazarı itiba_ 
ra alarak, maçı çığırından çıkaracak 
lüzumsuz nümayişler yapmıyacakları 
ve soğukkanlı sporcular gibi hareket 
edecekleri ümidiyle, gelelim bu mühim 
maç hakkındaki tahminlerimi7.e: 

nazarı itibara alarak tahminler yürüt
mek, hiç 3üphesiz, büyük bir hataya 
düşmek olur. 

Galatnsaraydan altı gol yiyen Gü • 
neşle, bilahare Galatasaraya altı Ye 
yedi gol atan Güneş arasında bir mu_ 
kayese yapılamıyacağı gibi, Güneşin 
iki maçta on üç gol attığı Galalasa
rayla da bugünkü Galatasaray arasın 

da bir mukayese yapmıya kalkışmak 
gülünç olur. 

Giiiıcş oyııncu7arı Calatasarayı 6.0 
m.ağlUb ettikleri m.açta sahaya 

Çtkarlarkc:n 

Son iki maçta, gayet zayıf kadrolar
la Ye, üstelik idmansız bir halde saha. 
ya çıkan Galatasaray oyuncularının 

maneviyatları sıfıra yakın olduğu gi. 
bi, kaçırdıkları bir tek fırsat ve yedik. 
ler i bir t ek gol de bu maneviyatı tah
tessıfıra indirmeğe kafi geliyordu. 

Son zamanlarda müdafaa ve muha
cim hatlarını bir hayli takviye ederek 
üstelik idmanlarına da ehemmiyet 

vermeye başlıyan sarı kırmızılıların, 

maneviyatları da o nispette arttığın -
dan Güneş, yarın karşısında bambaş_ 
ka bir takım bulacaktır. 

Galatasaray takımının ne suretle 
teşkil edıleccğini kat'iyetle bilmemek. 
le beraber, Musanm sakat olduğuna 
nazaran en kuvvetli şeklin şu olduğu. 
nu düşünüyoruz: 

Sacid - Lütfi, Salim - Suavi, Adnan, 
:\fostııfa - Bülend, H~im, Gündüz, Eş_ 
fak, Necdet. 

.Mustafanın yerine Eşfağın, sağ iç. 
te de Süleymanın oynaması da milin. 
kün olmakla beraber, biz kendi hesa
bımıza, Eşfağın, muhacim hattında 

oynadığı takdirde, bu hattın randma
nını bir hayli arttıracağı fikrindeyiz. 

Galatasaray takımına bir naZa.r aL 
!edince, kadronun çok kuvvetli bir on 
birden müteşekkil bulunduğu görülür. 
Fakat takımın en mühim teknik ek
sikliği, bütün mevsim zarfında müte. 
madiyen yer değiştiren ekseri oyun • 
cuların biribirlerinin oyun tarzlarına 
bir türlü alışamamış olm~ları ve bin
netice müşterek bir oyun tarzı tuttu
ramamalarıdıt. 

Muhacimlerin, rakib tikımlar kar. 
şısmda gösterdikleri bariz hakimiyete 
rağmen ancak az farkla galib gelme
leri ve bir tek gol atmak için asgari 
on tehlikeli akm yapmak mecburiye. 
tinde kalmaları nep'""bu uyuşamamaz. 

lık yüzündendir. 
Yarınki mnçta da, ayni lialin teker

rür etmesi, ve Galatasaraym, hakim 
bir oyuna rağmen, Güneş muhacimle
rinin, yapacakları daha az akınlar es. 
nasında atacakları bir veya iki golle 
galib gelmeleri muhtemeldir. 

Fakat, sarı kırmızılılar, ellerine ge
çeceği muhakkak olan birçok fırsatla. 
nn bazılarından istifade edebilirlerse 

' ?üneşin milli kümedeki bu son maçta, 
ılk mağlllbiyete uğraması çok muhte. 
meldir. 

A. F. 

Vaıron sa!f?)a uıı 'f"alksnm s'lta©Io1Fll<91 aı 
@~li11a\Ulla~aılk @D <Sl fll 

Şişli - Pera maçı 
Bu senenin en enteresan 
karşı laşmalarından biridir 

Futbol mevsiminin hemen hemen 
son maçları olan Pera • Şişli ve Ga.. 
latasaray - Güneş müsabakalarını bu 
hafta Taksim stadında seyretmek im
kanını bulacağız. 

Fe<lere klüpler arasında ve milli kü
menin en enteresan karşılaşması olan 
Galatasaray _ Güneş maçının • şampi. 
yonlukla alakası olmamakla beraber -

yine senenin en heyecanlı müsabaka
sı olacağına şüphe edilemez. 

Tarafeyn takımlarının bundan ev -
vel yaptıkları maçların neticelerini 

~---~----~~--------~-

Ayni günün sabahı, ayni sahada 
çarpışacak olan gayrifedere klüplerin 
en kuvvetlileri de gerek aralarındaki 
ezeli ve ebedi rekabet, gerekse bir ku
payı kazanmak için muhakkak suret. 
te bu oyundan galib çıkmak mecburi. 
yeti, Şişli . Pcra müsabakasına da 
fevkalfıde ehemmiyet veren scbebler -
dendir. 

Bir Galatasaray - Fener, bir Galata 
saray - Güneş maçı kadar seyirci çe. 
ken Şişli • Pera karşılaşmaları cidden 
görülmeye değer safhalar geçiren maç 
lardır. 

Pera sert müdafaa önünde çok tek
nik bir muhacim hattına malik "on 
bir,, den müteşekkildir. Geri hatlarda. 
l~aleci Koço, müdafaada Civelek, yar
'Jımcı hattında emektar sporcu Etyen, 
Angelidis, muhacim hattındaysa başta. 
Bambino olmak üzere Culafi, ve Bu • 
duri, birçok takımlarımızda ender te
sadüf edilen "iyi futbolcü" !erdir. 

• ~iyah sarılılar arasında Çiçouiç ile 
Hnsto kafadan ziyade vücutla oynı • 
yan ve bu yüzden - bazı zamanlarda 

~ Devamı 11 incide 
EN. ER 

Beşiktaş . Tamşvar maç111'dan bir enstantane 

T amşvar Beşiktaşı 1-0 mağlOp etti 
Beşiktaşzn tahminler hilaf zna çok 

fena bir oyun OIJnaması 
bu neticeye sebep oldu 

Bir haftadanberi şehrimizde bulunan 
·ıe 1 inci maçta Fenere 1-0, 2 inci maç· 
ta da Peraya 3-2 yenilen Romanyanm 
Tamşvar takımı dün 3 üncü maçını 

1500 kadar tahmin odilen bir kalabalık 
önünde Şeref stadında Beşiktaşla yap
tı ve neticede fena bir oyun oynay<m 
Beşiktaşı 1-0 yendi. 

Oyuna saat 16 da hakem istanbul -
spordan Adnan Akının idaresinde baş
landığı zaman iki takım da subaya şu 
kadrolarile çıkmışlardı: 

T A1"1ŞVAR: 
Tihlcr • Gerbcr, Galoysi - Y onasi, 

Halkevi 
takımları 
Eminönü Halke\'inden: 

Evimize bağlı klüplcr arasındaki ta • 
kımların 5/6/938 pazar günü yapacak. 
lan f utdbol maçları fikistürü: 

Karagümrük Sadı, - Yıldız 
- U nga .. 9 ll.. Altın~ D m ir par 10. 
30 B. Yıldız, - tahga, 13130 A. Altıok, 
- Demirspor, 15, A. Saha, KomLeri. Sü. 
reyya Birol, IIalıcıoğlu Stadı. Hakem. 
Ahmed Akın, Akınspor - llalıcıoğlu, 14 
B. Akınspor - IIalıcıoğlu, 16 A. Saha 
Komiseri. Fethi Tulpar, Rami. Stadı. 

Rami - Alemdar, 15,30. B. Rami - A
lemdar, 17, A. Saha Komiseri, Ziya Tü. 
züner .. 

---ıo---

Vağh güreşler 
Memleketin tanınmış pehlivanların. 

dan, bir çoğunun iştirakiyle Şehremini 
Saray meyldam İnşirah bahçesinde ya
rın bir çok yağlı güreş müs,•bakaları 

yapılacaktır. 

Kohn, Farago - Buhcr, Kanya, Reiter, 
Tot, Pcrsom. 
BEŞiKTAŞ: 

Mehmet Ali - Fethi, Faruk - Rifat, 
Feyzi, Zeki - Hayati, Muzaffer, Nnzım, 
Hakkı, Eşref. 

Beşiktaş takımında rahatsız olan 
Hüsnü, Nuri ve klüpten çıktığı rivayet 
edilen Şeref oynamıyorlar. 

Oyun Beşiktaşın Romen müdafaasın· 

da kırıkın bir akınile başladı. Sağdan 

topu kapan Romenler Beşiktaş kalesi
ne indiler ve sağiçleri çok sıkı bir şüt· 
le topu Beşiktaş kalesine gönderdi. 
Mehmet Ali güzel bir plonjonla topu 
ancak kornere atarak kurtardı. Sağdan 
çekilen korner neticesiz kaldı. 

3 üncü dakikada Romenler sağdan 

güzel anlaşmalarla Beşiktaş kalesine 
indiler. Ortalanan topu sağiçleri mü
sait bir vaziyette yakalamasına rı:•ğmen 
acele yüzünden avuta atarak bu güzel 
fırsatı öldürdü. 

Oyunun ilk anlarında Romenler Be· 
şiktaş kr•lesinden ayrılmıyorlar. •h• 
met i iız: 1 kurt rı ar yaparak u~· 

kımını daha oyunun başında bir gol 
yemekten kurtarıyor. 

5 inci dakika~a ilk Beşiktaş akını 

Romen kalesine kooar gelebildi. Fakat 
neticesiz. 

Oyunun bundan sonraki kısmı ıo 

uncu dakikaya kadar Romenlerin nisbi 
hakimiyeti altında Beşiktaş nısıf saha· 
sında oynandı. 10 uncu dakikada Eşre• 
fin şahsi gayretile Romen kalesine in• 
dirdiği akını Beşiktaşın üç ortası çiğ• 
nediler. 

ti. 

15 inci dakiktya kadar neticesiz ae· 
~ Devamı 11 incide 

H. Bahtoğlu 

Şişli takımının en iyi clonıaıı1arınclmı bir kısmı 

Pcr,a 7..:liibü biriııci talmnı son maçlarrnacm birin'CW. 
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Amerika harp edecek 
vaziyette mi ? 

l}={]aı~erde 41 ~s bDını n<n~ n coa1n1 ~meırnn<aıliil (OrdlYISY, 
lhaıırp VlYl~lYllYl~©lao ll2> U ır al~ (fgal ır'ffo~(ğla yaırom mnDy@~aı 

çuka!Q>BOe~e~; ~ayda ~~ 11,~~©0©©© D blY! D aı~a~ 
. .. .. 

A.me~l.xmın ·~~ııınmış siyasi ga~C- 11•::=:r:=r.:::m::::=:::::::::::::::::=::::::g 
t~lerınden bı~ ola~ Los ~ngclcs ~· Amerika ordusunun as1l dayandığı ~ 
Tmıcs ga;:;etesınde Amcrıka har- •

1
., 1. 1 k tl · kad zaı•ıa ıd :) . ııı ıya ·uı.ıı·e erı m ar , , a I 

be hazır mulırfn serlevhasıle 7ıck .. :> ı 
enteresan bir yazı çıl•m1ştır. At.'. ! seferber cdebılır. i) 

ı. ······ı·· .... ··········.-···························-· ..... rııp~da Amcrilwııııı harlJcdip ede- ........ ··-·-····-·· .. ···········-····· .... • .. ··-··· 
miyeccğine dair bir siirii nazari
yeler, faraziyeler yiiriltiildilğii şıt 

sırada bu mcıızu 'ilzcrinde Amcri. 
lwl1ların l•cnc1ilcrinin ne diişü1ı • 
diılclcri11i o7cuyucıı1.arırıııza akset. 
~;rmek ar::usiylc bıt yazıyı kısal
t ıra7' naklediyoruz: 

''1918 senesi sulhündcnberi dünya 
irihufaklı en az on yedi muharebeye 
~ahit oldu. Bugün dünya nüfusunun 
hemen hemen döı ttc biri İspanya ve 
Çinde biribirini boğazlamakla meş -
guı. Son yedi sene içinde insanlar bi. 
tibirlcrini imha için tamam kırk sc
~iz milyar dolar sarf etmiş bulunuyor-
ar. 

Amerika kara, deniz ve hava kuv · 
~:tıerin asrileştirilmesi için 1938 
t utc;:csine bir milyar dolar konmuş -
dUr. Muazzam rakamlara varan ordu, 
onanma ve hava kadroları Amerika • 
~~ müdafaa planında zecri değişik • 
J
9 

ler meydana r.etirmiş bulunuyor. 

1 
38 senesi müdafaasına tahsis edi • 

nen bir mılyar dolar, Panay hadisesi· 
e e, ve Japonyanın artmakta olan uzak 
•. arktaki tecavüzlerine Amerikanm 
.. era·~. 

ıgı sessiz cevabdır. 
h ~~erikanın silahlanma progrnmı, 
'ltıarıcı görünüşünde pek sakin bir ada
:;-J ın kocaman bir sopa taşımasına ben. 

Yor. 

<la~~~~~~an _halkı paralarının bu kn • 
!)in U~uk bır kırmının silahlanma i. 

0 ~~ sarfedilmesindcn dolayı muğber 
egıJ. BiPkı's "k. · · ·· ıl .. e1 ·arı umumıyenın yuz-
(~uYctrn~şi Ruzveltin tatbik ettiği 
huı VVeth el) siyasetini pek yerinde 

u~;or. 

a··tun b hil 
1'tıcn u mm:ıh hazırlıklara rrığ. 
~ak a ~ha Amerika bugün veyahut 

ın bır istikbalde harbedcbilecek 

bir vaziyette midir? IIarb ve sulhün 
;ı hlfı.ki ve manevi felsefesini bir tara· 
fa bıra~arak işi maddi ve tatbiki cep. 
heden inceliyelim. Amerikanın harb 
mekanizması nasıl faaliyete geçebi • 
lir? Bir orduyu seferber haline sok. 
mak ne kadar zaman alır? Bu işte ön· 
rlerliği kim yapacaktır? İşte bu sual. 
]eri şöyle izah edebiliriz: 

Son iki sene zarfında kara kuwet· 
)erimiz 165.000 nefere iblağ edilmiş. 

tir. Amerika ordusu dünyanın aylıklı 
profesyonel orduları arasında ancak 
onuncu derecede, önde sırayla Britan· 
ya, Franı::a, Almanya, İtalya, Japon • 
ya, Sovyet Rusya olan ordumuz 165 
hin kişiden de az. Çünkü bundan 50 

bin kadarı Panama, Havay, Çin ve Fi· 
lipin gibi yerlerde; 35.000 i ise ya bü. 
ro işlerinde yahut da askeri hocalıkta 
müstahdem. Şuna nazaran ani bir se
ferberlik ilan edilse elimizdeki ufak 
ordu ilk ınüdafan hattına scvkedile • 
ı:ektir. Büyük bir düşmana karşı ise 
hu kadar ufak bir ordu ancak bir haf
ta mukavemet edebilir. Maamafih bir 
haftada bu gibi işlerde kısa bir za . 
man değiidir. İhtiyat kuvvetler bir 
hafta zarfında seferber edilebilir. 

Amerika ordusunun asıl dayandığı 
işte bu ihtiyat kuvvetlerdir. Ani bir 
harb patalağında Amerikanın müraca
nt edeceği ihtiyat kuvvetler şunlar • 
clır: 

1 - .lliilli miidafaa tcşl..:iatı: Milli 
müdafaa teşkilatına mensup bugiin 
165.000 kişi vardır. Bunun 225.000 o 
iblağı düşünülmektedir. llk olarak 
Corc Vaşington tarafından ortaya atı· 
lan milli müdafaa teşkilfitı Amerika • 
mn en eski askeri teşkilatıdır. Her e
yalet tarafından ayrı olarak teşkil vo 

"Amerika Birleşik hükOmetleri bir 
hücuma.uğrarsa bu bir siper Tıarbi 

olmıyacaktır: Harbin en mühim kısmı 

denizde ve lıavada cercy_an edecektir. 
. """ . 

idame edilen milli müdafaa teşkilatı 
kırk sekiz küçük ordudan ibarettir. 

2 - lhtiyat zabitler te§l..-ilatı: Umu. 
mi harbden evvel Amerikada ihtiyat 
zabitler yoktu. Bu gün ise 120.000 ih· 
tlyat zabit mevcut. Yakın bir istikbal. 
de bu miktar 150 bine ballğ olacak. 

Yarının harbinde genç lise mezunla· 
rını, mimarları, avukatları harb safla.. 
rında zabıt olarak göreceğiz. Bu genç
ler sivil hayatlarına nekadar alışıksa. 
!ar kullanacakları silahlara da o ka • 
dar alışık olacaklardır. 

Bugünkü ihtiyat zabiti kadrosunun 
üçte birini dünya harbi esnasında biz. 
met etmişler teşkil ediyor. G!ri kalan 
üçte ikisi kolejlerde ve kamplarda se
nelerce askerlik dersi okumuş genç • 
ler. 

3 - Milis T:ıwvetler: Amerikada 18 
ile 45 yaş arasında milise dahil 6 mil
yon kişi vardır. Bunlardan da harb 
vukuunda azami istifade edilecektir. 
Zaten bu, bugünkü milli müdafaa pla. 
nına dahildir. 

Amerika bir harbe girecek olursa, 
mütehassısların tahminlerine göre se
ferberlik 1917 senesindekinden iki 
misli daha çabuk temin edilebilecek • 
tir. Amerika harbiye müsteşar muavi
ni Louis Johnson bugün bir harb pat. 
lasa 300.000 kişilik bir ordunun he • 
men sevkedilebileceğini söylüyor. 

Harbin çıktığı tarihten otuz gün 
sonra Amerikanın askeri kuvveti 500 
bine baliğ olacaktır. Aradan dört ay 
gibi kısa bir zaman geçince ordu 1 
milyon 2:30.000 kişilik tepeden tırna.. 
ğa mücehhez ve miisellnh bir kuvvet 
halini alacaktır. Halbuki umumi harb
dc 300.000 kişilik bir orduyu seferber 
etmek tamam bir ay almıştı. Dört ay 
sonra harbedebilecek ordu 551.000 ne. 
feri geçmiyordu. 

İnsanları seferber etmekten daha 
mühim olan bir mesele de askerlerin 
yedirilip, giydirilme ve silahlandırıl
ma işidir. Bugün Amerika ordusu öy. 
le bir sınai teşkilata bağlanmıştır ki, 

1 

~~ 
Meşhur muharrir 

• 
sınema aktörü ' • Lui Vernöy sinewaya nasıl 

anlatıyor başladığını 
Tanmmış bir muharrir olduğu ka • 

dar meşhur bir aktör oluveren Lui 
:Vernöy, sinemaya nasıl başladığını 

§Öyle anlatıyor: 
"1931 Y,Ilı ağustos ayının sonların -

da Kanda Martine otelindeydim. Bir 
sabah saat yedi buçuğa doğru kapıma 
hızlı hızlı vuruldu. Sıçrıyarak uyan -
dım. !çeriye Alman rejisörü arkada • 
§'m J oe May girdi. Bu zat bugün Ho
livutta yerleşmiştir. O tarihte bu reji 
sörün çevirdiği Paris • Akdeniz filmi. 
nin sözlerini yazmıştım. 

Rejisör bu filmi hem fransızca, hem 
Almanca olarak iki nüsha çeviriyor
du. Almancasında küçük rollerden bi- ı 
risini oynıyan aktör telgrafla Bcrline 
çağırılmış, işi yarıda bırakmış ve gi L 
:rniş. 

Ben düzgün almanca söylerim. Joe 
?.fay, çevrilecek bir partide Bcrline gi
den aktörün yerine benim oyruı.mam 

ir.in yalvarıyordu. 

Kabul ettim. Sabahın saat dokuzun. 
da, ortalık sıcaktan cayır cayır ya • 
rarken koyu enkli bir elbise giydim, 
kolalı yaka taktım, siyah kravat bağ
ladım, rugan iskarpinler giydim ve bu 
kıyafetle Niste büyük bir otelin ka
rısı önünde bu sahneyi çevirdim. 

Almanca film çevrilince Joe May 
bana : 

- Şimdi de bu sahnenin fransızca. 
smı çevirelim, dedi, senin bu teklüi 
kabulünden emin olduğum için bu ro
lü oynıyacak aktöre yol verdim. 

Bunu da kabul ettim. Bu suretle 
film alma makinesinin ve ses kamyo. 
nunun bulunduğu sokakta toplanan 
?00 den fazla işsiz güçsüz adamın 

gözleri önünde akşamın altısına ka • 
<"ar film çevirdim. 

İşte objektif önünde ilk duruşum 

böyle oldu. Fakat bu sahneye rağmen 

sinema aktörü olmak hatırımdan bi -
le geçmiyordu. 

Dört sene sonra 1935 nisanında Re
re Gisar benim Dora Nclson isminde. 

daha ilk hamlede Amerikan askeri 
her istediğini bulacaktır. 

1920 senesindenberi Amerilcada 20 
binden fazla fabrika tetkik edilmiş, 
bunlardan 12000 danesi ilk olarak 933 
senesinde ortaya çıkan ve 1936 sene .. 
sinde bazı tadilata uğrıyan sınai se • 
fcrberlik planı §artlarına uydurulmuş
tur. Bu fabrikaların bir harb vukuun. 
da hükumete karşı kendiliğinden me· 
riyet sahasına girecek bağlantıları 

vardır. Öyle ki meesıa bir kuş kafesi i. 
malathancsi harb esnasında mermi ta
paları yapmaya başlıyacak, bir kun. 
dura fabrikası günde binlerce asker 

postalı ve çizmesi yapabilecektir. Bu 
plana dahil edilen fabrikalardan üçte 
biri silah ve cephane ve geri kalanlar 
ise yine harbde kullanılacak muhtelif 
eşya imal edeceklerdir. 

Ancak bir orduya uzun müddet har
bettirebilmek için sadece onu silahlan. 
dırmak, giydirmek ve doyurmak kafi 
değildir. Harbde pek mühim rol oynı• 
yan dokuz esaslı eleman vardır ki, 
bunların da vücudu şarttır. Bunları 

sayalım: kimyevi mevad, madenkö • 
mürü, demir, hal'll maden, çelik, mu .. 
harrik kuvvetler, makineler, fabrika 
kuvveti ve gıda maddeleri. Amerika 
bu dokuz vardığı da kendinde topla • 
mış yegane talili memlekettir. Britan• 
ya imparatorluğunda bu dokuz ele • 
man vardır, lakin onlar hep dünya• 
nın dört köşesinde dağınıktır. Günün 
birinde belki Rusya bunlara malik o .. 
lacaktır. Bugün için bu varlıklar ora~ 
da inkişaf etmemiş bir vaziyettedir. 

Harbde elzem olan yirmi dört ipti .. 
dai maddenin hangi milletlerde neka1 

dar bulunduğu hakkında bir fikir e • 
dinmek için istatistikçilerin hazrrla • 
dıkları "endeks" rakamlarına bir göz 
atmak kafidir. 24 iptidai madde esası 

Lui Vernöy "Dora .~·eısoıt" filminin 
bir sahnesinde 

ki eserimi filme alıyordu. Eserimi çok 
sevdiğim için filmin bütün sahneleri
nin çevrilişinde hazır bulunmaya hak. 
kım olduğunu mukavelemize yazdır • 
mıştım. Roller dağılmış, yalnız ufak 
bir rol kalmıştı. Rejisör bana: 

- Mademki her gün bizimle beraber 
bulunacaksınız. Bu rolü de siz çeviri
riz, dedi. 

Bu da benim ikinci tecrü~ın oldu. 
Sonra ''Vencdik treni,, arkadaşım 

Bertomiyö tarafından filme alındı. Bu 
"?Serim evvela piyes halinde 1937 se -
r..csinin son günlerinde Sen . Jorj 1 i
yatrosunda oynanıyordu. O vakit fil. 
me alınması teklif edildi. 

Başta tereddüd ettim. Fakat sonra 
piyeste baş kadın rolünü oymyan Hii. 
get Düflonun filme girmesi şartiy'c 

kabul ettim. Bütün roller tanıdığ:m, 

sevdiğim arkad!l{'Jlar arasında dağıtıl. 

dığı için bu filme girmeyi candan or
zu ettim ve yeni bir mesleke girmeye 
karar verdim. 

Ye, 21 nisandan itibaren de film çe
virmeye başladım. Bundan sonra sine
ma aktörlüğünden ayrılmamak fikrin. 
deyim.,, 

üzerine hazırlanmış son •'endeks" ra. 
kamları şunu gösteriyor: 

Amerika birleşik hükumetleri 22,:.m 
Almanya 6.20 
Fransa 5.3'ı' 

P..usya 4.!)3 
İngiltere 4.50 
İtalya 1.97 
Japonya 1.77. 
Amerika, coğrafi vaziyeti itibariylo 

de pek büyük bir avantaja sahibdir. 
İki tarafında binlerce mil uzıyan iki 
büyük deniz, diğer iki tarafında da ga 
yet sulh sever iki komşusu vardır. 

Askeri mütehassıslara göre Anleri-ı 
ka hariçten bir hücuma uğrasa bu hü. 
cu.m olsa olsa üç istikametten olabi
lir: 

1) Pasifik denizinin şimali garbisi 
yoluyla Alaskadaki askeri üslerden. 

2) Hudson nehri vadisi yoluyla Ka. 
nada dan. 

3). Karibyan denizinden Vaşingto • 
na. 
Amerikayı en müşkül mevkie sok:ı. 

cak bir askeri itilaf Japonya ile İngil· 
tere birleşmesidır. Bu ise bugünkü 
Çin vaziyetine nazaran uzun seneler 
için imkan dahilnde görümiyen bir 
ihtimaldir. 

Amerika birleşik hükumetleri bir 
hücuma uğrarsa bu bir siper harbi 014 

mıyacaktır. Bilakis harbin en mühim 
kısmı denizde ve havada cereyan ede
cektir. Bu iş için de gayet süratle ha
reket edebilen makineleştirilmiş bir 
orduya ihtiyaç vardır. 

Şimdiki harbler eskilerinden çok 
daha masraflıdır. Bu ağır masrafa i· 
se Amerika birçok milletlerden çok 
daha iyi dayanabilecek bir servete s:ı. 
hibdir. Velhasıl Amerjkan menafiirıc 
el uzatmak istiyenlcr külahlarını ön· 
lerine koyup çok düşünmelidir, 
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Anam, 
taşırken, 

daha beni karnında 
kötü yola sürüklenmişti 

-24-

Beqnelmilel vaziqet çok nazik; 
çok tedbirli hareket et meliqiz 

- Artık suçu, muçu kalmadı i~in •. 
Cezanı yedin, mahkeme kararını verdi, 
temyizde tasdik etti bu karan .. Anneni 
nasıl öldürdüğünü söylersen, yeniden 
baıka ceza verme.der sanal 

Gözlerimin içine baktl: 
- Doğru mu söylüyorsun efendi! ••• 

Salan aldatma beni •• 
- Bunda aldanacak bir şey yok .. Po

lis değilim, müstantik hiç 1. Ben de se
nin gibi bir mahkumum. Hem aenin 
ıöyliyeceklerini hükiımete haber ver
mekle cebime bir şey girmez .• Korku. 
yorsan söyleme. Senin gene istidam ya
zarımı_ İyilik etmesini sever bir ooa
mım beni .• 

Gözleri inanç ışıklariyle parladı: 
- Sildilne havale ediyorum. Senin 

i!7iliğini kar§thksız bırakmak istemem, 
anlata:ağım l . · 

Pedi. Sonra yavaş bir sesle, iideta mı
rıldanır gibi anlatmıya başladı: 

- Anam, daha beni karnında t"Şır

ken orospuluk ettiği için babam onu 
bop.rnıJ. Doğurunca babama yolkmıı. 
Reni Rizedeki akrabalanm bilyüttü. 

Yapm on beşi geçince anamı scrmıya, 
aramıya ba§ladım. Anasızlık çok doku
m:ıyordu bana .. Hatta bazı günler bir 
kenara çekilerek ağlıyordum anasızlığı-
l?'.a •• 

Bir 'gün babr.ım dedi ki: 
- İnsan Hayırsız ana için ağlar mı? 

~eer o iyi kadın olsaydı, fena yola sap
ır.az, daha seni doğurmadan evvel, sen 
Mbrnında iken orospuluk yapmazdı. 
Irfila fena yollarda dolaşıyor.. Sana 
rtuhabbcti olsaydı, evlat sevgisi nedir, 
b'1seydi seni arardı. 

Babamın sözleri kalbime iğne gibi 
l;ledl. Deli gibi oldum. Babamdan acn
P. b~kalan da anamın ıununla bununla 
y ışadığrm kötU kadın olduğunu ıöyle
düer. 

Bunlan işittikten sonra düşman ol
chım anama .. Fakat onu mutlaka gör. 
nıek te istiyordum .. Babamın elini öp
tiim. Yalvr.ı:dım, yakardım: 

- Beni gönder. Bir kere şu kadım 
r"ireyiml •• 

- Kötü kadının nesini göreceksin?. 
~ benim ıçin nasıl öldüyse, artık senin 
i~in de ölmilş bir anadır. Olmaz. Fahi
f~ anaların eli öpi.ilmez. Sonra herkes 
neder .. Ben namusumu dillere dilşilre
rıem. 

O kadar yalvc:ırdrm ki, nihayet da
yınamadı. O sıralarda Şilede oturan a. 
rıamm yanına gönderdi. 

EVLADINI tSTEMtYEN ANA l 
Anam sordu: 
- Sen kimsin?. 

İçim sızladr. Evlldını daha minimini 
b\r yavru iken terketmi§ olmasına rağ
men, beni tanıması lizımdı. Çünkil ana
lar yavrularını kokularnndan tanrr-
1~.r değil mi?. 

Tebcsüm dudaklarımda çiçeklenme -
d~n soldu. Ağlar gibi bir sesle: 

- Tanımadın mı beni? Dedim .. Ben 
!enin cğlun Ahmedim 1 •• Seni görmek 
kin buralara kadar geldim. 
Suratım asu: 
- Ne bileyim ben 1.. dcıdi.. Seni çok 

ktiçükken bahtının yanına yollamııtım. 

Ne kadar kalacaksın burada?. 
- Sen ne kadar istersen? • 
Cevap vermedi. Sarılıp öpmedi beni. 

On beş yı çocuğunu görmiyen, görda 
ğü günde kollannın arasına alıp, göğ
sünde sıkıp, sevmiyen bu ktıdrna karıı 
hlbimde öyle bir kin, nefret uyandı ki. 
anamı hiç aevmiyen, aaını bile anmak 
'i"temeyen babama hak vemıeğe batla
dım. 

Nefretim, kinim yavaş yavaş Mttr. A. 
ramı öldürmek için yüreğimde bir ateş 
yanmrya başladı • 

Anam her giln beni azarlıyor, beddua 
~diyor, kötil muamelelerde bulunuyor, 
sert sert konuşuyordu. 

Bir gün dedi ki: 
- Bu böyle olmaz. Benim seni bes. 

liyecek kudretim yok.. Sığır gibi dola
şıyor, eşek gibi yeyip yatıyorsun. Hiç 
bir iş gördüğün yok .• Böyel aybk do
laşacağına ormana git, bir kaç yük o
durı yap, yarıSlnı satarız, yarısını d;o biz 
yakarız. 

- Yolu bilmiyorum ki gideyim .. Sen 
bit" 'kct'c b mnnı et~ ni:hn ,.":>ttr.t\ k:i-

nşma I.. 
NASIL öLDtlRDUM? 

O giln beraber ormana gittik. Mutia. 
ka öldilrmeğe karar vermiştim anamı 1 •• 
Ağaçların gölgesinde biraz dinlendik ... 
Sonra baltayı tddım, başladım ağaçlan 

budamrya •.. 
Anamın arkası bana dCinüktü. Birden 

bire içimde yanan ateş alevlendi. Göz
lerim dumanlandı, ağaç kesmeyi bı

raktım, elimdeki bz•!tanın keskin tara
fını bütün kuvvetimle başına indirdim. 
Kafası ortasından yarıldı. Ve: 

- Hık! .• 
Bile demeden serildi yere .• 

Bacak1arından tuttum. Sürlikliye ail
rilkliye ormanın kuytu bir köşesine, ça. 
lıların arasına soktum, böğürtlenlerin 

dibine bıraktım. Sonra. baltanın kanım 
tcprakla sildim. Kafasından akan kan 
küçük bir göl halini almıştı, Adeta .. O
raya da toprak doldurdum. Köyün yo
lunu tuttum, kalbim rahattı, içim fe-

Londradayız. Karlton Havzdald gü. 
zel ve büyük binalardan birinin kütüp
hane salonundaki şömine önünde otu
ran Uç kişi konuşuyorlar. Bunlardan 
ikisi, ellerinde büyük bir milletin mu
kadderatını tutan, resimleri ve kari. 
katürleri her gün gazetelerde çıkan 
şahsiyetlerdir. 

- Sir Riçard Lannel, bembeyaz 
saçlarla örtülü başını sallıyarak söy. 
lendi: 

- Böyle vasıtalara müracaat etmek 
mecburiyetinde kalınması doğrusu te
essüfe değer •.• 

Lord Vitley cevab verdi: 
- Ben de siz.in fikrinizdeyim. Fakat 

böyle yapmak da zaruri ... İBte bu se-

bebledir ki size binbaşı Kardeni tak
dim ediyorum. Kendisi her hususta L 
timada layık, bize fevkalade hizmetle. 
ri dokunmuş bir zattır. 

Salondaki üçUncU phıs teşekkUr 

makamında başını eğdi ve hafifçe kı
zardı. Bu zat, iki nazırdan yirmi yaş 
kadar daha. genç görUnüyor, dinç ve 
sporcu hali kendisini olduğundan faz
la genç gösteriyordu. 

Sir Riça.rd: 

- M. Kardenle ayni klübUn azası 
olduğumuz halde kendisine hiç tesa
düf etmemiştim - dedi • bu vesileyle 
tanıştığımıza da memnun oldwn. 

Lord Vitley gUlilmsedi: 

- Karden öyledir. Esasen mesleki 

rc..lılamıştt, anamı öldürdüğüm için hiç 
rir sıkıntı, bir azap hiasetmiyordum yü

\ reğimdc l-
Eve geldiğim zaman komıular sor. 

~u: 

- Ahmet niye yalnız geldin? A-
nan nerede?. 

Soğuk kanlılıkla cevap verdim: 
- Kurtdoğuşuna gitti!. 
Kurtdcğuşu bir köydü ve bizim köy-

den çok uzaktı •• 

KÖPEKLERİN GETlRDtGt KOL! 

Aradan kaç gün geçti bilmem! Kö
pekler köye bir kadın kolu getirdiler .• 
Kolu görenler tanıdı. Hepsi: 

- Fatmanra kolu bu! •• 
Dediler. 
Bazı kadınlar: 

- Zanparasr öldürmüş, dağda bırak
mış olacak. Kimbilir herife ne yaptı?. 

Diyorlar, erkekler de: 
- tUilcmin işi mi yok .. Niçin elini 

orospu kaniyle boyasın .. Keyfini yap
tıktan aonra verir eline hakkını kapar -

itibariyle onun herkesin na.zarı dikka- ı 
tini ~kmemesi icab eder. 

Sir Riçard fikrinde ısrar ediyordu: 
- Böyle vasıtalara müracaati dil -

rüst bulmuyorum, heme kadar bun -
lar zaruri ise de bence doğru değil. 
Sakın üzerinize alınmayın Karden, 
ben kendimle Lord Vitleyin resmt hU. 
viyetlcrimiz dolayısiyle bu kadar in. 
ce eleyip sık dokumağa mecburum. 
Maamafih mademki neticeyi istiyoruz, 
onu elde etmek için kullanılacak va
sıtaları da istemeliyiz. Başka çare 
yok. 

Lord ViUey heyecanla: 
- Evet, dedi. Başka çare yok. Va

ziyet icabı her vasıtaya müracaat ede
ceğiz. Bu günlerde patlamak Uzere bu. 

lunan bir yanardağ ağzında yUrUyoruz. 
Bu yanardağın ne kuvvette infilAk et. 
mek imkanlarına malik olduğunu a -
raştırmak bizim vazifemizdir. 
Binbaşı Karden on senedenberi be

nim sağ kolum mesabesindedir. Nazır 
olmadığım zamanlarda bile onun me
saisi neticesini alakadar makamlara 
bildirmekten uzak kalmadım. Şimdi 

de beynelmilel vaziyeti çok nazik gör. 
müş olduğum içindir ki size Karde. 
ni takdim etmek lüzumunu duydum. 
ÇUnkU Sir Riçard, fazla ihtiyar olma
makla. beraber artık genç de değilim; 
eğer ölürsem Karden mesaisi mahsu
lllnil başkasına bildirebilmelidir. Bu 
zat da ancak siz olabilirsiniz. Karde-

koyuverir .• Niçin öldürsün?. 

Diye aralarmda konuguyorlardı • 

Dedikodu bllyüdil. Dalbudak sardı. 

İ§e jandarma karı§tı, korucularla be· 
raber anamın cesedini nramıya çıktılar. 

Ne orman kaldı, ne dere .• Ne bayır kal· 
dı, ne tepe 1 .. Nmile bulamadılar. Kur-

doğuşuna jandarma saldılar, anamın o
raya gitmediği anlaşıldı. Bunun üzeri-

ne beni yakala-drlar. Bir şey bilmediğimi 
scyl~iim .. Biraz sıkıştırdılar. Gene bir 

şey bilmediğimi söyledim. Bu da para 
etmeyince, onba~ı dedi ki: 

- Anan esasen kötil kadındı.. Eğer 
onu bunun iiçn, namusunu kurtarmak 
için öldürdünse çekinme, söyle, hüku • 
met namus için anasını öldürenlere ceza 
vermez! •. 

Jandarma onba§ısının sözüne kandım. 
Olanr, biteni, ancı:nı nasıl öldürdüğümü 
anlattım. Anamın ölüsünü saklacbğım 

yeri gösterdim. 

(Devamı var) 

nin resmt bir hilviyeti yok ve ismi 
"Entellicena servis,. listesinde kayrtlı 
değil. Bildiğiniz gibi kendisi tekailt • 
lUk nezaretinde memur görünüyor. 
Mesaisinin mahiyetini üçümüzden baş 
ka. kimse bilmiyor. Değil mi Karden? 

- Evet. 
Sir Riçard: 
- Vitley, dedi, size kabinede oldu

ğu gibi kabine dışında da daima mu
zaheret ettim. Hepimizin, bUtUn na • 
zxrlann perde arkasında mali, ukert 
ve siyast müşavirlerimiz olduğu mL 
umı; fakat bizim emrimizde bir muka
bil casusluk teşkilAtmıız olduğundan 
haberim yoktu. 
Lord Vitley arkadaşının eözUnU dü • 
zelttl: 

- Bizim emrimizde te§kil~t değil, 
"benim mmimde,, teşkili.t. •• 

Sir Riçard gülütrisedi: 
- Hakkınız var. Eğer ba§vekil bu

nu öğrense hayretten ağzı bir kanı a. 
çık kalırdı. Diğer nazırlar da hasedden 
çıldırrrlarclı. 

- Benim verdiğim rakamların ve 
maltlınatm bazan resmt rakam ve ma
lfımattan farklı oluşunun ıırrmı ıim· 
di anlıyorsunuz değil mi? 

- Evet. Böyle vaziyetlerde dalma 
sizin haklı çıktığınızı da hatırlry~ 

rum. Öyle ki blltUn akadaşlar size 
muciz.eci bir adam gibi bakmaya baş. 
lamıştık. 

- Malfunat menbaımm ölUmUmde 
memleket için kaybolmamasını iste • 
ylşiıni de şimdi anlıyorsunuz herhal • 

de ... Karden, piyasa nasıl? 
- Maa.leaef flatlar çok ~lasck! 

Ço1' tal el>, çok alıcı var, fakat mal pek 
AZ, •• 

- İkinci elden satmalm&k imkanı 
,,ar mı? 

- Hayır. Almanya işe ka.nşryor. 

Lord Vitley dU§ilnceli bir ta.vırla 

mırıldandı: 

- Tabü. Peki simsarmıız ne diyor? 
- On bin lira istiyor; fakat malu. 

mat nakıs ... Ancak beş altı noktaya 
sarih Wsilt var. 

- Eksik olanlar nedir? 
- Mitralyözlere dair bazı rakamlar 

veriliyÔr ama kat'l değil ..• 
- '• A§il11 ne dUşüncede? 
- O da bu malfunatm değeri olaca-

ğına pek kani değil. •• 
Sir Riçard söze karııb: 
- Nece konu§uyorsunuz Allah aşkı

na! söylediklerinizin bir kelimesini 
anladmısa Arab olayım! 

Lord Vitley cevab verdi: 
(Devamı var) 

• ••• O ,NiO :R E· 0 ;0 1 ı e AL z A 'K 1 : 1 1 

hiçten sayıyorlar; belki de bu, Bonapart fikirlerinin bir yadi
garıdır. 

Annem: 
- Ma...5alla.h! dedi, bizim Armand hayli terakki etmfı! 
- Anne, dedim, benim daima size madam dö Stal'in ölCP 

ölmediğini soracağımı mı sanıyordunuz? 

Babam gülümsedi ve kalktı. 

BUyük ağabeyim dilk d5 Retore ağır, 150ğuk ve barib bira. • 
oe.mdır; Madrid'e gitse babasının yanında pek sönük kalaca
ğından burada kalmayı tercih ediyor. Zaten Mis Griffit haber 
almı§, Alfons (1), Opera dansöilerindcn birini seviyormuş. 
Bir çift bacağa, o bacaklarla havaya çizilen hatlara da gönül 
verilir miymiş? Dikkat ettik, ağabeyim Opera.'ya, Tullia dans 
ettiği akşamlar gidiyor, o karının danslarını alkışlıyor, sonra 
çıkıp gidiyor. Öyle zannediyorum ki bir yerde böyle iki '"kız", 
vebadan bile büyük bir felakettir. Küçük ağa.beyime gelince o 
hala nlnyda, dahn göremedim. 

lşte bu sebeblcrle. Zatı Şahane'nin bUyük elçisine kör dey. 
nekliği etmek vazifesi bana düştü. Belki İspanya'da bir 
kocaya varırım; belki de babamın beni oraya götürmekten asıl 
maksadı, tıpkı seni o hassa alayı enkazına verdikleri gibi, çe. 
yi~iz çem·~iz baş göz edebilmektir. Babam bana kendisi ile 
gitmemi teklif etti, kentlisine ders veren ispanyolca hocasından 
da ders almamı söyledi. 
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Kardeşçlğim, btitUn söyliyeceklerimi söylemedim. Bak, daha. 
neler anlatacağım. Bizim tasavvur ettiğimiz aşk herhalde pelC 
derin bir yere sa.kJnnmış olacak ki burada onun izine bile te
sadüf edemedim. Gerçi salonlarda şöyJe süratle bakışınalat' 
gözüme çarptı ama onlar da ne soluk şeylerdi! bizim a.şkIII11ı;, 
o harikalar, güzel rüyalar, leziz hakikatler, biribirini tamanı11-
yan zevkler ve elemler !lemi, tabiati aydınlatan o tebessuınl~ 
cana can katan o sözler, daima verilip daima alman o saade 

0 hasretten doğan o hUzUnler, sevgilinin gelmesiyle taşıvereıı _ 
sevinçler! ... onlardan bir eser bile yok. Ruhun o ihtişaınlı ~., 
çekleri acaba nerelerde açılıyor? kim yalan söylüyor? b~ ııı~; 
yoksa Alem mi? Şimdiye kadar delikanlının da, erkeğin e
yüzle~sini gördüm, hiçbiri b~a ~n küçUk bir h~yecan .v~sıı-
di; bana ha~Tanlık ve sadakatlı bır muhabbet gostennış 0 arı
lardı, benim için döğtişselerdi, yine onlara da, bUtUn yaptıkl daf 
na da hiçbir alaka gösteremezdim. Aşk, kardeşçiğ~~· o k~yaf 
nadir bir hadisedir ki bütUn ömriimUzU, tabiatin b!zı b~ JtB
etmek kudretini bahşettiği adama rasgelmeden geçırmenıiZ pe~ 
bildir. Bu düşUnce insanı titretiyor. ÇUnkü ya o adaına 

- Siz, dedim, beni orada büyükten bir adama mı vermek 
niyetindesiniz? 

Cevnb olarak kurnazca bir b~kııııla iktifa etti. Birkaç gün
denberl sofradn beni kızdırmaktan hoşlanıyor; beni tetkik edi
yor ama ben de kendimi iyice gizliyorum; onu hem babam, hem 
de sefir olarak iyice atlattım. Bana bir budala diye bakmıyor 
muydu?. bana fnlan delikanlı veya kendileri ile birkaç yerde 
buluştuğumuz kızlar hakkında. ne dUşUndüğUmli sordu. Ben 
de cevab olarak saçların rengi, boylar arasındaki fark, delikan
lıların yüzleri hakkmda manas1z sözler söyledim. Babam beni 
bu kadar alık görünce şaşırdı ve bana sual sorduğuna pişman 
oldu. Ben: 

- Ama, dedim, asıl dUşündilklerimi söylemiyorum; geçen 
giln annem bana. tenbih etti: asıl hislerimizi belli etmek mUna. 

sip olmar.mı~. 
Annem: 
- Aile arasında çekinmeden istediğinizi anlatabilirsiniz, 

dedi. 
- O halde söyliyeyim, dedim. Şimdiye kadar dikkat ettim, 

genç erkekleriniz, dikkatten ziyade para çekecek meziyetler he. 
vesinde; bizden ziyade kendilerini dilşUnUyorlar; ama, doğrusu, 
hislerini gizliyebildikleri yok: bizimle konuşurken takındıkları 
tavn hemen bırakıyor ve bizim göilerimizden istifade edemi. 
yeceğimiz.i sanıyorlar. Bizımle konuşan erkek işıkımız, bize 
artrk hiçbir §ey söylemiyen de kocamız. 

"Kıilara gelince o kadar mürai şeyler ki asıl huylarının ne 
olduğu nncak nasıl dans ettiklerinden anlaşılıyor; sade endam
Jarıyla hareketleri yalan söylemiyor. O •'glizel 31em" dediğiniz 
şeyde bilhassa bir sertlik, bir haşinlik görilp korktum. ~ceya
nsı o sofraya oturmalar yok mu? o zaman öyle şeyler oluyor 
ki insana, bittabi nisbetler muhafaza edilmek şartiyle, avam 
tabakasının ayaklanmasını hatırlatıyor. Terbiye ve nezaket, 
umum! hodgiı.mlığı pek gizliyemiyor. Ben kibarlar alemini 
bilsbUtün ~ks. türlil tasavvur ediyordum. Orada kadınlan 

geç tesadüf edersek halimiz nice olur? 
meı•amı ~r~01: 

(1) Fronklerde büyilk ailelerin birkaç soy adı vardır, jl)t, 
d<J Rctore'nin asıl adı Al/on~. ôteki Retore adı, Şoliy6 g 
soy adı. 
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Bn. Çang - Kay - Şek 
vermek •• uz ere Konferans 

Amerika'ya çağırıldı 
bUır Çnın BaşB<ıuımandaınınnon kaırosDU:e U<oınıuşaını 

Dngnonz ~azetecnsn0 onu şöyOe t:avsn1F ednycır: 

ihtirassız bir Kleopatra ! 
Leydi Dumon • Hay, tanınmıt 

bir lngiliz gazetecisidir. Şimdi 

Uzak Şarkta Çin hareketledrni ta
kip eden bu tanınmıt muharrir 
ıon günlerde madam Çan - Kay 
- Şek ile görütmüttür. ı'1ülakatı 
§Öyle anlatıyor: 

''Çinliler, madam Çan - Kay - Şeke 

''Şarkın kadını,. ismini verdiler. Ba. 
dem gözlü bir Kleoputra ... Bu benzeyiş, 
kadınlık ihtirası bakımından değildir .. 
Gözlerinde yanan vatan aşkı, yılmıyan 
azmi, muayyen gayeye doğru yorul
madan yürüyüıü, Şark politikt1Sına ıcle
rin vukufu, kat'i iradesi, ve Çinin en 
kudretli adamı olan başkumandan Çan 
• K~ - Şek üzerindeki sadık bir zevce 
9i!atıyle nüfuzu, onu' Jül Sezarlara ha
kim Ôlan Şarkın kudretli kraliçesine 
benzetiyor. 

Kendisiyle 1929 da, bugün bir enkaz 
yığını~dan ibaret kalan Nankinde gö
rüştüm .. O vakit bende maluaıatlı, fa. 
kat çok ihtiyatlı söz söyliyen bir kadın 
tesirini bırakmıştı. Asil olmıyan bir mu
hitte doğan bu kadın, bugün, Çinin Ja
ponya elinde bir Habeşistan olmaır.ası 

için uğrzı~ıyor. 

Çok güzel İngilizce konuşan bu ufak 
tefek kadın, Çini yalnız harice karşı 

nıüdafaa etmekle uğraşmıyor, onu batıl 
ananelerden de temizlemek istiycr .. 
Anane ile de düşm"1lla çarpışır gibi çar. 
pışıyor. Bu uğurda kafalar devirmek
ten çekinmiyor. 

Bu kadın, ismi etrafında yapılan gü
rültülü ve takdirkar yazılCJrdan çok ıs. 
tırap duyduğunu söylüyor. Sözlerinde 
samimidir. ''Askerler canlarını verdiler, 
ht-n ulncık bir fedakarlık bile yapma
dntı. Niçin onlann adı anılmıyor da be
rıiın adım anılıyor!.,, diyor .. 

Hong Kong'aı geldiğim vakit mada
ıtıın kardeşi Songa bir mektup yazdım. 
l3u zat Çinde çok mühim bir nüfuz sa. 
h.ihidir. Zaten Çinde bütün iktidar bir 
aılcnin elinde bulunuyor, demek müm
kündür. Dört erke ve üç kadından iba
ret bir aile .. Erkeklerden birisi başku
lllandandır. Diğeri maliye vekili doktor 
l(ung .. s~nra Çinin en büyük iktısatçı. 
~' .. 01~? madamın kardeşi Song.. Dör
d~ncu erkek umumi hayattan çekilmiş, 

·Y0 rlar. Fakat buna inanılmaz. O da 
~uhakkak gizli bir vil?ife görüyor. Fa-

at ne? Bunu kimse bilmez .. Kadınlara 
~elince: May • ling, yani madam Çan
'-'l~y • Şek, Şing • Ling, yani maliye ve. 
ttı ın· 
r· ın zevcesi... Ve sonra Çin cumhu-
dl}'ctinin müessisi olan Sun Y<ıt. Sen-

en dul kalan Ay - Ling. 

?lli~u Y_edi kişi senelerdenberi Çinin 
" i, sıyasi ve mali işlerini idare edi
ror H . 
dı! · epsı de hayata fakir olarak atıl-
lcs~r. Bugün bütün Çinin en zengin ai. 

1 olan,k tanınıyorlar. 
tinŞanghaydaki ecnebi bir banker geh
edı servetini 300 milyon dolar tahmin 

Yor. 'Bu a·1 h' .. . Za· ı e ıç gosterış yapmıyor. 
•Cn Çin ze · ı · ·· · · le~. ngın erı ~o~tcr şı sevrpez-

llonaJd i 
.tcvc . sminde ve ba;kumandanla 

esının nı·· .. 
uşavırı ol;ı ı bir Avustralya 

lı bana bir mektup yazarak, madamın 
benimle görüşmek arzusunda clduğu
nu bildirdi. Bugüne kadar bu adamı 

görmüş -değilim .. Fakat mrdiye nazırı. 

nın bu Avustralyalıyı hiç sevmediği ve 
onun tarafından başkumandana telkin 
edilen fikirleri beğenmediği söyleniyor. 
Zaten mareşalin, kainbiraderini, maliye 
nazırlığında, Çindeki ecnebi bankerle
rin israrı üzerine tuttuğu da dönen ri
vayetlerdendir. 

Şımg • Kay - Şek 1·c kart.~ı 

Doktor King mağrur ve vehimli bir 
a:lamdır. İhtiraslı olduğu zannediliyor. 
J'•ponlar bu ihirastan istifadeye çalışı
yorlarmış .. Demek oluyor ki Çin karar. 
gahında milli birliği zedeliyecek ihti
raslar eksik değildir. 

Madam Şangın evinde beni hemşiresi 
kabul etti. Hemtiresi bütün Çinli kadın
lar gibi yerinde oturamıyor, ikide bir
de kalkıyor, oda.da geziniyor, sonra tek. 
ra rcturuyor. İki kızı ve iki oğlundan 
bana gururla bahsediyor. Fakat oğul
ları diğer Çin çocukları gibi Japon or
dusuna karşı h<ırpte değildirler. Büyük 
oğlu yirmi üç yaşındanberi büyük bir 
bankanın direktörüdür. Bu kadın be
nimle konuşurken kızkarı:ieşinin çocuğu 
olmadığım bir kaç defa tekrar etti, dur. 
du. 

Evlatsız olmak, Çinlilerce bir kadın 
için en büyük kusurdur. Onun içindir 
ki Çinliler başkumandcmın karısını sev-

-----------------... -----
Va'ltandaşDok 

paye sn 
Yarnn: Kara DAVUT 

_... Haştaraf ı 5 inC'İrle 

en büyük nişanları olan Lejiyon Donö
rün en yüksek rütbelerini bahşettiği hal 
de, hatta kendilerini Fransız vatandas· 
lığına kabul ettikleri halde, zamanı ge· 
lince, Yediliklerini yani mahkfun ırk

tan olduklarım kafalarına çarpıyorlar. 
(3) Yerlilik .. Fransız dilinde bu keli· 

menin kümes hayvanları, ehli hayvanlar 
ayarında bir manası var. 
Hataylı, Türkün bu melOn müst('mle

keci zihnivete tahammül etmesine im· f 
kan \'e ihtimal mi tasawur edilebilir? 

(3) lndigenat 
Kara DAVUD 

mezler. Onun yaptığı bilyük hizmetler
den Çinlilere bahsediniz, size dudak 
bükecekler ve şöyle -diyecekler: ''Ne
ye yarar, diyecekler) ba§kumandanmu. 
za bir erkek evlat veremedi, bari bir kız 
doğurıayd!., , 

Biraz sonra m<ı:iam Çang içeriye gir
di. Hemşiresi gibi baştan ayağa siyahlar 
giyınmişti. Kulaklarında iri küpeler 
vardı. Ben evvela bunları elmas saındım. 
Fakat biraz sonra adi cam olduğunu 

kendisi söyledi. 
Konuşurken, her kadın gibi süslen

mekten h.cışlandığını, fakat tenkitlerden 
çekindiğini anlattı. §hret meftunu ol
madığını, kocasına çok bağlı olduğunu 
bir defa daha tekrarladı. 

Çin başkumandanı, bana kalırsa, asri 
t"uha m~k bir adam üeğildir. Onun or
ta zamanlarda yaşayan bir adam gibi 
düşündüğünü kabul etmek daha doğru 
olur .. Çin başkumandanı bugün bize as. 
ri bir diplomat ve bir devlet adamı gibi 
görünüyorsa, bu öyle olduğu için lde
ğil, karısır.m öyle istediği içindir. 

Madam, ban<> bir defa daha temin et
ti: Çin son neferine kadar harpedecek
tir. Japonya ile, ancak Japonlar gibi 
tam müstakil bir hükumet olarak müza
kere b..şına oturulabilir. Çinliler esir 
clmağı istemiyorlar ve esarete alışkın 
değildirler. 

Madam bana Amcrikadan Çin hak • 
kında konferanslar vermek üzere ken
disini istediklerini de söyledi ve ilave 
etti: 
"Başkumandan, benim Amerikaya git
memi istemiyor. Hakkı da var.. Bu 
buhranlı günlerde kocamın' yanında bu
lunmalıyım!.,, 

Şişli - Pera 
_..Bnştorafı 8 incide 

takımlarına faydalı olmakla beraber -
ekseriya kaleleri için tehlikeli hare. 
ketlerde bulunan gençlerdir. Takım 
yerden ve kısa paslı bir oyun oyna • 
maktadn-. 

Şişli takımıysa • oyuncularının vü. 
~ut kabiliyetlerinden istifade ederek -
daha ziyade havadan ve uzun paslar
ta oynar. 

Ötedenberi enerjik gençlerden mü. 
rekkep Şişli birinci ekipinin en kuv -
vctli tarafı hücum hattıdır. 
İzmirin yetiştirdiği üstad futbolcü 

Vahabla, en küçük fırsatlardan isti • 
fadeyi bilen Mikrob ve birinci sınıf 
bir sol açık olan Diran, merkez mua. 
~·in ?\ubnr, sert çıkışları, güzel pasla
n ve kafa vuruşlarıyla müdafaada da 
Ar§evir ince oyunuyla Şişlinin galibi. 
vetlerine saik olan oyunculartiır. 

Şişli \'C Peranm bu mevsim içinde 
biribirleriyle yaptıkları müsabakalar
<la aldıkları neticeler şunlardır: 

Şişli 4 • Pera O. 
Şişli 2 • Pera 2. 
~Hşli 1 - Pera O. 
Bu neticelerden de anla.5ıldığı gibi 

siyah kırmızılılar bu sene rakiplerine 
karşı daha faiktiler. 

Romen Tam§uarla yaptığı son 

T amşvar Beşiktaşı 1-0 mağlOp etti 
Beşiktaşın tahminler hilafına çok 

fena bir oyun oynaması 
bu neticeye sebep oldu 

'' DUn1Cü mQçtatı 
_..Başlarafı 8 incide 

vam eden Romen hakimiyeti yavaış ya· 
vaı kaybolarak oyun müsavi hir ~ekle 
girdi. 

17 inci dakikada Romenlerin yapmış 
olduğu bir akında Be~iktaş kalesi önü 
çok karıştı. Gol olması muhakkak iken 
Feyzi son bir gayretle bu tehlikeyi sa· 
vuşturmağa muvaffak oldu. 

18 inci dakikada Romenler soldan 
bir korner kazandılar. Solaçıklarının 

çok güul bir şekilde çektiği korneri 
Mehmet Ali kurtardı. Beşıktaşlılar fe
na oynamakta devam ediyorlar. Buna 
Buna mukabil Romenler gittikçe açıla
rak Beşiktaş kalesini zorluyorlar. Ro
menler bu hakimiyetlerinin semeresini 
almakta gecikmediler. 
30 uncu dakikada sağdan Beşiktaş ka

lesine yapılan bir Romen akınında sağ 
iı; sıkı bir §Ütle ilk ve son golü atmaya 
muvaffaık oldu. 

Bu golden sonra Beşiktaşlılar açıldı
lar ve Romen kalesini sağdan soldan 
sardılar. Bu arada, Hakkının çok güzel 
bir ortalz,yışını Romen kalecisi elinıden 
kaçırdı. Kale önünde birbirine giren üç 
Beşiktaşlı oyuncu bu bulunmaz fırsatı 
heder ettiler. 

35 inci dakikada Romenler muhak· 
kak bir gol kaçırdılar. Buna mukabil 
Beşiktaşlılar da Nazım vasıtasile mu
hakkak bir golü kaçırmakla Romenlere 
cevap vermiş oldular. 

38 inci dakikada Feyzinin çok güzel 
bir şekilde çektiği serbest vuruş kale 
direğini y;,Jayarak avuta gitti. 

Beşiktaşlılar devrenin sonunda adam 
akıllı açıldılarsa da Romen müdafaası
nın güzel oyunu ve muhacimlerinin 
beceriksizlikleri yüzünden bir türlü 
gol çıkaramadılar. 

1 inci devre bu suretle 1-0 Romenle
rin ~alibiyeti ile neticelendi. 

IKtNCI DEVRE 
İkinci devreye Romenlerin aıkı bir 

hücumu ile başlandr. Soldan inkipf 

müsabakada senenin en güzel oyunu
nu oynıyan Pera bu hafta galib gele. 
bilecek mi, yoksa teknik bir takım o
lan sarı siyahlıları sert ve enerjik 
Şişli mi kazanacak? Daha açıkçası 'ZJ)r 
mu oyunu bozacak, teknik mi enerji.., 
ye galebe edecek? Bütün bu istifham. 
lllrrn cevablarını şimdiden vermeğe 
imkan göremiyoruz. 

EN.ER 

'ba§TCa bir enstantane - - 7T ;;--
eden bu akında solaçıklarının sıkı biı 
şürnnü Mehmet Ali elinden kaçırdı. 

Kale önünde topu kapan sağ;::ı;ık tam 
boş kaleye gol yaparken Mehmet Ali 
son bir gayretle kornere atmağa mu
vaffak oldu ve bu suretle Beşiktaş ilk 
dakikalarda ikinci bir gol yemekten 
kurtulmuıı oldu. 

Bunun akabinde Beşiktaşlıların sık1 
bir akını neticesiz kaldı. 

Bu devrede 1 inci devreye nazaran 
oyun daha sıkı ve zevkli oluyor. 3 üncü 
dttkikadan sonra Romenler tekrar Be
şiktaş kalesini sıkıştırmağa başladılar. 
Bilhassa bugün çok güzel oynayan ve 
Romen takımının en iyi oyuncusu ol~ 
rak tahmin ettiğimiz sağaçık Beşiktaş 
kalesi için bir tehlike oluyordu. 

işte hu anlarda Hakkı Rıfat ve Fey
zinin güzel oyunları Beşiktaş kalesin
den tehlikeleri uzaklaştırdı. 

15 inci dakikaya kadar devam eden 
Romen hakimiyeti. 

15 inci dakikadan sonra Romenlerin 
birdenbire gevşemesi üzerine Beıiktaş
lılara geçti. Şimd\ Hakkı ve Rifaon 
güzel oyunu sayesinde Beşiktaşlılar 

Romenlerin nısıf sahasına yerleştiler ve 
Romen kalesine çok tehlikeli anlar ge
çirttiler. Fakat bütün bu hakimiyete 
rağmen biraz şanssızlık biraz da bece
riksizlik yüzünden gol çıkaramadılar. 

Bu devrenin 30 dakikası tamamile 
Beşiktaşın hakimiyeti altında oynandı. 

Oyunun son dakikaları vaktin gecik
mesi yüzünden karanlıkta oynandı ve 
takip etmek hayli müşkül oldu. Beşik
taşın bu beceriksizliğin-den cesaret alan 
Romenler oyunun son dakikalarında 

tekrar Beşiktaş kalesini sardılarsa da 
neticeyi değiştiremediler. Ve oyun da 
1-0 Romenlerin galibiyeti ile bitti. 

NASIL OYNADILAR? 

tki takım da sistemsiz gelişi güzel 
bir oyun oynadılar. Romenler Beşikta
şa nazaran daha iyi oynamakla beraber 
bundan evvel de söylediğimiz gibi çok 
zayıf bir takım olduklannı dünkü oyun 
larile bir kere daha göstermiı oldular. • 
İçlerinde iyi futbol oynayan yalnız sol 
müdafileri ile sağaçıkları idi. 

Beşiktaşa gelince: Siyah beyazlılar 
bu mevsimin en fena oyununu oyn~ı
lar. İçlerinde vazifesini tam manasile 
yapan bir Hakkı vardı. Mehmet Ali ve 
Rifat, Feyzi -de oldukça çahıtılar. Ha
kem Adnaın Akın oyunu güzel idare et-
ti. H. Babtoilu 
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Hatay meselesinde 
son safha 

... Bqtaratı ı tnclde 

Milletler cemiyeti komisyonu genel 
sekreteri Ankerin vazifesine nihayet ve. 
rilmistir. Anker Beyrut üzerinden Ce
nevreye hareket etmiftir. 

Milletler cemiyeti komisyonunun Ga. 
ro tarafından aleyhimize tahrik edildiği 
malQmdur. Garonun en iyi vasrtasJ olan 
Ankerin Cenevreye vanr varmaz müthiş 
taviratta bulunması kuvvetle muhtemeL 
dir. 

Kont Dö Marlel'in beyanat. I 
Antakya. 3 (A.A.) - Yüksek komiser 

havas ajansımn muhabirine beyanatta ! 
bulunarak demiştir ki: 
"- Sivil makamlar salahiyetlerini bu 

sabah askeri makamlara devretmişlerdir. 
Şimdiki delege Garonun yerine binbaşı 
Kole tayin edilmiştir. Bu zat idari işlerle 
ordu kumandanlığını ayni zamanda ted. 
vir edecektir. Bu karar, yüksek komiser
liiin Türklerle Fransızlar arasında işbir 
liii temıni ve bütün cemaatlerin hakları. 
m eerbestçe kullamnalarma imldn veril 
mesi hususunda arzusunun neticesidir." 
SaWıiyettar mahfiller, bu kararın -

maJıallt hadiselerin aatmasma rağmen -
3"ikk hüldlmetine taraftarlannm hima· 
Jlli hususunda her ttırf Q teminatı verdi. 
liııi w TOrlc - Fransız itilAfıtu takviye 
ettilini söylemektedirler. 

Sefirimizin te,ebbOslerl 
Paris, 3 (A.A.) - Fransız Havas ajan. 

il tebliğ ediyor: 
Hariciye namı Bone dün ölleden son

n TQrkiye elçisi Suat Davazı kabul et. 
IDİ§tir. Türkiye bnyük elçisi İskenderun 
sancalmda sık sık vukua gelen hldiseler 
llakkmda namın yeniden nazan <fikkatL 
1Ü celbe gelmi§ti. 
• Bone, bugün tekrar sefiri kabul edecek 
ve kendisile birlikte nazikleşmek tehlike. 
sini arzeden vaziyeti, bu vaziyetin Türk 
~tbuat ve mahafilinde tevlit etmi§ oI
C:Julu aksülAmeller sebebiyle, artz ve a. 
m!k tetkik edecektir. 

Dnn akpm sefirin de beyan ettiği veç. 
·hile nazır, bu görüşmeleri esnasında iki 
memleket arasında mevrut olan dostluk 

TOrk - Yunan 
Munzam 

muahedesi 
Yunan kabinesi 

tarafından 
tasdik edildi 

:AUna, ı (A.A.) - Kabine bugUn 
7Urk - Yunan muahedeainl tanlp 

, etmit n kralın tasdikine arzetmiş

tir. Kral imzalamıştır • 

. Gazetelerin mtltaleaıı 
AUna, 8 (A.A.) - Yunan matbua

ıı, TUrk - Yunan muahedesinin TUr
kf7e B. il. Meclisinde tasdiki celse
.ıtnde Doktor Rtışttı Arasın söylediil 
nutku 'hararetle mevzuu bahsetmek. 
ıedJr. 

Proiya gueteai, muahedenin baı
ka bir kimse aleyhine milteveccih htç 
l>lr htıkmU ihtiva etmediği hakkın

&ıakl teminatı kaydederek diyor ki: 
"Bu 8'Szler blltiln Balkanlarda de

rin bir makes bulmaktadır. ÇUnkü 
lYunanlatanm da flldr ve temayillle· 
rtnl akaetUr17or. Tilrk - Yunan aa
mlml anlaşması iki milletin kat'I az
mine tevafuk eyleemktedir.,. 

Blefteron Vlma munzam muahe
Cienln enternasyonal matbuatta çok 
171 karşılandığını hatırlattıktan ve 
LG Tan gazetesinin neşriyatını nak
lettikten sonra şöyle ,.azıyor: 

"İki mll1etln Balkan Antantı c;er
CeTesl içindeki ittifakı diğer millet
ler tarafından da kayıtsız ve şart-
811 olarak kabul edilmekte ve TUrk 
• ;!"unan mtınuebatına daha bUyUk 
bir kuvvet ve parlaklık vermekte
'alr.,, 

Katlmerlnl de Tllrk - Yunan blr
llltnla bugOn sanki bir hakikat ol
htu11a w Balkan Antantı ile çerce
Telenmek!e Anupanın cenup şarkl
ılnde etddl bir ıulh kalesi teşkil ey
Je4111nl 7uDlaktadır. 

münasebetleri sebebi} le pek samimi uz. 
!aşma ve anlaşma arzusu izhar etmiş ve 
bu arzusunu bir kaç aydanberi hazırlan
makta olan Fransa • Türkiye misakını 

~a imzalamak üzere önümüzdeki eylOI 
ayında Ankaraya yapacağı resmi ziyaret. 
le bu münasebetleri tevsik etmek temen. 
nisinde bulunmuştur. 

24 Saatin hAdise:eri 
Antakya, 3 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
24 saat zarfında şu hadiseler kaydedil. 

miştir. Süveydiye köyü ikinci defa ola. 
rak yağma edilmiştir. Dörtayakta büyük 
bir bahçe şu dakikada yağma edilmekte. 
dir. Kıtaat çapulcuları cürmümeşhut 

halinde yakalamak üzeredir. Ordu nahi
yesine tabi Çandırda bir çiftlik pkfier 
tarafından yakılmıştır. Uç gün evvel 
Dörtayakta Türk yazılmak isteyenlere 
avenesile birlikte hücum ettiği için tev. 
kif edilen Yusuf Garip evvelki gün Zey. 
tuniye hristiyan köyünde tepeden tırnağa 
kadar siWılı olarak tutulan ild ermeni 
Garo tarafından serbest bırakılım§br. 

Garo al IAh daiJlıyordu 
Kmkhan Ermenileri arasında çıkan 

bir ihtil!f iki Ermeninin ölümüne sebeb 
olmU§tur. • 

Delege Garo bu Ermenileri kendisi tes. 
lih ettiği için skandalın önüne geçmek ü
zere serbest bırakmış ve bu hususta be. 
yanatta bulunmaktan istinkAf etmiştir. 
Diğer taraftan Cüveydiye köyü civannda 
yeniden silAh tevziine başlattığı musu
ran söylenmektedir. 

Kumandan Kolenin elli çerkes jandar
ma kaydına tevesWI ettiği öirenilmekte
dir. 

Suçu TDrklere yOkletiyorlar 
Bugün buraya gelen Kronik gazetesi 

silihlı bir Türk çetesinin Amikta bir a. 
rap köyüne hücum ettiiini ve yaralılar 
olduRu zannedlldilinl fakat tafsDlt alı. 
namadığını lskenderun haberi olarak ya. 
zıyor. Mahlm olduğu üzere Amukta yal
nız Türk köyleri arap çeteleri tarafından 
bası1mıp-. 

Af kanuııu 
layihası 

EncUmenlerden 
geçerek Meclise 

verJldl 
Ankara, 4 (Huıuai) - Adliye encü

meni af ltyihau baklandaki ma.zbata
auu huırladL Layiha meclis: umumi 
heyetine ıevkedildi. Gelecek hafta ıö
riifülecektir. 

Protesto 
yağmuru 

Almanya, 
Çekoslovakyayı 

J(ene protesto etti 
Bertin, 3 (A.A.) - Pragdaki Alman 

sefiri, Egerde Alman tebeasma ait bir 
ikametgtha çekilmiş olan bir Alman bay
rağının "cebir ve şiddet istimali zanıreti
le kaldınlmq olmasını ve Alman tebe~ 
asından birinin duçar olmuş oldulu fena 
muameleleri en şiddetli bir surette,. pro
testo etmiştir. • 
Prağ ne diyor ? 
Prag, 3 (A.A.) - Bir Çek askerinin 

bir Atman tebeasından zorla aldığı iddıa 
edilen Alman bayr;tğı hakkında neşredi. 
len bir resmt tebliğde deniyor ki : 

"'Bir ecnebt devletin resmt bayrağı ve 
ecnebt bir devlet tebeası mevzuubahs ot
dulundan tahkikat neticesine intizamı 
hariciye nezareti kendiliğinden Alman 
orta elçililine teessürlerini beyan eyle. 
miştir . ., 

HAdisele.r lraadt ım•ş 
• Paris, 2~ (A. A.) - Oeuvre gaze. 

teeinde, madam Tamouil diyor ki: 
, "Londraya gelen bazı haberlere gö.. 
re Almanya, Çekoslovak devletini 
yıpratmak ve ültimatom yolu ile me
talibatta bulunmağa bir amıirı hazır. 

HABER - Alc:tam poetm1 

ispanya harbi 
durdurulamiyor 

Paris, 4 (A.A.A.) - Figaro gazetesinin 
Londra muhabirinin zannettiğine göre, 
İngiltere hükOmetinin İspanyada tavas. 
sutta bulunmak teklifine Roma, Berlin, 
Burgos ve Barselon kati bir "HA YIH., 
la cevap wrmişlerdir. 

Cumhuriyetçiler nihai 
zaferden emin 

Porpignan, 4 (A.A.) - İspanya cum. 
huriyeti devlet bakam lrujo Parise git
mek üzere buradan geçerken kendisine 
sorulan suallere verdiği cevapta İngiliz. 
lerin tavassut ve teşebbüslerinin insani 
düşüncelerden doğmakta olduğunu ve 
'llaamafih bunun tahakkuku pek muhte. 
mel olmadığını, geçen her saatin cum. 
Aıttriyetçiler lehinde tecelli ettiğini söyle
rniştir. 

Nazır, harbin daha çok uzun sürmesi 
muhtemel olup olmadığı sualine cevap 
vennemi§ ve maamafih ordunun rwanevL 
yatından ve genç subayların idaresi al. 
tında yaptığı mühim terakkilerden rnem. 
nuniyet göstermiştir. 

lrojo, ceptede artık siyasi ihtılaflar 
kalmadığını, general Frankonun ancak 
bütün cephelerin birden yıkılrnasile mu· 
zaf fer olabileceğini, halbuki böyle bir şe. 
yin hiç zannedilmediğini söylemiştir. 

cephelerde vaziyet 

Madrit, 3 (A.A.) - Teruel eyaletinde 
askerl harekata dün bütün gün devam 
edilmiştir. En şiddetli taarruzlar Terue
\in cenubu şarkisinde yapılmıştır. 

Puebla de Valverde'de Frankistler Sa. 
ıonte yolundan geçmeğe teşebüs etmiş

lerse de bu yolun cenubunda Sierra Ka. 
maronada yerleşmiş bulunan cumhuriyet 
~ler bu harekete mani olmuşlardır. Düş.. 
man Mora de Rubielosa şiddetle hücum 
tıtmiştir. Gudardan gelen dü~n kıtala. 
rı üç hafta hergün tekrar edilen hilcum
lma nimen - kattb•ya .,..arı : .. 
mışlardır. Moranm garbında Valbona 
mmtakasında bulunan Frankist kıtaları 
timdi harek!ta iştirak etmektedirler. Fe.. 
cirle ba§lıyan muharebe geceye kadar 
devam etmiştir. Maneviyatlan mükem. 
met olan cumhuriyetçiler :mevzilerini mu
hafaza etmektedirler. Muvakatten tahli. 
ye edilen bazı sırtlar düşman toplarım 
yerleştirmeğe vakit kalmadan evvel istir
dat edilmiştir • 

Mora de Rubielosun 30 kilometre 3i. 
mali garbisinde klin Voskeruela mmta· 
kasında Frankistlerin tazyikine bir ay. 
danberi mukavemet edilmektedir. Hü. 
k<lmet tayayreleri bu mukavemete geniş 
mikyasta yardım etmektedirler. 

Amerika petrol kralı Cash'ın kıiçük 
rocuğunun haydutlar tarafından kaçı.. 
rıldılını dün telgraf haberi olarak yaz
m'l, çoculu bulmak ve haydutları yaka
lamak için Florida mıntakasında çok ge. 
niş mikyasla araştırmalar yapıldığını 
kaydelm~lik. Yukariki resimde kaçırı.. 
lan çoculu görüyorsunuz. Araştırmalara 
on binlerce gönüllü, bir çok tayyare ve 
gemi iştirak etmektedir. 

lamak maksadiyle Südetlerle meskun 
mmtakada ve Alman - Çek hududun
da dalmi bir gerginlik ve karışıklık 

idame ettirmek tuavvuııuıdadır.,4 
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Bu sahne denizaltında ~eçmiyor, çtln kil adamlardan birinin dalgıç kıyafetintfe 
olma ına rağmen kadın öyle değildir. Dalgıç, sokakta dolaşmakta ve lngilterecl k" 
deniz günü münasebetile iane toplamaktadır. e 
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Japonlar zehirli gaz 
kullanmağa başladllar 
Çinliler bir Japon livasını imha 
etmeğe muvaffak oldular 

Hankoy, 3 (A.A.), - Kveeitch etrafın
da cereyan etmekte olan kanlı muhare
be bir kat daha şiddetlinmiştir. Japonlar 
mütemadiyen takviye kıtaatı getiriyor
lar. Muhasamatın başmdanberi Hunp 
cenubunda muharebe hiçbir vakit bu ka. 
dar şiddetli ve kanlı olmamıştır. Çin 
askerleri ona karşı bir vaziyette harbet.. 
mek mecburiyetinde bulunuyorlar. Ja. 
ponhmn bütün taarruzları püskürtül
mektedir. 

Bohieyendeki Çin kuvvetleri milkem. 
mel bir manevra. yaparak şimale doğru 
ilerlemişler \e diiŞmanı arkasından vur. 
muşlardır. Bu suretle Kveeitchdeki Çin 
kuvvetleri biraz dinlemnek imkanım el-
rle etmiJlerdir. · 

Japonl~ en~nal ve insan
lık kaideleri hlJAfına olarak · biltUn 

lardır. 

Son üç gün içinde Japonlamı yüz. 
tankı ve birçok zırhlı otomoblll tah
rip edilmiştir. 

Tannanda birkaç gtlJ1 4eTam e
den ılddetll çarpıımalardan aonra 
düşmanın bir llvası tamaml7le imha 
edllmlştlr. Bu livanın kumandanı da 
öllller arasındadır. 

Ştıngtungun garblnde mllhlm bir 
değlştklik yoktur. Ancak Tanlng 
şarkındaki Çin kuvvetleri biraz daha 
ilerlemiştir. 

Lanfengde Japonlar Ml! muhasa
ra altında hulunuyor. Teişie.ıı:le bu-
lunan Japon kuvvetlerinin bir kı~ 
mı Telakanı hilcum suretiyle elde 

etmek lstemlpe de yolda yakalan· 
mış ve imha olunmuştur. A)'Ill au
retle Şlkalkov da muhasaradan kur .. 
tanlmııtır. 

Plhal - Paottnı demlryolu tızerln· 
de birçok Japon sevklyatı trenleri a• 
kıncılar tarafından vuruJmuştur, 

Yeni Japon harbiye 
nazınnm karan 
Tokyo, 3 (A.A.) - Röyter ajansı mu

habirinin zannettiğine göre general lta. 
gaki, Hankovıı zaptetmek üzere Çinde 
muharebeye şiddetle devam edilmesine 
taraftardır. 

Subayların terfii 
kanunun bazı 

değişiklik yapılıyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Ordu subay l teğmenlik rütbesine terfileri yapıl • 

heyetine mahsus terfi kanununda ya- maz. 
pılacak değişikliklere dair layiha mec- Veteriner fakültesinden çıkan vete-
lis ruznanıesine alındı. Layihada de. riner ve üniversitenin muhtelif fakUl • 

telerinden çıkan kimyager, dioçi ve 
eczacı talebeye mektepten çıktıkları 
zaman teğmenlik rütbesi verilir. 

niz sınıf mda da teğmenlikten Ustteğ. 
menliğe terfi müddeti kara ve hava 
sınıfında olduğu gibi üç seneye çıka
rılmaktadır. 

Bundan başka f akillte tahsiline tlbi 
subay ve asken memurların Ustteğ -
men rlitbesinde muharip aubaylarla 
nyni hizaya getirilmeleri leh veya a
leyh teki farkların izalesini temin ede
cek şu d~ğişiklikler teklif edilmekte
dir: 

Bunlardan veterinerler a11kerf vete
riner tatbikat mektebinde, kimyager· 
ler askeri kimyahanelerde dişçi ve ec
zacılar askeri tababet tatbikat mekte
binde bir sene l!ltaja tabi tutulurlar· 

Veterinerler kıta veya bakterfyolo. 
jihane, kimyagerler kimya llboratu .. 
varlannda, dl§çiler hal!ltahanelerde aY· 
nca birer sene ve eczacılar i8e hatta
ba.nelerde iki sene hizmet ettikten l()Jl'" 

ra ıicillen ehliyeti tasdik edilmek ,,ar 
tile Ul!ltteğmenllğe terfi edilirler .•• __ 

... 

"Tıp fakültesi askeri kısmından çı. 
kanlara teğmenlik rütbesi verilir. As. 
keri tababet tatbikat mektep ve seri
riyatmda bir seneyi bitirdikten sonra 
ehliyetleri tasdik edilen tabip teğmen
ler Ustteğmenliğe ve orduya gönderi-
lerek talimatı dairesinde iki sene kıta Alemdar Sineınaaı 
ve hastahanelerde staj gördUkten son- H ergÜn iki lilm 
ra yüzLaşılığa terfi ederler. 1 - Korkusuz Kaptall 

Tabip teğmenİerden tatbikat mekte- 2 _ Pariali Şantöz • 
binde muvaffakiyetle imtihan veremi· 3 _ Ali Babanın A.ırıerl" 
yenler kıtalarda ve hastahanelerde 
terfie liyakat sicilli alıncaya kadar üst ·:.--...ıka•diiliiıiaiiiikiiii·ııiiao•nilmiliiılaıiıiçıiilll•~-
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~ tramvayla aidiyordum. Va 
ıonun .içinde oturmaamı sevmediiim i· 
çin sahanlıkta duruyordum. Tramvay 
gittiği müddetçe ben de etrafımı eeyre
diyor ve keyifleniyordum. 

HABER - Aktun poetU1 

Mih. Zoşçenko 

Tramvaya giderken 

13 . 

dar vermedin! Bedavadan gideceğini mi 
sanıyordun? .. 

Yolcu hiç bir cevap vermeden... lki 
istasyon sonra da tramvaydan indi .... 
Kondoktor kadın ise yolculara dönerek: 

Troistki köprüsünden geçiyorduk. Man 
zara harikulMe güzeldi. Bir yanda Pet· 
ropavlost kalesi altm yaldızlı kubbesile 
yörünQyordu. Diğer tarafta ise Neva 
nehri bütün ihtŞınıile ak.ıyord\L Tam 
bu esııeda lilne§ te batJyord\L Bir keli· 
me ile. tu eskilerin ''ilihf.. dedikleri bir 
ırıaru:ara vardı •• 

ili halde, bu gOze1 dudaklardan ba de- 1 Bunu anhyamadmı, ne demek ıstiyorsu· ı 
rece çirkin eöıler nasıl çıkabiliyor? .. Ça· mu, yani? •• Al sana on paralık ... 
t1k surat ta ona hiç yaraşmıyor .. Baya· - Basbayağı müsaade etmiyorum.. 
lı güzellilini bozuyor... Param yok ~ Şayet parası yoksa yaya gitsin, efen. 
kerim ... Ne yapayım? .. Esasen bir ista• dimJ<endi vagonumda §Wlun bunun dile 
yon sonra ineceiim ... Bundan ne çıkar, ri hesabına cömertlik göstermesine asli 
..-agonu yiyecek değilim ya!... müsaade edemem. Adamın parası yok· 

kabul etmı} or; şimdi bozsun bakalım 

bunu... Bu kadar parayı bozabileceğin· 
den şüpheliyım !.. 
Kondoktöı kadın hiç istifini bozma· 

dan: 

- Hayatta böyle hergelelere pek sey
rek rastlanır .. dedi. Bir tek adam, koca 
tramvayın intizamını saatlerce ihlal et· 
ti... Ben bunun yüzünden bir çok bilet· 

siz insan kaçırdım... Bazan l:jr tek in· 

san bütün bir cemiyetin yürüyüşünü bi· 
le bozabilir ... 

Tramvay gittiği müddetçe ben bu gü· 
ıelliklere bakıyor, yudum yudum bunla· 
n tatmağa çalıpyordum. Kafamdan bin 
bir fikir geçiyordu. Bin bir insani dlın· 
lııt. bir zinci in kaleleri gibi kafamda 11· 

Kondoktör kadm, ayni çatık çehreyle: sa demek ki paraya hak kazanmamq.. 
- Hayır amim. diJOrdu. Ben siZi be- Bundan ötürü de parası yok ... 

Tramvay hareket etti. Ben gene eski 
hayalitıma daldım. 

Rusçadan çeviren: Ferah Ferruh 

Alarup duruyorlardı. Bir çok eiirler, bir 
çok mısralar tA dillinin ucuna kadar p
lirorlardı... Hatta yanılmıyanam Put
kinin 311 mısramı yüksek seste 86yter ıi 
~i oldum: 

dava olarak bir tek istasyon bile götüre- - Fakat rica ederim, diye cevap ver· 

- Bu kadar büyük bir parayı burnu· 
ma ne diye sokuyorsun?.. diye söylen· 
di... Tabii bunu bozacak param yok ... 
Vatandaşlar, içinizde bunu bozabilecek 
kimse yok mu? .. 

mem. Madem ki paran yok, ne diye küs dim, bu sizin söyleıtiJiniı hiç te insani 
tahlık edip tramvaya biniyorsun? •. lıte bir fikir değildir. Bir insanın dar ıama· Ben bu parayı bozmak istedim.. Fa· ••••••••••••••ı• 

benim bir türlü anlıyamadJinn nokta -unda ona insanca muamele etmek !t.· kat zayıf yüzlü yolcunun sert bakışlari· 
le karşılaşınca vazgeçtim .. 

Siz de aabahlan aç kamına 

bir knbve katılı 
Yolcu, muzaffer bır eda ile: 

~. zımdır. insanlık kaideleri bunu icap et-
Zayıf yüılü yolcu: tirmez mi? .. Insanlann feliketli anla· 

''Tıyıe, tıyzt bili• oflaf bir ölll1i 
çıkardı ... ,. 

Ben bu tatlı hayaller içinde yüzerken, 
biletçi kad~ i~ ve keskin eesi, beni 
dapıoelerimden ayırdı. Biletçi kadın, 
hir yolaı ile münakaşaya ıiri§mi§ti. 

- Yani pya yürümemi mi istiyorsu- nnda kendilerine yapılan yardımın kıy-
mu. &dl? .. Belki ayalımda nasır var!. meti vardır. Yoksa mOsait ıamanlarda· 
fleiki yür(lmele takatim yok.. Dotrusu ki yardımın ne manası otur?... Sonra, 
nmane lnsanlan, bilhaasa zamane ka- bu adamın benim akrabam olınadriıru 
dmlan pek merhametsiz, pek duygusuz nereden biliyorsunuz? .. Belki de ben bu· 
olmuşlar.. Bir türlü halden anlamak i• na, akrabalık bağlarına istinaden yar
toemiyorlar •• Yalnız para istemesini bili· dnn etmek istiyorum! .. 

- Ben malımı bilmez miyim efendim? 

diye söylendi... işte bundan ötürü ben 

bu parayı çıkarmak istemiyordum .•. 

Çünkü nasıl olsa kimsenin bozamıyaca· 
ğını biliyordum. 

MBZOD MBJIB laza 
abnanız ittiha ve ııhlıatinizi 

düzeltirsiniz. 

yorlar .. Dinleri, imanlan para_ Rllbu- Kondoktör kadın, cebinden düdülünü 
iri insanın belki o dakikada parası yok.. çıkardı. Ve öttürrneğe hazırlanarak: 

Kondoktör kadın bu işe fena halde i· 
çerledi: 

Birdenbire, yübek fikirlerin bulutlan 
arasında kanatlanmq uçarken. dünya
nın aşağılık düşüncelerine kadar inmek 
!'ıeCburiyethıde kaldnn. 

Fakat bunlar bir tilrlü anlamak iltmü
rortar!._ Yalm1 -W!., diyorlar ... 

- Ben timdi akrabanızı icap eden 

- Ne antika bir müşteriye çattık, di· 

ye söylendi... Ben şimdi tramvayı dur· 

duruyorum ... Ve şu münasebetsiz ada· 
mı indiriyorum .. Yarım saattenberi be· 

ni meşgul ediyor ... 

yere ıördeıeyim de o zaman bedava se-
yahat etmenin ne olduğunu öğrenir!.. M • d elqilik, ıitkinlik ve 1 e yanmalarını siderir. 

' Zayıf yüzlil yolcu: 

Genç ve ıüze1 kondoktörümüz, hiç te 
rüzelliğine yaraşmıyan bir sertlikle ora· 
da, sahanlıkta durmakta o1an bh' yolcu· 
ya pdılan 86ylemekteydi: 

- SU ne demek iı;tiyorsunuz?.. Ben 
~izi bedava g<Stürmeğe mi mecburum?
Ya bilet parasını veriniz veyahut tram
vaydan aPlt ininiz!.. 

Yürelimi inmıf duygular kapladı .. 
'Tramvaya verecek tadar param olnu· 
yan bu avalb adama fena halde acı· 

dmı. 
Cebimden para çıkararak kondoktör 

lradma uattım: 

- Ammada aksi karıya çattık, ha!. .. 
diye söylendi.. Bırak şu düdüğü... lşte 

bak ... Ben şimdi paralan veririm ... 

Kondoktör kadın elini zile attı.. Çal· 

mak üzereydi ... Fakat, zayıf yüzlü yol· 
cu bir el hareketile buna mAni oldu: 

KABIZLIGI defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığmı giderir. lçilmesi ga
yet latif, tesiri pek kolay ce mil
llyimdir. Son derece teksif ediL 
miı bir tuz olmakla mümasil 

- Su zayıf )'QllO adamm bilet para
mnı ben vereceğim. dedim. Buyurunuz 

Adam elini cebine attı. Cüzdanını çı· 
kardı... Cüzdanının içinden gıcır gıcır 
yepyeni üç çervonetslik (30 ruble) bir 
banknot çıkardı: 

- Dur, dur Allahın belası, dur, dedi. 

Çalma!.. Senin gibi bir insanı ömrilmde 

börmedim ... Ben şimdi paralan veririm. ılmu!.. Biletçi kadm bu 9liderini fakirce d
~ bir adama söylüyordu... ~ 
yQzHl adam ise, hiç bir cevap wnntyor, 
fakat para vermele de davranmıyordu.. 

Nihayet ceplerini bnpmaıla bella
Ch .. Fakat hiç bir te7' ....... _.,_, Banaa 
l'zerlne blletçlye dBnes'l!lf: 

- J.11· "- all<>'ı bu l·-ırlı· <'., .. ı;-('ı oldu· 

KondoktlSr kadm l7Di ISlt suratla: 
- BaaJrasmın bapası i~n para ver

n.esine müsaade edemem. dedt 
Kadının bu ~erine fena halde i~ 

ledim: 
- Ne danek .,, ppnın bali'"' için 

pa-a \"l'mlesine mOsaade edtmem? .... 

- DoinJsunu isterseniz bu kadar bü· 
yQk bir parayı enti püften bir bilet için 
bozdurmak istemiyordum.. Fakat ma· 

dem ki bu cadaloz bedavadan götürmek 
iltemiyor _ Usteıik te benim yerime bi· 
let parası vermek istiyenin paralarını 

Yolcu tekrar ceplerini karıştırdı ve 

yirmi kapiklik bir gümüş para ççıkardı. 
Kondoktör kadın bu uzanan parayı gö

rünce daha fazla içerledi: 

- Alçak herif' diye 9&ylerıdi, madem 
ki ufakhğm varmış ne diye şimdiye ka· 

hiç bir milstah. 
zarla kıyas ka
bul emez. ''MA. 
ZON" isim Ho· 
roz markasına 

dikkat. 
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zamanda, genç kadının vereceği ce•&• 
ba çok büyük bir ehemmiyet atfediyor 
hissi veren dikkatli nazarlarla onn 
çehresine bakıyordu. 

Jülyet, bulunduğu m(lthiı buhran 
içinde, yalan a8ylemeli kat'lyyen ak • 
lından geçirmedi ve bitkin bir bat ip· 
retiyle evet cevabı verdi. 

Bu cevap, Jülyetin mutarip hali. 
gCSz yaflariyle ıitmit g&Jerl, bUtUn 
bunlar, fÜpheaiz mösyö Jala tatmine
decek weyterdi, çilnki1 o da cüH bir 
memnuniyet jesti yaptı .. 

Sonra, bapnı yanı ya•aı Mllıya
rak, ve, gayri ıuurt hareketlerle agrp 
kapadığı enfiye kutuıundan bir kaç 
tutam enfiye alarak, hep ayni tatlr taT
riyle devam etti: 

- Kont dü Barrl sizi saraya takdim 
etmek emrini almqtır. Bu takdim pek 
yakmda vuku bulacaktır .. Kral fGphe
aiz size bunu bu gece ı8y1lyecekdr. lı
te nihayet kat1 saferi temin ettlnfs ... 
Size bu kadar •ltr ve •.:an ulaer relen 
bu bapisaneden kurtulacak hflr sen
rin. kudretli olacabnuz.. AYrU~nın 
en parlak urıyı olan bu aaray &nrin
de icrayı hlikmedecebiııia.. Nihayet, 

Ç~cuğum, hWyalanms tahakkuk etmlt
tir ve bu parlak neticeyi lls, sektnısa, 
•ııerjinUe ve bilhaua lise mfltemadı
Yen telkin ve tavsiye ettillm aabrmıa 
lbedyunaunu.. Görüyoraunua ld ~ 
lenıea· · h ını ve ubretmeslni bilen nihayet 

tdefine vuıl olur ve rene risrU}'Orltl
~~z ki, ıize vaad ettiğim bUtün fey • 

le faa.Jaaiyle tahaldrulr etti. Blnaena-
0,~b llZ.. tam iıtediğinis pbi.. mes'ut 
"'cak11nız. 

Cı konteıin gözlerinde bir inin~ lmd-7; ı>arladı. Fakat o kadar ... 
enç kadın, bir gUn evvel kendilhıi 

Çıl&ııı bir ••vince garkedeceli 1Upb.U 
Olan bu habere, görUnilıte likayd kaldı. 
~ Bu llkaydinin, nuan dikkati celtet. 
.;rrı •ine hnk1n yoktu. Mö:l)'ö Jak bu· 
~ Ye tcfbtle IOrdu: 

- F•t, neııU ftl', ravrum? Mah. 
na, dtttünceli ıBrünilyonwu;s; size 
ptirdiilm ba habere Adeta likayd kal· 
dam.. Huta mnmn .. Bapusa bir fe. 
illet mi ıeldi? 

Jtllyet, müsun bir tavırla cevap ver• 
di: 

- Evet, bqıma bir fellket.. Çolc 
bUyUk bir efWcet reldi. 

M&ya Jale mükemmel bir IAkaydi. 
leı 

- Aman ya R()J)bim f dedi. Yoksa 
Jrilçilk kardefinis?. 

Jülyet befı71a bayır cevabı verdi .. 
Jılcs.y6 Jak ta muammab bir tavırla de
vam etti: 

- Çok ıillrilrl Şu balde meeeleyi 
..W,Orum. Bana 4ıpaya çıktıiJnııı 
elyledlnla: d' Alluı carmeıe attiJıis •• 
it~ fhalye bir tUrlU listn1e anlat
mak lttemedL. Belki de ıbi kovdu .. Bu 

mukadderdi, yanum .. Slz blll, bu lrii· 
çWr ve faldr nbltln ılze hlnetdrdifl 
muhtelif beyecantınn tetlrf aJtmdaaı • 

ms: Hlcap, 11tırap, lıyan, hiddet, kıs
kançlık, ktn._ Klmblllr, daha neler?. 
Bitin bunlar seçer, ,avrum. 

M5ty8 Jale, tebelıilmlle bakıtlmna e
linden celdili kadar tath bir bal vererek 
baylece Jronuturlren. lronteı, ıözterinl 

f altqı gibi ~Çmıt oldufu halde dehıet 
içinde, bir hayret beykell cib1 harelretıiz 

ona bakıyordu. 

Ve aababtanberi yediği alır ve, mü. 
temadi darbeler altmch ezilmiı olan 
ıuuruna batıl itikatlardan mütevellit 
müthit bir korku bUtün mevcudiyetini 
earmaıa baflıyordu. 

Ayni zamanda, kulaklınnd·., hiç bir 
fe)'e hürmet etmiyen, hiç bir ıeyden 
çekinmiyen dil Barrinin, Wr nevi hür
met ve deb,et içinde .aylemif olduiu 
ıu söalerin abi ud11mı duyuyordu: 

- O her teti bilir •• Her teYi cörür .. 

lhr "" clu,ar • 
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Daha doğrusu bir hodef vaırdı. Fakat 
bu hedef, büyük bir aıkın ümti verici 
hedefi deiil, kin ve intikam dolu bir 
hedefti ... 

İ§te genç kadının vardığı netice .. 
Ne söylemeliydi? .. Ne yapmalıydı?. 
Hiç bir ıey 1 Kalbi aık heyecanı 

içinde çarptığı hz.lde, kendisine doğru 

geldiği, genç erkeğin istihfaf dolu so
ğuk çehresini ıörünce bunu derhal an
ladı ... 

Bunun için, hiç bir ıey söylemeden, 
- bir sandalyenin üzerine atmıı olduğu 

mantosunu alelacele alarak hümmalı bir 
telifla omuzl<:ırına atarak büründü ve 
kapıya doğru yürüdü. 

Fakat :iıprıya çıkmadan evvel, gerL 
ye döndü ve hiddetle ümitsizlik içinde 
titriyen, ideta vahfi bir sesle ıöyle de
di: 

- Şövalye d'Aaaaa, ellini uzatarak ve 
kalbimi açarak ıize doğru gelmiıtim. 
Siz bunları isthifaf ve hakaretle red
ettiniz; size doğru, dudaklarımda aık 

kelimelerile gelmittim ve siz bana nef
ret ve istihkar dolu ıözlerle cevap ver-

diniz .. BAD& .. Bir kadına! .. Peklli ! .. Ben 
sizin için, bir dost, size her ıeyini feda 
etmeie hazır bir dosttum. Şimdi bura-
radan bir dütınan çıkıyor ... Öyle a:ı:an

aız bir cKiıman ki, sizi elinden bırakım • 
yacaktır .. Ve bu düımanı siz, kendi ar
zunuzla kazandınız .. Sakının ... İyice sa
kının, çünkü sizin hakaret ve iatihfafta
rmızdan korkunç bir intikam alacağım .. 
Sizden ve .. ondan! .. 

Şövalye lakay.d bir tavırla omuzlarını 
ıilkerek: 

- Ha §Öyle, madam 1 •• dedi. Bu ıekil
de hakiki çehrenizi daha samimi bir şe
kilde göateriyoraunuz .. Doğrusu tehdit 
ve irin Jülyet Beküye daha fazla yakı

tır .. Ve her halde bana, onun "na
muslu,, tekliflerinden daha fazla fe
ref verir ... 

Genç kadın, gözlerinde kıvılcımlar 
parladılı halde, ona ıbütı. Katı •• a-

zimkir bir jestle baıuu salladı ve sade
ce ıu cevabı verdi: 

- Elveda 1 Şövalye d' Assas .. Tekrar 
görütürüz ! .• 

Bu sözler ılizerine, Jülyet, dışanya 

çıktı, yalnız katan J()valye de heyecan 
içinde mınldandı: 

- Artık kaybedilecek bir tek daki
kam bile yok.. Bu korkunç kadının 
hiddeti ]anın baımda patlıyacaktır. Bu 
akşam,, buradan çıkmış olmam lazım ... 

D' Auas, derhal taraçaya çıkarak, 
bümmalı bir faaliyete koyuldu. 

Ne yaptı? Sen· Jermen tarafından 
le e n d i a i n e plim verilen hangi 
esrarengiz çareye baş vurdu? Kontun 
mevzuu bahsettiği ihtira neydi? . 

Okuyucu bunlan billhare öğrenecek
tir .. 

XIX 

RESiMLER 

Kontes, d'Aasastan ayrıldıktan ıon
ra, alellcele küçük evin yolunu tut
muıtu. 

Son derece aaabt bir haleti ruhiye 
içinde bulunduğu için gerek vaziyetini, 
gerekse, duyduğu hakiki hisleri tahlil 
etmekten Aci.ıdi.. 

İçinde hikim olan hiı, uzun mliddet 
beslediği hülyalann, birdenbire çöküp 
yıkılmasından mütevellit, ıstırap dc!u 
bir ıatlrınhktı. 

Diğer taraftan, en bilytak ve asil in· 
1anlann bile sevine sevine kabul ede • 
cekleri teklifleri bu küçük ve fakir za. 
bitin, bir hakaret gibi reddetmesi onda 
müt'.:ıif bir hayret uyandırıyordu • 

Fakat genç kadının üzerinde en bü
yük tesiri yapan hidiıe, izzeti nefıinı 
indirilmiş olan darbeydi. 

Filhakika, Jülyet, hakiki g•azelliline 
ve enfes vücudunu kollarında aıkmaJc 
arzusuna palyenin naat mukavemet 
ed~bilcceğine bir türlü ıkıl erdiremiyor. 
du. 

Bundan başka, yapını§ olduğu hu· 
ıUll muhit, GDda mertlik n tere! hı.. 
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4 Har.ir:ı n 1938 - Cumarte~i 

JliC'rl: 1357 - Hchiüliıhır 5 
ı•ne-ı&e dot•ı• .... ,,.. .. ~-.. ~ 

1,30 19,37 
Cc :::ün fırtına 

• • • •• "'•hatt nt N •••H • .\ıllı• • ••t• t-.-a 
2,32 12,12 lG,12 l!l ,37 2 1 :H 2,14 

Lüzumlu Tele/onlar 
)' (/ il {J lll : 

lslıııılıul ıçiıı: 21:.!22, llcyol\hı için: 441l lf , 1'nclıköy l çirı : 60020, Oskiidar 
için ıiOlı:.!5. 

' cşılkoy, ıı.ıkırkö}, llchck, J ıır,ılı:>n, llu\ ııkdcrc, l·eııt•r lı.ılıçc , l.\nnılı llı, Eren. 
ko,>, Kartal, lluy(ıkaıhı, llc;>lıclı, Burgıız, ı..:ınnlı , için: Tcl cf uıı ırıulı:ı here ıncınu

run.ı ;>:ıngın den ek k!ifıdır. 
Hamı ıllaı;>esı: 22711 
Ueniz .. ., 3ü • • 20 
Bc;>:mı kulco;ı: 21991i. <i:ılnl:ı )ıınf;ın kulesi: 4001i0. 
Sıhhi ınıd:ıll: 4 IO!JX. l'ılutld rıu ııı uıııtlık: 2221!0. Ern ni)el m ii ıliirliiğü : 24 3112 
Elekırık !)ırketı: l!c:>uHlıı: 44801 - ht:ııılml: 24378. 
Sular: lcl:ıresi: Bc;>uğlu: 4t78:i Beşiktaş: 40938. Cihnll: 2o:n2. f"uruoı.ııı a. 

niye: 21708. C'skılclar - l"ıclıköy: U07i:t 
ll:ınıgnzı: ı~ııınhul: 2 1378. l\ııılıkıiy: !i0790. Beyoğl u: 4tli42. 

Taksi Otomobili istemek için 
Ue)oğlu ciheti: 49084. llehl'k cıhetı: 3G . 10 1. K:ıdıköy ciheti : liOH7. 

Dcnizyolları 
ht:ınhul ııceıııcııgı. 22740. Kar:ıkö): 423ı;ı. 

Den ıılı:ııı k l>cn iz) oll:ırı 1 şleı ıııesi vııpıırlorın ın İs lan huldan hnreketlnl 
gösteren listede lııııı h'rlıp lıutoları olılı ı~ıı görii l ıniı:;>tüı-. Bu ı;c bchle bir haftalık 

liste) ı bugun birden ııeşrcclh o ruz. : 
Pm:ıırtcsi Toplıanerlen JG,30 l\ludan:> ıı, 20 B:ıııdırınn 
Salı 'J'ophancdcn 9,30 lzmit, Jfı,30 Mudıınyıı, 19 Kıırıılıig:ı, 20 llnn cl ırınıı, Ga· 

la l:ııl.ın 12 Kıırııden iz, Si rkccidcn 1 O Mersin. 
<;nrşnmb:ı Toph:ıncden Hi :m :\lııdnny:ı, 20 Band ı rmıı, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, l 8 Bartın . 

Perşembe Toph:ıncdcıı 9,30 lzınil, IG,30 Mıııl:ın)n, :!O Bandırma, Cia lal aıl an 

12, Knr:ıdeniz, 
Cuma TophJncdl'n lG,30 Mııd:ııı)ıı, l9 J\ıırnbign, .Sirkeciden 10, Mersin. 
Cum:ırtesi Toph neden 11 \luılnn)o, 20, B:ındırmıı, Sirkeciden 15, Ay,•a lık, 

18, Barlın 
Poz:ır Toplıoııetlen !J. lmroz, !l0,30 l zınil, Golıılııd:ııı 8,30 .'.\ft ı cl ıı nyıı, 10,30 fr.. 

mir Siir, 12, Karııdcni7., :!2,20 Mııdıın)a, 
Akdeniz postnsı: Yarın snh:ılı ı;:ııı l 10 d:ı k:ı lk:ıC'n L. olan v:ıpur; Gelibolu Ye 

Çıın. kk:ılr\ c ıığrıyıırok lnırozıı ı::i<lcı•cklir. 
l\nr:ulcniz ııos):ı1;1: 'l ıırın s:ı:ıl 12 de hareket edecek olan ,·ıı pur ; Zongul. 

dok. lnclıolıı, ı\\nncık, füıın.-.un, t'n)l', <ilrcson, V:ıkrıkt•lı l r ve 'l'rııhzon a uğrıyn 

rnk llıze\c gidcu klir. 

lV' ··.,,eler 
Aya<;or>n. Horııo - Bız:ın-;, ' ıııı:ın c'<crleri \'e Çinlll Kl\şk, A ~kert Müze ve 

sarnıçl:ır, Tıı-ııret \'C .Snnııyı M ıızcsi , Sı hlıt l\l iiıc: 
IOU müzekr lıergıın s:ı:ıl 10 ıl:ın 1Iİ .)il knılnr RÇlk l ır. ) 
Tiirk \'t' l o;;l:i:ıı eo;;crlcri müzesi. l'.ıı:ırlcsıı l eıı lııışk:ı hrrgii n snat 10 dıın 111 ya 

knıfıır \"C Cıırnıı s:ıınlerl ili dıın 17 Yt.' knılnr nçıkl ır. 
Topknpı Müıc•sl : ll t'rgiin s:ıııl 13 den 1li ya k ııd:ır nçıktır. 

Mcmlehet Dışı Deniz Seferleri 
Rornnny:ı \'npurları: Cıımıırtcsl ~iinl eri 13 de l\öslcnccye; Salı ıc:Onlerl 18 de 

Pire, Bcyrut, hkı•nıleriye. 
lıııly:ın vııpurl:ırı: Cum:ı günleri sanı 10 da Pi re, Brcndiı i , Venedik, Triyeste. 

Avrupa Hattı 

Çünkn- ASPf RJN senefer
denberi her türlü soğuka l-' - ... .... ., 

gınlı kları na ve a ğrıla ra karşı 
tesiri şaşmaz 'bir ilaç olduğunu 

isbat 'etmiştir. 
' . . 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 
" 

ima rka~ emin olmak için ... lütfen 
? .. .,, • 

sın a dikkat ediniz. 

Ed irne postası: Hergün saal 8,50 de hareket eder, 19,33 de ıellr. 

Anadc. !u Hattı 
llergün hnrck el eden ~imendirerler: 
Soot 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır •e Samslln, 15,30 da 

1-:sk lşehır, 19,10 da Ankora ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Ou trenlerden ıınat 9 d:ı hareket eden Ankara muhtellll Panrtesf, Çarşamba 

Ye Cuma giinleri llaleb ve Muc;ula kadar serer etmektedir. 
MONAKASA !LANLARI: • 

iı HEZlRAN - 1938 

llf31Jl::ı~ı 
l stanbul Radyosu 

4 Haziran 938 - Cumartesi 
AKŞA~I :-i'EŞRlYATI : 
Sant 18,30 PIA.kla dans musikisi, saat 

18,45 Kızılay hartası: Konferans: doktor 
Şükrü Hazım (SaYaşta Kızılay)., saat 
19,00 PJBkla dans musikisi, saat 19,15 kon
ferans: Üniversite namına doçent Nusret 
(Kozmik şualar), saat 19,55 Borsa haber
leri, saat 20,00 Necmett in Rıza ve nrkııd:ış

lnrı tara fından Türk musikisi \'e halk şar 
kıla rı, saat 20,45 hava raporu, saat 20,48 
Ömer Rıza tarafından Arapça söylev, s:ı
at 21,00 Belmn ve arkadaşları tnrnfından 

Türk musikisi ve halk şarkıları (saat a
' yarı ). 

Sa:ıt 21,45 : orkestra: 
1 - Mn rşner: Hans ha·ylınk uvertür, 

2 - Silesn: Melodi, 3 - J.ehar : Kloklo, 
4 - Drigo : Vals, saat 22,15 Ajans haber
leri. saat 22,30 Plôkla sololar, opera ,.e 
operet parçala rı, saat 22,50 Son lı nbcrlcr 

ve ertesi günün prol{ramı, sant 23,00 son. 

Dlf Doktoru 

Necati PAK.Şi 
Haatalannı berıün aabah aaat 

10 dan akpm 19 a kadar kabul eder. 

Salı ve cuma günleri aaat 14 ten 
18 e kadar parasızdır. 

Adreı: Karaköy Tünel meydanı, 

Terıane caddeıi baımda No. 1/2 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 

Her giln sabahlan sekiz buçuğa 
ak~amlan 17 den 20 ye kadaı Ule 
U tayyare apartman.t.n ikinci daire 

17 numarada baıtalamu kabul eder. 

Sirkeci istasyon Müdürlüğü Telefon 23079 
Semplon ck!l>presi hcrsün Sirkeeiılen ı;:ı:ı t 22 de kıılka r ve AYrupadnn geleni 

<::ınl i :!:i lı• Sirf,rrl\'C' mııt>nc;nlnl C'ı l rr. 
l\oın ırı J\11111•1 :.!0.:111 ıl;ı bl'."ır . 111.2~ ılt> f!l'fır. 

lnhl~arlar idaresinin Abırkapı bakımevinde mevcut 5788 kilo ip pazarlık· ' 
lacnktı r. Paz:ı rlık 6 haıirnn 938 pnr:artesi gilnü saat ikide idarenin Kabnfaştıık i 
l cvım m ,.c m iih:ıyıı:ıl şıılıc.,i n ıl e ypıtcıı k tır. 

Cumarteai ıilnleri 14 den 20 ye b 
dar baatalanru parac·z. Kurun. Ha 
ber oJruyuculanm dakupoa mub- . 
bilinde muavene eder. Telef· 2:·m5~{ 
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leı ;ni tamamiyle körleştirdi;) için, gene 
kadın, kılıcından başka serveti olmıyan , 

fakir ve yirmi yaşlı:.rında bir delikanlı
nın , en zengin ve en yı.iksck mevki sa
hibi erkekleri bile teshir edecek, tek-

liflerini, nasıl reddedebileceğini bir 
tür:·~ anlayamıyordu. Öyle ki, Jülyet. 
d 'Assas'ın deli olup olmadığını, samimi
yetle, kendi kendine soruyordu. 

Nihayet, büt ün bunlardan başka, şö

valye. onun mazisi hakkında epey•.:e ma
lCımattar görünüyordu ve bu, her şey -
den daha mühim ve tehlikeliydi. Çünkü 
J ülyet, kraldan vaz gecmeyi, bir an bile 
aklına getirmiyordu ve cı.inkü aşk ve 
ih t iras onda haşhaşa y:.irüyordu. 

D'Assasın, onun henüz uzak olmıyan 
mazisini bilmesi. ona istikbal husl' ·:ı

da endişe verdiği gibi, şimdi de çil""::n 
çıkarıyor ve izzeti nefsini kırıyordu. 

Meseleyi bu cihetten tahlil edince, 
d ' As::ısın, onun için canlı bir tehlike 
olduğu aşikardı. Bu kanaatten tehlikeyi 
bertaraf etmek kararma varmak içinse, 
bir te'< adım atmak kafiydi. 

Bu bir tek adımı atacak mıydı?. 
İşte, genç kadının, bir nevi azap 

içinde. kendi ken<line sorduğu sual.. 
Ve bu sual, iki hissi, ask ve ihtiras 

hisl::rini çarpıştmyordu . 
Hangi his galip gelecekti?. 

i zzeti nefsini rencide eden darbeyle, 
mustarip inkisarı hayalin tesirinden .1e

nüz kurtulamıyan genç kadın, şimdilik, 

aşkı ihtirasa feda etmekte asla tereddi.i t 
gostermiyeccğini düşünüyordu. Fakat 
bu diı •'jncc, bilahare, yani soğuk kan
lılığını tekrar elde ettiği zaman b:ık i 

kalacak mıydı?. 
Bunu bilmiyordu. 
Şimdilik. o yalnı • intikamını düşü -

n üyor ve ilk kurbanın Jan olacağı bir 
tOrü intikam projelerini tasarhycrdu. 

B undan. aşkını, kinin istihlaf ettiği 

neticesi çıkabilir miydi?. 
Hayır! 

Fakat genç kadın övle zan nediyor 

ve sadl.•.:e hiddetiı.in, tesiri altında ha
reket ettiğinin farkında değildi. 

Bu anda o, Jana tesadüf etseydi o
nu kendi ell eriyle bo ğar ve d'Assas ara
larrna girseydi onu da vurmakta asla 
teredö:lt etmezdi. 

Fakat bilahare, yani müthiş hiddeti 
zail olduğu zaman gene böyle mi dü5ü
necekti ?. 

Bunu bize, şüphesiz zaman göstere -
ce!~ti.-. 

Genç kadın evine, işte bu haleti ru
hiye içinde döndü. 

Nikol r iyaka r bir hürmetle onun et
rafında dönüyor ve onu soyup, ağır a
ğır giydiri rken, sinsi bir şekilde te
şebbüslerinin neticesini öğrenmeğe ça-

\ 
lışıyor, ayni zamanda göz uciyle, genç 
kadının karma karışık bir hale gelen 
çehresini tetkik ediyordu. 

- Madam muvaffak oldu mu? Hima
yesine almak lCıtfunda bulunduğu iki 
aşık, yekdi ğeri hakkında malUmat ala
bilecekler mi ?. 

J ülyet, suallerile canını sıkan bu kızı 
susturmak istediy&l! de, netice itibariyle 
ona teşekkür etmeğe değilse bile, hiç 
olmazsa izahat ·:ermcğe mecbur ol d:.ı -
ğunu düşündü . Her ne olursa olsun, 
hizmetçisi ona yardım etmişti ve hczi • 
metc uğramasında onun hiç bir kabahati 
yok tu. 

Sonra, kimbilir, belki ileride. gene 
onun yardımlarına muhtaç olacaktı. 

Bu düşünce üzerine, genç kadın so
ğuk kanlılığını toplayarak cevap ver
di: 

- Hayır. kızım ... Tam manasiyle he
zimete ı.:ğradım . 

- Ah zavall ı aşıklar! .. Cidden yazık 
oldu 1 • Demek mösyö dö Marse bir t-:.ir
lü yola gelmedi, öyle mi ? .. Ah 1 Kaba 
adam ! .. Ben ma.:Jamı bu pis baronun ta
leplerinden haberdar etmiştim!.. Ma
damın böyle taleplere hiç bir zaman 
razı olmıyacağını zaten biliyordum .. 

Fakat iki aşıka cidden yazık oldu. 

MARKT'Z DO POMPAOUR 

Marse ismi11i duyunca, kontes, hiz
metçinin çehresine şüpheli bir nazar at
fetti, fakat hizmetçi bu nazarlar karşı-

sında kat'iyyen sarsılmadı, çün~ü esasen 
ha'.-d!iati iyice bilmiyordu ve ancak 
mösyö Jakın, kendisine öğrettiği şey -
leri tekrarlıyordu. 

Bereket kontesin tuvaleti bitti ve 
genç kadın ona teıekkür mahiyetinde 
pırlanta yüzük hediye ettiktea sonra 
çekilip gidebileceğini söyledi. Nikol bin 
bir nazla bu yü4':.iğü kabul etti ve Re
zervuar sokağındaki esrarengiz evde 
oturan garip adamın daha alicenap ol-

duğunu hatırlamayı unutmadı. 

Kontes yalnız kalınca, şövalyeni'l 

hakaretlerinden nasıl intikam alacağını 
dü~:.inmeğe başla.dı . 

Uzun müddet böylece, koltuğunda 

hareketsiz kaldı, aklında bir sürü plan
lar tasarladı ve, ayni zamanda, yakıcı 

göz yaşları dökerek hüngür hJ.ngür ağ
ladı. Bu göz yaşlarının, hicaptan mı 

yoksa, ıstıraptan mı mütevellit olduğu

nu kendisi de bilmiyordu. 

Birdenbhıe nazarları, I?l4Sanın üze
rinde duran resimlere takıldı. 

Bu resimler ona aklından , yaptığı 

§Övalyenin resmini ve ayni zamanda, 
madam d'Etyolu şralın gözünden tama-

miyle dü~ürmek maksa.diyle mösyö ]a
kın yaptığı tavsiyeleri hatırlattı . 

Bunun üzerine ayağa kalktı, şövalye

nin portresiyle', Janın yaptığr resimleri 
ihtiva eden kartonu aldı ve b:iyük bir 
dikkatle, Janın yaptığı resimlerin alt kö 

~esine attığı basıt ve tek harfli imzayı 

g özden geçirmeğe başladı . 

Genç kadın o güne kadar, bu resim
lerle bu portreyi krala göst~rmekte te -
redclüt etmişti, çünkü kralın hiddeti
nin resmi yapanın değil, fakat mode
lin - yani şövalye d'Assasın - başında 
patlayacağından korkmuştu. 

Şimdi ise, kendisine tavsiye edilen b'.l 
çareye başvurmakta hiç bir beis görmü
yor ve portrenin altına diğer resimler-

deki "j,, harfinin aynını koymakla, 
kralın kıskançlığını büsbütün tahrik ~ 
deceğini ve böylelikle d'Assasın istih -
!aflarından intikam alacağı gibi, bu kı:i
çük madam d'Etyoldan da her zaman 
için kurtulacağını düşünüyordu. 

Evet, bu gayet basit ve kolay bir: 
işti... 

Buna rağmen tereddüt ediyordu. 
İmza atacak mıydı? Atmıyaeak mıy'

dı?. 

Genç kadın, sırayla, şövalyenin port· 
resiyle Janın imzasına bakarken, ken -
di kendine mütemadiyen bu suali soru
yordu. 

Ne karar vereceğini bir türlü bilmi· 
yordu ve f:ipheaiz daha uzun müddet 
bunu düıünecekti. Fakat tam bu sırada 
Nikol içeriye girerek: 

- Madam, dedi, geçen gün gelmiş o
lan mcevheratçı, tekrar sizi görmek şe-

refine nail olmak istiyor. 

Mösyö Jakl.. Bu mösyö Jaktı! .. "Cu 
iblis tekrar niçin geliyordu?. 

Genç kadın, bir nevi dehşet ıçinde , 

kendi kendine bunu soruyordu. 
Onu kabul etmese nasıl olurdu?. 

Fakat hayır, buna imkan yoktu.. O 
her şeye rağmen içeriye girerdi. 

Bu düşünce üzerine Jülyet, her ~ 
yi olduğu gibi kabul ederek, hizmetçiye, 
misafiri içeriye almasını söyledi. Yal• 
nız bu defa d'Assas"ın portresini gilz· 
!emeği bir an bile d:işünmedi ve bu 
portreyi bir nevi •.:esaretle elinde tut
tu ... 

Mösyö Jak, bundan evvelki mücev· 
heratçı rolünü oynamakta devam ede • 
r ek, mübalağalı derecede hürmetkar se• 
lamlarla içeriye girdi. 

Sonra, hiç bir gizli kulağın , kendi 
sözlerini duynuyacağına kanaat getire
rek, bir baba şefkatiyle ve tatlı tavrilc 
sordu: 

- Arzunuzu tatmin ettiniz mi. yav-

rum? Dışarıya çıkıp gezd:·::ı m: ?. 
Mösyö Jak bunları sorarken. ., . .... 
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ŞiRKETi HAYRiYEDEN 
". 

Mühim ilan 
Fevkalade t.tnzilli aylık abonman kartlarımızın yen.isi bermutat haziran 11 inden itibaren mer'iyete gireceğinden 

simdiden merkezi idaremizle Köprü • Boğaz ve Köprü - Üsküdar iskelelerindeki gi~lerde bu ayın 11 ine kadar satılı. I 
ğa çıkarılmıştır. 

Sayın halkımıza başkaca fevkalade kolaylıklar -= 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek istiyenlere aynca tenziH\tlı 3 aylık kart abonmanlar ihdas edilmiştir. Bu 
kartların birinci serisi işbu haziranın 11 inde, 2 nci serisi de mekteplerin umum tatil ba5langıcı nazara alınarak Boğaza 
daha geç nakletmek istiyenleri de milstefıd kılmak üzere temmuzun birinci gününden itibaren 3 ay muteberdir. Bu 
kart abonmanların her iki serisi de Usküdardan (Usküdar dahil) Çubukluya, Rumelihisanndan(Rwnelihisan dahil) 
lstinyeye kadar % 40 Paşabahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 tenzilAta tAbi tutulmuştur. 

0/o 40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihiaan ile Oaküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki <1980) kuruş 

yerine <t 188>, ikinci mevki "1575,, kuruş yerine "945,, kuruıtan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgi.n ve lstinyeye kadar birinci mevki "2340,, kurut yerine 

"1404,, kuruı, ikinci mevki "1980,, kuruş yerine ''1188,, kuruıtur. 
Bu fiyat tenzilab havi kartların iiç aylık bedelidir. 
Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar 

birinci mevki "3150,, kuruş yerine "1575,, kuruş, ikinci mevki "2700, kuruş ye
rine "1350,, kuruştur. 

Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icap eden 
''234,, , ikinci mevkide "195,, kuruş, işbu kartlann yukanda yazılı tenzilatlı fiyat
lannda dahildir. 

İzhar edilen fazla rağbet karşısında muhterem yolcularımızdan bu kartlan tedarik etmek istirenlerin biran ev
vel müracaatttıi rica olunur. 

Bu karttan hlmil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da mmtaka farkı aranmak. 
il smn Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir . 

._ mmıımıım~ı-1mmıı~ım• 
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Hava Kurumu 
'51üyük Piyangosu 

~~· ilci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

\lyiik ikramiye 45.000 Liradır. 

-... 
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BEY AZ PARK açlldı 
Bugijn radyo ve film okuyucularından Sayan SAFiYE TOKA YIN 

i~tirakile ALATURKA SAZ, yarınki pazar HEM SAZ, HEM CAZ. 

Kahve 18, bira Ji§e 60, rala şiıe 75 l<uruftuı'. 

Dikkat: 11 Hazirandan itibaren hergün saz bulunr.caktır. 
. . . ,. . . ;. ·. . .. • ',. . ,, .· .... ,..... .. . ;: 

Bayan ı ... eyU\ yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

"Ancak bir hafta süren 
bir tedaviden sonra bu 
derece gUzelleştlğlme şa
şıyorum ... BUtiln arkadaş 
!arım böyle daha genç ve 
daha gUzel görünmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
11tlfat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşmiş ve 
bUtUn buruşukluklan 

kaybolmuştur. Alimler, 
buruşuklukların: lhtl
yarladığımızda cildin bes 
leylcl ve ihya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin· 
den ileri geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 
cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
leşecekttr. lşte; Viyana 
1.tniversltesl Profesörü 
Doktor Stcjskal'ln keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
ve caziptir. Genç ha~an-

"Uyanır uyanmaz, hemen el ay
namı alıyor ••. Ve kUcUk buruşukluk
lnrımrn tamamen zail oluncaya ka

dar günden gUne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay-

Ba1an J~ylA'nm yıılnız 

blr haftalık teda'\;den 
sonra alınmış ve rötuş 

görmemiş hakild 
fotol,'Tafı 

lardan istihsale muvaf
fak olduğu ve "Biocel" 
tabir ettiği bu canlı hil
ceyreler h\il~ası, şimdi 

pembe rengindeki Toka
lan kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamlan 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi 
besleyecek ve gencleşti

recektlr. Bir hafta zar
fında biltlln buruşukluk
larınız kaybolacak ve ı O 
yaş daha genç görüne
ceksiniz. GUndUz için 
(Yağsız) beyaz rengln
değl Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gUn 
zarfında siyah benleri e
ritir, açık mesamelerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır. 

Bayanların Hazarı Oittatrne: 
Satın nldı!.,rıııu; Tokalon kremi \'azolarmın 

bUyUk bir kıJllleti vardır. Onlan bnyUnize iade 
ettiğinizde beheri lçln 5 kanış alacak, ayni za
manda kıymettar mtlkAfatJan bulunan Tokalon 
mU~ahaka!'4ma iştirak hakkını veren bir bilet 
takdim edecektir. 



Hi 

.. Boğaziçinin bayramı 
Boğa;:İçini cenn~tc. çeviren yaz mevsiminin ba,Iaması 'erefine 

büyük fedakarlıktan göze alan 

ÇUBUKLU gazinosu 
Senenin en zengin açılış '' G A L A ,, sını hazırlamıştır. 

5 h azuan pazar günü 
Boğazın en zengin korusun da yapı

lacak olan bu galaya memleketin en 
güzel sesli san'atkan 

de iştirak edecektir. Bu yıl binlerce lira 
sarfile Boğazın en lüks müessesesi ha

. line sokulan Çubuklu gazinosunda pa. 
zar günü Türkiyenin en maruf sı111'at
karlarından müteşekkil muazzam bir: 

Saz Heyeti 
Saat 14 ten itibaren bilafasıla icrayı 

•• o 

t• 

ahenk edecektir. Şirketi Hayriye bu emsalsiz gün için muhtelif iskeleler
den Çubukluya, ve Çubukludan muhtelif iskelelere sabahtan gece yan. 
sına kadar ve tarife haricinde zuhurat VAP URLAR tahsis etmiştir. 

Bülbüllerle d~lu bir koruda çekilen bu zengin musiki ziyafeti felek
tt:n ems<:ılsiz bir gün çalmak istiyenler için 

KAÇIRILMAZ BiR FIRSATTIR. Telefon : 30,9 

, ......................................... , 
Kendine beyhude yere eziyet 

ediyor 

üRiP i ~ 
Varken J stırap 

çekilir ini ? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

ve Ü§Ülmekten mütevellit 
bütün ağn, sızı, sancılarla 
nezleye, romatizmaya 
karşı . 

Kaşelerini tecrübe edi.niz. lcab~nda günde 3 kaşe alına.bilir. 
ismine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine ba~ka bir marka 

verirlerse ıiddetle reddediniz . ............................................... 

Bu akşamdan itibaren 
TAKS • 1 M 

Belediye Bahçesinde 
ıea~<dla«'JI r a k s D<ıraonçesn 

Nazhaiül Bağdadi' 
Sahra yıldızı BEDRiYE AHMED 

Memleketin en yüksek sanatkarlarından 

Müteşekkil bir saz heyeti 
Telefon: 43703 

... Bu akşa it ·hare a 

Harbiyede ~ ® Vlbll .... 
Bahçesi alaturka kısmı 

ile a ılı -or 
i T 

Büyük GALA 
Bayan HA 

Memleketin çok sevilen sanatkarlarının iştirakile 

lUİSKEl' SARABI 

200 ••• • 

TO " 

es. k r. 
45 o 

SOFR.\ 
SAHAPJ .. AHI 

340 ı• l . 

200 • 
- ,o • 
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·- fabletlerı teer t! czanede arayımz. • Po sla llutusu 1255 H ormobln J 

Oksürenlere ve 
gögüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKRE~ 

-Turbinli Generatör 
Bir kilovatlık 1 urbinli Jeneratör 

Fabrikalan mamulatından s. s. c. ı. 
Yüksek keyfiyette malzemeden 

imal olunmuştur. 

idareli 1 Mufas!:al malümat almak için : Telefon: 44262 müracaat ediniz. ---· 
ve ucuzdur 

Çok ucuz flatle 
Kiralık köşk 

KURTULUŞ 

Kuzguncuk Nakkaş tepesinde yirmi 
beşinci ilkokul karşısındaki 27 numaralı 

nezareti fevkal5.deyi havi çamlıklı ve 
bol yemiş ağaçları bulunan köşk yazlık 
veya yazlı kışlı olarak kiralıktır. Gör
mek istiycnler içindeki sahiplerine mü
racaat etsinler. 

Kiralık köşk 
Bostancıda Adalara karşı gexı.iı 7 oda, 

telefonu, 2 dönüm bağı ile 3 aönüm 
muhtelif meyvası olan sırasında 2 bö
lük kullanılabilen bir k&§k kiraJtktır. 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata, 
veya Bostancıda Kasuplar No. 27 ye 
müracaatları. 

Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektcbliler velhasıl bütün 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU llOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın
maz, bol mü-
rekkeb alır, 
.Kuvv~tli 

1 bfş;ıürsa 

ıcıl' 
Açık bıra e 

11er ıı 
dığı halde cJıır 

şekilde durursa ,e 
sun mürekkeb akıt1~1,sıı 

saı · kurumaz. TIKU en l<etıl1 

ve en kulh:ınışlt ınUrel< 
kalemdir. rrı''ı' 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve ıatadl" 
renkleri de ayni fiatta saıı101al< 

3 rradrr· Her yerde a:-ayınız. Fiatı ı bııl· 

1 fstatl 
Deposu: Havuzlu han No. • 1 ~~4~~~ 

r labilir. -------T-aşİıırııılay~a•pİıo•s•tn-ilellİİg•Ön•d•c•ri•li•r. ____ ....... 


