
Kata!onyada 
18 den 45 e kadar 

Bütün erkekler 
askere alınıyor 

Yazısı 8 incide -
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Zelzeleden 36 köy tarnanıen, 
18 köy kısnıen harap o d 

· Yıkılan ev er 

arın bayramı 

ıroetncesn 

First Viyana 
Peraya galip geldi 

Çok hakim bir oyun oynayan Viyanalı lar 
f karşı beşle kazandılar 

m&(;I 81 ıra w k .. 1 O'-'namış fe-
1 n luğuna ragmen ço guze ., ' 

Först Viyana ile federe o mıya dere olmıyan klüpler arasmdn. en tek-
-klilplcrden Pcra arasındaki maç bu. nik oyun oynamakla tanınmış Peralı. 
giln öğleden evvel Taksim stadyomun· ları adeta ezmiştir. Birinci de\Te ~
da yapılmış, Viyanaiı takım böylece nunda vaziyet 3-0 Viyanahlarm lehı1: 
Tilrkiyedeki mnçlannm sonuncusunu r· ı ı r ikı 

deydi· lkinci devrede \ ıyana r a 
oynamıştır. k 5 o ka~"nmıc. 

gol daha attıra maçı ""' :.-
Sekiz günde altı maç yapmış olan 

Viyana takımı ovunculnrınm yorgun. t ardır. 

olan 

Neşe ve sevinç 
içinde 

devam ediyor 
Milli hfikimiyct ve çocuk bayram. 

larının sevinçli tezahüratiyle kutla-
ı.""' Ynzıs1 8 1nrlde 

Yeni Tefriknlarımız 

Meş'um 
fabrika 
Casus romanlarının 
en fcvkaladesidir 

)} 

M n l)(ft lk ©Vll?J©>yUaıır 
cdl Dyaır o ırn<§J aı 

Resimli sinema romanı 

(.!~'!!1 _b~ş~~~'
ln giltere Krah 
kaza şeçirdi 

Otomobili diğer bir 
otomobille ~arpış tı 

Yaralanan olmadı 
Londra, 24 (A.A.) - Kralın otomobili 

Vindsor şatosunun revakı önüne vasıl 
olmadan biraz evYel diğer bir otomobil 
ile müsademe etmiştir. Ne kral ne de 
her iki otomobilde bulunan diğer zevat
tan hiç kimse yaralanmamıştır. 

5000den fazla 
Dün a-ece yeniden 

zelzele oldu 
16 ev yıkıldı, fakat insanc:ı 

zayiat olmadı 
Kııııehir, 23 (Hususi) - Zelzele dUn 

gece nispeten uzun fasılalarla tekrar 
ortalığı sarsmış, fakat hafifçe geçtiği 
için insanca yeni bir zayiatı mucib ol· 
mamıştır. Yalnız, henüz teeyyüt et. 
nıiyen bir habere göre Karahıdır kö
yünde üç ev tamamen, 13 ev de kıs
men hasara uğramıştır. 

Halk açıkta soğuk ve yağmur al • 

tında titreşerek geceyi geçirmiştir. Kı
zılnym yardım ekipleri mümkün olan 
her seyl yapmaktadır. Şimdiye kadar 
aGıkta kalanlar için gelen 1200 çadır 
kurulmuştur. 

Yıkılan ve harab olan evlerin sayı
sı ilk tahminlerden çok fazladır. Yı
kılan evlerin beş binden fazla oldu&u 

Devamı ~ incırle 

Başvekil yarın 
Alinaya gidiyor 

Bugün öğle yemeğini gazetecilerle hır 
arada yemek davetioi il. bul etli 

Başve1ı.il dün §chrimiza geldiği sıraila 

Sil varil erimizin 
muvaffakiyeti 

Nisde~i beyne:milel müsaba
kada takımım Jz birinci geldi 
Nis, 23 - Burada bulunan Türk siı vnri su baylan ekipi, bugiin girdıgi bey• 

nelmilel müsabakada birinciliği kazanmak suretiyle herkesin takdirini celbe. 
den bUyilk bir mu\•affakıyet elde etmifjtir. Ekipfmiz müsabaka mükafatını Ye 
kupayı kazanmış, ba~ğmıız şeref direğine çekilerek §İddetle alkışlanmıştır, 
Fransız takımı ikinci gelmiştir. 

·- ' 
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dlaıµıta ckıic ...................... 
Zelzele 

Paket postala
rında yeni 

usul 

Mekteplerde himayem 
siz 3657 çocuk var 

- - --KURUN' da 

Gazetecinin tar ifJ 
ff AS.iN Kumra111 ua:ıuor: 

G J.ZE'rELERDE, kitablarda 
muharebe resimleri görünce 

tüylerimiz ürperiyor ve öfkeleniyoruz. 
"insanın insana böyle gadretmesi ne 
demektir:' Bunun önüne geçmek, bu 
boğazlaşmayı duı·durmak ıa.znndır.,, 

diyoruz. ll'aka t o felaketlerden me.s'ul 
tutabildiğimiz kimseler bulunuyor, bÜ· 
nun için de insanlığın bir gün o fela
ketlerden kurtulacağım ümid edebili
yoruz. 

TecrUbe mahiyetinde lstaobuldakl 14526 yoksul talebenln hepsine 
ay başında tatbik yardım edllebllmesl J~ln ~alışılıyor 

"Geçen gün bu sütunda pireyi de\"e, de._ 
veyi pire yapan gazetecilerden bahseder~ 
ken: 

- Oyle ise go.zetecilik pireyi del"e, de• 
veyi de pire yapmak sanatı ... Gazeteci hf! 
pireyi dc,·e, deve~·i de pire }·apan ı.:ınaı .. 
kör demek oluyor. Acaba arkaclaşlor bu 
tari re ne buyururlar? demiştim. 

Kim olduğunu şimdi hatırlamıyo. 

rum, bir muharrir: "Öyle insanlar var 
ki bir tren kazasında veya bir yan. 
gmda ölen üç dört kişi için ağlıyorlar 
da falan yerdeki muharebede ölmekte 
olan binlerce hemcinslerinin halini dü
şünmüyorlar,, dıyordu. Muharebeler
de mahvolan canları düşünmiyen. dü
şünüp de Urpcrmiyen kimselere elbet. 
te kızılrr; fakat bir trerı kazasında, 

bir yangında insan oğlu için başka 
türlü bir haşyet unsuru var: onlar is. 
tcnilmeden vuku buluyor, insan oğlu. 
nu gafil avlıyor. Onlar için de: ''.Dik· 
kat edilseydi, falan tedbir alınsaydı 
bu felaket' olmazdı,, diyebiliyoruZ. . 

Zelzele en büyük felakettir. Çok in· 
sa.n öldüğü için mi? ~k zarar verdiği 
için mi? Hayır: öteki felaketler için
de daha çok zarar, daha çok ölü \'eren. 
ler var. Fakat zelzele karşısında insan 
oğlu, eli kolu bağlı kalıyor. "Niçin? 
'Ne yaptım da bu fölft.kete uğradım? 
Benim ölUmümU istiy<m, ondan isti!a. 
de edecek olan kimdir? Ne yapsaydım 
bu felclketten kurtulurdum?,, Bu su. 
allere cevab yok. Bir sebeb bulmanın, 
mes'uliyeti bir kimseye yükletebilıne· 
nin verdiği bir parçacık teselli de 
yok.,, Pascal: "Tabiat insanı mahve· 
derken ne yaptığım bilmez, insan ise 
mah\•olduğunu bilir ki bu da onun ta· 
biat üzerine olan üstünlüğüdür., de • 
rniş. Zelzele karı>tsmda insan oğlu bu 
üstünlüğil de duyamıyor. Yalnız baş. 
:ret ve hayret içinde ... 

Gazetelerde son zelzelenin resimle. 
:rini gördünüz. tafsilatını okudunuz. 
Yıkık biz: ev, toprakta bir iki ka rlş· 
hk b!~ yarık. OCa!tSIZ kalmış tiç bE'!" '•1 . 
Mn, urkerek kaçan bir ökUz... ' .; 
manzara, koca bir şehrin üzerine tay. 
yarclerden yağan ateşin manzarasm. 
dan daha dehşetli. Neden? Bizim mcm. 
leketimizde olduğu, bizim vatandaşla. 
rmıızm ba§ına geldiği için mi? Ştip· 
hesiz o da var. Fakat o felaJceti zih
nen yabancı bir memlekete nakledin, 

ölenlerin kendi kanımızdan iruıanlar 
değil de sevmediğimiz, düşınanuruz 

bir mılletin f erdleri olduğunu ta. 
savvur edin, yine ürperir, yine 
ta içinizin yandığını duyarsınız. Sı
nırla, kan birliği ile değil, arzımızla a. 
lakası olan bir duygu. Dikkat edin, 
Yalnız insanlara değil, zeluleye uğra_ 
nıış hayvanlara da ~efkatle acıyoruz. 

lnsan oğlunun, arzımız Uz.erindeki 
her canlının üzerine birden bire çö
ken bu gibi felaketleri tannlann veya 
Tanrı'nm ga1.abı ile iı.aha kalkışanlar 

. belki daha bahtiyardır. Sebeb bulabil· 
nıek tesellisi... 

O teselliye mukabil bizde de bir li· 
mid var: bir gün insan oğlu zelzelenin 
sebeblerini iyice .anhyacak, onun ne 
zaman olacağını bilecek ve ona karşı 
tedbirler alması kabil olacak. 

Nurullah AT AÇ 

dile Cek İstanbul şehri Belediye hudutları için· hem kontrolünü temin eylemek ve ayni 
e deki resmi ilk okullarda halen 57653 ta· 

Bundan bl
·r müdet evvel, posta idare- zamanda mali vaziyetleri müsait olmıyan 

k h !ebe bulunmaktadır. 'Yapılan son araştır- yerlere merkezden yardım yapılması için 
Si.le gümrükler arasında müştere ·en - a· malarda bu ,..,..,.,,t-lardan 14526 sının yok · k ~V\,o\.U\. partı mer ·ezinde bir ilk okul yoksul ço-
zırlanmış olan paket postanesi ve .g~- sul \"e yardıma muhtaç olduğu tesbit edil cukJanna yardım birliği teşkiline karar 
rük muamelatına ait nizamnamenın bır mi_ş ve Istanbuldaki ilk okul yoksul ta· verilmişti. Bu birlik 5 mayıs 937 tarihin. 
tecrübe olarak mayısın birinden_ haz!ran !ebesine yapılan yardımlara birkat daha denberi faaliyete geçmiştir. 
ba~ına kadar İstanbul gümrük!erınde hız verilmiştir. Partinin himaye ve yardımları ile ku· 
ta;bik edilmesi için emir gelmi.ştir. ls- Geçen ders yılı başında okul himaye nılmuş olan bu birJik ilk okul himaye 

"ki · b üdürü tle posta heyet ve cemiyetleri ile sair hayır mües· 
tanbul gümru erı aşm he.vet ve cemivetlerı· ı'le dı·~er hay1r mu··. 

tıkl seselcrinin ilk okullarda besledikleri ve J ~ 
ve telgraf müdürü bu hususta yap arı yardım ettikleri talebenin sayısı 7725 şe esseselerinin daha ahenktar ve biribirini 
temaslar neticesinde tatbik şeklini tama· kadar yükselmiş bulunmakta idi. tamambyacak şekilde çalışmalarını te-
men kararlaştırmışlardır. . Okullarda yardıma muhtaç talebe mik- min etmektedir. 
Yapılacak tecrübeden sonra haziran· tannm yeni sınıflar ilavesi ile her ~·ıl art- On bir aylık bir çalışma sonunda lstan· 

dan itibaren yeni nizamname bütün Tür- tığmr, buna kar~ı okul himaye heyet ve bul ilk okullarmda bakılan çocukların 
kiye paket gümrüklerinde tatbik oluna· cemiyetlerinin ve diğer ha}·ır müessese- sayısı 7725 den 10869 a yükselmiş ve 
caktrr. !erinin bu ihtiyaca tamamen cevap vere· yardım birliğinin esaslı çalışmaları saye-

Yeni nizamname mucibince paket güm mediklerini C.H.P. ilyönkurulu bu ku- sinde her kazada yoksul çocuklara yapı-

rük. lerı'ne gelen t.•eşil etiketli küçük pa- rullann faaliyetlerini prograinlı bir ça· 1 lb" ki . rd l 
J ltşma ite tanzim etmek ve yapılan işlerin an e ıse, · tap vesaır ya rrn ar geçen 

ketler ile koli postallara ve nümunelere yıllara nazaran çoğalmıştır. 
ait gümrük muameleleri ayni gün zarfın- Kısa bir zamanda bUtün te~kilAtım 
da ikmal edilerek pc>sta idaresine verile- ikmal eden Yoksul çocuklara yardım bir 
cektir. Bu suretle bunların mürseliileyh Ü:::a:ii'i'Wn"T. .. :::-.-=:.. .. .:=~==m;:ınl! liği 141 okulda himaye cemiyet ve heye-

Jerine azami 24 saat zarfında paketini H Doiru · d tinin faaliyeti ile yakından alakadar ol-
alması tebliğ olunacaktır. ;: • H mu,, bu heyetlere 20895 ilye yazılmış ve 

Kıymeti mu.kaddereli mektuplar ise il D ..... •ı • ? .ı bunlar bir yılda 43365 lira tophyarak bu 
dalıa büyük bir sürat]e yerlerine vasıl O· ii egz mı ii şuretle 10869 çocuk bakını altına alma~ 
lacaktır. 11 d bilmiştir. 

Küçük paketler Jı)Sta müvezzileri tara- ii rF az u a uz lYI iM) b n ır H Yardım birliği muhtelif kazaların çalış 
f mdan götürülecek ve gümrük resmi bir •• :: rnalannı arttırmakla kalmamış. birliğin 
makbuz mukabilinde tahsil edilerek pa· il d lYI ır u ş 1 n merkezince bütün himaye heyetlerine 

ket verilecektir. Bu suretle postada top- ii Otol>iislcr bir hayli lstanbulluyu. ii 6041 lira 57 h"Uruş değerinde gıda madde 
]anacak trfünrük resmi tutarı her ayni- i! menıı•1111 ctti.Bilhasscı,oturaookye. i; leri tevzi etmek suretile yardmılar et· 

h •• • f =· hayetinde gümrüğe verilecektir. i! rındcn a::la adam alnıamak hu.su • ii miştir. Ayrıca 23 nisan çocuk bayramı 
-----------~-- =: sundaki dikkatlerine diyecek yok. il ve çocuk haftasr münasebetile birlik mer 

1
: H_erkes m.emnun! Ya1nı.z m•ühim o- i! kezi tarafından muhtelif kazalardaki yok 

larnk ot-0biis denilen ôlctiıı halka :i sut çgcuklara 4211 lira d~erinde 1690 
fomin ot'fiği ''fayda" olan "aürat,,,i İl par~ elbise dağıttJQlıştrr. 

Cumhuriyet 
Güzel san'atler 

sergisi 
Haziranda Aokarada 

açıhyor 

niço indiren bir h<'idi.!et,Ji mevzu- f Partinin gaye ve programı içinde, yok
J bahs edeceğiz. ! sul çocukların manen ve bedenen geliş. 
Si Beyazıttaıı bin.diniz! Vapura do. İ mesi için çalışan yardım birliği gene kısa 
!I kuz dakikam:; var. Tccrülxmizle e· il bir zamanda esaslı bir hamle yaparak fa· 
11 minsiniz ki otobüs, bu müddet zar. is aliretini d~a genişletecek \"e ilk okul 
: fında sizi köprü ü.stün.e bırakacak. n :. :: Yoksul çocuklarından hiç birinin halam-
!! Tramvaya binseniz bu mesafeyi en :i · · Bu sene "ıaziranda ilk defa olarak An· •• •• srz ve yardımsız kalmamasını sağhyacak 
:.·ı az yirmi d.akikada laıtedeceğini::.i •• =ı karada cumhuriyet güzel sanatlar sergisi tır i diVjiinüyor ve bol bol hayır dun c?e i · 

açılmasına karar verilmi~tir. Böyle mü

him bir serginin açılmasına maarif ve· 

kfileti karar vermiş ve bütün ressamları· 
mız hazırhğa başlamışlardır. 

!I epey seviniyorsunuz. \'aktaki bindi.:! Yoksul çocuklann korunması işine her 
I! ğüıiz araba msafelcri yutarak Emi· il yıl binlerce lira tahsbi suretile yardım 
H nönihıe geliyor, saate bak1yorsımu::J: eden ~hir meclisine, bu yardmu ayniyat 
i'i vapura daha dört dakika var. Anı- fi vermek surctilc genişleten İstanbul güm
!• brı duruyorJ inenler ve binenler ta- rükler başmüdürlüğüne ve çocuklarımı· 

Haziranda Ankrada kurularak sergi- ·ı fö •I ak d b drm d ! mamlaıııp kapi kapamyor; §O r ·~ zrn b ·ılma.:.m an üyük yar lar a 
ye güzel sanatlar birliği. müstakil res· i) bir clt kornada miUemadi1(eıı .fO_z • bulunan İstanbul halkına birlik teşekkür 
samlar ve D grupu mensubu bütün res· H m.akf(J •.. H(J, diyorsunuz, §ımdı kal·• etmektedir. 
samlar iştirak edecektir. Şimdiye kadar if fr(Joak •. • Şoför, gözleri etrafta, lds. ı 

. bövle bir mfr;;terek hareket, yalnız 30 a· i tiği boyuna l!tkıyor. Acaba i§aret 
. "' ·ı A iİ m~mımmıın ?~n:~ıi nıi bek~yor1 O. 

ğustos zafer bavramı mün~se~tı e, n: 1 tobilsihı Emmönune vardıgım kay- f 0h1 Saf) & r Um 0 m 
karada açılan inkılap sergıJennde vakı i! dcdccek bir hu.susi memur mut 

olmakta idi. Geçen sencdenberi açılmı~ ~ Meçhul, meçhul .•. MaWm olan ci· MU dil rft 
yan inkıl!p sergilerinin yerini şimdi hazı H het şu 7."tJ otobil.s köprüye vardığı Bir müddettenberi Avrupada bul~ 
randa açılacak sergiler almrş ola~tır. !! zamaıı size, giden vapııruıı dıunan- inhisarlar umum müdürü Mitat Yene] 

Bu müşterek çalışma münas_ebetıle .g.e- Ü Zarını acıklı acıkl1 Se'IJretmek au.,ü. ay sonunda şehrimize dönecektir. 
çen sene ortaya atılıp da netıcelendırıl· if yor. inhisarlar umum müdürü Avrupada. 
mernis bir tasavvur rla tekrar ortaya :: lşteJ biz, otobüs şirketlcrinde1t, bilhassa Londrada yaptığı temaslar ne· 
:ıkmrŞ bulunmaktadır. Ressamlanmrzı H 7,·a::am1an zamanı boşu boşun.a ha· ticesinde ... aprak tütün ve cigaralnmızm 

ç kk"ı·· b" • b 1" t k J etrafında toplayan üç teşe · ·u un ı r- :: vcwrı ı•ırıv11rmt ıı uzum.911~ cva • • 
::: hariçteki satışları için bazı anlaşmalar 

Jeştirilmesi mahiretinde olan bu ha_rekct_ kııfl•ıı m nniinr. yoçilmc.<riııi fatiyo. 
:: nız! akdine muvaffak olmuştur. Buraya dön-

bu defa da daha ziyade muvalfakıyetlı :: 
:: dükten sonra bu anlaşmaların tatbika-

bir şekilde ilerlemektedir. Son günledrde m~:u:".m:mm::::r::::::::::::::::::m:::::m:::::ı tına geçilecektir. 
bu hususta hazı temaslar yapılmakta ır. 

Kaçakçılı~ ya
pan sporcu 

Fransadao BelçlkayQ 
kaçlı 

__,,___.. -
tÇERDE: . .. (~ ı 

~;;::.k hapse konulmuştu.~i';;'2y7ti7:'. 
~~. ~;~i bu hftdi» dolay"ile intikam almak. 

Lil, 23 (A. A.) - Cuma günü öğ
lede·n. SOıtra, meşhur Belçikalı bisiklet 
korğucusu Deloor'un idare ettiği büyük 
l-Jir otomobi1, Lil civarında Hallium 
hudut karakolunda Fransız gümrük 
memurları ta.ra!mdan muayen~ edilir
ken, otomobilin arkasındaki sandıkta 
gizlenmiş 15 bin frank kıymetinde 240 
kilo tütün bulunmuştur. Yakalandığı
nı anlıyan Deloor kaçarak hududu 
geçmeğe muvaffak olmuşsa da _otorno. 
bilin içinde bulunan karısı tevkif olun. 
mu~tur. Deloor, bugün paris · Brük.. 
11el bisiklet yarı~ına iştirak edecekti 
ft bu sebeble beraberinde iki tane de 
bisiklet getirmektevdi. Gerek bisik • 

J tilf" 
Jetler, gerek otomobil ve gerek un 
mü~adere olunmuijtur. 

"Hubul>al ofisi .. ııamilo hır t~şck~ul 
* tirilnıe-;i duşiinülmektedır. 'i ır-

,,ürud::ı ftC rrnnvc i iP kurulacak Ye mer· 
. rniJvon S(' • • kk .. 

mı · . 1 tıulunarnk olan lnı lc5P ·u. 
kezi Ank:ır.ı< a rvoı1 H sılo ~llbcleri bultı· 
liin hububat. ıı • 

nacakllr· ·l·ınıl:ın nı:ıyi rnahruk rlc. 
· 1. • ,~ tın~ · • 1 1'.: Talh""' · si cloln)·ısile n l:ılrnc ar . ın·ınıc 

oları tı:ılınırı ' için tıir kurs açrlnır)-
P~ .. ,. ml'ıııurı:ırı 
gurnru" . 
t 

.. t' niıı iılrırc Jwyct ı s('. 
ır. crnme ı , * Berhtrler . ııkltr· . 
. l . n ,·:ıpıl.1<' , il ırııı mektt>p· 
cım 'arı . . · .1 ,·un:ı · . . 1 . . ~r . r \'ek:ılrtı • . rtiıııeı~ :ıt < crs. 

.,. " a.ı rı , e h · 
1 1 h k k i\\tı":ıl . l ~ı..a clerslcrın 
er~ c. u u •. klerlnı. ııı, ·ıa·nııistir. 
lcrını okutal>ıle<'<' ktarını hı 1 ~r h 
hocalıAını y:ıp:ımı) :ıc:t ko,·iinden · r • 

Öreıı · b' r kadın· ııı Rem:ılp:ı~:ının . ·rar ı . 
rnet .'.li himll birinin ıtıtı_.. ıuen. tarııır c-
d . ı~ıı nn uldığı eşeğin :cıenıerı ur. 
dildigl sırada 600 lira çıkınıŞ ıantı >·apı· 

•) Zlr:ıat od~sında diiD bir toP 

__ _ * Hep birdt'n i~tifa eden fırıncılar cemi. 
yeli idare heyetinin yerine yeni bir heye· 

l:ır:ık ri mal • konım.~si ne ı:tön<lrriJecck ra· 
por <'lrııfınıl:ı görii~ülmüştlir. iki sene ev. 
nl JıiğYt><lilc•rı halık\·ılık enstitüsü, De· 
rıizh:mkn h:ığlı ul:ırnk, renltlen kunılacak
lır. 

':' Pnlnıııııt gene bollaşmıştır. Bu ~·üzden 
mrn;im halığı olıın uskumru ortadan kay. 
holınıı-ıtıır. Bu yıl çiroz kurutulamıyacağı 
sanılıyor. 

* \f:l:ırif vrkfılrti l:ırafınrl:ın iclare pc)j • 

lrn mektep pıırısiyonları ücreti aycla on 
lir:ı, tatil aylarında f-;e 12,5 olarak' tesbit 
rılilmişlir. 

~ :\tuğlaıltı Reşit isminde biri, manifot· 
racı .:\fr.hmedin karı~ı I.utCiyeyi çarşıda 
vurup öldürmüştür. Reşit bir müddet ev. 
:vel ?ıfrhmedin evinden para ~almış ve ya. 

tin sccilmesi icin iki sün e\Y\•el secim ya. 
pıJmış, r:ıkat ekseriyet olmamıştı. Bunun 
için secim mayısın ikinci günü yenilene
cektir. 

ı:ı Salı günü saat 18,30 da Be~·oğlu halke· 
, inde Vehbi Sandal tarafından "Ekonomi 
bakımından şehir,. me,·zuunda bir konfe
rans verilecrktlr. 

* Sıva~ta Ycy<>cl Tavşan isminde biri, 
koyun tirart'ti y:ıpan k:ırdeşi Bekir Ta\"şn
nın para~ına Ye bmıknca~ı mirasına tamah 
etmi,, iki ark:ıdaşile birlikle bir gece kar· 
deşin! iple boğup öldürmüştür. Katiller ya. 
kalanmıştır. 

* Zilede bir )aşında bir çocuğu biual 
annesi Hascnenin zchirledi~i ihbar edil
miş. çocuğun cesedi otopsi için şehrimize 
sönderUmi,lir. 

Benim bir latife şeklinde ortayn attı .. 
sıın bu tarif o.rkadaşlardan birinin dikka .. 
tini uyanuırnıış. Bu mevzuu ciddl bir an .. 
kete çevirmiştir. Belli başlı gazeteci iis .. 
tadları :şimdi ciddi olarak gazetecilik mes .. 
!eğinin tarifi ile meşguldür. 

İş böyle ciddiye binince ben de kendi 
fikrimi ciddi olarak şuraya kaydedeyim: 
Şüphesiz gazeteçilik pJreyi deve, deveyi 
pire yapmak demek değildir. iyi bir gaze.. 
teci her şeyi kendi hakiki kıymeti ile öl .. 
çerck o ~ek ilde gösterir. Hiçbir vakit pire
yi deve, deveyi pire yapmaz. Fakat bozan 
kısa görüşlüler için pire sanılan öyle hl.. 
diselcr olur ki bir gi.in deve olmak istida .. 
dıoı bafzdir. fşte banµ herkesten en·cl gö
rüp göstermek bir gazetecinin belli başlı 
vazifesidir. Deve)i pire yapmak meselesi .. 
ne gelince, bu gazetecilik sanatının değiJ. 
belki hazan büyük :ı:arurcUcrin icabı ola .. 
rak vukua gelebilir. Fakat bir .hilkat sari .. 
beı.i deailse deve hiç bir vakit pire o lamı.. . 

yacaib jçln dikkatli olan gözler gene cu• 
val içindeki kılıç gibi o pire hü-çiyeti i .. 
cindeki de\'eyi kolaylıkln farkedebilir. /\... 
riC olana sh-risinek sazdır, anlamıyana ise 
davul zurna azdırf,, 

TAN' da 

Şiir ve şairin ge
çirdiği imtihan 

S AB/HA Zektriua uarıgor: 

"Kadıköy vapu~nda rastladı~ım bfr. 
dost l>ana deı.li ki: 

- Bugünkil Tan'ı okuduğum zaman çok 
müteessir oldum. 

- Neden? 
- Zelzele relakclini anlatmak ve hal-

~tn hislerini tahrik etmek için TcvCik 
.Fikretin şirinden başkasını bulamadınız 
mı? Yeni şairlerim ilin, hiç böyle bir şiiri 
yok muydu? Türk mil ı.:' i 'Fikretin ölümün 
denbcri hiç mi reıaı .. ct .;:cçjrmedi? Jliç mi ,, 
feyezanlar olmadı? Neden bu ~irJerd~ 
hiçbirJsJ böyle bir azap ve ıstırabı yazma· 
dılar. ?. 

Zelzele faciasını haber aldığımu zaman, 
bilmyorum neden aklımıza .FikreUn bu §İ... 
iri geldi. Yeni lisanla yazılmış bir başka
sı var mı, <li:re sorup ara,tırdık. bulama
dık. İnsan FikrcUn, fnsanl:ırın azabına kar 
şı duyduğu o yüksek hisleri, yeni neslin 
anlaınıyacnAını hesaba katarak ko~ dul.: 
çünkü insan! hi5ler, iniani dfıiünüşlcr, Ii~ 
sanın arkada kalmasına rağmen kıyml•I ve 
nınhiyetJerinden hiçbir şey kaybelml•7lcr. 
Ne yazık ki ~·eni neslin şairleri, hütiın e.. 
lem \'e ıstırap günlerinin şiirini ve cdebf• 
yatını daha henüz yapmadtlar ... Bu zelzele 
şairJerirnize bir şiir ilham edecek mi, rcs
~amlarınıız lıu hazin sahneleri fırçalarile 
('iıcceklcr mi, daha hcnüı bilmiyorum, fa. 
bl me)·dandn bir hakikat var ki, o da bir 

halk yığınının felaketini, bu ~iir, .kadar ku'l 
veUe ifade eden başka bir şiir yoklur. 

Bu da şiirin \"C şairlerin gcçirdiAi imti
handır.,. 

CUMHUR! YET 'te 

Radyo mektebi 
S ElffER Bedi, lstanbul radyosunu bir. 

mektebe ben:ttiyor ve sebebini de 
şöyle i:ah ediyor: 

"Bizim htanbul radyosu bir mekteptir. 
Çünkü: · 
1 - Programları, meklcı> programı gibi 

yeknasaktır: Her hafta ayni gün, ayni sa. 
atte. ayni şeyJer söylenir, çalınır ve oku· 
nur. 

2 - Ayni ınc\'zuda seri konferanslar 'e. 
rilir l"C hazan bu, aylarca sürer. 

3 - Ayni şarkı, ayni peşrev, ayni semai 
tekrar td.:rar çalınır •• 

' - Ayni arlfsUer calarlar, ayni kimse
ler konferans verirler. 

Bar! mektepler gibi İstanbul radyosu da 
senede iiç ay tatil yapsa da, bi:ı: talebeler. 
biraz b:ışımı:r.ı dinle~ekf, , 

Son Postada 

Hazin akibet 1 
SABIK llabeş fmpar.alotrı Haile Seldsi· 

ve'ue Milletler cemf11eli taro./ından 
maaş bağlanacaQı yolundaki telgraf lıııb~r
le.rl ni okumuşsunuzdur. 

Burlıan Cahil "/pek, altın ve muz ülkesi. 
nin on milyonluk bir kütleye emreden lı.fl· 
kümdarı için hazin bir dklbetl,. dluor rJ« 
ıöule devam ediyor: 

"Endülüsün son hükümdnn Abdullah ile 
Lidyanın haşıncUO. lacidarı Krezüsün Aki
betleri herhalde Negüs kadar yiiz kızartıcı 
olmamıştı. 

Danimarka gibi üç mHyonluk bir devle
tin müsavi haklıırla beynelmilel &iyaset 
dünyasmd3. şcreflle ya,adığı bir devirde, 
onun Qç bOyükliiAünde blr insan kalabah-

(LUt/on aoyfayı çevirinW). 



Trakyada blr turneye çıkan 

Muhlis Sah hallin 
C>lyorkl : Buralarda yer göJ< sanki tlyal• 
ro heyetlerloln aleyhinde seferberdir. Bir 
aanalkAr ile palyaçoyu l)Jrblrloden ayırt 

etmlforlar 1 
Tckiııdağı (Hususi) - Bir hafta

danberi Tckirdağıncb bulunan Muhlis 
Sab-1:ıad4in operet heyeti Halkevi sah
ncs.iruU (Hatırım i~in, Giıl Fıanna. Ka. 
merizadc, Milrcbbiyı:, Ane, Devlet ku· 
§U) adında altı operet ve vodvili mu
vaffakıyetle temsil etmiş ve ~kln talt
dirini kazanmıştır. Halkın bil i we gör
ıü ıeviycsjne hitap etmcği, halk teıbi. 
ycsi bakımından sahnenin tesir ve öne
mini iyi \>ilen bestekar M uhiis Saba
!ıatt~le görµşürken kenÇisine bir}ta~ 

ıual 50rpum: 
- Sana"t ~atınızdan memnun mu

•unuz?. 
- Bu salin iki cepheli bir cevabı var

lda: ~irinciıJi maddeten memnuniyet, 
ilWıcw man~ m~mmiyct.. Madde. 
ltA An'at bayatından memnun olabil
aıek, un'atı bir akide ve bir ibadet o& 
ok telikki edec.ek derecede f erağatli 
pJabilaıc).lc miimki!ndilr. Manevi cep· 
heye gelince, san'at onu meslek edinene 
:tn bil~ ~cvki ve en büyük gururu ve
ren bir ıey olduğu için memnun olma. 
mak qpil aeğildir. 

- 938 fllın~ rı::pertuvarmızda hangi 
OP.eretler oync:o::lı ve oynanacaktır?. 

- Bu yıl üç yeni eser hazırladım: 

'.&iri Afk Mektebi ki Şehir Tiyatrosunda 
0711andz .. İkincisi "Hatırun için,, adlı 
bir operettir ki Tekirdağuıda oynadık. 
'U~üncüsü de henüz oynanmamış ıelan 
".Ahretlik,, itmiııde bir operettir. Bun
larla beraber bazı eserlerim de vardır 

ki bunlar artık halkın ezberine gesmig 
olmalarına rağmen modadan kı1.t'lyyen 
d~i§lcrdiı:. Gül Fatma, Ayıe, A· 
~cap, Çaresiz gibi .. 

- Bu yıl nerelerini gezeceksiniz?. 

- Bu sene ilk seyahati Çorlu ve Te· 
~na ,.-aptım. Trakya turumdan 
ıonra Geliboludan Çanakkalcye geçip 
~eyi dola!mak ve cenuba doğru yürü
mtk kararındayım .• 

BeatekSnmız bundan sonra bahsi de
fiJtirerek dedi ki: 

- "J'ekirdağmda gördüğüm ~rdım v• müza~retten memnunum.. thdkın 
eserlerime kartı gösterdiği muhabbet 
tezahürü de beni sevindirldi. Yalnız ti
yatr() heyetlerinin kaI'§Jlagtrklan gijç
lüldcri &Öylcmeden gesemiyeceğim: 

ğına hükm~len tJnilc Se14 !~enin MillctJcr 
c:eıni?ıelinc ovuç açması çok ibretli :vokalar 
kaydeden tarıhte yeni bir ibret ICJhası o. 
Jacak. 

Zevk ve sefahat 3lcmlerinde bülfin mitil 
kıY11J,eHcrinl ka1beden Şark iroparalorln
ğunun son hükümdarı hile aslı diışrnnnının 
esiri olmamak için bir 'atondnş 11ıbl 
vuruşa vuruşa ölmesini bilıni~ıi. 

Fas müculıidl olarak tnnılıın Abdülkerim 
blle itopraklarını istil:i eden biiyuk düş
manından ırırzı bir sultanlık i~lemcdcn yo. 
nında kaltın son feda !erine kadıır dövOş. 
müş \C kendi ine hıızırlıınnn snrıı}lnrn nırt 
bet etmeden lndago knr cehennemindeki 
menfasına sıtmlşti. nıı kııhr:ım:ınlığı gos
terdili fçındlr k{ lıelinden kılıcı nlınmadı. 
~ı gibi ölun e~e lrndar dıı lıfr hukunıdRr 
muamelesi glimıClşlü. 

On mlhon tebeıı sını yur.üstü bıraktık. 
tan sonra birkaç günUik ömrü iiı;in mede· 
niyet dünyasına avuç açan Negiis bu son 
nafakasını alırken elleri titrcıııi)ecek mi 
acaba".',, 

Yer ye gök şanlci ~iyatro heyetlerinin 
aleyJıinQc sef erberdif. Hele i;ler;, kav

rayışı ve tarµşı Zflif :ve noksan cJlef ~ 
,Pü§til mü halleri y,amandır. Bir san'~t
kar çalışıyla bir paly.aço çahıını biri. 
birlerinden ayırd etmezler. Her 
beklediğimiz son zamanlarda şana'ta" 

büyük bir el}emmiyet veren hükumeti

mizden ve partimizderldir. 
Muhlis Sabahattin opereti buradan 

Ltileburgaza gitmi§tir. Oradan difer 
Trakya kasabalannı da dolaıacaktrr. 

H. Yücelbat 

ı:: Profesör H:ıyd, Dc,·olera ve kor,4rann 
1srnrlıırı üzerine, lrJanda devleti reisliğine 
namzetliğini ko;nnaıla muvafakat etmiştir. 

* Uarıclve 3 iibek mcmurl:ınnd:ın Sir 
pıand, Jııglllcrenin r.olıi elçiliğine lo)·ln o.. 
Junmuştur. 

b Dün akşam, F:ürhanglerin idar~siode 
1hııoa filarmonik 605Hle inin verdiği 

kQnserdo Hitler de hazır J>uJunmuştur. 
Du konser, 100 sene cv,·el kuruluşundıın 
beri \'i) ona rHormonik sos:>etcsfnln Der. 
linde verdiği ilk kon erdir. 

* lnsll re kralı, İngiliz sos)elC.$1 sabık 
reisi Lord Klorendonu, IJord Kromerln 3·e· 
rine1 bıışmnlıeyinei tayin e) !emiştir. 

* Belçika kabinesi dün ıf:ıbrikııların a.. 
mele taralından işgalini )"asak eden kn· 
nun Jlyibıı ile meşgul oJmu~tur. 
* ltal)n nazırlar meclisi ,11cçende Fransa 

Jngiltere -ve Belçika ile nktcdilen ıkli od! 
itillifinn tasdik etmiştir. 

*Kaya vo Koto isimlerindeki Japon Lo.y. 
yarecileri dün lıava 1·oluyla Tokyoya mü
ıpvecclhcn Almanyada Tempelhofdan ha. 
rck mf r it. Ta ~ar le1' Uk de o-
anık R:ıclo dasına uğr,ıı·acnJdardır. 
* Jngillerede la~y1,1reci Broadbent, A

vuslralyn<ln, Por - Dan-inden Limpne tay
yare meydanına kndnr olnn mc"afeyi be' 
giin 1 snet 21 dakikada katettikten ,.e bu 
suretle bn)nn Battenin rekorunu 13 aaat 64 
dakika fı:ırk ile kırdıktan son~ sn;ıt 22 50 
de I.fmpne la)'Yarc mc) dan ınn salimen in
miştir. 

* Almooca Fölkişer . Beobahter gazele· 
si dünkü nü hasının lılitürı sayfasını Al. 
manyanın Afrlkadaki erazisfndekl sabık 
Alman müstemleke ordusuna tahsis e)le
miştir. Gaıcte, Almnn)-n tarafından \'Ücu
da getirilen müstemleke scr;nı nwthc.t.. 
mekte ve 1908 de alınmış bJrçok foto~ror 
ncşretmektedir. 

* Arap gnıclelerinin Sandana aldıklnrı 
malQmata gore Yemen imamı Yahya, o"hı 
Pr.ens Sc~ fulu dışbakanllc birlikte Anup.ı 
mcrkczlcrinde bir seynfınlc <:ıkarmıştır. nu 
sc) nhnt diplomatik münasebcllcr 1e i(inc 
mnturtur. Prens Seyfulun clışhnknnına nam 
zet o1da~ tıildirilmektcdir. 

* Kudusıe temerküz kampında açlık 
grevine hnşlı;ran Arapların şıhht :va~lycl
lcri vnhimleşnıi~ oldııl?ıınclnn lmnl:ır hns
t ıı n en• lrn lılı rıln ı~lıırrlır. 

...................... 
M"§hur Opera J irik ıantöıü 

Olga Somogyi 
Yunan Operası tenoru 

BAKEA 
ve tenor VUNKA 

NOVOTNi' de 
Mo. KEMAL ORKESTRASI 

.... --------' --~~~~~~~~~--<-~~~~~--~~~~ı 

Yıldızların en parlak ve en ihtişamlısı 

JOAN C R AW F O R D' u 
Tyrof ün en lükı ve en muhtcırcm otellcrilc ftalyıanın &ölleri 

dekorları arasında çevrilen 

Meçhul adın 
F~n11zca sözlü büyük aık filminde 

Su hafta SARAY Sinemasında 

Ah kadınlar R 
Erkek - Bayan AY§enin bqına ı• 

leıı feIAketten haberjn var mı? 
Kadm - Hayır, ne olmuı? 
Erkek - Beyoğlunda bir mağaza. 

dan yeni bir rob aldıktan !Onr& ka.r§ı 

kaldnıma geçerken bir otomobilin al. 
tında kalmış. 

Kadın - Yeni aldığı rob nurl MY· 
mi§, biliyor musun? 

(Q 

- Nekailar ç-0k b lcamz ar, rekor 
kırmak istiyorBUflU.3 gdlibG1 

- Haddim mı efendim, Amerikaia
ki gt>tıgaterlmn rekorlantta ttaıl eri.. 
§ebiltrİM t .. 

- Franıız karikatUrtı -

KQc;:Qk 
otomobiller 

Alinin o~obili ~~. Bu iti 
yaptığından şüphe edilen dam yaka. 
landı, sorguya çekildi. Fa.kat o pir te
viye inkar ediyor, anyanlara. nerede 
old~nu söylemiyordu. Nihayet ko
miser kızarak emretti: 

- Ar$yın §u adamın üat.Unü ! 

Sarhoş - B11gUn yfizüm >ıcka(!..'lı 

!' rkinleımif ! 

Blrzeka eseri 
- Ne! Benzin tenekeleri yanında ci· 

gara içi) orsun ha? Behey senıem, dL 
)la geçenlerde böy1e bir tedbtnrilzjk 
yUzUnden kırk kişinin öldUğijnU ~ 
zc1'lerde okumadın mı? 

- Okudum ama, burad& öyle şey 
olmaz. 

-Neden? 
- Burada kırk ki§i yok kt, sizle 

ben varız. 

Tavsiye 

Doktor - Sabahltrı bir. r k~eh iç
meniz için verpiğim 5araba devam e
diyor musunu~? 

Hasta - Evet doktor. J3u sabah 
bir ayhğrnı birden içtim. tnpllah ya
rın tekrar alacağım. 

OtomobDD 

İhsan Arifin otomobiİi kazaya uğ
ranu~ı. Arkadaıırnız arabayı bir ga· 
raja götUrerek tamir eailmesini söyle
di. Uzun muayenelerden sonra fiat 
bildirildi: 

- Tamir için 200 lira ycreccksiniz. 
Ihsan Arjf: 
-Ne, dedi, 200 ııra mı ? Ayol tami-

ri ~ kadar masraflı olacaksa ben a. 
rabayı garaja bırakmayı tercih ede • 
rim. 

Tamirci soğukkanlılıkla cevab ver. 
di: 

- Bu takdirde bana. elli lira 'borçlu 
kalırsınız. 

Canbazhanede facia! 

Akla gelmez klaa 

- Yahu, şimdi dilimin ucundaydı. 

- DüıUn, aklına gelir elbet. 
- lmkanr yok. Nekada.r düş\insem 

aklıma gelecek eey değil. Dilimin U• 

cunda pul ıslatıyorum, öksUrük geldi, 
yutuverdim! 

- Mahvolduk 1.:unıandan ..• Kaltde. 
kiler iizcrimf:c erimi§ kıırfıtn dfj]ciln-

cc ~lrcr~rimiz yekpare oluverdi; 
cırh larınd.an qiribirlcrinc ycıpı§tılar ! 

Bir Amerikalı, yeni tanıştığı bir 
Fransıza anlatıyordu: 

- Evet, Amerika !cvkal!de bir 
memlekettir. Mesela ben bir gün için
de milyoner oluverdim, felaketin bU· 
yüklilğüne bakın. 

'Frı).nsız hayretle sor(!u: 
- Milyoner mi oldunuz? Peki ama 

bunun felaket neresi? 

- Felaket olmas olur mu? Evvelce 
milyarderdim. 

- Ayakkabılarım Mlci pcnçelcn;ıe· 
di mit 

Kılıbılc kor.n - Karım istasyonda beni bekliyor. Oraya varmadan önce 
imdad silini r: kfp tren· durduraMk yola yaya mı <U 'tUtt f.tacm tıc<ıba' 

'MODERN HAPİSHANE 1 C.orünüı. Sahne arkadaşlam FRANCHOT TONE ve ROBERT YOUNC 

U:iveten: FO.'f JURNAL dünya havadisleri 

Saçlarım &yle dölclllUyor k1, ... 
wç avuç ... Saçlarımı mtihafua etmek 
f ~fn ne yapsam acaba? - Ma1ıkftmların ka?<1mama1.arı ifiıı onları haddinden fazla beslemeye b<J§· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.!-~=-l:llr...Jrutmı'&...Jı~BaııllZJD.W!!ILI:~Jll~--l<ıdık.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Genç /cız: Lord 6ir tJJ ez~~ 
kafanın bir ctlfliZ l:ırar gi/Jı 

lcuacaldu I tletli 
-7-

stl moemor olmqtu. Bir ckeJi an&ra· 
- O halde beni affedinb. - dedim.. ,.S 

11._clents olnwdım m.. eo. ,uctm- cak kadar lala bolla 11o 
mak kabalıimda bulunmuı oldupmu K1md1T Onu bu .:.t19tte Ara,. kim 
anhyonanL • 1ııoymup1. Jllaerbn olıaılDObUlada 

Ve otomobUe biMnk tnot3rtl tflet· IGlni mpa ,.,.._..,ftel. 
tim. şato hayatı 

Pipolu idam koautuyordu : 
- Kendi ormanlanmda Msln phi k&

baclayı lnsulan ıarmejı tabacn'mWUm 
1oktur. Bundan unldapp defolmaım 
laabetli olur ı.. , 

- Allaha 11marladıkt dedim. Ve 
lmmlann iberlndt bir ~ kurak yap
tdrtaft IODfll ,., .. koyuldum. PeJru .,.,. 
saman Hma, (Xud lra,a) ptoemıaa 

a'l'luluna pten yolan tlnrlnde idim. 
KJabonu bir kaç kere çalarak ıeJmek· 
te oldapmu haber rirmak tatedlıo. 

llatmuel Muıyel Hal beni beldfJOI"' 
1DUf. Klabon ıetiıll ifidbıce dJt*lı fır
layarak kota kop ,amma ıeldl: 

- Bonjur doatum. Hele ıaibayet ı•· 
le'bUdlnla ı.. itiraf ediyorum; Eler ebe 
ilatlJICllll oJmamıt oJlaydı. bu bdar 
beklememe tmlsh 10ktu. 

_ Belli.. LüiA, IUiD bMla büibten 
Dıtlyacmıa Yar mı1 Ve nlçlıa?. 

- Şilpbe ml edlyonanu. Alml tak
dirde bu pek Adi bir hateket oJurda •· 
nınmL 

- Aıa ı J18demld bayJedlr. Ben em
rinlse Amade bJr lnaJunasum. Ve her 
emriftbl lfaya muntanr bir ~ .. 
Muıyel Hal ,.yri Datlprt bir Jrılh.. 

aı.ace.s 

- Utife ediyoruz. Fakat ıUef'.llJD'-

~. aıacatnn .,. _. .. 
dip cittikten eonra. 'flllllleriDll •P'Ü 
elbilelerhnl ıantroptaki u1alara astan. 
sonra. pencerdla lalDe emri• .. 
dpratnl dtttttrmet- .,, .... GUMt. 
kıtd ıtülerlnl topla,atak neıedepe. 
·~arp1d ya~ erdmda bJ'tılOJecalr. 
u.. 

l>Dflbll,..... ···-· ..... l1d &in arfmda cer.,aa ........ ..... 
eeJert -- telllll' ..... ....,. ... ı 

ı - Katil bqb •1ml ......,. .. 
fettltl farll D11t1D be tan ı ;, 

2 _ y...,.. btal n,.ntl ft .... 

ftllSlhu! bir ~ olan ametıamm tuo
.una dlYetl, 
ı- ŞarU'ftln telnr lıarpna Pıt il. 

ınlnbl Onetlma JCar olclatuna .a,teme
tf .. 

BilhalA, bu adia'ls adaımn neden 
beni beyle adım adım tatdp ettlllnl blr 
ttırltl anlamı)Oldam. J1I act.. flto
da mtftUU 1-lait tehJtke Ut aJD:a'ar 
oıma.ı :rolandüf ~dmallerJm ~ 
lnrnetlenJyorda. 

Halbôl. bea ta mtpll Mr ... o
nun hayatım kmtarmqtım. Hele omm, 
Mmyel'la clııwetlal mtltelldp ae1tnk 
beıal dru ıtillellne, hi5 bir ..._ vere. 
mf yordum. 

Bir mllddet IOftl'l Mtnanda ona ratt-

··rk t n üBüğQ 
ıın ı adiyatımızda umuma 

• 

lolmuş bir idealdir 
Yazanı Ihsan Arif 

B'&1lerta ı+oaa tarlbll aymmd& 
''TUtt1ıldlllr blrUll ve inhJlarlar ida.. 
l'Ml,, arlevbua altında 1lmail Ziya 
.... ,..... .. JUIYI tıktliı 
sin onm111 w _ .. .,. itibarile blta-
n.t bir ıörill• yuılJudıima derhal 
bil olmaa, fakat, berinde fazla dur. 
maımpım. . 

Apl mül6bmlarla, ayni ima al. 
tmd& ,.ı ÇlkU bir mecmuada t.a
dtif ediDoe enelce okuduğum makale 
u.rtDde dvma)'I ve hakikati tmblt 
etmelc balnmmdan kendi zaviyemden 
yanllf ı&'dtWerime ipret etmeyi fay· 
dalı buldum· 
ı-Makale uhlbl. ttltUncWUiQmll· 

llba Wlkrar' ba1madJPu ne Jlllrram. 
• elleöejtnl, ne de tlocana m ata. 
catmı bllmedlilnt. lnbllarlar ldal'Ml· 
Diıl ele nAvmlık ftjılfMfnf yapm&dılJ. 
m ifade .U,Or. 

Banda ilk w lmnetle ~ 
nokta, ttltlnıCWOğOmblln l8tikrar bal. 
maclllı ıa.u..ıır. Taalamen ...... o
larak ttıtUnaWqlmb istikrar bul • 
mllfblr. Kaç aenedenberi mtıtevubl 
bir rekolte styuett takip e4iltJor. tn
hlıaıtar ld&relt tttttıntln bltttbı ekim, 

vtıcada Ptlrmele karar verdiklerini 
ıca,dedlyor. 

BıkUfimla bir 11Y vana, TOrJr TU· 
tin Umted etrketl iilhlaa.rlar idanslle 
lld mlllt hankanm ortaklama vilcuda 
getlrdlldert bir tlrketttr. Gaye de, bu 
pket eliyle tUtUn lbracatmnzda daha 
kuvvetli hamleler yapmak, tedbirler 
almaktır. Şirket bunun için ecnebi 
mllatehUk plyualarda tefkilAt yapa • 
cak, TUrk tUtUnlerlne yeni plyualar 
bulmak, yeni muttertıer tedarik et , 
met, veJbuıJ tiltUnlertmiztO barice sa. 
tJpnı arttırmak için çalqacaktır. Ştr
ket kunılalı henb çok aman pçme
Jlllttjr. KllU ekonomi lahumda mil. 
hlm w amanla tahakkuk edecek blr 
fullyet meuaa olan bu JtiD bugUn. 
den ~ bahmmuml bir 
mm.ft~lk W'klrt etmeyi dot
na olmlJUl bir lltlaal tekltnde de n.. 
bal edebWrta. 

' - tnlıJarlar lclanlf ttltanclller 
blrtlltnln toplantmna ltth'ak etme • 
mlf. Alchlmı ma16mata g&ıe, lnhllar. 
Jar ld&rMl b8yJe bir topJantıya oair· 
nlmumetJr. Qallrdlaydı teUrat eder 

bakim w ltleme athalarmda oJduiu ŞIUyeUer, temenniler: 
Pbl, d&hlll plJualarda da nımnı..-

YUlfl8fnl no1t1wı1 ıartlyor. Tlt8n • K un turat 
cmqtlmtllln kuanchlı ,eni 1aymet, 16 

bllte dtlleJmest, ııemı,ettn thttJaca kanıtları 
tetabGl eden nannaı haıe ge1me11, fJ. e · 
atıarm dalma mabnliln delalne mtı. Her Jerde bu la namı · =-~: ::::.ıeı:e:ı.1: ror ve fazla fiyatla 
1er1c11r. satıh yor 

'!Uttln tlleearlarmm kendflerbıe Hl· Okuyacalanmudan biri biıe yolladı. 
smnla ft fa,clalı tefkilltl kurmak dıl bir mektupta diyor 1d: .. Buctınıer· 
b ...... sev kalmalan ise olsa olsa de bir matbu kira mukavelenameli bub· 

miydi, etmea miydi? Burumı bllmtm. 
Fakat davet oJnnmadıfı bir toplantı. 
ya lftirak etmemif bulunmuını ten. 
kit etmeyi de doğru bulmam. 

Bay J1mail Ziyanm makalet.inde 
phaan dikkatimi çeken bu noktt.!a.ra 
kmaea ifa.ret ettlkt.en sonra diJebili
rim ki: 

Tllrk tntUncUlUğU, milli iktı1&diya. 
tımmd& umuma mal olmut bir ideal. 
dir. Onun yükselmesi ve yurdumuz ı
çln en verimli bir gelir kaynağı haline 
gelmeel için elblrliğiyle çallfllmallchr. 

Bu aahada btltUn manalarile bir in. 
hlar baJıal dilfUnUlemez. Kaldı Jd, 
memlekeUmizde tiltUn ticareti de ta. 
mamen eerbesttlr. Bu itibarla, Jlmted 
flrlretin uıtekldll ve faalfyetlnden, in
hll&rl&r idaresinin ttl1lne0ler btrllllle 
ıllkldar olmamumdan, t8ttınellHlfü. 
mb hel&bma blrtakmı endlteler blıar 
ohmm11mı dolrU balmu,ormn ve yi. 
ne 1nmua lolDdtr kt, )'Ulda ba aevsua 
t.nu eden bitin mtltalea ve mtlWıa
alan ilde bir 41t8nce olarak kabul 
edt10fUJD. 

'"-Arif 
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Holivudda, günün birinde dalgalara kanşacak, yıldız
ları ve servetile yeni bir Atlantid olacaktır! 

-58-
Sunta Monika ormanı yanında du. 

ruyorum. Osean Park gazinosunda, 
hata hayat eseri sezilmektedir, bir or. 
kcstra11ın boğuk sesleri kulağıma ka. 
dar geliyor. Burada, dans Maratonu· 
nun otuz üçüncü günü yapılmakta • 
dır. Scrsemle§miş dört çift, sendeliye· 
rek, sigara dumanı içinde kalmış bo§ 
bir salonun ortasında dans ediyor. 

Arkamda deniz, önümde, Los Ancc· 
losu, Holivudu kapıyan dağ çemberi 
var. 

Şimdi bunu anlıyorum; bu çember. 
den hiçbir §ey çıkmıyor. Holivud, için. 
den hiçbir §eyin, ne paranın, ne ilmi. 
din, ne kalp!crin kaçamadığı bir 
prenslik, bir otarşidir. 

Holivut, her şeyi • ayni zamanda 
hem parayı veren, hem de bu parayı 

geriye alan teşkiHitları • ellerinde tu
tan bir avuç insana. aittir. Ayni insan. 
lar sinema şirketleriyle beraber, lo • 
kantalan, klüpleri, barları, otelleri, 
tiY.atroları, kuyumcuları terzileri de 
kontrol ederler. Gündelikler vakıa 

yüksektir, fakat, mesela, et kızartma. 
sı da pahalı olduğu için hiçbir gey de· 
ğişmemektedir. Yüksek ücretle!' yem • 
lemelerden ba§ka bir şey değildir. Yıl· 

dızlar, neşriyat ajanlarının, federal 
vergilerin, devlet vergilerinin, yerli 
narhlann her eşya narhlarmm, şarkı 
hocalarının, gangsterelrin, kendileri
ne komisyon vermeye mecbur olduk • 
lan mutavassıtların, havadan geçi • 
nenlerin, kendilerine en pahalı fiat. 
larla satılan lilksün, hatta kendilerine 
zorla kabul ettirilen ve mukabilinde 
para alınan blöf'ün daimi 3ikarıdırlar. 
Her altı ayda bir defa otomobil, her 
sene ev deği§tirmk, her gali, her par
tide y~ni elbise yaptırmak, b6tUn la· 
nelere para vermek, bin bir şantaja 

boyun eğmek mecburiyetindedirler. 
Aldığı paranın yüzde yirmisini mu

hafaza edebilen bir yıldız hasis sayıl· 
makta, kendilerini ihtiyarlık devrinde 

geçindirebilecek parayla Holivuddan 
ayrılanlara ise, §ayam hayret bir 
mahlf1k nazariyle bakılmaktadır. 

Yıldızlar, meşhur olmak hususunda 
gösterdikleri arzunun, feda ettikleri 
varhklannm, arkalarında baktıkları 

mevcudiyetin, hulasa her şeyin esiri. 
dirler. Artık geriye dönemiyorlar, bu 
boş lüks ve göz kamqtıncı §eyler on. 
lan sarmış bağlamt§tır. Hezimete uğ. 
rıyanlar, düşenler bile, bu sihirli de • 
korun içinde yapmakla ve gUnün 
kahramanlarmm teneffüs ettikleri 
havayı teneffüsle iktifa etmektedirler. 

Holivud her şeyi, tonlarca cesareti, 
istidadı, güz.elliği, enerjiyi yutmakta, 
onları bir lüks ummam f çinde boğ • 
makta, ve nihayet bo§ birer iskeleti 
dışarıya fırlatmaktadır. 

Şimdi akşamın saat altısıdır. Tay
yarem bir saat sonra hareket ediyor. 
Hata Santa Monikada, Anita Ltis, İn
giliz müstahsili Aleksandr Kordo ve 
Avusturyalı dansöz TilU Loı'la bera. 
ber plajdayım. 

Anita Lfuı'a dönüyor ve şöyle diyo. 
rum: • 

- Holivudda senaryocu olarak an • 
gaje edildiğinizdenberi, bir bir roman 
yazmadınız, hiçbir §ey yapmadınız. 

Anita Lus mahzun bir tavırla gü • 
lümsiyerek cevab veriyor: 

- Ne yapmamı istiyorsunuz! Bu 
rası öyle tatlı ki. lnsan vaktin geçti· 
ğini fark bile etmiyor. Güzel bir evim 
var, her hafta para alıyorum, Pasüikı 
seyrediyorum. 

- Evet, diyorum. Holivud hepini • 
zin kuvvetini, enerjisini aldı. Buraya 
giren çok iyi veya çok fena her eey 
derhal massedilir, Y"~rulur ve niha • 
yet şöyle böyle bir hale gelir. Her ~y 
erir, köpükleşir, her şey basitleşir. 

Hiç kimse cevab vermiyor. Etrafı 
yavaş yavaş karanlık basmaya ba.~h. 
yor. Yanımızdan, deniz boyunca bir 

dımlarla yürüyorlar. Bu ihtiyar er · 
kek, Amerikannı matbuat kralı He
arst, yanındaki kadm ise bir çeyrek 
asırlık kansı Maryan Davi'dir. DiinT;il Försf Viyana · .~iş1i maçrnaa iki iaT;ını ı·c nıilsaba1uülan güzel bir ~l'aM .. ,.., 

Tayyare havalanıyor, dönüyor ve 
ben de hfila Sumıet Bulvarın altın. yı
lankavt kıvrılışını. Vayns Stritin kır. 
mızı ve yeııil ı~ıklannı seyrediyorum. 
Tayyarenin kanadı Holivudu kaplı • 

Dünkü milli küme nıüsabakasında 

Güneş Harbiyeyi 2-0 yendi 
yor. 

o zaman garib bir asabın göğsümü 
sıktığını hissediyorum. Artık yarın, 

pencerelerimin altında, cenubi Kali • 
forniya kolleji rugbicilerinin seslerile 
uyanmıyacak mıyım? Şedid mizaçlı 

Key Fransisle sükiıU Vallb Berinin 
karılflında yemek yemiyecek miyim? 

Ankara. 23 - !\Iilli küme maçlanm 
yapmak üzere şehrimize gelmiş olan ts
tanbulun Günes takımı bugün Harbiye 
idman yurdu ile şehir stadında ilk karşı· 
Jasınasını yaptı. 25 bine yakın bir kala
balık önünde yapılan bu maç baştan so
na kadar çok heyecan ,·erici safhalar için-

Loretta Yungla Con Bolun "Trok" da A k A L. 1 e . 
da.na ettiklerini görmiyecek miyim? s .erı ·se rın 
Geceleri "Klover ıpöb11 Un gizli kumar 
salonlarma girpi Françeska Gal'in 
karmakan§ık yüsUnü, Yun Lang'm 
güzel gözlerini, Don Amekin asabi el
lerini göremiyecek miyim? Artık tat· 
sız meyvalar yemiyecek, kokusuz çi • 
çekler koklamıyacak, Holivudun ruh· 
suz kadmlariyle kll§amıyacak mıyım? 
Demek Hollvudun kuvvetinden hiçbir 
şey anlamadım, öyle mi? Zehirlenme. 
yi damarlarımda hissediyor, şakakla. 
rmu darbelediğini, kalbimi dondur • 
duğunu duyuyorum. Dönüp pencere • 
Din kanadını açmıya çalı~ıyorum. Ar
kamızJa her eey simsiyahtır. Saatte 
dört yüz kilometrelik bir hızla, gece
nin karanlığı içinde Nevyorka uçan 
ve beni mrla sihirli diyardan söküp 
götilren bu demir kafesin içinde mah· 
pusum. 

1933 senesinde vukubulan bir zelze. 
le cenubi Kalif omiyayı, Holivud mın. 
takumı, Long Beyk plljla.rmı tahrlb 
etti. Bu felaketi milteakip hUkılmet 
büyük masraflar yaparak jeologya i. 
liınlerinden milte§ekkil bir komite top
lattı ve bu ilimler de arazinin vaziye· 
ti hakkında uzun tetkiklerde bulun -
dular ve neticede bir rapor hazırhya
rak hUkUmete verdiler. Hüklımet on. 
tara bir hayli para verdi ı:e bilhassa 
rapor hakkında gayet ketum davran. 
malarmt Web etti. Bu rapor hiçbir 
zaman meydana çıkarılmamış olmakla 
beraber, bazı kimseler onun ihtiva et. 
tiği korkunç akıbeti biliyorlar. 

lŞte bu hakikat: 

spor 
mükafatları 

DUn merasimle tevzi 
edlldl 

Dün Taksim stadında askeri liseler 
arasında 1937 • 38 yılında yapılan mü. 
sabakaların birinci ve ikincilerine mü. 
kMatları merasimle verilmiştir. Mera
sime başvekil Celal Bayar, hariciye 
vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, mer -
kez kumandanı general Halis, ve şeh. 
rimizde bulunan askeri ümera şeref 
vermişlerdir. 

Askeri liseli sporcular Taşkışlada 
soyunmuşlar, başta deniz lisesi, arka· 
da sırayla Bursa, Maltepe, Kuleli lise. 
leri olmak üzere, muntazam bir yürü· 
yüşle Taksim stadına gelmişler ve bal. 
konda bulunan davetlilerin önünden 
geçerek alkışlanmı§lardır. Askeri ll -
seler müfettişi albay Adilin söylediği 
nutuktan sonra sporculara kazandık
ları kupa, madalya ve diplomalar da. 
ğıtılmı~tır. 

de Güneş takımının birinci de\-Tede yap
tığı iki golle Harbiye idman yurdu aley
hine neticelendi. 

Milli htıkimiyet bayramı gününe tesa· 
düf eden bu karşılaşma çok müsait bir 
ha-.·ada yapılacaktı. Modern stadın itina 
ile çizilmiş yeşil çimenli sahası bu maç 
için hazırlanmı~ bekliyordu. 

Saat 14,30 da evvern. Güneş ve biraz 
sonra da Harbiye takımları sürekli alkış
lar arasında sahaya çıktılar. 

Harbiye takımının fonnası Güne~ ren
gine yakın olduğu için bölgenin ye~il 
renkli formasını giymiş bulunuyordu. 

Mutat merasimden sonra takımlar kar· 
şıhklı yerlerini aldıktan zaman, Güneşı 
milli kümenin başladığı gündenberi oy
nıyan futbolcularile §Öylece sıralanmıştı: 

Cihat - Reşat, Faruk - Yusuf, Rıza, 
İbrahim - Salahaddin, Niyazi, Melih, 
Murat. Rebii. 

Buna mukabil Ankara §arnpiyonu ôa 
merkez muhacim yerine Habibi getirerek 
şu şekilde dizilmi~ti: 
Şükrü - Sabri, Celal - Muhterem, 

Haşim - Mücahit, Zeki, Habib, izzet, 
Şerif. 

Oyun hakem lbrahimin idaresi altında 
başladı. 

tık vuruşu yapan Güneşliler biranda 
Harbiye kalesine kadar indilerse de Fet. 
hi bu tehlikeli akını keserek uzun bir vu· 
ruşla iade etti. Fakat yeniden hücuma 
geçen Güneşliler tekrar Harbiye kalesi 
yakınJanna kadar sok-ulmakta güçlük 

çekmediler. Fakat, bu seferki iniş de R~ 
biinin fena bir vuruşla topu avta atmasi· 
le neticelendi: Bu suretle sıla bir oyun 
sistemi takip eden Güneşliler daha ilk 
dakikalarda Harbiye yan sahasına yer• 
leşmiş bir vaziyette idiler. 

Harbiyeliler. ilk ve müessir akınlarını 
sağdan yaptılar ve kornerle kesilen bu a· 
kını Cihat bertaraf etti. Biraz sonra Har 
biyelileri tekrar Güneş kalesi önlerinde 
görüyoruz. Mücahit, Celalden gelen bir 
pasta cıva gibi kayarak topu kendinden 
daha müsait vaziyette bulunan Şerife ge
çirdi. Fakat Şerif, muhakkak yapabilece
ği bu golü acele yüzünden kaçırdı. 

Oyun her dakika biraz daha tazyikin) 
arttıran Güneş lehinde bir inkişaf gös
teriyordu. Fakat bir türlü gol yapılım .. 
yordu. 

17 inci dakikada Harbiye akmaları ye
ni ve mükemmel bir gol vaziyeti ile kar· 
şı ka~ıya kaldılarsa da Qç ortanın kil· 

_.-Devamı 11 incide 

First Vıyanayı 3- 2 maQIOb etti 
Bir haftadanberl memleketimiz. ( klka topu misafir kale önllnde dolaş 

de bulunan eski Avusturyanın Flrst tıktan sonra Suldurun kaleciye çar· 
Viyana futbolcuları dUn Taksim sta- parak içeri giren sıkı bir şUUle 3 nn .. 
dmda beşinci müsabakalarını gayri cil dakikada Şişli ilk golU kazanmış 
federe klüpler şampiyonu Şişll ne oldu. 

yaptı. Yedi gtın tçlndekl yorucu l!leyahat 
lki bini mütecaviz bir seyirci kllt· ve bu esnada yaptıkları d6rt ııla 

lesi önUnde, Feridun Kılıcın hakem maç yüzUnden milthiş surette yora· 
liği ile yapılan bu müsabakaya mi- lan Viyanalıların süratll bir oyun 
safir takım malOm kadrosunda ufak ~ Devamı 11 incide 
bir değişiklik yapmış ve solaçık 
Kadlerin yerine, eski merkez muha-

Kilreiarzm içinde vasi çatlaklar ve 
mağaralar vardır ki, bunlar hazan yı
kılarak sisnik sallantılar ve arzın il· 
r.erinde çöküntüler tevlid ediyorlar. 
Dünyada bir tek yer vardır ki, bura
da, bu çatlaklardan UçU bir tek nokta· , 

• cim Fişerl, orta akıncı yerine de mU
tekait futbolcu Geşvaydll ikame et
mişti. 

Tenis 
Avrupa kupası 

maçlarına 
başlandı da biribirlerini katederek çaprazlaşı. AsT.cri lise1cr spor mü'kô/atları tevzi. 

yorlar. KUreiarzın bu noktası bir gün inde 'ba§t:ckil ve hariciye vek·•ili 
mahvol.maya mahkfundur. 

Bu nokta Paaifikte, Kalif omiya sa. 
hillerinden iki mil açıkta, tam Santa 
Monika kareısında bulunmaktadır. 
Eğer filimler yanılmıyorlarsa, belki 

on milyon yıl, belki yüz bin yıl, belki 
gelecek sene veya hemen şimdi, cenu. 
bi Kaliforniyanm bu kısmı korkunç 
bir şekilde çökecek ve bu çirkin yer
lerde ummana kan§&C&ktır. Sonra Pa· 
sifik tekrar heybetli sükutuna kavu • 
şacaktır. Dalgaların arasmdan hiçbir 
şey denizi sathma çıkmıyacak ve Ho
livud, efsanesi, şöhreti, yıldızları, ser. 
vetleri ve esrarı yeni bir Atlantidden 
~ cıka bir $t!'.V ôJmıyReaktır. S O N 

Evvelce yapılmış olan müsabakalar-
da alman dereceler aunlardır: 

Atlttizm: 
1 - Kuleli, 2 - Maltepe. 
Futbol: 
1 - Maltepe, 2 - Kuleli. 
Güre~: 

1 - Kuleli, 2 - Deniz. 
Voleybol: 
1 - Maltepe, 2 Deniz. 
Hendbol: 
ı - Kuleli, 2 - Deniz. 
Boks: 
1 - Kuleli, 2 - Deniz. 
Birincilere ve ikincile:re kupalar ve. 

ŞlŞLt İSE: 
Armanak • Albcr, Mamarak • A. 

gop, Şükrü, Arşevfr • Suldur, Nubar, 
\'ehap, Mikrop, Dlran. 

Oyuna Şişlinin bir akınile baş. 
landı ve siyah kırmızılılar derhal 
Viyana kaloslnJ sardılar bir iki da-

rilmiştir. Umumi tasnifte Kuleli dört 
birincilik, bir ikincilik kupası alarak 
birinci olmuştur. 

Kulel lisesi sporcuları ile kendileri
ni yetiştiren spor muallimleri ylizba. 
şı Hüsameddini kazandıkları bu mu • 
tam manasiyle spor aşkıyla çalı§all 

vaff akıyetten dolayı tebrik ederken, 
bütün askeri liseli sporcuları diğer 

mekteplerimizin örnek olarak almala
rını temenni ederiz. 

Belgrad, - Dün öğleden aoııra Zq. 
rebde Yugoslavya ile Macaristan ara· 
sında orta Avrupa tenJs kupuı maçı 
bqlamıştır. 

tık partide Yugoslavyalı Kukulevig 
ile Macar Dalos kal'lılafmıl ve part1 
2-6, 6.1, 9. 7 olarak Yugoel&vyah o ~ 
yuncunun zaferiyle neticelenmlttit4 
Dalos'un damarı koptuğu için miltea. 
kip parti oynanamamıet;ır. Daloe der. 
bal oyunu bırakın11 ve haataneye ııako 
!edilmiştir. 

Balıkeslrde yajh 
gDreıler 

Balıkesir, 23 (Husus!) - GOnlerden. .. 
beri bUytlk bir merakla beklener. Yallı 
güreşler bugün yapıldı. ldman birllitnln 
tertip ettiği milsabakalara, TUrklye baş· 
pehlivanı Tekirdağlı ile beraber altm11 
kadar pehlivan iıtirak ediyordu. 

EvvelA bqaltına gUreı yapan Babaeülli 
Ibrahim ile Sındıl":ılı Şeref ve Hacırah -
manh Halil ile Molla Mehmet gllreetner. 
berabere kaldılar. Gönenli Ham.dl de 
pomak Ahmedi tu§Ja yendi. 

çift geçiyor. İhtiyar olan erkek kam , 

burlaşmış bir halde, kadmm koluna 1 • k 1 •. 1 k 1 '· 1 d'" •t k 1• G 1 Tl ı· f d ' ' 1 • · · 

Nihayet gilnlln en mühim maçuıa 11-

ra geldi, Teldrdalh Hllaeyln lle Ventn
lı Mehmet meydana Çiktılar, Ur Od b
p.IJDl&dan ıonra derhal ııntmlyetJ ele 
alan Tekirdağlı, 15 inci dakikada rakibi
ne ııes dedirtti 

ası mı~ ır. a ın a ıse, ya nız sarı . R • • d b . / · • . ··ı ·· l' ·· l d k k 1 t K d d . 1 ı·4 ·ı:tTl me /f.P '' musa ıa asıtı a ~azmıan.ara ım 11 r1 ez \onmlanı enera a ıs /ara rn au ,.·upa ııe ma alye e11 ı·erılmış· 

S 1 w •• •• •• K'" Uk tır. esmımız e u merasını ve sporctt ann geçıt rrsmı gorıı uyor. azısını spor suı:m arımız a o uyaca sınız .• aç arının ışıgı gorunuyor. uç a-



24 NiSAN - 1938 

1 ıpkı bir roman 

Bfr haYd~dun hayati. 
· Acıklı bir sahnenin soğuk 

• • 
tasvırı. 

- Dünkü .Mytmızdan maad -
Bayan Remziye Fikri bize bayatın 

en acı sahnelerinden birini o kadar so
ğukkanlılıkla, öyle tok kelimelerle 
anlatıyor ki hayret etmemek, hatta 
fazlaca hiddetle okumamak kabil de
ğil. Bakınız vaziyeti nasıl tasvir edi
yor: 

yılmadan bayıldım, ertesi günü bayıl· 
mama. ınzum kalmadı. 

Gebelikten kurtulan platonik qık, 

t l ktan kurtulamıyan platonik fişı. 
oyu · Od k kmm bu teklifini reddetı;?ı~. a..' ı-

haHl eski aşıkmda gozu oldugunu 
zm nmış da şövalyeliğine hız vermiş. 
sa Bir sene içinde belki kırk defa tek. 
lif etmiş, kırkına da reel ceva~ı al.mı3 

• _.. • da (asıl sebebi ne olsa gerek . ) dıye. 
Mahmut Nadirin e-mir ve fermanı cek kadar zeka gösterernemi§. 

HABER - ~l<sam DOStan 

22 Nisan 1915: Unıumi harpte zelıirligazın 
ilk kullanıldığı tarih 

~ellııörrDö ga~Darr 
20 nci asrın icadı değil 

' 

2339 sene evvel, Deaıum şehrini muhasara ed ~n 
Teıt> ordusu kumaındaınu, taırnllılte DOi!< <dle'IFa cuaıraı~ 

zelhlrlD gaz kuDOaınmoştı. 
l!murni harpte Almanlar ilk olarak. · '"""':~..:.~,. ,.. 

22 nisan 1915 tarihinde lzer cephesinde ..,~~ ... 5.;ri~ ~.'l:tı~~~, 
Fransızlara karşı zehirli gaz kullandılar. ı /i tt ;.(' \ '•tf;,,. 
Bunun 23 ünciı yıldönümü münasebetile 0 ~ &l~ ~~m§iii-. 
Jurnal gazetesi zehirli gazlara dair dikka- ~ 
te değer bir yazı yazdı. Okuyuculanmıza r 
bu yazıyı naklediyoruz. ile kıznı dostu olmuştum. Bütün işle. Kız bakmış ki karşısındaki yakışıklı 

ri bildiğimin farkında değildi. Yüksek a k vurdum duymazın başı! (Bari ken 
tahsil görmüş, kendisini bir şey sa • :im söyliyeyim de bilsin, ona göre Askerlik tarihinde bir dönüm 
nan hemcinslerimden birçoğunda bu davransın) demiş. Bir gün biribiri ar· noktası 
anlayışsızlığıı, bu avanaklığa çok ras. k:ısına birkaç aygınlıktan, baygınlık. 
)adım. Benim gibi sadece kolej tahsili tan sonra işin iç yilzünü anlatmış da 
görseler de yan huni kafalı olsalar ne demiş ki: 
olur? _ işte bundan dolayı ben kimsey-

Mahmut Nadirle de nişanlısı dolayı- le evlenemem! 
siyle bir iki defa görüşüp tanışmıştı. Cancağızım Ali! Hem fişık, hem şö. 
önüne serl'ldı"m, do"kfildilm. Fakat ev- t 1 "t" f ·· .. d · valye! Bu eatra ı ıra ın onun e ır. 

lenemez vaziyette olduğunu bildiğime kilir mi? GöğsUnü kabartmış, ellerini 
dair bir şey söylemedim. BütUn gözv • kalçalarına. koymuş, Sirano pozu gibi 
yaşlarının. nişanlısının bırakıp kaçtıgı bir poz almış da demiş ki: 
için olduğunu söylüyor, ben de inanır _ Ben seni, sen olarak seviyorum. 
görünerek teselliler ediyordum: Sana, bana ait bir mazi yoktur! Şim-. . ' - O almazsa başkası olur cıcım. diki sen, §imdiki ben varız. Seni baş 

Bunu her söyleyişimde tüyleri, saç. tacı, gönül tacı, hayat tacı olarak ka· 
tarı, kirpikleri diken diken oluyor~u. bul ediyorum. 
Ve,. ne de bol gözyaşları vardı· aglı· - Fakat o Mahmut Nadir denilen 
yor, ağlıyordu. adam ne olacak? Zavallı babam kalp 

Bir gUn Ali Avrupadan dönüp gel· sektesinden öldükten sonra bizi bir 
di. Eski sevgiyi, nişanlanma işini, ay· bankaya çevirdi. Gerçi ölümü bizim 
rı' .. " dJa yüzün' den öğrenmiş, ve kız için de, kı:mdısi için de iyi oldu. Benim 
~~ :1 ••• yıl 

0 zaman anlamış ki Ali kendısını • vaziyctimi öğrenmedi. Beni öldüğü 
lardanberi seviyor ve bu aşk bu sef~r dakikaya kadar talihsizliğe uğramış 
daha çok alevlenmi§tjr. Ali ona demış bir masum olarak biliyordu. 
ki: Aliyi tanımıyorduk. Mahmut ken-

- Onunla evlenmig olsaydmız, bu dince tayin ettiği taksit müddetleri 
duygularımı hiçbir zaman öğrenemi - gelince ya kıza, ya anasına telefon e. 
yecektiniz. diyor. Beş yüzden aşağı almıyordu. 

Bu ne platonik bir adam! Yirminci Son defa bir iki bin lira teklif etmiş. 
ura. b&ı kada;. ayları o~ bir ~ ler~ w~ı '\(ererek mektupla fo
g&ınedlm. Amerfkq& ~· · bfr tolftfı alnlak letemr.Jer. Mahmut gU· 
dolara halka göstersem haftasma miL lUyordu. 
yoner olurum! - İki bin lira kaç para eder? diyor-

kal ı:ıo .. valyelik du. Bir tahtada alırsın, olur biter. Ali bununla mamış, :1 
Hesabı cari kapanır. Halbuki beşer 

de etmiş, demiş ki: 
- Siz onu sevmişsiniz. Darılmaya, yüz, beşer yüz alırsın, kız ihtiyarlaym. 

·· k"' dan cnya kadar hem beş on bin olur, hem 
gücenmey~ hakkım yok· .Çü~ u on . . 

1 d o sızı kapanmaz. . 
önce bunu ben söyleme ıy ım. .~. Fakat bildiğiniz gibi bir yankesici 
terketmiş. Kalbimin bana emrettı~ı mektupla fotoğrafı a5ırınca iş biraz 
vazife sizi teselli etmektir. Bu vazı. değişti. Gazetelerle bir açık mektup 
femi iyice yapabilmekliğimi isterse : n~rctti. Yankesici sanmak g~etin~e 
niz beni, onun yerine koyunuz. Yanı buh 1 duğu adam da cevab verınce ış 
mi? Yani evlenelim! • biraz anlar gibi oldu ama, oyununda 
Kız bir daha düşüp bayılmış. Bun· devam etmek istedı. Bu sefer büsbil. 

da da bayılacak ne var ki? Dayım d.~r- tün sarpa sardı. Bu işin Aliden geld 
vişti. Her önüne gelene "ölmeden on- ğini anladı. Fakat hala Ali ile milna· 
ce ölilnüz!,, diye bir şeyler anl.~tır du. sebctine ihtimal vermiyordu. Susmak 
rurdu. Ben bunu ''baytl~a~an onlce baı.ı· icab etti. sustu. Ali seyahate çıkar 

1 • evırdım nme d s· rd. v• yılınız!,, cilm esıne ç .. ". k"" ilk J çıkmaz pagaları sıva ı. ıze ve ıgım 
dayımın yattığı odaya bı~ş~~ u~ rnalfımatı topaldı. Ali ile nikahlandı
salonda Mahmut Nadiri gorunce a-111 ~ı.ı~ı.t:l-lf . 

lzer siperlerinde bulunanlardan sağ 
kalan hiçbir in an 22 nisan 1915 tarihini 
unutamıyacaktır. Harbin başlangıcından 
itibaren ilk defa olarak Almanlar bu ta
rihte Fransız siperleri üzerine Klor ga
zının öldürücü bulutlarını sevkcttiler. 
Fransız siperleri tamamile Alman ateşi 

altında idi. Fakat lzer nehri Almanların 
bu siperleri bir hamlede işgal etmesine 
mani oluyordu. Almanlar gazın Fransız 
ordusunda uyandıracağı panikten istifade 
ederek nehri aşmak maksadını güttüler . 
Gaz bulutu Fransız siperlerine erişince 

bütün bir mıntaka şaı;kına dönmüş bir 
halde kaldı. Bu ana, baba gününü gö
ren bir Fransız albayı o güne ait hatıra
larını şöyle anlatıyor: 

''-Üzerimize doğm gelen felaketin 

tr>7i> de neşredilen bir kltapda bn dikkate değer resim vardır: Kanada Uze
l'lnc yapılan ilk seferlerde .KanadadnkJ yerli ahali t<Jpraklarmı çok sıkı mU 
dafaa etmişler. 15tilA orduları kumandam bunların Uzerlne öldtlrtlcU du
mnnlnr sevketmek surctile zafer kaza nabllmlş. 

ne olduğunu bir dakika evvel öğren- yordtl. Hava teneffüs edilmez bir hal-
mek için ileriye atıldım. Fakat siper- de idi. Alman ordusımun askerlerimi 
den çıkar çıkmaz keskin bir koku öldürmek için yeni bulduğu bir tedbir-
boğazımı yaktı, gözlerimden sular bo- le karşı karşıya olduğumtl anladım. 
şandı. Tabur kumandanlarımdan biri- Durmağa mecbur oldum. Çünkü gaz 
sinin karargahına doğm yoluma de- bulutları önüme kadar gelmişti. Başım 
vam citim. O vakit tulıaf bir manzara dönüyordu. Kendi kendime: ''Durma 
ile karşılaştım, yerin iistü kalın bir sis vazifeni yap,, diyordum. Fakat müm-
tabakası ile örtiilmiişlii, bu tabakanın kün mıt? Bu dakikadan sonrasını bil· 
üzninde .,.,,,,.,;J btllulla7 M/lilt"Üri-, ,,,;,,.,.. .... 
mfze doltu lto1Uyottardı. Yel'1 Mllut- Bu gaz hflcumu beldenilen teSfri yap-
ların ıizerinde de atılmıı pamulu an- tr. Oliller, esirler, ganimetler Alman or
dıran bembeyaz bir tabaka J'Ükseli- dusunu sevindirdi. Almanlar nehri geçti 

ğım öğrendi. Yokluğundan istifade e. 
derek bir oyun daha. oynamağa kal. 
kıştı. Fakat iş işten geçmişti. Derken 
o gün şirket yazıhanesinde gözünüzle 
gördüğünüz sahne meydana geldi. On
dan sonra? hepimiz dillere destan ol
duk. Bana Allahaısmarladık. Mahmut 
Nadire gidiyorum. Beni bir daha gö
remiyeceğiniz için olanı biteni açıkça 
yazdım. Fakat şurasını söyliyeyim ki 
Mahmut Nadirin memleketten uzak. 
laşması ile cemiyet :kurtulmuş değil. 
dir. Mahmut Nadir cemiyete musallat 
olan kıbar belfılardan ancak bir tane
sidir. O gittikten sonra kimbilir daha 
kaç Mnhmut Nadir çıkacaktır, yahut 
vardır da hC'nüz kimse malumat ala-

mamı§tır. 

Siz iyi bir gazeteci olacağa benzi -
yorsunuz. Röportajlarınız epeyce me. 
rnkla okunuyor. Çalışırsanız bir ro • 
mancı da. olabilirsiniz. Ver elini İs
panya! Adiyo mavi İstanbul! 

Rem::iye Fikri 
Şu dakikada bulunduğu nezaret o

dasında kimbilir neler dil§ürunekte o
lan bayan Remziye Fikrinin mektubu 
burada bitiyor. Fakat yarm, sabahtan 
itibaren maznunlarla yüzleştirilmele. 
re başlanacak. İstintak müddeiumu • 
miliği hazırlıklarını bitirmiştir. Bir 
haydudun hayatı bu mektuptan iba
ret olmasa gerek. Yarm bazı haberler 
vereceğimizi umuyoruz. 

ve üç kilometre ileriye giderek Fransız 
siperlerini aldı. 

Teblilerde ıebirli gaz 
kullanmışlardı 

Alınan ordusu bu icadı Friç Haber is
minde bir kimyagere medyundur. Bu a
dam 1934 ikincikanunun 29 uncu günü
ne kadar -yaşıyor ve korkunç icadını 
teUmül ettirmeie uğıapyordu. Almanya 
bu adama karp olan borcunu biliyor. 
Art ırktan olmadığı halde bugünkü AI
rnanyada dahi ölümünün yıldöaümünde 
merasim yapılarak hatırası tesit ediliyor. 
Almanyalı filim, en eski zamanlarda 

dahi kullanılan bir usule fennin son ke
şiflerini tatbik etmekten başka bir şey 
yapmış değildi. 

Kimya harbinin en iptidai §ekli zehirli 
ok kullanmaktır. tık kahramanlık masal
lannda bile zelıirc batmlmış okların kul
lanıldığını gösteren vakalara rastgeliyo
ruz. Homerin llyadasmda Herkül güzel 
Parisi zehirli okla öldünnüştür. 

Milattan 424 sene (yani bugünden 
tam 2339 sene evvel) Delium şehrini mu
hasara eden teb ordusu kumandanı Pa
gondas tarihte ilk defa olarak zehirli gaz
lan kullarunıştı. 

Pagondas başkumam olduğ Teb ordu
~ De,•aını 11 fncıde 

YABAN C 1 D 1 l l ERE NA K l İ HAK~ 1 MAHFUZ Oı U 'R 

•lTltnım. N2MliJJll;Ji.i·811C·'--·•, 
Al'&mm aJtJı.al!J • •anında misafir bulunan Sua? at -Geceyi nerede geçiriniz? 

Göztepcde, Abdullah ~yın i;likte öldilrüldüğünü herkes gı. 1 U.~. - Yine Göztepede, bir başka dostumun evinde. 
de, kansının Doktor Ne~ıml~ ~ i köşke getiren Abdullah Bey (<, ~ -(~ _,_. • .,.. - Evınizden ayrılırken Abdullah beye gideceğinizi söyledi. 
bi gazetelerde okudu. l~e~dısı~: J{apıda polislerin bulunması • A • ğiniz halde niçin bir başka arkadaşınıza gittiniz? 
de, Suad kadar heyecan ıçındey ı. \.. / .. -.~ - Ben gitmiş değilim. Kendisine yolda rasladık. Israr etti. 
heyt-canlarmı kat kat aı:t~ırmıştı. Jardan biri Abdullah beye t~~ dün geceyi evinde geçirmek için. Kıramadım. 

tçeriytı gireılerken sıvıl memur ,.,, \ HABERiN EDEBi 1·~1:-ıtlKASI: 57 - Doğru:lan doğruya evine mi gittiniz? 
sordu: - Evet. 

-SuadBeyhanginizdir? v damı ipret etti: }'azan: Hasan Ras m Us -Gece çıktınız mı? 
Abdullah bey, kolunda ta~ıdıgı a - Hayır. 
_Bu! ·nr Polis memuru, aldığı emri yerine getirmek vaizyetinde bu. _Evinizden ayrıldığınız zaman yanınızda kim vardı? 
Memur, Suadin öbür ko~~~a gı ;~geliyor,. dedi. ister. lunuyordu. ltiraz etmek, gitmemek Ü7.erinde toplanan §ilpheyi _ Kardeıim Selim. 
_ Sizi karakola. kadar gotuı:n~ .Anneniz heyecanlanma· arttırmaktan başka bir işe yaramıyacaktı. Suad: - o sizi nereye kadar götürdü? 

~niz iÇ<?riye girmeden hemen gıdelım. - Abdullah bey,· dedi. Memur bey doğru ve makul konu- - Beni Abdullah beye kadar götürecekti. Yolda demin bah. 
sm. . la konuşan memur söy- şuyor. Gitlib bu işi halledelim. settiğim arkadaşıma tesadüf edince bizi yalnız bırakarak aY.-

Bunu, öğleden evvel Saf ınaz Hanım - Gidelım Suad. nldı. 
ı,. d s d k l k erdi· Suad bu sefer memura hitab etti: uyor u. ua arşı ı v · . · ., - Gece evden ayrılmadığınızı söylüyorsunuz öyle mi? 

_ Benı' ni,.ı'n karakola götüreceksınız · - Milddeiumumi orada mı? Beklemeyiz ya~ 
ıo - Evet, ayrılmadım. 

Ö 1 · b d. r - Ben karakoldan ayrıldığım zaman mi1ddeiumunü oraday-
- Ye ıca c ıyo ··· - Gözleriniz ne zamandanberi görmüyor? _ Sebeb? dı. Bekliyeceğinizi tahmin etmem. "C'l-

s d bey "'l Gı"delı·m - .ı:.carettenberi ... - Aldığım emir böyle ua · d.1. 1 r Karımı ben o· - · 
_ Karakola ancak suçlular davet e ı ır e · YürUdiller, az sonra bir arabaya atladılar. Karakola geldik· - 'Bu sene tedavi için Viyanaya gitmi§Siniz. 

diirmedim kı beni çağırıyorsunuz. . Fakat maalesef Ieı i zaman fllhakika müddeiumumiyi orada buldular. Bu genç, - Evet gittim. 
_ Ben ş~hsan buna ihtimal ,·ermıyoı:ın_ı· ·n yapmadığınızı enerjik bir zattı. ~tırilen zatın Suad bey olduğunu öğrenince, - lyileşemecliniz mi? 

şür.heler iızeı inizde toplnnıyor. Bu cinayetı sızı hemen yer gösterdi. Oturdular. Abdullah beyin dışarıya çıkma. Suad bey bir müddet durduktan sonra: 
· • sı lüzumlu görüldü. - İyileşti. 
ıspat etmeniz lazım. · "safirliktcn geliyorum. +-~=cvab baalrunıştı. Müddeiumumi soru'lıordu·. - Garib, demek şimdi g\5rüyorsunuz? - Garib şey.. Görüyorsunuz kı mı ~ ~ .r 

İki gündür evde ~o~tu~. .. u sizin yapmadığı- - Suad bey, karınızın öldilrüldilğUnU nerede ieittiniz? - Evet, görüyorum. 
_Karınız öldilrUiınuştur Puad bey. Bu.ı;1 b lunmanız ve - Arkadaşnn Abdullahın evinde misafirdim. Orada. - Fakat herkes ~izin Viyanada.ki tedaviye rağmen gönne-

nızı ispat etmeniz. çok kolavdır. Misafirlıkte : nlan kara.. - Abdullah beye ne zaman gittiniz? dij;inizi sanıyor ... GördilğUnUz halde, kendinizi kör göetennek.ı 
"zJ · k1'f' "'"'"b"'h'"rdir Yalnız 11 

• - Bu sa.balı! terı kastımz neydi' go erinlzln görmemesı ' = ~ " · .. •lemeniz ser. · 
koldn cinayete vRzıyed eden miiddPiumumtye s_o) içinde bu - Fa.kat siz dün akşam üstü evinizden çıkmı§Sınız. Suad bir milddet cevab vermedi, Neden sonra: 
best bırakılmanızı icab ett::..:ir_ir.:....:.._L~u_tr_e_n....:g::..e_ı_in_iz_._B_ı_r _a_n _______ - _ E_-._·e_t._ .. _n_un_ .. _a_ks_a_m_iıs_· _tu_·· _!:_ık_t_ını_. __________________________ (._D_eıu_m_ı _va_r .... J..._. -------
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Türkiyeden Atinaya 
g·den seyyahlar 

Bir sene l~lnde orada 700 bin llra bıraktılar; 
Yunanlstandan boraya R"elenlerlo bıraktığı 

pdra ise ı 7 bin liradır 
Geçen sonteşrinde Belgradda toplanan 1 

Balkan antantı turizm birliğinin, Bal· 
kanlarda turizm, hareketinın artması için 
verdiğı ka.rarlann doğurduğu f aydah ne
ticeler görülmeğe başlamı~tır. Bu arada 
Türk - Yunan turizm komitesi için ha· 
zırlanan faali}•et programının iki mem· 
leket arasında turistik hareketler fizerin
de çok iyi neticeler vereteği şüphesiz ad· 
dedilmektedir. 

Bu vesile ile memleketimizle Yunanis
tan arasındaki turistik hareketin mUthi~ 
bir farkla memleketimiz aleyhinde bulun
duğu da görülmilştOr. Re.qnt rakamlara 

göre 1936 senesi baJindan 1937 senesi 
sonuna kadar Yunanistanda yalnız Atina 
şehrinde Türkiyeden gidenler 700.000 

Türk lirası bırakmışlardır. Buna muka· 
bil memleketimizi %iyaret eden Yunan-
lıların bu müddet zarfında bıraktıkları 

miktar ancak 17,000 lira gibi biıimki ile 
nisbet kabul etmiyecek bir miktardır. 

AIAkadar Yunan mahafilinde buna se
beb olarak Tilrk parasının yüksek kıy· 

meti ve drahminin fiyat seviyesine naza. 
ran Tilrkiyede hayatın çok pahalı olusu 
gl>sterilmektedir. 

Katalonya' da 
18 den 45 ine kad 3r 

Erkekler silôh 
allına çağırıldı 

Teruel. 24 (A.A.) - Ha-.as ajansı mu· 
habirinden: 

Frankist kıtaat, dün Temelin •imalin· 
de yeni bir taarruz hareketine girişmiş
lerdir. Bu taarruz, merkez rnmtakasında 
Frankfst kıta:ıtm hututu ile Teruel ve 
Akdeniz arasında VÜCl,lda getirilmiş olan 
muazzam halkanın merkezinde icra edil· 
miştir. 

Si Ah altına ~ağınlanlar 
Kastellon 24 (A.A.) - Sivil vali ile 

askeri ma1;amat, 18 ile 45 ya~mdaki bil
tün erkeklerin sef erbcr edilmesini karar 
altına almışlar ve bu babda bir kararna
me neşretmişlerdir. 

Fı ankoculnra göı e vazi)·et 
Salamanka. 23 (A.A.) - Frankocula· 

nn umumi karargfthınm tebliii: 
''Kastellon eyaletinde, kıtalarıımz, ce· 

nuba d~nı ileri hareketlerine de~ e
derek Kiveri kalesini ve Abukager ve Ku· 
eva de V enroma civarında muhtelif e
hemnüyetli mevkileri işgal eylemUerdir. 
DU~m (hilktlmetçilerin) milteaddit 
mukabil hntıimlan tardedilmiştir. 
Gırnata cephesinde ileri hatlanınız bir 

seviyeye getirilmiştir.,, 
Frankoculann radyo na yonal, ıstas

} .... ıu, Fransız hududundaki Franko kuv· 
vetlerinin kumandasını bir Alman gene 
ralinin alacağı hakkında ispanyanın 
Londra büyük elçiliği tarafından çıkarı
lan haberi katl surette tekzip etmekte
dir. Radyo nasyonal, ayni zamanda, fiili 
kumandayı ele almak Uzere ispanyaya 70 
Alman subayı geldiği haberini de yalan
lamaktadır. 

Ademi mfidabalede tnglliz 
plilıu 
Paris. 23 (A.A.) - Pöti Jurnal gazete

si razıyor: 
"Fransanm Londra elçisi Korben pa· 

ıartcsi gQnU ademi müdahale komitesi 
nin içtimaı esnasında Fransaııın lngil
terenin yeni plfulını kabul etti~ini bildi· 
recektir. Komisyonlar bir yar.dan gönül· 
lülerin geri alınmasına nezaret ederkerı 

bir yandan da Fransız hududunda kon
trol tee c:fis ctmış olacaktrr. Muayyen bir 
müddet zarfında mühım mıktarda 11:ônül· 
10 geri alınmadığı takdirde kontrolün o 
tomatik bir şekılde duracağı tabiidir.,, 
Çe'<os:ovnkya ve fi~ı an rnce!ıır 

Prag, 23 (A.A.) - Narodni politika 
gazete i yazıyor: 
. ''SP.ne ba~ından itibaren Çekoslovak
yanın Frankist lspanya ile yapmakta ol 
duğoı mi.ızakereler neticelenmek üzeı·e· 
dir. Çekoslovak ·a general Franko nez. 
dine, ekonomik ve tıcari mentaatlcri sı 
yanet edecek bir ajan tayin cyhyecektır 
Bununla beraber, Çekoslovakramn, İs
panyol rneselesı kar:ısmdaki hattı ha-

reketi değişmit delildir. Çekoslovakya, 
Londra ademi mlldahale komitesine kar
tı ~lı olarak kalan bütün küçük antant 
devletleri ile tam bir anlaşma halinde ha
reket eylemektedir ... 
logillerede ademi mftdabale 
aleyhtarları 
Londra, 24 (A.A.) - Dün Kinsholde 

İspanya vaziyeti hakkında aktedilmiş er 
lan f evkalftde konferansın küşat celse
si.ne muhtelif siyasi partilere mensup bin 
den fazla murahhas iştirak etmiştir. Kon 
feransa profesör Jilber riyaset etmiştir. 
Mumaileyh, ademi müdahaleyı takbih 
etmiş ve cumhuriyetçi ispanyadaki siya
st ec:irlerın hayatını muhafaza etmek ve 
Frankistlerin Barselonun sukutu halinde 
ifratkArane muameleler icra etmelerine 
mani olmak için İngiltere hükQmetinin 
mesaisini teksif etmesini teklif eylemiş

tir. 
Konferans bürosu mtthalif liberallerin 

reisi Arşihald Senklerden bir telgraf al
m~tır. Bu telgrafta Çemberl~yn tak· 
bih edilmekte ve bu fiyasetin Frankoya 
taraftarlık etmekte olduğu beyan olun
maktadır. 

llalyadan ispanyaya yeni 
harp malzemesi gönderilm:ş 
"Deyli Herald., gazetesinin ispanya a· 

jano;mdan alarak naklettiği bir habere 
g~rt', İtalyan muhriplerinin muhafazası 
altında dört ltalyan yük gemisi Kadize 
gelmişler ve oraya yeni harp malzemesi 
boşaltmışlardır. 

Frımkocularıu lddlatan 
Salamanka, 24 (A.A.) - BBüyük u· 

mumt karargMı Frankistlerin yirmi gnn. 
denberi 15 binden fazla tüfek, 270 mtıki
neli tüfek, 350 mitralyöz, 40 hayvan t& 
pu. 75 top, yinnlsi çok iyi bir halde. 8 
tanesi tamir edilemiyecek şekilde 30 tank 
35 bin top mermisi iğtinam etmişlerdir. 
Fran 1ıocu,arm yeni tahiyel.-rl 

Montalban, 24 (A.A.) - Havas ajansı 
general Jose Varela ile görü~rnü~tür. Ge
neral, kendisine Frankistlerin hali hazır 
da cumhuriyetçilerin tedrici · surette ele 
ıı:cçirrnekte olduklan çıkınularrm çenber 
altına almaktan ibaret yeni bir tabh·e 
kullanmakta olduklarını beyan etmiştir. 
General. hali hamda çık,ntılar iı;inde 
mah ur kalmış olan cumhuriyetçi milis· 
!erin miktarı 15 bin tahmin olundıığun
dan bunların bOyük bir kısmının yaltm
da esir editl'Cclclerini söylemi~tir. 
Frankocu'1trın yeni hir tanrrıııu 

Sarngos, 24 (A.A.) - Havas ajansı mu 
hahiri, Aliagayı işgal etmiş olan general 
Varela kıtaatının dün sahah 80 kilomet· 
·e1ik bir cephe ÜZC1 ir.de taarruza geç. 
miş ve cumhuriyetçilerin hatlarını üç nok 
tada yarmıg olduklarını tası ih ctmt'kte· 
dir. 

Seneli.ı: muh"r ~n kı ası 60 lira ol 'ln Balcırıt · \' ılzı:le vapur iskelesi cadJe. 
sin.de deniz banyo yeri 938 veya 939 ve 940 seneleri banyo mevsimine mahsus 
olnrak kiraya verilmek ÜU?re acık artt ınnya konu' ' r'ur. Ş1rtnamesi leva
zmı rnUdilrlilc'ffinde görülebilir. istekli olanlar 4 lira 50 kun•:'uk ilk teminat 
mektup veya makbuzu ile 25-4.938 pazartesi gUnU saat 14 de Daimt Encümen. 
de bulunm&lıdtt. (B) (1976) 

HAffER - Abam DOStal. 

ROMA 
ziyaretinde 

Hltler'e Unlformalı 
100 gazeteci refakat 

edecek 
Berlin, 24 (A.1\.) - ttalyaya icra ede

ceği seyahatte Bitlere refakat edecek o
Jan yOz kadar Alınan gazetecisi husust 
bir üniforma giyeceklerdir. Bu karar, ga
zetecilerin muhtelif nasyonal sosyalist 
teşekküllerin çe,it çeşit kıyafetlerini ik
tiza etmelerine mani olmak için ittihaz 
edilmiştir. 
Hatırlardadır ki Musolini Almanyayı 

%iyaret ettiği sırada İtalyan gazetecile
rinin klffesi f~ist milis üniformasını 
giymişlerdi. 

Hlr tayyare rekoru 
Vasington 24 (A.A.~ - Albay Rober 

Ho!d, Kalifornıyadan \'irjinaya kadar o
lan mesafeyi 45 dakikada yani saatte va
sati 350 kilometre silratle katedet..& bom 
bardnnan tayayrelerile Amerika krtasmı 
katetmek rekorunu kırmtŞtır. 

Tayyareci, geçenlerde Buenos • Ayrese 
giderken binmiş ol~ ayni - Uçan ka
leye - binmişti. 

Zelzelenin 
2:arar:arı 

_... Baştarafı ı incide 
anl~ll)-Or. Çiçekdağ kazasının 14: kö
yü, Köşker mmtakasmda 22 köy ta. 
mamen harab olmuştur. Ovacık köyün 
de 15, Beyitllde 9, Boğazviranda 70, 
Demlrlide 3 ev tamamen yıkılml§tır. 
Kısmen harab olan köyler 18 dir. Ka. 
leucu. Ayvalı ve Ka.raova köylerinde 
ıo ölü tesbit edilmiştir. Tamamen ha· 
rab olm~ bulunan Akpınar köyü ci· 
varında gilrllltiller devam ediyor. 

Jeolog heyetleri, hadise mahallinde 
tetkiklerde bulunmaktadrr. Kırşehir 

beldiyes1 f elAketzedelere verilmek ü. 
zere 3000 lira ayırmı§tır. Bursadan da 
1700 lira teberrtl edilmiştir. Burada 
halk arasında iane toplama işi devam 
etmektedir. Kızılay merktıinden 1000 
çadır daha istenmtgtir. 
Köşker mmtakumd& tamamen b&-

ra.b oJan köylerin •yısı 22 dir. Çiçek
dağı kaznsmdaysa 14 köy tamamen 
harap olmuştur. Kısmen yıkılrmş olan 
köyler 18 i bulmuştur. 

Dahiliye vekAleti zelT.Cle hakkında 
blltün vilayetlerden malfunat istemle 
ve şimdiye kadar 57 villyetten cevab 
gelmiştir. Bunlardan 19 unda sarsıntı 
hlssedilmiı, fakat hasar olmaınıştzr. 
33 vil!yet hiçbir §eY hissetmemiştir. 
5 vilayette hasu vardır. 

Memleketin her tarafında f etüet.. 
zedeler için iane toplanmaktadır. Is
tanbuldakl tiyatro sanatk!rlan eemi· 
yeti bir müsamere vermeyi kararlaş. 
tırml§tır. Ermeni patriği de bir be
yanname neorederek Ermeni vatan • 
da§latt yardıma davet etmlgtir. İz:ınlt 
Halkevl de bir temsil verecektir. Ga.. 
zetelerin açmış oldukları teberrü lis
teleri her gün biraz daha kabarmakta· 
dır. 

Ar""" Hftf<Qmet:nın fazfveteri 
Ankara, 23 (A. A.) - Efganist~~ 

büyük elcisi Sultan Ahmet Han dün 
hariciye vekili Doktor Tevfik RUştU 

Arası ziyaret ederek hükUmetinin 
Kı!'Fhir felaketinden dolayı taziyele~ 
rini bevan etmi,, hariciye vekili de, 
buna hararetle teşekkür eylemiştir. 

Kanadada yeniden 
tayyare fabrikaları 

kuruluyor 
Ottava, 23 (A. A.) - Kanada bil· 

k(imeti, tayyare ve barb malzemesi 
imali için birçok fabrikalar inşasına 
karar vermiştir. 700 fabrika, bu işe 
yarayıp yuamıyacakluı öğrenilmek 

üzere tetkik edilmiştir. Birçok fahri· 
kalar şimdiden mUstacelen teslihat L 
maline bafllamış bulunuyor. Hamilton 
da, İngiliz topçusu için bomba imali· 
ne b8.§lanmıştır. 

Çenesınl kırmışlar 1 
Fatihte Karabaş mahallesinde vapur 

iskelesi caddesinde 12 numarada oturan 
vO yaşlannda Ahmet oğlu Kadri polist 
müracaat ederek Arif ve Hakkı tara'm· 
dan yumrukla döğüldcğünO ve çene ke
miğinin kınldrğmı iddia etmi~tir. ?\1ürf 
dei hastaneye kaldmlmı~. suçluların da 
aranmasına başlanmıştır. 

24 ~TtSAN - 1938 

Beyazıtta dün garip 
bir vaka oldu 

Kendisini bir kızın vurduğunu sUyllyen 
yaralının ifadesi doğru çıkmadı 

DUn akpm Beyazıt meydanınlda ol
dukça garip bir vak'a olmuıtur. Saat 
on aekiz buçukta vuku gelen ıbu vak'a 
bir yaralama ve yaralanma bidiseııidir. 
Garibi de ıudur ki vak'anın na61l ce. 
reyan ettiği, yaralıyı kimin yaralıdığını 
kimsenin görmemi! olmasıdtr. Yarah 
Celal bacağından aldığı bir bıçak yara· 
arnm tesiriyle Veznecilerde bir kır· 
tasiyeci dükkinma girerek yere yıkıl • 
mı1tır. Kırtasiyeci bu gencin bira.ı cv
•el o civarda yanında bir kadmla uzun 
bir nman aıağı yukarı dela§tığrnı gör. 
mil§hir. 

Dükkruuna girip te birdenbire yı· 

krlmaııiy1e karşıla§mea taımıuı hemen 
arbhi imdada haber vcrmi§tir. Yaralı 

hastaneye kaldınlmıştıı. 
Ccl~l çok kan zayi ettiği için uzun 

müddet kendisine gclcmcmi§, aklı başı· 
na geldikten sonra da, 'kendisini Şcl:re• 
minin.de oturan Mcoter isminde bir kı
zın yaraladığını söylemiştir. 

Zabıta yaptığı tahkikatta Celili yara. 
layanm Mabter olmadığını teı;bit ct
mi§tir. 

Öğrenildiğine göre, bu genci Tavuk. 
~arında 23 numarada oturan ubıkalı 
tsmail oğlu Ahmed yaralamı§trr. Suçlu 
bıçağiyle yakalanmıştır. 

Başvekil yarın 
Atinaya gidiyor 

Dün sabah, Atinaya gitmek üzere şeh
rimize gelen Başvekil Celfil Bayarta, Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Aras ve mai
yetlerindeki zevat yarın akşam. Sirkeci· 
den kalkacak hususi trenle Atinaya mil
teveccihen hareket etmiş bulunacaklar
dır. 

Ba~vekilimiz, çarşamba günü sabahı 
Atinaya muvasalat etmi' olacaklardır. 

Kendilerini istasyonda Yunan ba~vekili 
ve hariciye nazırı general Metaksas, na· 

zırlar, Balkan antantı memleketleri se
firleri karşılayacaklardır. 

NOmune Efzun taburu selam resmini 
ifa ederken müıika istiklfil marşını tala
cak ve Atina belediye reisi ''hoş geldiniz,, 
diyecektir. 

Bu merasimden sonra, otomobillere bi· 
nilerek istasyondan hareket edilecektir. 
Birinci otomobile gerıeral Metaksasla 
Başvekilimiz, ikincisine hariciye vekili-

mizle nazır Mavrodis binecekJerdir. 
Atina ~. ba~vekilimizin ziyareti do.· 

la;-ısile ba~tan ba~ Türk bayraklarile 
donatılacaktır. Gece de Akropol tenvir e- . 
dileccktir. 

Başvekilimiz, öğrendiğimize göre, Ati· 
nanın üç gün misafiri olarak kalacaktır. 
Cumartesi günü gene trenle hareket ede
rek pazartesi günü lstanbula muvasalat 
ctmis olacaktır. 

Dün ~leden sonra baŞ\·ekilimiz ve ha· 
riciye vekili Taksim stadında askerl lise
ler arasında yapıJan spor şampi~'Onasınm 
bitmesi münasebet ile galip gelen ~porcu
Jara verilen milkAf at ve madalyelerin tev
zii merasiminde bulunmuşlar, gidiş ~-e 
dönilş!erinde şiddetle alkışlanmışlardır. 

Ba_svekilimiz ve hariciye vekilimiz 
türkçe gazetelerin sahip ve neşriyat m{l. 
dürlerinin da.vetterini kabul ettikleri için 
öğle yemeğini gazetecilerimizle bir arada 
Parkotelde yiyeceklerdir. 

Çocuk bayramı 
Baştarafı 1 incide 

nıldığmı, bu münasebetle ilk okullar. 
da verilen müsamerelerin ve muhtelif 
yerlerde terlib olunan eğlencelerin bır 
arada kutlanan iki bayrama büyUk bir 
neşe kattığını dan yazmıştık. 

Çocuklu bugün "haftala'tınm" ikin. 
el gtinilnll yaşıyorlar. Bu sabah Kadı
köy sinemalarında küçüklere eğlence
li, faydalı filmler gösterilmiştir. 

Gece KadıkiSy Halkevinde Kuagöz 
vş kukla oynatılacaktır. 

Gene bugün saat 14 de Şişli Halke. 
vinde Çocuklar arasında bir (güzel o
kuma) mllsabakası yapılacak ve mu. 
vaf!a.k olanlara Çocuk F.sirgeme Ku. 
romuyla mügtereken münasip hediye
ler dağıtılacaktır. 

Ankara da 
Ankara., 23 (A. A.) - BugUn HMd

miyetl1milliyenin kuruluşunun on se
kizinci yıtdönOmUndür. Bu mUnasebet
le yurdumuzun her köşesinde bu mcs. 
ut yıldönUmü tezahüratla kutlulan
maktadır. 

Yine bugün, TUrk yavruları için bir 
sevinç içinde çocuk haftasının ilk gü. 
nU bllyllk merasimle tesid eylemişler. 
dir. Bu mUnascbctle şehrimizde ilk ve 
orta okullar talebelerinin ve halkın 
iştirakiyle tnus meydanında btiyi:k 
bir toplantı yapılmıştır. Merasime 
meydanı dolduran binlerce talebe Ye 

halkın hep birlikte söyledikleri istik-
18.J marşı ve onu takiben yavruların 

söyledikleri çocUk marşı ile başlan· 
mı§ ve Atatilrk anıdına çelenkler ko. 
nulmu§tur. 

Çocuk Esirgeme kurumu başkanı ve 
Kırklareli mebusu Dr. Fuat Umay 
söylediği bir nutukla. kutlanılan bu 
günUn m:ıtnasmı anlatmış ve onu ta~ 
kiben bir kız ve bir erkek çoı::uk birer 
söylev vererek TUrk yavrularının bU. 
yilk Önder Atatilrke karşı olan bağlı. 
lıkla.rmı ve minnet duygularmı ifade 
eylemlnlerdir. 
Anıt etrafında yap~lan geçit res

minden sonra talebeler ve minimini 
yavnılarm teşkil ettiği alay şehrin 
bıı.!!tanb~a bavraktarla donatılmış 

bulunan ana yol1armdan gelerek Sa· 
manpazarında dağılmıştır. 

Bahkesirde 
Balıkesir, 23 (A. A.) - 23 ıilsan 

coşkunluk içinde kutlandı. Öğleden 
sonra Halkevinde çocuk kongresi ya. 
ptldı. Yavrular dileklerde bulundular, 
AtatUrk'e ve büyUkleriml7.e saygı tel· 
graflan çektiler. 
İdman birliği taraf mdan tertip edi. 

len güreşler bugün yapıldı. Türkiye 
ba§pChlivanı Tekirdağlı Manisalı ru. 
fntı yendi. Aynca altmı§ kadar peh
livan yekdiğerleriyle karşılaştılar. 

Blrbtrlerlnl yarahyanlar 
Galatada Mumhane caddesinde H8 

numarada Arşak ile ev sahibi Resul a. 
rasında kira meselesinden çıkan kav. 
gada Arşa.k Resulil sopa ile, o da Ar. 
§ağı bıçakla yaralamıştır. Her lkial· 
nin yaraları da hafiftir. 

I§ kazası 
Bu sa.hah Lilelide Fethi bey cadd& 

sinde Cami çıkmaz sokağında 87 nu· 
maralı evi tamir etmekte olan duvarcı 
62 y8.§rnda Koço, Uç buçuk metre yük. 
sekliğindeki duvardan dü§erek yara. 
lanmış ve Cerrahpa§a hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Arkadaş! 
Usküdarda Sclmanağa mahallesinde 

oturan otobils biletçisi Mustafa oğlu 
Mchmedin, bu gece Kuzguncuktaa Yni
nni meyhanesinde içerken ahbap oldu. 
ğu Dimitri ile meyhane dönügU yolda 
bcroberce giderlerken Dimitri tarafrn .. 
dan cebinde bulunan 48 lirasının çalın· 
dığın ıiddia etmiJ olduğundan Dimitri 
m:ıhkemeyc verilmiıtir. 

Yangın baştangıeı 
Banka Di Romanın Istanbul §Ubcli· 

nin ikinci katından, dün gece bir elek. 
trik kontağı neticesinde yangın çıkmrt
sa da itfaye tarafından söndilrülmüı .. 
tür. 

Deni.,e diblil 
Sirkecld~ dişçi Ragıp dOn get:e Arnavut 

köyünde Akıntı burnunda Todorinin ga. 
zinosunda içtikten sonra muvazenesini 
kaybederek denize düşmUş ise de etraftan 
yetişenler tarafından kurtarılmıştır. 
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Geçit resnıinde ı 
köpek taburu 1 • 
ADm~ını ©ır~~SIYJliil~a n==naıır~'\Ce lhlD~me't 

yet:nştnırnumft$ so ~nn k©pek vaır 
nçn ını 

Son gUnierde Harbinde yapılan bir uıı 1111111 n•111aıııınııı11u ... > wıııııııııhınnıımftftııııı 

askeri resmigeçitte 1000 tane köpeğin 1 /Jl)ı·.ı .... '11rlı~ar rntila orcllılarını da.\ 
muntazam safla.r halinde sokaktan 1 01tmnk i~ın 1·ahşı l.öpckler kullan- ı 
gestiğine şahit olunmuştur. Şimdi ( nwııardı; Sdtlcr, dıişmanli.trımı, t. 
dünyanın büyük askeri kuvvetlefi, ~ boywılrrtmrla dikcttli fa.smalar olan~ 
köpekleri terbiye ederek ortluda kul· ~ 17zrıııı kn.,,nk'nr !l(l./rl•rf•rlı7rcl1. j 
lanm:ıkta.dırlar. Bugün Alman ordu • 
ıunda bilhassa harpte hizmet etmek 
için yetiştirilmiş tamam 50.000 köpek 
vardır. Her Alman piyade alayına bir 
de köpek taburu merbuttur. Bu tabur 
bütün resnligeçitıcrdc yer alrnakta ve 
köpekler alayın diğer efradı gibi mu. 
ayyen bir program dahilinde ve bü
yük bir dikkatle tallın ve terbiye edil
mektedir. Alman ordusunda köpeklere 
o kadar mühim bir yer verilmişir ki, 
hemen her köpeğin gaz maskesi var

aır. lngilterede binbnljt Rişardsonun 
köpek mektebi her sene binlerce kö • 
pek yetiştlrmektedir. 

lnsaruarın birer ordu halinde, yani 
toplu olarak harbetmeye başladıkları 
ilk devirlerdenberi köpekler onlarla 

beraber savaşmışlardır. !sanın doğu -
§tmdan 4000 sene evvel duvarlara ya. 
zılan yazılardan öğrenildiğine göre C's. 

Jd Mısırlilar istila ordularını dağrt -
mak için vah5i köpekler kullanmı§lar· 
dır. Seltler düşmanlarına boyunların-

~ııınıııınıııınıııııııı 1ııııııııtt111111ııınıı11uııınııııııııım111111ıııııı11nııır n•rıımnnllll'• 

d:ı. dıkenli ta.,;nalar elan azgın köpek. 
ler saldrrtırlardı. İngiltere kralı seki-

zinci Hanri müttefiki olan lspanya 
kralı beşinci Şarla 400 tane cins !n. 
giliz köpeği göndermişti. Bunlar o ka. 
dar büyük bir cesaretle harbetmişler
di ki, l''rı nsız!ar ricate mecbur kal -
mışlardı. Modern h::ırrte köpeklerin 
ne dereceye kadar lüzumlu olduğunu 
ilk anlıyan büyük Frcdrik olmuştur. 
Onun yanında köpekler orduda nöbet 
beklemek ve ha~r getirip götürmek 
işinde kullanılmıştır. 

Umumi h:ırpte kırmızı salip te~kila
tmda köpeklerden pek istifade edil • 
miştir. Fransızlar ileri karakollarda 
qalışan krzılhaç kollarında kullandık

ları köpekler sayesinde h~ meyda • 

mnın en tenha k~elerinde düşUp kal. 
mış yaralıları bulup tedavi etmişler -
dir. Köpeklerin insanlardan sekiz mis· 
li fazla olan koku alma ve işitme has-
salarmın yardımiyle kızılha<: hastaba. 

kıcıları yaralıların yerlerini kolayca 
tesbit ederek onların yardımına koş
mll§lardır. Bu işte kullanılan köpekle. 
ro büyük kuklalar vasıtasiyle ölülerle 
alakadal' olmama!arr, yaralıların ise 
başı ucunda havlamaları öğretilmiş. 

tir. Hastabakıcı köpeklerinin boyun
larında takılı bir kutu içinde sargı 
bezi ve ilk tedavi vasıtaları bulunur. 
Bu köpekler bir hafif yaralıya. tesa. • 
düf ettikleri vakit onun baş ucunda 
dururlar ve boyunlarındaki kutuyu a
çarak kendi yarasını sarıncaya kadar 
beklerler, sonra hemen başka. bir ya. 
ralmın yardımına koşarlar. Ha.tb !la· 

halarında yüzlerce kişinin haya.tını 

kurtarmış köpekler vardır. Bir Belçi. 
ka polis köpeği bir seneden az bir za. 
man içinde tamam 2000 can kurtar • 
mıştır. 

İngilizlerin kullandıklan Airedalea 
cinai köpekler yarım mil uzaktan koku 
ve ses almakla rnarufturlar. Bu kö -
pekler o §ekilde terbiye edilmi§tir ki; 

kendi taraflarına mensup olaıılarm U. 
niformasiyle düşman üniformasını bi. 
ribirinden kolayca tefrik etmektedir -
ler. Bu cins köpeklerde hafıza dahi 
şayanı hayret bir derecede inkişaf et. 

M Nt'BA.N - 1938 

Faıre seveırnneır lkD.ü blUı 
!ııgilterede fa.re ı;ıevenler bir araya gelmişler, bir klüb açmışlar ... Misters 

E. Blover bu müeesesenin umumi katibidir. KlübUn geniş bir çiftliği vatdır 
ki. tamamen fare yetiitirmeye tahsis edilmiştir. Çiftlikte otuz binden fazla. 
fare besleniyor. 

Şimdiye kadar kadınların far eden çok korktukları sanılırdı. Halbuki tn .. 
gilteredeki fare sevenler klübünün azası ekseriyet itibariyle kadıiilardit. 

Resmini gördüğünüz matmazel An Gras klUbe en yeni giren a.ia.dır. Bu 
güul genç kIZin klübe girmesile klüp a zalarının sayısı 7310 u bulmuştur. 

Klilbe girerken yapılan merasim şundan ibaı·etmiş: yeni giren a.za.n.ın e
line fçersinde gayet sevimli far eler bulunan bir sepet veriyorlar... Yeni lza, 
insana alışkın olan bu hayvanları sevip okşuyor, bu suretlt! klilbe girtniş o. 
luyormuş. 

uın 
camı öldürdüm diye bağırmııım .• ''De

lirdi. hezeyan ediyor!,, diye tıkmışlar 

tiınarhaneye... • 

tirilmiştir. İçlerinde 200 kelimeye ka. 
da.r anlayıp itaat edenler vardır. İn
gilizler bu köpekler sayesinde umumi 
harpte Almanların rnnkinelitüfek sak· 
ladıklarr yerleri bulup basmakta 7'ôr
luk çekmemişlerdir. 

ta da insandan bile fazla bir mcharet 
göstermişlerdir. 

mektepte tek bir smıfta tamam 2000 
köpek yetiştirilmektedir. Fransa, 1 -
talya, Belçika, Hollanda ve Bulgaris. 
tanda askeri köpek mektepleri vardır. 

Bu mekteplerde köpeklere yaralıla.ra. 

yard1m, arızalı arazide düşmana gö • 
rii..-uneden cephane ve erzak tqnnak, 
gaz kokusu almak gibi şeyler öğretil. 
mektedir. 

••• 
1t=O A ~ .1JE R 

fstanbulun en çok satıları lıakikl 

Ordudaki köpekler 20 kiloya kadar 
ağırlık taflY8.bilirler ve baait bir ci
hazla yere isteniltn istikamette tele
fon. kablosu dC:i§erler. 

Bu korkunç gecenin sabahı, apar to• 
akşam ga"z.etesidir.J' İlanlarını 
HABER'e .. verenler kô.r~ederler. 

Belçika.lılar ma.kinelitilf ekleri at ye • 
rine köpeklere ta§ıtmışla:rdır. Bu i~te 
köpekler atlardan çoJ.ç daha işe ya.ra
ınışlardrr. ÇfinkU ttifek sesinden kork. 
nıadıl:ları gibi kurı;undan korur.mak. 

Bu.gün Avrupada. köpek taıburları 
yetiştirilmektedir. Dünya.nm en büyük 
köpek ı;ıektebi Frankforddadrr. Bu 

p;v, evden ve bu deli kadındaı:ı öyle bir 
ka~·ş 7.a-;tık ki!.. 

,,,. ... . 
Sil r ·• n·ıs 

1 sn :m 
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zavallı ~övalyeyi üzmemek igiıi ne§'eli 
görünmeğe çalışarak bağırdı: 

- Af •• Beni cidden. korkutuyorsu
nuz r. • 

şavalye de, genç kadının bu nc§'esin .. 
den büyük bir saadet hissederek: 

- Hiç bir şeyden korkmayın, dedi. 
Bu anda, tıpkı "Sid,, de olduğu gibi 
t(>yle bağmııbilirim: Çıkın mejıldana 

.Morlar ve Xastiyanlar, yani hayalet ve 
tesirirc:ilet ? •• Hiç biriniz, bir kaç an için 
o1de etmek §erefine nail olduğum kıy· 
metli serveti benden alamazsınu .. 

Ja11 bu coıkun ve ateşin aşktan son 
derece mütehassis olıiJta.k, kl'ndl kendi. 
ne tekrarladı: 

- Zavallı ç~uk ı. 

Şövalye bu sözleri, çılgın bir ta~rJa 
hağmmıtı.. Fakat onları söylerken; 
ev'de gizlenmiş olmaları muht~mel bu
lunan meçhul düşmanlanna hirop edi
yordu. 

Ayni zamanda etrafına, kıvılcımlar 

ifinde yanan nazarlar atfediyo\dU. 
Fakat bu nazoarlar, güzelliği ve renç· 

liği içinde şaşa.ayla parlayan Jana ıdö. 
nüp de onu bu kadar sakin va kendisin
den uzak .. Ah!. Bu kadar uzak, glSrtin
ce ... Bu gözleri birôenbire göz yzıılan 
doldurdu .• 

• . , 
Malum olduğu veçhile, kont dü 

Barri, mösyö Jakla Jülyeti, l:U~tik eve 
kadar te§yi etmi!ti 

Burada, mösyö Jıık ona bir mektup 
vermiı n kont koıarak oradan uzaklaırr 

ken, Berni de, küçük bahçe kapısını aç
trmnk üzere Süzon:ı, evvelce takarrur 
eden işareti veriyordu • 

Eve giren Jillyetle Jan arasında, an. 
latmıı olduğumuz sahne vuku bulur -
ken, kont di.i Barri de, Vtrsay ıatoııu
na dolru koşuyordu. 

Bit eaıada saat takriben yediydi. 
Şatoda bUyük bir ~ıallyet vardı. Bu 

kralın yemek saatiydi .. 
Dt1 Bar~ sağ tarafta, oı:ı befinci 

Luu1in husus1 dairesi oJan vbi ve muh-
teşem ap«tımanlara girdi. Yolda, baı
laınnda, bir zabit bulunan merasim kr. 
lıklı muhafızların ortasınlda yürüyen 
aşçı yamaklarına rast geldi. 

Elinde yalın kılıcı bulunan zabit bat· 
ta yürüyordu.. 

Arkasında da, ciddi bir halde yürü -
yen maığrur tavırlı bir ~hsiyet geliyor
du ki buda kralın, sırf yemeklerle meı
gul olan baş haderttesiydi. 

Bunları, ikişer ikişer sepet götüren 
a~ı yamakları takip ediyo1'1ardı : 

Götürdükleri fey kralın eti f. 
Yani ktahn yeım!ğiydi .. 
Bu garip kafileye rastgelen her sa. 

r0y1ı gibi odU Barri de şapkatrnı ~ıkardı 
ve kafileyi takip ettL 

Ardına kadar açık duran bir kapıdan 
yemek salonunu gfüdU .. 

Bu esnada, on beşinci Li'ıi de oraya 
iste1'siz bir tavırla giriyor, masasına o
turuyor ve ~ılık aan'atımn inhitata 
doğru sUriildendiğinden ~klyet ederek 
ve buna rağmen ihtimamla seçtiği par
çaları yutarcasına mdesine indirerek 
yemeğe ba~hyordu. 

On beşinci LUi, on dördün ~Ü Li'ıi gibi 
tlillere dtttan olacak lııadar mübalağalı 
bir bollukta yemek yememeld~ ber• 
ber, gene de hatırı sayılır miktarda yer
di. 

Onu ye!'llek yerken styret:nek ~er~. 

fine nail olan nedimler de, salonun bir 
ki>§esine toplanmış oldukları halde. bil
yük bir süklınr:t içinde onun hareketle
rini en ince teferrüatlatrna kadar &ey
rediyorlardı. 

On betlnci LQi, bir art.Irk Peçetesini 
düşürdüğünderı bUtUn bu dükler, kont· 
lar ve marldler ileriye do~ru a•ıld.ılar. 
Fakat dti l3arrl bunların hepsinden da. 
ha çabuk davranarak, peçet"'i yerden 
kaldırmak terefine naJl 0Jd1.1. 

Kral gUlUmaedi ve bir mWd4ttenberl 
iltifata nail olmak fırsatını bulamıyan 
dü Barri, bu mtildfattan lıO!l derece 
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memnun görilndü. Fakat ona bambaşka 
bir memnuniyet ve neı'e mukaddermiş. 

Filhakika, on beşinci Liii, birdenbire 
kendisine has l~übalilikle sordu: 

- Kontes nasıldır(. Nasıl oluyor da 
onu hi'i bir zam.::.:ı Versay da göremi
voruz?. 

Dil Barri ürpererek cevap verdi: 
- Sir, madam ıa kontes dü Barri, 

.majestenin kendisine gösterdiği bu ih
timam. ve iltifattan dofayı son derece 
mes'ut olacak ve büyük bir gurur du
yacaktır. Venaya gelmesi meselesine 
gelince. her halde bu anda Paristcn gel
nı.tş olacaktır ve mademki kral emredi
yor, kendisini ziyaret eıdip tazimlerini 
bildirecektir . 

Kral bir bq iıaretiyle tasdik etti. 
Ve bu sözler ?erhal nedimlere akset

tiğinden, onlar da dil &"n"riye kıskanç 

nuırlarla bakmafa başladılar. 
Bu sırada dil Barri de gerilemiş ve ka. 

labaltfa kanpıtJJt.J. 
Etrafına balonıyoı" ve birisini arıyor

du .. 
Kral yemeğini bitirdikten sonra, bü

yük salona ıeçti ve orada kiğıt oyna. 
nıağa başhyara·k oldukça neşe'Ii iÖrün
ldü .. 

Dü Darri ortadan kaybolmuıtu .. 
tkinci kata çıktı, Beminin mösyö }ak

la ma!Um görüşmeyi yapmr' olduğu o
dJ.nm önünden sür'atle geçti ,.e niha
yet bir kapıya geldi ve vurduğu hafif 
bir darbe Uzcrine bu kaptyı bir uıak a~. 
tı. 

Kont : 
- Mösyö Löbeli görmek kabil mi? .. 
Diye &ordu:. Utak ta hürin~tkat bir 

tavırla C<'vap verdi: 

- Bunu kendilerine soraynn !. 
Label kralın odac:rsrydı; bu uıak ta 

Löbelin odacıırydı 1 .. 
Beş odaidan müteşekkil ve pyet iyi 

dötenmiı bulunan bu apa.rtıman bir ç.r>k 
zenginleri kıskandıracak kadar cüzel
di. 

Biraz sonra uşak tekrar gelerek ayni 
hürmetkar Jbir tavrıyla: 

- Mösyö Llbeli görmek la;tbildir, 
dedi. Kont cenapları beni 1fitfen takip 
ederler mi?. 

Bir an sonra kont, vazifesi ancak do
kuzdan sonra başlayıp sabah geç vakit 
biten Löoelin salonunda bulıınuyotdu .. 

Dü Barri alçak se.sle sordu:· 
- Yalnız mıyız? . 
Löbel de! 

- Konuşabilirsiniz, !diye cevap ver
di. BütUn şatoda duvarların kulağı var
dır. Fakat ben burada bu kulakları tt. 

kayaıcak tedbirler aldım. Bunun için 
biç bir şeyden korkmayın .• 

Dü Barri göğsünden, mösyö Jakın 

kendisine verdiği mektubu çıkardı • 
Kont: 
- Kraladırt 

Dedi, Löbel de kağıdı aldı, okudUı 

başını salladı ve sadece şöyle dedi: 
-Ne ise! .. 
Kont devam etti: 

- Löbcl, öyle hareket etmeli ki, kral 
bu kağıdı ıece yansından evvel okuma· 
sın ..• 

- Yani gece yırısından biraz eonra 
onu beklesinler 1 •. Merak etmeyin .. Sizi 
gönderen zata da, emirlerinin harfi har .. 
fine tatbik edileceğini söyleyin.. 

Bu:rnn üzerİne Löbel, dil Barriyi ka· 
pxya kad;ır teşyi etti, ki bu herkese gCJs· 
termel:iiği bir iltifattı. 

Dü Barri aşağıya indi, nedimler ara. 
sına kanştr, kral tarafm'dan bir daha 
görülmek imkanını buldu, sonra eığrr ve 
kurnazca bir manevrayla, hiç kimsenin 
n<•J:ilrt dikkatini celbetmcden dı§arıya 
çıktı ... 

Sııat dokuzdu. 

Dü Blrti doğru Rezeruarlı sokap 
koştu. 

- Şövalye d'Aıısas? !diye sordu. 
- Bir saat evvel gitti. 
- Fakat sana, onu, saat dokuz buçu.. 
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22 Nisan 1915: U.mami lıarpte !elıirligazın 
ille kal/anıldığı tarılı 

ZehlrDD gaznaur 
20 nci asrın icadı değil 

Dünkü mıın kOme 
müsabakasında 

Güneş Harbiyeyi 
2·0 yendi 

' W- BaıtPa/ı 1 ıMıda u sonra da devre nihayetlendi. Gün~ %, 

2339 sena evvel, oeııum ••hrJn l muha-ra eden 
Teb ordusu kurnendanı, tar ihte ilk defa olarak 

.. hırıl g•• kullanmı•tı. 
8a ..... bulfb*8 lllllrH Pi l biribiı1erinl ~- çanlslDi aradılar. 

- bir f!leclı!Odfl ba &d8n de b;n•n- Harbiye O. 
na se~biyet verdi. tKtNct DEVHE: 
~Ahaddfn ~ geçirdiği topla Bu devreye Harbiyıe)fler daha aun. 

OOnePn yeni bir hOcuımmu temin etti. k!r ve atak bir oyunla baıladılar. Fakat 
Sa!Ahaddfn tarafından ortalanan top Har bu devrede de Gtınepn bim daha dur
biye kalesi &ılerinde büyük bir bilalll· ıun aörlnOf(l pma hamledilebilirdi: Bu
lık husale getirdi. Öyle ki ablan mlltead- günkil maçı kısmen garanti etmiş \-azi· 
dit şütJer muhakkak bir oyuncuya isabet yete seçtiklerinden yarınki maç için ıa
ediyordu. Bu vaziyetten sıyn1mak mat- zıqelen nefes kabiliyetini saklamak. 
adile Harbiye müdafiinin kalec:fye wr- Daha ilk dakikalarda ceza çizgisi üz. 
mele istediği topa Ant bir çı)mla yetişen rinde Gfine§ aleyhine verilen frikik de 
Melih yavaş bir wru,ta 24 üncll dakika- Jzıetin vmupı ile avta gitti. 

• . _. Boıtal'tl/ı 'I lnet~• IJilmft- • bdlr batlllall,erl O halde ne mtiletls CllDIJlll, ne de ~ 
sile Au_na ordu~ mallQp ettikten ICJO. JiOCUIDlarlftl ld SCb1ll .ıtmda ,m lra bir mOe•e11 mOletledn kimya harbi 
ra Dehum tehri ömmde duı nqtu. Bil Demlk ohıJGr - • !l'iıir uzun zamandanlıorl Atinalıllr -' lılr fl!1 ,.tım'• I_.., illı: 1111......, için ımımı-u mm•nı,-ttır. 
fmdan tahkim edilmişti. Teb ordum ... G • f d ı • 
hir önünde bir hayli uğraştıktan ad ayrı e ere er şampıyonu 
aehri zaptetmek için zehirli gazlara ınn- ş i ş L • 
~caate karar verdi. Ve bu it için bir ma- • . 1 da takımmm ilk sayısını yapmıya mu- Maç bu auretıe ahenkli bir tarzda de-

kıne yaptılar. 

Bu makine, içi oyulmUf kahn bir alC 
iövdesinde:l başka bir şey ~1df. Alacı 
evvel! ortasından )'ararak ilci parçaya a
yınyorlar, içerisini oyuyorlar, sonra 
tunçla kaplıyorlar ve iki parçayı biri· 

=rine yapmmyorlanb. Bu SW"etl• alaç 
boru halini aJmıı oluyordu. Bu bonmUD 
bir ucuna üStilne T harfi eeklfııde bir 
boru geçirilmiş madeni bir ocak tü:ryal'· 
lardı. Bu makine bir arabaya yeı1ttttrf· 
liyor ve ~in ıehirli pzlann tntiPn 
matJQp olan noktasına kadar g6lGtOIO)'Gr 
du. Ocak iyice yanml'f k&rrilf, kOkOrt. 
ve çam ağaçlarından akan ıamkla doldu
nıluyordu. Sonra bir kOrQJde atee karilk• 
lenmeğe başl !)'ordu. Alevler ve boluCU 
dumanlar kate burçtan (imine <folnJ a
kıyor, mfidalileri Rbirliyerek ~
du. B~lan, Qıerinde kimsenin yaşryamr 
ncaıı bir hale getiriyordu. itte bu iDi· 
tine ll)dlbıde Delfmn f!brlnl mOdafla 
eden Atina ordusu mOhim ayiata ulra
dı, ve sonunda teslim oldu. 

Zeblrll lSrDmceklerle dolu 
gflllfteter 

1575 senesinde Tilrklerin Avusturya 
Oıerine mOthiı hQcumlan karpsmda A· 
vusturYa ordusu, Veyt Vulf ilminde bir 
Alimin tavsiyesile içerisi arsenik dolu gQI
..._. •• n z 111 ı e :Mcr : ,,. 
kat bu gQileler TM anlam a..fllCle • 
muldulu gibi korkuı1' bir tesir len etml-

di. 
1591 de eslihai fenne dair Bret§el is

minde bir zatm yazdılı kitapta §U tavsi· 
yeler vardır: 

"fyi barut, süblime alnuJ. ispirto ile 
~-oğurunuz ve yuvarlaklar yapma. Her 
yuvarlakta demir bir çubuk vasrtasile bir 
delik açınız. Bu delili de mphr w ava 
ile doldurunuz. Bir parça ince banıt Ube 
idiniz. Sonra bir tencereye bir ~ kB
herçile koyunuz. içerisine~ kıtllllll 
kertenkele ve zehirli öriimOflk Ulwyl • 
nutmaymu. Kaynadıktan eonra 01t1111 
arsenik ve klfuru dökünilı. O Vlldt hl-
ıırladılmız yuvarlaklarla beraber ba tot
dan epeyce bir miktannJ içeriline doldu-
runuz.,. • -_ .. ___._... 

Bu gülleler vakia yapdıp ~ 
Fakat bu tavsiyeler bQsbOtiln de tatbi-
katm kalmadı. Bunlan yerde kaldan 
çukurlara doldurdular. Bir de fitil kor· 
dular .. DQşman önünden yalana bir ric
at yaptılar. Dü§ltWl ilerleyince fitilleri 
ateşlediler ve bu suretle düşmen ordusU
nu zayiata uğrattılar. 

Bu çeşit icatlar zaman geçtik~ 
1604 de meşhur lehli doktor Fi 

vaffak oldu. vam edeıken halrrmfn ~ ,.mı ka· 

Flrst Vıyanayı 3-2 maQIOb etti 
Harbi)·elller, yMilderi bu golü telifi rarlar oyUfn)arm asabı üzerinde eok f&

edebilmek için daha enerjik w daha a- na tesirler yapıyordu. 
llmkAr bir oyun çıkararak GOnee kalesi- 23 wı 34 Ondl dakikalarda ~ ne 

_. Bqt&ru 1 nıerda ~ kadar 10l'l1l8 olduklannı sts. ni taıyıh ba•ladılar. Fakat IQDaftn hat içfn oldulu anlanlımyan ban ~an 
oıtaranıamaıanna ratme11 dUıgUn ıtlldL tından Hbumu kadar yardim g6mıiyen sonra 35 inci dakibda bir de penaltı ve
paalan H lJl ıer tatQflarlle, IJltll· Tdlmm ea llıtlJan fakat ıon haf mıhadmler en basit mOdabeltlerle ayak- rildi. Fakat HarbiJ'llin pnç ft beyecan
aın enerJlıl mt1aabalra11 lıeyecanlı ta lola4e •ao ra»mamıo olan Geo- 111'1ndaki topu kapbııjötlar ve bu 8'ftt· 1ı OJ'UDCU}an ba gOzıel fırsatlardan da 
blr ıafbaya ıotmaıta. ftldel, htlcam llattmm hemen he. le de bin mn .. ı.ııAt De.._._ ol.-...'- istifade edemediler. Maç da bu llUl'etle 

M11&flrlertn •11 J'Ol'C1la1Ut JbQıa mea en taal OJUncuau idi. ŞteU takı. ...,...._ ---·~ U1l&Qlo birinci deYredeti neticeyi muhafaza ede-
den tut atarnamalan bl~ok defalar mnıda kaleci Armanak tlmldln fev. n gol l'Uiyet)erinden istifade edemi~ nk J.O GOnetin plibiyetile IODll erdi. 
glrdtklert sol poslQoalarmdaa iMi- kinde Wr 01'lll oatardı. aldafaada Jardr. 
tade etmemelerine aebep olcl•. Muaa1ak, ltaf llattmda Nubar Ye Oyun bnylece heyecanlı bir~ de-

!O inci dalı:tlradan 1011ra V17ana Artnlr hnnaı ldller. vam ederken mQesaff bir hMi• oldu: 
b:ı'tlnılyetl barbdt fakat neu..ıı.. Mabactmlerden Suldur eansll, Mlk Rept yapmakta oldulu bir hQc:um es-

d .. it d .... - atdıan, Velıap ıakln, Dtran ise nasında bir_ Harbiyeli oyuncunun kaza· 
ıs ıncı aa ada 18 flltln a y.. • ... ,, en vurdulu bir tekme ile sakatlanarak 

yana kaleelne ablan frikik emaft& mlkemmeldl. oyunu terke mecbur kaldı. 
oarptr Ye Şltll mabaclmlerlllln &Dine O. •· K. 
dottt. falrat lıtlfade edemediler. Bir l;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--~ I Bu suretle on kili kalan Gilnelliter 
dakika aonra ani bil' &itil akınında O K 1' O R devrenin bitmesine 10 dakika kala tesf. 
10ld .. _. Dtramn or.taJ& sectrdlll to- K / (} sine muvaffak olduktan mutlak bir hA-
pu Vebap • 1&Yl7e.o1Jl tapalı olmuı- ema ZSQR Jdmiyetle Harbiyeyi adam akJDı bir bas-
na ratmen • ~k ıılı:ı bir "1tle Şlııt- Operatör • Oroloğ la altma aJdJIU'. H•bbe mOdafileri G<l-
nln ikinci soltlnl de attı. Galata • Karaköy. Abdullah ef. neşin bu hOCmnlanm dmdurmak için 

2-0 mal16p ••IİTete dlleen mlıa- lokutuı brpmıda Gallçl Ban 1 cidden mOşldllit ~ 
ftrler ıol eıkaramamalı:la beraber Qerıb 15 den 20 J9 kadar "2 inci dakika olnqtu. Satlhaddlnden 
bu deYrenın 10Duna lradar Jin• ... T•fora: 41&!5 gelen bir pasla Melih. tmıiı bir varutla 

Atletizm 
GDzel bir atl&Jlf 

Yll.bet atlJJan bir atlet. Fakat, 
atladıktan llODI'& dllttlyor mu! Hayır. 
Londrada mektepler arasmdıkl bir 
atletik mllaabakaya i§tirak eden bu 
sporcu, resimde görillen pozisyonda 
yere düter wıdyet aldıktan aonra, 

tekrar muvuenesinl bulmua ve yere, 
ayaklarmm ilmine buarak atJ•m•· 
br. 

tlln bir 0111n tutturduİar bu arada ı1m----------~.- takmunm ikinci golünil de yaptı. Ve bir-
taçan mıteaddtt fınatlardan tonra ------------
llt kırt bef dakika neUee deltfme. 

lllbMt .aftapa blWllllMte ..... 
.......... lllloaalarla _...,. h 
abalardaD birinde VITU&lr bleel 
bloke etUll topu Vehabın a1atma 
bıraktı. Jl'rnator ettll merkes malla. 
olml de bundan lırtffade ederek tatr
mmın G91nctl sotını de kvdettl. 
Torıun VIT&n•hlar Jedltlert lf 

golden IODr& bbbOtln bozuldulana 
da Şfştnertn de ge'ltedllrlerl gfSrtll-
da. 

ıtattplertnln b11 llaUDden t.utade. 
rt 001r b1 ttnea rtm VIT&Dalı tut. 
bolcular aon bir sa1f'lt tekrar cal•t
mata bafladılar. 

vtYilALILUIDJ iLK GOLO 
mı.kim H inci daklk&da orta. 

elan J'&Pd&ll bir V17Ua alrnamda Hl 
aoıl• ıeGe• taptı llOber ortaladı n. 
.. r de 19u.erei uımmm dt golld 
attı. llflller taknalannda •tt de ,._ 
rtacl• 0Jma1an bir deltflklllE ,.,._ 
rak N11barı ıaıaoıta Buldan mer
kes muavine pelrdllel\ Zaten bosa. 
l&D takım bu delftlkltktea IODr& 

bllabDtlln •rıf dtlftl. 
H inci dakika olddtD dlel blr 

Viyana akını ,Orlldl: lltll Jral..S 
alllDd• toP bir mffdet k atalarda 
c1oıattrttaa IODI'& lalaotk 1ra,ıt " 
mtı bir nrutla tktaot ıotı de atlara 
taımata JDQY&ff&k old11. 

Sa ıolDD akabinde ti lltlllldt fit· 
11 aıeyblne çekilen bir frikikte Şma• 

1111 
şnto taıenta 1anmctaa tacattaD 

O•UD rntaaftr talnmrn beran 
ıonra " 
artaD t&SJlki aıtıada fakat 1-2 11 il 
eııu pıtbt,.ıl dtlltmed•• atllarete 

havayı Jehirliyecek ve teneffOsO IOl'lat
tıracak bir ilAç yaptı. On birinci 8lllda 
Lehliler giriştikleri muharebelerde bu 
gazı kullandılar. Methur ttaıyan ressa
mı U-Onar dö Vinçi de kale mubarebel&
rinde kullanılacak bir zehirli gaz terkibi 
icat etti. 1670 de filoml Laybniç m lald
retli cfftpnanlm ymmek lise blllP 
dolu d1leler kuDamlmaamı taVliye etti. erdi. !f,11111 O .tDIL&Rt 

1575 dl nendDen kAlnat illmD bir r takllll Ult OJUDllt lft1M 
kitapta cıok cftkbte deler bir resim nr. MJ•t~ll ll&d&t ber•ıt aır oıu• 
Kanada Cllerlne yaprlan ilk eeferleıde ICa e4I~ z.te• .,af olan llaleetata 
nadakül ,.u ahali t.opraklanm pek llb eıt '· 8•*" o1mlk ... ,. 
nıQdafaa etmlfler, lltoa onlalan kdllllll- an1Dde ~in Hofoıan ve 1an ma. 
danı ancak bunların nzmııe öJdürildl du I merteı rn ta111•n saman •ımıld•m•· 
mantar yollamak ~retite zafer kazana· avlnJerln • 
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• Ç A GLA YAN Cazın-~ 

MEŞHUR RAKKASE 

Namet Elmasriyye 
Aynca: Anadolu ve Zeybek Revüleri 

Muganniyeler: MAHMURE ŞENSES, FAfDE, AYDA, 
RADlFE DORDANE 

Muhteşem saz heyeti. Tel: 40335 

SON Çl1'.A N 
' 

COLUMBiA 
PLAKLARI 

(Bestekar Ye•aı-i AılDl) 
17443 - KALBINl KALBL'1.E Bayan Süheyla Bedriye 

YILLARDANBERI ,, ,, ,, 
(Bestekar Kemııni Naci Eli§en ) · 

17442 - YEMiN ET tNANAYIM ,, ,, 
PARLASAYDI UFKUNDA · Bayan Radife 

Malatyalı Kemani Kalender 
17441 - MALATYA HALK ŞARKiSi öKSOZ 

,, ,, ,, LAMBADA ŞiŞESiZ YANAR MI 
Malatyalı Kemani Kalender 

17445 -HALK ŞARKISI TURNALAR Raıih Be!er 
,, ,, KARA DUT · Rasih Be§er , 

17444- HALK ŞARKiSi FADtMEM Bayan Suzan 
,, ., Y ARtMtN EVLERİ Bayan Suzan 

.. ! ............................... ~ 

YbNi ThSUMAT 
iLMüt.IABE RLEgiM iZ 

DAl-IAYU KS~ 1( 
rAiZ, DAl-IA ~Yi 

1 

~ ?fc:; 
$AR-TLA_R. TE:MiN tD[R 

l ER0;), l-IOLANTSh RANK-UNi NY. 

"' ________ I 

Breslav 
SERGiSi 

4 - 8 MAYIS 1938 
Brealav sergisine ittirak eden mem. 
JeketJer: 
Türkiye, Bulgariıtıan, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Çdroalank,a 
ve Macaristan. 
Mütekabil ecnebi ıi.rneııdilerleri 
için tenzilatlı fiyatlarla 'biletler. 
Tafsilat bütün turizm ofiılerinclen 
alınabilir. 
Adres: Breslav 16, Meueıelanıde . 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan Rki2 buçnfa 

Birinci sınıf Operatör -
or. CAFER TAVVAH 
Umnnı1 cemaht •e ıtnlr, dlmal estetik 

cerrahtst mOtebamn 
ParlJ Tıb fakfiltest S. asistanı, erkek, 
kadın ameJlyaUan, dlmal estetik 
"ynz, meme, kano buru~ııltı •• 
gençtlk ameliyatı". (Nasalye ~e dolum 

mtltebassısı.). 

Muayene sabahlan 
S den 10 a kadar MeccaneP 
Oğleden sonr:t Ocrellfdlr. TeL 44088 
nevnJtlu. Parmakktıpr, !tomeil ban. 

F 
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1 
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Sl'A1'-TO Nva,,aw. 
S•A ~ON ÇOK iVi CiN5 RADYO. 
S•~ •OW.6.iLA23. LAMMLt RADYOLAR. 
SltA •G'N 85 LiRADAN iTiBAREN RADYOLAR. 
··~ roN f)iR 5ENE C.AQANTi. 

VERESiYE SATIŞ 

Scahülbünün s~~n 
VE ACENTALARINOA 

Ankara - Adana - A'.dapazar - Antalya - Antep - Aydın - Balıkesir - Bandırma - Bartın - Biga -
Bursa - Denizli - Diyaılbekir - Edirne - Edremit - Eliz:iz - Erzurum - Eski§elıir - Isparta- bmir -

lzmit - Kayseri - Kırklareli - Konya - Lüleburgaz - Malatya - Maraı - Mardin - Muğla 
Nevşehir - Niğde - Sams:ın - Sivas - Tra'bzon - Van - Zonı:oıldak - '7.i1e. 

İllll ................................................ m:I~-----.... 

r 

··-----9!! Mürebbiye 
aqamlan 17 den 20 ye lcadu LSle Ecnebi, lürkço lıilcn bir madam; aileler 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
7. nci keşide 11 Magıs 938 dedir. 

U •ayyare apa.rtmanlan lkinct datn Yüzdeki çil, sivilceleri, P. arasında 5-14 yaşında rocuklara mürelı 
17 numarada buıaJanm ubuJ eda. ı : bilik yapmak ve y:ı hasta focukl:ıra bak 
C....nest cUnleri 14 d4m ZG "'• BAV ANLARIN :. mnk için ~ş. :ır:ımaktadır. Fran~ızca. ~e 

li 1 almanca bıhr. Taşraya d:ı gıdebılır. 
dar bastalarmı para• 2

• Kunm. ff• doium lekelerini giderir. 1 Dcyoğlu '~encdik sokak 21 ~o. ikinci 
bcr okuyuculanm daklıpon mub· 

111
._ _______ ~ k::ıt. Jozcfın. 

bilinde muavene eder. TP lef: 23953 j Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 


