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Japonlar Sovyet cephesinde 
sıkışık vaziyete düştüler 

-· · ~©vy~t 

. t©lyy@llf~D~trü 
Bu sabah da Japon 

mevzilerini 
bombaladılar 

• • 1 . n·r Japon alayı Ça111mJcng tepesinde lıiicrmıa gcçerlrrken '(solda) ve 
" larına dair gelen ılk rcsım er. 1 

• • • • d 
Sovyet. ']apo1ı çor,,ışma Japon piyadeleri lı1tdıtl_:b:.:.o.:.y_w_ıd_a_kı_b_ır_ı_sı_ıh_k_am_a_ •• ___________ _ 

ltalya ve lmanyadan kuvvetli bir mUzahare1 glre
mıyecenını anlayan Japonya gUnden gUne fena 

vaziyete düşmektedir 

Çinden Sovyet hududuna 
mütemadiyen Japon askeri • 

gönderi 1 i yor 
vazık . ve günah ! 

J 1 200 bin nra edecek olan 
Bozmacıya ver se 

Çırağan sarayı 
mahvedilmemeli 

Binanın be~ bin lira mukabilinde Be§İk ta~ klübünc verilmesi ta~vwrundan vaz. 
geçilmelidir. 

eu mutht@sem bina az ~fta:' masa 
rafDa otel, askeri mahfll veya 

şelhlDr sarayı yapılablllr 

{ .. •oo al tın !itaya ınal olınıııtıır ve bıınlar eldıı ay-
IJu gordıilıinıiz sütmılamı 1:cr bır! ~ k ·e, i binalardan daha sa lamdır. 
11i delcrdcdir. Bina çcrçcvcsı ısc bıtço j' ~ YııztaJ ıı lnctde 

Takdir 
1 

Bavul içerisinde 
Bankaya S!Ölilrlilen 

meselesi 100 bin lira 
_Son rnuarnele ver· ? 
::~iki :~:ı:re~ ne o 1 d u . 

Atatürk'ün 193sMecli• c1e~.ini; Mllddelumumlllğe 
. ~. utuk yalnız onum • l 1 d 

çarken aöyledıgı n dütünülen itlerin mllracaa yapı 1 
deki yıl betarı1~1

1~ Cümlu.siyet bü. 
bir prograını degı • .. tünnek için 
k

• . . milleti refaha go . . 
umebnın . • L. rota, bir ıstı. 

'I · daunı ıuır 
çizilip ver• nuı . aaymetindedir. 
k r mıJııyet ve ki 

amel p anı üınleleri vardır 
Bu nutkun bazı ükc • ..: 1aıııılandı. h"' umeu 
halk ile tenıaıta .. i.ıne levha yapıp as-
ran makarnlann ~~ bir kaJıun ırıaddesı 
rnak ve bunu tabu. . ltına alınal' ge. 
gibi iki tarafın teyidi a 

rektir. • bakınız: 
azaınctıne 

Bir şu fıkranın f" L-z.ine de.. 
C .. ·nde ne ı p.a 

umhuriyet reJımı h. teshil el-
h 'ne le ıne 

rnek kanunun azı •. 11 r· ııarıılat-
t .... müke e ı 
ısı hakla, kanunun k b·r halde 
lD'dığ1 vazifeyi gayet den • • 

tutmak dernektir 11 incide .,-.D ı 

100 bin lirasmm ne oldıtlıı araşlırlan 
sarraf 1/ıtSCJın 
~ Yazın 11 incide 

: ...................... " ............................ ..... 
: .. . 
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i : 
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1 SAYFA I 
t S 1l F 4 Günün ıkr c-ı (On ıl) • 1 1 2 Yazan Nurullah Ataç 
İ Bana göre: (Asker, devlet 
i adamı ve lider) Yazan: 

Nizamettin Nazif 
Şehir haberleri. 

o 
SAY.fA Dün)ada neler oluyor? 

3 Amerikalı filimlerin yeni 
keşfi: Doğacak çocukların 
ne tipte olacağım anla -
mak mümkün mü? - Beş 
analı bir milyoner oğlu -

nun davası - Eski çocuk 
yıldız Ceki Kol:ranı annesi 
alc} hine tahrik eden kay. 
nanasıymıs! - Bir adam, 
hayvanat bah~csinde do. 
laşırken ayıların çukuru. 
na dü tül llh .• 

o 
SAYFA Şundan bundan, §ehrin 

5 dertleri: Gurültü ile mü
cadele, çok meraklı casus 
romanımız, 16 numaralı 

vesika. 

o 
SA l'F A Tam bir sayfa halinde yer 

6 li ve yabancı spor hare
ketleri, 

o 
SAYFA Şehir röportajları Hiln· 

7 kftr yolunda bir eşek yan. 
şı, Sarıyer ve Büyükdere. 
de nasıl eğleniliyor? 

o 
SAl'FA En guzcl fıkra ve karika· 

8 türlerle dolu tam bir mi
zah sayfası. 

Memlek t haberleri, romanlar ve 
hika)eler ... 

3 
KURUŞ 

Geçen hergün Japonların aleyhine işli.

1 
Dimyata giderken evdeki bulgurdan o

yor. Uzak sarkta tam bir eğemenlik kur- lacak. 
mak sevdasına tutulan bu devlet galiba Devamı 4 tınctıde 

Sovyel" donanması 
yeni gemilerle 

kuvvetlendiriliyor 
Cem'an 250 bin tonluk )eni gemilerle 

dört filo teşkil edilecek 
ltalyanca "'Messaccero,, gazetesi 

Londradan alarak su haberi neşrcdi· 
yor: 

Moskovadan bildirildiğine göre 
Sovyet hükfuneti filosunu 250 bin to
nilato daha. arttmnaya. karar ver • 
mi<ıtir. 

Dört filo daha teşkil edilecektir. 
Bunlardan biri Ballıkta. Lcningrad 

UssUnde, biri Şimal Denizinde Mur
mansk üssünde, biri Karadenime Ni
kolnycl UssUnde, diğeri de Büyük Ok
yanusta Vladivostok üssünde buluna
caktır. 

Bu in§aa.tın tahsisatı kısmen hükO.
met tarafından, kısmen de halk ara
sında yapılacak dahili istikrazla te. 
min edilecektir. 

Japonların lstanbuldaki toplantısı 

iktisadi içtimada 
askeri ataşelerin 

işleri nedir ? 
1---...... ··---··---··--·---... ---I Uzak Şarktan ba§lıyarak geni§ aahat;;."d;";ij-;d;j;"";~·;tibi'"'~ ne 1 
I Balkan Antanh, ne de Saa'dabat Paktı emleketlerinde kendileri için iıtinat i 
1 noktası bulamıyacaldardr. İ 
•••--•••••-••••nın•n• .. •••••n•••••• .. ...n• .. ,.... 1 

Türkiye asla s·ovYe"t ... wa"i"E!yhıarı 
bir tertibin beşiği olamaz -

.-.J.. 

Japon diplomatları topla11lı için birer btrer ~clırimizc geldiler. "Biz Tinlrln mı. 
safir pervcrizt fakat ..• ,, _.. Yazıaı .. illOfWe 
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1Jana ~e 
Asker, devlet 
ada.mı ve lider 

Yazan: Nizamellin Na1if 
İngilizlerin bü-

1 ş 
a 

o 

Daimi sergi binası 
yerli malzeme 

1 
(jünü~ lıfaası 

On yıl 

A RAB harflerini bırakıp yeni 
harfleri aldığımızdanberi on 

yıl olmuş ... Zaman dediğin nekadar da 
çabuk geçiyor! ... lbrahim Necmi'nin 
alfabesi, c, ç, ş harfleri Uzerinae ei:li
len münakaşalar. Va - Nu'nun: yUk gazetesi Tay

mis, memleketi • 
miz hakkında. bir 
fevkalade nUsha 
tertib etmiş ve 
bunu 9 Ağustos 
tarihli norma.l 
sayısı ile birlikte 
dünyaya yaymış -
tır. Şu anda Bü
yUk Britan y a 

Mühendis mek
tebinin eski 
mezun arı 

Müracaat ederek 
diplomalarını 

değiştirecekler 
Bu sene yüksek mühendis ve yüksek 

mimar Unvanile ilk mezunlarını vermiş 
olan yüksek mühendıs mektebinin bun. 
dan e\ıvelki mezunları olan mühendis ve 
mimarların diplomalarının da yüksek 
mühendis ve yüksek mimar diplomalari. 
le değıştiıtllmesine karar vcrilıniştir. N~ 
fia vckfıleti 3077 numaralı kanunun neş. 
rinden evı:el bu şekilde mühendis veya 
mimar ünvanile verilmi'j olan diploma· 
larla ruhsatnamelerin yeni ruhsatname
lerlc tebdili için 3458 numaralı kanunun 
emrettiği veçhile kanunun mşinden iti. 
haren altı aylık muhlet vermiştir. 

ile inşa edilecek 
Bütün inşaata iki buçuk milyon 

lira harcanacak 

Elif. bt, it, St, 
CimdaUı köst. 
Arab harfleri 
Girdi kümese 

Diye başlıyan "asrt nefes" f, Cemal 
Nadir'in Arab harflerinin hicretini 
gösteren karikatürü bana daha dün
müş gibi geliyor ... 

:Taymisin Türkiye Kralhğmın he r 
muhabiri ].W. köşesine Hindis -

Kernik tan, Dominyonlar 
ve denizaşırı ülkeler imparatorluğu
nun her renk ve çeşitten ırk ve millet. 
]erine ulaşmıe olan veya ulaşmak U
zere bulunan bu fevkalude nüsha, e
hemmiyeti dünyanın hiçbir tarafında 
hiç kimEe tarafından inkar edilmiyen 
bir efkarı umumiyenin, İngiliz efkarı 
umumlyesinin, Türkiye Cilmhuriyeti 
ve onun lideri hakkındaki kat'i ve ni-

hai kanaatini ifade eden bir vesika ola
rak kabul edilebilir. Zira demokrat 
İngiltere nasıl her ~yden evvel İngi
liz efk5.n uınumiyesi demekse, İngi
liz efkAn umumiyesi de herkesten, 
her oahsiyettcn, her kuvvet ve kudret 
ten evvel mutlaka Tayrnis demektir. 
Taymis ya !ngilizin inandığım yazar, 
yahut Tayınis yazar lngiliz inanır. 
Taymis'in sütunları, İngiltere vatan
da§ının yüksek seciyesini yapan ter
biye ile zihniyetin ve tamamlıyan un
surların protokol dairesidir. !Iıgiliz 
.zekası hiçbir akide ve telakkiyi be
tahsis Tayıniste görmeden benimse -
mez, fikir yormağa değerli bulmaz. 
Binaena.leyh, en mütevazı vatandaşı
nın kulübesinde bile cihan hadiscle. 
rine karşı Bekingem sarayının o çok 
sıkı te§I'ifatmı andırır bir çekingen
lik ve dikkat mevcut olan bu memle
kette, mali Tayrnis tarafından neşre. 
dildiğini hatırladığmıız bilyUk etild
dcn sonra bizzat Tayınis tarafından 

da vatanımızın ve liderimizin büyUk 
ha,kfüatlerinden bahis bir fevkalade 
nüsha ~e§redilmiş olması bizi mem
nun etmelidir. Zira bu ne~iyat, bize 
karşı her gün bir parça daha nempa
tisi artan Ingiliz efkftrı unıumiyesin
de çok müsbet tesirler yapacaktır. İn
giliz efkarı umumiyesinin Şefimize 
karşı duyduğu hnyranlığı ve bize gös
terdiği dostluğu daha sağlamlaştıra. 
cak ve iki asil milletin biribirini daha 
iyi anlayışına, biribirine daha itimat
lı davranmasına, biribirini daha çok 
aevmesine hizmet edecektir. 

Bu fevkalade nUshada, Taymisin 
lstanbuldaki daimi mümessili Ker
nik'in vukufundan fazla istifade e
dildiğini, bu çok kıymetli münevver 
meslekdaşın doğru görüşleri ve dü
rilst kalemiyle eserin hazırlanışını bir 
hayli kolaylaştırmış ve eseri zengin
leştirmiş olduğunu anlıyoruz. 

'M'I:\.~ 

Kernik mllletlerarası gazeteciliğin
<ıe, zaman zaman muhtelif arazı ile 
kendini hissettiren feci inhitatın dı. 
ıında. kalmış, hatta mesleğin dUrUst
Jük şiarına bağlılığıyla milletlerarası 
gazeteciliğinin tereddisini şahsan tek
zibe çalışını§ bir İngiliz münevveri
dir. 

Fevka.18.de nüshanın başlığına ko
nan resmin seçilişi bile Kernik'in bu 
memleketi nekadıır iyi tanımış oldu
ğuna bir delil addedilebilir. Hakika
ten bulutlu Ankara gökünden bir fon 
Uzerinde, Kamutay civarındaki atlı 
Atatürk heykelinin, rakursi bir resmi 
kadar Cümhuriyet Tilrkiyesini bir 
bakışta ve heybetle göze vuran, san. 
atla iglennıi!1 bir ikinci köşemiz yok
tur. 

••• 
Taymis'in fevkalade nüshasında 

••Bir millet yenid~n doğdu,, başlıklı 

makale, Cilmhuriyetin 15 inci yılını 

kutlulamağa hazırladığımız bu gün
lerde Kemalizmin, Tiirk vatanını cl 
han tarihine ne ihti~amlı bir perçin
leyi§i olduğunu mükemmelen izah et
mektedir. 

Kemalizm ne yaratmıştır? 
!'aym!s ol)yle cevab veriyor: 
-Yan müstemleke bir memleket ve 

ısınılamıyan, hatta kin ve nefret du
ıuian J.:ıbancı bir ırkın yerinde is. 

Halen memleketimizde veya memleket 
dışında bulunan mühendis mektebi me. 
zunu mühendis veya mimarlar bu müd
det zarfında Nafia vekaletine müracaaL 
la haiz oldukları diploma veya ı uhsatna.. 
meleri gönderecekler ve bunun tebdilini 
istiycceklerdfr. Yapılacak müracaatlara 
göre Nafia vekaleti yeni diplomaları ha
zırlıyarak tevzi edecektir. 

Altı ay zarfında müracaat etmiyenle
rin haklan zayi olacaldır. 

-0--

Ka ı e 
Veni Maliye şubesi 
binası yaptırılacak 
Defterdarlık, i~e yaramıyan milli em

lakin satış bedellerini bir araya getıirerek 
yaptırılan maliye tahsil §Ubelerinden ü. 
çüncüsünü de inşa ettirmeğe karar ver. 
mi~tir. Birincisi Samatyada, ikincisi 
Sirkecide yapılan bu güzel binalardan 
üçüncüsü de Kadıköyünde yapılacaktır. 
Bunun için Kadıköy i~kele meydanında 
bir arsa ayrılmıştır. Bu suretle iskele 
meydanı da güzel bir bina ile tezyin e. 
dilmiş olacaktır. 

--o-

iki ev halkı döğüştü 
Ankara, 9 (Hususi) - Dün gece 

yarısından bir saat sonra Altındağ 
mahallesinde aralarındaki münaferct 
ten dolayı bir ev halkı di~er bir eve 
baskın yapmış ve bu yUzdcn yarım 
saat kadar devam eden bir arbede ol
muştur. 

Zabıta, vaka. mahalline yetişmiş, 
suçluları yakalamış, dayaktan yara. 
lananlar tedavi altına alınmıştır. 

Arbede bir aralık öyle bir manza. 
ra ar:zetmiştir ki, bahçe kenarların -
daki taşlar ve dağ eteğindeki kaya 
parçaları hücuma uğrıyan evin tene
ke catısına ve pencerelerine mütema.. 
diyen yağdırılm1ştır. M·~l:ıalle halkı 
uyanını§ ve korkan kadınların feryat 
lnrı etraftan duyulacak kadar yUk. 
selmiştir. 

tiklfüinin tamlığına riayet için bütün 
Avrupa devletlerinin bUyUk bir has
sasiyet gösterdikleri merd ve müsta
kil bir Türkiye ve hiçbir Avrupalının 
yadırgamadığı Avrupa medeniyeti ai
lesinden sevilen ve sayılan bir millet.,. 

Vilson, Xlemanso ve Loyd Corc 
triyomvirasmdan bir parya gibi hnka 
ret gören umumi harb sonu Türkiye
sinin en lakayt, mUstehz}, fakat ha
kikatleri inkar etmemek gibi ilstiln 
bir seciyeye sahib düşmanına on beş 
yıl gibi kısa bir zamanda böyle bir 
Türkiye tanıtan adamı ne yalnız 
asker kelimesi, ne yalnız devlet ada.. 
mı veya lider sıfatı, ne de bunların U
çU birden tavsife kafidir. Taymise 
serzenie etmek asla hatırımızdan geç
mez. Kastımız bizim bir mllli hakika
timizi vesile düşmüşken buraya kay
detmekten ibarettir: 

O belki bizden başkaları için bu fa. 
ni sıfatlarla ifade edilebilir; ama bi
zim için bambaşka bir 5eY· çok baş. 
ka bir şey, yUksekliği belki ancak 
sadece adıyla ifade edilebilecek olan 
insandır: 

Atatürk var ol! 
l'lıizamedclin NAZiF 

lktısat vekili Şakir Kesebir dün 
Ankaradn.n şehrimfae gelmiş ve inşası 
kararlasmış olan yeni daimi sergi bi
nası ir.ıiyle mesgul olmaya başla.mı§· 
tır. lnşaata başlanması için bUtün ha
zırlıklar bitmiş olduğundan, temel at
ma merasiminin yapılması bir glln me 
selesidir. 

İstanbul daimi sergi binası Anka -
radakinden çok büyUk olacaktır. Bü
tün inşaata 2,5 milyon lira sarf edl. 
leceği tahmin edilmektedir. Bina için 
ayrılan arazi ilerde çok geni§liyecek 
ve şehrin merkezi bir noktasındaki 

bu yerde bUyUk bir park yapılacak ve 

ayrıca da arazi ağaçlandırılacaktır. 
Bina bir milyon liraya çıkacak, esası 
bir pavyon ile milli ve büyük mile!· 

scsclere ait daimi paviyonlardan te
şekkUl edecektir. İnşaatın bir sene i
çinde bitirilm"si matluptur. Çilnkü 
gelecek sonbaharda ilk serginin ku -
rulması kararlaşmı3 bulunmaktadır. 

Denizciler 
üniforması 

Başıbozukluğa niha
ye t ve r ilecek 

Deniz ticaret direktörlüğü t icaret ge.. 
tnilcri süvari, zabitan ve tayfalarının ay. 
n ayn ünif orına giymeleri işini sıkı sU
rette kontrol etmeğe karar verm;ştir .. 

Bugün elde bir nizamname olmasına 
rağmen, bir tayfa arkasına süvari ünifor 
ması bile gidip gezebilmektedir. Bu vazi
yet tabiatile doğru görülmemektedir. 
Bu yüzden birçok süvariler üniforma giy 
mcmekte ve vazif eicri başında bile sivil 
elbise ile iş görmektedirler. Bu vaziyet 
lktisat vekaletinin gözüne çarpmış ve 
denizdilerinıizdeki elbise başıbozukluğu 
meselesinin kati surette önüne geçilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bundan sonra her de
nizci kendi sınıfı için tesbit edilmiş olan 
üniformayı giymeğe mecbur tutulacak. 

tır. Sınıflarından yüksek bir üniformayı 
h~ç kimse giyeıniyecektir. 

Ha lk sandıkları 
Ankara, 10 (Telefr..nla) - Halk ban 

kasının Ankara ve lstanbulda. açaca
ğı halk sandıklarının hazırlıkları L. 
lerlemiştir. Sandıklar yakın günlerde 
açılacaktır. 

--0--

Beyanna me suretlerine 
yapıştırılacak damğa pul

ları hakkında 
Ankara, 10 (Telefonla) - Beyanna 

me suretine yapıştınla.cak damga pul 
hırı hakkında. Gümrük ve İn.h!Brlar 
Vekületi, alfiltadarlara §U tamimi gön 
dermiştlr: 

İthalat, ihracat ve dahili ticaret 
beyannamelerinin birinci nüshaların. 
dan başka tanzim ettirilen nUshala. . 
rına bazı gümrüklerce beş kuruşluk 
kıyınet pulundan aynca damga pulu 
yapıştırıldığı halde diğer bazı idare
lerce bunlara damga pulu yapıştırıl
madığı teftiş raporlarından anlaşıl • 
mıştır. 

1324 numaralı damga kanununda 
zikredildiği gibi mukavelenameler i. 
le müteaddit nüsha olarak ta.nz.im e
dilen sair senedat ve evrakın her nils 
hası başka başka damga resmine ta
bidir, denilmekte olmasına binaen 
gümrüklere ibraz olunan beyanname. 
lerin her nüshasına beş kuruşluk kıy. 
met pulundan ayrıca birinci nüsh~ 
ya yapıştırılması lazım gelen damga 
pulu yapl§tırılma8ı li.zım gelecektir, 

Fakat binanın bu müddette tamam -
!anması için inşaata bu ay içinde mu
hakkak surette başlanması 1Uzumlu 
görülmektedir. 

Şehrin ziynetini teşkil eden ve bil. 
yük bir ihtiyacı karşılıyacak olan bu 
bina için çok mühim bir fikir de or
taya konulmuştur. 

Bu gUzel fikre göre, daimi sergi bi· 
nası kAmilen yerli malzemeden yapı
lacaktır. Karabük fabrikasının ilk 
yerli demiri bu binada kullanila.cak 
ve Paşa.bahçe cam fabrikası bu bina
nın çok fazla olan camlarını lma.l e
decektir. Bittabi binanın ~imento, 
tuğla., taş ve ağaçları yerli olacaktır. 

Yeni da.imi sergi binasının kapısı 
yanına şöyle bir levha asılması mu· 
vafık görülmüştür. (Bu sürekli sergi 
binaları topluluğu Atatürk devrinde 
yalnız yerli mallarla kurulmuştur.) 

Bu suretle milli sana.yiin büyUk za. 
feri tnhakkuk etmiş olacaktır. • 

lstanbul 
radyosunda 
Öğle neşriyatı 

saatleri değişt i ri ldi 
Resmi dairelerin tatil saatlerinde 

yapılmış olan değişiklik dolarısiyle 

lstanbut radyosu da öğle neşriyatı za
manım deği§lirmig, öğle neşriyatı sa
at 14,30 da başlayıp 16 da nihayet • 
lemneğe ba§lamı§tı. Bu ay başmdan 

itibaren dair~lerde ~a.lıaam saatleri -
nin tekrar tebdil edilmesi üzerine bir 
aydanberi devam eden 14,30 - 16 neo
riyatının değiştirilmesine karar ve • 
rilmiştlr. 

Istanbul radyosunun öğle ne§l"iyatı 
bundan sonra - gene eskisi gibi - ~ 
at 12,30 da başlıyacak, 14 de niha. • 
yetleneoektir. 

-0---

Vıkılao dıvar altında 
kalan ~ocak 

Kasımpaşada, Hacı Hüsrev soka -
ğında. 95 numarada oturan 12 yaşla. 

rında Müyesser dün saat 16 da Kuru
çeşmede boya fabrikasmda çalışan 

babası Harunu ziyarete gitmiştir. 

Yavrucak fabrika bahçesinde gezer. 
ken yanında durduğu havuzun yUk -
sek duvarı b!.rdenbir~ yıkılmış ve 
Müyesser tas toprak altında kalmır.ı
tır. Bereket hadiseyi uzaktan gören 
ameleler yetişmişler ve Müyesserl 

molozların a.ltmdan çıkararak sıhht 

imdad otomobiliyle Beyoğlu hasta -
nesine kaldırmışlardır. Zavallının sol 
bacağında ve vücudunun muhtelif 

yerlerinde ağır yara.lar vardır. 
--o-

Haliçte bir motUr 
sandal parçaladı 

DUn ak§aın Uzeri Haliçte bir kaza 
olmug ve bir sandalcı ölüm halinde 
hastaneye kaldırılmıştır. Haliç iske

lesi açıklarında Bursa nakliyat anba
rına ait Ahmedin idaresindeki Birlik 
motörü, Rifat isminde birisinin 4196 

numaralı sandalına. çarpmı§ ve par
çahyarak batırmıştır. Denize dllşen 

Rlfat bir müddet arandıktan sonra 
fazla su yutmuş olduğu halde bulun· 
muş ve ba.ygm bir halde Cerrahpa.§a 

hutaneaine kaldirılmııtır; 

Fakat yaşımızın bize pek kısa gibi 
gösterdiği bu on yıl içinde hayli t=:ey
ler oldu. Bir kere okuma yazma bilen
ler çoğaldı; gazete ve kitabın ilk se
nelerde eksilen karii, eski adedi 
bulup aştı. Tabı işleri eskisinden 
çok daha jlerdedir. Bugün, meseli 
Devlet Matbaası'nda basılan bazı ki. 
tablar, Avrupa'dan gelenlerden hiç de 
aşağl değildir. 

Arab harflerinde bu milletin çok e
meği vardır: hat, bizde, bütiln mUs
lUman memleketlerinde olduğundan 

çok daha ilerdeydi. Şekilleri kendi 
r.evkimb.e göre inceltmiş, giizelleştir
mişt.ik. Ne zarif, ne harikulade lev-
ha.larımız vardır. Bittabi yeni harfle
re henüz o zarafeti veremedik. Arab, 
Iran hatları yanında ve onlardan da. 
ha üstün bir Türk hattı vardı ama 
şimdi İngilizlerinkinden,-Franslz"' ve
ya ltalyanlarınkinden başka bir Türk 
hattı yoktur. Birinden veya ötekin
den alıyoruz. HenUz harflere kendi 
damgamızı vuramadık. Bunun için 
hayli zaman laztmdır; fakat bir gün 
o da gelecektir. 

Bu iş on yılda yapılamazdı ama on 
yıla pek Ala sığacak bazı işler vardır 
ki onların yapılmamıs olmasına hay
ret ediyorum. Mesel! yeni harflerin 
esa.s şekillerini iyice öğrenemedik. 
DUkkfuılarm, hatta. resmi dair erin 
UT.erlerindeki yazılara bakın: tersine 
dönmüş Z ler, diğer harflerin hepsi 
majüskill yazıldığı halde, her neden
se minUskUI kalmış b ler, daha ne ga
rib eeyler görllrailnUz. lst.anbul'da iki 
resmt daire vardır ki kapılarının üze_ 
r indekl yazı düz harflerle yazıldığı 

halde S harfi iğri yazılmıştır; §unun 
gibi bir 5ey: İSTANBUL. İnsan şaşı
rıveriyor. 

Ne zaman büyük harf, ne zaman 
küçük harf kullanılacağını da bir tUr
lU anlıyamadık. Bir yazıda mesela 
O(Syle bir şey görüyorsunuz: 

- Olur. 
Dedi. 
Bu "Dedi'' niçin satır b&§ma alın

mıştır, niçin majllsktille yazılmıştır? 
ak1l erdirmek kabil değildir. Biz, nok· 
tadan sonra büyük harf lazımdır sa
nıyoruz. Nokta, bir söz bitimini gös
terdiği için ondan sonra gelen keli
me söz başıdır ve bUyUk harfle yazı
lır; fakat nokta bir söz bitimini gös. 
termiyorsa ondan sonra gelen kelime 
yine kUçUk harfle yazılır. Meselfi: 
Arkadaşını: "bugün bize gelecek mi
sin?,, diye sordu. Diye bir söz başlan
gıcı değildir ki büyUk harfle yazılsın; 
onu büyük harfle yazdmız mı "arka
daemı'' kelimesi muallakta kalır, 
cümlenin nahvi ve mantıki tahlili ya
pılamaz olur. 

Millet isimlerini nasıl yazacağımı
zı ·bir tUrlU kesip atamadık. Bazan 
btiyük, bazan küçük harfle yazıyo
ruz: Alaman musikisi, Fransız res-

samları derken "Alaman" ve "Fran. 
sız" kelimelerini küçük harfle yazan-
lar: "Fransızcada da öyle değil mi?,, 
diye soruyorlar. Hayır, değil; çUnkU 

Fransızcada la mıısiqu.e aIUJmande bir 
sıfat terkibidir, alkma:nde kelimesi sı-
fattır; halbuki Türkçesinde öyle de
ğildir: "Alaman musikisi,, bir izafet 
terkibidir; zaten "Alaman musiki" di
yemiyoruz. 

Fakat bütUn bunlar yavaş yavaş ni
zamına girecektir; biz §imdi on yıldır 
yeni harflerin, okuma yazmanın ya
yılması hususunda ettiği iyilikleri dü
gilnelim. 
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OüNYı\DA NELER OLUYOR 

Blinılerinin keşfi 
~~~~~~~~ı~oöacak çocuklarınız 

Şantör ne tipte olacak? 
Amerikan 

Boksör ve sarı saçDı ve aıçok ıreınılk g~zlO 
çocuklar daha az <dlc~yycrmuşı 

Amerikan alimleri buldukları bir 

· keşfi ilan ediyorlar: 
- Çocuğunuzun nasıl olacağını me 

~ • rak mı ediyorsunuz? gayet kolay ... 
Sizin ve kocanızın tipini bildirin, res
mini gönderin, söyliyelim ... Bu keşfin 
ilk tatbikatı da gelecek sene Sanfran
siskoda açılacak olan bir sergide gö
rülecek. Burada, istiycn kan koca, 
bir dUğmeyc basarak, müstakbel ço. 
cuklarınrn nasıl olacağını görecekler-

Cek Doyl hem boksi!rdllr, hem artist, hem de 3antör. Aslen lrlandalı olan Cek bu yaz Londra tiyatrolarını bıra· 
A ıtarak pli>.jları dolaşmaya , •• oralarda t~msil ,·ermeye başlamıştır. Bu arada bok.sörler; de kendisiyle maç yapmağa 

davet clmektedir. Hayranı olan ve peşi nı bırakmıyan kadınları da onlarla oyn ıyarak memnun ediyor. Resimde aktör 

boksör . şantör bir pliıjda kadınlarla beraber ip atlarken gorUlmektedir. 
Cek ooyl yakında Eddi Filips ile bir mnç yapacaktır. 

dava 

bir 
lngilterede enteresan bir 

Beş analı 

dir. 
Sergideki tesisat şu olacaktır: 
Uzun bir duvar Uzıerinde her tipte 

yanyana kadın ve erkek çehreleri 
vardır. Mesela, sarışın ve şişman ka· 
dmla esmer ve zayıf bir adam. .. Ve
ya kısa boylu bir adamla, uzun boy
lu bir kadın ... Bunlar, sergiye girer 
girmez, kendilerine benziyen çiftle -
rin resimlerini duvarda arıyorlar· 
Bulmamak kabil değildir. Çünkü yüz
lerce çift, her tipten kadın ve erkeği 
yan yana getirecek bir şekilde hazır
lanmıştır. Ayrıca yanlarına yaşları 
da yazılmıştır. Duvardaki resimler a. ı 
rasında kendilerine şekil ve yaş iti
bariyle benzlyen çiftleri bulunca, ka· 
rı koca derhal, onun hizasındaki düğ- j 
meye basıyor ve o zaman, gızli bir 
kapak açılarak, bir çocuk çehresi çı· 
kıyor! bu, onların mUstakbel çocukla· 

rıdır .. 
Bu modeller keşfi yapan Kalif orni-

ya ünh~rsilesi filimlerinin tesbit et
tiği tipler Uzerine hazırlanmıştır. A
limler, uzun çalışmalardan sonra, her 
tipten kadının evlendiği tip CT'keğe 
göre, QOCıığunun naB,11 olacağıll'I tes
bit etmişlerdir. 

lııtatlstikte, sarı saçlı ve mavi veya 
açık renk gözlU QOCUklarm, diğer1e
rine nazaran daha. az doğduğu göste

Mahir bir 
fotogra/çı 

ve 
Soğuk kanlı 
tayyareci 

u ' ' • • milyoner ogı 
ıaaıbaısı, ~lll' vasıvetınıaımevoe büıtıblın seırvetını 
ııuııııruOaıll'oırıı.a ıı>ıraıkmış;; aıenıdlnsıne paıv aıvuırmarıruşl . 

rilmektedir. 

Bu resim bir fotoğrafçının mehare
tlni olduğu kadar bir tayyareclnin de 

Hayvanat soğukkanlılığını göstermektedir: ı.n
gilterede olan bu tayyare kazumda 

ba '-.çesz"nde -'acıa pilot teıaşa kapılmamış, aıev a.ıan 

!ngiltercde bci analı bir milyoner oğlunun d>'·ası görül- min anlattıklanna gorc babam h>kkında iyi malUmatım ,,.r. 
mektedir. Otuz yaşındaki bu gencin milyoner.b~bası, bundan dır. Mılroner olan, _asıl, -~bam değil, amcammış. _Fakat 
sekiz sene kadar ewel ölmüştür. j\dam ötdıığii zaman kırk amcam 30 )'3şında ıkcn oluyor, haham da onun mırasına 
Sek

. d" ·d En son '-'ani "'-inci karısı ile beraber y:l· konuyor. Babam o zaman 21 yaşındaymı5. 
ız yaşın u) ı. '" UVi .. k "B b "'ld .. ~ .. d §o·ordu. Ondan cwcl boşadığı dört karısından üçu ıe rar 

1 
: am ~ ugu zaman a ~ 22 .rasındaydım .. Bu he-eylenmişlerdir. Son kansı da 

0 
öldükten birkaç sen? sodnra sa1~ a denımF ke on1un yaşında .~kcn mılyoner olmam ıa.zım 

b 

.. t. b. k tır ,.alnız ikinci kamı bır aha ge ttyor u. a ·at o amadım. Çunkü babamın beş karısı var 
a,na ır ocava ,arınış . • • . • 
·l . . · dı .. Bunlan Jıoşamışlı, yalnız bır tanesi ile cvlirdi. Fakat 

C\ enmeınıştır. uk d. d b bam 1 d l zd ~ . . 

0

} !\1ih·onct1İn oğlu, ilk karı.ındandır. çoc . ort ya5111 a ı·a . b, olmc en e\°'C akya. ıgı ':'sıyetnamesı ı e senelik ge-:ı. • k d lmıc: ,·e ..Jrlunu yanına almı~tır. ırım un ar arasında t ·o:.ım etmış ve beni unutmuştur Ben ılJ\Cn kadın ocasm an ayrı "' Vt:ı 1 · · · .. 

O d

' . k 

1 

kadın bugu .. n 60 yaşmdadır ,.e ya mz, bu taksım edılcn mıktatdan arta kalan parayı aıali-
ıyor um. 

n an sonra uç ·ere C\ enen ı · d 
Franc:ada oturmaktadır. ·ı t cd·;1

• . . _ k"m oldu;ı;.unu ı c:a e m ıg 
Mılyonerın oglu (babac:ının ı ö • . . . . . . . . . 1 amasını istemcktcdır.) An-

gıbı kendısmın de ısmının yazı m latı;·or: " - Dört yaşında babanıdan aynldıktan sonra'.d~nu 
. .. d.. B zaman mektepte} ım. 

}jr dal1a lsviçrede iken gor um. en ° be b·r 

B
• •• 11<1 t ,,..ı bulunuvordum. Arkadaşlarla bera r ı ır gun .n o~ rCNe " .. .. beni tanımadı. 

dans.inge gittik. Orada babaJJ1I gordünl· O . . tanıt 
:Fakat ben derhal tanıdım. Yanma gittim. Kendımı -

tım. ı dan biri ''Babamın etrafında bir alay kadın \'ardı. Bun ar ' . d d" . düc:Undüm sordum .. 
herhalde babamın y~nı kansı ır ı} e " • 

•• Hiçbiri dedlİ J(anm Lozanda. f "Görü mc~iz bu. kadar oldu. O. benden f az\a etra ın-

"Fakat şimdi buna imkan kalmıyor. Çünkü babamın ge
lirini teşkil eden müesseselerin kazancı azalmıştır. Bu para. 
miktarı, tesbit edilen beş parçaya taksim olunduktan sonra 
elde bir §CY kalmıyor ki bana verı#inler .... 

lşte, milyonerin oğlu bundan şikayetçidir ,.e babasınn 
vasiyetnamesinin değiştirilmesini istiyor. Çünkü babasının 
bunu yazarken, ser. etinin azalacağını düşünmediğini, bina
enaleyh \'aziyctte esasen bir değişiklik olduğunu söylüyor. 
~i~y~ne~n. be! karısından biri (çocuğun asıl annesi), söy. 

ledığımız gıbı, Fransadadır. lkinci karı ı Amerikalıdır ve o.. 
rada bulunmaktadır. Cçüncüsü lc:panyoldur. Dördüncüsü 
bir Rusla C\'lenmiştir. Be!;incisi de bugün bir zabitle cvlen-

mıştir ve lngiltcrcdedir. 
daki kadı~larla mec:gul bulunuyordu. ~ . . anne-

''Ondan sonra babamı bir daha gormcdım. fakat 

Ctiki Kugan ve kaynana 
di evlendikten sonra bir milyon lira· 
yı bulup vermeye çalışmaktadır. Eski 
çocuk artistin. kaz.ancı olarak iddia 
ettiği bu parayı şimdiye kadar neye 
Jstemediği hakkındaki suali de bu şe 
kilde izah etmek kabildir. Fakat Ce
ki Kugan annesinin bu iddiasına şid· 
detle itiraz etmektedir. 

193•1 te, Santa Klara kollejindcn, içki 
yüzUnden koğulduğu öğrenilmiştir. O 
zamanlar artistin hatırı için gizle.nen ~ki Kugan'ın annesini \'e. üvey ~a

basını dava ettiği ve bir mıly?n tıra 
kadar bir para istediği malumdur. 
bava Holivud mahkemesinde devanı 
eltn~ktedir ve çok meraklı bir safha
~·a . gırrniştir: ~ 

1 
Ccki Kugnnın annesi, bu par..ayı ~g-

~na ·vcimeye mer.bur olmadıgını ıd
dıa ettiği gibi Ccki l{uganın, ka)''lla· 
n_ası tarafınd;n teavik edildiğini ile-

bu sırrı bugün mahkeme huzurunda 
kendisi de itiraf etmiştir. Fakat, o
nun iddiasına göre, kendisine içki içi-

ren ve onu sarhoş eden babasıdır. 
(Cekinin babası ondan bir sene sonra 
bir otomobil kazasında ölmüştür.) 
Ceki Kugan o gündenbcri ağzına bir 
damla içki koymadığını söylüyor. 

it J ı tayyareyi baş aşağı, üzerinde uçmak-

Pariste geçen gün çok heyecanlı bir ta bulunduğu denizin sularına eok
ka.za olmuş, hayvanat bahçesinde bir muştur. Tayyare suya dalarken ken· 
adam ayıların arasında parçalanmak disi de atlamış ve yüzerek sahile çık· 
tehlikesi atlatmı~ır. mıştır. 

Hy-.•anat b::ı.hçesin.de ayılarm bu· O sırada, tayyarenin alev alev yaıı-
lunduğu yer bir çukurdur. Orada makta ~ldu~u?u gören bir fotoğrafçı 
hayvanlar, ağır vUcutları ile, yukarı da makınesını hazırlamıı;, ve tayyar tırmanıp çıkamazlar ve seyirciler on- ~ _denize dalarken bu resmi çek ~ 
hırı yukardan rahat rahat seyreder_ mıştır. 
l~. =Af,d~::==:~-~lı::;:::=.===:::======= ı . amm çıg ğmı duyanlar da de şte, o gün, seyicilerden biri, aşağı \ koşuyorlar ve uk rhal 
bakarken muvazenesini kaybederek, kat, ad~ ku~a anlıyorlar. Fa-
ayılann arasına dilşUyor. Hayvanlar, hırdan biı·i za . adan evvel, ayı· 
kendilerine yiyecek atılmış gibi, der. yor. Adamca-;~lının kolunu kopan
hal adamın üzerine hUcum ediyorlar. la atlatıyQr. g bu kazayı bu kadar-

.fi Garip bir 
beden 

harekeli 
Almanyada ni

, şanlı kızlan ev 
kadınlığına alıt· 

. tıran mektepler. 
· den sonra. yine 

genç kızlar için 
jimnastik mek· 
tepleri açılmıtur· 
Burada yeni bir 
tarı.da beden ha· 
reketleri yaptı -
rılmaktadır· 

rı .. • ..,,, ~ 
:Besurrnektcdir. Onun iddia.sına gore. 
k tti Grebl'ln annesi. Ccki J{ugan.a 
.ıZinı böyle b'.t rUk bir para mukabı· 
lınde k" KU • 
g v~reccğıni soylemiş, Ce 

1 
. 

Diğer taraftan muhakeme esnasın. 
da Ceki Kugan hakkında yeni bazı 
şeyler öğrenmek kabil olmu§ ve bu 
arada "çocuğun,. bir sırrı meydana 

çıkmıştır. 

Ceki'nin mazisi tetkik edilirken 

Davada henüz bir karar verilme -
miştir. Fakat Cekinin istediği ı mil
yon lirayı alacağı Umid edilmektedir. 

Bunlar arum
da başm Uzerlııe, 
muntazam bir te
kilde kesilmlı ka
lın ve kıaa. bir di
rek alarak dolat
mak gibi yeni ve 
garib bir numara 
da vardır. Bu ha. 
reketin kadın vU· 
cuduna lbmı olan 
güzelliği tem.in et 
tiği iddia olunu • 
yor. 

an da, bu parayı vaadetıniştir. şu:n-
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Japonlar Çinliler 
karşısında mütemadi 

hezimetlere uğrayorlar 
Çinliler çete harplerile Japon 

kuvvetlerini hırpahyorlar 
Londra, 10 (A.A.) - Japon tayya

releri d:in Kantonu bombardıman etıniş 
!erdir. tayyareler, taaruzlanru F..lek· 
trilr fabrikası ile su fabrikası üzerine 
teksif etmişlerdir. ancak attıklerı bom· 
balar, münhasıran kalabalrk mahalleler
deki hususi meskenleri tahrip etmiştir. 

Hastaneler yaralılarla doludur. 
Diğer tarafdan dün Fransu kilise • 

ıinin bombard:ma!U esnasında ölenlerin 
miktannın alt.ımp bulduğu 1lildiril • 
mektcdir. 

Çin erkanı harbiyesi tarafın.dan ve
rilen Çin haberlerine göre, Kiukiang,ın 
cenubundaki Çin mevzilerine taarruz 
eden japon kuvvetleri salı günü mu· 
kabil taarruza ıcçen Çin hiıcum kıta. 
lan tarafından geri püskürülmüşlcr-

4ir. 
Yangue'nin §imal aahilinde pddetli 

muharebeler devam etmektedir. Son 
günler zarfında vuku bulan kanlı çar
pışmalar esnasında Japonlar takn"'ben 
5000 kip kaybetmi§'erdir. 

Şefo'ya karşı yapılan ı:cce taarruzun
dan sonra Şantung eyaletinde çete mu
harebeleri ehemmiyet keııpetmi1tir. 
Şcfo'da bulunan Japon kıtalanna ya -
pılan ani bir baskın ilzcrinc dört sa· 
at devameden bir mücadeleden sonra 40 
dan fazla japon öldürülmüş ve çinlilcr 
80 tüfenk, ikihafif makineli, 12 zrrhlı 
otomobil ve mühim mikdarda harp mal
zemesi iğtinam etmişlerdir. 

Diğer bir Çin müfrezesi Tsingtao' 
nun garbında Kiaoşov istikametinde 
Kiaoşov-tsinan şimendüfer hattı üze -
rindcn ilerlemektedir. Şimdi kiaoşov' 
un cenubun.da muharebeler devam et
mekterir. 

Eğlence yerlerinde 
ihtikar kontrolu 

neden yapılamıyor? 
Tasdikli listeler ancak resmi elblsell me
m!Jrlar Jı(6r0Unnce meydana çıkarılmukta 

Ellence yerlerile plaj ve çalgılı gazino- ~sbette tenzfüit yapılması takarrür et
Jann vergilerinde yapılan tenzilattan miş ve e ki fiyat listeleri belediye ikti. 
IOllra bunların fiyat listelerinde de ayni sat müdürlüğünce bu esas dahilinde de. 

Hünkar yo!unda~ 
bir eşe!< yarışı 

_.- BQ§tarafı 7 incıae 

bakıyordu. Neticede birinciliği kap· 
tırdıktan sonra biz de ister istemez 
ikinciliği kabullendik. 

Hünkinuynun koruluğuna girdiğim 
~akit şaşırdım bldmı .• Küçük bir ağaç 

ğiştirilınişti. Belediye iki ha(tadanberi 
Belediye zabıtası vasıtasile, bilhassa bu 
gibi yerlerin çok kalabalık olduiu pazar 
günleri buraları sıkı bir kontrole tabi. tut.. 
maktadır .. Fakat §imdiye kadar konulan 
§elde muhalif esaslı bir hareket tesbit e.. 
dilememi~tir. Halbuki belediyeve listele. 
rin halka doğru ,gösterilmediği. fiyat lis. 
telerinin asılmadığı, fazla ücret almdıiı 
§Cklinde birçok şikayetler vaki olmakta
dır. Fakat belediye zabıtası memurlan 
bu yerlere gidince her §eyi yerli yerinde 
görmektedirler. 

altmda ilifilecek bir yer bile bulmak ka· 
bil deiildi. Aıağıdalri meydan, yukan. 
da.ki sedler yığın yığın insan dolu~u. ~hayet bu işin sırrı anla~rmştır. B&

lcdiye zabıtası memurlan teftişe resmi 
Ortadaki büyü'k havuzun içi bir kavun 

elbise ile gittiklerinden ve esasen her 
lrarpuz meıheıini andınyordu. 

iplere bağlannuı kavun karpuzlar, 
bm gibi suyun içine sallandınlmışlar, 
mfutuluyordu. Buradakilerin ekseri-

aini orta yaşta kirr.selı:r teşkil ediyor
du. Gençlerin neden rağbet etmcdiii 

malOm, çünkü güzel tabiat cennetinde, 
cu yok, yalnız su vardı. 

Buradan ıonra dolaştığım diğer au· 
larda da vaziyet ayni idi. 

Sarıyer ve Bilyükderenin bir hususi. 
yeti de gerek burada cturanlann ve ge
rene tstanbuldan gezmeğe g~lenlerin 
üpm Ozeri gcniı sahil yolundaki pi
yuada buluımasıdır. Büyükdere, San. 

yer arasında bu yol her gün ve bilhas
•pazar aqamlan çok kalabalık olu-
yor. 

Sulardan buraya indiğim zaman şa

tzrdrm, kaldım. Sulara, plaja ve bilmem 

daha ne.relere dağılan halk şimdi ayııl 

mıntakanm memurlan tanıldığından me 
murlar görününce listeler meydana çık. 
maktadır. 

Bu halin önüne geçmtk için kontroliln 
sivil mmıurlar vasrtasile yapılması d~ 
nülmektedir. 

yerde toplanmıı ıeziniyorlardı. 

Yolun civarındaki bütün bahçe ve 
gazinolar hıncahınç doluydu. BilyUlr. 
dere is'kclcsinc kadar yilrOyerek geldf.. 

ğim vakit, bir vapurun hemen kalkmak 

üzere olduğunu görerek derhal binijim. 
Bu güzel yerlerden bayle erken d5ıı -
mek olmuyor aına ne yaparsınız?. lçim 
iııtemiye istemiye, ve g8zilm arkada kal 
dığı halde iıterlm beni bir an evvol 
şehre dönmeğc mecbur ediyorldu. Va
purumuı iılıcleden blktılı aınan ta. 

bilde toplanan binlerde halk el ve men 
dil aalbyor "' buralırm bir ıUnlilk mi
safiri bialeri. ~turluyordu. 

11 Ağustos Per,embe akeamından Ulbaren ._ 

HER AKŞAM 
Fran91z StDdyolarının fark fllm 11ldlze 

TUNUSLU ' 

FiLFiLA SAMiYE 
ve bOyUk mu~ımniye 

F ATHiYE KAHiREYi 
KENDi SAZ HEYETiLE 

TAKSiM BELEDiYE 
.BAHÇE~i ALATURt<A KıSM Nl>A 

--··-----. Tele*on : 4377& ~ 
__. Bu ak,am aaal 10 da SUAD 1 VE pllJında .._ 

1 ~~~d ~ar~ ~nsa!':' a~e!! ~P!! İae'! 1 

Kısa flaberler 
IÇ~ı<UI::: 

• İstanbul deniz kumandanı Mahmut 
do.nanmada ba~ bir vazifeye alınarak 
yerine albay Mehmet tayin edilmi~tir. 

• !zmir sergisi münasebetile İstanbul. 
dan tayyare seferleri yapılmasına karar 
ftJi!mi~. tzrnirdeki tayyare istasyonu 
henüz bitmediğinden bu seferler bu sene 
yapılamıyacaktır. 

• Liman nizamnamesi üzerindeki mü. 
zakerelere devam edilerek dün de tica. 
ret odasında bir toplantı yapılını~tır .. 

• Geliboluda karaya oturan lnailiz va .. 
puru gemi kurtarma şirketi tarafından 
yüzdürülmüştür. 

• "Sl!c:.,, vapurunda, "Trak.,da olduğu 
gibi, yolcuların oturabileceği yerleri ço
laltmak için bazı tadillt yapılmasına 

başlanmıştır. 

• Şirketihayriyenin Hasköy fabrikala. 
nnda inşa edilen vapurlann 3 ncüsü olan 
17 numaralı araba \'apurunun dün tec. 
rübeleri yapılmı5tır. • 

•Hava tehlik~nden korunma komis. 
yonu dün de toplanım~. korunma komu. 
tanlıiı talimatı tatbik için komisyonun 
tevsiine karar vmlmi~r. 

• SilAhtarala ile Kemerburgaz arasın.. 
daki yolun yeniden inpsı dün müteahhi. 
de ihale edilmiştir. Birkaç ıüne kadar 
~aata ba~anacaktır. 

•Yol veqisinemukabil bedena-1 çalı~ 
catlar 15 eylQlden itibaren ~icedilecek
tir. 

•Yük tapma işlerinin bir elden ida:~ 
fÇin belediye tarafından yapılan tetkikata 
devam edilmelctedir. l§}erin, belediyen·n 
de i~rak edeceli bir §İrkete terki d~a
nülmekteclir. 

• Otomobillerin senelik muayene!ine 
ayın on beşinden itı'baren bqlanacaktır. 
O zamana kadar 1Qf6rlerin belediye fen 
heyetine müracaatla sıra numarası olma. 
lan lazımdır .. 

• Amballlj için ithal ~ihraç edilen 
mallar hakkındaki yeni gümrük karan. 
na göre bu gibi malların ithali ile ihraa 
arasındaki müddet l sene olarak tesbit 
edilmiştir. Yalnız. yerli malların ihraa. 
na yarayan ambalaj eşyası iki seneye ka. 
dar ihraç edilebilir. 

• Cumhurivet bayranu ~likleri için 
inhisar idaresi renkli fişekler hazırla. 

maktadır. 

• Köy okuma odaları için bastırılacak 
kitaplar Maarif vekaleti tarafından ha. 
zırlanmaktadır. Okuma odalanndq.ki lü· 
zumsuz kitaplar da kaldırılacaktır. 

· • Maliye vekaleti tef tis heyeti reisi Rüş 
tü dün Ankaradan §ehrimize gelmi~tir. 
Burada bazı işlerle meşgul olacaktır. 

• İstanbul ilk tedrisat kadrosu ve mü 
fettişlerin terfi listesinin bir kısmı hazır. 
lanmıştır. Bu arada be§ ilk tedrisat mü.. 
fettişi Maarif müdürü olmaktadır. 

•Cuma &ünü ıii7.el sana'lar akademi
sinde Sovyet fotolraf serıisi açllacakttr •• 

• Ba~vekil Y eşilköy çocuk kampına 
bir sandık §eker yollamıştır. Diler tcıraf. 
tan, ba~ekilin çocuk kamplarım gezme
si beklenmektedir. 

• Galata kulesinin etrafmın açtlması. 
na karar verilmiştir. Karaköy meydanın
dan da Kuledil:ine bir yol açılacak"ttr. 

• lzmir sergisinin tenvirat planını ha. 
zırlayan Holandalı mühendis dün şehri. 
miıe gelmiştir. Mühendis evvelce de yaz 
dtlımıı gibi, lımire giderek plAnın tat. 
blkatına neıartt edecektir. 

DIŞARDA: 

• Fransada Galibyadaki Alp manevra. 
tan Liyon askeri valisi ıeneral TuSıOtun 
kumandası altında dütı ba§lamı§tır. U. 
ınumi erklnıharbiye reisi general Ga. 
melen ve bir çQ)c eenebt ataşemiliteder 

bu manevralarda ham bulunmu~ardır. 
• Yugoslavya münakallt nazın, Zag. 

reb, Belgrad ve NiJ ~a saatte 110 
kilometreden fula mesafe katedecek o. 
tomotrisler isletmek tasavvurundadır. 
Bu suretle Zagreb ile Niş arasındaki me· 
saf e hemen hemen yarzya indirilmi1 ola.. 
caktır. 

• Evening Standard gazetesi, halihazır. 
da BerJ!nde bulunmakta olan Lord Al. 
len Of HOrtvudun Almanyadaki ikame
ti esnasında, nasyonal • sosyalist fırka
sının ba,Iıca erkAnı ile görüşecelini bu 
babtald istihbanı.tma atfen yazmaktadır. 

• Fransu hariciye naım Bonne, Al
manyanm Parla bilyilk elçisi Kont Yon 
Vtlçekden Avrupa vaziyeti etraf mda gö
rüpnek \bere kendisini gelip görmesini 
rica etmiıtir. Kont Von Velçek dün öğ
leye doğru hariciye mıaretine gelerek 
Bonneye mül~ olmu~tur. SalMıiyettar 
mahafilda temin edil~ine göre, yapılan 
fikir teatisi umum! plln dahlllnde kal. 

---------------·--------------
Japonların şehrimiz· 

deki ·toplanllsı 
Ankara, 9 (A.A.) - Ulua gazetesi 1 

yarınki nüSha::ıında. (ıır olan toplan. 
tı) başlığı altında şu fıkrayı nevet. 
mektedir: 

"Birkaç gün evvel gazeteler yazdı, 
alakadarlar anlattı: Istanbulda Ja-
pon sefaretinde diplomatlar toplanı
yor, deniyor ki, bu toplantmm hede. 
fi iktisadi bazı meseleleri halletmek. 
tir. Iktısndi meselelerin hallinde mü
tehassısların fikir ve mUtaleaaının 
manasını anlamak mUmkllndllr. Fa
kat iktısadi meselelerı halletmek is. 
tiyenler arasında atqemiliterlerin 
de bulunduğu görülüyor. Manufln p 
ıırdığı nokta budur: Urtıaadl mesele 
ile askeri ihtisas nasıl elelele verebl. 
liyor? Şümulü henüz meçhulUmUz o
lan bu içtimalann son günlerde gizli 
kaldığını da ip.ret edelim. 

Biz Türkler, misafirperveriz. Mem 
leketimbe yalnız dostların değil, her 
kesin gelip bizi görmelerini. yeni ha
yatımızı yakından tanmıalarmı iste. 
riz. Gil7.el İstanbul seması altında yaz 
günleri ve yaz akpmlan cidden bedL 

&la.rla bafbaka kalmaktır. Fakat gü. 
r.el TUrkiyenln his b!r kÖ§eei bir ya
bancı politikanın teneffüs edeceği yer 
değildir. 

Cilnıhuriyet tarihinin bir faslını 

Türk ve Sovyet dostluğunun sami • 
miyeti ve kuvveti teşkil etmekte<lir. 
Japonya için de hislerimiz iyidir. Za. 
ten bizim hiç bir dostluğumuz yoktur 
kı, münhasır olsun, ancak Uzak Şark· 
tan başlıyar:ı.k geniş sahalarda mü
cadele tertibi yapanlar, öyle sanıyo. 
rum, ne Balkan antantı, ne de 88.da. 
bat paktı memleketlerinde kendileri 
lçiiı iat.inat noktuı bulamıyacaklar

dır. 

Gerek Balkan, gerek Sidabat pak
u mensupları için bu hususta aa.lMıi. 
yetle söz söylemek kendilerine aittir. 
Faka.t ısrarla aöyliyelim ki, Cümhu • 
riyet 'l'Urkfyesl asta Sovyet aleyhtarı 
bir tertibin beelfi olmıyacaktır. Hü
Jdllnetin bu halcik ti nasıl lf ade et
tiğini bilmiyoruz. Fakat biz TUrk ef. 
kln umumiyeeine tercüman oluyo • 
ruz.,. 

Sovyet - Japon ihtilatı 
_... Başlara/• 1 ınade 

Çir· leı. merkezt Hankeu olan milstah 
kem hattın müdafaasına hazırlana dur
sunlar, gelen haberler Yangçe nehrinde. 
ki Japon filotilWanmn ve Çindeki bilttın 
Japon kuvvetlerinin pr1d Çine d~ 
sfiratle çekilmekte o1duklanm bildiri. 
yor. 

Berlin ve Romadan cevap çıkmaymca. 
Japon sefırleri bu iki müttefik payitaht. 
taki hariciye namlarını %iyaret edip bir 
Rus - Japon harbi karşısında AI.manya 
ile ltalyanm takınacağı tavrı sormuşlar· 

dır. Son telgraf haberlerindm Alman ha
riciye nazın von Ribbentropun ''h!diseyi 
mevziileştirmek,, tavsiyesinde bulundu. 
ğu anlaşı1ıyor. Ron:ıadan h~üz bir ha.. 
ber aksetmemesine ralmen kont Çiyano.. 
nun da buna benzer ljİr cevap vermiş ol 
duğu tahmin edilebilir. Zira ltalya ile 
Almanya artık, talilerini sulh yollarında 
tecrübeye aımetmişe benziyorlar. 

Diğer taraftan Rus - Japon harp cep
hesinin gittik;e geni~ediğıi &örülüyor. 
Bu cephede harekat eV\·elA baskm ~ 
linde yapılırken §İmdi i~in süngüye ka
dar dayandığı bildiriliyor. Bu hal iki ta.. 
rafın ne sarp bir kin Ye nefretle biribirl
ne saldırmakta olduiuna delllet etmek· 
tedir. Her ne kadar Japan hariciye nazı
n Rusya ile dost geçinmek niyetinde ol
du~nu ısrarla söylemekte ise de Hankeu 
önünden çekilen ve irk~p merkezlerine 
doğru yollanan Japon kuv\·etlerinin sür· 
atle Mançuya gönderildi~ tahmin edile. 
bilir. Japonlar diplomatik müzakerelerle 
i~i savsaklayarak Mançuda bilyük bir ta. 
arruz ordusu teksif etmek ve hiç beklen
medik bir anda şimalden Habarovska ve 
garptan §<lrkt Çin demiryolu hattınm 
transsiberiren ile birl~ti~i şebekeye 
hücum etmek de iste.mis olabilirler. Bu 
takdi~de merkezi meşhur Viladivostok o
lan sahil villyeti ile orta Sibiryanm 0-
raldaki büyük sanayi merkczlerile irtiba. 
tı kesilmiı olar.aktır. 
Rusların da meseleyi yeşil masa ba~ 

da halledebileceklerine inanmadıkları 
söylenebilir. Hldise akabinde mOstace
len Moskovaya davet edilmiş cılan müsta
kil şark orduları başkumandanı marqa.l 
Bluherin cepheye avdeti buna delildir. 

Almanya ve ltalyadan fazla bir aksüla
mel çıkmaması Londra ve Pari!ten de 
herhangi bir diplomatik müdahale gel. 
memesi Moskovayı daha ''i:ı:'aç ~d .. 
hareketlere teşvik ttmiş gibidir. 

Japonlan en çok yoran şey Rus hava 

mış ve sırf haberle~me mahiyetinde bu. 
lunnm~tur. 

• Alman borsalarında Alman eshamın.. 
da yeniden yüzde 5 nisbetinde bir ten~ 
zül kaydedıilmi~tir. 

• Bulgaristanda ba§vekalet kalemi. 
mahsus müdürü Dimitri Radek, Parise 
bir sefir tayin edilinceye kadar ıneıkQr 
sefaret maslahatgüzarh~ma tayin edil • 
miJtir. 

• Fransız hariciye nazın BoMe, son 
zamanlarda müdafaa .roksek konseyine 
aza ta}'in edilen !abık prk orduları ha' 
kumandanı orgeneral Huntzigeri kabul 
eylemlıtir. 

kuvvetıericir .. Esasen kafi miktarda u. 
çaktan mahnun bulunan hava ord\!su 
mühim bir kuvveti Çinde bırakmağa mec 
bur olduiu i~ Kore. Mançu. Şarkt Si
biryada hava Mkimiyeti tamamile Rusla 
nn elinde gibidir. 

''Bugiln gelen son haberleri oku. 
yunuz:,. 
Bombardıman 
I.ondra.10 Korecle Yuki kasabasından 

Rôytere bildirildiiine göre. muhasamat 
başladığuıdanbeıi ıindye kadar görül. 
memiş bir ~iddette yapılan Sovyet bom. 
bardımanlan neticesinde Çankuftung 
köyü dün akşam yanmağa başlamıştır. 

Moskovadan gelen haberlere göre Sov
yet topçuları Japonların cenahlarına ha.
kim vaıiyettedirler. 

DQmei ajansının bildirqiğine göre, bu 
sabah 14 Sovyct tayyaresi; Çar.lrufeng 
ve Şatsaopingdeki Japon mevzilerine üç 
kere hücumda bulunmuş ve Sovyet top. 
çusu da bu mevzileri durmadan döğmüş.. 
tür. 

Diler taraf tan Kore dahilinde bir tren 
bombardmwıa tabi tutulmu~ ve bu bom 
bardıman mühim zayiata sebebiyet ver. 
iniştir. Korenin şimal kısınında yangın 
bombalan, bir çok ormanlarda şiddetli 
y~~ınlar doğurmuştur. 

Japon harbiye nezaretinin bir trbli
iinde deniliyor ki: '~ce Sovyet krtala
rmm el bombalarile yaptıkları şiddetli 

hücumlardan sonra. bu sabah saat 7 de 
Çankuftnıddd Japon ve Sovyet hatları, 
biribirleıtne çok yakm bir mesafede bu
lunmaktadır ... 
Japonların Çindeo ~.ektikleri 
aıkerler 
Hankov, 10 (A.A.) - Japonlar Man.. 

çuriye takviye kıtalan ıönderm~e de. 
vam etmektedirler. Çank.Kufeng htdise. 
ei üztorine bir Japon fırkası cenupta Şan
t\lng hududundan çekilerek Man~se 
aevkodilmck ünre T'Singtaoda gemiye ir
kip edilmiıtir. 
~pincdo <le bir çok kıtalar geri alı

narak ıimcmdiferle Mançurl~ gönderil
mi~tir. 

Peiping Japon garnizonunun me\'cudu 
hal!lıwrda iki bin ki~den ibarettir. 

'#ahudiler 
Bir ltalyao gazetesinin verdrği 

h11bere göre 

Yunanistana 
ahnmıyacak 

ltalyanca "Messa.ccero" gazetesi 
Viyana.dan aldığı su haberi neşret

mektedir: 
"Atinada.n bildirildiğine göre, Yu· 

un hU dllneti hariçten ya.Pudilerin 
memlekete girmesini mene karar ver. 
mı,tır. Bu karar yalnız Yunanistan& 
yedepıek için geleCf k yahudiler 
hakkında defildir, kısa bir müddet 
kılmak 1~ ıelecek yalıudi seyyah· 
1ar da ısıemlekete almmıya.caktır!,. 

( 
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Şeh1r mel<tupları 

Londra dünganırı en ışıksız 
. . , ' şehrı ımış · 

Gürültü 
rnücade 

• 
1 

d Bu sis arabacılarla şoförleri sinir-

L 
O:--:DRANlN sisi çok meşhur u:~zan muharrirlerin çok hoşuna gider. 

lendirir. Fakat zabıta romanı ) 1 nnı istedikleri gif)i kaçırırlar. 

Çünk
. b . . . f d derek kahraman a il u sısten ıstı a e e . . d ğu halde yeryUzünün en fena ışıklan. 

Fakat Londra şehri böyle çok sıslı 01 u 20 metrede bir elektrik feneri '-ardır. 
dırılan şehridir. Ana caddelerde :al~ız ir Fenersiz sokaklar da az denilmiye. 

Bu işte b ·ııün lstanbullular Belediye 
elele çalışmalıdırlar 

ile 

lç sokaklarda bu mesafe daha se) rekle§ · 

cek kadardır. 

Altına hücum . 
. k ,•ı}arında yeni bir altın madem damarı 

C ENUBl Afrikada, Baal nehrı \ tre murabbaı bir saha dahilinde 
keşfedilmi5tir. Bu maden SOOalkı_ob~elan insanlar bir gün fakir olarak 

b 1 ak d B 
. d toprak c: u ı o . . 

u unm ta ır. u cıvar a rak ı-alkmıc;lardır Bu altın madenımn 
· b h engin ola " ~ · uyumuşlar ve ertec;ı sa. a z tan bu mıntakaya doğru yola çık. 

keşfi haberi üzerine !Jirçok altın arayıcı 
mıştır .. 

Bir kumarbaz oyunda 
ta/onunu kal}velli ! 

pan B t"slava yolunda pantalonsuz dolaşan bir 

rakmıyorlar. Onun için erkenden gel
dik b" yle ... 

- Peki ama, sabahlan saat 8 den 
evvel böyle gürültü etmeye nasıl ce
saret ediyorsunuz. .. Siz yasaktan an· 
lamaz mısınız. bekleyin dedim, saat 8 
olsun, odunları o zaman boşaltın! 

Bu münaknşa devam ederken, ara
banın odunları da tamamen kapının 
önüne yığılmıştı. Herif lakayt bir o
m uz silkti ve bize daha fnzla bir şey 
söylemeden nrabnsmı çekti, gitti. 

Sabah karanlığında. uykularından 
kalkan diğer komşular gibi biz de 
kendi kendimize bir hayli söylendik
ten sonra, hiç olmazsa saat sekiz bu. 
çuğa kadar biraz istirahat edelim de 
yip. yine yataklarımıza yattık. Fa -J ANDAIU\1A~AR :ı-ag~~ :U ~dam bütün parasını kumarda kaybet. 

adamı tevkıf etrnışl:r~ : talonunu kumara koyduğunu, onu da 
. ld ~ k anmak umıdıle pan .. d ·ı . . mı5 o ugunu, az . . tr kumarbaz hapishaneye gon erı mıştır. 

kaybettiğini izah etmıştır. Bu harare 
1 

Şehirdeki gıirıiltü membalarından, el arabalan kat henüz aradan 25 dakika geçme
den, başka bir gürültü kulaklarnntzı 
tırmalamağa başladı. 

Gi ömleli oqnarkef!-. . " Y. L 
1 

şehrinde Hanrih Venkler ttsmınde bır tuc. 

Ç EKOSLO\' AK'ı'. A-~~da e ~~ladıkları birçok arkadaşlarla beraber Gi. 
cann çocukları cı . . 

1 
On yaşında bir kilçiik kızın başına bir do. 

yömteli oynamağ~ karar 'erı~er ~·a;ındaki o~lu eski bir tüfekle domatese ni
mates korlar ve tuccar~~~n atl~r patlamaz acı bir ses işitilfr. Ku~un kızca. 
şan alarak at~ ed~r. Sı P .!';tir. Kız ölür, aktör çocuk kaçar, fakat saklan. 
fızın tam kalbıne ısabet ctmı~ 
dığı.ormanda tabii bulunur. 

Deniz kazası ve taggarele.r . 
\ 'SADA Boynor Regi banyolannda yıkanan halk geçen ~un, ~ır 

F ,'{.al. ~.,h"t olmuc:lardır. O civarda uçan bir harp tayyaresı, sahıle 
,. caya l»""'ı "' . . - . . · feci bir sandalın devrilmiş olduğunu ve içerısınde bulunan uç ın· 

bır rrıl mesa e ı kl ·· ·· d h l dalın kenarlarına tutunarak yüzmeğe ça ı~tı · arım gorur \"e er a 
sanın c;an 
telsiz telgrafla Boynor ~hrine haber verir. . .. .. 

Polis bir kano otomobille iki balıkçı göndenr. Balıkçılar ters donmuş ka. 

yığın ctrnfmda ~ üzmeğe çalı~an üç zavallıyı kurtarırlar. 

şişe mantarları 
tahdidi 

Alrnanyada 
sarfiyatının 

Belediye ve zabıta nekadar uğraşır
sa uğraşsın, bizim ııehri gürültüden 
kurtarmak kabil olmıyacak galiba! 

Son :z.ıımanlarda bunca tedbir alın
dı. Hatta kaza yapmak tehlikesi art-
ması karşısında dahi gürültü etme· 
sinler diye otomobillerin, klfikson çal-

maları yasak edildi. Çöp arabalarına, 
lastik takılması için çareler arandı ve 

ilh .. ilh. 

Fakat şehrin gürültüsü yine hep o 

gürültü!. .. 

lstanbultm başka bir gürıiltü mtmbaı 

Bu gürültüye alıeıktık. Çöp araba
sı sokağın çöplerini topluyordu. Za -
ten çok dalgın olmadığımız sabahlar, 
bu gürültüden uyanmağa alı§Inıştık. 
Başımı knldırıp saate baktım. Tam 
altıyı beş geçiyordu ... 

Hemen bir Hihavle çekip yine yata
ğa uzandım ... Biraz dalmışım, kaç da
kika sUrdü, bilmiyorum. Fakat başka 
bir tangırtı ve zil sesleriyle tekrar 
gözlerimi açtım. Saat henüz yediyi 
bulmamı§tı. Bu seferki gürültüyü ya
p:msa, bizim komşulara süt getiren 
siltçünün güğümleri ile çaldığı kapı. 
lr.rın zilleriydi... 

Müthiş uyku sersemi olmuştum. 
Yatağımdan fırlayıp soğuk bir duş al
dıktan sonra l:\'1cak sinirlerim yatıştı 
ve kafam ye~e geldi •. 

Burada §unu da ilave edeyim ki, 
benim evim Beyoğlunun en büyük ve 
merkezi sokaklarından birinde, yani 
tam manasiyle gözönUndedir. Bizim 

u,ıAN iktisat vekaleti 1937 senesi i~eri~inde ~~a~}:ara _?·~·~ A mark kıymetinde 48 ~lyon ton mantar ıthal edıldığı~ı gorm~~tur. 
. 

1 1936 
'-"Jlı içerisinde 4 milyon mark kıymetınde 33 mılyon 

Halbukı A manya ~ 
ton şişe mantarı al.mış~ı. . . h·ekaleti mantar sarfiyatının azaltılması için 

Bu rakamlar üzennev ıktısa t.ır Bunun tçin zeytinyağı, boya. 
bir takım tedbırler alınaga lU:~m gorm~~ al ·!arla kapatılmasını emretmiştir. 
verr.ık şışelerinin mantarla degıl ta~ta k~p v~ Fran adan aldığı mantar mik. 
Bu suretle Almanyanın İspanya. _Forte ız 
tannın azalacağı ümit eclilmektedır. 

Dün sabah yataktan deli gibi fırla· 
dım. Bizim sokakta müthiş bir patır
tı vardı. Komşu apartımanlardan 
birkaçı yıkılıyor sandım. Taş dökUl· 

mesini andıran gürültü devam edi -
yor, arada da biribiriyle münakaşa. 
eden erkek sesleri duyuluyordu. BU. 
tUn bizLm ev ve bUtUn eokaktaki Ji
ğer evlerde oturan komşular kalk· 
mışlar, başlarını pencereden uzata -
ra.k ne olduğunu anlamaya çalışıyor-

lardı. 

Ben de ayni hareketi yapınca hır
sımdan bUtün kan beynim~ çıktı .. 

Patırtı, odun yUklü bir arabadan 
geliyordu .. Hemen başımı çevirip ma· 
sanın üzerir.de duran sa.ate baktım, 
henüz altı bile oıma.ını~tı. Sokaktaki 
araba, getirdiği odunları ayni gürül
tü ile pervasızca boşaltmakta devam 
ediyordu· Bu sırada. komşulardan bi. 
ri bUtUn hiddetiyle haykırdı: 

Arabanın sahibi ,.e iki hamal, bi· ı 
ribirleriyle avaz avaz konuşmalarına 
devam ederek, bizim komşunun söz -
}erine kulak bile asmadılar, işlerine 
devam ettiler. Fakat bu sefer kom - ı 
şunun karısı, kocasının sözlerini var 
kuvvetiyle tekrar etti ve bir de teh· 
dit savurdu: 

sokakta bu kadar gürilltü yapılabil· 
dileten sonra, gözönünden uzak ma -
hallelerde İstanbulluların gürültü ve 
patırtıdan neler çektiğini artık varın 
kıyas edin.. 

Gürültüyle mücadele hiç şüphe yok 
ki bir şehrin en mühim sıhhat işle
rinden biridir. Belediye bunu bildiği 
için gürültü mcnbalarına karşı ilanı 
harb etmiş bulunuyor. 

Elektrikli bisikletler 
- Şimdi sizi polise vereceğim ... 
O zaman. arabacı müstehzi bir ta

vırla başını çevirdi: 

Fnlmt bu büyük isin hallini yalnız 
belediyeden beklemek hem insafsız -
lık, hem de manasızlık olur. . bi!';ik\et m r klıları ara mda dedikodu. 

H 
0l !\: }) \'dan gelen bır ~mber,--' t"r· Amsterdamda bir mühendis e. 

bebıyet verııııŞ ı · 
ıarın uyanmasına _se • n ıhtira beratı almı~tır. 

lektrikle hareket eder bı ıkletıe: ~f k Jektr k motoru otuz kilo ağırlığında 
Yalnız. bı~ikletlere yeşlt!~tı:• ece f~la buluyorlar. Çünkü motosiklet mo. 

· · B" "klet meraklıları bu mıktarı 

- Hey, arabacı efendiler, deli mi
siniz yahu!. .. Sabah karanlığında bü· 
tün mahalleyi ayağa kr:.~lırıyorsunuz. 
Nedir o gUrültUnUz?! .. 

- Hanım, hanım, diye söylendi. 
1stedığin yere şikayet et. Bu kadar 
erken kalkmak bizim de hoı;umuza 

gitmiyor ama, ne yapalım saat 7 ol. 
du mu bizim arabaları köprüden bı-

Gürültüden kurtulmak için bütün 
İstanbulluların belediye ile el ele ve
rip çalışması Hlznndır. 

ımış .. ısı - lı-ı 10 l· ıl C::ın ıa::. n dcğıldi . 
tı e,ınn·.ır · -NUMARALI 

Yabancı bunun ne bir aşk ve ne __ de 
şahsi bir kinle alfıkası olmadığını soy· 

iKA l 
Şişman ecnebi. genç kızın arzusunu 

yerine getirmek için kartını uzattı. 
Lüsycn kartı aldıktan sonra: 

ledi ve şunu ilftve etti: . . 
- Vatanın selameti, menfaati ıçın 

- da ha -gizlice çah§anlardan, bu ugur h 
yatlarını tehlikeye koyanlardan ba • 
solunduğunu hiç işittiniz mi? . . 

_ Ah! evet .. anladım. Siz "İkıncı 
bUro" (1) ya mensupsunuz. Ben, c~· 
susluk teşkilatımıza dair pek az b~r 
şey biliyorum dersem yalan söylemış 
olmam. Bütün bildiklerim, sinemada 
gördüklerimden ibaret. Çok heyecan-

lı ... 
- Siz, muhtelif memleketler casus· 

ları arasında mücadelelerin bir sah· 
nesine §ahid oldunuz. Bizi takip eden 
o üç kişi, yabancı bir devlete mensu~ 
casuslardır. Bunların, benim çehtemı 
görmemeleri lazımdı. Bunun için kaç· 
tım. Vazifemiz güç ve bazan pek teh· 
likelidir. Çok defalar hileye mUraca· 
at etmek, kaçmak mecburiyetindeyiz. 
Eğer ben, kaçmayıp da onlara muka· 
beleye, onlarla boy ölçüşmeye kalkış· 
~ı olsaydım, hiç şüphe yok ki beni 
olJUrcceklcrdi. Fakat, tesadüf yardım 
etti. Tam zamanında otomobilinizle 
hend -in yanında durdunuz. Bu sa.ye. 

de hayatımı kurtarabildim. Sözlerime 
inanıyorsunuz, değil mi? §U halde ri· 
ca ederim, bana yemin ediniz. bunıan 
kiınaeye aöylemiyeceksiniz.. 

_ Babama, ni§anlıma da mı? 1 
_ :Evet, ne babanıza, ve ne de ni-

§8.nlınıza. söylemiyeceksiniz. Bu. ara· 

da 
bir sır olarak kalacak. Bunu, 

roız ef" 
b banızın veya nieanlmızın ş~ ın • d:n şüphe ettiğim için söylemıyorum. 
ouşmanlarımız çok kurn~z, çok ~uv -

tl
. adamlardır. Ufak bır boşbogaz • 

ve 1 • • Itüst ed b"l" 
k b·· tun işlerimızı a e ı ır. 

Iı u . ed" k. _ 
0 

halde yemın ıyorum, ımse-

ye söylemiyeceğim ... 
_ Teşekkilr ederim, matmazel. .. 
Otomobil Parise yaklaşıyordu. Ya. 

·a kaldırımları, işlerinden dönen. öğ. 
ie yemeği icin evlerine, lokantalara 
giden işçilerle doluydu. 

Lüsyen sordu: 
_ Beni nereye götüreceksiniz? Ba-

bam \"C nieaıılım yemeğe beklerler. 
Nnsyon meydanında oturuyorum. 
V ktinde e\'e gitmem lazım. 

a_ Merak etmeyiniz, Parise girer 
ırmez inece 'im, maalesef hızlı git
~ck kabil değil. Yol kamyonlarla, o-

tobü terle dolu ... 
Yabancı sözUnü bitiremedi. Arka • 

d sUratle gelen bUyük bir otomobil, 
; urluğa oiddetle çarptıktan 

ZABITA 
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sonra durdu. ' 1 
LUsyen, arkadaşının renginin sa -

rardığmı, gördU. Ve büyük otomobil· 
dekilerin, Or.i ormanından çıkan, ar
kalarından silah atanlar olduğunu 

anladı. 
Bunlar, kestirme yollardan Fransız 

ajanının bulunduğu otomobili yaka • 
lamaya muvaffak olmuşlardı. Ve kas
ten çamurluğuna çarpıp devirmişler· 
di. 
Kazayı görenler otomobilin yanma 

toplandılar. Yola devama imkan yok· 
tu. Fransız memuru bunu anladı. Ça
murluğu muayene etmek behanesiyle 
otomobilden indi. 

BUyUk otomobildekiler de yere in
diler. İçlerinden biri, oldukça düzgün 
bir fransızcayla genç kızdan özUr di
ledi. Lüsyen, arkadaşının bunlara yü
zünü göstermek istemediğini anladı. 

Ona yardım etmek istedi: 
- Beis yok, dedi. Ehemmiyetsiz 

bir şey. Tazmine değmez. .. 
- Hayır! matmazel, Mrarınız ney. 

sc mutlaka ödemek isterim. 
Arkadaşları da, "İkinci bUro,, me-

murwıun yüzUnU çalıaıY.or • 

lardı. 
- Acele işimiz olduğunu söyledim. 

Nişanlım da gazete idarehanesine git 
mek mecburiyetinde. Lfıtien otomobi
linizi biraz yan:ı alınız da yolumuza 
devam edelim ... 

- Ya? ... Mösyö nişanlınız mı? ka
zaya sebeb olduğum için kendisinden 
özUr dilemek ve tazminat vermek is· 
terim ... 

Cüzdanından üç yüz frank çıkara· 
rak ilave etti: 

- Buyurunuz mösyö, üç yüz frank. 
Artık ikinci büro memurunun doğ

rulması lfizımgeliyordu. Lüsyen, ken. 
disini kol undan çekti: 

- Sevgilim, dedi. Bunu kabul et, 
gidelim. Babam bizi bekler. Merakta 
bırakmıyn.lım. 

- Doğru, hakkınız var. Fakat oto
mobil sizin. Kabul veya reddetmek 
size dü3er ... 

Otomobile bindi. LUsyen, parayı al
dı: 

- Teşekkür ederim, dedi. Fakat 
babamın bu tazminatI az veya {;Ok 
bulması ihtimaline kareı sif.den bir 
kartuuzı isUyebillr mil.im? 

- Ben, dedi. Polroy fabrikası baş· 
mühendisinin kızı Lüsyen Bartel'im. 
Nişanlım bir gazetecidir. Fakat, me -
rak etmeyiniz, bu kazayı gazeteye ya
zacak değildir. Haydi, Jak, çabuk sür, 
gidelim. 

Genç kız, Fransız memurunun ya. 
nına oturdu. Kapıyı kapadı. Ve üç a

damı tebessümle selamladı. Hareket 

ettiler. Lilsyen, bir aralık arka cam
dan baktı: 

- Bizi takib ediyorlar. Lakin bu 

kalabalıkta korkmanıza mahal yoktur 
sanırım. 

- Şüphesiz hayır! ... Yalnız, direk· 
siyonu tekrar ele almak için hazır 
bulununuz. Bir viraja gelir gelmez i
necek ve kaybolacağım ... 

- Peki... 
- Tekrar teşekkür ederim, matına-

zel Bartel... Beni nişanlınız olarak 
takdjm etmekle büyük bir dirayet ve 
soğukkanlılık gösterdiniz. Bu, düş -
mnnlarımızı Ra5ırtacnk. Benim ismi • 
mi bilmekle beraber, şimdiye kadar 
yüzümü görmemişlerdi. Haydi, hazır 
olunuz, matmazel .. Seyrüsefer memu
ru otomobillere 'dur" iş~retini verdı. 

l&ntu Var) 



'IJ,acı şda: 

Gazeteciler takımı! 
ı-H~~;!ii~!!:;;;~s~OOOHHHH 

Çe oslovakya 
ls\1eçi 6 - 2 yendi . 

Deniz bayramı 
Ulu Tann kem nazardan saklaaın, mat 1 

buat tn.'kmu aldı yÜrüdü. Nasıl alıb yÜ. 

riimesin? Geçen yıl Galatasaray taka. 
ütlerini (1 ·0), bu sene c:!e lstan'bulııpor 
müteknidlcrini (3-1) ve yepyeni cici 
fcnnalarile Beykoz mütekaidlerini (7. 
1) gibi büyük bir farkla yendiler,. 

Şimdi de HilD.l ve Süleymaniye müte 
kaidlerile ynpacakları maçların hazır
lıklarile me§gul, Sirkeci ile Ankara cad
desi arasında hergün ko§ar adnn mekik 
dokuyorlar,. 

Kazandığı galibiyetlerin neı'esile ser 
mest bir hale gelen namağlub taknnın 
değerli kaptanı İzmir Fuan münasdbe. 
tile lzmir gazetecilerini maça davet edi· 
yor, lzmirli refikJcrimiz kabul ederler
se lbu temas Eylülde Fuann açık bulun
duğu münas~b bir zamanda Alsancak 
anhasındn yapılacak. 

Vefa tekaütlerilcKırrruzı ·Beyaz gaze
teai .münteıibleri de kendi aralannda teı· 
kn ettikleri takımla biribirlec"ine mey
dan okuyorlar. 
Eğer iş bu hızla devam ederse lik tnaç

lanna bile ginneğe kalkı§acaklar galiba. 
Fakat •.• Galibiyet adedini attığı goller 

sayısına çıkannağa çah~n matbuat takı· 
mmın kazandığı lhaklı galibiyetleri çeke· 
miyenlcr türcıniye, sağdan soldan sesler 
çıkmağa başladı. Tutan 300 kiloluk iki 
heybetli bekin müdafaa ettiği matbuat 
takımı kalesine en yakın mesafelerden 
bile gol a tılamadığını görenler u. 
zaldan palavra aavunnağa b aıla. 
dılar. Maamafih hemen §UDU da 
ilave edelim ki matbuat takımında 

kilosu yüksek bir hayli arkadaı mevcud 
bulundugunn göre bunlan çekmekte müş· 
küldür. 

Bu seslere kulak verilecek olursa ıun· 
lan duymak müm.lıün: 

-"Ömründe Futbol oynamamıı bir 
kaç kİ§inin sın eğlenerek vakit geçirmek 
İçin yaptıldan oyuna maç bile denmez ve 
bundan bahsetmcğe bile değmez. 

Nedir nzi~m o sütunlar dolusu yazılar., 
Yani bu sözlerle ht:anbul gazetelerinde 
spor muharrirliği yapan bu değerli arka· 
daılann güya spordan ve bilhassa Fut· 
holden anlamadıktan tebarüz ettirilmek 
istenmekte ve gnzetelet"de apor yazısı 

ftını<SJnDteıre(ğle : __ _. ................ .. 

yazanlann, spor tenkidi yapanlann spor 
da pek o kadar bilgileri olmadığı efknn 
umumiyeye jurnal edilmek istenilmek. 
tcdir. 

Bu havadisi duyunca son derece sinir
lenen gazetemizin Bisiklet muhabiri he
men bisikletine atlayarak arkada§lann 
mensub oldukları Kulübleri dolaşmış 

ve Kulüb kütüklerinden alelacele top· 
layabildiği malumab aaatte 95 kilo. 
metroluk müthiş bir sür,atle matbaamı 
za ulaıtınnııtır. 

Arkadaıımızın tanzim ettiği aşagıdaki 
listeye nazaran takımda yer almıı olan 
arkala§lardan bir kısmının federe kulüb 
lere mcnsub ve T.S.K. İstanbul Bölge· 
since müseccel idmancılarcbn, bir kısmı· 
nın federe Kulüblere :mensub olduktan 
halde Bölgece müseccel olmayan spor· 
culardan ve diğer bir ikııminın da §ehri· 
mizin bazı gayri federe l<ulul>lerine men 
sub futbolculardan müteşekkil olduğu 
meydana çıkıyor. 
32,Ahmed Adem Göğdün (Kasımpa· 

§8) 42, Ercümend Rifat (Galatasaray} 
91, Besim Ömer Ko~lay (Galatasaray) 

377, Ulvi Y ena] (Güneş) 659, Sedad 
(Fenerbahçe) 909, Refik Osman Top 
(Be§ikta§) 1120, Sazi Tezcan (Güneş) 
1612, Fuat (Galatasaray) Salahaddin 
'foto, 2510 (G.S.) 3023, Ali (Bcylerbe· 
yi) 4512, Murad Kaya (Ortaköy) 6491 
izzet Muhittin Apak (Galatasaray) Os· 
man Münir Kutnak (G.S.) Ercüment 
(Bakırköy istiklal) Osman Kavrak (A· 
kın Spor) 

içlerinde senelerce mcıin topun ar 
kasından koımu§, Atletizm pistinin de
par yerinde hareket işretini heyecanla 
beklemi§, Milli Futbol ve Atletizm ta· 
kımlcrımızda yer almış, memleketimin 
enebi diyarlarda temsil elmiş, yıllarca 
hakemJik yapmış, teıkilabn muhtelif ta 
baknlannda vazife almı§ buluron lbu ar. 
kadaşl:ın spor.dan anlamamazlıkta itti. 
ham etmek bilmem ki ne derece doğru. 
tdur? 
ve gülünç olmaz mı? 
Şunu da söylemeyi unutmryalım ki 

bu işi ciddiye nlan herhalde gazeteci. 
ler desildir. 

E .. R. 

B ynelmi el At etizm 
karşılaşması 

Avrupada bir turne yapmakta olan ı 
Amerikalı ntletlerin iştirakiyle lngil
tercdc Port.mutta tertip edilen atle • 
tizm müsabakalarının teknik neticele. 
;ri şunlardır: 

100 METRE: 
1 - Ellcrbee (Birlc§ik Amerika) 

10,4 saniye. 
200 METRE: 
1 - Zefrey (B. A.) 21,1 saniye. 
400METRE: 
1-Alman Harbig, 47 saniye. (Al· 

manya rekoru). 2 - Hovels (B. A.) 
47,4 saniye. 

800 Ml!.'v:r'RE: 

1 - Morion (B. A.) 1 dakika 35,l 
saniye. 

1500 :METRE: 
l - Rideni (B. A.). 3 dakika 56,8 

saniye. 
110 METRE MANİALI: 
1 - Alman Rumpman, 14,6 saniye. 
4 X 100 BAYRAK YARIŞI: 
1 - Birleşik Amerika. 40,6 saniye. 

2 - Almanya. 41,8 saniye. 

l1JKSEK ATLAMA: 
1 - Martins, 1,95 metre. 
GOLLE ATMA: 
1 - tzaisov (B. A.) 15,65 metre. 
ÇEKİÇ ATMA: 
1 - Hayn, 57,20 metre. 
C1R1D ATMA: 
1 - Soper (B. A.). 56,87 metre. 

Altılar muhte i i 
Üçilneü ekzersiz 
maçı bu hafta 

yapılacak 
Futhol Ajanlığından: 
Altı kulüp muhtelitinin üçüncü ek. 

zersiz maçı 13/8/1938 cumartesi günü 
saat 17 de Beykoz çayırında yapılacak. 
tır. 

Aşağıda adları yazılı futbolcuların 

futbol levazımlarile birlikte saat 15,30 
da hazır bulunmaları lüzumu tebliğ olu
nur. 

Beykoz.dan: Safa, Bahadir, Şahap, 

Turban, Sadettin, Kemal, Gazanfer. 
Süleyınaniycden: Ruhi, Daniş, ibra. 

him. 
Vefadan: Muhteşem, Hüsevin. Mu. 

vahhit. 
Hilatden: Hakkı, ilhan. 
Topkapıdan: Haydar. 

Bu senenin ilk beynelmilel futbol 
maçı bu hafta Stokholmde 20000 se
yirci önünde 1sveçle Çekoslovakya 
milli futbol takımları arasında yapıl· 
mıştır. 

Moda deniz klübünün tertip ettiği 
bayramın programı tesbit edildi 

Çok seri cereyan eden bu müsaba
kada Çekoslovakya on biri hakim bir 
oyun çıkararak İsveçlileri ikiye knrşı 
al tı goJle mnğ!Ub etmişlerdir. 

Üç senedenberi Moda deniz klUbü 
tarafından tertib edilmekte olan de • 
niz bayramlarının bu sene de 14 a . 
ğustosta yapılacağını evvelce haber 
vermiştik. 

Deniz bayramının bu defn • her 

Kadın --

Fransayln !talya kadm atletizm milli takımlarının karşılaştığını ve müsa
bakanın bir puvan farkla Fransızlar ta rafından kazanıldığını yaunıştık. Son 
gelen Fransız gazeteleri bu müsabakanın resimleriyle doludur. Biz bu resimler 
aras.ında yukarki dört enstantaneyi seç tik. 

Bu enstantanelerin birisinde ltalya nlarm en gözde kndın atleti gülleci 
Grossinin gülleyi 10 metre 5'1 santime savuruşunu, diğerlerindeyse, bu kadar 
mühim bir müsabakaya çıkmadan evve 1 bile, kadın atletlerin, tuvalet yapmak 
merakından nasıl vazgeçemediklerini görüyorsunuz. .. 

Alttaki resimde ise, müsabakalar arasında, tarafeynin en iyi atletlerinden 
ikisi, stadın sessiz bir köşesinde dini enirken görülmektedir. 

Fransız gazeteleri, kadın atletlerinin zaferinden bahsederken. "aferin kız
larımıza erkeklerin yapamadığını yaptılar, Fransız atletizminin şerefini kur
tardılar,, diyorlar. 

zamanki gibi - kusursuz olmasını te
min için bir komite aylardan.beri ça· 
lışınaktaydı. Bu komitenin hazırla -
dığı müsabakaların programı §Udur: 

Saat Mesafe 
10,30 birlik klasik tekneler 1600 
10,50 iki çifte klasik tekneler 1600 
11,15 Dörtlük klasik tekneler 

(müptediler) 1600 
11,40 iki çifte klft.sik tekneler 

(kadınlar) 800 
12 den 13 e kadar öğle tatili yapı· 

lacaktır. 

13,15 Şarpi yarışları. 
14 profesyoneller arasında çifte 

alamanalar. 1400 
14.25 Dörtlük kl§.sik tekneler (ka 

dmlar) 1800 
14,45 su üzerinde kayak 1600 
15 Kırk kişilik donanma. i§k&m· 

pavyalan 1600 

15,30 altı çifte kanca başlan 
16 can kurtaran sandallar 1800 
16,30 yüzme mUsabakaları (ama-

törler) 400 
17 tahlisiye sandalları (Anadolu, 

Rumeli) 800 
17,30 dörtlük klasik tekneler (kı· 

demliler) 1600 
18 tahlisiye manevraları. 
Yarış sahasında hepsi numaralı 

olmak üzere altı kalkış altı da dönU§ 
şamandırası bulunacak, her tekne 
hangi şamandıradan kalkarsa yrırıeı 
ayni şamandırada bitirecektir. Depar 
şamandıradaki kamçıları serdümen • 
ler tutacaklar, tutmadan yarışa giren 
ler, müsabaka esnasında çaparız ve • 
renler ve dönüş şamandırasını san • 
cakta bırakıp dönmiyenler diskalify~ 
edileceklerdir. 

Yarış sahasında altı duba olduğu 

için, müsabakaya girenler altıdan faz 
la olursa iki kategoriye ayrılacaklar
dır. 

Yarışları idare edecek heyetin rei
si Amiral Şükrü Okan, umumi kati
bi de Müfid Necdettir. 

Deniz bayramındaki müsabakaları 
idare edecek hakemler de şunlardır: 

Ahmet Fetgeri, KB.mil Etem, Vitol 
Artur, Sıdkı, Zeki Riza, Necmeddin 
'Erol, Vitol Reci, Said Salalıaddin, 
Hikmet Üstündağ, Şazi Tezcan, Ziya. 
kaptan, Behzad, Riza Sueri. 

Almanya bisiklet 
şampiyonluğu 

Almanya bisiklet eampiyonluğu 
müsabaka.lan Nurenbergde pist üze. 
rinde ve yüz kilometre mesafede ya.· 
pılmış ve bu enteresan yarıeı on dört 
bin meraklı takip etmiştir. Alınan 

teknik neticeler ~nlardır: 
1- Valter Loman, 2 saat 30 daki. 

ka 43 saniye. 
2 - Metze, 30 metre farkla. 
3 - Şön, 50 metre farkla. 
4 - Şincller, 120 metre farkla, 
5 - Lcuer, 180 metre farkla. 
6 - Merkens, 560 metre farkla. 
7 - Hil, Hil, 970 metre farkla.. 
8 - Krever, 1950 metre farkla. 

IJavet 
Vefa ldmanyurdundan: 
11/8/ 938 tarihine rasthyan perşem.. 

be günü saat 18 de Yurd merkezimiz. 
de kaptan seçimi yapılacaktır. Faal spor 
cuların gelmeleri ehemmiyetle rica o. 
lunur. 

Be§İktaş jimnastik kulübünden: 

Futbol antremanlarına 11/8/938 per. 
şembe gününden itibaren başlanılaca. 

ğmdan A, B ve genç takım futbolcu. 
larının eskisi gibi antrenman gUn ve 
saatlerinde stadda bulunmalarını dile. 
rim.. 



Ticarette Amerikan• zekiısı ·' 
Bir sigara şırkell 
satışlarını arttırrr:ak için• 

bilmece tertip etti 

.. 

MDsabakaya iki milyon kişi 
girmiş, cevapları ancak 800 
kız tasolf edebilmiştir. Sarıyer ve Bü11ükderede _!!.!!~/ eğlenilir? 

1 .. Hünkar yolunda 
bir eşek yarışı ı 

Genç bayan sesıeınıycırdu: ~avım, kendinize va 
eşeğnnıze glYıvennyoırsaınız yarışımıza 

uşttlrak edlDnDz R 
Tunaya bakarak " Mavi 
Tuna" yı yaratan Ştravs 
B<>ö-aziçinı görseydi na
sıl 

0

nir vals bestelerdi? 

. 11 ug"'raşan kızlardan bir kısmı 
Bilmece cevaplarını tasnı e 

KUçüklüğümdenberi, Boğaziçinde, 
Sarıyer ve BUyükdereyi çok severim •• 
Boğazın her tarafı dünyada bir eşi daha 
bu1unmıyacak güzelliklere maliktir. Fa. 
kat bence bu iki yerin bambaşka husu· 
siyetleri vardır. Karadenizden kopup 
gelen ba'kir ve bol oksijenli rüzgarlann 
ilk uğrak yerleri bu kıyılardır. Boğazın 
en lezzetli ve seşitli sulan buralarda 
toplanmıştır ve nihayet en güzel balık· 
lar da bu sahillerde çıkar. 

Amerikanuı en me§hur tiltiln şirketle
rinden biri olan ''Old Gold sigaraları., l 
şirketinin son birkaç sene zarfında sa. 
tıışlan bir hayli dilşmüştil. Şirket buna 

bir çare aramış \'C n<'ticede şlındiyc ka· 
dar misline tesadllf edilmemiş. garib b~ 

b' ilk bır 
usule başvunnu tur. Şirket u~ 
bilmece serisi tertib etmiş, bunların 
hepsini doğru halledecek birinciye 100 

bin dolar, onu takib edecek 999 kişiye 
aledderccat ~ine 100.000 dolar ki ceman 
iki ilz bin dolar milkı\fat ortaya koy· 

~t BlrincJve yüz bin dolar gibi ol· 
muş ur. J • 

dukc;a mühim bir servet sayılacak bır 
mükafat verileceği ilfın edılinc<' , bilme· 

ce Amcrlkada umumi bir aliı.ka uynn • 
~ Gelen ce\'abları tasnü etmek 
mWılm bir aıeaele teıkU etmiş, ılrket 

adedi milyonları bulan dosyalan tanzim 
ve tasnif için tam 800 kız istihdamına 

mecbur kalmıştır. 

Şirket Amerikanın en meşhur bilmece 
tertib edicisi olan Mister Gregory Harts 
viki de bu iş için gayet büyük bir aylık 
mukabilinde nngaje ctrni tir. 

llk defn ol::ırak 90 bilmE'CC nC'şrcdil • 
mlş, müsabakaya iştirak <'den iki mil)on 

kişıden 54.000 j bir nevi elek teşkil eden 
bu bilmecclcıi hatasız halletmişt!· Bu 

~4.000 kl'liye 90 ar tane bilmeceli. k~rl• 
katilr dağıtılmış, ve bu kariktilrlerın ıfa. 
de ettiği manayı bir hafta zarfında bu· 

)arak şirkete bildirmeleri kendilerinden 
istenmiştir. Bu, ikinci seri bilme : 
celeri 5 ıooo kişiden ancak . ~00 '. 
halledebilmiş, onun Uzerine bir Uc;unclı 

. 1 d hn ··Ucudn gelirilml 15eri karıkatur r :ı .. • 
tir. Bu üçüncU imtihan müsa~ık~arın l 
adedini ancak sekiz bine indir~~ilmıştir. 
Old Gold şirketi iki milyon musabık a-

00 k' inin rasmdan seçilen bu güzide 80 ış . 
hemen hemen her bllmrce~ l halledebı . 
lecnğini dU-,UnmUş \'e bu müsabıkların 
herbirlnin ''Old Gold'' müsabakası dola· 
yı~i) le "Old Gold'' şirketinin kendi mu· 

hitinde kazandığı şöhretten bahseden 
bir )azı yazmasını istemiştir. Bö)lelikle 
enelcc sadece bilmece halli için iş~ 
girişmiş olanlar bir de edebi kudretlerı· 
ne mUracaata mcbur kalmışlardır. 

Husabakanın birincisi ı•e ikincisi, kazan
dıkları çeklcrı gosteriyorlar. 

30000 dolarlık ikinci mükiı.fatı, bilm~~ 
cc hallini kendine iş edinmiş olan :Mıs 
Ziınmennan adında bir eczacı yamağr 
kız kazanmıştır. 

''Old gold sigaraları,. şirketi ortaya 
koyduı";ru mükafatlardan başka bu işi çe· 
vırmek için tamam iki milyon dolar sar .. 
retmiştir. Maamafih şirket bu masrafını 
pek kısa ibr zamanda fazlasiyle çıkart • 
ınağa başlamıştır. Çünkil Old Gold siga. 
ralarınm satışı birdenbire yüzde yetmiş 

artmıştır 

Bu bilmece müsabakası Amerikanın'•--·--·--=-----· bırc;ok ~erlerinde yeni bir tic.aret uyan• ı•z O W 17 b 
dırmışlır. Bazı şehirlerde bilmeceleri~ 
do3nJ cevablannı göSterdiği iddia edi· 
len broşürler satrlınağa başlamıştır. Bu 

kllçük kltablan satanlar kısa bir zaman
d~ büyilk bir kar temin etmekle beraber 
rnUşterilerine fazla bir istifade temin e. 
d . le dir Çünkil kitabı neşreden-
cmemış r . Uzd d ksanmr 

lf"r bilmecelerin ancak ~ e o 
doğru balledebllmlşlerdir. 

b .. rilk mükafat uzun 
100.000 dolarlık U) f'•ft" ·rt sonra .Aıner ...... 

ve yorucu bir tasnı en 
biti olan Ro • 

donanmasında tayyare za . gin 
. . t• şiındı zen 

dolpb Stagg'a verılını ır. 
adan daha 

SUBAY'ın 
Kaçırdığa kız 

Her genç kızın, her kadmm 

her sevenin okuyacaiı ince, 

içli bir aık romanı 

Büyü~:iere veya Sarıyerde gidilecek, 
gezilecek, cglenilecek yerler o kadar 
soktur ki, insan vapuı~an iskeleye çık. 
tığı zaman, eğer evvelden bir fikri yok. 
sa şaşırır, Hünkara mı, Çırçıra mı, Fın
dık suyuna mı, Kestane suyuna mı, 
Sultan suyuna mı, plaja mı, yahut ta 
canlı canlı tavaya düşen balıkların, a· 
zılı bir i§tiha oyununa kurban oldukları 
lo~talara mı &itı»ell liJıın ıeldiğiıie 
bir türlü 'karar veremez. 

tıte BUyUkderenln ve Sanyerln bat
hca hususiyetleri bunlardır. Fakat ne 
deniniz, yukanda da söylediğim gibi 
çok sevdiğim ve Adeta meftun olduğum 
bu iki yere her sene müteaddit defa 
gittiğim halde bu yıl, geçen pazar gü. 
nüne kadar adımımı atamamı~tım. 

• 
Vapurun güvertesinde bir yer bulup 

ta oturduğum vakit, talihimin her ge
zintide olduğu gibi bu sefer de bana 
güler yüz gösterdiğini gördüm, karşım 
daki ve daha ötedeki iki sırayı genç 
kız ve erkeklerden mürekkep kalabalık 
bir 'kafile doldurmuıtu. 

Çok geçmeden, ellerindeki çalgılarından 
ve kendilerine has olan neş'elerinden 
Rum olduklanru anladığım bu gençler, 
vapurumuz Boğaza doğru ilerlerken, 
ellerindeki mandolinlere iUlveten güzel 
seslerile en yeni ve kıvrak tangoları söy 
liyrek bütün vapur halkını eğlcndime

ı::e başladılar. 

Vapurumuz her iskeleye uğradıkça 

doluyor, yolcular arasında bilahssa git. 
tikçe fazlalaşan dekolte elbiseli bayan· 
lar göze çarpıyordu. Halbuki diğer ta
raftan biz erkekler Boğazın serin 
rUzganna rağmen kapalı yakalar ve a
ğır ceketler içinde buram buram terli. 
yorduk. 

Nihayet, Büyükdereye geldik. He
men vapurun yarısından, fazla yolcusu 
buraya çıktı. Şimdi, geniş sahil yolu ü
zerin:le Büyükdereden Sanyere doğru 
ilerliyordum. 

"Nereye gitsem?.,, diye düşünmeme 
vakit kalmadı. Çiinkü btanbulda yanan 
tutapn vücudumu ancak Boğazın se
rin sularında söndürebilirdim. Esasen 
deniz hamamının önüne gelmiştim, he. 
men içeri girdim. O kadar denize giren 

var ki, bir çok kimseler kabine bulama
yıp ta kıyıda köşede soyunmuşlar. Ben 
de bu şe"lcilde elbiselerimi çıkarıp ma
yomu giymeğe mecbur oldum. Denizin 
üstü adeta kum gibi insan dolu .. 

bir adam olan Stagg donanm af 
iki sene ayrılamıya akt1r. Bu mUk ~ ı .... ı•m .................... ,,, .... ,,, .. , •• 
tna ytlzde o\uz il il )anı 33000 kilsur .,,. z 6S 

bkelenin üstünden suya atılmak 

mUmkün değil, çünkü, birisinin üstüne 
düpek muhakkak. Boğaz gençliği 

çok ta ıakacı cluyor, bakıyorsunuz, bir 
taraf ta bir kaç genç, bir arkadaşlarım 
pantalonu ve ıömleğiyle beraber deni-

lan Yergilere sici ktlr 

DcnWıamamı 

ze itiyorlar, diğer taraftan atlama ku. 
lesinin en üstünden suya atlayan birisi 
de seyirci bay ve bayanları sırsıklanı 
edfyor. 

Boğazın tertemiz ve daima akan ıu· 
lannda, öyle bir kudret var ki insanı 
büyülüyor, bir türlü bu billQr suların 
kucağına atılmaktan bikılmıyor. Saat 
birden banyodan çıktım .. Karnım müt
hiş acıkmış, zil çalıyordu. Sarıyere doğ 
ru yürüdüm. Niyetım, bugün, Boğazın 
bütün tabii zenginliklerinden tama
miyle istifade etmek .. 

• 

mah,erallah... '"" 

Listeye baktım ve yedi sekiz kalem. 
lik bir yere ka.dar gözüme kestirdim; 
buraya bir zarp ipreti koyarak gats~ 

na seslendim. 
- Fazla ıtdip gelmekle hi~ yorul· 

ma !.. Şu iprete kadar olan sırayı top
tan getiriver, arkadan da tatlı bir teY 
unutma ... 

Garson, hiç bir yayret eseri ıöster-
meden uzaklaştı. Anlatılan buraya ı• 
len, herkes, böyle batın sayılır bir ter 
tibi midesine indiriyordu. 

Bu sırada Macar orkestruı Mavltu
nayı çalıyordu. Düşündüm ki, Tunanm 

Canlı balık lokantasının <.lc:niz üstüne 
doğru uzanan geniş taraçasında bir kol. 
tuga gömüldügüm vakit, benim gibi ağ
zının tadına düşkün kalabalık insan 
kafileleri yemekierini yiyorlardı .• 

bulanık, kirli sulanna bakarak ilham alan 
ve bu şaheserini yaratan Ştrauu, Bo. 
ğaza gelip bu billur gibi suların ıınl 

şırıl akışını görseydi, her halde eserine 
başka bir şekil ve isim verirdi. 

Yüzümü Karadenizden esen tatlı rüz· 
gara çevirmiş, dinleniyo11dum ki, eski· 
denberi tanıdıgım, fakat çoktanberi de 
görmediğim bir ermeni garson beni gö 
rünce hemen yanıma geldi ve ermeni 
şivesiyle konuştu: 

- Vay, bayım, zatınızı bu sene ilk 
defa görüyorum, yoksam buralarda de
ğilsiniz mi? Sizin için güzel kuzular a
yırmışımdır •.. ,, 

Hayretle sordum: 
- Hangi kuzulardan bahsediyor

sun? 
- Bayım ağnamamazlıktan geleor

sun? Ne kuzları olacaktır 'ki, elbet te 
derya kuzlraıdır. Burada başka ne ku
zusu çıkar?. 

Evet, söyledikleri doğru idi. Burada 
!denizden canlı canlı çıkanlan talihsiz 
balıklar, hususi ve camdan havuzlar 
içinde biraz daha semirtildikten sonra 
kızgın yağlı tavalarda canlı canlı pişiri. 
liyoı1du. Ve, bu suretle kızartılan bu 
mahlıikların nefasetine de doyum olmu. 
yordu ... 

Bir kaç dakika sonra, bu lezzetli öğ· 
le yemeğini mideye indirirken, Maca
ristanm seçme dilberlerinden müteşek. 
kil orkestranın oynak ve baygın hava
larını dinliyordum. Burada insanın ta
hayyül edebileceği her şey mevcuttu. 

Boğazın en saf havası, en lezzetli su
yu, en güzel manzarası, ve nihayet en 
nefis gıda ve müziki.. 
nefis gıda ve ve müziki .. tnaan muhak 
kak ki hayatının en tatlı yemeğini bura. 
da yiyebilecek .• 

Ilk porsiyonu yedikten sonra ittiham 
daha fazla açılmıttı. 

• • • 
Y emeğjıni yedikten sonra §Öyle bir 

sulara uzanayım, dedim, Hünkir suyu
nun meşhur yokuşunun başına ıelmit
tim ki; bir sürü genç kızın eteklere bİ.· 
nerek yarı§a hazırlandığını gördüm.. 
Bu yokuşu yaya çıkmak değme bal>-. 
yiğitin harcı değildi. Bir tek bot qe'k 
kalmıştı. Ona da ben atladım. Tam bu 
sırada baktım biraz a1inası olduğum bir 
bayan kalabalık bir kafile arasından ba
na sesieniyordu: 

- Bayım, kendinize gilveniyoraamı, 
siz de bizim yarışa igtlrak edinL. 

Hiç tereddüt etmeden bu teklifi ka
bul ettim. Şimdi ıs kadar qek yotruıu 
olanca bızlariyle tırmanmağa bagla&Dlf
lardı. Altımdaki küheylin ( 1) müthif 
bir gey:ii. önceleri hep beraber &idu· 
kcn, bir aralık benimki ileri atılarak, 
diğerlerini geri bırakmağa batladı. Yal 
nız bizim ahbap bayan da hemen arka. 
mızdan takip eöip duruyordu. Yolun 
iki tarafında biriken yayalar cirilldl, 
patırdıdan heyecanlı yanp bincdlyor
lar ve onlar da merakla neticeyi beldi· 

yorlardı. 
Artık yokugun sonuna yaklqmııtım 

ki bizim bayan mahzun mahzun bana 
bakıycr, ve aan'ki elinden birinciliği al
dığım için gözlerinden ateı fqlanyor. 
du. Yaptığım kabalığın farkına bu an
da vardım ve dizginleri kısarak bizim 
bayana yol verdim. 

o. yavaş yavaş yanımdan geçerken, 
eşeğin üstünde bir Jan Dark gururiyte 
kuruluyor ve bana azametli uametli 

(Devamı 4 üncllde) 
~AYGEN 



MEKTEBİ ZİYARET 

/ - t~ efcndim1 burası da tenelfils. 
f&aM-

J ~ 
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1 
- H mıtn geri dön. Bu yol canımı 

sıktı! . 

Muallim Kamil arkadaştan arasında 
(!algınlığı ve köpeğe muhabbetiyle 
me§hurdur. Yemek yerken köpeği ya
ıııbaşında bekler ve masanın dibinde e
fendisinin uzattığ ıyemeği yer. 

Kamil geçen gün bir ziyafete davetli 
idi. Yeme'k esnasında gene daldı. Ya
nı başındaki arkadaşı aöylediği söze 
dikkatini çekmek için Kamilin koluna 
dokundu. Kamil tabağından hemen bir 
kemik parçası alıp kolunun çeldldiği 

tarafa uzatarak söylendi: 
- Acele etme l işte al aana da bir ke

mikl 11 

- Demin nereyı çarptık araba? 

Sebebi var 

Misafir - Ço
cuğunuz maşal -
lalı ne uslu. De
mindenberi ses
siz sedasız oturu
yor. 

Dairei fası de 

Babıali piya • 
sasında damping 
yapan bir muhar
ririn kansı koca
sına sordu: 

- Bütün geoe 
odanda. elektrik 
lambası yandı. Ne 
den? 

- Yazı yazıyo
rum da ondan. 

Ev sahibi kadm 
- Ya? ben far
kında değildim. 

Gene ne kabahat 
yaptın bakayım 

Selma? Sokakta rüzgarın bir muzibliği btl- ... Fakat ayni badi.Be plljda olunca - Neden bu ka· 
dar çok yazıyor -
sun? 

tUn erkek gözlerini zavallı kadının il- b~ını çeviren bile olmaz. 
Yakılacak 

kitRp gibi 
Muharrir - Ya 

zılıı.rım n~ oldu? 
her tarafı nra
dnn bulamadım. 

Çocuk demin kib
ritle oynuyordu, 
eline geçirmi§ de 
yakmıe olmasın? 

zerine çeker .•• 

' - Ne güzel dans edf yorlar değil 

- Elektrik pa
rasını ödiyebil .. l 
mek için! 1 

ffıtslslik 

Muharririn ka
nsı - Amma tu. 
haf sm. Çocuk o
kumak bilmiyor 
ki senin yazını 

yaksın! 
- Edebsiz, utanmazlar! mi?. 

Eczacı reçete -
de gösterilen ilacı 
yapmakla meg -
guldü. lllcm içi.ıı
de gayet cüz'I mlk 
tarda strikn i n 
de bulunduğu i. 
çin bu zehri ecza
cı büyük bir dik
katle hassas tera
zide tarttL ll8.cm 
hazırlanmas ı n ı 

bekliyen ihtiyar 
kadm bu dikka
te sinirlenmişti. 
Söylendi: 

Çocuklar 
orasında 

- Baban ze~ 
'gi . ., n mı. 

- Ne kadar 
'. - Herhalde e
pey zengin. Ağzın 
da o kadar çok al
tın diş var ki ya· 
tarken başı n ı 

bir masaya koy -
maması doğrusu 

ihtiyatsızlık! Gecelik haliyle soyun.mu§ bir kadın... Ayni liadm giyimli olarali •• , 

hasis adamsınız. 
llacı zavallı bir 
dul kadına içire -
ceğiz. Siz.de biraz 
merhamet y o k 
mu? 

Küçük çocuğun rüyası 

~ıram©>ff@n 

mC§l~al~Sl~D lnl<9ial 
Satıcı - Son gelen plaklann hepsini 

çaldım efendim. Eskilerden de çalayım 
mı? Yoksa alacağınızı seçtiniz mi?. 

Kadın - Hayır. Artık lüzumu yok, 
yağmur dindi. 

Bayaj kocasiyle kavga etmiş ve "an
neme gidiyorum,, diye kapıyı vurup 

1 çıkmıştr.u. Fakat bir saat sc-nra geri 
döndü. Kapıyı açnn hizmetçi kıza: 

- Mutfakta üç şişe şarap olacak, 
dedi. Onlardan birisini sofraya getir 
de dönüşüm şerefine beyle beraber içe-

lim. " 
Hizmetçi kız tereddütteydi: 
- Beyefendinin içebileceğini pek 

sanmam efendim. 
- Neden?. 
- Çünkü o gidişinizin şerefine şişe-

lerin ikisini ~oktan içti 1 • 

Meıraı~ e"ttmeK 
- Hayır çocuğum, aana çekiç ver

mem. Çivi mıhlayacağrm diye parmak -
larınr ezersin. 

- Merak etme anne .. Ben çekiçle 
vururken çiviyi kardeşim tutacak. 

Yazısız hikA.Ye: Hayvan mtirebbi.sl 

Yüzme mualiminin rüy0S1. 

( lngilizceclen) 

Çocuğu araba ile ıokağa çrkarmağa 
hazırlanan genç kadm, güzel hizmetçi 
kıza tenbih etti: 

- Dikkat et, çocuğu hiç kimse se
vip öpmesin .• 

- Merak etmeyin efendim. Ben ya
nında oldukça çocuğu öpmek hiç kim
senin aklına bile gelmez 1 •• 

- Ruleti satamadım ama tecrübesini 
yaparken elli kuru~ kazandım. 

kadın ve fare. •• 

MevctYJ<dlu 
vaır mu? 

- Geveze kadınlan mı sevenıiniz? .. 
Yoksa ötekileri mi 1. 

- Hangi ötekiler? Balka türlü ka· 
dın var mı?. 

ÇcculKDtUJk 

- Neye ağlıyorsun çocuğum 7. 
- Ahmet timdi bana tokat vuracak 

ta ondan. •• 
- O halde sen evvel davranıp ona 

tokatı vur. 
- Ben evvelce vurmuştum, şimdi 

sıra onun! .. 

Meserret kıraathanesinde duyulmuş
tur: 

- On sene çalıştıktan sonra benim 
de aklım kesti: Muharrirliğe, romancı
lığa benim kat'iyen istidadım yok . 

- Peki şimdi ne yapacaksın? Mu
harrirlikten çekileceksin tabii.. 

- Yok cannn l Bu en sene zarfında 

artrk meşhur oldum. Şöhretimden isti
fade etmeyeyim mi?. 

Kadın - Mademki öyle ben de anne. 
min yanına gidiyorum. 

Erkek - Aman bekle de yağmur din. 
sin. Bıı havada sokağa çıkamam. Evdf. 
yalnız canım sıkılır. 

- Hizmetçi kızın şu itfaiye neferi ile 
serbestçe görüşmesine müsaade etsek da. 
ha iyi olacak. Üçüncü defadır ki mutfak. 
ta yangın çıkarıyor! 

Uka:ı~ 
Elektrikçi tereddüt ediyordu, çırağı· 

na seslendi: 
- Ahmet turadaki iki telden birini 

tut.. 
Çırak, ustasının emrini yerine getir

di. 
- Bir şey hissetmiyor musun? • 
- Hayır usta. 
Peı..; .. Şimdi hangi telde cereyan ol

duğumı anladım. Sakın öteki teli tuta· 
yım deme, derhal ölilrsün. 

- Sana otomobil alan adamın ismi 
tU!? 

- l'anar, Çetin, Demiray .. 
- tJç kişinin soyadını almış galiba ne 

kadar çok isim .. 
- Hayır bunlar üç ayrı adam! 
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BİR SAADET'in 
Hayalini arıyorum ! 

., ~ŞK. v e HD5 ~OMANI 
Yazan: ~iüseyin Zekı 

• 

- 2 e- A k' f k' 1 k · B mahal hala o es ı a ır semt o ma • 
ecnebi kadın, köşkün içini apaydın- u ' B bi h ·b· lık ~örünce şaşaladı. Sualler sordu. Ce- tan çıknıadıd. .azanH, rk seyyla gkı 

1 0 

v • taraflara gi crım. ay ırma ar, cnuş-
ap olmak üzere Şerif, bu kadını bog· h 'd' d c ' . . malar hemen emen aynı ır: 
u. esedini, derin bir kuyu açarak ıçı· ' · d" k t · 'k · ı rı ·· d . ••piç kurusu, şım ı to a ı yıyece sın 
egom ti, 1 ·• el 
Bu esnada, annesi rahat rahat uyu - Kız Ayşe! Ça~aşır arkılyere surmesed~ 

. . . . pembe teyzenın çocu arına uyma ıye 
Yordu. Sabahleyın, her şeyı yerlı yerın· .. 1 d' kAr· d ı ş··k d kat". defa soy e ım, a a ır, omuz. u -
e, muntazamdı. Toprağın üzerinde çe· ~ k k d b' k · . ran Abla yarın a sama a ar ır aç 

nıent~ r, çıçekler vardı. Şedf annesıne . '. "d" · · · ., b" "b'. · . . .. "k tane kıbrıt o unç verır mısın,.,. 
ır uroş., v~ bır pırlanta bır yuzu d ki "!" 

h 
· . . ' Yanım an geçen çocu ara gu uyo -

edıye cttı. Bu ışten haberi olmıyan . · z· 
h 

rum 
lakin bır şey vermıyorum. ıra, 

ve ya ut ta · 1 ' k' ·· olan • .. mamıy e şerı ıcurm ocu'lclarclan bir tanesini unutsam veya-
anne, mucevherlerini sUkfınetle kullan· ç . . d b' · h 

d 

hut bırın en ırıne az versem, emen 
ı. Fakat on beş gün sonra mide hasta· . k. ı. 1 • 1

1

- d "ld" annelerı tah ıre uaş ar. 
gın an o u. ·r ı B · • d .. .. . ' 'Kafir hen . enım çocugumu ı-
Bahçıvanın ıstı rabı koyu tuttu. Mı- . · k ., Ali h 

;tasa kondug· u ha ben· yayıldı Bir genr tenci yerıne mı oyuyorsun . a a • ~ k "k" on anası da var babası le d d. v ro şu ur, un • 
ız mey ana çıktı. Şerifle evlen ı. e ~- . d 'k bt ? b' k 

1 
da .. Senın sa a ana mı mu acız . " 

ır ız arı oldu· · · d b" ·· - ·· d 

M 
.. · • · k b işte bu ıkı o anın en uyugun e; 
d kT annemle babamın bır yatagı, hasırları uu~an .. Ha'kiki annem ... Fa at u . _ 

esna a, ort~ya ecnebi kadınının ~e ı.ı sökülmüş iki iskemle, aynasından dul 
ıktı. Hanı Şerifi bahçıvanlık vazıfesı- b" d 1 bo d"k··ı ·· h 

k d b
• k kalan ır o ap, yası o u muş, a-

e oyan a am ... Kaybolan ecne ı o. • d f 

d k 
. . h b rap bır konsol var ı .. Arasıra ırsat bu-

ınının ocasıyle, birlikte, pohse a er b k 1 h b ,ealdılar. Şerif fena bir vaziyette kaldı, lup ta u ~nso u açsam, emen ur-
.. ı· ld . · . hk"' Jd . numa ağır bır sabun kokusu çarpardı. 
1<eS ım o u, ıtıraf ettı, ma um o u • . • . öldil Dıger odada: ufak, çarpık, bır masa, 

· benim yatağım, iki mutfak sandalyesi .• 
Tarlada ekin biçerken 'karısının üze· Hepsi bukadardı. Bazan annem "za-

ine yıldırım düştü. Kızını, yani anne· manı saadet., ten bahsederdi. tki kol -
ınıi, uzaktan bir akraba yanına aldı .. tukları varmış. Biri hanım, diğeri bey 

"Katil tohumu,, nu ckutmak lüzum· 
•uz bir şey kanaatinde olduğu için mek icin ... ''O kadar büyüktü ki, hazan iki~iz de bir koltuğa sığardık!,, derdi. 
ıtebe göndermedi, altı yaşında çalıştır - Duvarlar çıplaktı. Yalnız babamın 

rnağa başladı. 

Annem hazan, gazeteyi tersine eline 
alır ve okur gibi yapardı. Annem, on 
altı yaşına basınca. Veli isminde, gUzel 
ıbir delikanlıya rastladı. V eli Bey ta.beli 
tessamıydı. Peşine takıldı ve nihayet 
~vlendi. Bir iki sene sefalet çektiler. 
Günün birinde, Veli, Haydar Bey iı-

..inindeki bir müteahhidin yanında.maaş-
a iJ buldu. Fakat çok içiyordu. En az 

haftada uç defa, eve bulut j?ibi geliyor
du. O tarihte, bir seyyar satıcı da anne
ıtni kafese koymağa çalışıyordu. GQya. 

onu, bu sarhoşun elinden, bu cehennemi 
fıayattan kurtaracaktı. L akin annem na
muslu idi; bundan başka kocasını da 
ıeviyordu. Ve günün birinde annem de 

~çmeğe başladı. . • 
Aradan sayısız günlerin geçtiği haya· 

ltıma, hayatımın romanına baştıycrum. 
O gün ilk defa, sonradan 'lcarım ola

cak kadınla beraber yatmıştım. "Yat· 
:tnıştım, , diyorsam, bu fiile. manası de· 
'iiştirilen, yani zımnen anlatmak isten~n 
!eyi isnad etmek istemiyorum. Zateıı 
hikayemde herkesin "ayıp,, saydığı şey 
'lerdcn eser bulamıyacaksınız. Düşü · 
llüniız ki ben on üç: o, on iki yaşınday
dık. 

Ben zaten daima sevdiğim adamlar 
'}tüzünden ıstırap çektim. Ve bu adam
lar, asta ıstırabımı anlamadılar. 

odasında, kimbilir nereden ele geçirdi-
ği bir tablo vardı ki, günün birinde 
• ihtimal ihtiyaç görüldüğü için satıl -
mıştı ki • ortadan kaybolduğunu gör

müştüm. 

Bir de büyük mangalımız vardı. A
dını "Obur,, koymuştt;tk •. Çünkü hi~ 
kömür dayanmazdı. Halbuki o da be
nim gibi idi: "Ona iştihasına göre ye
y ecek vermezlerdi ki .. 

t.tzerimizdeki odada bir "muhabbet 
dellilı,. oturuyordu. Bu, görünü§lere 
çok dikkat eden ve temiz odasına kat
iyen erkek kabul etmiyen bir kadındı. 
Akşam saat beşte evden çıkar, gece 

tam on ikide dönerdi. Zaten, saati, o
nun gelmesiyle anlardık. Babam: "Sa
at on iki, çocu"klar ! Sıdıka hanım gel
di,, derdi. Komşumuz kat'iyyen boyan · 
mazdı. Onu gören, adeta çok namuslu, 
ciddi l>ir kadın olduguna hükm~derdi. 

Sıdıka hanımın meslegini çok zaman 
sonra öğren:lim. Onu. Beyoğlunda bir 
birahanenin vezı-cd<l''ı V" yahut er· 
keklere şekerlemeler, konyaklar dağı -
tan bir matmazel sanırdım. Aşağı yu -
karı gene böyle değil miydi?. 

Diğer komşularımızdan biı i de, sek· 
sen yedi yaş•ndaki Abdi Efendi: oğlu 
Sabri bey, Sebri Beyin kızı Aliye idi
ler. Şu son ismi yazarken titredim. E
lim tutmadı: iki defa yazmağa mecbur 
oldum. Bununla beraber yazı gene he
men hemen okunmıyacaic derecede .. 

' (Sonrl Var) 

Gördes'te Anarloluda tetkikler 

Hall< geri kal- Akh · 1 1 b. 
mak istemiyor 1 ısar ı ar ır posta 

vuzustu katan binası istiyorlar 
mektep binaları S tamamlanmalıdır osyal, küllUrel ve ekonomik bakımlardan 
Gördes, (Hususi) - Başta Manisa vlU\yel merkezi olabilecek vaziyette 

merkez kazası olduğu halde Manisa- bulunan modern Ak hisara bu günkO 
nın bütün kazalarında, nahiyelerinde bina hiı• ydkışmıyor 
ve köylerinde tam bir kalkınma, can- Y 
lılık vardır. Her tarafta imar hare - \ '\. 

ketlerinin faydalı semereleri görül. 
mekte yeni binalar, mektepler yUksel
mekte, parklar vücuda getirilmekte, 
yol işlerine hızla devam edilmekte -

dir. 
işle böyle bir vilayetin içinde Gör-

des kazası adeta. derin bir uykuya dal 
mış bulunmaktadır. Gördes birçok 
şeylerden mahrumdur. 

:Cir kısım köylerde evvelce inşası
na başlanmış olan köy mektcbleri 
kısmen yüz Ustu kalmıştır. Hattiı. A
raplı mckteb binası çökmüştUr. Ke
za yeni mekteb, yol insanı gibi her
hangi bir hareket görülmemektedir. 

Halbuki Gördes ihmal edilecek bir 
kaza. değildir. Mahsula.ttan geliri ve. 

sair varidatı pek fazladır. Ufak bir 
gayret, Gördesi de vilayetin diğer ka-

zaları arasına sokar, kalkınma da 
belki ön safa bile geçirir .. 

Bıt Binanın Eegen"in tn zengin kazası 'Akhisarrn ·postaha11csi olacalrna ilıtimal 
vcrcbilirmisiniz? 

Mani5?, ~Husu~) - Manisa. do~uz 1 yet kazanın ehenuniyetile mütenasip bir 
kazalı bır vıHlyettır. Fakat manısa vııa- posta binası lazım.. Akhisarlılar sövlü. 

y~tft i~i .:il~yeti.n .b~rleşmcsi~den doğm~ş 1 yorlar: Binanın yam başındaki h~rap 
bır butunlük gıbıdır ... Manısa nasıl bır / kısım da posta idaresine aitmiş. Bina de 
vilftyet merkezi ise onun kazaları arasın.' rinlik itibariyle ve harap kısmı da hesaba 
da da bu haysiyeti ve mülhakatınm ge- katmak suretiyle ccbhe itibariyle oldukca 

yakından me!;igul olmağa vakit bula- nişliği itibarile de ayni ehemniyeti taşı. büyük yer kaplıyor. Bu yerde yeni bir 
caktır. yan bir kaıa vardır: Akhisar. bina yapmak mümkün değil mi ld? Ak 

Gerek iktisadi bakımdan ve gerekse hisarın buna çok ihtiyacı vardır. 

Gördesliler, bu yolda kendilerine 
düşen vazifeleri azimle başarmağa ha 
zırdırlar. Manisayı baştanbaşa yeni -
den kurarcasına imar eden valimiz 
LO.t!i Kırdar elbette Gördeslc daha 

, nüfus ve saha geni§liki bakımından haki -------------

(--v;ta~ d °S ş --- -( katen ikinci b\r (Manisa) sayılan Akhi. SaraıykHyde bu yıl 
sar, Kaymakam Rifat Yenal'ın elinde son mahsul "Ok bere ket il 

ı Diyor ki: 
• iki sene içinde daha fazla ehemmiyet kes. ır 

betti. Kazanın en ufak ihtiyaçları bile Sarayköy, (Hususi) - Mıntaka-
gozden kaçırılmıyor. lyi pek iyi çalışılı. mızda bu yıl zirai vaziyet çok iyidir. 
yor. Ancak güzel Akhisann en gorüriilr Pamuk ve diğer m:Lhsuller gayet ne· 
yerinde basit bir manzara vardır ki fis ve bol yeti§Jlliştir. Geçen sene köy 
can sıkıyor: Posta binası. lillere alınan traktörlerden çok istifa

1 Kuşadahların 
idaresinden 

dlleğl 

posta 
bir 

Kı'§adalılar, sotı zamanlarda posta. 
larmı mımtazaman alamamaktan nııtz 
tariptirlcr. lzmirden KU§adasına haf. 
tada uç posla vardır. Buna 'Tağmen 
Jzmirden postaya verilen bir mektup 
ııç ve hatla dort günden evvel Kuşa.. 
dasına varıp sahibinin eline geçnıez .. 

lzmire Kttşadasından daha uzak o
lan yerler, sabahleyin lzmirdcn posta. 
ya verilen mclıl1lP ve gazetelerini gı1· 
nı'i gimiirıe alabilirlerken, Kıl§adalılar, 
bunları ancak iki gim sonra al1P oku. 
yabi/m(!k/l'.dirler. 
Kuşadal!lrmn bu ilıtiyacını karşıla· 

mak da çok basit ı•c o nisbcttc külfet. 

1
, siz bir iştir: Posta idartsinin hcrgün 

lznıirderı kalkıp Nazilliye kadar giden 

\ 

trene bir memur koyması maksadı te. 
min edebilir. 

KUŞADALI -- -- __________ _, 

Her yanı güzel bir şehirde, şu resimde de edilmiş, bu sene birkaç traktör da
gördüğünüz kötü manzara hiç te h~ git.. ha alınması için teşebbüslere giri~il . 

miror. miştir. 
Ben bu hafta Akhisar'a gittim. Postada Ovanın sulanması hazırlıkları da i-

işim vardı .. Gi~nin önünde bir yığın in- lerlemektedir. Yakında kanal açma 
sanın izdiham 6çinde bekleştiğini gördüm işi mUnakasnya konacaktır. Sulama, 
Daraok bir gişe .. küçücük bir bekleme mıntakamızın bu bereketli toprakla • 
yeri. Bekleme yeri dediğim yer de dara. rının verimini birkaç misline çıkara
cık salondur. Yoksa oturacak. dinlene- caktır. Köylü vaziyetten çok memnun-

cek sıraları olan büyük bir salon degil. dur. 
Bina heyeti umumiye itibariyle basık 

dar ve fenadır. Muhabere ile posta işleri 
bir odanın içine sığınmış. Anlattıkları
na gdre bu bina evvelce daha berbatmış. 
Posta T.T. şefi bay Abbas Günay hayli 
ga)Tet sarfcderek onu bugünkü hale ko. 
yabilmiş.. Bina darlığına rağmen posta 
i~lerinde iyi bir intizam var, herkese 
hoş mm.mele edilerek kolaylık gösterilL 

-0-

yor. 
Fakat bu kafi mi ki? 
Bu bina .ı\khisara hiç de yakışmıyor .. 

Akhisara güzelligile ve nüfusu ile, niha. 

Balıkesirde 50 Halk 
tUrhüsü plô.A-a alı ndı 

Bahke~ir, (Hususi) _ Kültür be.
kanlığmca hnlk türkülerini tesbite 
memur edilen üç kişilik heyet şehri
miroeki tetkikatını bitirmi~tir. He
yet, H~lkevindc bu ic;le meşgul olarak 
muhlelıf halk türkülerini dinlemiş ve 
bunlardan 50 kadarını plftğa al.mı§tır. 
. Heyet bazı türktilcri tesbit etmek 

Ü7Rrc Dursunbeyc gıtmistir~ oradan 
Ankaraya dönecektir. 

Hilalle lımirle İstanbul arasınd b" k 

ı 

Edirne"kapıda bir harap konağın Ü· 

ÇÜncü katındaki iki odada oturuyorduk. 

Göz yaşlarım biraz durunca, gözlerim bana bu mcş-
d

·1 ·ı· saatlerce karyolamın 
um haberi vere:ı uğursuz yazıya ııtı ı, .. 
Üzerinde .cturdum .. Etrafımdakiler bu bakışlardan Sı:leta ur~ · BEN Katil miyim 

Kısa roman 
-2-

t k b f l 
__ , a ır ço sef erlcr '-'ap-

ı , u se er erue günlerim mutfakta b .1 ' se ze ayıklamak balık 

temizlemek, bulaşık yıkamakla gcı-ti Vü d ' • • • • :ıı " cu um yorgun ve 
ter ıçınd-: ıdı, fakat kalbim müsterihti Art k k d' . mu" h tı . . ı en ıme 1§ bul-

? • 
:ıı• aya mı temın e.miştim. Bir çocuk gibi sev· . . d 

di y t ~ • ınç ıçın ey. 
m.. ap ıgım ışte vakıa tecrlibesizdim Fakat h.. il . 

tim vardı C .. .. .. usn nıye-
.Nakleden: Muzaffer ESEN 

tüler, beni çıldırJı, deli oldu sandılar, bir vesile icad eder. ı: 
ojadan çı'cıp gittiler. Yalnız katınca, tıkanıncaya, bayılıncıya 
kadar at>lad·m. 

l lemen ertesi gü~ü Burdura ~oştum. ~nn::nin ~~.zar~~ 
ar.,Jım. Uıı:un harp senelerinde bır defa bıle goremedıgım 
ta t lı esmer vüztl saktıyan topra'darı göz yaşlarımla ıslattım. 

Sonra Bil~ciğc geçtim .• Orada maziyi tekrar yaşama~. 
eski hatıralarımı toplamak, geçmiş zamandan istikbal. için kU'" 
vet almak istiyordum. Heyhat, şehrin üzeriı-do!n bır ~asırı~a 

damıa karşılaştım .. Midemden yükselen açlık isttrabı .o kadar 
korkunc idi ki utanmayı bile unuttum .. Yanına yaklaştım .. 
Hıçkırıklarla dügümlencn ke.,ik cümlelerle bu adamdan sada · 

k 
. an ve gonulden çalışıyordum. Aşçıbaşı benden 

pe memnunı:lu .. 

G~ndüz!eri işten düşünmeğe vakit bulamıyorum. Fakat 
gecelen bü "ld" ğ ·· k'· ~ zu u um oşede uyuyamıyor, hayatta yalnızlı-

ge · m· t Evler baştan başa yıkılmış, tanıdık lar dagılmıştı. 
13 ':r ı. lnı"' kalınıştıın Artık beni memleketime .bab. 

en tam.,men ya - · . . lıyan hi bir sebep yoktu. Bileciği bıraktım. izmıre geçtım. 
y ç k' . beş param yok gibiydi .• Binaenaleyh ne O· 

ka istedim. 
Bu adam halime acıdı .. Beni aldı, bir 'kahveye götür3ü .. Bir 

çay ıs~arladı, ve iki simit aldı .. Sonra acıyan, tatlı bir seslt, 
bana kım olduğumu, ne iş yapabıleceğimi 60rdu .. Size anlnt

tıklarımı, ona da anlattım. 

Kaptan bana: 

gımı,;nncmiı\ olü~~nü düıtünüyor, için için ağlıyordum. 
ylar akıp gıdıyordu .. V e geminin İstanbula bir uğra-

yışında g4m;nin ikinci kamarotu gemiyi bıraktı. gitti.. Beni 

ço~ seven ve himayesini gemiye girdiğim gündenbcri bendC'n 
esırgemeyen kaptan kamarotun yerine koydu. 

ne 
lu aşaına ı~ın 1 b' '. bulmak t".alışmak ihtiyacındaydım. 

rsa olsun alclacc e ır ış • ~ . . . li 1 unutturabilırdı .. 
.- Oğ~um, dedi, bugünde iş bulmak pek zor, ben İstan

bul ıle İzmır arasml:la işliyen Hilal vapurunun kaptanıyım .. 
İstersen s~ni vapuruma alayım. Vapurun aşçısına yardım eder, 

b:ılaşık yıkarsın .. 

İlk giinlcrinde salonda oturan insanlara hizmet etmek, 
k~maralardan sık sık çağınp, insarun hayalinden bile geçmiyen 
bir sürü ecirler veren yolcu1an memnun etmek bana çok 

güç beldi. Fakat insan oğlu neye alışmıyor ki .. Buna lda alı§. 
tım .. İşte ben herkesi memnun etmeğe çalışır, didinirken ha

yatımın ,. i;yu'k vak'ası gelip çattı. 

em belki ,'e çalışmak. acı arımı . . d 1 z ~n değildim.. Terhı~ 
Fakat ra'ısmak ihtıyacın a ya nı . .· d 

1 
:l • • -ıkaracak bır ış arıyor ıı. 

o • ı n an bı.;tt; n gcnc;lik. ekmek parası tıı d f k t !'\. 
Cu lerc·, o;o~ak d ~l:ı~tım. her kapıya baş vur ·u1m: a a 1 . • ı~ 

,; b. · .. altında gemı erın sıra anw-
ı r ış 1 nıla nadım. Günlerce guneş d ı t m HamaJl·k Cı ı k ~ b' yukarı o aş ı .. . . 

., orclcın boyunda bir a•agı, ır 
ct:nrg• ılc ı ıı .:ıldum. Fakat o Ja yoktu. 

Ve b ·r ·· • • gun ... · dola 1 dururken kolun· 
Bır gUn gene kordon boyunda ş p dik tduaunu anladıtım bir 11. 

1 ır~lı ı1Jaretlerden kaptan ° " 

Düşünme..iim bile .. Bana bir iş lazımdı, ve bu iyi ada 
da bana !lir iş teklif ediyordu. Derhal kabul ettim.. m 

Bana o vakit pek büyük görünen Hilal vapuru s" "\ 
·· ··1 İ · UZU C suzu e zm.r limanından ayrıldığı vakit, kendimi ı;s•· . . "unyaya ye-

mden gelmıı 'landıııı, aylardanberi ilk defa olarak yaıadığımt 

duydum. 

İzmirden istanbula Pcfer ediyorduk .. Birinci mevki ka1 
maralanndan birisine bir kadın yolcu vardı. Bütün kamarayı 

yalnız başına işgal eden bir kadın .. Bas kamarot, bu yolcuya 
sok dikkat etmemi emretmiş, ve bana şu tafsilatı vermişti: 

'(Sonu Var). 
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- Zarar yok canım. Herhalde ona 

da bulaşmıştır. Bu sabah "Sarı diş'', 

onun butundan bir külbastılık çıkart
tı. Az. kaldı beni de karıdan edecekti. 
Zarinskaya saldı. Allahtan o tetik 
aavrandı. He.'1len eteğini çıkarttı. O· 
nun ylizüne attı ve soluğu evin içinde 
aldı. "Sarı di§,, elimdeki sopayı gö • 
rUnce yine ormana daldı. Bir daha çı
ka gelirse fena. Senin yolda kayıbın 
var mı? 

- Bir tane. Sürünün en iyisi: Şo -
kum bu sabah halinde bir gayritabii
lik vardı. Sitka Charley'in ki:ipekleri· 
ne saldı. Onlar da onu paramparça et
tiler. Şimdi Sitkanın köpeklerinden 
lkiıl b:ı§ıbog dok.şıyor. Onlar da ku· 
durmu§lar. Eğer bu iein önUne geçe. 
mczsek ilkbaharda. köpek nüfusu e
peyce eksilıni§ olacak. 

- Sade köpek nlifusu değil, insan 
nüfusu da. 

- Yine kimle kim tutU§tu? 
- Betils ile Lon Mokfan aralann-

da mUnakaşa ettiler. Biraz sonra işi 
halletmek için nehrin kenarında bu . 
lU§acaklar. 

Hiklye kısaca ona da anlatıldı. 
Meylmud Kid hemen işe el koydu. O
nun arkada.slarının Ü7.erinde büyi.ık 
tesiri vardı. Hepsi bilAistisna ona ita
at ederdi. O, pHi.nmı, alelacele yaptı, 
arkadaşlarına izah etti. Hepsi plam 
harfiharfine tatbik edeceklerine dair 
ona söz vtrdiler. Şöyle karar vermiş
lerdi: döğtişe m!ni olmıyacaklardı. 
Lakin o §Ckilde bir hattı hareket ta.
kip edeceklerdi ki, onlar o §Crait altın 
da döğü§lllek istemiyeceklerdi. Hayat 
bir kumardı. Onlar binde bir ihtimale 
karşı bütün varlıklarını oynıyan in -
sanlardı. Lakin o bir tek ihtimal el. 
lerinden alındığı vakit oynamaktan 
vazge~klerdi. 

M.üzakereyil her şey satan ve ayni 
zamanda bir toplantı yeri vazifesini 
gören yegane dükk!lnm oturmak için 
ayrılan bir yerinde yapmışlardı. Za -
ten kavga da burada. çıkmıştı. Meyl
mut Kid peykenin arkasındaki ada
ma hitabla: 

- Şurada?! öana en iyi nıanila i
pinden Uç kulaç tart bakalım, dedi. 
Bir parmak kalınlığında olsun. 

Sonra etrafındakilere dönerek: 
- Ortaya öyle bir usul koyacağız 

ki bundan sonrakilere tam bir ders 
ollu.n. 

Meylmut Kid ipi kolunda lt:ı.nganl
lıyarak arkadaşlariyle birlikte dıp.n 
çıktığı vakit döğüşcceklerin birini ha
zırlanmış buldu. 

Bir arkadaşın yab§tlrıcı sözlerine 
karşılık olarak Betils bağırıyordu: 

- Karımı karıştırmaya ne hakkı 
n.rdı! 

O, Lan llokfan'ı beklerken aşağı 
)'U.kan dolaşıyor ve ikide birde asa
bi aaabt: 

- Karımı kanştırmağa ne hakkı 
'V'IZ'dı? diye söyleniyordu. 

Loıı Makfan da oradaki bir avuç in 
~ ~ak yolnnu göstermeğe memur 
edıl.rnış olan rahib Rubo babayla ha
r~retli bir mUnaknşaya dalmıştı. Git. 
gıde yükselen sesiyle: 

- Rubo baba, diyordu, mademki 
kıE.metimde cehennemde yanmak var
mış, varsın vücudum yansın. Cehen
nem ~leriyle kavrulurken kimseye 
kendıme yalancı dedirtmediğimi ha.. 
trrlar da müteselli olurum! Beni tak
dis etmeni istemiyorum, kalbim ra -
hat. 

Bu arada Rubo babanın sakin sesi 
de işitiliyordu: 

- I..on, diyordu, seni arkadaşını 
öldlirm~ eevkeden kalbin değil, gu
rurun. 
~ Lon münakaşayı kısa kesmek için: 

- Rubo baba, dedi, sen Fransızsın 
a.ma zararı yok,. Şansım ters giderse 
benim için bir ayin yapar mısın? 

Rubo ba.ba gülümsedi; artık seai,, 
eıkırtı.91 işitilmiyen nehrin beyaz sine
sinde yilrUyerek uza.kl~tı. Nehrin bo
yunca., bir kızak geçecek kadar bir yol 
açılmıştı. Bu yolun iki yanında yumu. 
pk birer kar duvarı yükseliyordu. 

Herkes biribirinin arkasından, ko
nuomadan ilerliyordu. Ortalarmdaki 
B!ya.h peleriııli rahib bu ufak grup& 
bir cenue ctmaati görünU,ü veriyor-

du. Şimal için sıcak bir kış gilnüydU. 
Gök kurşuni bulutlarla örtülmüş, san
ki yere yakla.ş.mı§ gibiydi. Termomet
redeki civa istenmedik bir irtifaa, sı
fırdan aşağı yediye çıkmıştı. Bu o 
havali için sıkıcı, boğucu bir sıcaktı. 
Gökün üst tabakasında hava yoktu. 
Bulutlar adeta mevhum çivilere asılı 
gibi hareketsiz, muall!kta duruyor -
lar, çabuk başlıyacak bir kar fırtına
sının takarrübünü ilan ediyorlardı. 

Toprak buna aldırmıyor, hazırlamnı -
yor. mevtai uykusunda devam edi. 
yordu. 

Düello için tayin edilen mahalle ge
lindiği vakit Betils, anla§ılan, sessiz 
geçen yolculukta kavgayı tekrar zih-
ninden geçinni§ olacaktı ki: . 

- Karımı işe katmıyacaktı! diye 
söylendi. 

Lem Makfan ise vaziyetten o kadar 
muğberdi ki, ağzından tek bir kelime 
dahi çıkmıyordu. 

İkisi de, kendilerine yapılan haksız
lığı zihinlerinden eilebildikleri zaman
lar arkad&§larmın bu işte aldıklan 

vaziyeti düşUnüyorlardı. Onlarm mü -
dahalelerini ummu§lardı. Bekleme -
dikleri bu Ulkaydi güçlerine gidiyor -
du. O kadar sene arkadaşlık ettikleri 
bu adamlardan daha çok alaka bek -
!emişlerdi. Şimdi, her ikisinde de on. 
ların kendilerine karşı haksızlık et -
tikleri kanaati vardı. Kardeş bildik -
lcri bu adamlar, demek büyük bir so
ğukkanlılıkla onların biribirlerini öl
dürmelerini seyre gelmişlerdi. Demek 
ki arkadaşları onlara hiç kıymet ver
miyorlardı. Bu çok garibdi. Meylmut 
Kid onlara hftab etti: 

- Haydi bakalım durun sırt sırta. 
Adam başına elli adım mı, yüz adım 
mı olacak? 

- Elli adım. 
Ccvab bir homurtu halinde, infialle 

verilmi§ti. Lakin, pek aşikar bir vazi
yette t~hir edilmemekle beraber yi
.ne kolayca giirünecek gibi Meylmut 
:K.id'in kolunda takılı duran yeni ma. 
nila ipi Lon Mokfan'm gözünden kaç
mamış, lrlandalıyr yeni bir ~phe ve 
korku sarmı§b: 

- O ip ne olacak? 

Meylmut Kid saatine baktı: 
- Haydi çabuk olun! Fırına. ek

mek at.mı§tım, geç ka.msam ya.nar. 
Ayaklarım da. üşümeğe başladı. 

Diğerleri de muhtelif gekillerde i
fade edilmek suretiyle acelelerini ~ 
har ettiler. 

- lpin ne ola.cağını söylemedin 
.Kid? herhalde o yeni ipi ekmeğini <> 
ca.ktan çekmek için kııllanmıyacak -
sın? 

Bu sıra.da Betils de onlal'a doğru 
dönmüştü. Rubo baba ~in gülfinı; ta
rafını henüz kavra.mağa ballamış ve 
yüzünde beliren bir gülümsemeyi giz. 
lemek için eldivenli eliyle ağmıı ka
patmıştı. 

Meylmut Kid istediği zaman pek 
esrarengiz olabiliyordu: 

- Hayır Lon, dedi. Bu ip adam f. 
çin yaptlmrştır, fırından ekmek çek -
rnek için değil. 

Betilsde de şiddetli bir al!ka uyan-
mağa ~tı: 

- Nasıl adam? 
- Sağ kalan adam. 

- Yani kimi kastediyorsun? 
- Dinle Lon, sen de dinle Beülıs ! 

Sizin patırtınızı aram.uda konutluk 
ve eu kararı verdik. Sizin döğüjmeni
ze mani olmağa hakkımız olınadığnu 
biliyoruz. 

İkisi birden buna iı:tirak ettiler: 
- Çok doğru söylüyorsun! 
Kid deYam. etti : 
- Ve mani de olmıyacağız. Lakin 

bir şey yapabiliriz: o da şudur. Bu, 
bu köyün son düellosu olacaktır. Ju
kondan gelen her f erd bilecektir ki 
burada düellodan sağ çıkan en yakın 
ağaca. asılır. Haydi bakalım şimdi! 

Lem mütereddidane gülilmsedi. 
Sonra yüzilndeki §Üphe birdenbire za
' n oldu: 

- Aldırma Betils, başla adımları 

saymağa. Ellinci adımda dön "" do -
1run tetiğe. Ölilnceye veya öldilrttnce
ye kadar sakm ate§i kesme. Olllarm 
yürekleri böyle bir şeye bir türltı ra. 

zı olmaz. Bize bir Amerikan blöfü ya 
pıyorlar. 

• YUzUnde memnuniyetten hlsıl ol -
ma bir sırıtma ile adımlarını sayma
ğa başlamıştı. Kid onu durduttu : 

- Lon ! beni tanıyalı nekadar oldu? 
- Çok oldu. 
- Sen Betils? 
- Beş sene oluyor. 
- Pek iU. Bütün beni tanıdığınız 

müddet zarfında bir defa. olsun sözüm 
de durmadığımı gördünüz mu? yahut 
böyle bir teY i~ittiniz mi? 

lkisi de' başlarını kaldırdılar. Bu -
nun altından ne çıkacağını dilşünme
ğe çalışıyorlardı. 

- Benim verdiğim söz sizce mak
bul mUdür? 

lkisi birden oevab vertliler: 
- Elbet de makbuldür! senin sö -

zün imzalı senet gibidir. 
- O halde dinleyin! &ura.da, bu ka

dar kişinin huzurunda söz veriyorum. 
Bu düellodan sağ kurtulanı döğilşün 
akabinde en yakın ağaca asacağım. 

Orada. hazır bulunanların Uz.erine 
sanki bir cülrUt perdesi inmişti. Gök 
yere büsbütün yaklaşmış gibiydi. Ha
vadan tek tük kar dökülüyor, beyaz, 
minimini hendesi şekiller, karanlık 

bulutlara canlı, kuvvetli bir tezad teş. 
kil ediyorlardı. 

Her ikisi de hayatlarında vahşt e
meller, ümidler beslemi§lerdi. Her i
kisinin de eans ilihma sutulmaz i -
manları vardr. Onlar için her &eY 
§ans, her şey kumardı. Halbuki ~amı 
ilD.hı §imdi bu pazarlığın dışında br
rakıhyordu. Ik.isi de Meylmut Kidin 
ylizünü okumağa beyhude çalıştılar. 

Onun yüzü şimdi bir duvar kadar ifa· 
d~ir.di. Seeeiz dakikalar biribirini 
velyettikçe bir ıey söylemek za.nıre -
tinde olduklarnu hissediyorlnrdL Ni
hayet bir köpek uluması sUkG.tu boz
du. Bu meş'um ses, bütün kun-etiyle 
Havayı yırttı, sonra birdenbire' eeil. 
di. Lon daha fazla dayanamadı: 

- Bize fena bir oyun oynuyorrnn 
Kid! her şey bizim aleyhimize dönü
yor. Bize hiç şans bırakmadın. 

Etraftakiler arasında belli etmeden 
gill~cqneler olmus, göz kırpışmaları 
teati edilmişti. Se)ircilerden bir kıs
mı yolun iki tarafındaki kar yrğmla
rma. tırmanmaya başlamışlardı. Kö
pek ulmnam tekrar, bu ı!lefer pek ya
kmdan işitilmişti. O, oradakilere yak
lapn bir tehlikeyi iI!n eden bir ııes
ti. Bir kadm feryadı i§itilm.iı, birisi: 

- İ§te geliyor! diye bağırmıştı. 

Sonra., küçük bir çocuk arkasında 
beş, hltı köpek olduğu halde kalaba -
lığm içine bir ok hu:ıyla dalmıştı. En 
arkadan "Sarı diş" 1geliyordu. Tüyle. 
ri dimdik olm113, ağzından ealyaları 
akarak, örıUne kattığı çocuğu ve kö
pek sürüsünü mecnunane bir tehev -
vUrle kovalıyordu. Meylmut Kidden 
başka herkes kaçmıştı;. Çocuk teker
lendi ve düştü. Betils kaçarken onu 

bir eliyle kaldırmış ve yolun kena -
rmda yığrlı duran \"e eimdi tlstünde 
birkaç ki§i bulunan odunlara doğru 
kO§mağa başlamıştı. Betils tam odun
lamı fıstüne çıkacağı sırada kudı:ız 
korkusuyla. kaçan köpeklerden biri 
çarparak onu yere düşürdü. Meytmut 
Kid. '"San dit., e geli!Jigibel bir el si
lAlı attıysa da isabet ettiremedi. Ku
duz köpek ani bir sıçrayışla Betils'e 
ablmıştr_ Likin onun bu sıçrayışı ta
mam olamadı. Lon Makfan odun yı. 
ğmmdan &§ağı atlıyara.k köpeği da.
ha havadayken gırtlağından yakala
dı. Şimdi ikisi de yere yuvarlanmış
lardı. Lon olanca kuvvetiyle hayvanm 
gırtlağını sıkıyor, onun köpüklü ağ -
zrnı vücuduna yaklaştırma.mağa çalı
şıyordu. Bunu gören Betils düştilğü 
yerden fırlamış, tabancasını çekerek 
büyük bir soğukkanlılıkla bir fırsat 
kollamağa başlamı'}tı. Kısa bir bekle. 
meden sonra Betils aradığı fırsatı bul 
du. Mü~ele neticelenmişti. Köpek 
hareketsız yere serilmişti. 

• 
O gece, iki arkadaşm bulunmadığı 

bir mrada Makenzi lleylınut Kid'e 
sordu: 

- Dôtüeselerdi hakikat.en eağ ka.
luu uacat mı)ldm Kid? 

- Benim hiç sözümü tutmadığımı 

150 bin maden amelesi 
tatil l}QPllJOr ! 

Fransa.da Bliım hükiımeti zamanın
da kabul edilen bir kanunla işçilerin 
her sene bir ay • maaşları ve yevmi
yeleri f§lemek §3.rtiyle - meı.uniyet 
hakları vardır. Bu kanun mucibince 
Faris civarındaki 150 bin maden sa. 
nayii amelesi üç gün evvel bu seneki 
mezuniyetlerine başlamışlar, 234 hu-

sust trenle deniz kenarına, dağ mmta 
kalarına., köylere gitmek üzere Pnris 
ten hareket etmişlerdır. Bir gün için 
de trenlere bu tehacüm o kadar fazl! 
kalabalığı mucib olmuştur ki, treııleJ 
garlarda kalmış, yeniden seyrüsefer'. 
tanzim epey müşkUHitı d:ıvet etmiş • 
tir. 

Garip bir fikir 

SaOaS 
Kavalye - arkadaş 
kiraya veriliyor ! 

LooJrada kurulan ve vazifesi ka
dınlara erkek arkadaş bulmak 
olan bu garip mllesseseoin jigolo
Jarı arasında baronlar ve prensler 
de varmış! 

Londrada kurulan ve S. O. S. ismini 
taşıyan bır müesse..o;e, erkek arkada~ı oL 
ı:myan kadınların imdadına kosmakta ve 
onlara, balo İ!;İn kavalye, gezinti için 
ahbab bulmaktadır: 

Bu garip fikir bir Amerikalının kafa
sından çıkmış Ye bir tngılizin parası ile 
birleşerdc Londrada tatbık sahasına ko
nutmu:ştur. 

Amerikalının bu film aldığı kaynak 
da Amerikan uni•;ersiteleridir: 

Orada, kız ve erkek talebe)i biribiri. 
ne tanı~tıran bir teşkilat vardır. Mesel!, 
üniversıteli bir lnz bir baloya, bir çaya 
gitmek istiyor. Fakat erkek arkada~ yok, 
veyahut yeni bir arkadaş istiyor. Derhal 

· buraya müracaat eder. Dairenin dosya. 
larında erkek ünı\-ers.İte talebesinin fi~ 
Jeri vardır. Burada gençlerin boylan, 
ya~rı. zayıf veya şişmanlıktan. esmer 
veya san~ olduklan, yaşları tabiatle. 
t1i, nelerden başlanıp nelerden hoşlanma. 

dıklan yazılıdır. Birer de fotoğraflan 
vardır. Mis A. bunları tetkik eder ve fa. 
raza mister B. yi kendisine en mu .. -afık 
ka•;alye olarak seçer. Ondan sonra, gen.. 
cin adresine haber gönderilir, yahut kız 
onu arar bulur ve beraber baloya. çaya 
giderler. 

Genç kızlara bu kolaylık gösteriliyor 
da kadınlara niçin gösterilmesin; işte 
Nevyorklu mister Ted Pekham bundan 
mülhem olarak yaşlı kadınlar, dul kal. 
mış genç kimseler için böyle bir himıet 
dairesi kurmağr düşünüyor. 

Yalnız. üniversitelerin, gençlere. birL 
birlerlne arkadaşlık etmeleri için kw-du
ğu bu teşkilata mukabil, Amerikalnun 
düşündüğü müessese bir ticaret mü~ 
sesi olacaktır. Bwıda da zarara &irmek 
tehlikesi olmadı~ görüyor. Daireye ka 
yıtlı erkeklerden hiçbir para almmı:ya. 

cak, bu suretle aza adedi Cazla miktarda 
artacaktır. Bunlara bMkis müessese pa-

gördün mü? 
- Görmedim; ama me~ele o değil. 

Sen sualime cevab ver. Asacak mıy
dın? 

Meylmut Kid doğruldu: 
- Skruf, ben de kendi kendime ay. 

ni euali sorup duruyorum ve: 
-Ve? 
- Henüz cevabını bulamadım. 

Çeviren: E/tlıil 'NOOA'N 

ra verecekur. Fakat. kend'ısıne kaval~ 
bulan kadından s.os. yazıhanesi oldu1 
ça iyi bir üaet alacah-ıır. Bulunaµ kavi 
yenin de kaclınaan para koparıp kopaı 
maması kendisuun bileceği bir i~tir .. 

Landrada teşekkül eden bu müessesı 
nin başında, mister Pakhamla ortak olı 
rak, bır kadın: misis Farkarson buluı 
maktadır. Bir taraf tan erkeklerle, diğ' 
taraf tan kadınlarla münasebette ola 
bu müessesenin pek tabiidir ki iki cin 
ten de birer başa ihtiyacı vardır. 

(S.O.S.) e kayıtlı "Jigolo,,lar arasıı 

da iki de prens bulunmakta imiş. Bu hı 
susta kendisine sorulan bir suale mi~ 
Farkarron şu cevabı veriyor: 

- Evvela, kelimeyi doğru kullanaln:t 
"Jigolo .. bir kadına baloda refakat ede 
ve onunla dansettiği i&in kendisine paf 
verı1en adamdır. Halbuki bizimkiler "ld 
valye ve arkadaş.,dır. Zanneder misini 
ki benim gibi bir kadın böyle "Jigolo 
işlerine kan~m; bizim ''kavalye - ar~ 
daş,,lar yüksek aileden kimselerdir '1 
gene yülcsek ailelere mensup kadınlar: 

şehirde bir yere giderken refakat ederle 
''Bunların hepsi üniversöte mezunlat1 

dır, asil ailelerdendir, saraya takdim ı 
dilmiş. kralın kabul merasimlerinde bf 
lunm~tur. 

"Kavalye. arkadaşlarımız arasında 11 
baron bulunmak-tadır: Kendisi büyük b1 
baronluğun varisidir, lskoçyada şato! 
vardır. Sonra, iki Rus prensi de bizil 
~llta kay:ıtlıdır. 

"Kaniye tutan kadınlara gelince: Bıl 
lar zengin kadınlardır. Paralan vardt 
eğlenmek isterler. Fakat zayallılarm g; 

kadaşlan yolı..'tur. Kocalan ölmüş ve! 
ayrılrnı_ştır. Oğullan yoktur veya varcf 
da evl~tir. onlardan uzak yasamBl 
tadır. Bunlar, kendilerine, orJarla 1)e(. 
ber ba!olara gidecek, lokantada yeıd 
yiyecek kimseler bulduğumuz için b~ 
müteşekkirdir. 

"Gençler damlan ile akşamdan gece) 
rnına kadar kalrrlarsa beş dolar alırl 
fkiye kadar kaldıkları takdirde kendil 
ne be~ dolar daha verilir. Ondan sorır' 
Ocret saat b<ı~a beş dolardır. Bu sutf 
le saat üçe kadar bir kadına refakat 
den kaval}"e - arkadaş on beş dolar ati 

"Uzun seyahatler için kiralanan kS 
ye - arkadaşların da dokuz, on bin d 
kadar bir para aldtklan vardır ... 

1 
di 
tı 

p 
z 
b 
b 

ç 
h 
k 
k 



• 
l 

iş • 

8• 

gece} 
alırl 

en dil 
sonJ 

u suıf 
fakat 
ar~ 

100 bin lira ne ~l~u. w? 
•. _ k A \'rupaya da tedavıye gıtmek isti • 

Bu sabah muddeiumumılıge ço du Bu sıratin kendisine bazı ah· 
dikkate değer bir mür~caat _Yapılmı!: ~~~in; parasını yanında bulundurma· 
tır. Müracaati yapan Sırkecıde Hoc asını ve bir bankaya yatırmasını 
p:ı.şa caddesinde 9 numarada otur~~ ~. ledilcr. Kocam bütün servetini 
Zeliha isminde bir kadındır. Kendısı :~y bavul içinde evde muhafaza edi
bundan bir sene evvel ölen kocasız::~ ırrdu Kendisi de bu fikri yerinde 

~ .. ledıgı yo · 
bir bankada bulundugunu soy _ bularak çantayı bir gü~ ~~~en al~ı, 
100 bin liradan fazla p_arasını arar götilrdil. o günün ertesı gunil de bır 
maktadır. Kocası sekteı kalpten bi : tcllfı.lln Beyoğluna gittik. Ben de yan 
denbirc öldüğü için, paraların hangı larındaydım· Taksim Cümhuriyet 
bankada olduğunu kadın bilmemekte· eydanında CamlıköşkUn karşısmda
dir. Bir sene:lenberi yaptığı ar~ştı~- ~ köşede altında bir ahçı di.ikkanı 
malar da hiçbir netice vermemı§ ".~ bulunan mavi boyalı bir a.partımanı 
çok müşkül vaziyette kalan ~adın nı görecek ve sabnalacaktık. 
hayet müddeiumumiliğe müracaata 0 gün a.partımanı geulik. Kocam 
karar vermiştir. Zeliha bu . ~ab.ah sahibiyle görüştU. Sonradan ?~n~ alt· 
k~ndisini g~rcn ~ ~ir :"1~~arrırımı~ mış bin lira is~i~~ni, k~n~ısının 55 
dıkkate dcger hadıseyı şoyle anlat bin lira verdiğim soylemıştı. Apartı-
mıştır: .. manı gezdikten sonra, kocamla be -

"-Biz Bandrnnahyız. Kocam Hu- ber kalktık, Pendikte bir tanıdıkla. 
K" ra d b" seyin orada sarraflık yapardı. U· rımıza misafirliğe gittik. ora a ır 

çüklüğündenberi sarraflıkla uğraşan gece kaldık. Ertesi akşam ~nb~la 
kocamın büyilk bir serveti vardı· Ken dönüyorduk ki, kocam bırdenbıre 
disi servetini nakid olarak muhafaza kalb durmasından öldü. O dakikada. 
ederdi. Son senelerde kocama kalb hiçbir şey aklıma gelmedi. .Koca~m 
hastalığı arız olduğu için tedavi mak- listünü aramışlardı. Fakat bır ~an :· 
sadiyle sık sık tstnnbula gelmeğe ya ait evrak bulunup ~~lunm~ıgına a 
ba3ladı. 1stanbulda aylarca kalır, is- ir bana bir şeyler soylemedıler. BAen 
· B dır k ı ktan soruşturamadım. -tırnhat eder ve sonra tekrar an • de şaş m ı . 

d · k .. geçtikten sonra ak· maya dönerdi Senelerce devam c en radan bır aç gun 1st ld 
· 'b t idi Fakat anbu a bu vaziyet karşısında kocam nı ayc hm başıma ge · . . 

İstanbula nakletmemize karat ver • hiçbir tanıdığım yoktu. Kend~. kendıt-
.. ber' yaptığım muracaa -

di. Esasen kendisi dilkkfuıla meşgul me oteylek ıye lmadı Bugüne ka· 
1 •. k biulen !ara ku n asan o · 

o amıyordu. Nıhayet ocam d k 1 n birka" parayla 
I k b Un otur· dar kocam an a a ~ 

evvel stanbula gelerc ug . . . d' rtık çok muhtaç va-
dug·um Hocapaı:ıadaki evi satınaldı. geçmdım. Şım 1 a B d 

~ 1 • tt · Avni zamanda a.n rr -
Birka" ....ıin sonra ben de Istanbu a zıye eyım· " ab 1 ı 

~ b' • d b ueıcn nkr a arım yo 
gelerek yerlc~tim. Kocam rahatsızh- ma an uraya .. t'> • tı·~ .. 

"' - · ·· t d'l r muddeıumum ıge mura. ğı yüzUn:fon artık iş yapamıyacagı ı· gos er ı e • · 
çin Istanbulda emlak satrnalmağn ve caat ediyorum... hr' . ..ı ki b"' 

- M.Uddeiumumillk şe ımız·..ıe u-
bunların iradıyla yaşamagıı.. karar .. 

1 
rda tahkikat yapacaktır. 

''ermişti. llk olarak bir sayfıye ye· tun ~n~a a etin eğer hakik.aten 
rinde bir köşk alaca.ktı. Kışları Js • Bu mUhım scrv. 

· · d ı d kö., banJ·aya verilmışse meydana çıkarı· ta'lbuldaki cvımız e. yaz arı a ~· ~ . . 
kümüzde oturacaktık. Ayı ıca kendisi l:ı.cagı zannedılmektedır. 

dir 
; (Bai ru:kaleden devam) 
e~ de muamele vergisi kanununda 

sorı ynpılan bir değişikliğin varidat i. 
dnrcsi elinde aldığı takdir ıckline bala. 
n·z: Eski kanun beş beygirden aşağı 
olan motörle İ§Iİycn yerleri vergiden 
umaf tutmuıtu, motörlcri 'bet beygir. 
den fozla olanlar, bu muafiyet hudtt. 
duna .girebilmek için f abrikalannı kı. 
snnbra ayırdılar. Bunu yapanuyan ve. 
yn tesisatı buna uymıyan iş yerleri kuv. 
vet)i bir rekabetle 5arsıhp sızlanmıya 
başlayınca, kanun beş beygit-den aşağı 
motör mikyasile konan muafiyeti kal. 

d.rdı. Bunun yerine: 
ı - Konmması istenen sanat tube. 

leri adlarile gösterildi. . 
2 - Bunlara icabında icra Vekil. 

leri Heyetinin de iliıvede Jbulunabilece.. 
ği kabul edilerek kolnyhk kapısı aç.ık 
bırakıldı. 

Bıı değişikliği pek yerinde ola-a.k 
emreden kanun bunun yanınd:ı, yem. 

d • b • • d muamele en vergıye ve unun ıçın e 
vergisinin defter tutma gibi bütün ~ 
yitlerine tabi olan k~ük aanst evlen. 
nin hususi vaziyetlerini unutmuyordu: 

Onlan bir yıllık iılerine ba&arak 
maktu vergiye bağlamakta Maliye Ve.. 
kiline "salahiyet,, verilmiş, bu salUhi. 
yet kullanılrrf<en o bir yıllık işin nasıl 
matrah tutulac:.-ığının takdiri de mevcut 
komisyonlann vazifesine ilave edilmi~. 
tir. 

işte kanunun vari~at dairesine ver. 
diğj yeni hal< ile kanunun mükellefi 
kar~ısında bulundurduğu vazife bu! 

Şimdi, siz, bu hak ve bu vazifeyi ga. 
Yet de."'lk bir halde elde tuttr.ak demek 
olan ncl'i hazineyi temine memur olu. 
nuz: Yapacağınız r.ed=t"? 

Şü;:>hesiz, kar§ınızda ıimdiye kadar 
vergi muafiyetinden istifade e:len bir 
~ünıre olduğunu düşünürdünüz. Bu 
~limro için <lefter tutmak mf.ikellefiye. 
tinin öyle kendi alaca[:ını, vereceğini 
Y~~nktan ibaret ''basit bir ıey,, olma. 
d·ğım dü~Ül"!Ür<!ünüz. BunJarm rıl'."asın. 
da ndı muafiyet listesine yazılmıya de. - ' ger oıan var mı, yok mu? Bir taraftan 
çarç~ b:ık bı:nu öftrcnir, bir ynn:lan da 
vergiyi mnktu:ı b:ığl:-mamn esaslarını 
tc:ı' it cttir',~diniz. Zira pek iyi tal:dir 
edcrdini k. · ,. •·-z ı şım'4ıye l·ad!ır çıl:nn tuı• 
nunlar, beyanname vennclc, d !'ter tut
n.ıc 'h· " 8 1 lnÜkclJ fiyctlC'ri rcp U"Un 

muhl"'tler 'c ._ L d "k J 
ı ır. v c '\n a mu -
cfin tdc:dirine h rak 'tık ~bul ve tat. 
b "k •hniılerdir. 

le • 1 
işte bizim varidat idaremiz sizin gibi 

düşünmemiştir; kanunun bir yılda yap. 
tıklarına bakılarak iharcsini bir defa 
tatbik olunacak b!r muvakkat hüküm 
farzetmek hatasına düımüı ve kanunun 
Maliye Vekiline verdiği salahiyeti hak 
ve vazife arasındaki muvazeneyi boza. 
cak bir takdirsizliğe sevkebniıtir. 

Varidat Umum Müdürü, Tetkik Bü. 
rosu azası grhi merkez maliye erkanı. 
nın Jstanbula Devlet kesesinden har
cirnh ile dinlemiye geldikleri dert. 
kendi elleriyle bakıp uyandırdıklan bu 
dertten ibnrcttir. Vakıa eyyamı bahur 
4cnilen cünlerdc lst.anbulda dert din. 
)emenin azabı çekilmez bir hadde va. 
nr- vakıa biz gazetecilcır de vergileri 
hafifletmek esbabı mucibesile hazırlan. 
dığı halde, son damga kanununun ilan 
resmini yüzde bin beş yüz artıran hük. 
münden midir, yoksa bir ilana iki ku. 
ruşluk mu, yimıi kuruıluk mu pul >'3· 

pı§tıracağız, bunu anlam.al< için posteki 

11aymak k::.bilinden harf saymak yolun. 
da u&-c-a.dığmuz - dünyada işitilip gö. 
rülmemiş derecede yeni • mükellefiyet. 
ten midir, terleyip duruycı:"UZ; f<o1<at 
mesleğimiz icabı, yine kaybettikleri e. 

klerini bulsunlar diye küÇ.ik sanatlar 
§C •• •• ., • • L-1. d d "mc"esinin gozunun ıçıne ~ıp ur u. 
zu 1 • fi ı· -. d ğu bu zatin htanbu da nusa r ıgın e 

ü:mkün olduğu kadar sıkıntı612 kal. 
m --•·· • B ını c!a temin et1TICA ıstenz. unun 1 
mas . d w. ki b' 
için kendilerine tavsıye e ceegıhz l'" ''" 

h bir mücadele zur."'m ma su u o. 
tr'P, . • • 

1 
bu muamele vcrgısımn esasen nor. 

an old • d -l bir kımun mevzuu ugun a §Up. 
ına tmek bz!<sız değildir. Böyle iken 
be e n yıldan yıla aldığı son tekil~ 
kanunu 
"k~ t. ayılı müesseselerden gelmekte 

fi aye s "d k 
.. Son deği§iklik de bunu gı enne 
~c!~. 'ht• ar edildi. O halde kanunun 
1Çll1 1 IY I" L • • bu •ı.,, 

1
• verdiği sa unıyetı §Uuıyet ma ıyeye • 

d 
·~inde kalıp kullanmak lazım 

hudu. u ı,.. 
. slahalı için yıllardır candan 

vergı 1 
• k d . ~. vukuflu gayretı yn ır: an 

sarfcttıgı , 
·ıd·~· iz Vekil Fuat Ağralı nın bu 

bı iı;IOl • • 
. · Müdürü Umumılen ancak 

meSllısıne • .. 
ldan iıtirak edebilirler. 

bu yo M"d" .... 
B

. Varidat Umum u urunun ga. 
JZ da 1 k" 0 0 

1 
bcfüi aluka r rı·ı te:s ın ıçın 

zctc ere, . • k .. 1 d' .ı:.· 
h h!llC:e srunımı olarıt soy c ı0ı 

v~ ~erde bu davnyı halledccc:k bir zih. 
s ... zl-r ' ·· -~- -:ı·-· . . k • • · •aretini gonrn:uıgırruzı ıaçı ça 
nıyctın ı,. ... 
•t :ı dcb:l.nz. 
ı;ı.t:ıC C "" "d'' •• - .. •• V rid"t Umum ı nu uru gonnuştur 

"l . 1 , ·n yaln•z lstanbaldan du. 
l ı J• 'i ·c:a•asında sözleri, bu sözlerin 
Yul :.ıı::u ı .. 

_ ... '11i gazete ıutunlarmm verdL 
('•ktı ı ~ 
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Dı"in geceki merasimde söz söyliyenlert Küçıik Gıiln. 65 lik Selim ve Köprülü Fıurl 

Harf inkılabının onuncu yılı münasebetile 

Dün geceki 
ve fener 

• 
merasım 

alayı 
Harf inkılfı.bmın onuncu yılı mUna

sebetiyle dlln gece saat 20 de Univer
site konferans salonunda. bir mera
sim yapılmıştır. Önoe 5ehir bandosu 
lstikllil marsını çalm19, müteakiben 
üniversite edebiyat fakUltcsi Dekanı 
Fuat Kı>prUiü bir nutuk söylemiştir. 

Köprülü Fuaddan sonra, Giller is
ın.ini taşıyan ve altı yaşında bir ilko
kul talebesi olan bir küçük kız kürsü
ye çıkmış, cana ya.km bir ifadeyle Uç 
ay içinde okuyup yazmayı nasıl öğ
rendiğini anlatmıştır. Küçüğü, bu 
mutlu güne ait ihtisaslarını nakleden 
65 lik bir ihtiyarın sözleri takib et. 
miştir. 

Çıı·ağan 
Çırağan sarayını ne yapacağız? iki 

üç gün evvel, Beyazıttaki Çiftcsaraylar
dan üniversite gençliğine bir güzel yurt 
yapılabileceğini bir fikir olarak ortaya 
atmış ve demiştik ki; 

"Eski medre cleri ihya ederek lditüp. 
haneler, müzeler. yurtlar yapan kfiltür 
bakanlığı bu fikrimizden istifade edebi. 
lir kanaatindeyiz ... 

O teklifimiz henüz bir cevapla karşılaş 
marnıştır. Zaten aradan ınevzuu tetlt\k 
edecek kadar zaman da geçmemiştir. Bi
naenaleyh fikrimizin kabul edilece~ine i. 
nanarak bekliyebilidz. Bu sırada aklımı
za Çırağan sarayı da gelmiş bulunuyor. 
Çiftesaraylar hakkındaki noktai nazarı
mız burası için aynile varittir. Impara
torluk meclisi mebusanı iken yanan bu 
saraydan, Abdülaziz devrinde Osmanlı 
maliyesine tam beş milyon altına mal o. 
lan bu saraydan arta kalan musanna 
dıvarlardan acaba istifade edilemez mi? 

Nafia \•ekili Çctinkaya turizm i~mizin 
en mühim meselesi olan otelcilik hakkın. 
da beynelmilel yataklı vagonlar şirketin. 
den teklifler alırken, gözumüzü, Beşik. 
ta!';la Ortaköy arasındaki her tarafı dan. 
teİa. gibi işlenmiş şu menner, porfir ve 
somaki yığınına bir çevirsek hata etme. 
yiz sanıyoruz. Bu )1ğın sapasağlamdır. 
Bir ortaçağ kalesinin dıvarlarından çok 
c1aha sa~lam olan bu dıvarlardan ve te
mellerden istifade ederek (nisbeten az bir 
para ile) lstnnbula çok muhteşem bir 
bina kazandmnı~ oluruz. Esasen bura
sının sağlamlığı münakaşa götürmez. 
Zira belediye fen heyeti tarafından ve 
birkaç tanınmış ltalyan mimar tarafın. 
dan uzun uzadıya tetkik ve muayene e. 
dildikten sonra,. lstanbul belediyesinin 
burayı Yıldız kumarhanesi sahibi Mnri
yo Seraya otel yapmak üzere devrettiği. 
ni de hatırlarız. O tarih, pek geride kal. 
mış bir mazi de~ildir. Aradan nihayet 
10-12 yıl geçmiştir. On iki yıl içinde bu 
dıvarlarm tek taşı bile dümlem· tir. 

ği hab~rlerl;ta;hih olunmaktadır. Bur. 
ınnın zavallı bıçakçılannı bile bir te. 
laşllr almıı. Şimdiye bdar vergi koy. 
nıak için yapılmıı olması laznngelen 
tctl<lldcc-i vergiyi kaldırmak veya ciba.. 
niyet usulünü değiıtirmek için daha 
timdi yapmıya başlamt§ olduğu sözle. 
rindcn anlaşılan Umum Mü~ür için 
yapılaca.~ ilk iş, muafiyet listesine gir. 
me liyakati olanlan öğrenmek, maktua 
bağlanacaklara da takd"r komisyonlan. 
nı scvketmekten ibarettir. 

Kanunun rrak adı açık: Ettiğiniz ha. 
yır, ürl<üttüğünüz kurbağaya değıin 

dİJ'a". •• 

En nihayet, üniversite coğrafya fa
kültesinden Orhan bir nutuk söyle
miş, gençliğin, BUyllk Şef AtatUrk'e 
bu mes'ut yıldönllmü mUnasebetiyle 
tazim ve şüranla.nnı arzettiğini bil· 
dirmiştir. 

Gece bUyllk bir feneralayı yapıl· 

mış, Sarayburnuna gidilerek Atatilr
kün heykeline ~Ultran ~elcngi konul
muştur. 

Burada, Dil Tetkik Cemiyeti Umu
mi Katibi İbrahim Necmi, dil inkılabı 
etrafındaki ilmi musahn.besiyle, me. 
rasinıde hazır bulunanları tenvir et
miştir. 

Bundan sonra, s:ı.nt 22,5 de festi-

sarayı 

val programı başlamış, EmlnönU 
Halkevi temsil grupu tarafından, ha
zırlanan sahnede bir piyes oynanmış
tır. 

Atatftrke çekilen tazim 
telgraflan 

Yüksek tahsil ve Universite namı. 
na CilmhuITeisi AtatUrk'e çekilen ta
zim ve sükran telgrafları şunlardır: 

Cumhurrcisi Atntürkün yüksek 
buzurlanna: 

Kültür alanında milletimizi büyük 
ülküsüne yetiıtirecek olan yazı inkıla
bının onuncu yıldönümünü lrutlulamak 
için Onivcrsite konferans salonunra 
toplanan yiikack tahsil gençleri bütün 
kaJblerile bağlı olduklan büyük Atala
nna ebedi ~ülmmlanm sevgi ve aaygı
larile sunarlar • 

Gazeteler, Beşiktaş klübünün havuzun. Yüksek tahsil gençliği namina 
dan ve stadından bahsedip dururlar. Fuad Köprülü 
Böyle muhteşem bir yeri, ebediyyen, Be- Cumhurreisi Atatürkün yük.ek 
şiktaş klübünün top sahası olarak bırak. buzunına 

mak bif;'ilk bir lüksdür. Hele lstanbulun Türk milletine bilgi ve irfan yolunu 
otele olan ihtiyacı düşünülecek olur.sa a~n harf jnkıJB.bmm onuncu :yıldönü -
günahtır da. Sonra burasının beş hin Jira münü kuUuJamak üzere toplanan Oni
mukabilinde klübe verileceği yolunda versitelilerin, en büyük inkılabın ba· 
bir tasavvur mevcut bulunduğu da söy. pncm ve yapıcısına derin minnet n 
leniyor. ıükranlannı aarsılrruu: sevgi bağldık-
Düı;ününüz bir kere buraya bir otel l:ırmı .an111Z saygılanmla arzederim. 

yapılsa, Beyoğlunun palasları ne kadar Üniversite Rektörü namına 
sönük kalacaktır! Buraya yapılacak bir Ömer Celfil saı.: 
otel. yalnız Istanbula gelen seyyahı ba.. n··-
nndırmak vazifesini görrniyecek, belki ~-.:::::r.::::::::::::::::ı::::::ı::c::::::r.:::t:ı::§ 
de sırf bu otelde birkaç gün geçirmek i-1 ir <e lk n ır<91 ağ o n l§] a ~ 
çin şehre seyyah gelme ıne vesile olacak- : Atat . . k s~ 
tır. İmparatoriçe Ôjenin'in lstanbulu zi. il u r i= 
yaret günlerinin hatıraları az buz reklam U • • • • P 
vasıtası ~ayılmaz. !i g u n u ~ 
_Bazı mımarlnra sorduk. Şu cevabı ver. fi Tekirdağ, 9 (A. A.) _Atatürk- H 

dıler: d Un Tekirda~'Illı şereflendirdikleri 1 
''- Burası mükemmel surette tamir ii günün yıldönümü olan sekiz ağus- i! 

edilebilir. Dahili tezyinat masrafı hariç, i! tos günü burada heyecanın anıım13 = 
yanm milyon liraya m1silsiz bir bina ka. U ve bUtUn Tekirdağlılar bu vesile İ 
zanmış oluruz. Bu enkazın kıymeti soka. !! ne Atatürke olan derin bağlılıkla- H 
ğa atma parasına satılsa, gene 200 bin n i5 

.ı. rını bir kere daha teyid etmişlerdir. , 
liradan aşağı değildir. Kapılarda ve bi- :::::::: 1:::::::::::::::::::..--::::.-::::::·:.-.x::.-==: 
nanın cephelerinde yüzü mütecaviz bü. 
yük sütun vardır ki bunların beherini ZA Yl - 1362 sicil No. lı arabacı chli-
100 altına yaptırmak imkfinsızdır. Yan& yetnamcmi zayi ettim. Yenisini alaca • 

yalnız bu sütunlar 10 bin altın veya 100 
bin lira değerindedir. Bunlardan bac:ka 
100 porfir ve 100 aded de somaki sütun 
vardır. Bunlar, mermer pencere kenarla. 
rı, balkonlar ve sanatkl.lrane işlenmi~ 

s!.tun başhklan da en azdan, o kadar 
tutsa, dediğimiz gibi 200 bin lirayı rahat 
rahat bulur. Manası, kıymeti ve istifa. 
de temin etmesi bakımından buranın 
tamiri herhangi bir medresenin tam6rin
c1en bin kat daha müreccahtır. 

"' .. :(. 

Bizce burada otel 
muhteşem kapıda, 

yapılmalıdır. O 
"Beşiktaş klübü 

ğımdan hükmil yoktur. 
Mrıstafa oğlıe Yusuf 

stadı., levhası göze pek hafif geliyor. O
tel yapılmazsa bu binanın; 

1 - Askeri mahfil olması, 
2 - Bü~·ük merac:im günlerinde istifa

de edilmek üzere şehir sarayı {l) haline 
kalbi. . 

Ç.Ok dotrru ve münasip olmaz mı? 
En az 200 bin lira değerinde bir mer

mer ve porfir dağı dibinde dort delikan
lıya top oynatmak, tekrar ediyoruz, bü. 
yük bir lüksdilr. 

(1) Holcl de Vill6 

Muhammen bedeli 1050 lira olan 150 adet demır el arabası taahhüdunü ıla ede. 
miyen müteahhidi nam ve hesabına 18.8. 938 perşembe gfinil saat 10,30 da Haydar. 
paşada gar binası içindcld santmalma komisyonu tarnfmd:ı.n pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 157 lira 50 kuruşluk 
teminatlarile pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaatlan rnzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada ı:ar binasındaki komısyon tarafından pa. 
rasız olarak dağrtılmaktadır. (5042)A 
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re do 
80 ve 91 derecelik; tabii limon, portakal ve diğer çRçeklerden yapılmış; losyon ve kolonyaları kalb çarpıntısı, sinir, baygınlık anlarında insana faydalı yegane arka. ·ı 
daştır. 

Şık bayanlarımız bu losyonları kullanmakla kendilerini daimt surette nefis bahar kokularına gargetmis olurlar ve karşıla nndakine de bedit bir zevk duyururlar. 
FREDO müstahzaratlarından krem, ruj. briyantin. pudra. ''<' çocuk pudralarmı \7 S. vi her ve .. dr ara)•mız. Markaya Dikkat. 

ml:l:S:Bmimillil'iliil .......... _. ............ 

i KT DEM i • • 
1 DA 

• 
1 N 

• .. er c czanede aı:ayınız . .:aosıa Kutusu l ..?55 ttormobJn 

oz TORK 
ÇOCUKLARININ 
MALI Ol.AN HALK 

TRAŞ BIÇAGINI 
ARAYINIZ VE 
KULLANINIZ. 

10 TANESİ 
15 KURUŞTUR. 

Unutmayınız ki size Türk oğlu Türkten 
başkası yar olamaz 

Sahibi: Fehmi Ardalı Mehmet Bozkurt - İstanbul 

r KURT LU 
Doktorlar, Bankacılar. Katıpler, ektebliler ve)h()SıJ 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

l'IKU llOLMA KALEMi 
A•;rupada dahi tasJik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mUrekkebli 
kalemle yazı yazmak met· 
buriyctinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 

-· 

Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
ıçin JOLI F A,\1 rujlarını kullanınız 

:ılUJtARI 
SMTDAYANIR 

Son moda renklec"i var. Sıhhidir ,.e 

ı - ldaremızın ~anı un tabrıkası için cins ve miktarı listesinde yazılı 
124 kalem ecza \'e alatı fenni ve açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 617 lira ve muvakkat teminatı 46.27 liradır. 
3 - Eksiltme 23.8.938 tarihine ra thyan sah günü saat 10 da Kabataş. 

ta levazım ve mübayaat şubesinpcld alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Listeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeClen alınabilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edılcn gün ve saatte yüzde 7,5 gü.. 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfu1 olu.. 
nur. (5184) 

ı - Şartnamesi mucibince satın ah nacak incir, üzüm ve anason koymala 
mahsus 50.000 adet çuval 1-8-938 tarihin de ihale edilemediğinden yeniden ve pa.. 
zarlık usulile eksiltmeye korunuştur. 

11 - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21000 lira ve muvakkat t~ 
minatı 1575 liradır. 

UII- Eksiltme 22-8-938 tarihine rast lıyan pazartesi günü saat 10 da Kabata~ta 
levazım ve mübayaat şubesinde alını ko misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1 lira bedel mukabi linde hergün inhisarlar levazım ve müba
yaat §ubesile Ankara ve lzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin e dilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarda adı geçen ko misyona gelmeleri ilan olunur. ;(5094); 

Dudakları bozmaz r -Tefrişi tekarrür eden Bahkeııtr, Bursa, Edirne, Erzurum, tzmır. 
ilcl.1!lllan::ı1C111a1m::ı::.mı::511ımzm• .. •~ Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri icin idaremizce kabul edilen 

tipler dahilinde ve şartnameleri mu clblnce yaptırılacak 13U parça eşya 
AP

1

-~---·-------1' kapalı zarf usullyle eksiltmeye kon muştur. 
II - Muhammen bedeli 80776 lira 61 kuruş ve muvakkat teminatı 

2308.25 liradır. 
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur

sun mürekkcb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı mürekkebli 

kalemdir. 

Uykusuzluklarda 
Umumi bir rağbet 
'<::ızanmış olan: 

III - Eksiltme 22.v11I·938 tnrl hine rastııyan pazartesi gtınU saat 11 
de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 1a· ~ 

maz, bol mU-
, rekkeb alır, 

kuvvetli 
Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:-ayınız. Fiatı 3 liradır. 

1 

1 

basılırsa 

3.4 kop-
ya çıka· 

r 1 lıilir. -
Deposu: Havuzlu han No. ı. İstanbul. 

taklitlerinden sakı:ıınız, TIKU markaya Dikkat ediniz. 
Taşraya poıtıı ile gönderilir. 

:ıı:::m---m"" llr. Kamll Gören 
Şişli Çocuk Haıtancsi Röntgen Mütehuıııı 

Beyoğlu Taksim, istil;lal Caddesi (Oskcperan Apartımaru No. 1) 
Mavi köşe Ustil Telefon: 40128 

Pazardan başka herglin saat 15 den 19 a kadar 

PORTATİF R ON T GEN VARDIR. 

Dr. SA A O ET KAmll 06ren 
Emrazı intaniye Ha tanesi Röntgen müteha111111 

Kadıköy Röntgen Apartımanı No . .ı - Telefon 60149 

Türk Hava urumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Sivas C. H. P. Başkanlığından: 
1 - Sıvasta Cumhuriyet meydanında yapılacak halkevi binası projesinin tan.. 

zimi işi münakasaya konulmuştur .. 
2- Bu bina için 150 ilft 200 bin lira sar fedileceği tasavvur ve tahmin edilmiştir. 
3 - Müsabakaya iştirak etmek isti yen zevatın Güzel Sanatlar Akademisinin 

ehliyet vesikasını ve tavsiyesini hfunil ol malan ~rttır. 
4 - Projelerin 15 teşrinievvel 1938 tarihinde Sivasta CJi.P. başkanlığına tes.. 

t th bir uyku 
tem·n eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zeb rli hl ç bir 

madde yoktur 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakiiltesi ikinci Cerralıi 

Kliniği Doçenti 
İstiklal Caddesi Elhamra Apar. 
tımanı No.15ı19 Telefon: 35.99 

lim edilmiş bulunması §arttır. --:m•mEma:::ıı::mmmlliil•m• 
5 - Bina mahallini görmek ve iklim ~rtlannı anlamak için Sıvasa gelmesi 

mecburi olan talip mimar ve mütehassısın azimet ve avdet ücretleri Sıvasta tesviye 
edilecektir. 

6 - Proje için lazııngelen şartname ve arsa planı C.H. Partisinden meccanen 
verilecektir. 1 

7 - Nafia vekaletince birinciliği kabul ve tasdik edilecek proje sahibine 3500 
ve ikinciye 800 lira verilecektir. 

8 - Talip olanların Sivas Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığına müracaatla. 
n lAzımdır. (5036)] 

J>r. Nccnc<lılin Atnsngun 
Sabahları 8,30 n kadar ve ak

şamları 17-20 Lfllell Tayyare 
Apr. 2 ncl daire No. 17. Kurun ve 
Habcr'in kuponunu getirenler· 
den para alınmnz. Tel: 230:;:; 

pıfacaktır. ' 
IV - Şartname ve resimler 1.53 lira bedel mukablllnde her gUn. ln· 

hisarlar Umum MüdUrlliğil Levazım ve MUbayaat şubesiyle Ankara ve ts. 
mir BaşmtidUrlüklerinden alınabilir. 

v - Eksiltmeye iştirak etmek fs teyenlerln şimdiye kadar en eeatı 
yirmi bin liralık bu gibi işleri muvaf fakıyetıe yapmış olduklarını gösterir , 

" ,·esalkl lnhlsarlar lnşant Şubesine fb raz ederek mukabilinde bir ehliyet 
vesikası almaları IAzımdır. 1 

VI - MUhUrlU teklif pıektubunu, kanuni vesaik ve Vinci maddede 1a. 
zıh ehliyet vesikası, % 7,6 güvenme parası makbuzu veya banka mektu• 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme gUnü en gec saat 10 a 
kadar yukarda adı gecen Alım KomtsYonu Başkanlığına makbuz mukabl· 
llnde verilmesi ıa.zımdır. (5105) / 

Beher metre murabbaına 8 lira bedel tahmin edilen Cihangir yangın ye.. 
rinde Sakabaşı mahallesinde Tekke çıkmazı sokağında 16 mcı adada 351 ve 
377 harita N. arsalar arasında 2,20 metre yüzlü ve 23.10 metre murabbaı sa. 
halı arsa alakadarlar arasında satılmak üzere açık arttırmaya komilınuştur. 
Şartname · levazım müdürlüğünde görülebilir. lstekliler 13 lira 86 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 12-8.938 cuma günü saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4850) ...--

Beher metre murabbaına iki lira elli kuruş bedel tahmin edilen Aksaray. 
da Muratpaşa mahallesinin Selçuk camii çıkmazı sokağında 3 metre yüz!Q 
15 metre murabbaı çıkmaz sokak parçası satılmak üzere açık arturmaya ko. 
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 lira 
81 kuruşliık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23-8.938 salı günü 
saat 11 de Da~mi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5083), 

Senelik muhammen kirası 250 lira olan Yakacıkta Yakacık mahallesin. 
de Ayazma <:okağında Ayazma mesire gazinosu 3 sene müddetle kiraya veril. 
mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekli olanlar 56 lira 25 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak
buzu ile 19.8.938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(5088)J 

Balat atölyesine lüzumu olan ve hepSine 2693 lira bedel tahmin edilen 18 
kalem boya ve levazımı açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile §3rtnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesi. 
kadan ba5ka Ticaret oda ından büyük mikyasta boya ticaretile müştagil ol. 
duğuna dair getireceği vesika \ c 201 lira 98 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya mektubilc beraber l 2.8.938 cuma aünü saat 11 de Daimi Encümende l»
lunınalıdırlar. JB.) (4849) 


