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41 askeri ümera manevraları
mızda hazır bulunarak 17 
Ağustosta sahaya gidecekler 

19 Ağustosta filen başlanacak o
lan büyük Trakya mar.e'\Talarına 

Balkan Antantı ve Saadabad pak· 
tına dahil devletlerden askeri he
yetler davet edilmiştir. 
Çağırılan heyetlerde bulunan ze

vatın yekunu 41 dir. Bu heyetleri, 
dost ve müttefik Efgan, İran, Irak, 
Romanya, Yugoslavya, Yunanis -
tan hükıimetlerinin güzide askeri 
ümerası teşkil etmektedir. 
Ayrıca 11 devletin, Almanya, A

merika Bulgaristan ,..,..koslovak -
, , """"" • 1 

ya, Fransa, İngiltere, İspanya, Ital-

Geçen seneki m• nevr1larda Gene• 
raltcrfmiz harekatı takip ederlerken 

nevra sahasındaki kıtaat görüle • 
cektir. 
Öğle yemeği burada sandoviç o

Fin~le!_~ıldız1 Japonların eline geçen 
Ağustosun 11 inci 
Günü F\nsler 
Kuyruklu yıldızı 
Yanı başımıza 
Gelecek! 

Tiyen Çinde 1000 ölü var 
çin her şeye rağmen kararını 
verdi: sona kadar dayanacak! 

Fakat 86 kilometreden 
fazla yaklaşmıyacak 

Bundan tam 27 sene evvel Haley 
kuyruklu yıldızının arzımızı zehir
liyerek geçeceği haberi üzerine İs
panyol ahalisinin ne korkular çek
tiğini çok kimse hiıla hatırlarlar. 

Şanghay 1 (A. A.) -
Tlentçln'den Centrale 
Nevls ajansına blldirildl· 
ğfne göre Hotoung ,eh• 
rlnin kalabahk mahalle· 
sinin bombardımanı ne· 
ticeslnde ölen ve yara• 
lananlar1n mlkdar1 bine 
baliğ olmuştur. 

ÇIN SEFiRiNiN iDDiASI 
, Waşinglon 1 ( A. A.) - Çin ıe• 
1 /id hariciye nazırı Hull'ıl z(qaret 

etmişti sıf ir mülôketian sonra g:ı• 

:zetecilere Çin hükumetinin Japon• 

gıı ile bir lıarbi göze alarak Clıa 

· Şimdi de Zurih Rasathanesinde 
Finsler isminde bir alim yeni bir 
kuyruklu yıldız bulmuş ve bunun 
ismini Finsler koymuştur. Başı yu
varlak, kuyruğu uzun olan bu yıl
dızı şimdiye kadar hiç bir müncc -
cim görememişti. Alman alimi bu 
yıldızı Kopenhag rasathanesine ha
ber vermiş ve oradan da bütün4ffin
ya bu yıldızdan haberdar olmuş - j 
tur. 

Finsler kuyruklu yıldızının başı 
iki yüz bin kilometre kutrunda, 
kuyruğu 6 milyon kilometre uzun
luğundadır. Binaenaleyh bu diğer ı 
kuyruklulara göre küçük bjr yav -
ru demektir. Çünkü bundan evvel
kiler tam 320 milyon kilometre u
zunluğunda kuyruğa sahip idiler. 

Hor Qe Hopei egale:lerinrle Japon 
istilasına m ukavemet etmtğe karar 
~ermiı olcluğunu beyan etmiştif'. 

(lAroamı ikinci sayfada) 

YENi TEFRIKAMIZ 

lıazırlıkları 

y n. Japony:ı, Macaristan ve Sov -
yet•ı?r Birliği kara ataşamiliter1eri 
ile İngiltere ve İtalya hava ataşa .. 
mı literleri d-2 ı;Iav.etliler arasın -
dadır. Bu münasebetle yapılacak 
zlyaretleı· hakkında resmi bir prog
ı·pm hnLırlanmıştır. 

rama göre, misafirler, ağus
t mba günü s t 

17 de 1:zınir ı; apuri c şelirımizôen 
Tekirıdagınn gıdecekler ve 19 'A -
ğusto,., perşemb.e günü satiah kah
va I tısından sonraa saat sekizde hu
susi otomobillerle Muratlı üzerin -
dı>n Saray kazasına gidilerek ma -

larak yenecek ve akşam taamı için 
'Iekirdağına, İzmir vapuruna dö .. ~·.--..,-, 

Yeni bir ticaret 
Apartman yaptırıp 
·satanlar çoğahyor nulecektir. 

Misafirler Trakyada, 22 Ağustos 
pazar akşamına kadar kalacaklar 
ve 23 ağustos:J>a'zartesi sabahı şeh· 

rjmize dönerek 25 Ağustos akşamı
na kadar şehti gezeceklerdir. 

Balkan harbini 
ı 1 

NASİL KAYBETTİK? 
yakında ·"son Telgraf,, sütunlarında 

ilk Türk amirah miralay Ramizin Balkan deniz 
harbine aid hatıralarını gazetem izde yazacağız 

Balkan harbinde deniz muhe rebelerini idare 
eden Türk Amiraıı tarihin bu mühim sı rrını ifsa 
ederken Türk efkarı umumiyesine ve harp ~ari· 
hine fevkalade şeyanı dikkat ve merak vesrka· 
lar verdi 

Balletm harbine ait çok şegler gazrldt ve sögleoıdl. Fakat bu har• 

6in deniz rnuharehelerinl bir aiızdarı, o %amarık.i Türk Amirali Ra• 
mizin diiindtn dinlemek en saMhigettar agrz<fan dinlemek demektir, 

ldort bin bir müiküldt karşısın .Ja neler çektiğini, neden mağlup ol• 

cluğunu not eden Amiral Ramiz, Nazım Paıaga '1A ll•h belı:nr ver· 

ıinl,, dige telgraf çekmlge neden mecbur oldu4una da kagdetmiıtlr. 
Türle matlıuot tcırlhin ie, ilk. Türle Amiralm rn hatıratını 
ne,retmek yine ilk defa Son Telgraf'ın murJa/fakigetl oluyor 

_Bu fevkalade merakh 
. hatırat( bekleyiniz ... 

Ancak bu yıldız da ötekilerin ayni 
gazları, ayni zehirli ve her türlü 
hayatı imha eden terkipleri ihtiva 
etmektedir. Başında Cyanogen, GEÇEN SENE t:SRAR VE POLiS 
kuyruğunda da oksit dö karbon var- ROMAN_.LARINDA BEYNELMiLEL 
dır. lviUKAFATI KAZANAN 

Bundan dolayı eğer bu yeni malı- BUyUk macera romanın, , 
luk toprağımıza fazlaca yakJa.şaca~ 
olursa yer yüzünde canlı hıç bır yakında neşre 
şey kalmıyacaktır. :'.'-yni alimin başlıyacağız ! 
·yaptığı hesaplara gore b~ yıldız ııH11umıuı1111 0111111111111111111111•1111111ııııııııı11111111111111 ... ııo11ın 
bize günde bir milyon kılometre u·· ı· J 
sür'atle yaklaşmaktadır. Ancak 86 Cret 1 memur ar 
milyon kilometreden fazla yaklaş- ıH kk d k• k 
rnıyacak, uzaktan görünüp geçe - a ın a ı arar 
cektir. __ 

Bu önümüzdeki haftadan itiba - 1 

ren bu zehirli yıldızı Kutup yıl - ı 
dızı yanında görmiye başlıyaca -
ğız. Ağustosun tam 11 i bize en çok 
yaklaşacağı gün olacak, sonra ya
vaş yavaş -yani günde bir milyon 
kilometre sür'atle uzaklaşacaktır. 

Şehrin temizliği 

Sokaklarla beraber lo· 
kantalarda sıkı kontrolde 

Belediyece alınan tedbirlerle te
mizlik işleri etrafındaki faaliyet 
her gün arttırılmaktadır. 

Otel, han ve pansiyonlarla ber -
ber dükkanlarının sıkı kontrolü de
vam etmekte, son verilen karara 
göre aşçı dükkanlarındaki yemek
lerin camekanlarda teşhir edilmek 
yasağı ile beraber yemek kapları -
nın da kalaylı ve temiz olması için 
sıl<ı kontroller yapılmaktadır. Bu
laşık kaplarını sıcak su ve bol sa
bunla yıkamıyan aşçı ve lokanta
lardan para cezası alınacağı mües
sese sahiplerine bildirilmiştir. 

Hangi esaslara dayana• 
rak para alacaklar 

Dün Maliye Vekaletinden Def -
terdarlığa tebliğ edilen bir tamim
le ücretli ve vekalet emrinde bu-
lunan memurların maşları hakkın
da şu noktalar aydınlatılmıştır: 

Ücretli memurl::ırın terfilerinde 
ve yeni hizmeet alınmalarında te
adül kanunu esaslarının nazarı dik
kate alınması takarrür etmiş bu -
Junmaktadır. Ancak icabında bun
ların istihkakında bulundukları de
recenin bir derece fevkindeki ma - ' 
aşın emsali ha~ıli yle tutarı ni~be. 
tinde ücret almaları tensip olun '"' 
maktadır. Bu hüküm bütün ücretli 
memurlara şamil olmayıp yalnız 

ücretlerini bütçenin (E) cch'eline 
dahil masraf tertibinden alanlar 
hakkında tatbik olunacaktır. 

Mücadele işlerinde ve ihtisas 
mevkilerinde kullanılanlar bu ka
rarnamenin hükmü haricinde tu -
tul maktadırlar. 

Bu kararnamenin neşrinden ev -
vel yüksek kadrolu bir memuri -

(Devamı ikinci sayfada) 

Maliye Vekaleti bu işi tetkik 
ediyor, vergi alınacak 

Son zamanlarda şehrimizde, gay
ri menkul alım ve satımı ile uğra
şanlar ve bu yüzden hayatını ka -
zananlar çoğalmıştır. 

Ayni zamanda bu kabil muame
lelerle iştigal eden emlak idare -
hanelerinin de adedi artmıştır. 

Maliye Vekaleti, gayri menkul 
mal alıp satmayı, yahut ev, apart -
man, dükkan, mağaza, depo ve ben
zeri inşaat yaptırıp başkasına sat -
mayı veya yalnız arsa satmayı mes
lek ittihaz eden lcrin nasıl vergiye 
tabi tutulacağı hakkında yeni esas
lar te:.bit etmiştir. 

Bu nevi ticaret i;?ile uğraşanlar 
hakkında şımdiye kadar kazanç. 
vergisi kanununda hususi bir hü -
küm mevcut olmadığından, bu gi
bi eşha~ın vergilNi, gündclık gay
ri safi kazan~ları üzerinden hesap 
edilmekte ıdi. 

Halbuki ticaret kanununun hü -
kümlerine göre kar etmek maksa -

( T>evamı 2 inci sahifede) 

Foto amatörlerinin resimleri 

10 11 12 
Burıa, Faruk Ak.ogunlu Akksaray Sı1/ı11cli1 cod• 

desi No. 25 Mehmet Savtekin 
Prırs.:ı Neııiı.e 

Akkogunlu 

Foto amatörlerinin gazetemize 
gönderdikleri resimleri dercetmiye 
devam ediyoruz. 

1 - Amatörlerin resimlerini gön • 
dermeleri iç:n kupon kesip ,gönder. 
meleri lazım de~ildir. 

2 - Resimler küçük ve siyah 

renkte olmalıdır. 

3 - istenilen isim \'e adres kul· 
lanı la bilir. 

Hem resimler bir hatıra olarak 
gaıetcmizde çıkacak, hem de tali. 
inizi denemiş olacaksmız. 
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6 unun aliıleri. 
E g halaskar tifo! I stanbul sana 

medyunu şükran ! .. 
- Eger çöp tenekelen k<.pab du- 1 

racaks' İ,tanbu1 un üs•unde ne ·e 
kapak yok?~ 

İstanbul bu sualı, Şehir iecli • 
s nrle aza olsa d~hi adama sordur•· 
c k hald~ de il miydi? İs ta bul • 
ı! k çrıplerı görup te şehri seyyah
ı !l rrl 0 kara edıyvrsunuz, diye çı
ıtı 1 • old•ı. Hale ki zavallı ts -
tanbulun çopkri çoktan mertek 
ı!muslar, şehrin gözüni.i patlatm~
l • ına ıramak kalmıştı be'. 

Bak ı:ı ~melere: şu m~ur e
hr kımya laboratuarlarır>'.' z bir 
z r yiyecekleri tahlil tt ,ı za. 
~ , yiyecekkrımiz içın· 

Yenmez! 
Diye rapor Yermi rC.. 

ıçec:k b~lar tahlil olundu: 
t~ilmez' 

Simdı 

Dı)e rap')" ,.c ili\ 'lr Bir şc ır ki 
~ ı CC<"" i yenmez, ıç i çilrr z. 
Allah Allah' Tcvc:kke ı de 1, t 1o 
(ıkar ç•k'll z, ~ ıt•h ıs del •o -
1" ım1z: 

Aman dlkk ·' d c m kal r 
y !ar: tıfo, = ın k.ız .. rat 
ve .C:rar ile beraber çıkard ki ı 

mikrcrJan a ız yol ~ almm 
d geçe'"" 

Yiycce ) eıı~ z, i N"gi ıç z 
bir hirdc>, zahar, halk ba_ka ne 
yey.p ne •Ç in?, 

Bugünkü tahliller göst rdi kı bır 
dvar h:ılkın, yemiş mevsırni gelip de 

i hal olmasından, diğer cıvar hal-

kı miıteessiır oluyor: sular vasıta • 
sne'! 

Umumi haliılarır ke kin amon· 
yak merkezlen teşkıl etmesi yü • 
zilndc~ okkalar la rakı içcnlcrimıze 
b.Je sarhoş olmak nasip olam,yor
du, yahu'! 

Kara sinek, bır sokak fa ızmi fe
laket• hali ~', İstanb !un göz nü 
oydu'. 

Biz İ tanbu' J, man grikleri ve 
dcnızler;Je Ç.amlıcanın tteğine kon
muş ve b r dokunsnn bır ah duyu

lur fa~fur ,.e "dfof bir kase, bir 
vazo nC'fasctı~ch guuıı!.ik. Bak . 
sa a, m<'ğer ıçıne uç deniz kormu2 
bu fo fur ,-azo, rr kt tiıkri.:k 

lı ,kkası ı'J\ı 1
• 

Bugün oll.ır tem· zlcn r, so -
k~k ar yıkanı ur çc m Icr kapa 
tı:: r, 15.ğurnlar örtıil~iyor, sok:ık· 

! ı t ku ;niyor, 

r.ı or, ul r 1<'mi ' 

lolu ı :> r. İ •2nbu,dJ JS ın 
p' 'ık ı or .. !:- tcmız ık b -
!adı 

E • t f ' S i mu•!aka 'JU şehre> 

ecnebi B • dıyl' mutcha ı<ı ola -
rak Allah g tırtt ' .. Ey mes'ut fe -
"ket!.. Sana l; 1 re ükran ,.e 
minr.eı!. Bınlercc> ukran 'e rr!n
net .. bı le ce .. 

-~Ud~~ 

·-....... Ap;rlm~~-y;ptı;ıp·-· 
satanlar çoğalıyor 

(Birinci sahifeden devam) 
dile gayri menkul bir ma a•ıp sa
tanların bu gayri menkulü ,atın al- ı 

m•'arı ve 1'mnl:ırı ayrı ayn bir 
muamefoi ticar ye sayılmaktadır. 

l\Ialiye VckiılctincL yeni kabul 
<'dilen karnra göre kaz:'.,\ vergisi 
nnlınek h usunda bu muamele -
le. b rıbirınden ayrıl,.,.amış ve her 
i kisı de bır k• 1 o. •rak ~ e alınrr - ' 
t • 

Ş 'ır=·zdekı clak d rl ıa bu I 

l hu u a tebl ğ l'dık'I cm e göre de 
so. rad. n satara!< bir kazanç temini 
m aclılc ır ş::."ısın gavri m nkul 
a1rr.ı ı, ve e tb.bi tutu1m.... iç 
kfıfi •cbep telakki cd Jmixecektır. 
A ·nı zam "3. ga mJ ı c .ı icab t • 
ı- t kted.:r. 

Her hangi bır kimsenin şahsı ıç 
b r ev .-eya apartman a ması veya 

ptınna ı \'<' sonradan bunu be

l cnm yer ek y<'nis.ni almak \'eya 
) • ?tırmak üzere> satması ve hatta 
bu muamcl nin hır ıki tckerrü r et
rr · vergi vermek için bir sebep 
le kil etı:n;yecektir. 

Fakat bu hadise kısa fasılalarla 
tekrar ederse alakadar maliye rnc

' murları icabedcn tahkıkatı yapa -
ı: klar ve tıcaret kasdJe hareket o-

lundı;gunu gorürlerse vergi alacak
lardır. 

Bu "ııretle bina ve dükkan alıp 

tmayı itiyad ve meskk edinen 
k her ayın onuncu gününe ka· 

dar kJç mu·melc yaptıklarını mu
f ;salan r uhillerindeki maliye şu

·ne bıldircccklerd 

B ılard "; satı~ kıymetlerinin 
) uzdc biri miktarında kazanç vcr-

il ı a nacaktır vc bu v rgın.n be

v ~namen "I rı ıtı gür öden • 
mesı mecbur t..r. 

B ;annam 1 rır.ı '•ktındc ver • 

rr yel' er hakkınd. r erı ,·erg· ya
zılacak ve crgiler bir nci yılda iki 

kat r 'tca'dp yıllarda da tekr.ır o· 
luııdutu takdırdt! br~ kat ol rak 
cezalı alın· caktır. 

Ancak bu vcrgıl< re •ti aı \'C te'1t· 
) iz ccıılcbılcrekt . 

:&y~nnam • i verip de o gıln 
\'ergilerini üdcıniyenler de yalnız 

yüzc1<' on nbbetinde ceza ,-crPcPk· 
lerdır. 

Bu mukeL< ilerin, lx;annamel<'

r tlz.e ıne tahakkuk eden \·ergile -

re k:ırşı hıç hır ıt raz paklan yok
tur 

Alman kendi yaği]e 
kavrulmak istiyor! 

B lımlen )aZı.ı)or: Dort sene- 1 ıükrek bu da ded:tın ıdarc<i al
ı k programı tathık clnuye me- 1 t.r l alınmış oluyor. 

mııı olan Ge'lcral Göring'ın aliı- Alrr11nyada geçen 1936 senesınde 
hı et •ı bir kat daha arttırıl"'lı . ıstıhsal edilen ham dcmırın mikta-
tır. ~neral, Alma \adan<' kadar rı şu ic!; 15,303,000 ton. Haıbuki 

d~ir olsun, dıger ır dc"ller c.1 !!, h rpten evvrl 1913 t ç k ı mık-

; ır .ıliit v ırsa hep ni kont ' <'· tar 16, 763,0CO ton ımi . 
dccekt, .. Bu hu sta kendi.ine cok GorütJ;·or ki yen ıstihsalat he-
gc'1ış salahıyctlcr ven'rnı 'ir. Hat- men hPrıen ki r<' gelmiştir. Bu-
t· c , r ı !eri iç ;ı bı.iytik bi ~ r - nu g ı h ın çelık i tihsalatı gc-
kct tc cdıl rck, buna Alm n hil- çcn ne Ja 852,COO ton dmu tur. 
k. "'leli de i tırak eylemiştır. 1913 tc b . ı tıbs.ı at 18,484,000 t n 

Demir ro de•! ol.ınlar buraya da- idı. 
lı ır. Ellerindeki m d n ere h :ı Fakat Alnı y da b ..n demir 
ol.r k dahı. ırler. FakJt ı:;tih alat buhranı vardır. İstihsal cdılen mJı:-
ta. =le el vl tin ıdaresi ve kcı:-t· tar, ıh iyaca etişmıyor İstihsal 
rolu altındadır General Görıng, miktarı çoktur. Fakat ihtiyaç daha 

Almanyada bırçok v'1Z1f i olan, çoktur, 
gun bütün saatleri meşgul bulu- Almanyarın bugı.ink.i demır ih-

tıyacı harpten en-el.ki, 1913 tekin
den çok artmıştır Çunku Alman
ya bugün alabildiğınl' sı'ahlar.mak
tadır. Donanma yapıyor, top yapı
yor, tüfek yapıyor \e saire ... Sonra 
'i:'e askeri işler için birçok inşaat 
vardır ki hep demire muhtaçtır 

nan bir adamdır. Şimdı yeni vazi
fesi de 113ve edilince kendisine 
(il Uer Alm:>.nyasının dcmırhane 

ıp düru) demek hiç ya~h~ olmaz. 
Bu-ı:lın maksat, Almanyanın de-

rrcr istıhsalatını arttırmaktır. !Lt
Jcr, geçenlerde söyicdıgi bir nutuk
ta öyle demişti .• Vaktıle Alm:ın -

yanın demiri bin "Cne kendi.ine 
yetişmişti. Alman 'llnın bugün de 
kendi demıri kendıne kafi gelmeli> 

Fakat demir madenciliği, şim

dıye kadar ı;ecbest bir san'at ha -
Jindc kaldıkça keıdisinden bekle
nen ~eyi temin etmediği ileri sü -

Dört seııclık programın tatbiki
ne başlandığı zamandanbcri yeni 
fablil<alara birçok demir yeti§tir
mek liızım geliyor. Sonra demir -
den yapılan birÇ<Jk makineler var 
lı:i, Almanya bunları yaparak ha -
rice göndermek, para kazanmak 
mecburiyetindedir. Hulasa, demir 
ihtıyacı arttıkça artmı<tır. 

Mahkumların 
Madenler işinde 
Çalıştırılması 

Festivahn ilk günü 

800 mahkQm batka yer• 
lera gönderlldi 

Şımdiye kadar Zonguldak, İmra
lı, Ed;rne iş hapishanelerine gön • 
derilen mahkumların adedi 800 ü 
bulmuştur. 

Dün geceki ziyafetten 
sonra eğlenceler Ne dersiniz ? Frankonun üç şar

tından bahsedıliyor ... Şimdiye ka

dar ltalyanlarıian, Almanlardan, 
velevki zengin demir madenleri ve 

mühim üssübahriler vadine muk .. -
bil olsa da, çok yardım görmüş o
lan a'i general, bu müttefikleııni 
bırakarak İngiltere ile doğrudan 
doğruya müzakere çaresine baş -
vurmıya \'C kendisine üç şey temin 

edilirse o Almanlara, o İtalyanlara 
vol vermiye hazır olduğunu bildir

miş ... Çok gizli bir vasıta ile Fran
ko Londraya müracaat etmistir. 
Bunu İngili?. amelesinin gazetesin

den öğreniyoruz. İspanya milleti
nin reyile iş ba~ına gelmiş olan 

cıımhunvet hük\!metine is ·an et
mış olan genPra.in şimdi de mütt -
fikkri aleyhine bir tertip hazırla
makla meşgul bulunduğu ortaya 

rıkınca Roma da, Bedin de, gele -
ceği dil~ünroek mt'Cburiyetindc 
k.ıl1:1ıstır Fakat Frankonun bu ha
zırlığı ı da derhal ckendı müttı> -

fiklerınc ihanet. gil:.i sayıvermek 
te b.raz acele olur. Çünkil düşün -
m I. k• Franko artık kendi etıra -
fın<Lıkilcrın tazyikine uğramakta· 
dır Hariçten gelen yardımın ne 

kadar pahalıya mal olduğunu ve 
bır kere İspanyaya girmiş olanla

r n alacaklarını almadan çıkmıva
caklarını on üç aydanberi sürükle· 
nip gelen kanlı tecrübe Strasındaki 
pazarlıklar gösterdi. 

Ayrıca Zonguldak kömür ma • 
denlerinde Kömüriş ocakları ya -
nında yeni bir cezaevi yapılması 

kararlastırılmış ve mahkı'.ımlar -
dan 50 kişilik bir inşa.ı! grupu yo
la cıkarılmıştır. 

Modada yelken yarışları yapılıyor 
Programda tenis müsabakaları var 

Pek yakında. Zonguldaga htan
bul hapishanesinden de uslu mah
kumlar gôl'derilecektir. 

Madenlerde çalı~tırılacak mah -
kumlara muayyen mıktarda bir 
gü·ıd !ık de verileC(ktir. 

Radyo ve polis 

t tan • festıvali dün akşam Park 
otelde verı.en bır ziyafetle açıl -
mıstır. Ziyafette konsoloslarla, ~eh
rımizin bazı tanınmış aileleri, hü - ' 
ktımet ,-e matbuat erkanı hazır bu· 
Junmu~ \'ali Vekili bir nutuk söy -
~err.ı~tir. \'alı Vekilı bu nutkunda 1 
Istanbulun hususıyetlerine, sezonun 
yapılma sebeplerine, festivallerin 
oynadığı rollere temas etmiştir. 

Zıya{cti parlak bir resmi kabul 

takip c ylemi,tir. Şehrimizde yerli 
ye yabancı bin çift güzide da,•etli -

nın ı'lırak etto ı bu sı.vare büyük 
bir nc.ş'e iç de oabaha kadar siır

n1ü tur. 
Sezı r n ba :.mocı mıirascb~ -

tile dun gece Taksim, Beyazıt, Sul
tanahmet mcydanlarile Karaköy 
köprüsü ve Galata ve Bayazıt ku -
lelen muhteşem bir surette donan
ınıştır. 

Bugün ~ z.:ınun lik gunüdür. 
Progı am mucibince bugun saat 13 

buçukta Modada yelken müsaba -
kalan Ye 14.30 da Dağr.Jık klü -

bünde tenis seçme musabakaları 

yapılmıya başlanacak, bu gece saat 
21 de Nasit ve Arkadaiları Büyi.ik

derede aıle bahçesinde • Çiftçı ve 

Koy adlı bir piyes temsil edecek
lerdir. 

Yarın ıs •ahat gı.inı.idür. 

Radyo sahipleri beheme· 
hal kaydo!unacal<lar 
Bı..günden itıb ren ik venı k.ı -

nunurı tatbıkJtına bırşlanmı tır. 

Bunlardan poıis kanunun..ın tatbı -
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katındakı ·erilik • .ore gore adli va- Radyolardan 
z felcre bakacak olan poli 'er a rıl-

mı !ardır Yeni kanunda merkez 1 Alınacak Ücret 
m~murlukl2..'. ı da kaldırılmıj oldu-
f;untlan merkez mcmur...ıtı arru;ın
da üç sC'ne bu hizmette bulunan • 0 Bu sabdhlan itibaren rad· 
1 rın emniyet memurluklarına ta- yo kanunu taibik ediliyor 
; inl<'ri için icabc>dcn hazırlık1 ar Yenı r~dyo kan uru bu sabahtan 
)apılmaktadır. Merkez memuı lan itibarer t 1tbik me\'kiine gırmi~tir. 
yerine baş komiserler bu vazifeyi Herkes ~n kısa zamanda ruhsat • 
görect:klerdır. Yeni polis te:kiliitı name al;nı0 a mecburdur. Bu sa -
kanununa ait maaşlar evlulden iti- bahtan ılibaren radyosu bulunan -
b· <'n ,·erilecektir. hırdan "'ınarak ücret tanfesı de 

Bugün tatbikıne geçi.en kanun- !esbıt edilmi,tir: 
!ardan ikincisi de radyo ye telsiz Yalnız kulakla dinleyebilen liım-
kanunudur. Bu kanunun hükümle- basız Ye hoparlörsüz ahizelerden 
rince de herkes radyosunu mahalli senede ~ !ıra evlerden, nüfusu 10 
Posta ve Telgraf ve Telefon idare- binden az ülan yeılerdc 5 ve nüfu-
sint' bildirerek bir izin tezkeresi a- su 10 binden çok olan yerlerde 10 
lacaktır Bu kayde ria ·et etmiyen- lira alınacaktır. 
!er hakkında kanuni takibat yapı- , ·üfusu 10 bınden az olan yerler-
lacaktır. Ecnebilerin askeri mın - de umunıa mai.sus kalwehane, kı-
takalar dahilinde radyo kullanma- raathane, p.ıst.ıhane, lokanta, bi -
ları oranın komutanından ala - rahane. gaz.'l'lo, sinema, tiyatro, 

Ü c retli 
Memurlar 

(Birinci sahifeden devam) 
yet iıcreti kaı şılık gösterilerek da
ha aşağı ücretlerle tayin edilmış o
lan memurların ücretlerini arttır

mak i~i terfi mahiyetinde olduğun
dan bunlar hakkında da bu karar
namenin hükilmleri tamamen tat -
bik edilecektir. 

İstifa eden. açık maaşı alanlarla 
veka:ct emrinde bulunanların eski 
maşlarına muadil veya bir derece 
üstün maaşa tekabül C·den ücret
lerle yeniden tayinlerine cevaz \'er
dır. 

Ücreti; (E) cetveline dahil mas
raf tertibinden verilen bir kadro .. 
ya tayin edilecek mütekaitlerin, te
kaüt edildikleri zaman almakta ol
dukları maaşın tayininde esas ola
rak tutulacaktır 

Franko, hariçteki yardımcılarile 
ne kadar bağlanmış olursa olsun, 
bir memleketin bir kısım evladını 

diğer kısmı üzerine saldırtmak içın 
gururu \•e mizacınm ateşile meş

hur olan İspanyolları daha ziyade 
bu kanlı cidalde tutmanın imkan

sızlığını anlayacaktır. İspanya ken
di gururunu artık duyınıya başla
mı,tır. Harıçten edilen yardımın, 

k:ırde~i kardeş aleyhine kırdırmak 
için olduğu görüldü. İş~ ba~kaları 

hesabına aldanmış olmak bugün 
cakları izne bğlıdır. Sefaret ve kon- I dans salonu 'e barlarda, otellerin . 

1 Ko O HA LER 1 
artıK Ispanyol gururunu bihakkın 

solosluklar da Hariciye Yekiıle - umumi salon ve bah~-elerindeki Ç K BER muazzep etmektedir. 
tinden alacakları ruhsati ·e ile rad- r dy.:ılardan da senede 10 lira alı - --------··-----"" 
yo kullanabileceklerdır nacakt . lcerde Franko üç şey istiyormu.: ademi 

müdahale siyaseti bu gidişle akim 
Radyl)!arın senelik ücretini z.ı - Nufusu 100 bırıe kadar ol:ın ·er- * Şark chirlerinde sana iin 

lerd kı kahYeh·ne ,.e e lence_ er - ı k;ılırsa Fransa ve Rusya artık Vn-
manında ve·mıyen den para cc- ük · iti m,..i in tetkika yap~r. ıı;ı a hükt'.un ine yardun etme-

le ındı: bulı. ın bı. ın ı ·ını[-zası alına Antenler i<"İn \eni he' et Ankaraya dönmü<tür İlk o- ıı ı · ı k k d' · 
k unda ucret voktur. ' ları 20 ıkıncı sırıı!l3.rı da 10 !ıra Ye· , , me mı • ; gere en ısıne ve r~-

Çin-Japon 
(Baştarafı :-.irincı sahifede) 

Çinlilerin tahat,UdU 
Y AKJLAN VE YIKILAN ŞEHiRLER 

Tokyo 31 (A. A.) - Japon tay• 
yareleri bugün ôğlede!t sonra ikisi 
Choehow mrvkiinde biri Hsushui '. 
nin cenutuada biri de Paot' gfau 
da olmak üzere Çin kıtalarını nak· 
leden dört treni bombardıman et· 
mişlerdir. 

Paotingfou istasyonu alevler için. 
dedir. Japon tayyareleri Paotinfow 
ile Pekin'in 30 kilometre cenubun· 
da vaki Uangsang mevkii ara· 
sında Çin kıt'aları ile yüklü 
yirmi kadar treni müşahede etmiş
lerdir. Bütün bu trenler ~imale doğ• 
ru gitmekte idi. 

Şehrin plAnı 
Beleclıyece son 'erılcn kararlar 

arasında şehrin yenider bır planı -

nın yapılması da vardır. Yeni plan 

)alnız Beyci;lu, Üsküda., Kadıkoy 

\'C İstanbul kazalarına a,t olocak 

m·kyası da 1-5000 olacak! r. Ye,i 

planın yapı masına pek yakinda 

b2şlanacaktır. 

TH lerdır. !arak Erzurumda bir Kehrıbacılar rek Valansiva hükumetine me<ru 

100 ;,a 250 bınc kadar nüfusl.ı Ko peratifi kurulm~r. ve mtısa,·i birer muhasım diye 
şehirlerde d bu g.bı eğlence ma - * Bir rnuddettenberi şehrimız - murar p sıfatı tanın!"~lı imiş, 2, 
hallerindt>kl rad ·olardan :ıo. 20 ve de bulunan Haricıyc Vek li T€v - eğer bu dahili harbin son.ında Fran 
10 liıra alınacaktır. 
A\Tıca telsiz "hcısı satan mües

s<:'seler de senede 10-50 liraya ka -
dar harç ver ekler, halkevlNi ve 
~por kluplerınd~:-ı her :>erde 5 lira 
al acakur 

Hoparlörü birden ziyade olanlar 
berer hoparlör ıcin ·üzde 25 zam 
ödPy~'CCklndir. 

Radyo ile yapılan ilan w rekıam 

ne~riyatının kelimesind<'n 30 ku -
rus alınacaktır 

Köpe!<lere karşı 
t tanbul Belediyesi başı boş 

dolaşan kcipckJc.rin toplaltırılması

nı aıilkadarlara bildirınl,ti. 

Sahıpl ve .ahipsiz olsun, başı -
boş olarak gönHen köpekler tutu -
luyor \'e l!aV\·anları Koruma Ce
miyetine teslim edılıyorlar 

Piajlarda halkın arasında dola · 
şan tv k&pcklerinin de mıkrop bu

la ı rdığı gö1önundc tutu' ~ak bu

gürden ıtıbareP plajlara ki>pek ka

bl 1 ~dıımcme plaj sahiplerıne bil

aı ıl ştır Pla;lara geıirı.ecck ev 

kopdı.leri denize sokul nıyacaktır. 

fik Rüştü Aras dün akşam Anka- ko, büsbütün galip gelirse kendı i 
raya dönmüştur. İ'panyanın hakiki başı sayılrıulı * Akşam. memlckctirrızde iik ,.e merrleketini iklısaden kalkın-
defa olarak Yerli Mallar Sergisin - dırmak için ona yardım edilmeli 
de tcıe,·:zyon - radyo yani resimli imiş, 3. 
radyo temsilleri verilecektir. Bu •uretle general yardımcı gö-* Bu se~e ilkmekteplerin ders nüllÜ• !eri İspanyadan çıkarmak ı-

programlarına iktısat ve uçak isim- çin Berlin ve Romaya karşı koy-
li iki yeni d<'"S iliı,·e edilecektir. h · · mıya azır ımış ... * Karabi.ik fabrikalarının teme! Bu habcrkrden şimdilik Şu ne -
atma işi bitip inşaat başladığından tice çıkıyor ki Franko bir an evvel 
dün Londradan 20 mühendis 'eh - İngiltece ile konuşmak ihtiyacın-

rimize hareket etmiştir. dadır. Fakat .gönüllü. !er kolay * Ha\·aların sıcak gitmesi do - kolav çıkarılabilecek mi? Zannct-

layısile balıkların ertesi güne bıra- n;ıiyoruz. O halde Franko bu çık -

kılmasına musaade edilmiyerek mazdan nasıl çıkacak? .. İşte bu ko-
gününd<' satılmıyan balıklar imha lay dcğıldi • 
edilc>ecktir. •hmad R!luf * Sandalmı içinde kendi olma - !=============== 
dar kıraya veren veya 4 ki~iden 

fazla yoku alan sandalcılardan pa
ı a cezası alıncaktır * Bursa Belediyesi, Uludağa Ş<'
lıırden bir havai nakliyat hattı vap

tıııravı clü ünmektedir. Bu ~ i in 
bi• çok ecnebi fırmalar teklif yap
ırı;ılardır. 

Su, ekmek, tetnizlik 
Bu ıehir halkının ıstırabını orta-

ya doken üı; 111.eı-zula ba§ ba§auız: 

~r_aba_h_ve __ ak_şa_m __ oa_şm~_arr_irl_eri __ ne __ ya_zıy_or_ıar~?I 
Su, 

Ekmek, 
Tcmızlik! • 
Halk. temiz su istiyor. Temiz re 

karışıl;sız pi~irilmiş ekmek istiyor 
Şel<rin temiz tutulmasını -::e temiz
lenmesirıi istiyor. 

cumhurııet 

BüyUk şehirlerde 
harbin mevkii 

Pc~tede bulunan Cumhuriyet Baş 

Muharriri, suyun her şehir için bil' 

hayat mesc!esi olduğunu söyliye -

rek bir sabah vakti P~tenin büyük 

caddelerinden geçerken yer yer sa

lıvcrı;en suların arteziyen fıskiye

leri gi ib an! şarıl yükselip devril

diğini ve tahta yolların kendi keıı -
dilerine yıkandığını nasıl gıpta ıle 

se;Tettığini anlatıyor ve memleke
t imizin bütün şehirlerinin Buda • 
peşte gibi su bolluğu içinde olma • 
sını temenni ediyor: .şehirleri -
miz için ayni ehemmiyetle mevzu 
bir su meselesi vardır: .Bol su, u
cuz su, tPmiz su ... > diyor. 

Bir haftalık tarih 
Tan'ın bugunkü baş makale•ın · 

de Ahmet Emin Yalman, haltanııı 

siyas takYimi~ı çizmıştir. 

~luharrit bu haftanın en mü -

him siyasi hart•ketleri olan İspan

ya ış en Tali Komitede çevrikn 

maııenaları \"e mukabil manevra -

!arı \'e İngıliz-İtalyan anlaşmasile 

İtalyanın !\lille-tler Cemiyetine gi • 

rebı!e<"Cğini, Japonya ve Çin ara -

sında 1931 harp hadiselerinin te -

kerrüriı meselelerini ayrı ayrı ele 

alarak tahlil edıyor. 
Kurun 

sırası hafta 
Kurun baş muharriri Asım Us da 

bugun baş makale yazmamıştır. 

Yalnız sıyasi hafta isimli bir sü • 

tunda haft~nın hareketlerini tah -

]il ederek bılhassa Çin ve Japon 

meselesile ,.c cBlçika başvekili • 

nin beynelmilel bir iktısat komite

sı toplanması yolundaki teşebbü • 

süııü izah etmektedir. 

son Posta 
Siyas~t aleminde başlıklı yazı -

sında, Lehistanda yapılan \'e ya • 

rım kalan suikastin manasını araş. 

tirmiya calışarak bu h<idisenin bel

ki Lehistan için, tarihi bazı karar

ların verilmesıne sebep olacağını 

yazmakladır. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

Belediyenin son gösterdiği lıam
le bıı üç hedefi istihdaf ediyor Şe

hir temizlenmiye ve yıkanrıuya 

başlamıştır. Halk bu temizlığiıı 

icaplarını yerine getirmiye ve .. Be
lediye tenbil•leriııi ifaya davet edil 
mtşrir. 

Yeni Belediye Rei.• ve Vali Ve
kilinın gece yarıları istanbulun 
çoktan unuttuğıı teftifleri bizzat 
yaptıyını memnuniyetle görüyoruz 
Ancak tek nokta üzerindeki düşiin
ceml'i söylemeliyiz: Belediye, yi
ne kendisine bağlı Sular idaresini 
her erin kapısına kadar su boru -
sunu lıiç bir mas..-af talebinde btı

l11nmakS'::ın götürmiye mecbur e
dilmelidir. Velev ki, bu bir bütçe 
fednkôrlıqı dalıi olsa. 

Burhan Cevat 
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Günün meselesi: 
Moris Şövalye !NOKSAN EKM EKLER'[Halk Filozofu -ı 

--------------- diyor k i : 

Glsetalı .. ngbourlıma u?. Haf kın bazı hilebaz fırm- lçi_1_11izde eı~u b;;: 

Seferberlik anında ' 
halkın vazifesi 

Kendl&ina ılaned 
donald de refakat 

cekmit 

k· 
ede• 

Hazırlıklar yapılıyor 
l 

Vilayet sef~rberlik miidür.lük- ı 
!erinin sayısı arttırılacak 

S C'ferbcrlik işlerinde halkı da 
hazırlamak, bilhassa modern 

yakıcı ve yıkıcı silahlara karşı ha
zır bulundurmak için her türlü 
tedbirleri almak maksadile esaslı 
faaliyete geçilmıştir. Bu maksatla 
ı..ehrimizde ve Ankara, Bursa, Es
kischir ve İzmir vilayetlerinde tc~-"' .. 
kil edilen (Vilayet seferberlık mu-
durlükleri) nin adedi arttırılacak-
tır. 

Bunu temin için İstanbulun mu
fassal haritası üzerinde çalışıldığı 
gıbı mahallen de tetkik ve kesıflcr 

:} cıpılacaktır. . 
Aynca, umumiyetle her aılede 

gaz maskeleri bulunmasına çalışı
i:ıcak ve herkes, ıehirli gazlar kar-

şısında yapacağı ha·l.lrlığı evvelden 

il ilecektir. 
H men bütün milletler, bir harp 

takdirinde halkı korumak için. i -
cap eden tedbirleri ıttihaz etmış -

1crdir. . 
Şehrimizde ve memleketımızde 

Moris Şövalye 

Duyduğumuza göre, sehrimizde
ki bazı temaşa müesseseleri, meg
h ur Fransız aı tisti Moris Şövalye 

Şehrimiz seferberl~k miidürluğü 
bir harp vukuunda lstanbul hal -
kını zehirli gazlardan korumak i
çin alınacak tedbirleri tetkik ve 
tesbit etmektedir. Bunun için şeh-

1 

nn muhtelif yerlerinde sığınak o
lnbilecek yerlerin aranmasına ba~
lanmıştır. 

d bu tedbirlerin simdiden alınma

sı~da hiç bir fcv'kala.~eli.k o~m.ayıp 1 
med{•ni ve gayet tabu bır hadıse - ı 

dir. 

ıle, ekseriya beraber oyn dığı . e
vimli kndın artist Janet .Makdo -
nald'ı İstanbula davet etmişlcrdır. 

Bu iki artist, gecen sg.ı:ıe de davet 
edilmıs, fakat isleri olduğu içm bu 
davete icabet edememişlerdi. Bu 
sefı•ı", davete henüz bır cevap gel
memıştir. ArtisLler geldiği takdıl'

de, hurada lıirkac gün kalacaklar 
VP arkı söyleyecekler, bazı numa

ralar yapacaklardır. Söylendiğine 

göre Moris Şövalye ve eşi, böyle 
hır angajmana gırmek için mu -
him mıktarda bir para istemekte
dirler. 

Zeyrek köprüsü! Ehliye/siz 
300 ·bin - Arabacılar 
Liraya çıkacak Kaza yapıyor 
B k .. ··nun de kazık· Bu g ibiler hakkında ce · 

u opru za var 
lort tutmazsa fen a 

Gazi köprüsünün Unkapnnı ta -
rafı çok yükseğe kaldırılacağından, 
tJnkapanı meydanından ze:·reğ'! 
I• dar uzanmak üzere ikincı bır 
ı,öpri.i inşası tasavvuru kat'ıyet 
ı,...-e b~ıniştir. Eyüp!<> Emin(inü .~ -
rasın<\l işleyen tramvaylar b~ kop
ı ütıÜ n aıtından, Beyoğlu ile Istan
bul 31ismda iş1eyecek olanlar bu 
köprÜtün üstünden geçecektır. 

300 ~n liraya mal olaca k olan hu 
pLOjl'nl tatbikini, Gazi köprüsü -
nun incatını üzerine alan firma, ü
zcrınc mak istemiş, Belediyey e 
t khfte ımlunmustur. 

Bedel Gazi köpnisiınun mşaatı 
bıtt ıkt.Er~onra ödenmek üzere, fır
ma ile 1 hususta mtizakerelPı e 
gıı isılme, esas itıbarilc kabul e
dılmiştir. 

Karaki' köprüsü de Gazi köp -
rüsü resr küşadı yapılıncaya ka· 
dnr ikma dilecektir. 

Son zamanlarda ehliyetsız bazı 

kimselerin araba kullandıkları sık 
sık gorülmektedir. Yapılan mua -
yenelerde bu gibı bırçok kimseler 
hakkında takibat yapılmıya baş -
lanmıştır. Bazı numara'!nı arabala
ra da lesadlif ednmektedir. Araba 
süı mek için munyyen şartları ~aiı 
olmak icap etmektedir. Acemi ve 
ehliyetsiz kimselerin araba ~tirme
leri kazalara sebebiyet \'crdıği için 
bu gibiler hakkında şiddetli c<>zai 
muamele yapılacaktır. 

Par ız ln gilizce dersi 
Şe~~emini Halkcvınden: 

İkmale kalan gençlere parasız 
İngılizce ::lerslerı salı, perşembe, 
~umartcsi günleri saat 20 den 21 e 
kadar ~;vimiz salonunda İngilizce 
dersleri verilecektır. Bir hafta içı-. ı

de yazılmak ıstey<mlerin Ev katip
liğine mürncaat ctmelerı. 

Ça-şı ka ı esnafı ı n 
be diyeye şikayeti 

Bu <varda, seyyar e~na/ her 
gn pazar kuruyornıuş 

Ç arşıka1Jıd"ıakascılar caddesin~ her giin seyyar esnaf pazar kurmak
tadırlar. \ıar sabah erkenden orayn yerleşmekle. akşam geç ':a~

te kadar kalırtadırJaı. Bu esnaf daha ucuz fiatla s·ıtış :aptıklar.ı ıçın 
Çarşıkapı ıle lazıda cıkan biitün yollar ListündPkı dukk~nlarırı tıcare
tıne mani olm dırlar~ nu cıvarda kı esnaf aralarından bır heyet scçc
r€k dün sabal\ıediyeye gönderm ışler.dır. Bu heyet. seyyar esnafın 
orada daımi su azar kurmalarının kendılerinin mahvına sebebıy<:t 

d . ~ · · anlatı e p · amanda bu esnafın sokağı kırleüp kokut -veı ıgını ar aynı z, 
tuklarından sıkt ~tmişler ve bur ado pazar kurulmasına !uzum ~·ar~a, 
bac:kn yerlerde ~u gıbı haftada bir gune razı olduklarını bıldırmış-
lrrdır. Belediye ~allinde tetkıkat yapacak, icab<>dl"n kararı v cı;k • j 
tir. 

e sevec 
- Aman Nacı)'· mkünsc he-

men, şimdi yaz! 

Dedim. 
- Nedir bu tela; 

Dıven Naciye mE ve he\•eca-
b • 

ruma karşı adeta ~ukkanlı -
1ık muhafaza edıyo 

- Ayol, anlamıycusun çok 
m ' he,·ecan duyuyoru 'tiim. 

- Ben, bu derece can duy
manın yeri ve zama madığına 
kani im .. 

Diyen LCıt!iye ila.ve 

- Maamafih senın aer şeyi 
gbıe almış vaziye~te. Hatta, 
Lubnana bılc gıderım. 

_ Sahi mi soy lüyori 

- Tabii sahi söylüyc 
- Te ekkür ederim. 

Dıverck çok içten geir his 
ile · 

Etem zz 1 Benic;ı 

- Sana git\ enıyoı um Nacı)e .. 
Dedım. O da benı t<>mın etti: 
- Bu duyguna teşekkür .ederim. 
- O halde simdı hemen ılk isim 

mektubu vazm:ık olsun .. 
- Evet.. Kağıt zarf getıreyım mı? 
Diye soı cıuın. Bir sanıye düşün

dükten sonra: 
asıl olsa sabahleyin postaya 

\'erılecek Zaten geç de kaldım. Ev
de merak ederler. Gece ben yazar 
ve .. yarın postaya kendi elimle ve
ririm. 

Dedi ve .. ı!ave etti: 
- Çok rıca derim. 
- Emin o] kardeşim. 

Naciye, hala benim onun kendi
sini öldürmesi etrafındaki tered -
düt ve kanaatim üzerinde şüphe 
duyuyordu. Kendi kendine hep 
zihnini bu nokta üzerinde calıştır-

Fakat, bıllıas a Şövalyenin fs -
tanbula karşı hususi bir sempatisi 
oldu u ve bu daveti, anlaşmayı 

mutlaka hallederek, kabul edeceği 
söylenmcktediı'. Esasen kcndısınin 
uzun zaınandanberi Türkiyeye gel
mı•k arzusunda olduğu kaydedil -
m0ktedir. 

Elmalı suyu 
Mikropsuz 

ale gelecek 
Su miktar1 da fazlola • 

tırelacek 
Belediye sular idaresi Kadıköy 

vı~ lıavalisi su ihtıyacı hakkındaki 

' t('tkıklerini sona erdirmıştır. Bir 

temmuza kadar bu havalinın suyu

nu ıdare eden şirket, abonelerine 

936 yılı içıncle 1.232,231 ton su ver

mistir. Halbuki abonelerin sayısı 

arttırılmasa bile mevcut müşteı i -

lerc bundan en az 350 bin ton fazla 

su ısale edılm<'sıne lüzum olduğu 

an Jaşıl ınıştı r. 

Halbuki kendıl<:"rine ycnıden su 
isal(' 0d1lmesini isteyen birçok mli
racaatlcr vardır. Belediye, bu su

yu hem arttıracak, hem de mik -

ropsuz bır hale getırecektir. 

Bu ıkı maksada ermek için ne 
gibi tesısat V<' ma .rafa ıhtiyaç ol

duğu hakkında a ustos içınde c -
saslı tetkıkat yapılacak. bir proj<> 

hazırlanacc1k \ P. bu projenın der -

hal t tbıkıne ~ecı'ecektır. 

dıgı b kı)arındc:1rı, duruşundan, 

konuşusund.rn bellı oluyordu 

- Sen hep Halil Necıbın yaşn -
dığını farzedıyorsun de.i!ıl mi? .. 

Dedim 
- Muh kkak .. 

D dı ve. ııa' e cttı : 

- Aksını ıddııı edebilmem ıçın 
ortada hıç bir ku,·vetlı sebep ) ok. 
Nıha\et ıntıhar edecek olsavdı bu-

nu da açıkca bıldirmekten çekin
mezdi. Na ıl ki, geçen sefer sana 
bunu bildirmiş. 

- Fakat, bu sefer vaziyet ba ka. 
-- Na ıl ? .. 

- Yine kendi ıni kurtaı mamdan 
şiıphelenir. 

- Kurtaramıyacağın bir şekil -
de de ıntıhar debılirdi. Hatta, ö-

lümunü sonradan duyabileceğin 
bir ş kli .t rcıh l!derdi. 

- O halde? .. 
- O lıalde bir deneme y ptığına 

inanmak liızım. 

- Ne öğıenecek bu tecrübede?. 

- S ni unutup unutamıyac.a~ını 
dener . 

cılardan çektiği yetişir 
Her 
ekmek 

gün ..ııüzlerce 
bulunuyor, bu 

noksan 
.. ? ne ış .• 

Belediye zabıtası talimatnamesinin bu tün maddelel'inin tatbıki ıçin, 
son zamanlarda kontrollere azami ehemmiyet \·~rilmekledir. Bu ara

da fJrmların iini olarak teftişi de yapılmaktadır. Fırınların temizlık ve 
sair noksanlarından başka, ekmekl r de muayene olunmakta ve tartıl -
maktadır. 

Muhtelif mıntakaJarda yapılan ıır.aştırmalarda, bir çok ekmeklerin 
noksan olduğu görülmektedır. Her g un, sehirdc yuzlerce ekme}·, noksan 
olduğu, etiket yapıştmlmadığı, ıyi piş~miş olduğu için toplattınlmak -
tadır. 

Halkın sıhhati pahasına olar~k pis sular kullanmak, hamur ekmek 
çıkarmak, noksan vermek gibi hılelP re sapan fırıncılar hakkında en ağır 
cezalar tatbik edılecektir. 

Vakit vakit un buhranı çıkararak, halkı ekmeksiz bırakan bazı kötü 
düşünceli fırıncılar hakkında da ayr ıca kanuni takibat yapılacaktır. 
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Sıcaklardan 
•• 

Olmekde 
Var, dikkat! 
ilh sa ı,manlar , k ı. 

bi tutanlar ihtiyatll ol· 
mah 

Son günlerde sıcaklar, gıUtkçc 

şiddetini arttırmaktadıı·. Hatta. faz

la sıcaklardan, bir iki 01üm vak'~ısı j 
da kaydedilmiştır. Çok şişman o

lanlar ve biraz da kalb hastalığına 

müptela bulunanlar, sıcaklaı dan 

<.>n fazla teessür duyanlardır. 

Caddelerde. şapkasız, ceketsız 

gezmek adeta umumile mis gibi

dir. Bilhassa öğle sıcaklarında, şeh

ı·in meydanları, sokakları çok ten

ha bir manzara arzctmektcdir. 

Herkes buzlu su, gazoz. şerbet gıbi 

soğuk bir s yler içmek ıhliyacıle 

yanmaktadır. Fakat, tifo. insanı 

ihtıyata sevkeden bir fımil oluyor. 

Hastanelerde 
•• 

Olen/erin 
aziyeti nedir? 

Bunların nüfus tezk re
leri yok mu? 

Hastane ve hapıshane gıbi y(!r
leı de ölenlerin öl um ıhbarnamele-

rine, ni.ifus tezker€'lerınin l'apte -

dılmesi icap cttıgı bir miidde cv

vP1 a]iıkadarlaıa tamim edılmiştı. 

Fakat son gı.inlerd0, gerek has

tane. hapishanel<'rde ve g rek 

vapurlarda \' ecnebı mPmleket -

lerınde veya bır idam hükmunun 

icrasıcda vefat edenlerin ekserisi

rıın yanında niıfus ci.ızdarılarının 
bulunmndığı görulmüştür. 

Bunlara aıt blum ihbarnamel<-ri
nc nufus cü1.danları ı aptedılem(> -
digınden bazı nüfus dairelrri ıh -

barnamelcri kabul elnl<'mıc;ler \'e 

r,eri ccvırerek huvi 1et f'uzdanları • 

nın da bt'raber gönderilme ındc \s
rar etmı krdir. 

I 

Bir dokun, bin 
Ah dinle kasei 
Fa/urdan .. 
1'ramvay tlrketi lkiyet 

defteri açacakmıf 
Şehrin başlıca tramvay dw·ak 

yerlerinde, tramvay sirketinin üs
h.i kapalı birer korunma yerleri 

yapması \'e bu yerlerin en az yir
mi kişi ala bilecek genişlikte olma
sı v<.> ayrıca bu gibi yerlerde birer 

şiknyet defteri bulundurulması 

tramvay slrkP.tinin mukavelesi i -
cabındandır. 

Nafıa Vekaletilc Belediyece ya
pılan teşebbüsler sonunda birer 
bırer durak yerleri yaptırılmakta-

dır. Fakat şikayet defterleri şim -

diye kadar hiç bir yerde şirketce 
konulmamış idi. Ahiren Belediye, 
bu hususta tesebbüslere girişmiş

tir. Şirket bu ay içinde korunma 
yeri tahir edilen üstü kapalı tram
vay durak yerlerine birer defter 
koyacaktır. 

Halk, adreslerini yazarak Şir -

ketten '\eya şirket memurlarından 

vaki şıkayetıerini derhal bu def -
terlere yazacakladır. 

1 kinci at yarışı 
Bugün 

Vilayet Baytar Müdiriyeti tarn
f ından her sene yapılmakta olan 
vazlık :ı t yarı tarının ık incisi bu
gün saat 15 te Velıefeııdi yarışma
halhnde yapılacaktır. 

iLAN 
Kadıkôy Askerlik şubesinden: 

l 936 - 937 ders yılında mezun 
o!an ve fak.ıt daha yüksek okulun 

tahsıline de\•am etmiyecek lise ve 
muadılı okullaı la yüksek tahsıl 
me7.unu olanların son yoklamaları 
1 agu<;los 937 den 15 agu tos 937 ta
rilııne kadar Beşiktaş As ·erlık su
bP inde askerlik meclısındc yapı
l, caktıı. 

2 KadJJ.cör As subesınde yer-
li \C 'ab ncı olarak yazılı olan ve 

Bu \ aziyet u erme hd:.t ne ve be ıne gönderı mr k uze e mezun 

h ~h ne ıdar< rıgıbı nkr m ıc;- ve As cPl \ etn melerile birlıkte 

bırıncı maddedC' gci te:rılcn okul 
mezun! ıı a 'ı gect>n Askeılık ~u-

kul h 1 du tuk ı ınden k vfıvetı ' p zcı d n m ı:ln her l' 9 d n 12 

!D i ı\e \Tt kal t e bıld rm ~r · y kad r K dıl-:oy As ub ıne gel-
dır m 1 ı.. 

Unu tam dı ı -<: .. 

O vakıt me!> 10 yok Yınc k r
şıı ~ık,ır ı 

N CI) P bunları sovledıkt rı <;on
ra · 

Kafıı, a'"hk 1\ ce an ı\ or m 
.kı onu çok ev,, oı un Bcılkı d 
Halı Ncc bin nı s vd f,ı k ıdar. 

.Ikdı S !: ıkaı m~dırr. BP k de 
lıakıı ıdi. H t mal k oı, k ı ı 'ap
hgım ıt raf b ni d ha çok ı mı 

b a tn ı\ 

nufuz edr- l bu n '=' vı + 

Ona: 

- İhtımal goru nde h k ı ın 
Brn de bu deı ece on;ınla alakadar 
oldu umu ıcimi na döktükten 

sonı:a his edl\·orum. 
Dedırr. Güldu, guld ·: 

- Te di.ıf ·n n n b 

- E r o gi.ın anımda olmasay
dın, şu Hcllıl Necip da\'ası dn bası
na çıkmazdı ya .. 

- Övle .. 
Dcdım ve .. biı az da o ,günkü ve 

rd'm V . rndı c mi 

duşman orcusu! 
Son tifo iıfcti de gösterdi ki İs -

tanbul, mütnreke senelerind('n a
şağı olınıyan bir i.~gal altındddır : 
düşman orduları işgali altında! Bu 
düşman ve bu ordular kara sinck
Ierdir! . 

Geçen sene Avrupaya seyahctc 
gitmiş gene: bir muharririmiz n<' 
giızel haykırmıştı : 

-Avrupa, sinekten it haren ba.
lıyor ~ .. 

Diye .. 
Baylar! Büyük orduları verlere 

gommı.iş. denızlere (.iokmu bır mıl
let, onların sinek kadar olanı önün
de nasıl yılar? • 

Sinek, sivri sınek, tahta kurusu, 
pire, bit modern Turkiyenin üstün
de kalmış bir nyıptır! Tahtakurusu 
medeniyet memleketlerinin hiç bi
l inde böyle tank gibı olm:ımışlar
dır ! .. 

Bir pire icin yorgan yakmakla 
alay ederiz bizler! Baylar! .. 

tstanbul, Avrupanın dibinde o • 
nun kuyruk altı gibi kalmıştır, ne
dir bu sinek, nedir bu haşerat ? .. 
Bu orduları yenersek medeniyette 
muzafferler arasına geçebiliriz. 

Hatk Filozofu 

Adli suçlarda 
Tahkikatı 
Kim yapacak? 
Nahiyelerd vaziyet tes

blt edildi 
Bazı nahiyelerde, adli suçlara ait 

hazırlık tahkikatının bizzat Nahi
ye Müdürü tarafından yapıldığı ve 
zabıtai adliye memurlarının yap
mış olduğu tahkikat evrakını da 
kendileri aldığı görülmektedir. 

Bu hususta Dahiliye Vekaletın· 

den alakadarlara gönderilen bir e
mirle Nahiye Mtidürlerinjn, ken
dılerinc ihbar veya şikayet olunan 
her hangi bir suç hakkında da biz
zat tahkikata başlayamıyacakları 

bıldırilmiştir. Nahiye Müdürleri, 
bu ihbar ve suçları zabıtai adlive 
memurlarına haber vcr~c<>kkrdir . 
Eğer bu memurlar tahkıkatı ge

ciktirir veya yapmazsa Müdurler, 
keyfiyeti cümhurivet muddeiumu
mı lermE> sikfıyet edebileceklerdır. 

Nahiye Mudurleri, tahkikat ne
ticesini bildiren evrakı da alamıya
caklar ve tahkıkat sonuna ait ka
gıtlar, doğrudan doğruya zabıtai 

adliye memurları tarafından mer
ciine gönderilecektir. 

Ruam mücadelesi 
Yapılacak . 

Ziraat Vekaleti bu sene Izmit vi
Hiyeti dahilinde ruam mücadelesi 
yapmayı kararlaştırmıştır. 

İstanbuldan da bazı baytarların 
bu mücadeleye iştirak ettirilmesi 
muhtemeldir. 

Mücadeleye 20 ağustos 937 tari
hinde başlanacak ve en geç iki ay 
sonra bitirilecektir. 

Bu mlinnsebctle baytarlardan 
miırekkep müteaddit komisyonlar 
teşkil edılecektir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Han içleri de 
Temizlenmelidir. 

Ç mb rlita ta Hilmi imzal 
b 1· okuyuc m ız yaz1yor: 

Geçen gı rı. Çemberlitaı:ı cı -
t'aru da mart f b"r hanı gezduıı 
Hanın ıçmd(' btrçok dükkan t'<' 

mue e (' 1•ar. Hanın qenış b r 
meydaı . bır çok eski harap h.a
a lık odalan. hatta bir de kü -

çttl fabnka ı t•ar Fakat bu ha -
det gorduqum vislık t e koku b 
H 1 oyıe e ditşıirdii. Her ttirlü 

n ık ·op bu pislık içinde y~ar. 
i. 1 elık. burada] i bahseıt 'gı ı 
fabrıka da. ı lc>digi zaman. cıra a 
ga ıet fena d rnaı lar ne red yor. 
Bu da ıi~tel'k hanın t•e han ci -
tarı 1 alk uı ıh hatim bozı or. 
B t 1 and1Jkı dukl an ·e mties e-
elerd alıı:an odalarında ata 1 

haıt qec 
ya l> 
da ıJ 



ıranda gördüklerim:3 fN~~~~? 1 

M d --;d h t Büyük piyango azen eran a seya a Tallslzliğl, yaman bir tali 
takip ediyor 

..-::- Yazan: 1 kadar dümdüz \"e ipek gibi bir de- ---, V arşovada devlet piyangosunun 
1 Suat Derviş niz uzanıyor. sonbüyük mükafatı olan 50 

Ramsa kaplıcalarından geçtik. bin zilotiyi bir kadın kazanmıştır. 

Sabah erkenden otomobılc bindik 
Sabahleyin yağmur durmuştu. 

Hafif bir güneş \ardı. Reşcl civa
rında iki tarafınd<Jki koruların ağa~
ları yıldırımlarla yanmış, k:ıvrul -
muş, yere düşmüs bır yoldan geç -
tık. 

Yine S<lzdan, topraktan, kamış -
tan kulübelerin, köylerin arasın -
dan süzüldük ... 
Yalnız hayvanat kitaplarında res

ın ilıi gördüğümüz knmbur öktiz -
lerin sürdüğü bataklık pirinç tar -
lalarına geldik. 

Köylü kızlar, kadınlar, erkek -
ler bu tarlalarda aşağı yukarı ya
rı bellerine kadar su içine dalmış 
çalışıyorlar. 

Biz yola çıktıktan biraz sonra gök 
yeniden buluttan kapağile örtüldü. 
Yağmur başlıyor. Fakat gittiğimiı 
yol, düz bir yol ve dağların pek e
teğinde olmadığı için o kadar ça
buk sel ile örtülmek tehlikesi yok .. 

••• 
Neredeyim, Şarkta mı, garpta 

mı? .. Bir kaç saatlik bir yolculuk -
tan sonra rastgeldiğimiz büyük bir 
fabrika binası. 

Yolun in{izamı, ge~ilen yerlerde
ki modern binaları gördükçe ken -
di kendime söyhıyorum: Ma -
zenderan vilayeti tam manasile mo
dern ve Avrupai bir vilayet. Her 
yerde elektrik görüyorum. Biz yan 
bir yoldan gidiyoruz. Yeni yapıl • 
mış olan diğct' yoldan yarın Şe -
hinşah geçecekmiş... Onun resmi 
küşadı yapılacakmış galiba.. Ora
dan henüz otomobillere müsaade 
verilmiyor. 

Ben modern İran 'ı görmiye gel -
miştirn. Bir sürü Avrupa röporter
leri gibi eski ve romantik bir İran 
görmiye, şiir yazmıya veya şiire 

benzer seyahat notları yazmıya gel
memiştim. 

Burası tıpkı Yalova gibi, Avrupa - Kadın, bir yıldanberi bu bileti 
nın bilınmiş kaplıcalarından fark- almakta idi. En ufak amorti bile 
sız .. Geniş bir meydan üstünde kur- vurmuyordu. G<!çenlerde yine bi-
hons hastahane .. Daha ilerde bü • let alan kadın kaybolmasın, diye 
ytik bır palas var... biletini mendiline sarmış, onu da 

Bu palas Almanların Potesdam • çantasına yerleştirmiştir. Lakin 
daki San Süvi sarayı gibi, set set her nasılsa mendilini kayibıetmfş, 
bahçelerin üstünde ve geniş mer- tabii bilet de ortadan yok olmuş -

divenlerle yoıa iniyor .. ve yolun tur. 
öbür tarafında yine güzel bir hah ~ Piyangonun çekildiği güne ka -
çc .. yine set set sahile, Hazer deni- dar işin farkında olmıyan kadın 
zinc kadar uzanıyor. merak ile piyango yerine gitmiş, 

Avrupa palaslarından hiç fark • numarayı yoklamak isteyince bile-

sız olan bu binada öğle yemeğini ti bulamamıştır. 
yedik .. ve biraz sonra Camusa doğ- (Adam sen de) diyerek geçip gi-
ru hareket ettık. den kadın, akşam gazetelerde ken-

... di numarasının büyük ikramiyeyi 

Camusu terk edeli on dakika ol- kazandığını görünce düşüp bayıl -

madı. Muntazam. güzel bir yol bi- mıştır. 
zi yemy~şil bir ormanın ve gürültü Iranda gördü/elerim Beg cami Kendisine gelince kapı önünde 
ile akan bir suyun yanından götü • bayi ile piyango memurunun bek-

.. yük şehirlerde dolaştım. Onun için lemekte olduguunu görmüştür. Bun-
ruyor · tabiatı pek az tanıyorum .. ve tabi-

Bu Yol en ··ksegu· Remavend o lara keyfiyeti anlatmış ve biletin 
yu ı - atle böyle bu kadar yakından ilk kaybolduguunu hı"ka·ye etmı'ştir. Pı·-

lan Elbuz dağlarına doğru çıkıyor. t b d b" 
Remavend dağı Monblan'dan da- emasım, en e tiyük bir tesir ya- - yango memuru derhal teşebbüse 

ratıyor... . . b 1 h d d hn vüksek olan bir dağ... gırmış ve i eti im a e erek ka ı-
Ömrümde ben bu geçtiğimiz or • Suat Dervlf na en büyük mükafatı verdirmiş -........................................................ 

manda gördüğüm ağaçlar kadar gü- R d k• b ld- tir. 
zel, büyük ağaçlar hiç bir yerde a yoyu ım U U Kadın dul olup geçinmesi de zor 

görmedim. Radyoyu bulanların kim oldu- imiş. 
Esasen bu ağaçların ne ağaçları ğunu sorar sormaz aklımıza Mar-

olduğunu da anlıyamıyorum. Sağı- koni gelir. Bu doğru. Fakat ilim ki-
mızda yolun kenarında bir sıra de- tapları Markoniden evvel Haynrih 
mir var. Onun yanından, muazzam Herts ile Ceyms Klark Markvel ve 
kayaların üstünden bir su köpüre Robert Liben ismindeki alimlerin 
köpüre akıyor. bu işle meşgul olduklarını ve 14 

Bahar selleri, dağların tepelerin-
deki buzlar çözülüyor .. Bir hafta _ mayıs 1897 de de muvaffak olduk-

larını yazar. dır yağmur yağmış .. buzların so • 
ğuk çemberlerinden kurtulan su - Maamafih bütün dünya, Marko-

!arda hürriyete kavuşmanın sar - ni'yi radyonun babası ismile yad 
hoşluğu var gibi... eder. 

• En çok kim uyur 
Bir Amerikalı en çok uyuyan in

sanların kimler olduğunu öğren -
mek merakına düşmüş ve bunu da 
bulmuştur. 

Bu zatin lesbit ettiğine göre en 
ciddi, vazifesini bilen, fuzuli mas
raf yapmıyan, ağır başlı adamlar 
en çok uyku uyumakta imiş. 

En az uyuyanlar da gençler, be
karlar imiş. 

Orman ne kadar sık, biraz ilerisi 
görülmüyor.. Adeta tropikal neba
tat gibi bu ağaçlar bana Tarzan 
filmlerini hatırlatıyor. 
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Bu ormanlarda parslar, kaplan-

33 yıhn 
G alatasaray 33 üncü yılına gir -

di. Ne mutlu Türk sporculu -
ğuna. Düşünüyorum yedi yaşında 
kurt yavrusu olan G. Saraylı küçük 
18 inde göğsünün üzerinde aslan ha
fası taşıyan ceketi giyip denize açı
lıyor. Sutopu, kürek, atlama, yüz
mede birincilikler kazanıyor. 

7 yaşında başladığı sporda 18 i· 
ne gir-1iği zaman şampiyon olmak
ta elbet bir tesir var. 

Sarı - Kırmızılı çocuğun arkadaş

larını geçmek isteyişindeki amil, 
ona kimden miras kaldı? Tabii 
kendi kanından, Atasından, büyü -
ğünden değil mi? 

A 

manası 
Yazan : Tufan Sipahi 

Saraydan yetişmemekle beraber, 
asıl bilgiyi G. Saraydan aldılar. G. 
Sarayın yeni şubesi memleketin 
en fazla çalışan ve eleman yetışti -
ren muhiti oldu. Umarız ki, yakın 
bir zaman sonra G. Saray Güreş ta
kımı Avrupada birincilikler ka .; 
zansın. 

Dün G. Saray güreşçilerinin Yu
nanlılarla karşılaşmalarına gidJ?r
ken ne büyük heyecan duymuş -
tuk. 

S ual Deroiı Tahran hahçelerintle 

Evet .. her G. Saraylı küçük, spor
da en iyi neticeyi alır, en temiz spor 

Bir tarafta, denizde yarışan genç

ler, bir tarafta pistte koşan atlet

ler, diğer tarafta hasmının sırtını 

yere getirıniye çalışan güreşçiler ... 

Hepsi Sarı - Kırmızılı gençler .. G. 

Saraylılar bugüne gelinciye kadar 

bize daha ne büyük vaılıklar gös

terdiler. Bugün de bize 33 yılın ba

şındaki varlıklarını gösteriyor. 

Bunu göstermek için bile ne uzun 

ve yorucu çalışma lazımgeldi. Stad
da bağrışan insan yığını Sarı - Kır

mızıyı alkışlıyor. Deli gibi, herkes 
kendinden geçmiş, bu bayrama is-

Gördüğüm yolları, Avrupa şose- lar da varmış diyorlar .. ve bu dağ-
leri gibi tertemiz, binaları modern, larda ayılar, kurtlar, çakallar ya-
jandarmalarınm üniformalı, ütülü şarmış ... 
ve tertemi::, tarlaları zengin, ikide
birde bacalarını göklere dikmiş fab
rikalarına restgelinen bu İranı ne 
kadar çok seviyorum. 

Şarka bu son kalkınma işaretini 
VPrmi~ bir milletin çocuğu oldu • 
ğum için, Şarkın neresine gitsem, 
neresinde bir medenileşmek ala • 
meti görsem, onu kendi memleke -
timde görmüş kadar sevineceğim. 
İran modernleşiyor. İran terakki 

ediyor diye bir çok kere duyduk ve 
tşttttk. Ji':ıkat bu şeyin ne kadar 
doğru ve nasıl esaslı olduğunu an-

lamak için modern İran denilen e
seri gözlerle görmek lazım. 

Ramsaya kadar ne görüyorsnm, 
neye rastgeliyorsam hayran olu -

yorum. Çay fabrikaları, dik sırtla

ra dikilmiş çay plfıntasyonu. Bura
da İsviçrede de olduğu gibi hiç bir 
şey tabiatın keyfine bırakılmamış, 

çok eski kültürlü ve çok eski me -

deniyctli bir halk, burada şuurla, 

zevkle, anla~ ışla modern bir bel • 
de yaratmış ... 

Ma:zenderan esasen İranın en 
mümbit ve en zengin bir mıntakası 
imiş... Memlekette yapılmış olan 

sekiz şeker fabrikasından biri bu 

vilayette bulunuyor. Mahsulü en 

fazla çay ve pirinç imiş. Yaklaşmak

ta olduğumuz RanlSa ise İranın en 

modern kaplıcası. İşittiğime göre 
bu vilayet Şehinşahın mülkü imiş 
hususi toprakları.. ' 

Yol gitgide güzelleşti. Yağmura 
Jalbıen çok tatlı bir hava ... Şimdi 

solumuzeuı. bir plaj ve ufuklara 

· doğru uzanm genç bır kadın teni 

Ben, uzun uzun yapraklı bu ye

şil, zümrüt gibi yemyeşil orman -

ları, bu renk renk kayaların üs • 

tünden akarken gah mavi, gah kır-

mızı, gah yeşil, gah mor olan su • 

lan rüyalarda görülür, yahut ma -
sallarda işitilir zannederdim. 

Her şey bana rüyada imiş gibi 
geliyor ... 

••• 
Otomobil daha yükseliyor. Ku -

laklarımda hafif hafif uğultular 

başladı. Dün Kazvin yolunda tah -

minen 1800 metre irtifaına kadar 

çıkmıştık .. Fakat hiç bir rahatsız • 

lık hissetmemiştim .. bunun sebebi 
nedir? 

- İki bini bulmuşuzdur, diyor -
lar. 

Bu yeşil ağaçların arasında ikide 

birde küçük bir kasır rastgeliyor. 

Şehinşahın kasırları imiş bunlar ..• 

Ne kadar zevkle yapılmış şeyler .•• 

Yalun üstünde çadırları .. ve sayı

sız ameleler var .. Bütün kış, kar • 

lardan kapalı ve harap olan b u yol

dan bir kaç güne kadar hükümdar 
geçecek, diye çalışılıyor. 

K ulak uğultularına hafif bir de 
çarpıntı karıştı .. Dağ, bizim bilme

diğimiz bir alem ... Dağ hem kor

kunç, hem güzel.. 
Heybetli bir şeye, dağ gibi de • 

mek ne kadar doğru. 

Ben bir büyük şehir çocuğuyum. 

Büyük bir şehirde doğdum, büyük 

bir şehirde büyüdüm, büyük bir 

şehirde tahsil ettim. Ekseri a bil-

3S senede G. ~ 
Seray neler yaptı? 

Futbol maçlarının 
33 yllhk bilançosu 
Ablan gol adcli 
Yenilen gol adedi 
Şimdite kadar kazandığl 
maçlar 
Şimdiye kadar kaybettiğ-i 
maçlar 
Şimdiye kadar beraberlik 
aldığı maçlar 
32 senede yapı lan fut bol 
maçları 

e m 

1574 
843 

334 

139 

98 

570 

3 2 senede F. B a h ce • 
G . S a ray maçlarının 

u mu mi n eticesi 
32 senede yapılan maç 
aded i 
G. Sarayın g alibiyeti 

il 
Bahçenin galibiyeti 

eraberlikle neticelenen 
• Sarayın iıthğı gol 
• Bahçenin attığl gol 

69 
31 
27 
11 

102 
108 

terbiyesine sahiptir. Çünkü Türk, 
sporcu doğmuştur, atası sporcudur 
ve G . Saray da Türk sporculuğu -
nun en iyi çalıştığı bir yerdir. 

Bugün O. Sarayın 33 yaşına ba • 
sışında bir mana var. 

Dürüst ve devamlı çalışmanın 

sporu nasıl yaşattığını, ne güzel an
lıyoruz. G. Saraylılann 33 sene için
de yaptığı işlerin başarılması ko
lay bir şey değildir. 

G. Saraylılar denizcilikte İstan
bul ve Türkiye birinciliğini uzun 
seneler ellerinde tuttular. Voley ve 
basketbolde en tyi neticeyi aldılar. 

Boks varlığını ciddi ve esaslı ça • 
lışma ile yaşatıyorlar. İzcilikte 

memleketin örneği oldular ve ni

hayet. güreş şubesini açtılar. Güreş 

tirak ediyor. · 
İnsan duyguludur, muhakeme 

sahibidir, iyiyi, kötüyü biribirin -
den ayırabilir. 

Bu büyük halk Sarı - Kırmızı 
nın 32 yaşını alkışlıyor, neden? 

Çünkü bu insanlar 32 yıllık ça • 
lışmanın semeresinl sarı - kırmızı

da buluyorlar, hem de fazlasile. 
Ben de onlar gibi seviniyor ve 

G. Sarayı alkışlıyorum. 

T· Sipahi 

Adaya çeki len telgr 
Y azan 

R adyonun mucidi meşhur alim 
Markoni ölmeseymiş, daha ne

ler keşfedecekmiş . mesela, bunla
_rın başında televizyon geliyor .. 

Gazeteleri okurken tüylerim di -
kcn diken oldu .. İyi ki, dedim, şim
dilik böyle bir icat yok.. Yazılan 

çizilen şeylere bakılırsa, mesela, te
lefonla konuşurken, karşınızdakinin 
nasıl olduğunu, ne yaptığını gö -
recekmişsiniz.. O vakit eve karşı 

yalan uydurmak mümkün değil.. 
atlatmak, uydurma hadiseler çı -
karmak kabil olmıyacak .. 

Televizyon henüz icat edilmedi 
amma, size bir hikaye anlatayım 

ki, görün .. televizyon, yanında hiç 
kalır .. 

Bundan 20 gün kadar evvel, bir 
akşam Adaya eve dönerken, va -
purda, bir bayancıkla, fazlaca ba
kıştık. O baktı, ben baktım, der -
kcn, uzatmıyalım .. gülüştük .. 7,45 
vapuru idi.. Kınalıya yaklaşmış -
tık ki, karanlık da basmıştı .. İşaret 
ettim, bayan güvertenin baş tara
fına geldi.. konu~tuk, anlaştık .. er
tesi günü akşamt için çamlarda şöy
le bir gezinti yapmıya karar ver -
dık .. 

Ertesi gün oldu. Sabahleyin do -
kuz vapurile İstanbula inerken, ak
şamın programını düşünüyordum. 
Nasıl yapmalıydım? .. Aklıma gel
di.. matbaadan işimi bitirip çıkar
ken, postahaneye uğrayacak, eve 
bir telgraf çekecektim. Diyecektim 
ki: 

Bu akşam nöbetçi kalıyorum, ge
lemiyeceğim. Merak etmeyin .. 
Dediğimi yaptım .. hemen bir tel

graf yazdım.. postahaneye ver -
dim. Makbuzunu aldım, cebime 
koydum .. Yine 7,45 vapurile vapu-
ra bindim, Adaya gittim.. "' 

Bir akşam evvel vapurda sözleş
tiğimiz bayan, baktım, Saat kule
sinin önünde beni bekliyor .. Beyaz 
ipek bir kostüm giymiş .. saçlarını 

itina ile yaptırmış .. iki dirhem bir 
çekirdek olmuş .. O ÖY,le amma, ha
ni ben de ondan aşağı değilim .. ben 
de sinek kaydı bir traş olmuşum .. 
yeni kravatımı bağlamıştım.. ipek 
gömlek sırtımda .. 

Nizama doğru yürüyoruz. Tatlı 

tatlı konuşuyoruz. Ben ona kur ya
pıyorum .. güzelliğini, boyunu, bo
sunu methede ede bitiremiyorum. 
Bu, hakikaten de güzel bir bayan .. 
Şöyle bir 25 yaşlarında kadar .. mat 
tenli, koyu siyah gözlü, güler yüz
lü bir bayan .. 

Daha otellerin önüne gelmemiş
tik .. postacının, sırtında çanta, önü
mi.izden gittiğini gördüm Telgra
fı merak etmiştim, seslendim: 

- Postacı .. 
Adamcağız döndü, baktı .. sor -

dum: 
- Filan adrese bu akşam bir tel-

graf götürdün mü? 
Bir dakika düşündü: 
- Hayır ... 
Sonra, çantasını karıştırarak: 
- Belki yanımda vardır. Şimdi 

yeni bir posta aldım, dedi, dağıtml
ya gidiyorum.. Aradı, taradı .. bi -
zim telgraf meydana çıktı: 

- Aman, dedim, bu telgrafı ça
buk götür, evden merak ederler .. 
hemen doğru oraya git.. sendeıl bil
hassa rica ederim .. 

Müvezzi: 
- P ekala, bayım, dedi... yanı -

mızdan uzaklaştı .. 
Biz de bayanla beraber, gülüşe 

konuşa çamların yolunu tuttuk.. 
O gece çok eğlendik .. tadını size 

tarif edemem .. arife tarif ne ha -
cet .. Gece yarısından sonra, saat 
birde, onu evine bıraktım. Ben de 
bir otele gittim, yattım .. Sabahle
yin erken vapurla, kimseye görün
meden İstanbula indim, işime git-

Akşam vapurla dönerken, i 
içime sığmıyor. Merak ve en 
içindeyim .. Bizim karı ile evde 
ga mis gibi tütecek mi?. yoksa, 
graf hikayesini yuttu mu?. 

Onun soracağı muhtemel su 
lere karşı zihnimde cevaplar h 
zırlıyorum .. şöyle bir iş çıktı .. b 
le oldu, şöyle oldu, diyeceğim .. 

Eve girdim, bizim hanımda 
surat.. yere düşen bin parca ol 
yor. Kaşlarını çatmış, beni Çok 
bir şekilde karşıladı: 

- Dün akşam n<'rede idin? .. 
- Sorma karıcığım basıma 

lenleri... Allah beHisını versin .. 
iş çıktı.. Zaten bütün kazıklar 
bulur .. 

- Sen şimdi bu mascılları hır 
- Ne masalı? Sana yalan mı 

lüyorum .. 
Karım d::ıha cok kızdı. Onu e 

yi yerine koyduğumu anlnmı 

Bağırmıya başladı: 

- Hem i-:im var. gelC'ınh·eoe~i 
diye telgraf çekersin, hem Je nr 
kasından yine Adaya gelirtln .. a 
tık bunları yutmuyorum, eyefo 
di.. 

Eyvah .. her şey bitmiştiNc sö. 
liyeyim?. 

- Dur, karıcıi!ım, dediı, asab 
leşmP .. "ırıh edeyim ... 

- Be::n izahat filan istnem, y 
lanların senin olsun .. 

İş çatallacımıstı. Şaşııım. Ha 
lim, her sevi .anlalıyor, ıclu oldu 
ğum belli oluvordtt. Be acaba A 
doda kim p.i)rmü~ ne h"r \'Prrııjş 
ti?. Bu mrı<'hul adamaPm küfre 
diyor. hem de nıc:-ak clivordum 
Kavgayı gii·ıc nlmısbr 

- Canım. dPdim. buna snvlii~ 
yorsun. Kim ı?örmüş'ni Adada .. 
Gelmedim, diyorum na.. telgraf 
çektim, iste .. 

K;:ırım, daha cok ıbilel'misti: 
- Te>lgrafı, dedi, :mbııldan ve 

rirsin. sonra, _eidip medi mi. di
ye, Adadan takio ecsin .. kim söy. 
liyecek?. Postacı sedi.. 

Adamc:ıqız, kosa•sa [!eldi.. yo
rulmuş, kan ter icıı. kalmış .. tel
grafı verirken, serırif etti: 

- Aman. hanııendi, alın tel
_grafınızı, eledi. be merak eder -
missiniz .. iskekdır b~v sövle<li.. 

"'a t F~vzl 

.Kaçıp k urttn as1anla1 v estfalvede J>irkte bir facia 
olmuştur. 

Aslanl:ır, ka~ar ile esek, bey-

gir ve saire gıJıyvanlardan mü

rekkep olan sı. bir gece temsi

linden sonra Janlar kapanmış

tır. Sirke bakrtistler de araba

larına çekil!1dir. Fakat saba

ha karşı dişierkek aslanın bu
lunduğu kaf birdenbire kırıl
mış \'e gözlcrlayan dişi ve er -
kek aslanıcğa sola saldırmıya 
başlamışlaıAslanın birisi dl'r
hal orada nan beygirin üzeri
ne atlamışliğer aslan da iki e
şeği yemi! 

Bundana hususi katibin ça
lışmakta ~u vagona hücum e
den asla tibi de yaralamı§tır. 
Fakat k: açık gözlük yapmış, 
pencerectlamış, hemen kapıyı 
kapayar<afesten kurtulan as
lanı kafa muvaffak olmuştur. 

Etrafetişenler, diğer asla • 
nın üzt:lhlmışlar ve bir ağ ku
rarak ran aslanı yakalamış _ 
!ardır. 

Bu e, etrafta müthiş heye
can urmış ve meraklılar as -
Maarbu hadise iyi bir rekiam 
olmt<e müthiş akın olmuş ve 
muş! müthiş akın olmuş ve 
sirki eşek ile beygiri feda et
mcııukabil çok iyi hası at 



Doğru yiiriimek ve 
doğru durmak ıazım! 

sım kaybeder. Onu görenler üze -
rinde hiç bir tesir jcra etmiyen ka-: 
dının hakiki manası da yok demek
tiı. 

Kadın, güzellik timsalidir. Bunu 
gerek tabü, gerek sun'i hareketler
le bir kat daha yükseltmek ve bu 
hassayı elde etmek Jazundır. İşte 
resimde gördüğünüz kadın duruş
ları ve yürüyüşleri bu düşüncele
rin en güzel misalidir. Biçimsiz va
ziyette. duran kadın, güzel olduğu 
halde hiç te nazarı dikkati celbet
mez. Ve buna mukabil daha güzel 
olmıyan bir kadın yalnız güzel dil· 
ruşu ve ahenkdar yürüyüşü ile gü
zel vücutlü kadından kat kat cazi
beli olur. 

İnsanlar yemek yemeyi öğren • 
mezler, tabiat ona bu dersi verir. 
Fakat iyi yürümek için küçükten 
itibaren anneler ve babalar müte
madiyen çocuklarına, kızlarına 
(dik dur), (doğru yürü), (iyi dur) 
diye tenbihlerde bulunurlar. Ve 
adeta onlara yürümesini, durması
nı, tıpkı ders gibi öğretirler. 

Selim Sırrı T arcan 'ın 
söyledikleri 

s elim Sırrı Tarcanı tanımıyan 1 
var mıdır? .. 

Voronof'un meşhur gençlik aşı

sının neticeleri ne dereceye kadar 
müsbettir, bilmiyorum. Fakat, Vo-

. ronof cenapları, yaşile mütenasip, 
ihtiyar bir bayana gençlik aşısını 

şırınga yapıp onunla evleneccğı 

yerde, genç, terü taze bir kızcağız
la evlendi. Cenubi Fransadaki ma
likanesinde yaşıyor. Demek ki, Vo
ronof ta kendi ıcatgerdesi olan ebe
di gençlik aşısı tılsımına, bizzat i
nanmıyor .. 

Üstad Selim Sırrı, seneler geç -
tikçe, ihtiyarlıyacağı yerde genç - j 

]eşiyor .. bizler ihtiyarlıyoruz, o terü' 
taze ... Bence, Voronof'a değil, Se -
lim Sırrı'ya inanmak lazım ... Genç 
kalmanın sırrını ve tılsımını bulan 
üstadı ikna edici en kuvvetli mi-
sali, bizzat kendisidir. 

Sordum: 
- Kaç yaşındasınız, üstad? .. 
- Nüfus kağıdıma göre 63 ya -

şındayım.. fakat fiziyolojik yaşım 
30 dur. 

Hakikaten karşımda, 30 yaşında 
bir delikanlı konuşuyordu. 

Daima genç kalmanın sırrını öğ
renmek istedim. Üstad gülerek an
lattı : 

- Basit, dedi .. muntazam, kont
trolü bir hayat.. muayyen saatte 
çalışma, muayyen saatte uyku, ye
mek ve istirahat... 

- Eğlence yok mu? 
- Eğlence bence bir telakki me-

selesidir ... Benim için eğlence, açık 
kava, tabiatle uğraşmak ve jim -
nastik yapmaktır. ' 

- Daha başka eğlenceniz yok 
mudur? 

- Hayır .. hayır .. söylemek iste
diklerinizi anlıyorum.. fakat, ben 
ne içki içerim, ne sigara .. ne bara 
giderim, ne dans ederim .. Bunları 
yaparak eğlenen insanların duy -
dukları zevki ben, açık havada alı
rım. Mesela haftada üç gün Çam
Jıcaya giderim. Orada, evimin bah
çesinde toprağı bellerim .. çiçekler
le, ağaçlarla, sebzelerle uğraşırım .. 
kendi yeti§lirdiğim ne güzel kır
mızı domateslerim var.. bunlarla 
uğraşmaktan duyduğum zevk son
suzdur. İşte benim eğlencem bun-

İhtiyarlı ya
cağı yerde 
gençleşen 

üstat 
hayatını na
sll geçirdi
ğini bize an
latıyor. Genç 
kalmanın 

tılsımını on- ı 
da görüyoruz! ------ Evet.. 

- Kendisi burada mı? 

- Burada .. 

- Bir mektup var ... Sana vere-
yim mi? 

- Ver bana .. ben Selim Sırrıya 

veririm. 

Postacı geldi, mektubu verdi; 
tenbih ediyordu: 

- Sakın unutma ha .. kendisine 
ver ... 

- Sen üzülme, dedim. ben veri
rim .. 

••• 
Memlekette jimnastiği ilk defa 

tanıtan, yayan üstad Selim Sırrı, 

ebedi gençliğin bütün tılsımını a

çık havada buluyor .. 30 yaşında ol

duğunu söylerken mübalağa etmi

yrır.. 40 sene evvel, memlekette 
jimnastik, diye bağıran, en nihayet 
bu işlerde muvaffak olan bir insa
nın, şimdi: 

- 30 yaşındayım.. dediğini dü -
şünün.. bir idealin bundan daha 
zevkli ve heyecanlı tahakkuku ola
bılir mi? •. 

I
...;.... Roporraıı yapan -, 

Reşat Feyzi 

-------------------------..... 

Selim Sırrı Tarcan 
çocukluk devri vardır. Bu devirde 
ise, oyun ve jimnastik hakim ol -

malıdır. Çünkü, bunların ikisi de 

birer terbiye vasıtasıdır. Terbiye 
olmadan, kültür olmaz. Lisanı bil

meden edebiyat yapılamadığı gibi .. 
Memleketle bu anlaşıldığı gün, 

spor, doğru yolu bulacaktır. Kana

atimce, oyun ve jimnastik yeri 
mektepler, sporun yeri de üniver
sitelerdir. 

Selim Sırrı bu bahiste çok hara
retli idi. Onu daha çok söyletmek 
istemedim: 

- Nasıl vakıt 

dedim, 
geçiriyorsunuz, 

- Gayet güzel, dedi.. okumakla, 
açık havnd::ı ge7mek, toprakla uğ
raşmak ve istirahatle ... 
Kışın Ankaracla, boş vakitler:mi 

Meclisin kütüpancsinde okumakla 
geçiriyorum.. luırikı.ılade 7.cngin, 
güzel bir kütiipane var .. burada is
tediğiniz her şcvi bulabilirsini7. .. 
daha birkaç arkadaşla burada oku
yoruz. Meclis kütüpanesindc oku
mak çok zevkli bir şeydir. 

Bunun sebebi, insan oğlunun yü
rümek ve durmak gibi hareketleri 
çok iyi bilmemesinden ileri geli .. 
yor. İşte büyümüş, güzel vücude 
malik olmuş bir kadın da eğer kü
çüktenberi yürümesini öğrenme -
miş ise kendisine büyük bir zarar 

, lar ... 

Jimnastikçi Selım Sırrı, terbi -
ycci S~lim Sırrı, muallim Selim 
Sırrı, Maarif Vekaleti Başmüfet
tişi Sel im Sır.rı, konferansçı, mu
harrir \'e nihayet saylav Selim Sır
rı. .. 

Üstadın, bir kronom"tre gibi a
yarlnnmış, kıymetli vaktini rumak 
istemedim. Son bir sual olarak sor
dum: 

Güzel Vt{tfü bir kadın için iyi yapmış olur. Sporcu yürüyüşü, bulunduğu _ 
yürümek 'iyi durmak lazımdır. Filvaki yürüyüşün kendisine gö- muz asrın ideal yürüyüşüdür. Ha-
Vücudün b.in ahenkdar hatları- re yaşı vardır. Çocuk yürüyüşü, reketleri mezun ve ahenkdardır, 
nı göstermEbir kadının güzelli - kız yürüyüşü, nihayet evli bir ka- Sporcu olmıyanlar ise, vücutleri 
ğini bir ka!ıha arttırır. dının yürüyüşü başka başkadır. hareketli olmadığı için vücutleri-

Çünkü gü vücutlü, fakat yü- Maamafih bugün bunları sporcu nin güzelliğini gösteremezler. Tıp-
rümesini bi·yen, durmasını an- ve spora meraklı olmıyanların yü- kı zengin, milyonlarca liraya sahip 
lamıyan bir dın, muhakkak su- rüyüşü olmak üzere hulasa ede - 1 olup, ham elbise giymesini bilmi-
rette güzellitlen büyük bir kı - biliriz. yen insanlar gibi ... 
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Fr~nsada casuslar yakayı 
ıihayet ele verdiler 

MeşhuJMajino hattınınflşin içinde birde güzel 
esra'nı öğrenmek 1 bir Alman kızı 

isl7orlarmış ! 1 
F ransad~ bir ıs şebekesin -

den bahsedihtedir. Dünkü 
posta ile gelen ga·lerden öğren
diğimize göre hül t Fransanın 
şark hudutların! Ötedekilerle, 
yani - Alma~larlamünasebatta 
bulunmak üzere \nberi faali
yette bulunan bir kenin izi ü
zerindedir. FransızFan hudu
dunda, malUrrı?ur nüthiş bir 
müdafaa tertıbatı nlmıştır ki 

buna, o zamanki Milüdafaa Na· 
zırı (Majino) nun aerilmiştir. 

Majino hattı, kat ker altında 
cesim bir ordunun h.irlü ihti
yacına göre yapılmış ibatı ha
izdir. Fakat tabiidir k ·ası dost, 

düşman kim olursa 0 \erkesin 
elini kolunu sallaya_:~l.p çıka
bileceği bir yer dcgıl~ransız
lar, haklı olarak MaJı attının 
birçok esrarını saklama cburi
yetindedirler. 
Şimdi bahsedilen cast~ekesi 

ise Fransız - Alman hU ıdaki 
tertibata dair ne öğren\erse 
Almanlara götürüp satırı'.ş.n- j 
de imişler. 

Hikaye içind.~ hikaye : IJelçika- ı 
nın Umumi harpte Alman!ara karşı 
müdafaası ile meşhur o~an Liyej 
şehrinden Simon ismir~de bir ça -
vuş Fransaya gelmi.§tır. Sirnon, esa-

sen Belçika gizli polisi tarafından 

takip ediliyordu. Fransada f:-'rn 

dolaştıktan sonra derhal tevkif e
dilmiştir. Simon'un Fransada t evki· 

varmış .. 
fi için gösterilen sebepler şunlar • 
dır: 

Belçika-Alman hududuna dair biı· 
takım vesaiki çalmış olması, asker
den kaçması ve casusluk ... Fran • 
sız polisi Simonu hududa yakın bir 
yerde yakalamıştır. 
Şimdi meselede genç ve güzel bir 

Alman kızının bahsi geçmektedir. 
Simon ile seviştiği söylenen bu kız 

kimdir?. Meçhul. Kız bir zaman • 
danberi Belçikada bulunuyor, Si -
man ile tanışıyor, fakat Belçi -

~a mukabil casus teşkilatının na
zarı dikkatini celbettiğini anlar an
lamaz, memleketi olan Almanyaya 
savuşuyor. 

Simonun üzerinde bulunan kA
ğıtlar tetkik edildikten sonra baş~ 
J<a birisinin daha tetkikine lüzum 
görülmüştür. Fakat bu bir Fransız
dır. Otuz be' yaşlarında eski bir 
tayyareci olan bu adamın adı Sel
ye'dir. Alman - Fransız hududun
dan uzak olmıyan yukarı Marn'da 
yakalanmıştır. 

Selye'n. r\·i :ırandığı zaman bir 
takım haritalar, yazılı kağıtlar, ka
çak silahlar bu1unduı?u söylen • 

Çamhcadaki bahçemde çalışır -
ken beni görmelisiniz .. hususi bir 
kıyafetim vardır. Beni bahçıvan 
zannedersiniz .. 

Size bir hikaye anlatayım.. bir 
gün bahçemde çalışıyordum .. pos
tacı geldi. Ta uzaktan bağırıyordu: 

- Hey, bahçıvan .. 
Cevap verdim: 
- Ne var? 
- Saylav Selim sırrı'nın evi bu -

rası mı? 
-

mektedir. Fransız donanmasına ait 
malUmat, zırhlıların resimleri, 
Fransız tayyareleri ve tayyareci -
lerinin isimleri ve resimleri bulun
muştur. En ziyade şüpheyi celbe • 
den şey Selyenin evinde Belçika -
da bulunan bir Alman konsolo • 
sundan gelmiş bir mektup olmuş -
tur. Bundan başka Majino hattını 
gösteren çok büyük bir harita da 
bulunmuştur. Bu haritada bir ta

kım el yazıları da vardır ki, bun • 
lan Selye'nin yazdığına ihtimal 
verilmektedir. Almanların Fransız 
huôudu dahilindeki yerlerde me .. 
sela Mecde, Dijonda, Strazburg ve 
Şamonikste bir takım casusları ol
duğu da anlaşılmış ve Selye'nin 
bunlara bağlı bulunduğundan şüp

he edilerek tahkikata girişilmiştir. 
Dijonda iki Fransız tayyare za

biti ile bir zabitin karısı da Celye 
ile alakadar olduklarından şüphe 

edilerek yakalanmışlardır. Selye 
mahkemeye verilmiştir. Kendisi -
ne isnad edilen cürüm kanun hila • 
fma olarak gizli bir takım silah ve 
fotoğraf makinelerini huduttan ka
çak suretile geçirmesidir. Eğer ri -
vayetlere bakılırsa Selye memnu 
mıntakalarda bir takım fotoğrafi .. 
Jer alarak bunlan Almanyada Es
sende bulunan bir Alman yüzba -
şısma göndermektedir. Altermayz 
isminde olan bu Alman yüzbaşısı 
da fJlbiidir ki, eline geçen bu resim

lerikendi merbut olduğu teşkilata 
vermektedir. 
Fransız hükumeti tabii bu mese

le etrafında tahkikatı ilerletmekte
dir İngiliz gazetelerine göre bu teş
kilat Marsilyadan da gizli silahlar 
getirtmektedir. Oradan Akdeniz 
tarikile Fransaya bit takım gizli 
silfıhlar sokulabilmektedir. 

İşte uzun bir ömür ki, mütema
diyen çalışmakla geçmiştir.. hem 
de çok çalışmakla .. fakat, metodik 
bir çalışma, onu bugün 30 yaşın -
dan yukarı çıkarmamıştır . . 

Selim Sırrı'ya jim~astik, spor ve 
gençlik hakkındaki düşüncelerini 
sordum. Dedi ki : 

- Spor bir temaşa değildir. O, 
her genç için vatani bir vazifedir. 
Kadın, erkek, herkes spor yapma
lıdır. Yani, beden kültürü yapma
lıdır. Yalnız, yanılınmaması lazım 
gelen bir nokta var: kültür dedim; 
terbiye demedim. Çünkü, gençlik 
çağı, kültür çağıdır. Ondan evvel , 

- Gençlere ne tavsiye edersiniz? 
- Evet.. ebediyen genç k::ılm::ı-

ları için onlara, demindcnbcri nn
lat.tığım şekilde bir hayat sürmlec
rini tavsiye ederim .. benim yaptı
ğım gibi.. 
Endişemi gidermek için: 
- O zaman ebedi gençlik saade

tine erilir mi, dedim .. 
- Muhakkak, dedi.. muhakkak .. 

••• 
İşte aziz okuyucularım, sövleme

sl üstad Selim Sırrı'dan, yazması 
benden ... Bu sözleri tutup tutma -
mak ta sizden ... Zannetmem ki, içi
nizde, ebedi gençlik s1rrına kavu~
mamak isteyenler bulunsun ... 

Reşat Feyzi 

Çam/ıcada çfçeklede, aıaçlarla, sebzeler /e uğraşıgc.rıom 

35 dil bilen bir profesör 
A slen Yugoslavyalı olup şimc' ı 

Pariste oturmakta olan Profe
sör Milan Bogdanoviç ismindeki bir 

adam son günlerde ordu dili öğren
miye başlamıştır. Ordu dili malUm 

olduğu üzere Hindistanda konuşu -
lur, fakat Avrupalılardan bu dile 
vakıf olan yok gibidir. 

Profesör Milan bu dili öğrenmek 
suretile yepyeni bir hareket yap -

tığı gibi bir de dünya rekoru kır -

mı~tır. O da dil öğrenmek rekoru -
dur. 
Şimdiye kadar insanlar arasında 

8-10 yabancı dil öğrenenlere tesa · 

düf edilmiştir. Fakat bundan fazla, 

sını bilene hiç rastgelinmemiştir. 
Halbuki, profesör 1\Iilan ordu d:i· 

li ile tamam 35 yabancı dil öğre ı . 

rnişfü. 

Şimdi Profesör MiHin'ın yal. 12 

bir rakibi vardır. O da Nevyorkta 

tercümanlık eden Bulgar Georgief 

tir. Bu adam 34 yabancı dil bil • 

mektedir. Bunun da 31 dili ile tam 

manasile okuyup yazarak iercü -
manlık etmektedir. 
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Tefrika No: 32 Yazan : M. SUleyman Çapan Boşanma yüzüğü Okuyucularla 

Pariste bir günde 100 
bin yUzük satıldı 

Baş başa 

40 günde 
Alınan bir para 

Süleymanın Sarayında 

Şimdiye kadar evli olanların, ni-

şanlananların parmaklarına birer 
altın yüzük taktıklarını bilmeyen 

yoktur. Köylerde, şehirlerde, Av -
rupada, Asyada, velhasıl dünyanın 

her 'J'rıedeni memleketinde bu adet 
vardır. Hatta Japonlar bile evlen-

~~U_QO_~ KU~lbARI 
Tefrilca No: 128 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Günler geçti. .. haftalar 

İstanbul Aşireiendi sokağında 
66 numarada okuyucularımızdan 

NL Fanko ve S. Asa yazıyor : 
.Namımıza gelen 150 liralık bir 

havaleyi tam 40 gün sonra aldık 

14 haziran tarihinde verilen bir pa
ra, ~imdi elimize geçiyor. Bu nasıl 
muan,eledir, anlayamadık., 

Sahra, ağacın dibinde bir cesed gördü .. Zameı 
bir et ve kemik yığını halinde yerde yatıyordu. 

geçti. .. dikleri zaman bu kabil nişan yü • 
zükl\ takarlar. Sahra, Hebron ormanına 

Sarıkayayı buldu. 
vardı .. Sahra gözlerini açtı : 

- Burada mı?! .. 
v 

agrı sı Ve bir gün, bir akşam üstü İffetin 
tutı u, hem de ne ağrı .• kız inleyordu 

Fakat dlll olan erkekler ve ka -

dınlar için bövle bir kayıt yoktw·. 

Ölen kocasını seven kadınlar iki 

Okuvucumuzun yukarıya yaz • 
dettiğimiz kısa mektubunu İstanbul 
Posta Müdürlüğünün dikkat naza
rı na koyuyoruz. Aşirefendi sokağı 
da, Büyük Postanenin çok uzağın
da olml\'a n bir verdir Bu nasıl iş, 
biz de anlayamadık. 

Atını durdurdu .. 

Etrafına bakındı. 

- Zamo .. Zamo. --
yaklaşmış olacagını farketmış ola
cak ki, anasının evde oturmak tek
lifıne itiraz etmedi. Her tertibi ak
lında yoluna koyduğunu söyliyen 
anasının vapacağı ışi beklemive 
başladı. 

Günler geçti. 
Haftalar geçti. 
Ay doldu. Vakit geldi. 
Ve bir gün. bir akşam üstü İffe

tin ağrısı tuttu. Hem de ne ağrı. .. 
Kız inim inim inliyor, iki büklüm 
kıvranıp duruyordu. 

Fatma telaşlanmadı, şaşırmadı. 

İstifini bozmadı bile ... Beş altı ke
re doğurmuş, bir o kadar çocuk dü
şurmüş, doğuranların yanında çok 
bulunduğundan hemen hemen ya
rım ebe olmu~lu. İffet, doğurmak 
acısının siddetleri içinde kınanır
ken, Fatma lazım gelen şeyleri ha
zırladı. 

Ağrı sağnak sağnak geldikçe, İf
!Pt avazı çıktığı kadar bağırıyor, a
nası da: 

- Aman dışarıdan duyacaklar ... 
Çok acı bağırıyorsun, dişini sık bi
raz! .. 

Diye kızına sabır ve tahammül 
tavsiye ediyordu. Fakat ne kadar 
tahammül etse, ne kadar sabırlı ol
~1. yine faydası olmuyor, bazı da
kikalar sancı dayanılmaz bir şekil 
a~ıyordu. 

Fatma, bu işin öyle sabırla, ta -
lılmmülk, diş sıkmakla olmıyaca • 
ğ.rı a!'ladı, sesin daha fazla çıkma

m ısı icin İffetin ağzına bir mendil 
tıb aoı. Fakat, ağrı bir kaç defa o 
kn !ar siddetli geldi ki, kızın fet·
radı ağzına tıkanan mendilin en -
süccesind<'n taşarak, ta sokağa ka
dar yayıldı. 

Ağcı durdu. tPkrar basladı, tek
rar durdu. tekrar basladı. Bövlece 

.-acım saat geç!;. Derken bir fer -
~·Pot. bir bağ'ırtı, bir in leme ... Acılar, 
gızılar nihayet son bir feryat: 

Çocuk doğdu' .. 
Fatma, bir ebe gibi sonu aldı, kor. 

donu kesli, her işi yalnız başına bi
tirdi. haşardı. 

Çocuk tombul bir kızdı. 

Fatma, torunu hakkında, daha 
dün.\•aya gelmeden kararını vermiş, 
onu öldürmek için planını bile ha

tırlamıştı. Planını tatbik sahasına 
kovmodan, vumuk yumuk ellerib 
debelenen vavruya baktı. Kücücük 
~ i(zı sö,·lemiyor, masum gÖz!eri 
görmü,·ordu. Fakat, sanki büyük 

anasının suikast planını anlamış gi
bi, yüzünde vürekler parahvan bir 
t.ızallum manası okunuyor, sanki: 

- Bana kıvma' dünyaya gelisim
d0 benim kabahatim vok .. diyordu. 

Fatma, bır an merhametle karı

~ık bir \•icd-ın mürakabesine daldı. 
Sonra, Yine bir an icinde kalbinde
ki merhamet kayna'kıarı kurudu, 
verine menfaat kaygıları kaim ol

du. Kafa:: nda bir •im5ek çaktı, ufak 
lıir vicdan azabı duymadan istik • 
bali gözünün önüne getirdi: 

Kız · üvür ve kendisi de yaşarsa, 
ihtiyarlığında, ne mükemmel bir is
tismar unsuru olabilirdi. 

1 ve arını meydana vuracak rczaletı:u 
ortava çıkaracak, günah dakıkala -
rının bu m:~.sum şnhLdini ortnrlan [ 
kaldırn1al< nıaksadlle, mini min ı nin 

aj!zına bir pacavra parçası tıktı, 

masunlcağız ktvrandı, paçnvranın 

ensüccesınden nefes almıva cabais 
dı , çırpındı, küçücük bur:ın de
likleri açıldı. kapandı, yüzü mos
mor 1<esildi, delıelcn"n elleri ve a
yakları sarktı· Günahsız çocuk. gü
nahkıir bir elde can v~rdı. 

(Deı•amı var) 
n111111J1r1111111111111111111ıuuııııı•ıııııu11"1uuııırıııııtıtıt11uınıuu'I 

Şemsiyeler hakkında 
bir karar 

Detroit şehir meclisi vaümur 

vüzük takmak suretile dul olduk-
ların ı gösterirlerdi. Fakat bu da na-
dırdi. 

Son sPnclerdc evle>ıme, boşan -
ma işleri o kadar çoğaldı ki, bn -
sanan kadınlar serbest olduklarını 

Radyo ; pos tada 
kullan ılaca1< 

gösterebılmek için kendilerine bi- A mcrikalıbr radyonun dalıa u-
. k mumi <J!n1n s ı i çin posta ldare· r('lr ı~ar~t oymıva karar Yermiş • 

siıırle kullanılm a sına karar ,•er -IPrdir Nihayet ilk isaret de Paris-
mi~lerd i r. Oşyo hükıimeti rad.ı'!>vu te cıkmıştır - J 

Diye bağırdı. 

Sohranın gur sesi ağaçların 

1 
!arı üzerinde dalgalandı. 

Cevap \'eren olmadı. 
j Zamo meydanda yoktu 

1 

Sahra: 

- Zama gelmen1iş .. 

dal-

Diye mınltianarak atından indi .. 
rıkayanın dibine yaslandı. 

ı un1un1a tahsi:> etmiştir. İst~yen ge· 
S0rgi münasebetile Parise dolan =======-======'--====! 

Sahra, bu sırada birdenbire atı
nın kişnemiye başladığını duyun • 

ca, birden_,·crinden fırlayarak etra
fına bakındı. 

yüzbinlerce halkın güzel Parisli 
kadınlardan hangisi ev!i, hangisi 

dul olduğunu bilmedikleri için ev
IPrine gaile oluyormuş. Nihayet bo

~anmış olan kadınlar için bir yü • 
zük modası çıkmıştır. 

gazete ve mecmua 
sahiplerine 

Ba.<ııı Kurumu B~kan lığrn.da.n: 

KİMİ BEKLİYORDU .. KİM 
GELDi 

Sahra, Sarı kayanın dibinden a
şemsiye.$İlf' ~okakta gezenlPr 

hakkında bir karar vermıştir. Det -
roitte fazla .va.ğmur yağdığı için 
herkesin elinde bir şemsiye bulu • 
nur. Biraz vağmur yağmıya başla· 
yınca şemsiyeyi ac:aıı halkın yii • 

zünden şehirde otomobil, otobüs, 
hatta tramvayların bile sevrüsefe
ri zorlaşmaktadır. De!ediye m<'clisi 
bir çok kazalara sebebiyet veren 
bu halin me'i için sokakta şemsi e 
ile gezenlerin dikkat etmesine ve 
şemsiyelerin daha kliçük yapılma -
sına karar vermiştir. 

Bu yüzük pliltin&,n olup sağ eli
j nin küçük parmağına takılmakta . 

dır . 

Gazete ve mecmua k.fJğıtların -
dan l9:l7 mali yılında daha az güm
rük rPsmi ile girecek mahdut m ik
tarın gazete ve nıecmualara tevzii 
üzerinde çalışma vazifesi olan ko • 
misyon vazifesini bitirmiştir. 

Ağustosun ikinci pazartesi günü 
saat 13,30 da cemiyetin merkezinde 
İstanbulda çıkan bütün gazete ve 
mecmua sahiplerinin mümessilleri 
toplanacak ve komisyonun elde et
tiği neticeyi müzakere ederek ka
rarlaştıracağı hal şeklini Matbuat 
Umum Müdürlüğüne arzedecektir. 

tının yanma koştu. 

Acaba Sahranın atı 

geldiğini mi sezmişti? 
Zamo'nun 

• 
13 l er kulUbi.i 

13 rakamının uğıırsuz olduğunu 
söyliyenler vardır. Fakat İngilte • 
rede 13 arkadaş 13 !er klübü kur -
muştur. Bu klübün gayesi 13 raka
mının uğurlu olduğunu ispattır. 

13 ler klübü Londrada 13 üncii 
Belediye dairesinde 13 üncü sokak
ta ve 13 numaralı binadadır. İ~ nu
mara da 13 tür. 

Cemiyet kurulduğu günden iti
haren şimdiye kadar her aı•ın 13 ün
cü günü toplantı yapılır. 

Esasen cemivet azaları da ayın 1 
13 üne ügünlerinde doğmuş olan -
!ardan mürekkeptir Cemiyete gir
mPk için ayın 13 ünde doğmuş ol • 
mak şarttır. Cemi.ve azası garip te
sadlif olarak cemiyete girdikleri 
gündenberi iyi işlere sahip olmıış
lardır. Bunu da 13 rakamının u-
1\'urlu olduğuna misal olarak gös • 
termektedirler. 

• 
DUnyada k o nutulan diller 

Dünyada kaç dil konuşuluyor? 
Bunu merak eden bir alim ka

bileler de dahil olduğu halde bil • 
tün medeni ve gayri medeni dil • 
!erin 2796 olduğunu öğrenmiştir. 

Fakat bir çok alimler bzunu 4000 
e kadar çıkarmaktadir. 

Tefrika No.: 27 ................................ 
Rüstem arkadaşlarına: 
- Şu sahile yanasalım .. 
Diye bağırdı. 
(Issız ada) nın arkasında yanan 

bu şatoyu Rüstem yeni görüyordu. 
Demek ki bu adada İtalyan asıl

zadelerinden biri oturuyordu!. 
Rüstem arkadaşlarına: 
- Sahile vanaşalım.. yangını 

söndürelim .. 
Diye bağırınca, y-elkenler indi

rilmiş ve kürekçiler sahile doğru 
kürek çekmiye başlamıştı. 

Paristeki kuyumcular bir gün i

çinde bu yüzükten yüz bine yakın 
satmışlardır. 

Henüz bizim memlekete gelmi -

yen bu moda sayesinde biz de ara
mizdaki dilberlerin boşanmıs olup 
olmadıklarını ani ıyabilecegiz de -
mektir. 

• 
Yeni Daly-lama bulundu 

l 933 denberi Lassada oturmakta 

olan Daly Lama'nın mevkii mün -

haldi. Çünkü son Daly Lama vazi

fesini gören zatın ölümü ile yerine 

Gazete ve mecmua sahiplerinin 
bu toplantıya bizzat gelmesı veya 
bir mümessil bulundurması rica o
lunur . .. 
Y ALNIZ 

BAKER mağazalarında 

Bu dllyıulu hayvanın kişneme

sinin elbette bir sebebi vardı. 
Sahra, etrafına bakınarak, tek -

Tar: 
- Zamo .. neredesin? 
Diye i>ağırdı. 

Hebron yamaçlarından akseden 
bir ses Snhranın tüylerini ürpert
mişti.. 

Sahra hı sesi tanımakta gecik
ın<'<li . 

Zanıo d've ba11;ırır ve Zamoyu a
rarken, birdenbire karşısına Hato 
çıkıvermi~ti. 

Sahra korkmadı.. 

geçecek şeraiti haiz bir zat buluna- Her cin• ve her renkle banyo 'T'edbidi davranarak, soğukkan-

mıyordu. 4 yıllık araştırmadan son- kostümlerinin en zengin çeşid'e- !ılığını np•Jıafaza etti: 

ra 8 yaşındaki bir çocukta Daly La- rin i her yerden müsaid şerait - Burada ne işin var, Hato? 
h Hato, bir yaban domuzu gibi, 

manın aiz olması lazım gelen ev- ! ve her keseye elverişli fiatbrla 
saf bulıınmuş ve derhal Daly La- ı 1 burnunun deliklerini açarak hızlı 

bulabilir<ini1. hızll soluyordu. 

~m~a~i~la~n;,.::ed~il~m~iş~t~ir=.==============~= .. :::::::::::::::::::::::::::::~ ı ..: -- Ben dağların adamıyım, dedi, 

lstanbul Defterdarhğ ından: 
Cins ve mevkii 

Beşiktaşta ~ ; ıa n Paşa mahallesinin Çır:ığan cadde· 

sinde 84 No. lu ya n mış Çırağa n saray ı hına.ile 

önündeki rıhtım ve arkasındaki bahçe: 

s~~elik 
muhammen 

kirası 

Lıra 

960 

Kira 
Müddeti 

1 

Üç Yıl 

her gün Hebron'da dolaşırım. 

Ve bir.1z daha yanma sokuldu: 

- z~mo ile burada buluşacağını 

sczdim .. ondan önce buraya geldim. 

DemPk onu seviyorsun sen? .. 

Sahra ciddi bir tavırla cevap 

verdi : 

- Ben kendimden başka bir kim

seyi sevmiyorum ve sevmedim. Za-
Azapkapıd a Hacı Ama mahallesinin eski Meyit 

yokuşu yeni Yenikapı caddesinde 10 No. lu dükkan: 
1 moya gelince .. 

Aynı yerde 12 No. lu dükkan: 

• 22 il " ! 

66 

66 
80 

ik i • 
.. " 
• 

Yukarıda cins ve mevkile ri gösterile n emlak biıala rı ndal • .i kira ve 

müddetle r üzerinden açık a r ttır ma usulifc ayrı ayrı kiraya verilecek· 

tir. isteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 16-8-937 Pa

.ı:artesi günü saat on dörtte y üıde 7,5 pey akçele ri,.lc Md ' i Emlak 

Mtidürlü~ünde lopl:1n~n K<'rriıı:ı·n--~ ,..,.. rn,.fpr1. (~4.~ (480'{) 

Hato. Sahranın sözünü kesti: 

- Fakat onu sevdin ve seviyor

sun! Neden saklıyorsun? 

- Hayır .. sevmiyorum .. 

- Seviyorsun! Sevdiğini o söy-

ledı bana .. 

- Nerede gördün onu sen?.. 

B1raz önce burada .. 

A DAL A RINDA 
~ 

Jozetta, 
yalıyordu, 

sahilde şatonun üsi 
duy unca 

yanan 
Rüstem bunu 

nıın Q.\muştu. 

katında 
şaşırdı .. 

Bu yeli'lnciye kadar, büyüyüp 
isti. mar ça)na gelinciye kadar, ken
disi \'asayabilecek, küçük Fidanın 
gülelrinden dermek zamanına e
r ismek kabil olabilecek miydi? 

Şatonun her köşesinden kızıl alev 
• sütunları yükseliyordu. 

- Sen merak etme, diyerek ge
micilere bağırdı, biz yangını çabuk 
söndürür ve o haydutları kolay 
tepeleriz. Bıı ne bdar l.zak bir hayal, ne 

Jnrlar muhal bir temenni idi. Bu-
1tun icin, 

- Kim öle, kim kala! 
Diyerek, uzun yıllar beklemek -

te nse mevcut yetişmiş fidanı istis
mar etmeyi daha muvafık buldu. 
Kızını torununa tercih etti İffetı· • • 
her turlü şaibeden kurtarmak, ayıp 

1 
Müsabaka kuponu : 18 

1 
.. • • • • • • • • • • klUbU 
taraftarıyım. 

AD R ES: 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • 

Gece .. gökteki yıldızlar donan • 
rna fenerleri gibi ışıldıyordu. 

Gemiyi görenler şatodan bağrış 
mıya başladılar: 

- İmdat... ımdat ... 
Rüstem sahile yanasmı~tı. 
Şatonun bckcilerinden biri yük, 

sek seole Tüı·k gemicilerine -onla • 
rın kim olduğunu bilmiyerek- an
latıyordu'. 

- Sinyor Ciyovaninin kızını ele 
geçirmek için Kara Mihalın adam
ları şatoyu yaktılar ... bize yardım 
ed ıniz, deniz kurtları! 

Rüstem bu sözleri dinlerken, 
hayretle bekcinin yüzüne bakıyor. 
du. 

- Ne diyorsun .. Jozetta şimdi şa-
t oda mıdır? 

Diye sordu. 
Bekci: 
- Evet, dedi, şatodadır. F ak at on 

Yangın ıiinıiüğıl ı:aman ıatonun baiıçepntte ouruımuı iki adam yalıyordu 

k adar h aydut §atonun etrafını sar- ı Rüstem aradığını bu kadar ça -

mışlar .. mütem adiyen kundak so- b uk bulacağını ummadığı için, bek· 
k uyorlar şatoya. çinin verdii!:i ma!Umattan çok mem-

Şatonuı1 bekçisi Venedikli bir 
muharibe benziyordu .. belinde kı
lıcı vardı. 

Rüstem derhal gemici!eri sahi
le çıkardı.. ellerindeki baltalarla 
şatonun etrafıııı kuşatan Türk de
nizcileri haydut lardan birkaçını 

ilk ağızda yere sermişlerdi. 

Rüstem b u şatonun kime ait ol-
duğunu anlamak istiyordu. 

Sahilde duran bekçiye sordu: 
- Kim oh.ıruyor burada? 
Bekçi heyecanla cevap verdi: 

- Kont dö Palas Vinyus .. -
Rüstem hayretini gizleyemedi: 
- Kontun, İtalyayı bırakıp böy-

le ıssız bir yere gelmesinin sebebi 
nedir .. biliyor musun? 

Bekçi hafifce başını salladı: 
- Kont hazretleri münzevi va-

- Öyle ya. Burada buluşmak i-
çin sözleşmediniz mi? 

Sahra iki elini ağzına götürdii 
ve göğsünün bütün kuvvetile ba
ğırdı · 

- Zamo .. Zamo .. 
Hata gülüyordu. 

- Beni aldattın, Sahra' Halbuki 

ben seni çoktanberi seviyordum. 

Ben de erkek değil miyim? Beni 
beğenmiyor musun? 

Sahra fena halde hiddetlenmişti: 

- Hayır, dedi, ne seni .. ne baş
kasını .. hiç kimseyi beğenmiyorum. 

- O halde neden arıyorsun Za
moyu? 

- Ona söyleyeceklerim var .. 

- Konuşacak yer bulamadınız 

mı? Kabilenin bahçeleri dar mı 

geliyor~ .. 

Sahra tekrar: - Zamo .. diye ba
ğırınca, Hato, biraz ötede bir yük

sek çam ağacını göstererek: 
- Haydi, şu ağacın dibine git! 

ded i, Zanıoyu orada bulacaksın! 
Sahra koşarak çamın dibine gitti. 
O ne?! 

Zamo, ağacın dibinde bir yığın 
et ve kemik halinde yerde yatıyor
du. 

Sahra yere eğildi: 
- Zamo .. bu hal ne? Boğalarla 

mı, kaplanlarla mı dövüştün? 
Zamo yaşıyordu .. 
Göğsü bir delik körük gibi kal· 

kıp iniyordu. 

Fakat, işte o kadar .. 

Zamo perişan bir halde id. Mut 
hiş dayak yemiş ve kolu, kanad 
kırılmıştı. 

Sahra ağacın dibinde fa2a dura 
madı .. 

Tersyüzüne koştu .. 

Atının yanına geldi .. 

Hato dişlerini göstere'k gül -
miye başlamu;lı. 

Sahra sert bir tavır!< Hatonun 
yüzüne baktı : 

- Alçak! .. Senin soında böylE 
kendinden zayıf olanl'ı kahpece 
vuranlar var mıdır? 

Hata birden kaşları çattı: 

- O, kendisini beren kuvvetli 
gösteriyordu. Buradaana meydaı 
okudu .. eğer: cBiz bbirimizi se
viyoruz. Sahrayı banbağışla!. de 
seydi, onu yere vurızdım. 

(Damı var) 

Özür deriz 
Yazımızın çoklu jtdan " Kanu. 
ni Süleyman ve ta Bela adlı 
t e fr ik alarımııı bu ~ koyamadık. 

Özür etiz. 

Yazan : Ceil Cengiz . ... ................... ········· ............. ' .... . 
şamıya ahdctmiş~i. Yedi yıl ön
ce Akdeıı;ze çılıır .. kcndılcrinc 

bir malikB.ne yarmak için ıssız, 

tenha bir yer dılar.. burasını 

münasip buldu] 
- Dwıek y< yıldanberi Kont 

Palos burada ruyor, öyle mi? 
- Ev<:t .. 
- Kontun lsı var mı? 
- Hayır .. 
- Çoculdaı 

-Yok .. 
- Gözdesiriyelerı? .. 
- Şatoda bir mahlük yoktur, 
- Tuhaf • Kont ihtiyar mı? 
- Elli beışında var .. 
- Gençn kadınlardaıı neder. 

kacıyor aca .. 
- Nefretiği için .. 
- Jozetı nasıl al,gııs şatosu-

na? .. 
- Jozeıın babası, Kontun 

iyi dostu Jozetta buraya de -
halet edi reddedemedi. Hima -
yesi altıaldı .. yakında burava 
uğrayac~ir gemi ile Venediğc 

göndereıi. 

- Kaıeredc şimdi?. 

- Şuıki kaya] ıkların arasın-
da bir salımız vardır .. Kont haz· 
retleri ığa gizlendiler .. 

- Yızctta .. o nerede? 
_ şıun iist katındaki yatak 

odasnııatıyordu. 
_ Şla baıka kimse var mı? 
_ fon ihtiyar bir tabibi.. ve 

birka(lk v'f. flJevam• t•nr ) 



ten, ten 

OPT AMiN 
Kısa Bir Zamanda 

çlan büyütür, aubr, 
ıldapuv.Köklere yeni 

• yat ve kuvvet verır. 

koruJabilirsiniz. 
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Spor tar 
hangı spor şubesi faaliyette ise G. ; 
Saray onda muhakkak en iyi de - ~ 
receyı alan takımdır. ~ 

Yazan: 
nacak ve Sarı - Kırmızı formalı bir 
çok sporculaıın pist üzerinde· re -
korlar kırdığını görür gibi olacak
sınız. 

urat Kayahan 
yor .. B ugün Sarı - Kırmmnın 33 ün

cü yılını kutluluyoruz. Dünden 
başlıvan bayram bize yalnız G Sa
ray heyecanı değil, Kırmızı - Sa· 
rı formanın 33 yıldanberi büyük 
bir varlığa sahip olduğunu hatır
latıyor. Spor sahasında en iyi de· 
receyi veren Sarı - Kırmızılı genç-

Türkıye sporunda büyük yer tu- ğ 
tan spor ncvılerıni tekrar edelim: ~ 
Futbol, güreş, atletizm, denizcilik, ~ 
boks ve saır.. . ~ 

Tabii atletizmde bıze rekorlar, bı
rincilikler kaı,ındıran G . Sar ay at
letlninin isimlerinı unutmadınız 

Daha uzun mtiddet de unutamıya
caksınız .. 

Besim, G. Saraylılardan biri. Her 
G. Saraylı, Besim gibi ve Besim -
den daha fazla çalışan ve muvaf
fak olan karakteri sağlam sporcu
dur ve bugün G. Saray Sarı - Kır

mızı rengin altında büyük bir spor 
mabedidir. 

K, .. 

lik ayni zamanda içtimai hayat -

ta da başta gelen bir kitleyi mey· 
dana getiriyor. 

G. Saray deyince gözümüzün ö-

nünde Sarı - Kırmızı bir kanat ve 

onun altında toplana~ Sarı • Kır· 
mızılı bir gençlik, bir spor mabedi 

çıkar. Hiç şüphe yok ki, G. Saray, 
çalışmanın verebileceği randımanı 

vermiştir. 32 yıldanberi G. Saray 

hem en mükemmel şampiyonu, 

hem de karakteri sağlam sporcu 

gençliği ana vatana yayıyor Yur
dun her köşesinde G. Saraylının 
yaptığı veya yaptırdığı spor hare

ketleri daima faydalı olmuştur U
nutulmıyan Sarı - Kırmızı forma -
nın muvaffakiyetleri Türk spor ta
rihinde büyük bir yer tutmakta -
dır. Hem öyle bir yer ki, her Gtı· 
lntasarayh bunun verdiği şerefin 

tesirini unutmuyor. Türkiyede 
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Galatasaray 
Nasıl 
Kuruldu? 

1899 senesinde Beyoğlu mekt~bi 
Sultanisi terbiyei bedeniye mual
limi Faik'ın talebesinden bir kaç 
kişi fut bol oynamışlardı. Fakat 

'J 
muntazam bir klüp teşkiline mu -
vaffak olmadan hükumetçe oyun • 
dan menedilmi§lerdi. 

Ondan sonra beş altı sene müd -
detle Türkler futbolü kat'ıyyen 

terketmiye mecbur oldular ve yal
nız bir Türk bahriye zabiti -Fuat 
Bey- bir namı müstear ile arada sı
rada fstanbulda ilk kurulmuş olan 
İngiliz (Moda) klübünde oynıya -
biliyordu. Memleketimizde ilk fut
bol klübü olan Galatasaray 1905 
'teşı'inievvelinde Mektebi Sultani -
de talebeden Ali Saminin teşeb -
büsü ve Emin, Asım, Celal, Bekir, 
Cevdet Beylerin rnuavenetlerile 
beş on kişilik bir heyet olarak \'Ü

cut buldu. 

Bu klübc bir isim vermek ve 
gömleğine renk intihap etmek ol
dukça müşküldü. Çünkü o zaman 
her isimden, her renkten bir mana 
çıkarılırdı. Fakat klüp oyunlara 
başlayınca ahali ona (Galatasaray) 
namını verdi. 

O tarihte pek ziyade calibi naza
rı dikkat olması tabii olan bu ismin 
tebdili için sarfedilen mesai neti
cesiz kalarak herkes Mektebi Sul
tani talebesinin klübüne Galata -
saray demekte devam elti. 

. 

G. Saray ilk gömlcğıni beyaz kır
mızı yaptı. Fakat bunda livayı is
yan korkusu hissedilir diye göm
leği sarı siyah ve daha sonra por -
lak olması için sarı kırmızıya teb· 
dil edildi. 

Klüp azası talimlerini daima en 
tenha mevkilerde yapıyor ve o 
mevkilerde mümkün olduğu kadar 
müteferrik suretle olmıya gayret 
sarfediyorladı. Buna rağmen her 
tarafta <tramvaya üç kişi birden 
binmişsiniz,, «vapurda neden dört 
ı~ı,.ı.. ... v;;rı vana llturdunuz?ı gibi 
ihtarat ve suallerle mütemadiyen 
bizar edilerek böyle tecemmü icap 
eden bir oyundan vazgeçmiye da
vet ediliyorlardı. Gençliğe mahsus 
olan Jakaydi \'e futboldeki hadisei 
fevkalade bütün btl ihtarlara ih -
mal ile mukabeleyi pek tabii kıl -
mıştı ve hatta oyunu menetmek is
teyen Kadıköy polis komiserine : 
cBiz, Ali Saminin adamlarındanız, 
seni mahvettiririz ! > gibi cevaplar 
ve ilmiye kadar ilerl vanlmıştı. 

Böyle gülünç ve garip maniler 
-çinde terbiyei bedeniyenin terak· 
kisine sarfı mesai eden birkaç mek
tepli ilk maçlarını yapmıya başla-

Bunlarda çalışan ilk spor teşck- ! 
: 

külü G Saraydır. Türkiyede bu - s 
gün en fazla alaka uvandıran, se- ~ . -
yirci ve sporcu bulan, !utbolü mem-~ 
lemetimizde ilk defa oynıyan ve ~ 
uzun seneler en iyi dereceleri alan ~ 
G. Saraylılardır. ~ 

Türk sporunu Avrupa toprakla- ~ z 
rında gösteren ilk spor klübü yine ~ 
sarı-kırmızılılardır. ~ 

Futbolden sonra atletizm, de - § 
nizcilik gibi spor muhitini alaka - ~ 

= 
dar eden sporlarda en ileri varlığı ~ 
gösteren ) ine G. Saraydır. Sarı - § 
Kırmızının yetiştirdiği atletlerin ~ 
tesis cttıği rekorlar, Balkanlarda ~ 
kazandıg-ı muvaffakivctler henüz ~ . = 
eskimemiş, bilhassa daha fazla art- ~ 

~ 
mıştır. Bakınız size isimlerini say· ~ 

dığım zaman kendinizi stadda sa - § 

Bes im .. 
Mehmet Ali.. 
s~mih .. 
H:ıydar .. 

Fcthı ... ve duha bir çokları önce 
Kırmızı - Beyaz ve sonra da Kır -

mızı - Sarı formanın şerefini spor 
muhitinde başa geçirmek için in • 
san enerjisinin fc\'ka!adeliğıle ça -
lıştılar ve muvaffak oldular. 

Bır zamanlar spor sahasında hı· 

rincilikler, rekorlar için koşan Ö
mer Besim yine sahada, yine bi -

rincilik ve rekor için çalışıyor. ilk 
defa kendisi birincilik kazanır, re· 
kor yapardı. Şimdi de atletizmde 
çalışan gençliğin birincilik kazan-

ması, rekor kırması ıçın çırpını -

ii2 yıl. .. 
Herkesin yaşaması mümkün ola

bilir. 
32 vıl yaşıyabilecek klüpler ku -

ru1abilir, fakat G. Saray gibi, spor 
tarihinde temiz ve şerefli 32 adım 
atmak acaba herkese nasip olacak 
mı? 

G. Sarayın 33 üncü yıldönümün
dc geçen 32 yılın filmini göreceğiz. 

Snrı - Kırmızılı sporcular Taksim 
Stı:ıdının kapısından girerken ve çı· 
karken büyük bir insan kitlesi on
ları samimi hislerle kucaklayacak. 
Diinden baı;layan spor hareketle -
rinde (Bac;lıbaşına bir klüp kuran 
arkad?slarının ayrılmalarına rağ -
men) G. Saraylı gençlerin rnuvaf
fakivetlerini alkışlıyoruz. 

33 yılın verdiği büyük sevinç his-
~::::.-::;:::,.c;;::...;;::::.<::~Y:::::.<:::::~,..c::-,.<:::::~...-;;: .....:: • lerini tadan G. Saraylılşra ve bü-

L ... 
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33 lı 
Tut.an Sipahi 

[Bu yazıyı 4 üncü say 
tam ızda okuyunuz 1 
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mışlardı . Bu başlangıç oyunlarına ı~ösyo rlozes Armıteç, Galatasa -
futbol namını vermek hata idi. Ta- raya kaydolarak kaptan oldu. O -
rafeyn yüz ellişer kişiden mürek- yunları tanzim ettirdi. Efradı id -
kep oldukları halde biribirlerine mana teşvik etti \'e o sene 1 kanun-
karşı dehşetli hücumlar icra edip da Galatasarayın eski muallimleri 
yekdığerini eziyor, itiyor, sürük - olan Kadıköylüleri sıfıra karşı 4 
lüyordu. golle mağlüp etmiye muvaffak ol-

Ekser top aradan çıktığı halde o- du. Ondan sonra Galatasaray her 
yuncular farkına varmıyarak bir oyunda kazanarak bilafasıla üç se-
müddet mübarezelerine de\·am e- Kadıköy klübünün mağlübiyetin· 
diyorlar, nihayet birkaç kişinin eli, ne İstanbulda birinciliği kazandı. 
yüzü kanamış, elbiselerin kısmı a- Kadıköy kulübünün malublyetin· 
zamı parçalanmış olduğu halde o-
yuna nihayet veriliyor ve yarah den sonra milli bir şekil alan oyun. 
kalanlar da gizli, mektep hastane· lar gayet şiddetli olmıya başlamış

tı. İstanbullulardan sonra Galata-
sine götürülüyordu. ı 

saray, Macarları mağlup ederek i-
Mektep, bittabi böyle muhare • 

belerin devamına müsaade edemez- adei ziyaret maksadile 1327 de Ma
caristana bir seyahat tertip etti. 

di, nihayet etmedi. O zaman mek
tep haricinde daha muntazam o -
yunlar tertibine çalışıldı ve Gala
t asaray ilk maçında For mektebi 
talebesine iki gol yaptı. Fakat bir 
eseri tesadüf olan bu galibiyeti, 
mütemadi mağlubiyetler takip et
ti. Kadıköy, Galatasaraya ayni se
ne içinde 11 • 8 ve 3 gol yaptı, ik i 
sene sonra 324.. o zamana kadar 
Kaclıköy klUbü azasından İngiliz 

Bu suretle ecnebilerle münasebet-

te bulunarak onların terbiyei be -
deniyedeki terakkiyatından do.ğ -

rudan doğruya müstefit olmak yo
lunda ilk. adım atılmış bulunuyor
du. 

Türklerin bu ilk spor seyahatle· 
r i bin türlü müşkülata rağmen bü
yük bir fedakarlık sayesinde yapı

labilmişti. 

tün Türk sporcularını ne mutlu? .. 

Murat K ayahan 

~~~···6··~~ 

33 sene 
Evvelki 
Galat asa ray 
Re re re.. Ra ra ra. 

Galasray, Galasray 
Cim bam bom 

Yazan : Talat Mlthat 
Büyük bir gençlik kitlesini sa - -

rı-kırmızılı bayrağın peşinde spor 
alanlarına seken en eski klübümü
zün 33 üncü yaşına girdiğini göre
rek seviniyoruz. 

G . Sarayın yıldön;;mü, spor ha
yatımız içinde bir bölüm ve bir dö
nümdür. 32 sene içind"' 'lnun Tür
kiye sporunda yaptığı büyük işleri 

hatırlamak, Türk sporunun tari -
hinde yeniden yaşamak oluyor. 

Çünkü Türkiyeyi spora başlatan 
Galatasaravdır. Spor, istibdat se -
nelerinin gençliği, taassup baskısı 

altından nefes almıya bırakmıyan 
büyük tazyikını altederck ilk Ga
latasaraydan ve G. Saraylılardan 

doğmuştur. 

İmkansızl ıklar içinde daha bü -
yük kuvvetlere karşı gelmek ma
yasını sarı - kırmızı, işte bu istib
datla mücadele ve ona karşı sporu 
muzaffer kılmak azminden, kudre-

tind<1P almış olacak ... Onun için G. 
Saray deyince gözlerimizin önün-

de enerjisini son haddine kadar 
sarfeden, öteki eksiklerini bu asil 

mücadele hissile kapatıp yenen, 
coşkun, heyecanlı ve alımlı bir de-

likanlı tipi canlanıyor. Bu spor de

likanlısı 32 senedenberi çalışma • 
mızın bayrakdarlığını yapmştır. 

İlk spor klübü ondan doğdu. Fe
nerbahçe ve Güneş gibi ıki büyük 

klübümüz, ondan ayrılan eski Ga-. 
latasarayiılar tarafından kuı ul -

muştur. İlk futbol oynıyan Türk1er 
G. Saraylıdır. İlk futbol takımı G. 

Sarayındı. Su topu, hokey, boks, 
jimnastik, izcilik.. bütün bunlar, 

memlekette ilk defa G. Saraylılar 
tarafından yapılan sporlardır. Spor 

teşkilatımızı kuranlar arasında yi
ne G. Saraylılar gelmektedir. Ve 
nihayet çalıştığımız sporlarda kır

mızı - beyaza eleman veren klüp

lerimizin başındn yine sarı - kır -

nıızılı teşekkül vardır. 

Bütün bunlar bir spor klübü için_ 
~ büyük ve ne şerefli vazifeler ... 

Galatasarayın 33 üncü yılına bası
şını yalnız G. Saraylılar değil, bü

tün memleket sporcularına kutlu
lar ve daha nice 33 seneleri, daha 

büyük muvaffakıyetlerle idrak et
mesini candan dileriz. 

SON ELGRAF, G. Saraym bayramım kutlular 
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