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Haşmetl O J3enzin Hazretleri ı Hariciye Nazırının seyahati münasebetile 
-----------·------------------------------8 en z in tröstü B l tt Al kasa larını halkın e gr~ a .. manra 

Cebinden dolduramaz aleyhtlle flUfilayIŞ 
Göz göre göre haraç ahnmasına l b 

müsaade edilmemelidir Bulgar Kra ı u saba.h Sof yada 
İstanbulda yerleşmiş olan dört ben.. j ri arasında. büyük bir alaka ile k~: F N t k b ı t t • ıın kumpanyasının aralarında yaptık. şılanmıştır. Bu sabah ~endiler~yle. go- on oy r a ) a u e 1 

l~rı gizli bir toplantı sonunda benzin rü:;}tüğümüz şoförler şöyle de~ıler · 
!ıatıarını durup dururken, beş kuruş "- On gün evvel ağızdan agıza ben. - Bu 1 g a r 
lıt.tırdıklarıru dün yazmış, alakadar- zin şirketlerinin fiata zam yapa~~kla. T d 
la:rın bu işe derhal el koyarak ihtika. r! söyleniyordu. Aradan birkaç gun ?e rabzon a gazeteler·ı 
l':ın önüne geçilmesini istemiştik. Bu çince bu §ayia hakikat oldu. Benzm, b 
~azımız, eoförler ve otomobil sahiple- (Devamı 6 ıncıd.a) ay ram 

llava Genel kuman
danlığı kuruluyor 
Aynı kanunla hava müdafaa 
komisyonu da teşkil ediliyor 

~ıp 

Atatürk bugün 
~eyabatlerioln karE 
kısmına başlıyor 

Cumhurreisimiz Atatürk, bugün saat 
15 te Trabzona muvasalat edeceklerdir. 
Bu suretle Büyük Önderin Şark seya -
hatlerinin kara kısmı başlamış olacak • 
tır. 

Şefin deniz seyahatleri gayet iyi bir 

hava içinde geçmiştir. 

Karadeniz yolcularının 
tezahüratı 

İnebolu önünde Atatı:irkU hamil bu -
lunan İzmir vapuru, Karadeniz vapu • 
riyle karşdaşnıı§ ve yolcular büyük te. 
zahürat yaptıktan sonra telsizle Ulu 
Şef lerine bir tazim telgrafı çekmişler -
cllr . 

Kağızmanlılar Atatürkil 
- ı-. 

Hava tehlikesine kartı korunmak 

işlerini çevirecek olan sulhte b:iyük er. 

kanrharbıyeye, harpte başkumandanh • 

ga bağlı Hava Müdafaa Kumandanlığı

nın kurulması hakkındaki layiha Meclis 
ruznamesitıe alxnm.rştrr. 

Kanunla bir de yüksek hava müda • 

faa komisyonu teşkil edilmektedir. Ko

ınutanlık bütün memlekete şamil hava 

ttıiidafaa planlarınr, hazerde komisyo • 

korunma i~lerile de nıefgul olacaktır. 

nun ve alakadar vekaletlerin ı:nütalea • 
sıru alarak hazırlıyacaktır. 

Hava korunmasına ait bütUn teşekkül 
lerin talim, terbiye ve tatbikatı bu ko • 
mutanlığa ait olacaktır. Hava ın:idafaa 
komisyonu naıniyle kurulacak komis • 

yon Genel K urmay Başkanının reisliği 
altın.ela hava genel komutanı Milli Mü. 
dafaa Vekaleti hava müsteşariyle diğer 
vekaletler müsteşarlarından terekküp 

edecektir ı 

Aylardır süren 
tamir 

Yenfcamiin musluklarını 
söküp atmak için mi idi ? 

• 

gizli 

İstanbul ile Bey
oğlu arasında mc. 
kik dokuyan bütün 

)'okular görmüş. 71;§~~ 
lerdir; Yeni cami· 
in, köprüye bakan 
cephesinde son ay. 
lar içinde bir çinko 

iltff> 
perde çekilmişti. !Aii'!I 

Ve içerden harıl 

hanı bir faaliyetin 
sesleri geliyordu. 

Gözlerini o çin· 
ko perdelerin de. 
liklerine uydurma. 
ğa çalışan merak~ 

lılar bile bir şey 
görmemiş; fakat 
nihayet bu üzüntü. 

-~-.-. -~ı-· 

leri, yarın tamir bi. Yeııicamiin "tamir!" edilme]\. felaketine uğrıyan çC§nıdcri 
tip de ortaya çıkacak (kim bilir. ne gi- ı işte bugün o manzara açılmıştır. Fa· 
bi?) bir manzara karşısında 2iderecek· kat ne görsek beğenirsiniz : Yatakları tı. 
!erini ummuşlardı. (Devamı 6 ıncıda) . 

Kağızman halkı Şark seyahatinde A. 
tatilrkün Kağızmam da şereflendirm~

i lerl için niyazda bulunan bir telsiz gön. 
dermiilerdir. 

Trabzon da 
Trabzon 10 (Hususi)- Orgeneral 

' Kazım, korgeneral Muzaffer, Trabzon 
(Devamı 6 ıncıda) 

meb'usları Hamdi, Mithat buraya gel -
diler • İstikbal - programı hazırlandı. 
Gece denizde de şenlik yapılacaktır. 

Şehrin bir çok yerlerinde takızafer • 
ler yapılmıştır. Civar şehirlerden Trab
z;ona heyetler gelmektedir. Halk büyük 
sevinç içindedir. Atatürkt:in geldiği gün 
şenlik yaprlacaktır. 

Lübnan 
CumhLJrreisi 

Bu akşam şehrimize 
geliyor 

Lübnan Cumhurreisi Emil Ede, bu 
akşam Toros ekspresiyle şehrimize ge
lecek ve bu~ada kalmadan Avrupa sür. 
at katariyle hareket edecektir. Lübnan 
Cumhurreisi Parise gitmektedir. 

Hükumet, genç Lübnanm Cumhurre
isine merasim yapılmasını emretmiş ol. 

duğundan Haydarpaşa istasyonunda 

Vali Muhiddin Üstündağ ile İstanbul 
kumandan vekili general Ali Fuat, Vali 

muavini Hüdai, Emniyet direktörü Sa
lih tarafından istikbal edilecek, mızıka 
ve bir askeri ro:ifreze resmi ihtiramı ifa 

edecektir ı 

işçiler 
ve 

iş verenler 
İt kanununun verdiği v•· 

:ıifeler ve yasak ettiği işler 
hakkında HABER birkaç 
gün sürecek seri makalelerle 
sizleri tenvir etmeğe çalışa · 
caktır. llk makaleyi bugün 
2 inci sayıf amızda okuyu-
nuz. 

Baron fon Noyrat 

Kimsenin ehemmiyet vermediği 
Bulgaristana Hariciye Nazırını 
gönderdiği için AJmanyaya 

Teşekkür 
ediyor 

Sofya, 10 (Hususi) - Alman Harici 
ye Nazın Baron von Neurath ile maiye 
ti dün akşam 19 ,20 de iki tayyare ih 

Sofyaya muvasalat etmişlerdir. Almat 
Nazm tayyare istasyonunda Başveki: 

Köse tvanof, Nazırlar, Alman sefiri ve 
sefaret arkanı, İtalyan ve Avusturyt 

sefirleri, Macaristan maslahatgüzarı 

Alınan • Bulgar cemiyeti azaları ve AL 

man kolonisi tarafmdan karşılanmıştır. 
Gece saat 9 da Alman sefaretinde 

hıısusi bir suvare tertib edilmiştir. 
Bu suvareye Bulgar • Alman cemiyeti 

(Devamı 6 rn01d11) 

Hatay anlaşması 
Millet Meclisinde 
Kamutay hariciye encümeni 
layihayı bu sabah tetkik etti 
Ankara, 10 (Telefonla) - Harici • 

ye encümeni bu sabah on buçukta reis 

doktor Cemal Tuncanın rdsliai altın -
b 

<la toplanarak Hatayın mülki tama • 

miyetini tekeffüle, Türkiye - Suriye hu 
dudunun teminine dair muahede ve an. 

laşmayı ve bununla beraber imza ve te

ati olunan beyyanname, mektup ve 
protokolları • Hariciye Vekilinin hu • 

zuriyle • tetkik ve bir mazbata ile ~ • 
mumi heyete sevketmiştir. 

Büyük Millet eclisinin bu layihaY.1 pa· 

zartesi içtimamda çıkarması daha ziya. 
de muhtemeldir , 

Hariciye Vekilimiz 
Hariciye Vekili Tevfik Rüş:,:.i A • 

rasla Hariciye siyasi müsteşarı Numan 

(Devamı 6 rncıda) 

40 artist m·ayolarını arıyor ! 
[(endi/erine yardım etmek 

istemez misiniz ? 
H ABE R' in büyük ve zengin 

hediyeli müsabakası 

- Tafsilat pek yakında -



===2==-======!!!!:':==~!::======~====~~-!:;H~A~B~ı.-~:~R - Ak~am po!tası 
Bir Fransız görüşünce • 

Akdeniz ve Türkiye 1 ş Kanunu 
BugÜJl birçok siyasi entrikalara hakkında §U mütaleada bulunmakta- I şçilere ve iş verenlere 

sahne olan ve bilyük d'evletlerin, üze. d 

rınde hi.kimiyetlcrini tesis etmek L rr: Neler em redı· yo ? "Burada, !stanbulun içinde, büytik r 
çin amansız bir mücadeleye giriştikle. biı· nehirden hiç de geni§ olmıyan bir • • 
ri. Akdenizin ehemmiyeti hakkında 

"deniz caddesi,, üzerinde, iki deniz, V ~ --a """ • M •• / E • [ 
bir röportaj yapan fransızca Parı·s- {gill!ia u u • Un r VFlngo iki kıt'a, iki dünya vekdigw erine kavu. l k t ı ı Soir gazetesi muharrirlerinden Klod .; 11 anununun ta bi < ne ayın on beşinde b&§lanıyor. Bu kanun işçilere ve iş vcrtn!Pre 
Bl b" Ak §uyor. Şarktan garba çevrilmiş bir top bir takım vazıteler vermekte, her lkl zUmre nln hukukunu koruyucu hUkUınler koyma!. 

anşar, ır deniz memleketi olan ağzı mesabesinde olan bu yerde, asır. tadrr .Biz, alA.kadarıar tarafmda.n toplu!.'& anıa~Jması için bunıan iki Uç gUntUk bir 
Tilrkıycye de uzun bir m:lkalc hasret. 1 seri makale halinde izah etmeğe karar verdik. 

ardanbcri kendisi için kan dökülen, 
mlştir: A§ağtda tıçnertn ve ıı verenlerin bu kanun mucibince yapmağa mecbur oldukları veya 

1914 harbinin bacıhca müsebbiblerı·n-. kendileri k dllmlf olan 1 rt k Muharrir, AtatürkUn yarattıg~ı bU. ::.. ne yasa c ıey e o uyacaksınız. 
den biri olan ve bitmez tükenmez en-

yük inkılaptan sitayişle bahscttikU>n lrikal d w h iş verenler •ı işçiler ar oguran udud ... Şark ve gar 
sonra asıl mevzuuna girmekte ve şöy. bın hududu bulunuyor. 
le demektedir: 

"Mad Marksizmin faşizm üzerine veya 1. 
emkl maksadımız Akdenı'zı' k' · · i b" · · · ·· ıncısın n lrıncısı uzcrine saldırabi-

a!llatnia.k ve orada cereyan eden mU- ı w ecegi bu geçit, artık tamamiyle Av. 
him hadiselerden bahsetmektir Ak. d 'zdeı • rupa seması altında sesini duyuran 
cnı Kl vaziyeti dolayısiyle Avrupa Türkiyenin malıdır, Türkiyeye aittir. 

siyasetinde büyilk bir ehemmiyet kes- Boğazlar, bu mayi koridordan başka 
petmiye b"aşlıyan bu yeni "Büyük dev. 'bir şey değildir. Bunların müstakbel 
let" in doğuşuna ehemmiyetle bakmak milliyetçi bir memleketin elinde bu
mecburlyetindeyiz.,, lunmaları, Akdcnizin bu mıntakasm • 

Muharrir, bundan sonra, boğazların daki siyasi meselenin vazediliş şeklini 
ehemmiyetine geçmekte ve Boğaziçi- tamamiyle değiştirmektedir.,, 

Bir Ingiliz gazetesine göre 

Stalin evleniyor 
Müstakbel zevcesi 
bir şube mlldiirii 

imiş 
"Daily Express,, gazetesinin 

yazdığına göre, Stalin üçüncü defa 
olarak evlenecektir. Stalinin 40 ya-

§ında olan İrena Sebyova isminde 
ve ağrr sanayi komiserliği şube mü
dürlerinden olan müstakbel zevcesi, 

dört sene önce, bir vazife dolayısiy. 
le Staline verdiği halli müşkül işler 
hakkındaki iktısadi bir raporunda 
çok takdir kazanmıştır. Kadmm ilk 
kocası 1922 yılında ölen bir zahittir. 

Cemiyeti Akvama 
müzaheret birliği 

ve Türkiye 
Cemiyeti Akvama müzaheret 

birl;gi gümrük konfresi bu sene 
Çekoslovakyanın Bradislas şehrinde 

toplanacaktır. Bu kongreye iştirak 
edecek heyetimiz, müzaheret birli
ği ikinci reisi Besim Ömer, Ordu 

mebusu Ihsan Tokgöz, Mazhar Mü
fit, Sadri Maksut, Fazıl Ahmet ve 

üniversite rektörü Cemilden mürek
kep olacaktır. Kongre 28 haziranda 
t~planarak ve 3 temmuzda dağıla
~ktır. 

Sümer Bankın 
sermayesi 80 milyon 

Sümer Bankın sermayesine 1 5 
milyon lira daha ilavesine dair bir 

kanun layihası meclis rüznamesine 
alınmıştır. Bu suretle bankanın ser

mayesi 80 milyon liraya çıkarılmış. 
pr. ... 

Maliye Vekili 
tedaviye gidiyor 
Maliye Vekili Fuad Ağralı bu 

hafta içinde şehrimize gelecek ve 
buradan Parise giaecektir. Fuad Ağ· 
rah r?hatsız. bulunduğundan bu 
seyahatı tedavi maksad" l "ht' 
tm kt d

. ıy e ı ıyar 
e e · e ır. 

Eskişehir emnf yet 
mildUrU 

Eskişehir Emniyet Müdürlu··-·· . . . gune ta-
yın edılmış olan Kerim Milar va ·r . , zı esı 

baş~nda hastalanarak bir mı.iddet E6ki _ 
şehır memleket hastanesinde teda . 
d

.
1 

. vı e • 
ı mış fakat iylle§emediğinden, oradan 

İstanbula, Cerrahpaıa hastanesine k 
ledilmiştir. na • 

Değerli bir polis amiri olan Kerim 
Miların yakında iyi olmasını dileriz. 

Bir tavzih 
29 /5 !l37 tarihli nUshamızın lkincl sayfa

sında Kara Davud lmzalr D. N. B. ajansırı
dan bahis yazıdaki fiklrl<'rln D. N. B. Y1 
"'Cllcide edecek mahiyette te!a1r edildiğini 
ı~ıUyonız. Şayet bu yazıdan böyle blr mana 
çrkryorwa bu tlldrlerln (Kara Davud) un hu
swı! b!r telA.kklsl oldu~nda. §Uphe edilme-

1 
mek lAzım gelir. Bu cihetin tavzihini mzuın·ı 

ıu gör11r1LL HABER 

........................ -... -........ -........ ____ 

Cumhuriyet 
Merkez 
Bankası 

Yarın yedinci 
yılına giriyor 
Yarın Cumhuriyet Mer

kez Bankumm kuruluıu· 
nun senei devriyesidir. Bu 
çok mühim mali müeueae
nin temelleri 1930 senesi 11 
haziranında ablnut ve geçen 
alb senelik müddet zarfında 
Cumhuriyet Merkez Banka
sı Türle ikbsadiyabnda çok 
mühim rol oy:nanuıbr. .................. __..···-···················-······· 
Kan gütme 
cinayetleri 

Katilin akrabaları 
başka yere nakil 

edilecek 
Kan gütme acbebiyle adam öldürme 

ve buna teşebb:.is etme cürümleri hak -
kındaki kanun layihası Büyük Millet 
Meclisi ruznamesine ahnmrştır • 

Layihanın son aldığı şekle göre kan 
gütme sebebiyle adam öldüren veya öl. 
.dürmeğe teşebbüs eden veya başkasını 

bu cürmü işlcmeğe azmettiren ve tah -
rik eyliyen kimsenin cüı•:.im işlendiği 

zaman bir dam altında yaşryan usul ve 
füruğlarr ve kardeşleri ve kan veya 

kcx:asr ikametgahlarının bulunduğu yer 
den başka yere nakledilirler. Faille bir 
dam altın.da yaşamasalar bile cürüm 

işlendiği zaman failin ikametgahının 

bulunduğu köy veya kasaba veya şehir 

içinde ikamet eden hrsımları;lan amca, 

dayı, hala, teyze, yeğen, kaynana ve 

ya kaynatasından herh~ngi birinin de 
takdir edilecek lüzuma göre nakillerine 

karar verilebilir. 

Kaç yaşındayım 
Bundan birkaç sene evvel ag-abeytmin yıı

oı benim yaşımın iki misil ve babamın yaşı 
ağabeyimin yaşının iki misli idi. 

Dokuz sene sonra ağabeyim §imdik! yaşıın 
dan iki misil daha y&§II olacak ve babamın 
Y&§I da ağabeyimin olmdiki ya,,mdan Uç mis
li !azla olacaktır. 

Ben kaç ya§ındayım? 
(Bu bllmecemlzJn cevabmr yıınnki nUshıı

mızda bulacaksınız.) 

3 Haziran tarihli Arapsaçmm halli 
Esıarlı adetler 

BulmacamIZin evvelce do yazdığımrz gibi 
yalnız 6 sureti halll ıunıardır: 

AdoUer: ı, 8, 17, 18, 26, 27 
Murabbalar: 1,r;ı2, 4913, r;g32, 17,376, 19,6113 

~rca·P. -SÇl_.Çl 
· .· .kuponu ·· , : 

10 HAZiRAN - 1937 

Neler yapmağa Neler yapmağa 
mecburdur ve neleri mecburdur ve neleı i 
yapmaları yasaktır? T gapmalaı ı yasaktır ? 

1 - İş kanunu h:.ikilmlerine tabi o • 
lup olmıyacaklanru mıntaka İş Daire -
sine ve icap ederse İktısat Vekaletine 
müracaatla kesinleştirmeli. 

2 - Teftiş defteri bulundurmalı (İş
lettikleri iş yerlerinde ve bunların ala • 

kalı kollarında salahiyettar memurlar 
tarafrn.dan yapılacak teftişlerin netice. 
lerini yazmağa mahsus.) 

Teftiş defterini bulundurmamanın ce
zası 5 liradan 50 liraya kadardır. 

3 - Çalışmakta olan 12 den 18 ya -
ıına kadar olan çocuk (18 y~ındakiler 

de dahil) işçileri altı ay için.de hekim 

muayenesinden geçirttnemenin ve ra • 
porlan talep vukuunda ibraz etmemenin 

cezası elli liradan aşağr olmamak Uu. 
re hafif para cezasrdır. Tekerrürlerin 
de ceza artar. 

4 - 12 den 18 yaşına kadar olan ço. 
cuklan (18 yaşındakiler de dahil) ön-

ce doktora muayene ettirmeden her _ 

hani bir iş için olursa olsun işe almama. 

lı. Doktordan böyle çocukların yapacak 
lan işin mahiyet ve şartlarına göre 

bUnyeleri dayanıklı olup olmadığrru 

tesbit hakkında rapor almalı . 

Böyleleri raporsuz olup herhangi bir 

isti'! calııtrrm•nm Vl"V8 r:.nnrl:ıın tal"n 

vukuunda ibraz etmemenin cezası elli 

liradan a!lğr olmamak üzere hafif pa· 
ra cezası olup tekerrilrlerin.de ceza 
artar. 

5 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışa • 
cak işçileri önceden doktora muayene 

ettirip vücutça bu işlere elverişli veya 
dayanıklı oldukları hakkında rapor al • 

madan böyle i§lere işçi almamalı. 

Ağır ve tehlikeli iılerde raporsuz it
çi çalıştırmanın cezasr 50 liradan 100 
liraya kadardır . 

6 - Usta ve işçilerle yazı ile muka
vele akdetmeli . 

Yazr ile mukavele akdetmek mecburi
yeti şu şartlara bağhdrr: 

A - İş. sürekli is olmak; yani mahi. 
yeti itibariyle otuz iş gününden fazla 
s:iren iş olmak, 

B - İ§ müddeti belli olmak, 

C - Ve 'bu belli olan müddet birse • 
ne.den aşağı olmamak, yani bir sene ve 

bir seneden fazla olmak (fabrika ve ima

lataneler sabit yani daimi işler olup 
bunlar büsbütün tatil etmeği yani ka-

patmayr ilan etmedikçe, ilan etse bile 
kapatmaya otuz i§ gününden fazla va. 

kit varsa sürekli iş sayrlrrlar. Kapan • 
mryacak bir fabrika ve imalatanede iş 
müddeti de belli demek olur. Ve bun -

dan kapatma ilanr yoksa bir seneden de 
aşağı değil demektir. O halde devam 

edip durmakta olan fabrika ve imalata
neler de yazr ile mukavele gerektir.) 

Süreceği m:i.ddet belli olmryan veya 
süreceği müddet bel1i olup ta bu müd. 
det otuz iş gününden fazla bir seneden 
eksik olan işler yazı ile mukaveleye 
bağlanmayabilir. (Fakat yazı ile de 
mukaveleye bağlanabilir.) 

(Bunlar da yapr işleri gibi muvakkat 1 
işlerdir ki sürecekleri müddet ya bellL 

dir ya değildir. Fabrika ve imalatanele
rin de ancak bir iki <lefaya münhasrr o. 
Ian,.muvakkat işçileri bu kısma uyar.) 

Yazı ile mukaveleye bağlanması mec
bur i§leri yazı ile mukaveleye bağlama
manın veya mukaveleyi maddesinin ta • 
riflerine uygun şekilde yapmamanın ce. 

zası bcı liradan elli liraya kadar olup 
1 tekerrürlerde ceza artar. 

(Devamı var) 

1 - f ş kanunu lı:.ikümlerinin tatbi -
katını temin ve takip etmekle mükellef 
ve salahiyettar olarak Ankarada kuru. 
lan ''İş daires:nin., mıntakalardaki (Vi. 
layet veya kaza merkezlerindeki) kol • 
lannın (İş dairelerinin) iş hayatının 

her hususunda merciiniz olduğunu ta -
nımalrsınız ve iş hayatına ait bir der • 
diniz olduğu vakit iş dairesine baş vur. 
malısınız. 

!stanbuldaki İş Dairesi Sirkecide Li
man harundadrr. 

Devlet, vilayet, belediyeler ile Mü -
dafaa Vekaletinin iş yerleriyle memle. 
ketin emniyeti için maddeler yapan iş 

yerleri ayrı bir nizamnameye bağlıdır. 
lar. 

2 - İş Dairesi tarafından çağrıldı -
ğrruz zaman gitmeğe, istedikleri ifade 
ve maliımatr vermeğe, gerekli olan ve -
sika ve delilleri götürüp göstermeğe ve 
icabı halinde bunları İş Dairesine tev • 
di etmeğe, İş Dairesine karşr her türlü 
kolayhklarr yapmağa ve İş Dairesinin 
salahiyeti dahilinde vaki olacak emir ve 
taleplerini tallülsüz yerine getirmeğe 

mecbursunuz. 
Bu mükellefiyetleri yerine getirme • 

yenin cezasr 5 liradan aşağr olmamak 
üzere hafif para cezasıdır. 

Bn .... ııır .. 11 .. r: ..... 1 ... ; ifaı'"" ·...,+; .. ,. "U· 
çunun tekrarında iki kat para cezaaiyle 
birlikte bir aya kadar hafif hapis ceza-

ar vardır. 
3 - tı Dairesi tarafından ifade ve 

malumatrnıza müracaat edildikte ig 
veren veya vekili size doğrudan doğru. 
ya veya dolayrsiyle telkinlerde buluna. 
maz. Sizi hakikati saklamağa veya de -
ğiştirmeğe sevk veya herhangi bir su
retle icbar edemez. Yahut sizin İş Da. 
iresine vaki olan ihbar, müracaat ve 
ifadeleriniz üzerine size karşr fena mu. 
amele yapmağa kalkrşamaz. Bunlar 

yasaktır. 

Bu yasak hükümlerinden herhangi 
birine muhalif harekette bulunan iş ve
renveya vekilinin cezasr, bu hareket 
kanunen ve daha ağrr bir suç teşkil et
mediği takdirde 25 liradan aşağı olma. 
mak üzere hafif para cezasıdır. 

4 - Siz de: 
Çalıştığınız veya ayrıldığınrz iş yer. 

teriyle iş verenler hakkında iJ daire -
sine hakikate uygun olmıyan ihbar ve
ya müracaatta bulunarak İş Dairesini 

lüzumsuz muamelelere sevketmiyecek
siniz. f g verenleri haksız yere kanunen 
muatep vaziyetinde göstermeğe kalkış. 
mıyacaksınrz. İş Dairesince s"zden so -

rulan hususlar icin doğru olmıyan ce • 
vaplar vererek - mürakabe ve teftişin 
ifasınr karıştırmak, güçleştirmek veya 
yanlıı bir neticeye vardırmak gibi kö. 
t•:i niyetli hareketlerde bulunmryacak -
sınız. Bunlar da yasaktır. 

Bu yasak hükümlerinden herhangi 
birine muhalif harekette bulunan işci • 
nin cezasr, bu hareket kanunen, daha 

ağır bir suç teşkil etmediği takdirde 
S liradan aşağr olmamak üzere hafif pa
ra cezasıdrr. 

S - Kendinizin iıçi ıayrlıp sayılma. 
dığınızr tesbit ediniz! • 

Bir i} görmeği sözleıerek (bir iş gör. 
me 1 c bağlanarak) bir başkasının iş ye
rinde bedeniyle veya hem beden:yle 
hem de fikriyle çalışan. işçi sayılır. 

(Yalnız fikren çalışanlar yani mu -
hasipler, ya.zıcrlar. memurlar ve sair 
müıtahdimler İ§Çi sayrlmazlar) . 

6 - Bulunduğunuz i~ yerinin iş 

kanunu hükümlerinin şümulü dahilin -
de bulunup bulunmadığını yani iş ka. 
nununa tabi olup olmadığınrzı ve ne 
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3la11-ata daic ---Bir düğün 
münasebetile 

S 1'~KIZ1NC1 Edward'm bır kad1' 
için tacından tahtmd:ın ,aı

gcçivcrmesi çok k mselcri hayrete dil
. ürdü: "Bu ne büyük a!;kmış ki diill• 
y:ınm en muazzam devletine kral ol· 
mak zevkinden de Ustün çıktı!,, dedı. 
leı. 

Kc din n yetişemediği ciğere pis deme 1 
gibi ben de hükümdarlığın tadsız tuz. 
suz bir mevki olduğunu iddiaya kal· 
kacak değilim. Gerçi cumhuriyetç yıJ'll 
ve cumhurJyetçilcrin aristokrauara 
itiblr ctmiyen cinsindenim; fakat her 
iı'.San oğlu gibi ben de kanımda nnlt· 
velin zelurini taşıdığım için hemcins. 
)erimize her ne suretle olursıı olsun 
t~fevvükün temin edeceği kf'yfi 1ş, 
s:ıvvur edebilirım. "Bir kral olsaY· 
dım ... ,, Gönlünden bu hayali geçirme• 
mış aceba kaç insan vardır ki? ... 

Ama dikkat ediniz, hükümdariığJ1J 
z~vklerini, kudretini düşündükçe ço· 
ğumuzun bir nevi serhoşluk duyma· 
mız, onu er:riilebilecek devletlerin eıı 

yükseği saymamız ondan pek uzak ol· 
duğumuz jçindir. Zaten gözümüzde e!1 

çok büyülttliğümüz zevkelr, eri§memı. 
ze imkan olmıyanlar değil midir? J{c. 
di, erişemediği ciğere her zaman pıt 
dP.mez, hatta asla demez; der g bi gö. 
zükse bile içinden onun tadını büyiil. 
tür, büyültür, onda bulunmıyan mezi. 
yelleri de görür Buna mukabil hc-r in· 
sanda, elde ettiği veya kolayca cl~c 
edebileceği mevkileri hor görmcğe bir 
mt-yil vardrr. 

Fransız şairi Jean Racine'ın en gü· 
zel eserlerinden biri Bercnicc adlı trr ... 
gediasıdır. Mevzuu hükümdar olm::k 
ihtirası ile aşk ihtirasının çarpışması. 
dır. Titus, sevdıği güzel Berenicc'i 
taht uğrunda feda eder ... Fakat bunu 
yazan bir kral değildir. Hem kadim 
Roma'da dediği dedik bir imparator 
o!makla İngiliz devletinin me§ruti 
kralı olmak da pek bir değildir .. Ace. 
ba XlV üncü Louis Berenice'i seJ e. 
Clerken ne düşündü? Windl!lor ~<fı 
~1~ & ...... 9cuııt!ıut!rucrı oıruuıı ~ai(int'J 

g<'~se de ona, Racine'in tragediası bük. 
kındaki fikrini sorsa .. 

Windsor dukasına sevdiğı kadm 
uğrunda tacı, tahtı feda etmiı; bit' 
adam diye bakıyoruz; fakat aceba 
kendisi: "Hayır, ben öyle bir eey yap
madım; bütün insanlar ~ibi ben de 
z~vki, saadeti bana menedilen bir ı:;cy
de aradım .. demiyor mu? 

l\'n,.,.ıı._h AT AC 

"Haber gazete.si okuyucularından Ahfeşln 
Keçisi,. diye imza atan bir karllmiz, gazete
nıizln 6.6.937 tarihli sayısında ıu cUmleyi 
okumu§: 

ökU:r. Mehmet pa,a bu hlzmeUnden dolayı 
Kaptan p:ışalıkıı yül,scldlkten başka Uo 
~aşındaki padl,ııhın luzına da namzrd ol• 
du. 
'"Abfeşln keçisi., Uç ya~ında bir çocuğun 

baba olduğunu hiç l§ltmedlğinl söylUyor. Bir 
1.amanlar bir .Mehmet vardı, dcirt ya§ındıı. 

baba olabilcceğlnl iddia ediyordu. Yukarıdaki 
cümleyi yazan Niyazi Abmed'e sordum: 
"Bllhsetliğinlz padi§ah da Mehmet gibi mi 
imi§?,. ..• Meğer 'ıyazi Ahmet: .... padlııahım 
Uç yaşındaki kızı .. demek l.stemlş. Uç yaşın· 
daki kıza namzcd olma.le da bugünkü nkl :
ınızın alacağı şeylerden değil ama işin o ta· 
ratı doğnı imiş. 

Chrlııtlan Goldbııch, hlr Alman :rl~ a:r.h e 
lllmdlr. 18 mart 169~• da Koenlg1Jberg'de 
dotmu,tur. Gt-nçllğlnde S:J\·~ et Kuı~ ·~ 11 

Kiden Goldbach .. Tan, 10.6.937 
Tan gazetesi profesör von Mlses'ln böyle 

ııö~ledlğlni iddia ediyor ama biz Rusya'da 
ta XVIll inci asırdanberi sosyalist Sovvet 
rejimi teeaaUıı etmiş oldu~nu, bu kadar bC• 
yUk tarıhl hakikatleri ancak Tan gazr• 
tcsinln blld!ğlne eminiz 

AHFEŞ 

şekilde tabi olacağmızı İş Dairesinden 
sordurup öğren:niz. 

7 - On iki yaşından a ağı çocuklar 
sanayi işlerinde kalamazlar ve yenic'cn 
de giremezler .Beyhude müracaat et • 

meyiniz. 
8 - Çahşmakta olan 12 den 18 ya-;ı· 

na kadar olan çocuklar ( 18 yaşındaki. 
ler de dahil) altı ay içir:le doktora mu. 
ayenc ettirilip yaptıkları işe elverişlı 

olup olmadıkları raporla tesbit edile -
cektir • (Devamı var) 

e 
b 

' 
t 

• 
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~~: / 
köylerDnde bar ... 

Gircsondan Kulakkaya'ya giden 
yol üzerindeyiz.. ilerlediğimiz saha 
da bir karış yer yok ki ekilmemi§, ig
lenmem iş olsun .•. Esasen, Gireson· 
dan şarka, garba ve cenuba doğru 
üç şose kalkar. Bunlann kiminde 
elli, kiminde yüz küsur kilometre 
katettim. Yaşil olmıyan bir dönüm
lük yer göremedim. Bütün yeşillik
ler, alabildiğine, fındıktır. 

• • :f. 

Gireson bir cennettir. Gördü
ğüm yerlerin şu noktadan en ma· 
ınuru \'e en enteresamdır: Devlet 
bütçesine değil, ferdin mesaisine da
yanarak ilerliyor. Ayni zamanda 
toprağının fındık ~ibi müstesna ve 
imtiyazlı bir mahsul vermesine bu 
refahını bedyundur. 

Gireson ve Samsun... Bunlaı. 1 

Karadenizin biri fındık, biri tiitiin 
yetiştiren ve ikisi de, ayni liberal ka· 
rakterdc mi.ireffeh vt; mesut şehir
lerdir. 

Sol.xık orta,,nıda, kaldtrmı ta.şı, tiU.:iiriik ,.0 ];<ıysı çcldrı'e}i.ıdc)ı ırii<liU~ imal e<lcn Top7;apı7ı çncııklar ... 

lstanbul konuşuyor ! 
. 

(Topkapı 1 ) 

Tertemiz· ve asfide bir 
semt : Topkapı 

• Fert başım\ 
servet girmesi 
nok ta sın dan, 
Gire:;on, Tür· 
kiyenin en zen· 
gin vilayeti sn -
yılıyor. Şehirli -
nin hissesi çık. • 
tıktan, hüku -
metin vergileri 
Yerildikten son 
ra, bir sene znr. 
fında, yalnız 
köylüye üç bu • 

Topkapıh doktorun damping tarifesi : muayene 
m, •• "" Belediye ücreti ~O, hastanın evinde ~O ~uru.~ .... 
Rei~i ı~ay Eşrcı 1 1 opkapı sokaklarında kaldırım taşı, kaysı çe!tırdegi ve tukuı ukle 

çuk milyon lira kalmış. Df.::dcr düdük yapa11 çocuklar 
Köyleri gezerken bakıyorsunuz: 

Yırtık, kötü krlıklara rastlıyaauyor· 
sunuz. Ekseriyet, lacivert aba yer
li kumaşlardan kilot pantalon ve 

avcı ceketi ve kasket giymiş. Kimin
de çapula, kiminde spor çorapları ... 
Hülasn, ideal köylü kılıkları .. Evleri 
de c•a göre .. Kadınlarının giyini§i 
de ke7.a ... 

~n".'.>"11, l?c::ııır uıarüK aa, son za
manlarda inki~af etmiş ve bunu, 
Belediye reisi F~ref Dizdara med· 
yun .. Mühmmel bir park yapılmıs .. 
lçir.de nadide ağaçlar, denize ka:şı 
ala, nefes alına('ak bir yer .. Eskiden 

balçık yatağı olan yollar bir cadde 
haline gelmiş. Giresunlular, evvela 
kaldrrım ta~lnrmı hariçten getirtmek 

istemişler, Bunun bahalı olduğunu 
anlayınca kendi hudutlan hahilin
deki kayaları tetkik ederek kaldırı
ma elveriş~.i olduğunu anlamışlar, 
Y?llarmı doşeyip duruyorlar .. Söyle· 
dım ya: Miiteşebbis, uyanık insan
lar .. 

Giresun, en müşkülpesent ve me
deniyet, konfor merAklısı bir insa· 
nın bile: 

.. _ Büyiik şehirleri aramadan 
şurada memnuniyetle otururum 1 
Çünkii her şeyi var! .. diyeceği bir 
memlekettir. 

Bay Eşref Dizdarla Giresunun 
en maruf simalarından bay Mehmet 
Feridun büyük bir misafirperverlik 
göstererek bizi ağırladı ve her yer· 
gezdirdiler. 

Kulaklaya'ya doğru giderken 
güm erdiler: j 

- Şu köyiin şu binasını görüyor J 
musunıız? .. Bardır! 

Ye:lilerden biri ilave etti: 
- Maalesef bizim köylü pek 

müsrif ... 

Tifrkiyede, köyde bari 1... 
Bunu hiç tasavvur etmemiştim. 

Fnkal işte, varmış meğer.. Geçen 
mevsim buraya lstanbuldan artistler 
getirilmiş .. Köylüler keyif çatryor
muş .. Fakat şimdi bar kabalıydr. 
Çünkü mevsim değil. Bu nic:in hosa 
gitmiyen bir ~ey oluyor?.. ~Anlıyrı
ınadım ... 

iyice düşünülürse, bir bar, köy· 
lüye kalan iiç beş milyonun kaç yiiz 
lirasını çekip dışarı götürür?.. Hay
di haydi iki bin .. farzediniz ki. müs
rifliği dillere destan olan Giresonlu 

birkac on bin liralık da kumar oyna· 
o:;'n ... Fakat bu para da gene kendi 
hcm~chrileri arasında tedavül ediyor. 
Runa mukabil, Giresonlu, ken· 
dine, karısına, çoluğuna, çocuğu-

Topkapı deyince hepimizin hatırına, 
f akrll za.rW.ete boğulmuş, bakımsız 
bir muhit gelir ... 

Halbuki, hakikat, hiç de böyle de. 
ğildir. Ben, bugünkü Topkapıyı giln
lerdcnberi her köşeslnde ayn bir se. 
falet kaynağına rasgeldiğim tstanbu
lı.ın en teıhp.~. en iyi g_~imi olan yerle. 
rınden bırısı olarak buldum. 

iki gUn evvel, Feriköyünün kor
kunç halini gördükten sonra Topkapı 
bana cennet gibi geldi. 

F&kat bütün bunlara rağmen Top •. 
kapı hiç deı-tsiz bir mahalle midir? 

Elbette hayır! 
Buranın da kendine göre birçok 

derdi, noksanı var. Var ama, bunlar 
müreff ı:il semtlerimizde bile ras. 
geiaiğimiz dertlerden fazla bir yekWı 
tutmuyor. 

~ • • J 
Topkapıy! nasıl h!slerle gezmeye 

gittığ:mi yukarda yaznuştım. 
Garip bir tesadüf, Topkapıya aya.k 

basar basmaz, beni Şehir tiyatrosu me 
murıa.rından Daimle karşılaştırdı. Da· 
im sözüne ıtimat ettiğim bir ahbabtı. 
Senelerdenbcri Topkapıda oturduğunu 
da bıliyordum ... 

Buraların gezilecek yerlerini evveli 
ondan sormagı düşündüm. Fakat o bu. 
na ,•a.kit bırakmadı. Daha "merhaba,. 
demeden: 

- Bugün yanlış kap1 çalmıgsınız, 
.;·,·c söze b:ı..~ladı. Ve yüzünden hiç ek

'; olmıvan tebessUmUnU bir kat da. 

• ... 

Yazan : _Hf!Jlerci 

Muayene ücreUerinde görülmemi§ bir damping y:ıpan Top,.;,,pılı- dol>torun 
tabelası 

ha arttırarari: söyliyeceklcrini §Öyle sı
raladı: . 

- Bizim Topkapınm, hiçbir derdi 
yoktur. BugUn lstanbulun en rahat 
yerine düştünüz. Burada beyhude va. 
kit geçirmeyin, bir· şeyler bulamıya. 
cağtnıza. ye:nin ederim ... 

Ben: 
- Nasıl oiur? Şaka mı söylüyorsun, 

alay mı ediyorsun? diye ısrar eltim. 
Fa.kat o Nuh demiş, peygamber de

mek istemiyordu. 
- Yok yahu, zorla mı dert bula. 

caksmız. Ve.ilah billah buranın derdi 
yok, diye biı!ün taliı.k'atmı ku11an3 rak 
beni ikn.iil.S,alışıyordu. 

Onun bu kadar ısrarı karşıs1nda 
kendi kendime düşündüm: 

"Daim ne olsa, belediyeci sayılır, o
nun için bizı buradan savmıya ç31ışı. 
yor. Fakat yağma yok!,, 

Bunun Uz.erine: 
- Hiçbir şikayetimiz yok. diye hala 

yemin üstüne yemin bastıran Daime: 
- Pckey, dedim, senin söylediğin 

gibi olsun, fakat müsaade et de, şu si
zin semti bır dolaşalım ... 

Bu k:ıt'i sozlerime rağmen, o son 
bir dl'fa daha ısrar etti: 

- Beyhurlc yoru!acaksmm .. Kalkıp 
Edirnekapıya filan gidin ... Herhalde, 
yazacak daha iyi mevzu "bulursu
nuz. "Bak, yine belediyeci ağzı yapı • 
nu.z.. 

"Bak, yine belediyeci ağzı yapı

elini sıktım 'e yanından a~Tıldım. 
Tramvay yolu Uzerinde evvctrı bir 

beıbere, sonra bir fırına ve yemişc;i. 
ye başvurduk. Hepsi de aşağı yukarı 
ayni cevabı veriyor: 

- Şükür geçiniyoruz, hiçbir derdi
(Dcuamı 12 incide) 

HABERCi 

Dikkat ! 

Topk-o.pıyı yakında susuzluktan 1..,ırtarcıoal• dl!lıt Tcrl.".Os iı şa.'.ltı 

Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün tikayet. 
terinizi, yapılmasını istediğiniz 
"eyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
!1cr saat, İster mektupla, telefonla 
\'e ısterseniz matbaamıza gelcreJ. 
bize bildiriniz. 

~ihtimam sarfeden ideal bir vatan
daş tipidir. Onun küçük kabahatleri 
biiyü k meziyetlerini tahrik ediyor: 

Masraf etmeğe alışmıştır: bunun 
zevkini almıştır: bu masrafı karşıla· 
mak için de bir karış ekilmemiş yer 
bırakmıyor .. Birkaç hemşehrisi iflas 
bile etse, bunu tabii saymalı. 

Karadenizin diğer yerlerinde de 
imtiyazlı topraklar vardır. Fakat o· 
ralarını bu derece kesif bahçeler ya· 
şartmamıştır. 

Giresonlunun n kötü manadaki 
''kirli çıkın .. olmamasıdır ki. Gircso
nu yiikseltmiştir ... 

'\T" N ") l a .. u 

""' h . . . f 11u arnnmız, otoğrafçıları 
mız ayağınıza kadar gelip aöy. 
letliklerinizi inceliyecek, şikay~t . 
lcrinize veya temennilerinize ga. 
7 e'c'Uİ?. LPrciiman olacaktır. 

KURUN' da 

Gene Uç renkli kedi da~ 
Üç renkli kedi davasına ne d 

niz? Amerikalı bir milyarder üç 
li bir kedi bulunursa on sekiz bin 
lar verecek diye günlerce, aylarca 
zavnllı adamı uğraştırıp, nihayet 
yaz, siyah \'C sarı renkli erkek bir 
kediyi ele geçird ktcn sonra p 
ödememek!. Doğrusu büyük h 
lık dt?ğıl mi? Hele üç renkli ked 
erkek veya di§i olduğunu anla 
pek kolayken "Hayır, o kedi dı i 
Ben erkek ı.edi isted mdi.,, dcmP 
B•ı daha garib değıl mi? 

Şimdıye kadar kulakları sağır. 
gözU mavi,-bir gözii sarı olan bır A 
kara kedisine meraklılarının ba 
yüz, hatta iki yüz liraya kadar p 
vcrdiklcrıni bilirdik. Fakat üç ren 
kedi meraklıları bulunduğunu, bun 
rıu böyle bir kçdi için on sekiz bin d 
lar fedakarlık gösterdiklerini hiç işı 
mcmiştik. Bu da\:a bize bunu göster 
Bakalım hakimler bu garib dav:ıda 
sıl hüküm verecek: Acaba Uç renk 
kediyi kaçıranları on sekiz bin dola 
mahkum mu edecek, yoksa kaçırdı
nız kedinin parasını mademki venni 
yorsunuz, o halde kediyi aynen iad 
edıniz mi diyecek? 

(llasan Kumçayı) 

CUMHURJYET'te: 

Köyden yen' ,ehfrlere 
Osmanlı lehçesinde bir şütür gürbe 

tabiri de görülür. Şütür malüm oldu. 
ğu üzere bir deve, gürbe de kedi de
mektir. İkisi bir yere gelince karışık, 
uygunsuz mefhumunu ifade etmekte
dir. Bu tabirin manasını örnekle teba. 
rüz ettirmek lfızımsa yeni şiırleri or. 
taya sürmek münasib olur! 

Bahsi bitirmek için bu hayvanın 
kedi ayası, kedi otu nesnelerle neba. 
tat, dağ kedisi ve misk kedisı g-ıbi 

mahlfıkata kendi adını vererek hayva_ 
nat ilimlenııc de girdiğinj söylC'mck 
gerektir. Fakat büttin bu sözler, Fatih 
li sirkeci Ahmedin üç renkli pisipisi. 
sinin pisipisine elden gitmesini telafi 
ve o zavallıyı müteselJi eder mi, bıl-
mem. 

(l.J. Turlıcm Tan) 

Valller arasında 
tayin ve nakiller 

Edirne valisi Osman Şahin Ma
raşa. Mersin valisi Niyazi Edirneye, 
Elaziz valisi T cvfik Muşa, Bingöl 
valisi Şefik Elazize, Diyarbekir va
lisi Ferit Cümüşaneye. Zonguldak 
mebusu doktor Mita'°Oiyarbekire, ls 
tanbul belediye reisi muavini Nuri 
Rizeye, Yozgat valisi Yahya Sezai 
Trabzona, mülkiye müfettişlerinden 
Siiheyl Vana, Van valisi Faik Bin
göle, Urfa valisi Atıf Çanakkaleye, 
Diyarbekir vali muavini Kazım L1r fa 
ya nakil ve tayin edilmişlerdir. Bit
lis valisi Hasan Fehmi, Giimüşhnr.c 
valisi Hilmi, Rize valisi Cevdet te
kaüde sevkedilmislerdir. 

Korku!ayım ederken ••• 
Karagümrüktc MuhaRip isken· 

der mahallesinde Fırın sokağındn o
turan Hasan. evinin duvanna çıkan 
dokuz yasında Ahmet isminde bir 
çocuğu korkutmnk nı ksndiyle bir 
kazma atmış, çocuk b~c:ından ynra
lanmı:tır. J !asan tutulmu;;tur. 

Aceleci hasta ı 
Nuruo~maniycde oturan yirmi 

Üç yaşrnda Pakize sıtma hastalığını 
r.eçirnıek üzere dün dört adet kinin 
birden yutmuş, )arım saat eonra ze
hirlenme alaimi ~östermiştir. Pakize 
hastahane e kald·r:lmıştır. 

Sisi.det çarpll 
Beylerbeyinde oturan otuz vaşın 

da l\lustafava Kuzguncuklu Rizeli 
Recebin bi~diği bisiklet c;npnıış, 

1ustafa muhtelif yerlerindt-n yara
lanarak ha.,.tahşneye kaldınlmı tır. 

Kaçak rakı ima lthaneel 
Üskiidarda Torbalı mahallesin. 

de oturan sobacı Safomın evinde 
dün arama yapılmıs, kaçnk rakı ima· 
line mahsus kazan ve malzeme bu· 
lunmu§tur. Safa YakAbn.on•' ___ _ 



Yazan: Naciye izzet 
Rer hakkı abluı Hadlyo'ye aıttır. ı<anser kurbanı; 
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Hayri Lem' inin biraz karı§ık iza
tını hiç kesmeksizin dinledi. Yal· 
• arasıra not alıyordu. Sonra icap 
~n şeyleri sormağa başladı: 

- Karımın hiç kimsesi yoktur. 
~na gelince anne ve babam olmadı 
gibi karde lerim de yoktur. Yeğen 

rim varsa da onlarla uzaktıın uza
çok az bir rabıtam vardır. 
- Ya dostlarınız} 
- Karımın hiç bir arkadaşı yok· 

1r. Pek samimi olarak görüştüğü 
ir kaç kişi varsa da hiç birisinin ya
ma iltica edemiyeceği şüphesizdir ... 

Birdenbire içerisinden ani bir fi
.ir gecti: 

d"') 
ı. 

-Ya Osman! ... Osman yok mu 

Fakat hayır! Bunu söylemiye· 
::ekti. 

Bu acı fikri o gece zihninden 
koğmuştu. Şimdi yine tekrar ona 
saplanmak istemiyordu ... Hatta bu
nu kalbinden bile geçirmiyecekti... 
Hem de ismini taşıyan kadına karşı 
bir şüphe uyandırmak tehlikesi ola. 
caktr. 

'Sonra kati bir şive ile tekraretti: 
- Karımın gidip sığınabileceği 

hiç bir aile yuvası bilmiyorum. 
- Üzerinde çok bir para varmı 

idi? 
Bu sorğuya cevap vermekten a· 

ciz kaldı. Çünkü kendisi de zaten bu 
noktayı halletmeğe çok uğrasmıo:;h. , . ~ 

Kapanık bir tavurla: 
- Zannetmiyorum dedi. Bütün 

mücevheratını bırakmış. Evin ihti
yaçları için serbeRtçe sarfcclebileceği 
cekmecedeki paraya da hiç ilişme· . . 

raştmnaya evvela o tarafta başlıya· 
cağım. Siz de bunu muvafık bulmaz 
mısınız? 

- Evet. 
- Fakat her şeyden önce öğre· 

nilmesi icap eden .. şeyler var. Ben 
kendi kanaatimce ne bir kaza .. ne de 
bir intihar olduğuna ihtimal vermi· 
yorum 1 Yalnız evi terkettiği sıralar
da ... Çok perişan bir vaziyette oldu
ğunu söylemiştiniz .. Şiddetli bir ke· 
der ... Ümitsizlik .. Meyusiyet ... Siz 
bu hususta ne düşünüyorsunuz? 

Birdenbire sıkılarak durdu. Çar
çabuk sararan bu genç kocaya karşı 
faraziye ve ihtimallerini daha f:-.:da 
sayamadı. Fakat Lem'i başını kaldır· 
dı. Sesine metanet vcrmeğe uğraşa
rak sözü kendisi tamamladı: 

- Evet, intihar benim de aklıma 
gelmedi değil. 

Lem 'i durdu. Bu hayal çok kor
kunçtu. Bu korku zaten onu çok
tanberi sarmıştı. Neclanın Hacer an· 
nenin evinde aldığı darbe o kadar a
ğırdı ki!. .. Ve gene kadın yeis ve ele
min ,ijyle karanlık uçurumlarına 
yuvarlanmıştı ki 1. .• 

Korkunç ihtimallerin hepsi varit 
olabilirdi. Yalnız beraket versin ki 
Eminenin kendisine tekrar ettiği kü
çük annenin söylediği son cümleleri 
hatırladı. 

"Çocuğumu tekrar görebilmek 
için bana kuvvet vennesini cenabu 
haktan dilerim .. ., 

Bu hatırlama onu oldukca müs· 
terih etti. Fakat memura bu.nu söy
lemek istemedi. Sadece: 

10 HAZİRAN - 193? 

Mektep_liye ıaı Vindsor Dükü 
atan· bır genç 

lngilte
rede vazife almıya razı Cürmü me2'hut 

mahkemesinde 
mabkftm oldu 

Meşlıud suçlara bakan Sultruıahmet 
UçUncU ceza mahkemesi dün bir sar. 
kmtılık davasını neticelendirdi. M.az. 
mm mcvldinde olan 17 ya.,mda Hulfısi 
isminde bir mektep talebesi ile ayni 
yaşta Piraye isminde bir kımı. Davacı 
yerinde de on dört yaşında Pcrıhan 
bı;.lunuyordu. 

Perıhan davasını şoyle anlattı: 
- Mektebe gelip giderken, Hulüai 

b€ni bir gölge gibi takip ediyor, ara
sn·a laf atıyordu, krndisine ydz ver. 
medim. Bir gUn Pirayeyi bizim eve 
göndcrmış. Benimle konuşmak istedi· 
ğini söylediği zaman onu derhal sus. 
turdum: 

- Ben seninle ancak annemin yanın 
dr. konuşabilirim. Ded m. Piraye git· 
ti Dün yine geldi. Hulfısiden bir mek.. 
tup getirdi. Ben de polise şikayette 
bulundum. 

Piray bu ifadeyi inkar etmedi. Şöy 
le dedi: 

·-Hulus nin gönderdiği mektubun 
ıçınde neler yar.ıh olduğunu bilmiyor. 
cum. 

Hulüsi de şöyle dedi: 
- Ben Perihanı seviyordum. Takip 

ettim. Yüz vermedi. Nihayet mektup 
yazdım. 

Hakim Kamil, Hulüsinin suçunu sa. 
bit gördü. Kendis:ne on beş gün hapis 

cezası verdi. Ya.~ındıın dolayı bunu ye. 
di güne indirdi ve tecil etti. Diğer 

maznun Piraye beract et.ti. 

Musolinlnin 
tayyareci o.tıu 

Roma, 10 (A.A.) - Birisi, Bruno 
Mussolini tarafından sevkedilmekte o • 
lan 9 1 tal yan tayyaresi yakında Fran • 
sız hava işleri nezareti tarafından tertip 
edilecek olan lstre - Şam - Paris ha-

Vasscrleonburg, 10 (A. A.) - Dük) 
VP düır•s do Vindsor, iı:di\'açları mUna 
sebetile 5.000 telgraf ve iOO mektup 
almışlardır. ·Dük \'e düşes, bunlara c~
vab vermek için bir steno - daktılo. 

graf angaje ctmişierdir. 
Dilkün katibi binbaşı Forvud, şu 

beyanatta bulunmuştur: 

DUk ve dü~ halihazırda şatonun 
pnrk·nı tanz'm ett!rmekle mcşguldür
leı. Dük, Carint.hie modasına göre gi. 
yirımiştir. Ba§ında tüylü bir fötr şap 
ka ayağında kısa pantalon vardır .• 

Dük ve düşes, birkaç hafla münU'. 
vi b'r hayat geçirmek arzusundadır· 
lar. Bu birkaç hafta geçtikten sonra 
drı,·eUi'cr kabul edeceklerdir. Dükün 

"- Dük dö Vindsor, A vrupada se. 
yahat etmek ~-urunda değildir 
Bir bayi hayatı yapmak istemekte__ erkek kardeşlerinden birinin Vasserlc. 
d r. Ken::li i lngilterenin daveti takdi- anlı· rg'a gelmesi muhtemeldir. 

rfade ona hizmet etmeğe bittabi daL 
nıa amade bulunmak'adır. Bununlıı 
beraber, görmesi muhtemel hizmetler 
hl!Susi sahada olacaktır. 

Dük ve d~csin Voorth gölünde 'liC 

belkı de Venedik ve Bled'de • Yugos
la 1ya • bir ctvclan yapmaları muht& 
meldir .. 

Suriyeden veba 
sirayeti tehlikesi 
Sıhhiye Vekili MtıcUsle ahnan esaslı 

tedbirleri anlattı 
Büyük millet medisinin dünkü 1 

toplantısında sıhhat ve lctimai Mua
venet vekili Dr. Refik S:'lydam ce· 1 
nup hududumuzda Suriye dahilinde 1 
vukua gelen zatürreeli veba vakala· ı 
nndan bahsetmiştir. 

Sıhhiye Vekilimiz, verdiği izo· 
hatta şöyle demiştir: 

"- 1 haziranda Halep konso· 
losluğumuzdan aldığımız malumat· 
ta, zatiirree şeklinde veba mevcut 
olduğu hakkında makamatı resmiye 
den malumat aldığını ve 1 2 musap· 
tan on birinin öldüğünü. vakanın 
Suriye hükumeti:"ıce 27 mayısta öğ· 
renildiğini ve 23 mayısta başlamış ol 
ması muhtemel o!duğunu ve müca
dele için Şamdan iki doktorla birçok 
mualecenin gönderildiğini bildiri· 
yordu. 

bincccklerin muayeneye tabi tutul· 
ması tekarrür etti. Ayrıca hudut 
kapıları tesisine başlandı. Yalnız 
hududun çok vasi olması dolayısiyle 
büyi.ık teftişler yapılmosma süratlc 
imkan olmadığı göri.ildü. iki sepet· 
li motörsiklet alınarak derhal sevko· 
hındu. Bunlarla köylede ve halk 
Üzerinde iş daha çabuk görülebili
yor. 

Rransız heyeti sıhhiyesiyle heyet· 
lerimiz her tarafta temastadırlar. 
Bütiin tedbirler al:nmtştır. Bununla 
beraber işin vehameti daha zayıf ol-
marn ıştır.,, 

mı~. 

- Şu halde ynnmda pek a7. bir 
p;rra vardı. Aatta hiç yok gibi bir 
ıey. 

- Kanmm henüz hayatta oldu
ğuna eminim, dedi. intihar etmesi 
mevzuu bahsolamaz. 

- Buna böyle katiyetle hukmet
mcniz için ehemmiyetli bir sebep mi 
var? 

~a yar~ına iştirak edecektir. 

Kezalik Urfa vilayetinden gelen 
1 haziranda aldığımız malumattn, 
F ranstzlarla vaki temas neticesinde 
Jıa.:ıLcılıgıı& "t:l.ic:ı. uı1.1uguııuu ~Cu\lUc:· 

Refik Saydam tarafından verilen 
izahatı müteakip ruznameye geçilc· 
rek, telsiz kanun layihamyle, Anka
rada bir tıp fakültesi tesisine, yeni· 
den beş kaza teşkiline, teşviki sanayi 
kanununun 30, 36 mcı maddelerinin 
değiştirilmesine ait kanun layihnla· 
rınm ikinci müzakereleri yapılarak 
lu . ..tUul,.,Ullu.a.J~t.h • 

Ruznameye dahil maddelerden 
maarif vekaleti prevantoryomu \'C 

sanatoryomu hakkındaki kanun ı:ı. 
yihasiyle maarif vekaleti merkez teş 
kilat ve vazifeleri haklandaki l:anu. 
na müzeyyel layihanın da birinci 
müzakereleri yapılmıştır. 

- Evet.. Çok az. 
- Peki bağaj filan bir şey götür 

medi mi? 
- Çok ehemmiyetsiz §eyler ... 

Yalnız bir bavul çama§ırla bir iki si
yah tayyörden ibaret ... Zaten baba
sı öldüğü zaınandanberi hep siyah 
giymek istiyordu. Halbuki ben hiç 
acvmiyotdum. 

- Babası yeni mi öldü? 
- Evet. Bir kaç ay oldu. 
- Şu halde bu götürmi.iş oldu-

ğu siyah tayyörlerden birisini giy
miş olacak. 

- Çok muhtemel. 
Hayri Lcm'inin verebildiği bu 

çok az izahata karşı şüphe ile yüzü
nü kırıştırarak: 

- lşte dedi. işe yarayabilecek 
tek bir alamet 1 Sonra biraz düşün
dükten sonra ilave etti: 

- Ben araştrrmıya başlıyacağım 
Lem'i beyefendi. Fakat şurasını siz· 
Clen aaklıyamıyacnğım. 1§ biraz güç 
olacaktır. Eğer Necla hanım kendi· 
sini gizlemek istiyorsa çok şi.iphesiz 
ki adını da değiştirmiş olacaktır. 

Biraz tereddütten sonra yavaş 
bir sesle ilave etti: 

- işin içerisinde başka bir şey ... 
olmasın ... Mesela ... bir kaza, bir ci
nayet, bir intihar vakasr. 

Bu meşum faraziyeler Lem'iyi 
yerinden sıçrattı. Birdenbire yüzü 
sapsarı kcailmi§ti. 

Memur onun bu haline acıya· 

rak: 
- Beni mazur gönnenizi rica e

derim ... dedi. Fakat ~n mesleğim 
iktizası olarak mümkün olabilecek 
her scyi göz önünde tutmağa alıt· 
mrsı~ da. Anlıyorsunuz değil mi'? 

;ı; Gene adam soğuk kanlılığm1 mu 
ha faza ctmeğe uğra§arak: 

_ Evet hakkınız var diye mınl· 
dandı. Peki devam ediniz. 

Memur tekrar eski eözüne gele
-., fak.at bu defa kelimeleri daha 
fazla tartarak devanı etti: 

- J!enhn nnlayı~ıma göre zev· 
c~niz çigtli§ini. biisbiitün gitm:k, 
bir dahft 1stanbula dönmemek fık

terke "ıtir. Şu halde ben a· 

- Evet, karım çocuğunu çok 
seviyordu. Onu tekrar görmek için 
ölmek istemez ... 

Öteki: 
- Mükemmel 1 diye bağırdı. Bu 

çok iyi bir malumat. Çocuk vasıta
siyle anneyi elde edeceğiz!... Şu hal
de ümidimiz kuvvetli demektir. Ce. 
saretinizi kaybetmeyiniz. Herhalde 
mm·affak olacağız! 

Bu sözleri acaba kuru bir teselli 
olarak mı söylemişti? Yoksa samimi 
bir kanaat miydi? Fakat her ne olur 
sa olsun Lem'i müsaade alarak me
muru terkettiği vakit kendisinde da. 
ha büyük bir metanet buldu. 

Zaman geçti. Lem'i Hayriden 
sık sık rapor alıyordu. Heyhat ki 
bunlar araştırmadan bir netice çık
madığına dairdi. Şimdi yalnız bir 
ümit kalmıştı. O da 'edanın Trab 
zona giderek kendisini büyüten sa· 
dık Ayşe ninenin yanına sığınmış 
olmasıydı. Fakat Hayri oraya ka
dar gidip döndükten sonra Neclanm 
oralarda görünmediğini söyleyince 
genç adamın yeis ve ümitsizliği çok 
biiyük oldu. ihtiyar hizmetçi Ayşe 
nine efendisi öldükten sonra köşkte 
yalnızca oturuyordu. 

Hiç bir iz yoktu. Hiç bir ümit 
kalmamıstı. Lem'i artık itidalini kay
betıneğe başlamı~tr. Artık bekleme· 
ğe kudreti yoktu .. 

Yaşadığı yüksek ve parlak hayat 
tan birdenbire derin bir nefret duy
du. Bu aluyi§ler ve zengin hayatın 
ne ehemmiyeti vardi? Mademki Ncc 
ld.sı bunu onunla paylaşmıyordu 1 

Genç kndm yanında bulunduğu 
sıralarda hayatmd hiç bir yer tut· 
muyordu. Halbuki 11imdi tabiatin 
garip bir cilvesi olarak kalbini, bü· 
tün ruhunu, bütün varlığını doldur
muıtu. Hayali onu taciz ediyor· 
du. Onu rahat bırakmıyordu 
Klü.plerde, arkadaşlarının yanında: 
cskıden çok devam ettiği stadyom
larda, vakit geçirmek, unutmak icin. 
gittiği her yerde boş bir eı.•e dönece
ği diişünccsi yüreğini acı bir zehirle 
dolduruyordu. Karısının biraz melan 

Hayvan ot•atarken 
lçerenköyünde oturan yana§ma 

Rifatla Kenan isminde bir çoban a· 
rasmda hayvan otlatmak yüzünden 
kavga çıkml§, Kenan taşla Fifatı ha· 
şmdan yaralaml§hr. Rifat nümune 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

iÇERiDE: 

rine bildirildiğini öğrendik, 2 hazi
randa 4 emrazı sariye küçük sıhhiye 
memuru ve seyyar emrazı sariye mü 
tehassısını, hudutlarımız dahilinde 
bulunan köylerde tarama yapmak 
üzere yola çıkardık. işe başladılar. 

2 haziranda trenlerden inen ve 

llo ?da.arif veklUeU Uç senelik mllddetını 1 
ikmal eden tedrisat ve ımUhnn talimatname-

• Yeni avlanma kanununun e...ıarmı 151 hakkında muı.ıllimlcre mektep idarctcrı. 
Y8.%Dll§tık. Bu kanun için hazırlıklar yapıla• nln mUtnle:ı.ısını sonnu:tur. 
cağmdan şehrlmlZln tanınmıg avcılarmdan • Kaldtrıtıı.n lbUsaıı mahl{emesl hakimi ile 
bazıları fikirleri alınmak Uzerc Anlcarnya mUddeiumum~ ve aorsu baldmlnln btanbuı 
çağ'nlm~lardır. adliyesinde vnrJfelcndlr!lmclerl tcbllt edll-

'lo Bu sene liselerin askeı1 kampları tçln ml§Ur. 

1 
muhtelit yerler ıeçllm(JUr. Uactertn ıı521U ,. tzmıtte çıkan Şap hastalığı tamamUe 
imtlhanlan bu aym on bqine kadar bltmlg zail olduğundan ltordon kaldınımı;tır. 
olncalttır. "" Telgraf idaresi devlete geçtlğtndeıı efır. 

.Y. Marmaradakl balıkçı tekneleri memnu diye kad:ır telefon levhalarından alınan Rc-1 
mıntakalardakl koylara da ~erebileceldcr• Jcdlyc tabell rıısumıı aıınmnyacakbr. 
dlr. • Daimi encllmen meY'·e ııatan dUkkAnlr-

"" Zonguldak vali.si ?.utat Altıok Dlyarbe- rın gece aaat 24 e kadar açık kalmasına 
kir valiliğine tayin ocıumııur. müsaade etmiş'Ur. 

• Ayvanaarayda bulunan 61 el bombıur· • Hindlatanm pamuk kralı )ıfitlerin ka-
nın mlltareke csnumda Anadoluya bomba naı ve Hind kadın birliği relıl lııa Miller 
kacrran Uç oahııı tarafından konulduğU ve muhtelif kadın hayatı hakkında tetkiklerde 
bunların UçUnUn de öldllfU antqıtmı;ıtır. bulunmak Uzcre yakında ı.orıdradaD tehr'. 

• KöprU ile Adalar aruında 15 haziran• mlzc gelecektir. 
dan IUbaren dO:ru ıderler baolayae:ıktır. ~ tunlr tc'efon ştrkeUnln 1&tm aluıma 

11o lrnn • Irak <!emlryollarının blrtegmeal anlGması gelecek tuıtta tmzalall&Caktır 
için l)lyıı.rbcldr l.etuyonundan buuduUara ---------------
kadnr yapllacak demlryollarunıza alt kan•Jn 
14ylhatll meclis Nafia ve bUtçe encUmerılerln· 
den çıkmıştır. 

4 ŞQrayı deVlet Şark demlryollan firkeU 
TUrlc mcmurlannın mUracaatmı ademi l!"• 

lhlıl ·et d'olayulle reddetmlı,, ınemurıa.nn ad• 
llyc-.c mUraca llan ta\•tı\ye olunmuıdu'I'. 
~ Bu ayrn 28 inde Berlinde top1uıacalc 

beynelmilel Ucarct odatan 'kont:rf!aine TUr. 
kiye Ucarct odaları namına 'Nitat Ali ve 
Dcrlln Ucarct kon.-,eyemlz A vnl Sakman ı ... . 
tırak edecektir 

• üniversitede yabancı dıl kurııları bu ayın 
17 sinde ~ la,·arak ve dl1den 11trabh·c kal.an 
talebe mecburi olarak devam edecektir. Kure 
Jar lmllt fçln scrbestUr • 

kolik teb•ssümü, iri ve :saf gözleri
nin oltm yaldızlı pınltılarını bir sani. 
} e bil aözlerinin ön\jnden ayrılmı
yordu. Y nşnd1ğı bu kibar ve ze,ngin 
hayatı tal ammül edilemez bir hale 
getiriyordu. ( Dctiamı var) 

.. 
:~.~-ı.ll('::ı~~--.. ---:-~ 

12,12 JG,13 10.42 21.40 2,10 .. 
Ol;f:P:N fUr;Nf; ern~ Jloıı~ Ol.DJl !' 

Alalllrk T' ı 1 rhlrde tayyııre rnomuzun 
mUn erit \e t ı»u ll 4 ll !arını e;özJen 1;cçlr .. J 
ehi er. 

1f. Kumandanlara binek arabası yerme oto
mobil verilmesi ıctn bir kanun 10.ylbuı h • 

zırt anmıştır. 

:f. MUlldye mektebi muatllmlerl de Unl• 
verslte profesörlerinin Unvan ve maaŞ!1• 

rını atacaklardır. °' Tittı.U çıkan Zarfa :Voatoka gazetcs1 
Stallnlnln aDneslnlıı 77 )'8§mdıl zatllrrocdcn 
öldllğUnU bildirmektedir. 

:to TUrkce filmler kabUI mu,·akkat ktUe 
civar memleketlere ihraç edlleblleccl<tlr . 

lf. Süleyman Şahın kabrinin bulu:ıdu~u 
Suri1c topraklarındaki Cabcr mevkilndc LO" 
zan an'avmaaı mucibince TOrk jandarı:ıo.ları 
vardır. Buraya bir karakol binası lturulııcek· 
tır. 

DISARIDA: 
• Romımya kralı Karol Ldılstnn Cumhur 

reisi ile beraber sınaya ı;ldecek ve vat~ kra• 
ilçe ziyaret edilecektir. 

lf. tngillz kralının doğuııı yıldönUmU dtin 

tcstt cdllmltUr 
:f. 1200 aenedaıberl g8rWmoml" dcu ede 

uzuıın aUrınUş otan cıvvelkl gUnkU gOncş tı.:. 
tulmasının ı;öriHdU!U yerlerde muvaf.ald et 
il raııatıar yapılmıştır. 
~ Papa Alman hacıtannı kabul ederek Al

manyanm bugfuıkil h&llnln göz Yaf&rtacak 
kadar reci olduğunu aöylcmlş ve bundan do
layı kederi l:r.-ıe için etinden ı;etenl yapaca• 
~ını ll!ve e.tmlşUr. 

• ,,. At'ıuı 01'yanuırunu ilk defa geçe.n tay• 
yarıcı Undberg mU•ttlkbcl harplerde tlel>
trik motörlerinln tayyarenin rolünü biçe in" 
dırc<'.e'linl 11öyleml9Ur • 

il- Habeş hUkllmdan Parlsc gelml§ ve ltal• 
ya. Somatlııl ile Habeşistan arllSlndakl arazi• 
de bir aultanhk lıtlyece~lnl söylemiştir. 

• No\yoıi< T&dyow .abık lnpliz knlmm 
yakında ıe\lce•ll• beraber lııgl'tcTeyc döno
c~lnl haber \'erml§Ur. 

ııı Eulgarlslanda yine komUnlat bcyanna. 
melen buhınmu, tcvkitat yapıtmıgtrr. 

• Kutupta tetklkat yapan prof'tıör Smlt 
'kutbun ~ metre derlnllginde bir ıııcalt su 

akıntııu hel'!ctmlşt1r. 
:t· 1ngllt re lkl bUytik t.rıuısatıanUk daha 

:rarıtıracaktır. 



- - ----- ----- -

10 Ha.ziran - 1937 

Kurşun işlemiyen 
vücutler 

- Boynunda bir muskası vardı •. Bu 
muska. ondayken vUcuduna kurşun 
geçmiyeceğine iman etmişti.. Düşma
na. aslan gibi saldırıyordu. Mermilerin 
vızır vızır işlediğini görilyordttk. 
Hatta kaputu delik deşik olmuştu. 

Fa.kat, 0 1 ölmedi. Hatta vurulmadı. 
Kurşunlar, tenide iz bile bırakmamış.. 
lardıt. 

-Saçma. 
- Gözlerimizle gördük. 
- Hakikati eşyaya uygun olmayan 

bir iddia. . 
- Gören yalnız ben değilim. Djğer 

zabitlerde şahittir, ihtiyat zabitleri 
d.e •. !simlerini vereyim •. Tahkikat ya
pm .. Ömer hala berhayattır., Vücudu. 
na kurşun işlemiyeceğini, her istiye. 
nin tecrübe edebileceğini söyler .• Fa
kat tabii geçse böyle bir denemeye 
cesaret gösteremez .. 

- Nasıl 0 izah edilebilir bu?.. İlim, 
fen .• 

- tım~ fenni bilmiyoruz. Gördük. 
lerimiı.i biliyontz .. Mermiler, Ömerin 
vücuduna işlememiştir.. Esasen biz, 
ömerden b:ı§ka da, vücuduna kurşun 
geçmiyen adamların mevcudiyetini 
işittik .. Hem de sözlerine inanılır kim. 
seslerden. 

- Masal!.. • dedim .• Herhangi bfr 
namuskar kimse tarafından nakledi. 
lirse edilsin inanmıyorum. Çünkü ha
yatımda fenle izah edilemiyen bir tek 
hadise bile görmedim. 

~ ~ :J(. 

Bir sofra başında sekiz kişi toplan. 
mıştık. Kendilerini ~ahit diye tutaca. ! 
ğnn için isimlerini de zikredeyim: 
Tanınmış muharrirler Ahmet Em.in, 

Yal•nan, M. Zeheriya, mühendis olan 
biraderim \ "C Amerikada. yüksek tahsil 
görmüş mualimlerden Rahmi ile aynı 
memlekette tahsil görmüş bir tek. 
nısyen olan bay .l:t'uat. 

Aynt sofrada şııir Nazım Hikmet de 
bulunuyordu. Kendisini pek uzun za. 
mandanberi ilk defa olarak görüyo. 
rum. Kardeşim hatmm.a getirdi: 

- Ağabey! Hani hepimizi meraka 
düşüren bir mesele vardı. "Nazım Hik
meti bir yerde görürsem şunu sora. 
ymı!., diyordun. Sor bakalım. Hem de 
kalabalık ve münevver bir mecliste ol. 
duğu için, bu sualin kıymeti daha bü
yük olur. 

- İyi ki aklıma getirdin! • dedim 
ve sordum: 

~ ~ :J(. 

"Na.:· ; r., uhrevi hayata, fev. 
kattabii hndieclere inanmazsın. Mad
diyetçi kanaatlarınla e(>hret almışsın. 
dır. Fakat senin ve benim 1921 sene. 
sinde görerek izah edeynediğimiz bir 
hadise olmuştur. Bunu bir hikaye ha· 
linde vaktile yazmıştım. tçinde ismini 
geçirdiğim halde tekzip etmedin. Şiın. 
di onu tekrarlayacağım. Doğru oll!la. 
yan bir tarafr varsa dtizelt. 

''İkimizde, Bolu sultanisinde mual
limdik. Dimağ kabiliyetleri hakkında 
bariz bir not verebileceğimiz bir ta. 
lebemiz vardı. On üç on ofüt yaşların 
da olan bu çocuk, sınıfınm vasattan 
aşağı seviyesindeydi. Aklma bir şey 
sokmak için epeyce ttğl aşmamız Ji. 
zrm gelirdi. 

''Bir Ramaıan günü yarımıza yak-
laşarak: • 

''-Babam sizi iftar!l. r:ca ediyor! • 
dedi. 

"- Kimdir baban? • ~iye sorduk. 

"- Rüf a.i tekkesinin ,eyhidir! - ce. 
vabını verdi. • Hem bu gece tekkede 
ayinler de yapılacak. 

"Daveti kabul ettik, zira aYlll za. 
manda. merakımız tahrik olunınU§'tu. 
Fakat cemaatle namaz kılınacaktı. 
Sen aptest almasını bilmiyordun. o 
devirde ise, bir muallim !çin, bu, bir 
skandal sayılırdı. 
"-Yanını.dan ayrılmazsın, ben ne 

yaparsam, sen de taklit E'ders~! • de. 

dim. 
"Bir şadırvanın önünde çömeldik. 

Civardan kontrol edildiğiıhizin far. 
kındaydık. Yan gözle bana bakarak, 
ibadet temizl~ğini yaptın. 

"Sonra, yemek yedik, naınazlan kıl. 
dık. Büyük, müteaddit sütunlu, sofa 
gifıi bir yerde bultınl!yorduk. Bütün 
davetliler at nalı teşkil ettiler. Şeyh
ler, bu at nalının a~ık tarafında mcv. 
kiler aldı. Zikir başladı. Aklın ermedi. 
diği bir~ok şiş ve ak~ r.umaraları yap
tılar. Sana: 

"- Ne dersin? - diye sordum. 
"-Bir hokkabazda, ilk bakışta izah 

edilemiyccek ne marifetler yapıyor. 
Bunların da mı adına mucize diyece. 
ğiz? - dedin. 

"Bu muhaveremiz bir dir~ğin kena.. 
rında ve direğe yasl:ılilntB 0larak ce. 
reyan etti. Vazıh surette hatırlıyo
rum. 

"Sonra, bizim küçilk talebe, önümü. 
ze geldi. Hocaları olduğumuz için, 
elindeki .§İ~i bize gösterdi. Bu, ucu to. 
puzlu ve küçük parmak kalm!ığında 

bir adi demirdi. İyice muayene ettik. 
Çocuk, zikre başladı. Adeta bir cezbe 
haline geldi. ş.işi bir yanağından so-

kup öteki yanağından çıkardı. Demiı 
parçası, o vaziyette bir müddet kaldı. 
'R'o±bı o~"""' o,.hcr. u.<alrH Ai.al.., .. i $1 .. o 

om da da çubuğu gördük. Sonra, şiş 
yanaktan çıktı. Kan akmadı. Yer ele 
kalmadı. 

"Ayinden sonra: 
''- Dersini bile doğru dürüst öğre. 

nemiyen bu çocuk nasıl olup da böyle 
bir marifeti öğrenmiş? diye şaştık. 

"Hatırlıyor musun? 

:J. ~ :J. 

Nazım Hikmet, hatırladığını söyle
di. M. Zekeriya da, bunun fence izah 
edilmiş bir hareket olduğunu iddia 
etti 

"- Hindistanda daha muğlaklaruıı 
yapıyorlar. - dedi. Müdekkikler şunu 
tesbit etmişler: 

Cezbe haline giren bir insanın vücu
dundaki fizyolojik şerait de 

0

değişiyor. 
muş. Nesiclerden kaq geçmiyor ve 

bunlar elastikiyet peyda ediyormuş. 
!şte ~~ sayede, görılüğünüz şiş, vücu. 
da gırıyor ve arı1.asızca çıkıyor. ''Ke
sildi de asabiyetten kanı bile akma. 
dr!,, demez ler m: ? .. İşte 0 kaide! 

~ ~ ~ 

Bütün bunlardan sonra, düşünüyo. 
rum: 

Aynı fizyolojik kanunu ( ?) ile Ö
merin vücuduna kurşunun müessir ol. 
maması da izah edilemez mi? .• Acaba, 
sahiden mermiye kar~ı şerbetli ınsan. 
lar tuluna bilir mi? .. Bu, bir efsane de
ğil midir? 

(Va-Nti) 
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Yazan : Niyazi Ahm 

14 sene evvel bugı 
........., ... .... - ------ - -

Piyer Loti öldü 
Hayalı - Eserleı i - lsfaııbula gelişi - Oğlu 
sözleı i · 

1923 yılı 1 O haziran günü, 14 
sene evvel bugün senelerce ''Büyük 
Dost,, diye prestiş edilen Piyer Loti 
(Jülyen Viyö) öldü. 

T ercümei hali: 
1850 yılında doğdu. Bahriye dok 

toru olan agabeysi uzak seyahatler· 
den dönüşte ona giizel hikayeler 
J ülyen Viyöye misyoner olmak he
vesini verdi. Fakat bundan da pek 
çabuk vazgeçince ailesi onu mühen· 
dis mektebine vermek istedi. Jülyen 
razı olmadı. Kolleje devama başla
dı. Yaramazdı. Edebiyattan en fe
na not alan bir talebeydi. On dört 
yaş ·nda büyük kardeşine yazdığı bir 
mektupla bahriyeli olmak istediğini 
bildirdi ve arzusunu yerine getirtti. 

Mektebi bitirdiği vakit Jan Bar 
gemisiyle, sonra Saflar a?lı gemiler
de staj gördü. San F ransıskoya, Po
linzyaya uğruyordu. Raralm adı e
seri bu seyahatlerinin jntizalarını 
nakleder. 

Loti 1876 yılında Gladyator ge
misiyle fstanbula geldi. 

işte bu seyahat, Piyer Lotiyi Tür· 
kiyenin büyük dostu yaptı. lstan· 
bulda yaşayışı esrarengiz telakki e
diliyordu. Yalnız başına geziyor, az 
konuşuyor, kendi halinde yaşıyor
du. lstanbuldaki hayatını Azade 
romanında canlandırdı. Bundan son 
ra bir sipahinin romanını neşretti. 

Loti 1883 yılında Atalant gemi
siy]e Çine giderek T onkin harbine 
iştirak etti. "Menfa müsanabeleri,.. 
~Madarn Krizantem., "Son bahar 
japonluğu., eserlerini yazdı. Zaman 
bulduğu vakit yazmağa devam etti
ği "Bir çocuğun romanr., nda co-
cukluk hatıralarını topladı. J 

l 889 yılında Fasa gitti. 189 2 yı
lında akademiye girdi. 1894 te Mı
sırdan Akkabe görfezine, oradan 
Kudüs'e gitti ve cöl, Kudüs "Gali}. 
ya,, eserlerini ya;dı. 

Yiyer Loti öldükten sonra evı 
gezilirken oğlu Viyö, bir hah hakkın 
da şöyle demişti: 

- Bu halı babama Ankaradan 
gönderilmişti. Babam bu halıyı oka 
dar severdi ki, üzerine basılmaması 
için toplatmıştık. O şarkı seviyordu. 
Onu şarka bağlıyan henüz bizim 
bilmediğimiz pek kuvvetli rabıtalar 
vardı. 

Loti ıçm bizde çok şey ya
zıldı. Gençliğinde hiç bir meslekte 
karar kılamadıktan sonra bahriyeyi 
tercih eden ve bahriye mesleğinde 
iken edebiyatta sevilen Piyer Loti
nin 1stanbulu sevmesi o vakit bü
yük bir nimet sayılmıştı. Niçin? eser 
}erini seyretmekten zevk duyrnıya
cak birini tasavvur etmek mümkün 
müdür?. 

lstanbul için, Türklük için yazan 
lir Loti mi var? Hayır .. Fakat Loti· 
ıin lstanbula geldiği yılların umumi 
havası başkaydı Halkın inhimakin-

den istifadeyi bilen Piyer Loti kolay-

rn nüfuz etti. Kendisini sev 
O kadar ki başımıza bir de "1 
T Joti Türkiyesi,. diye bir ad çı~ 

lar Piyer Loti Türklüğü müc 
eder yazılar yazdı. Fesle gez( 
fesle resimler çıkararak, evinde! 
kari köşeler yaparak, hatta m 
taşları, cami mihrablannı oda 
kadar sokarak esrarengizleşmel 
tedi. 

Piyer Loti cemiyeti onun 
münde şu taziyeyi neşretmiştir: 

"Ölüm her fani için mukac 
bir akıbettir. Piyer Loti öldü. Ti 
lerin büyük dostu. Kara gün vı 
karı, Türk ve müslüman dünyas 
musallat olan zulüm ve gayza kı 
kükriyen hak ve hakikat müda 
ecel ve zulüm mücahedesinin 1' 
zaferi arefesinde, hayata veda ett 

O yaratıcı kaleminin müste~ 
kudretiyle manzaralara renk, hislt 
incelik, vakalara can veren bir ed 
Fransız edebiyatının da kitabesi 
adını asırların silemiyeceği kadar c 
rin hakketmiş bir üstad, alemşüm 
şöhretli bir dahi idi. Fakat onun VE 

lığının bütün bu şan ve şerefin fe 
kinde, en büyük manası mazlumt 
hakkını bütün bir sağır dünyaya he 
kırmak, bu uğurda tek başına cihat 
meydan okumaktır. 

Piyer Lotinin ölümü Türkler içi 
rnilH bir matemdir. Bu matemi 
acısını derin derin duyan cemiyet 
miz bütün miUetda§larma taziye v 
btiyük dostun bütün Türk ~Hemj iciı 
mukaddes olan hatırasını her ~a 
man şükran ve minnetle muhafaz, 
etmeği kendisine ulvi bir vazif c te 
lakki eder ... 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::::::········· 
n ···•····· ~Operatör üroıoo 
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~elgratta 
aleyhine 

(BQ4 tarafı 1 incide) 

Almanya 
nümayiş 

HABER - 11.k"eam postaaı 

ltalyanın 
tahtelbahir 

filosu 
Fransız sağ cenah gazete

lerinden birine gör~ 

·ıo HAZİRAN - 193i 

·ile siyasi zevat dahil olmak Uze. 
Ri§i davet edilmiştir. 

bul resminde kralın kardeşi ile 
ıekil sabık Başvekil Muşanof, 
~of ve Danif bulunmu~lardır. 

m ziyaret eden m~ büyük devlet mü· 
messilidir. Bulgar milleti, bu jest 
karşısında bittabi bigane kalamaz ... 

Bclgralla Almanya aleyhine 
ııiimayiş yapı l dı 

Dünyanın en ku vvet-• 

Asansörl~r giyotin· 
likten -:ıkarılacak ~ 
Çoğalan kazaları önlemek 

için tedbirler ahnıyor 

Bu snbah 

f man Hariciye Nazın bu sabah 
mi harp esnasında ölen Alman 
ulgarlara ait askeri mezarlıkla· 
ıvaret etmiştir. Alman Hariciye 
arı ve maiyeti mezarlara mera· 
c .celenk koymuşlardır. 
ral Boris V rana sarayında saat 

:Ie Alman J lariciye Nazırını ka
ctmi~tir. J'v1isufirler şerefine sa
~a bir ziyafet verilmiş ve ziyafet· 
Başvekil ile kraliçe, kralın kar· 
'i ve Almanyanın Sofya elçisi de 
ır bulunmuştur. 

aron von Neurath öğleden sonra 
]gar Başvekilini makamında zi· 
ret ederek bir konferans akdecek

Alman Hariciye Naz.ırı akşam 
eri .S de Bulgar ve ecnebi gazete· 

ıerini k<>;b~l ed~cek~ir. Bilahare Al. 
an Harıcıye Nazınle Bulgar ri
[Ii arasında cercy~n .eden mülakat 
~ hakkında resmı hır tebliğ neşr
~ilecektir. 

Gece, Başvekil Köse lvanof tara· 
ndan misafirler şerefine bir ziyafet 
erilecek, ziyafeti bir de resmi ka· 
ıul takip edecektir. 
Alınan Hariciye Nazırile maiyeti 

uma gi.inü saat 16 da tayyare ile 
~ofyadan ayrılacaklardır. 

(imscnin ehemmiyet Yermediği 
Bulgaristan,,ın teşekkürü 
Sofya 9 (A.A.) - Von Neurat-

1in Sofyayı ziyareti münasebetile 
... azeteler, çok samimi makaleler neş· 
etmektedirler. Hükumetin naşiri 
fkan Dnes gazetesi diyor ki: 

'"Harp neticesinde zayıflamış olan 
·imsenin ehemmiyet vermediği kü
cük Bulgaristan, Hariciye Nazırını 
Sofy{\ya Y. llaaığından dolayı Al
m an hükumetine teşekkür eder. 

Von !eurath, resmen Bulgarista-

Bclgrad, 9 (A .A.) - Şehrin birçok 
noktalarında Üniversite talebesi nüma • 
yişleri olmuş ve 200 kişilik bir grup 
Hitlercil:k aleyhinde haykırarak Al • 
man Hariciye Nazın Von Noyratın 

ikamet etmekte olduğu villanın önüne 
gitmek

0 

istemişse de polis şiddetle mü • 
dahale etmiştir. Bazı talebe tevkif olun· 
muştur . 

(Hatırlarda olduğu üzere İtalyan -
Yugoslavya muahedesi aktedildiği za • 
man da Belgradd8 1 tal ya aleyhine nÜ· 
mayitler yapılmııtr.) 

ltalya memnun 
Roma, 9 (A .A.) - Von Nôyratın 

r .. 1ı:raddaki görüşmeleri sonunda n* 
re.dilen tebliğ, burada çok iyi bir inti· 
ba bırakmrştrr. 

İtalyan zimamdarları mahafilinde te. 
barüz etti rildiği veçhile, İtalya, İtalya
nın dostu olan iki mmet arasındaki 
iyi münasebetlerden dolayı çok mem • 
nun olmakta.dır. 
Itaf ya da boş durmuyormuş 

Roma, 10 (A.A.) - Von Nöyratın 
Belgrad ve Sofya ziyaretleri hakkında 
mütalealar yürüten Giornale d'İtalia, 
ezcümle şöyle demektedir: 

"Belgrat, Sofya ve Bu.dapeşte ara • 
sında bir guna menfaat ihtilafı yoktur. 
Bu üç payıtaht arasında bir mukarenet 
husule gelmesi için komünizm tehlikesi 
tek başına kafi bir sebep teşkil etmek· 
tedir.,, 

Giornale d'İtalia, bundan sonra Al • 
manyanın faaliyetinin Roma - Beılin 

mihveri ruhuna tevfikan İtalyan faali
yeti ile hemahenk olarak inkişaf etmek 
te olduğunu kaydeylemektedir . 
Yugoslav başvekili Romaya 

gidiyor 
Roma, 9 (A.A.) - Salahiyettar ma. 

hafilden haber alm:iığına göre, Stoya • 
dinoviçin bu sene sonbahannda Roma -
ya gelmesi bekl~ .unc'.-ctedir , 

Benzin tröstü 
.'asalarını halkın 

cebinden dolduramaz 
(Baş tarafı 1 incide) 

şiFe başına be5 kuruş arttırıldı. Hal
buki biz, hükumetin fiatları indirece. 

ğ:ni hab:?r almış, sevinç içinde bekli. 

yorduk. Şirketlerin böyle birdenbire 

fiat arttırmaları yazdığınız gibi düpe
düz ihtikardır. Çünkü benzin dünya pi 

yasasında yükselmiş değildir. 

Bugün takside çalışan bir otomobil 
günde 2 _ 4, baza.n daha. fazla. şişe 
banzin yakar. Dört §işe benzin yakan 

bır otomobil ~oförü benzine be.~ gün. 
denberi günde yirmi kuruş fazla para 

vermektedir. Günde yirmi kuruş, ayda 

altı lira eder. Biz benzin kumpanyala
nr,ın direktörleri gibi lüks binalaı:da 

Hatay 
anlaşması 

(Baş tarafı ı incide) 
Menem:ncioğlu dün akıaın Ankaraya 
hareket etm'.slerair. 

Rom~ elçimi~ geldi 
Roma büyük elçimiz Hüseyin Ragıp 

dün Loyit Triycstino vapuriyle şehri • 

mizc gelmi~ ve Hariciye Vekilimizle 
birlikte Ankaraya gitıniitir. 

Sefirimizin bu seyahati mühim mcse. 
lelerle ali.kadar görülmektedir. 

Beruta bir heyetin1iz gidiyor 
Fransa mandası altında bulunan 

m:mleketlerle aramız.da muallakta ka. 
lan bazı meseleleri ve bu arada tabiiyet 

ve tasarruf i~lerini müzakere ve i~t~ç 
ctınek Uzcre bir murahhas heyetımız 

oturmuyoruz. Oturduğumuz yerler 
ayda 4 _ 5 liralık evciklerle birer oda.. 
la .. dır. Beş gündenb~ri ev kiralarımı· 

zı şirketlerin kasasına yatırıyoruz de. 
me:ktir. 1stanbulda bugün asgari dört 

binden f a.zla. benzinle işliyen kara ve 
deniz nakil vasıtası vardır. Bunlar 

üst ü_ste günde dörder şişe benzin yak 
salar dört 'şirketin kasasına beş gün. 
denberi günde altı yüz liraya yakın 

para. girmektedir. Memleketin diğer 
taraflarında günde nekadar benzin is-

tihlak edildiği ve şirketlerin buralar. 
dan nekadar fazla parayı kasalarına 

doldurdukları meçhuldür . ., 
Haber - Bu fiat zammının ihtikar 

olduğunda ısrar ediyor, bir gün bile 
geçmeden hükümotin bu işe el koyma. 
smı bekliyoruz. 

Sonra soruyoruz: Bu ~irkctler bcn
z:ne zam yaptıklarını hangi resmi ma. 
kama bildirmişlerdir? Zammın esbabı 
mucibesi nedir? ve yerinde midir? 

Dört kumpanyanın yarın on kuruş 
birden fiata zam yapmıyacakları ne 
malum? 

Uzun sözün kısası, başıboş kalmış 

gibı ·hareket eden dört benzin kumpan 
yasının bu son hareketleri karşısında 
alakadar makamların en cezri ve kes. 
tirme kararı almalarını bekliyoruz. 

Scnc!crce evvel olduğu gibi fiatta 
ihtikar yapılıp yapılmadığının tahki
ki şuraya buraya havale edilmeyip 
lx!nzine yapılan zam derhal kaldırıl. 
mahd1r. 

lloğu nı 

Jlsi olacakmış 
Paris, 1 O (A.A.) - Le Jour· 

nal, ltalyanın bir sene sonra dünya
nın en büyük tahtelbahir filosuna 
sahip olacağını yazmaktadır. ltlaya 
faal sen·iste çalışan 100 tahtelbahi· 
re malik olacaktır. Şimdiye kadar 
F ran~a 90 tahtelbahir ile birinci gel
mekte idi. 

Le Journal, bundan başka ltal
yan tahtelbahirlerinin 5 yaşından 
fazla olmadığını, halbuki Fransız 
tahtelbahirlerinin 1 O ya§ını bile geç
mi~ olduklarını ilave etmektedir. 

Sonz amanlarda asansör kazalarının 

çoğalması alakadar makamların ehem • 
miyetle nazarı dikkatini celbetmektc • 
dir. Bilhassa beled:ye fen heyeti bu i~ 
üzerinde tetkikler yapmt§ ve kazaların 
asansörlerin iyi tamir edilmemesi veya 
sık sık bakılmamasiyle asansör kulla • 
nanların bu işte kafi vukuf sah:bi ol • 
mamalarından ileri gel<liğini görmüş • 
tiir . 

Belediye fen heyetinin ~ehirdeki bü • 
t!:..in asansörleri muayene etmesi mu • 

karrer olduğu gibi asansörcülcrin ruh
satla bu işi yapmaları ve ruhsatı haiz 

olmıyanların asansör kullanmalann3 
mani olunması da düşünülmektedir. 

Şehrimizde iki yüz kadar asansör 
bulunmakta.dır. 

D:ğer taraftan resmi dairelerin asan.. 
sörleri yeniden tamir edilmekted ir. Bu 
meyanda en çok asansörlü binaların sa• 
hibi bulunan Evkaf İdaresi Dördüncü 
Vakıf handaki asansörlerden başlıya • 
rak diğer Vakıf hanlardaki asansörlerin 
hepsini yenileme~e başlamıştır. 

Alınmakta olan ve alınacak bu ted • 
birlerle asansörlerin bir giyotin halin .. 
de çalışmalarının önüne geçilecektir. 

Aylarca süren 
gizli .tamir 

( !Ja.'} tarafı 1 incide) 
kanmış ve muslukları koparılmış bir ta. 
kım kel çeşme manzaraları! 

O çeşmeler ki, mükemmel bir Türk 
mimarisinin en ölçülü ve güzel parça
lardır. O çeşmeler ki, kat kat sütun di. 
zileri altında, mabedin o cephesini, göze 
bir kat daha aydınlık, emin ve müzey. 
yen göstermektedir. 

• 
Orta mektepler 

için mualli.m 
Ehliyetli ilk mektep mualrir.ılerJ 
arasından imtihanla ayrdacak 

Onların, muslukları kopanlıp atıl
mak, olukları tıkanmak ve yerlerine as. 
!alt üzerine konulmuş cüzamlı birer yüz 
gibi lekeli ve yoluk bir manzara bırak. 
mak nasıl bir idrakin eseridir? 

Büyük bir sanat eserimize karşı, pra
tiklik denemez, tasasızca işlenmiş bir 
laübaliliğin sayılabilecek bu tarzı hare. 
ket, bizi incitti ldoğrusu 1 

Orada muslukların fiilen bulunması, 

yani suyun akması; musluklar önüne 
dizilecek olur olmaz kişiler veya kulla. 
mlınasındaki bazı uygunsuzluklar do. 
layısile mahzurlu görülmüş olabilir. Fa. 

kat oranın çeşme olarak kullanılması 
nncc\c mualul'IJcırı 1.-opa.rma.l•la. :rru a:uUule 

kündür? Yahut yalnız muslukları kcr 
pardıktan ve yerine bir avuç kurşun ve 

çimento çaldıktan sonra mı oradan su 
akmaması temin olunabilir? 

Yeni cami, kül halinde bir sanat ese. 
rijir. 

Onun en ufak teferruatının bile bu 
kül halindeki mimarinin tamamlayıcısı 

olduğunda şüphe yotkur. Bilhassa Yeni 
cami gibi, müştemilatı itibarile en komp 
lil:e bir sanat eserinin değil musluğunu, 
bir merdiven basamağını bir küçük sa. 
çak oymasını bile çentmek kimin haddi· 
dir? 

Yeni camiin tstanbula çıkan ecnebi. 
terin de gözüne ilk çarpan mevki ve 
manzarası hükumetimizin !dikkat ehem. 

mifct gözü o kadar celbetmiştir ki, fay· 
dalı olduğu kadar sanatkarca dü~ünce. 
lere sahip kıymetli Nafia Bakanımız Ali 

Çetinakaya, Eminönü meydanında istin
lakler yaptırıp bu büyük Türk eserinin 
tam manasile meydana çıkması isin te. 

şebbüslcrde bulunacağını ihsas etmiş· 
ti. Nihayet Yeni cami::len ecnebilere de 
arzedilmek üzere böyle bir manzara mı 
hazırlanmaktadır? 

İyi ki, orada küçük bir çöküntü veya 
yıkılma asarı görülmemiştir. İyi ki, • 
farzımahal olarak - musluklar daha de. 
rinde değildi. Demek ki o zaman, Gala. 
tasaray mektebinin arka tarafında oldu
ğu gibi muazzam, yampiri bir duvar 

vurulacak ve bu suretle açıkta rie kusur 
kalacaktı, ne çürüklük .. Ve bittabi ne de 
güzellik ve hususiyetten eser .. 

Hayır .. Büyük kıymet verdiğimiz ~a
nat eserlerimizi, pratik olmak gayretıle, 
yangın yerine çeviremeyiz. Bu hususta 
yüksek makamların ehemmiyetle dikka, 

tini celbederiz. 
Sanat eserlerinde, bilhassa. iç taraftan 

olduğu kadar dış taraftan da bü.~ük bi.r 
~erafet ve hususiyet arzeden Turk mı. 
m~risinin herhangi köşesinde değişiklik. 
ter yapılırke~. sanat erbabının görüşüp 
danışması, yani iyi dii ~ünmesi , olmazsa 

Maarif Vekaleti orta mekteplerdeki 
muallim boJluğunu doldurmak için ilk 
mektep muaJlimlerinden ehliyet ve Ü • 

yakatleri olnalraı orta mektep muallimi 
yapmağa karar vermiştir. Bunun için 
3, 4 ve 5 sınıflı Muallim Mektebi me
zunlarından iki sene eliliyetli mualfan-

Fen dünyasını 
altüst edecek 

kesifler ! 

-... · 
"Muhteri,. 
Oıman Zeki 

Dün matbaamıza 
23 yaşında. İstan· 
bullu, Osman Zeki 
isminde bir genç 

yasını heyecana ve 
recek beş mühim 
şey icat,, ettiğini 

söyledi. 
Evvela, kendi 

hu su si ye tin.den 
bahsederken, de
d: ki: 

" - Kafam, o 
kadar müthiş bir 

düşünce seline ka· 
pılmıştır ki, dimağımın hiç bir kıyısına 
tutunamıyor ve durmaksızın düşünü • 

yorum. :l:ynim sancıyor adeta... Mü • 
temadiyen yeni keşifler bulunyorum · 
Beynim bir keşif membaı haline gel • 
di ı ... 

enç bundan sonra beş keşfini hüla • 
sa etti: 

"l - Telcviziyon kuvvetini daha 
tevsi edecek bir madde buldum. 1stan. 
bulla Amerika arasın.da fotoğraf nakli· 
ni mümkün kılabilirim. 

"2 - Asid Sülfürikli bomba buldum. 
Halen malôm olmıyan bir nevi bomba
dır ki iki ton ağırlığında olup toplar ü. 

zerine de isabet etti ği zaman topu pas 
latarak i~e yaramaz bir hale getirir. 
Böyle bir bomba, üç bataryayı b!rden 

mahveder. Top mermileri içine de sıkış 
tınlarak tahrip kuvvetini çoğaltır. 

''3 - Kimyevi b1r §ua icat ettim ki 
hayatı müthiş surette ucuzlatacaktır ... 

"4 - (X) şuaının terkibini buldum 
ve üg mikyasta tatbik edebilirim. 

"5 - Beş yüz topu birden muhtelif 
mevzilerde bir düğmeye basmak sureti. 

le harekete getireb'lecek bir usul ke~
f ettim ki umumi taarruza karşı umu • 
mi bir müdafaa teşkil edecektir.,, 

Osman Zeki isimli genç, şimdi, bun
ların tatbik sahasına geçmesini temin 
edecek b:r yardıma int'.zar ettiğini söy. 
lcmektedir. 

İfadesine göre kendisi daha çocuk · 
luğunda ilim ve fenne merak sarmış ve 
bu uğurda tahsili de lüzumsuz bularak 

okudu~u liseyi tamamlamamıştır . Şu • 

alanlan bahsettiği zaman kendisine 

tik yapmı' olanlara mahsus olarak bir 
imtihan açılacak ve imtihanda muvaffak 
olanlar orta mektep muallimi olarak ta. 
yin ed:leceklerdir. 

İmtihanlara ı Eylulde başlanacak ve 
orta mekteplerde türkçe, ta~ih , coğraf• 

ya. riyaziye, tabiiye, almanca, fransız· 
ca ve ingilizce okutmağa talip olan 

muallimler için ayrı ayn imtihan yapı.. 
lacktır. 

Busuretle çok noksan olan ve mek • 
teplerin adetleri arttıkça noksanları da 

artan orta mektep muallim kadrosunun 
doldurulacağı ümit edilmektedir. Bil • 

hassa lisan dersleri haric:ndeki dersler 
için ilk mektep muallimleri arasında 

çok uygun muallimler bulunabileceği 
muhakkak goruımektedır. x aını; ıııc 

mekteplerde ı:san dersi olmadığı için 'Ju 

sahada ihtisas sahibi muallimler bulu. 
nacağı ümidi pek azdır. 

Taksilerle 
seyyah nakli 
Şoförler Cemiyeti 

teşebbüsle.re girişti 
Şoförlerin bir seyyah· nakli meselesi 

vardır ki s:nelerdenberi bir dert halin· 
de devam edegelmekte ve bir türlü 

haltedilememektedir. Şoförler Cemi • 
yeti şimdi bir mütcahbidin el:nde bu • 
lunan bu mühim işi evvelce olduğu gibi 

cemiyete almak için tekrar tc;ebbüs • 

lere girişm·ştir. Cemiyet, sabık Nafıa 

Vekili Ililminin İstanbul parti reisli ği 
esnasında yüksek mak

0

amların emriyle 

riyaseti altında kurul~n. fakat Hilmi • 

n!n bura.dan ayrılması üzerine toplana. 

mamış olan komisyonun toplantıya 

çağrılmasını ve bu meselenin tetkikini 
istemektedirler . 

Evvelce seyyah nakli için taksi teda· 

riki işi Şoförler Cemiyetine verilmiş b!r 

hak iken o vakit cemiyet reisi olan zat 

cemiyetten ayrıldığı zaman bu hakkı da 

beraber alıp götürmüş ve o zamandan 

beri yapılan bütün teşebbüslere rağmen 

cem:yet bir türlü bu hakkı geri almak 

imkanını b:ılamamıştır. Bu defa Şoför

ler Cemiyeti işi daha sıkı tutmaktadır ' 

Harp malullerj 
ve Üs,'üdar 
tramvaylarJ 

Üsküdar - Kadıköy tramvayları bu 

kazaların hudutları dahilinde otu ı an 

harp maliıllerini geçen scnedenberi 

meccanen nakletmektedir. Şirket, lij • 

tün harp maliıllerimi~in müsait ; craitlc 

bu ayın on be~inde Beruta gidecektir. 
Bu heyete Maliye ve Dahiliye vekalet • 
}erinden birer m\İ!avir de refa~at ede • 

',. ~!d.I 

Bor Halk eczanesi sahibi Ccmalecl • 
din Artam"ın bir oğlu dünyaya gelmig
tir. Çocuğa (Evren) adı konulmuş • 
tur. Yavruya uzun ömür dileriz. 

daha yükseklerine sorması lazımdır. 
Yoksa. herhangi bir arızaya uğradığını 
sezerek birkaç gün tedaviye atını;nış ~ir 1 
dili, büsbütün ebkcm bir hale gctırmc~e 
• auların şırıltısını bir yana bırakınız -
o şirin yüzü dudakların:lan da mahrum 
ctmeğe asla müsaade edilmemelidir • 

Markon:nin bu mc,·zuda ufralt•Gını 
r.aklini temin etmek iç:n şirketten vesika 

e:lacak 'harp malüllerini bundan sonra 
söyleyince bize: 
· "-Ha evet. dedi. bu keşiflerle uğra.. tenzilatlı biletlerle nakle karar v~rmiş-
§an benden başka bir de Markoni var!,, lir • 
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Milli küme maçları. ;:·~;·;a;~;~a 
8.u haftaki karşılaşmal~r ac~ı~ bir muhaveı e 
bır kararla iki stada taksım edlldı 
İstanbul nuntakası futbol ajanlığının 1 şah üzerinde büyük bir tesiri bulun · 

•ıağıya dercettiğimiz tebliğinden anla_ 1 duğu inkar edilemiyecek bir hakikat 
!ılacag~ 'b' · ·11· k" 1 t' ı._ ı gı ı bu haftakı mı ı ume maç ır. 

~ acayip bir kararla iki sahaya tak - Bu stad değiştirmek ka:annı An.kara 
ıını edilmiş bulunmaktadır. güçlülerin 1:.ıbul edip etmıyeceklerı de 
. lt'ikstUr mucibince geçen hafta Tak- .:liişünülecek bir iştir · 

~ırıı stadında karşılaşmaları lazımgelen Ümit ederiz ki, birk.a~ h~ftadır çor · 
cııerbahçe - Ankarag-:icü takımları - haya dönmüş olan mıllı. kume ~~çlaır 

':'n· sarılacivertlilerin bayramı dolayı • bundan sonra intizama gırer ve boylcce 
•ıyıc tehir e<iilmiş olduğu malümdur. nihayetlenir . 

,0~ zacman, bu müsabak:nın bir hafta Aı·anltğın tebliği , 
a alatasaray - Doganspor ma -

Çında T. s. K. İstanbul bölgesi futbol ajan -n evvel icrası kararlaşmı§tt. 
lığından: 

ı _ 12_ 6_1937 cumartesi gün:.i sa. 
at 17 de Taksim stadında yapılacak 

Spor meraklıları Galatasaray ve Fe. 
llcrbahçc gibi en ook sevilen iki takımı
lllılı . ~ . h d .. k 

aynı günde ve aynı sa a a gorme 
': hiç lüzumu olmıyan - bu değişiklik milli küme maçı. 

1rnkannu buldukları icin sevinirken Güneş - Doğanspor. Hakem Kem~l 
}'UlÜndcn, güzel iki futbol maçını bir Halim. Yan hakemleri Tarık ve Halıd 
itada görmek zevkindcrı mahrum edil. Özbaykal. 
illi! bulunuyorlar. 2 _ ı 3-6-93 7 pazar günü saat 17 

:Su lüzumsuz ve ga:-ip deği§iklik, de Taksim stadında yapılacak milli kü
•tad kirası ve hasılat üzerine yapacağı me maçı. 
tcatr ve tahavvül hususunda bazı zehin- Galatasaray - Doğanspor. Hakem 
lcrde uyandırdığı şüpheyi nazarı itiba • Kemal Halim. Yan hakemleri Muam • 
te almasak bile, muayyen bir program mer ve Tahsin Özsöz. 
la tanzim edilen milli k:.ime maçlarının 3 - 13-6-1937 pazar günü aat , 
bir tek klübün veya bir tek şahsın arzu 16.30 da Fenerbahçe stadında yapıla -
\oc .. ~enfaati için altüst edilmesi doğr;ı ı cak milli küme maçı. .. .. 
dcgıldir. • Fenerbahçe - AnkaraguC'.ı. Hakem 
. ll:hcmmiyetsiz gibi görünen bu de · ı Nuri Bosut. Yan hakemleri Feridun 

i 1§ikliklerin sporun terakkisi ve inki • Kılıç ve Samim Talu. 
-------~--.:-.__~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~-
C> 11 m p i yat: komitası 

Kış 
olimpiqadının 
., '!claoonvada 
yapı l masına 

karar verdi 
Varşova, 1 O ( A.A.) - Beynel

l'tıilel olimpiyat komitesi, kış olim-

PİYatlarınm 1940 senesinde Japon· 

Yada icra edilmesine karar vermiştir. 
Norveç, bu olimpiyatların Oslo' da 

Yapılmasmı evvelce istemişti. Çün
kü Japonyanın uzaklığı, bir sene 

içinde iki uzun seyahat icrasını çok 
müşkül kılacaktı. 

• Diğer taraf tan beynelmilel olim· 
PiYat komitesi ile beynelmilel ski 

~ederasyonu arasında henüz hiç bir 
' tilaf hasıl olmamıştır. 

Tek ir dağda spor: 

Edirne 
sporcuları 

Tı>J.d rılaaa gPll.JTorlar 
Tekirdağ muhab:rtmiz y~zıyor: 

Edimespor klübünden yi:mi kitilik 
bir sporcu kafilesi Tekirdağspor klübü 
ile bir maç yapmak üzere haziranın 13. 
ünde ilimize geleceklerdir. Bu iki klüp 
arasındaki revanş maçı Edirncde yapıla
caktır • 

Gürültülü bir maç 
Bu hafta Halkspor - Tekirdağspor 

klüpleri arasındaşi revanı tnaçı o -3 
Halksporun galibiyetiyle neticelenmi!l
tir. İkinci haftaymda kavga çıkmış, bil-

ahare yine oyuna devam edilmiştir. Se
yirciler arasında bulunan diğer sporcu-
ların yakışık olmıyan naraları oyuncu • 

lan sinirlendirmiş ve maçın zevkini ka
çırmıştır. 

Halk spor 
idare heyeti 

Komite, ski profesörlerini ama

tör saymaktan mütemadiyen imtina 

etmektedirler. Şayr:t federasyon, 
bu noktai nazarı kabul etmiyecek o- Halkspor klübü üyeleri bu hafta Halk 
!ursa, olimpiyat oyunlarından, ski evinde toplanarak yeni idare heyetini 
lhraç edilecektir. seçmişlerdir. Başkanlığa B. Mahmud, 

1940 senesi yaz olimpiyat oyun- İdare heyeti üyeliklerine de B. Ekrem 

ları da Japonyada yapılacaktır. Aydın, Kazım Bozok, BSmid Öngör 
-------------- ve İbrahim Sütmen seçilrni~lerdir. 

Sporcuların 
Harcırahları 

Ankara, 9 - Türk spor kurumu u
l'llurni merkezi, teşkilat mensupları icin 

bir harcırah talimatnamesi kabul e; • 

llıiıtir. Bu talimatnameye göre, seya -

hate çıkan umumi merkez rei!:ine ika • 
lllet yevmiyesi olarak 10, azalara 7,5, 

llııntaka reisi ve azalarına 6, teşkilatın 
llııntaka memurlarına 4, diğer sporcu • 

la:a3 er lira verilecektir. Seyahat ycv. 
llııycsi bunun dörtte üçü nisbctindedir. 

Muayyen tarifesi ol:m vasıtalarla 
Yapılacak seyahatlerde umumi merkez 

feisi ve azalarına birinci mevki bilet ve 

Yataklı vagon, mıntaka reislerine yalnız 
birinci mevki bilet ve sporcularla mrn -

taka memurlarına ikinci mevki bilet 
Parası verilecektir. 

Otomobil ve diğer vasıtalarla seya -
hatlerde birinci ile seyahat etmek hak
kı olanlara kilometre başına 30, ikinci 
ile s h eya ate hakkı olanlara da 20 kuruş 
~l Parası verilecektir ~ 

Rapid Ankarada 
Jlk maç bugUn 

yapılıyor 
Istanbulda iki müsabaka yapmış o

lan Avusturyanın Rapld takımı diln 
akşam .Ankaraya vasıl olmuştur. 

llk müsabaka bugün saat 17,30 da 
şehir stadında Ankaragücü ile yapıla. 
caktır. 

Ankaragücü Viyanahlarla çarpıştık 
taıı sonrı, İslanbula hareket edecek. 
tir. 

Rapid Ankaradaki ikinci maçını cu. 
martesi günü Gençler Birliği ile yapa. 
cak, son karşılaşma dn pazar günü 
takviye <:dilmi~ Gençler birliği ıle ola. 
caktır. 

Geçen pazar günü hem biraz hava 
almak, hem de Rapidin Fenerbahçe ile 
yapacağı maçı seyretmek için Kadı

kbyüne gitmek üzere hıncahınç olan 
\'apunın orta salonunda gü~hal ile bir 
yer bularak yerleştim. Karşımda iki 
genç yüksek ses ile konuşuyorlardı. 
Muhaverelerinin hararetli olması beni 
de gayri ihtiyari alakadar etti. Kulak 
misafiri oldum. Biri diğerine diyordu 
k .. .. 

- Birader tevekkeli dfğil işitmek 
v~ anlamak islemiyenden daha sağır 
kimse olmaz demişler. Ne doğru bir 
söz. Adamcağız iki kere iki dört eder 
gibi açık bir lisanla nizamnamenin 
bütün maddelerini önüne dökerek Ya. 
2;yeti izah ediyor da o hali hani be
r;im odunum deyip duruyor .• 

Öteki cevap veriyordu: 
- Hakikaten inatçılık insanı baza.n 

sok garip iddialara !Se\'ediyor. l§te bu_ 
ı•un şayanı ibret bir nümunesi önU. 
müzde .. 

- Oyun kaidelerini artık herkesin 
öğrendiğini ileri sürenler gelsinler de 
gi"rsünler .. Yirmi beş senedenberi hiç 
bir maçı kaçırmayan, her maçta en ön 
!Irada yeralan bir futbol meraklı ve 
gediklisinin nizamnameye vukufu 
meydanda •. 

- Kardeşim herşeyden önce bu ka· 
biliyet ve kavrayıı meselesidir. 

- İyi ama görgünün de biraz tesiri 
olmaz mı? 

ADmarll.Yacdla : -Jimnastik şampıyonası 
Geçen haf ta, bundan iki haf ta 

evvel icra edilen jimnastik birincili
ğini bir şampiyona daha takip etmiş 
tir. llk ampiyona da birinci, ikinci, 
üçüncü ilah .. derece alanlar son defa 
da ayni mevkileri ııırar ederek, df're· 
celerini bihakin kazandıklarını gös
termi§lerclir. 

Almanların dünyanın en mii
kemmel jimnastikçilerine malik ol
dukları malumdur. Bunun için mü
sabakalar fevkalade zevkle seyredil
mİ§tir. · Neticede müteadit Alman 
ve olimpiyat şampiyonu Konrad 

Sarışın 

F rey birinci Ye Seremenli Steff ens 
ikinci olmuştur. Her iki atletin <'le, 
kuvvet, sürat, cesaret ve zerafet gibi 
meziyetleri bir arada toplıyan hare· 
ketleri göriilmeğe ayandır. Resim 
\V. Steffans'i minder üzerinde ser
best harekat yaparken gostCTiyor. 
Bu jimnastikçi (ayni zamanda olim
piyat şampiyonu) bilhassa hareka
tındaki zafaret ve emniyeti ile ma· 
ruftur. Yaptığı hareketin zorluğu
nu takdir etmek icin bir tecrübe ka· 
fidir. 

S. ERLER 

kadınlar 
- Ne yaparsın bilmek ve öğUnmek 

arzusu olmayınca değil 25 ıcne, yanm Caniler arasında 
asrr da geçse bu gibilerin yerirılde aaya
c~ı muhakkaktır. Sonra hntmma. gel· 
mişken şunu da söyliyeyim ki insan bir 
parça da munsif olmalı. Bu zatın bun-

en zalimleri im iş! 
dan evvel ba~ka gazetelerde ayni adam 
için yazmıı olduğu yazıları hatırlar mı
sın? Şimdi de çala kalem gidiyor .. Daha 
düne ka!ciar ondan iyi yokken bugün de 
ondan fenası yokmuş!.. Bu ne perhiz bu 
ne lahna tur~usu ... 

Muhavere bu minval üzerine daha 
çok devam edeceğe benziyordu. Güver
teye çıkmak için ayağa kalktım ve her 
iki gence de hitap ederek dedim ki: 

_ Arkad~lar neye kendinizi Uzü.. 
):orsunuz? Bahsettiğiniz adamın kim 

olduğunu sezdim. Daha düne kadar onun 
I 

rneth ve ıenasında bulundukları halde 
bugün de onu zernmettiklerini söylüyor 
sunuz. O da onların evvelce hakkında 

vaki takdirkar yazılarına nekadar ehem 
miyet vermiısc, bugünkü aleyhindeki 
neıriyata da o kadar kıymet verir, niha , 
yet omuz silker ve geçer ... 

Sadi KARSAN 
Şikagonun sarışın kaplanı 

Kendisine polis tarafından "Eşi ol
mryan Zftlim., lakabı takılan güzel 

E leanor Jarman bir soyguncu!uk 
esnumda zengin bir tüccarı öl

dürmekten dolayı 99 sene 
hapse mahkum olmuştur. 

Bisikletçilerimiz 
Kopenhag yarışına 
iştiı ak edecekler 

Ankara, 9 - Türk ıpor kurumu 22-

29 ağustosta Kopenhagda yapılacak bi. 

siklet yanşlarına bisikletçilerimizin ~ 
tirakine karar vermiştir. Bu maksatla 

bisikletçilerimizi hazırlamak için ha • 

ziran 90nun.da bir kamp kurulacaktır. 

Alemdar 
Ge11çleı birliğinin 

deniz gezmesi 
Kıymetli spor te~ekküllerimiz · 

den Alemdar Gençlerbirliği 20 
haziran pazar günü güzel bir deniz 
gezmesi tertip etmi~tir. 

Vapurda caz, incesaz bulunacak, 

sporcular tarafından da muhtelif 
5por oyunları yapılacaktır. 

Köprüden 8,30 da hareket eden 
yapur Kadıköy ve Büyükadaya uğ. 

radıktan sonra Yal ovaya gidecektir. 
Akşama kadar Y alovada kalındıktan 

~onnı geç vakit lstanbula dönülecek. 
tir. 

"Cinayet işliyen kimseler arasın. 
da sarışın kadınlar bütün canilerin 
en azgını, en merhametsizi ve en 
zalimidirler!,, 

Dünyanın dört bucağında cina
yet işlerini tam on beş yıl fenni bir 
surette tetkik etmiş olan lngili7Jerin 

meıhur Kriminalogisti Nigel Mor
land bu neticeye vardığı gibi, diğer 
mütehassısların birçoğu da ayni şeyi 
söylemektedirler. 

Bu zatın yazıp son zamanlarda 
satışa çıkardığı "'cinayet ansiklope· 
disi., adlı iki ciltlik eserinde sarışın 
cani kadınlara dair ileriye sürülmek
te olan düşünceler fevkalade şayanı 
dikakttir. 

Morland ayni zamanda yarım dü 
züne kadar roman, iki tane tiyatro 
piyesi ve cinayetleri f cnni bir suret

te izlemenin usulleri hakkında bir
çok nazariyeler yazmış bir muharrir
dir. Yarattığı tiplerden birisi .. Asri 
kadın Şerlok H olmcs,, adını kazan
mış olan "Madam Pym,, dir ki takip 

edip meydana çıkardığı cinayetler 
bizzat Morlandm araştırmış olduğu 
hakiki vakalar üstüne istinat eder. 

Bütün diinya polislerinin yardı
miyle yapmakta olduğu bu tetkik
lerde Morland sarışın kadınların 
en cani olduklarına dair vardığı ne· 
tice gibi daha birçok nazariyeler or· 
taya atmıştır. Bunlardan en ziyade 
dikkate şayan bulduklarımızı bern· 
ber okuyalım: 

"Cinayetler muhitin tesirlerin· 
den doğar ve caniler hayatın herhan
gi bir devresinde şartların icapları do 
layısiy)e meydana çıkarlar. İdam 
hükmünün knldmlması hiç akıllı .,.e 
mu,·afık bir iş değildir. 

Cinayetlerin hemen hemen yüz-
de ellisi fahişelerin yüzünden çıkı
yor denebilir. 1 Jer medeni memle· 
kette sadist cinayetler günden güne 
artmak tadır. 

Cinayetlerin en çoğu ağustos a· 
yında ika edilmektedir. Senenin İn· 
tihar devresi de 20 agustos ile 20 ey· 
Jul arasında en yüksek noktasına 
varmaktadır. 

Hırsızlar nrasında şeref ve nL\· 

mus denilen ~ey yoktur. Cani her
hangi bir cinayet şeklinde mütehas· 
sis olmuş ise, hntta mütemadiyen 
hapse girip çıkmış olsa bile, nadiren 
bu şekilden ayrılır. Bu bilgi polis için 
çok faydalıdır. 

Tabanca ve tüfekle öldüren .a
dnm, işlediği cinayetten nadiren pİs· 
mnnlık duyar; halbuki bıçnkla öldi.i
ren adam ekseriya nadim olur. Bir
çok cnniler bir tetiğin diişmesi ve bir 
tabancanın patlamasiyle adam ölme 
sini, bir türlü ihata edemiyor ve bun 

la~~n. arasında bir münasibet olabilecc 
gını ~abul etmek istemiyor. Halbuki 
bıçagı saplamak için şahsi temas lf\. 
zımdır. Ve bu yakından temas ile 
a_k.an kanın göri.ılmcsi, cinayeti kn· 
lı~.ın.:n~zarında bütün dehşetiyle 
buyuturor. 

Katil ve canilerde çok derin iti
kat vardır. Bunlar vicdanlannın da
imi azaplarını bir din itikadiyle avut. 
mak isterler. Batıl itikatlara dn 
inançları çok kuvvetlidir. En inanıl
maz şeylerden ürkerler.,, 



1Jedilrodu ------·-
Beğendiği kızla 

evlenmeğe talip genç 
Müracaat ettiği zat, kızın 
kocası çıkarsa ne yapar ? 

Eskiden, kızlar evlenecek bir çağa 
yani on dört on beş yaşına geldiler 
mi nasıl çarşaf giyerlerse öylece ba
zı kelimeler de onların yanında 
tesettüre tabi tutulurmuş. 

Gelinlik bir kız için en ayıp söz: 
- Canım sıkılıyor 1 demekmiş. 
Öyle ya; bir genç kızın canı ne-

den sıkılır~ Olsa olsa yalnızlıktan. 
Sonraları bu yasaklara "geceleri 
uyuyamıyorum,. ''sinirleniyorum,, 
gibi sözler sarfedenlerle ikide birde 
"ay, of., diye sesler çıkaran kızca
ğızları da ilave etmişler. Öyle ki, is
tenildiği gibi "edep dairesinde!,, laf 
etmek genç kızlar için bir hayli müş
külleşmiş. 

Şimdi bütün adetlerimiz gibi, bu 
usul de, değişti, Avrupaileşti. Ev· 
lenmeği kuran kız annesinin yahut 
babasmm karşısına dikiliyor: 

- Ben, filanla konuştum, anlaş· 
tık. Evleneceğiz. 

- Aman kızım, nasıl olur~ Bir 
anlayıp soralmı nasıl delikanlıdır i 
İçki içer mi, kumar oynar mı} 

- Ben biliyorum, gayet iyi bir 
çocuk. Hem evlenecek ben değil mi
yimi. 

Bu cevap k'arşısın'da tabii a.kan su
lar duruyor. Nişan, nik.8.ll mesele bi
tiyor. 

~, e.U evlenme nayatmuz<la bir Clc 
.. idealimiz olantip., meselesi ortaya 
çıktı. Eskiden :ı 

"Eti budu yerinde, uzun lepiska 
saçlı, hokka ağızlı,, diye tarif edilen 
kızlar ideal zevcelermi§. Şimdi bu 
büyük mesele, öyle bir saç ka§ tari
file hemen halledilemiyor. Kız, ya-
hut erk'.ek ,evvela birbirini görüyor 
ve "ideallik,, vasıflarını iyice tetkik 
edebilmek gayesile evvela bir tecrü· 
be devresi geçiriyorlar, arkadan bir 
nişan ve her iki taraf da anlıyor ki -
askeri tabirle • karavana atmışlar; 
haydi başka bir tecrübe .. 

Birisini tanırım ki, bu "ideal,, tip 
yüzünden başına türlü türlü mese· 
leler açmıştır. Çocukcağız, bir türlü 
istediği gibi bir kız bulamıyordu. 

Evvela aile toplantılarında tanı
Clığı kızlardan birisile evlenmek iste
C:ii. Kısa bir tahkikat sonunda, -
kom§ulardan birinin ihb'arile • yazın 
Floryada bir delikanlı ile dolaştığım 
öğrendi. Sokakta. rastgeldiği bir 
ba§kasınm babasından az kalsın 'ela. 
yak yiyordu. Bütün hüsnüniyetine 
rağmen böyle sert bir babanın çocu· 
ğunun akıllı ve uslu bir şey olama
yacağına kanaat getirdiğinden vaz
geçti. Annesinin bulduğu bir kızı, 
saçları .. ideal,, inden biraz daha ko
yu olduğu için reddetti. Bir diğeri 
ise kendisini beğenmedi. 

Bir gün he~ccanla karşımıza gel
di: 

- Aınan, bugün Y eniliapıcla bir 
genç .kız gördüm, nasıl güzel, tarif 
edememem. Tam istediğim gibi yaşı 
ya on sekiz, ya yirmi. Yanında bir a 
dam vardr, herhalde babası olacak. 
Ben baktım, o haktı, o baktı ben bak 
tun. Vallahi aşık oldum, oda bana tu 
tuldu 1 Ya utanmasa idim, hemen ora 
cıkta babasmdan istiyecektim. Bir 
gözü var .. 

Arkadaşlardan biri alay olsun di-
ye sordu: 

- Vah zavallı demek tek gözlü~ 
Vay, sen misin bunu söyliyen. 
- Zaten siz asil hislerden ne an-

larsınız? diye açtr ağzmı yumdu 
gözünü. Teskin edinceye kadar bizi 
bir hayli uğraştırdıktan sonra devam 
etti: 

- Ne diyordun? Bir gözü var, 
bunu söylerken demin kendisine ta
kılana sert sert bir baktı • ne renk 
olduğunu tarif edemiyeceğim, yal· 
nız Marmara denizi onun yanında 
pek sönük kalıyordu. Bir boy, bir 
bos ki şimdiye kadar lstanbulda 

böylesini görmedim. Hele gülü§, 
ah, aklımdan çıkmıyor. 

Ne ise kısa anlatayım. Bunlar geç 
vakit kalktılar, baba kız kolkola Ak· 
saraya doğru o geniş yolda yürüme
ğe başladılar. 

Vallahi, billahi yoldan ne kadar 
insan geçiyorsa dönüp dönüp bakr 
yorlardı. Aksaraydan Laleliye çıkan 
tramvay yoluna saptılar ve bir apar
tımana girdiler. Hemen apartımanm 
kapıcısını buldum, eline bir yirmi 
beşlik verince erkeğin ismini ve ka
çıncı katta oturduğunu öğrendim. 
Kız hakkında dedikodu olmasın diye 
bir şey sormadım. Bugün bizim 
müstakbel kayin pedere bir mektup 
yazdım, işimi yaşımı bildirdim ve 
kızile münasip bir lisanla evlenmek 
istediğimi de ilave ettim. Herhalde 
bir iki güne kadar cevap gelir. 

Bu vakadan sonra dört gün geç
ti. Bizim "ideal tip,, meraklısı arka· 
daşı hergün görüyordum. Her sefe-
rinde müstakbel zevcesinden, güzel· 
Iiklerinden, onunla geçireceği hayat. 
tan bahsediyordu. Öyle ki eğer ev· 
lenseler hangi gün nerede bulunacak 
larma, ne iş yapacaklarına, sabah 
kahvealtısmda ne yiyeceklerine ka
dar her şeylerini bilecektim. Evlene· 
ceğini bütün eşine dostuna yaymış 
ve hepsine sıkı sıkı hiçbir hediye al-
mamalarını tenbih etmişti. Keyfin· 
den bir yerlerde duramıyor, "bekar 
lığa veda geceleri., tertip ederek, 
arkadaşlarmı eğlence yerlerine gö
türerek onlara ziyafetler çekiyordu. 

Bir akşam üstü kendisini Beyazıt 
da gördüm, adeta ihtiyarlamıştı. Ya
nımdan geçmesine.rağmen beni gör 
memizlikten geldiğini farkettim. 
Hali pek merakımı mucip olmuştu. 
Kolundan tuttum: 

- Nereye yahu, aşk olsun sana 
artık evleneceğim diye selam da mı 
vermiyeceksin? 

"Bırak Allah aşkına!,, der gibi 
elini salladı. 

- Hiç, şöyle bir geziyorum da. 
- Kızın babasından cevap aldm 

mı?, 

- Yol{, almadım! 
Söyleyiş tarzından cevap aldığı 

anlaşılıyordu. Biraz ısrar edince -
kimseye anlatmamak şartile - bana 
bir kağıt parçası uzattı. Mektupta 
güzel bir yazı ile şunlar vardı: 

" Muhterem bayrm, 
Mektubunuzu kemali memnuni

yetle okudum. T ahsiliniz, yaşınız ve 
mesleğiniz hakkında verdiğiniz ma
lumat evlenecek bir erkek için en 
makbul olan şartlardır. Hakkınızda 
tahkikat yapabileceğim yerleri de 
yazıyorsunuz. Buna hiç de hacet 
yok. Sözünüze itimat ediyorum.,, 

Buaraya kadar okuyunca başımı 
kaldırdım: 

- Daha ne istiyorsun birader? 
Mektubun baş tarafı gayetle müsait 
bir cevap, bunda üzülecek ne var 
ki? 

Acı acı güldü: 
- Alt tarafını oku da, anlarsın. 
Mektup şöyle devam ediyordu: 
"Sizin gibi bir gence, hangi baba 

kızım memnuniyetle vermez kil Bu 
kafileye şüphesiz ben de katılmak 
isterdim. Fakat, maalesef size vere
cek bir krz evladım yok. 

Bahsettiğiniz bayana gelince, ken 
disi otuz beş yaşında, biri on dört 
biri de on yaşında iki erkek çocuk 
sahibi ve halen karımdır. Kendisile 
evlenmek hususunda sizden evvel 
davrandığımdan dolayı affınızı di
ler, arzı hürmet eylerim.,, 

Mektubu sahibine iade ettim. O 
bana okuttuğuna pişman olmuş bir 
tavırla hemen cebine koydu ve bir 
kelime söylemeden ayrıldı gitti. 

N.YOKSUL 

HABER - Akşam postası • 

'lla~Pıatlec 
Mevsim do/ayısile 

tavsiyeler 

Genç kızlar nasıl 
Uzun kış ayları dört duvar arasında 

geçiriJdi. Yağmur ve soğuk doJayısiyle 

giyinmeli? 
işi gücü olanlar müstesna dışarıya 

mümkün olduğu kadar az çıkıldı. Aile
lerden bir çoğunun ~vlerinde soğuk aL 

gmlığı, grip, çocunklarda boğmaca ök
sürüğı:.i gibi vak'alar eksik o]madı. 

Başlarından böyle dertler geçirmiş o
lan annelere verilecek en kestirme öğüt 

ilk fmatta çoluk çocuğu alarak hiç oL 
mazsa bir gilnü sabahtan akşama kadar 

kırlarda gilneş altında geçirmektir. 
Ancak birdenbire ifrata varmak ta 

doğru değildir. Yorgunluk, hasta olmı-

yanları ve zafiyeti bulumruyanlan bile 
zedeler. Mesela yürüyüşlerdP nefes tr • 

kanıklığı, güç soluk almak gibi izler, 
kalbin pek fazla yorulmakta olduğunu 
gösterir. 

Soluk almakta gı:.içlük muhakkak 
kalbin hasta olduğuna delalet etmez 

ise de kalbin lüzumundan fazla yorul • 

muş olduğunu gClsterir. Kalb civarın·. 
daki ağrıların bir çoğu ekseriya ~azım

eızlrktan ileri gelir ve kalb hastalığı ile 
hiç bir münasebeti yoktur . 

Kadınların bahara çıkarken dikkat 
etmeleri lazımgelen bir şey daha var • 

dır. Ayak bileklerinin şişmesi. Bunun 
sebepleri varis şiryanlanrun zafiyeti ile 

ayak kavisleridir. Böyle olanlar fazla 
işe ve yorgunluğa gelmez . 

Eğer bacaklarınızda varisli damarlar 
varsa bunları muhakkak lastik çorap ve 
yahut krep sargılarla takaviye etmeniz 

lazımdır. Dikkat edilmediği takdirde 
varis gilnden güne kötüleşir. En iyisi 

varis şiı-ingaları yaptırarak isi kölciln -
den halletmektir • t _ Kırmızı ve bej kadriyc kumaştan genç kız elbisesi... Üzerindeki küçü~ 

Ev işi yapan kadınlar iş esnasında bolero bej kumaştandır. 
alçak ve sağlam topuklu ayakkabılar 1 2 - Kırmızı yünlüden kostüm tayyBr Yakası ve cep kapakları kırmızı su· 
giymelidir. Ayak kavisleri az ve aşık ' taşla işlenmiş kahverengi kad.ifedendir. 
kemiği civarı şiş olan kadınlar, yatak 3 - Bejdiyagonalden manto garnitürleri pas rengi dradandır. 
odalarında bile ökçesiz terlikle gezme- 4 - Gri yünlüden, mavi kordonla süslenmiş çay elbisesi. 
melidir • 5 - Beyaz krep ve pembe kadifeden bir gece elbisesi... Beldeki r:.in kuşal< 

DOKTOR eene beyazla duble edilmi§tir. Üst! c ki boleronun içinde pembe dublur 
---------~--- 1 vardır. 

,/ 
•' 

Birkaç 
mayo 
nıodeli 

Ön tarafta uzanmış olan genç k<.l:iının üzerinde mavi renkte, elastiki kuma~ 
tan yapılmış ve göğsün şeklini meydana çıkarır bir şekilde hi!jilmiş yekpare 
bir mayo vardır. 

Oturmakta olan genç kadının mayosu ise iki parçadan müteşekkil ve gene 
birincisi gibi, elastiki kumaştan yapılmış, ve çiçekli sutyeni, slipe raptedilmiştir, 

Ortadaki kadın bir tek parçadan yapılmış ve üzerine kırmızı ve küçük 
yuvarlaklar işlenmiş beyaz mayo giymiştir • 

Son mayo ise iki parçadan müteşekkildir, slipin üzerinde de, saçaklı bir 
eteklik vardır , 

Genç kızlar, genç kız gibi giyinme • 
lidir. 

Evet her yaştn kendine mahsus bir 
güzelliği, her yaşın kendine göre bir 
cazibesi vardır. Genç kızlık ta kadının 

hayatında pek kısa bir devredir. Bir 
kadın için bu devrenin ve bu merhale • 
nin ona verdiği güzellikleri tebarüz et· 
tirmek vazifedir . 

Genç kızların ekserisi, kendi tuva ~ 
}etlerini kendileri intihap edecek yaşa 

gelir gelmez hemen kendilerini yaşlı, 
çok yaşlı gösterecek modeller intihap 
etmeğe başlarlar • 

Her genç kızın hayatında bir gün 
gelecektir: beyaz bir elbise, beyaz bir 
duvak ve limon çiçekleriyle süslendiği 
bir gün ... Ve o günden sonra her genç 
kız heves ettiği süslü ağır tuvaletlerin 
hepsini diktirmeğe hepsini giymeğe me 
zun olacaktır. 

Fakat bugün gelmeden evvel bir 
genç kız her ~eyle, hareketleriyle ya • 
şayış tarzıyla ve tabii geyinişiyle tam 
bir genç kız olmalıdır. 

Plili genç elbiseler giymeli... Hatta 
balolara gidebilecek ya~a geldiği vakit 

bile balo elbiselerini kolu ve yakası a. 
çık omıyan (afif) modellerden intihap 
etmelidir . 

Genç kız elbiselerinin kumaşları a • 
ğır ipekli, ağır yünlü olamaz. Kareli 

y:.inlüler, ketenler, krep binnanlar. 
kretonlar, genç kız elbiseleri için en iyi 
kumaşlardır. 

Yaz tuvaletleri için organdi ve gec.e 
elbiselerinde tafta, vual kullanabilir. 
Renkli, dallı lameler, krep satenler genç 
kızların kullanamıyacağı kumaşlar.fan· 

dır. 

Zar'.f olmak ve beğenilmek istevcn 
her genç kız bunlara dikkat etmel:dir. 

H. H. 
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Yıldızların garip merakları ı 
ve çılgınca masrafları 

da birkaç otomobili vardır. Fakat 
bu fabrika yeni model bir otomobil 
çıkardı mı, derhal eskisini birisine 
hediye eder, yahut en basit bir fiyat 

Sinema yıldızlarının çevirdikleri 
filmler sayesinde ne muazzam ser
Vetler kazandıkları malumdur. Ken· 
dilerini son derece büyük bir refah 
Ve lüks içinde geçindirdikten maada 
İ.istelik bol bol da artan bu paralarla 
Yıldızlar neler yaparlar, bunu hiç me 
tak ettiniz mi? 

Meşhur sinema artistlerinin he
tnen hepsi, kendilerinden mütema
diyen bahsedilmesini isterler. Bunun 
İçin, esasen ellerinde mükemmel 
bir silah olan paranın verdiği şıma
ttklıkla, yapmadıklarr çılgınlık kal· 
tnaz. Bilhassa Amerikalı yıldızlar .. 

Misal mi istersiniz? İstediğiniz 
kadar ... 

Key F ransis, Holivuttaki ahbap· 
ları ~erefine tertip ettiği suare mü
nasebetiyle, meşhur bir lokantanın 
içerisini bir gemiye benzetmek heve 
sine düşmi.iş ve bu dekorlar için tam 
beş bin dolar sarfetmiştir. 

lır. Mini mini bir kızken, ilk bebek 
evini küçük bir mukavva kutudan 
yapmıştı. Bundan bir müddet ev· 
vel yaptırdığı bebek evi, kendisine 
435.000 dolardan fazlaya mal ol
muştur. Rakamı iyi okudunuz yal 
Yarım milyon Türk lirasından fazla. 

Alaminyum ve bakırdan imal 
edilerek, altın ve gümüşle süslen· 
miş olan bu bebek evi üç büçük met 
re genişlikte, bir o kadar uzunlukta 
ve beş metre yüksekliktedir. Ağır
lığı üç bin kilodur. İçinde tam 20 
bin küçük eşya vardır. Bu küçük sa
rayın içinde küçük bir kilisesi vardır 
ki, Orgları altındandır. 

Bebekler sarayında merasim sa
lonunun duvarları meşhur Ander 
son masallarından alınan canlı tab
lolarla süslenmiştir. Yemek salonun 
daki masanın üzerinde altından ma
mul on iki tabak, çatal bıçak ve sai-

la satar ve yenisini alır. Ayni merak 
zaten Klark Geyblde de vardır. O da 
yalnız Duesenberg markalı otomobil 
alır. Fakat, iki yıldız bu müşterek 
meraklarından dolayı biribirlerini 
katiyen kıskanmazlar. Yalnız ayni 
modeli almamaaa dikkat ederler. 

o 

Eddi Kantor'la Cin Harlu da 
imzalı fotoğraf kolleksiyonlariyle 
şöhret bulmuşlardır. Dünyada akla 
gelen ne kadar meşhur insanlar var
sa, onlardan imzalı bir fotoğraf te
min etmenin yolunu bulurlar. 

Ümit edelim ki, bu yazı, bazı 
okuyucularımızı, bu yıldızları taklit 
etmek meraklarından kurtarsın! Gö
rüli.iyor ki bu iş herkesin harcı de· 
ğil... 

Birçok filmlerin dekorlarını yap 
tnış olan meşhur dekorcu Cedric 
Cibbons, karısı Doloresdel Rioya 
düğün hediyesi olarak, asrı bir köy 
kulübesi hediye etmiştir. Fakat öyle 
bir kulübe ki, lüks bir saray kadar 
pahalıya mal olmuştur. 

re bulunmaktadır. Bahçedeki ağaçla 
rm arasında fıstık ve şelaleler yapıl
mıştır. Elektrikli bülbül orada icrayı 
ahenk etmektedir. 

1.şte size me~hur yıldızın, bebek ' 
evi! 

Joen Brown evine bir havuz bir de 
ftskıye yaptırmıştır. F <ıkat buradan 
fışkıran mayi su değil sodadır ve 
bunda Brown'un beş kiiçük çocuğu 
banyo yapıyor!. 

Buna benzer daha bircok misal· 
1er sayılnbilir. ~ 

Kolel{siyon merakı 
Bunaan 1:5aşlfa ıneşnur yıldızla

nn ekserisinde hastalık derecesine 
varan bir kolleksiyon merakı vardır. 

Mesela çocukluktan beri pul 
kolleksiyonu yapan Marlen Ditrih, 
Silvia Sidney, Binz Krosbi ve T obi 
Ving birer meşhur artist olduktan 
sonra bu kolleksiyonlarlnı zengin-
leştirmekte devam etmişler ve bu
gün, adeta birer servet addedilen 
çok zengin pul kollaksiyonlarma 
malik olmuşlardır. 

Fakat durun ... lyisimi bir metod 
dahilinde hareket edelim ve evvela 
tuvaletten bahsedelim. Göreceksiniz 
ki bu işte erkekler de kadınlar ka· 
dar çılgındır. 

Fransız kadın artisti Vera Koren 
nerede eski dantela bulsa derhal bir 
yere saklar. Bütün çekmece ve do
lapları bunlarla doludur. İçlerinde, 
zamanla sapsan olanlar da var. fa. 
kat bunlar da itina ile muhfaza edi
lir. 

Birey Blen mücevherata bayılır. 
Bu ziynet eşyasından müteşekkil 
büyük ve zengin bir kolleksiyonu 
vardır. Ayni merak meşhur Şarlo da 
da var. Onun da zümrüt kolleksiyo· 
nu büyük bir şöhret kazanmıştır. 

Karol Lombard da mütemadiyen 
yakud toplar. 

Joan Benett'le kardeşi Kons· 
tans'ın tuvaletlere karşı büyük zaaf
ları vardır. Bunun için dünyanın 
dört bucağındaki meşhur terzilere bir 
çok elbiseler ısmarlar .. O kadar ki 
bunların ekserisini giyecek fırsat bu
lamazlar. 

Merl Oberon bilhassa kıymetli 
kürkler toplamakla şöhret bulmuş· 
muştur. 

Erkekler arasında, F red Aster 
ayakkabı, Rober T aylor gömlek me
raklısı olarak tanınmışlardır. 

Yüzlerce kostüme malik olan 
yıldızlar arasında Klayv Bruk, Vil
yam Povel ve Cari Kuper ve niha
yet "bebek simokinli adam,, laka· 
biyle tanınan şık Adolf Menyuyü 
~ikrede1im. 

Bebek sarayı 
Kolin Mur çocukluğundanberi 

bebeklerine evler inşa etmeğe bayı-

Başka misaller 
Alber Preyan, Piyer Blanşar, 

Moris Eskand gemi modeli yaparlar. 
Salonlarında, vitrinlerin içinde bu. 
lunan bu küçük kemiler, o kadar 
güzeldir ki merakı olmıyan birçok 
misafirler bile saatlerce bunları sey. 
retmele doyamazlar. 

Klodet Kolber, büyük gül bahçe
sinde, bizzat tabii bir çok bahçıvan 
ve mütehassısların yardrmiyle en na 
dide güller yetiştirmektedir. 

Varner Bakster başka bir iptila
nm kurbanıdır. Tam manasiyle bir 
radyo delisi ... Banyo salonuna varın. 
caya kadar bütün odaları en mükem 
mel radyolarla mücehhezdir. Diğer 
taraf tan yiizme havuzunda, tenis 
masasında ve otomobillerinde de bi
rer radyo vardır. Birçok hizmetçileri 
radyo gürültüsü yüzünden evden 
kaçmışlardır. 

Gori Kuperin otômobillere karşı 
sonsuz bir zaafı vardır. Fakat bütün 
otomobillere karşı değil. Duesenberg 
markalı otomobillerine karşı.. Va
kıa birçok yıldızlar gibi ayni zaman· 

Yircinya Bruı 

Marta Eggert 

\ 

~ Karol Lombard "Hakiki itiraf
lar,. filmin:ie baş rolü temsil edecek. 
tir. 

~ Rişard Arlen ile Fey Vrey 
"Park caddesindeki kadın., filminde 
birlikte oyı11yacaklardır. 

}:$- Klodet Kolber Holivud civarın. 
da. otomobili ile gezerken arabası dev. 
rilmi§tir. Yaralanan yıldız hastaneye 
kaldırılmıştır. Vaziyeti tehlikeli de
ğildir. 

~ Marlen Ditrihin yeni çevirece· 
ği filmin adı ''Geceyarısı,, drr. 

~ Amerikada sekiz piyesin sine. 
Türk lira.sma satmalmmıştır. Bun. 
lardan yalnız Jak Dövalin "Tovariş,, 

maya naklt imtiyazı ceman 960 bin 
piyesine 192 bin lira verilmiştir. 

~ Erol Flayn yeni filminde. "Mir. 
yam Hopkins ile beraber oynamakta
dır. 

):} Amerıkanın eski cumhur reisle 
rinden mrşirnr V~lsonun yeğeni Frank 
Vilson sinema aktörlüğüne başlamış

tır. 

~ Meşhur Macar rejisörü Pol Fe
jos Koloınb!), Seylan ,.e Sıyamda man 
zara filmleri çekmek ÜZt!re seyahate 

çıkmıştır. 

~ :Meşhur Amerikalı kemik Oli. 
\•er Hardi (iki ayrılmaz komikten şiş. 

Yıld ı zların 
a dresle ri 

( 
manı) karısmdan boşanmak üzere 

,mahkemey~ müracaat etmıştir. Hatır. 
lardadır ki Stan Lorel de ge~eıılcrde 

Sinema yıldızlarının adreslerini, ıo 
ran okuyucularımıza cevap olmak üzere 
yazınağa devam ediyoruz: 

Suzet .Maüı, 14 nıe Ca.ssini, Paris. 
Arlette Marchal, 189, rue de la Pompe, 

Paris. 
ClılUdC May, 31, rue de Turin, Paris. 
Jan!ne Mcrrey, 92, boulevard Sucbet, Pa· 

rls, 
Gaby Morlay, Films Gaby . Morlay, 79. 

Champs • Elysl!es, J>aris. 
Kate de Nagy, Hôlel Gcorge - Y, a, Gcor. 

ge, V, Parls 
Dani~le P~rola, rue Raynouard, .Paris 

El\'lre Popcsco 60, avenue Focb,, Paris 
Suzy Prim, Hfıtel Georgc • V, a;..enuc 

George • V, Parls. 
Madelelne Renaud, 46, rue Dcsbordes • Val 

rnore, Pnris. 
:Monlque Rolland, 23, rue Renncquln. Paris 

Viviane Romance, 76 - 78, Champs - Elysceıı, 

Pariıı. 

Fr::ınçoise Rosay, 95, rue de l'Univcrı:ite 

Par is 
Betty Stockfeld, 5, rue des Capucincs, Pr

ris. 
Sninelly, 41, avcnue Charlcs • Floquet, 

l'aris 
Suz.y \·ernon, 40, qul d'Autcuil, Paris 
Tıno Rosel 8, rue Balzac, Paris. 
Gcorges Tabet, 25, rue Lamarck, Paris. 

kansından ayrılmıştı. 

}} Golrlvin şirketi rn:n Eenesi 
zarfında yapacağı filmle:- arasında 10 
milyon do'ar sarfiyle ş.ekiz büyük 
film \'Ücudt1. getireceğini ılan etmek. 
tedir. 

l:J.. Marta Eggert. Fr;ınsada oynı· 
yacaıb "H•ttıralarm ~arlrnil .. filmi i
<:in fransız.·n ders almrya başlamıştır. 

ol} Fransada çevrilen \'<' mevzuu 
Japonyaya dair olan "Ycşivara .• fil. 
mi Japony:ıda büyük bir ~nıbiyct u. 
yandırm•şttr. Japonya da gfş.' erilmesi 
yasak edilen bu film mi.i.n<ı!"cbctile Ja 
pon gazeteleri şiddetli yJzılar neşreL 
mektedirler. 

Janı> Auberl. ChMeau des Tourelle:;, Le 
Ve~ınct rs -~t . o.) 

?.Iircl~lle Ba'lin, 20, rue Spontin!. Parlı-ı. 
Rvlvia B:ıtaille. 6. rue Edoııı•~:• • Woı~em· 

bert. t~ııy • les. Mouliııraux ffr nt'). 
Mario Beli. lrt. rııc P.nynou;ırrt. r'ari~. 

Simone ncrriau, Gi, Boulevanl do Cou.r. 
cclles, Pnris. 
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Gözleri dönmüş, dişleri düşmüş, çenelerinden 
tektük klllar bırtlamış kocakarılar huşu içinde 

Osmana doğru yürüdüler 
Geçen kumılamı hülasası 

Eair ~p hristiyan olduk. Bizim. 
~ beraber ol.an küçük Osman 7rnl

ci::;eler gösterdi. Onttn için kend~ 
114 papas yapmağa karar oordiler .. 
Ben de onun l.alasıyım. Birlikte ma. 
tı.astırları ge::i.yarıız. Bizim için her 
§6Y caizdir: Hatta kadınlar man.as. 
tırına bile giriyoruz. Orada bir di
ni di(.ğilne rastkıdı1': 

• • • 
Gelin alayı, orta binaya doğru gir. 

mi§ti. 

Osm.ana sordum: 
- Nereye gidelim? 

Parmağile sağ tarafı işaret etti. 
Oraya doğru yürüdük. Kocaman, 

ki.gir bir bi.na .. ~apılan ardına kadar 

asıktı. Zira esasen bu bahçe namah. 
n>ın bir yerdi. Sur gibi yUksek duvar

ları ~·Bahçeye kimse girmiyor. 

du. Nerede kalmış ki binadan girsin .. 
İçerde, bir kalbin çarpması gibi, 

mütereddit, yeknasak sesler duyduk: 
- İsa! !sa! İsa! !sa.. 

Karşılıklı duran aynalarda bitmez 
tilkenmcz miktarda akseder gibi, bu 

sesler devam edip duruyordu: 
- İsa! İsa! lsa! !sa.. 

Osman, yUz buruşturdu: 
- Of! Kalbime kasvet geldi. 

- Yavrum, evladım! .. _ dedim. -

Sen buna alışmalısın. Çünkü papas 
olacnk değil misin. 

- Hayır! - dedi. • Sadece papaslığı 
öğreneceğim .. Bu, bana lazımdır .. öğ. 

rtmmek başka, olmak başka .• Ben her 

§eyi öğrenmeliyim.. Yürü, bakalım, 
"İsa,, diye haykıranlar kim? .. 

Her tarafta haçlar asılıydı. Eski ka. 
gir binanın duvarlarından rutubet sı. 

;:ıyordu. Oyma zeytin ağacından ya. 

pılmış tahta mobilyelerle dolu kilise 
varl salonlardan geçtik .. 

- İsa! .• fsa! .. !sa! .. 

Bu sesler yaklaşıyordu. 
Zikrin en bariz surette işitildiği bir 

kap1dan içeriye baktık. 

Dört kadın, !sa tasvirlerinin önünde 
diz çökmüşlerdi. Bu tasvirler, !sayı 
annesinin kucağındayken, sonra muh. 

telü yaşlarda. çocukken, ve nihayet sa. 

kallı ve büyük bir erkekkerı gösteri. 
yordu. 

Birdenb! 'ikkatimi bir şey celb. 
etti. Resim: rJen biri, bizim Osmana 
o kadar benziyordu ki .. 

Zikreden rahibelerden biri §Öyle bir 
duaya başladı : 

- Ey tsa! Bizim nikahlrmız, koca. 
mız olan tsa: Bire yalnız ahrette mi 

kendini göstereceksin?.. Halbuki en 
sevgili kullarına dünyada da görünür, 
onlan vusletine nail edermişsin ! .. 

Aman ey !sat.. Görlln bize? .. 
Osman, suratını buruı.ıturdu: 
- Lala! 
- Efendim? • 

- Demin bahçede gördüğümüz 
bekçi kadın bize ne demişti! Bu bina. 

nın genç kızlarla meskun olduğunu 

söylememiş miydi? 

- Hayır evladım, aklında yanlış 
kalmış. "Sağdaki binada ihtiyar ka. 

dınlar oturuyor. Orta da rahibeler, 
solda henüz rahibe olmamış genç kız. 
lar! demişti. 

Osman: 

- Öyleyse yanlış gelmişiz! Gidelim 
buradan: - dedi. 

- Peki, nasıl istersen .. 
Tam dönecektik ki, birdenbire, ses. 

ler yükseldi: 
- tsa: Isa! !sa! .. 
İhtiyar rahibeler, büyük bir coşkun. 

lukla üzerimi~ doğru atılıyorlardı. 
Bizi görmüşlerdi. Çocuğu da 1saya 
benzctmi§lerdi, belli.. Ömürlerinde bu 
bina içinde bir tek yabancı, balıusus 

erkek görmedikleri için bizim burada 

butunuşwnuzu bir mucizeye hamlet. 

mi§lerdl. 

- lsaI İsa! lsa! •• 

Hiçbir şeyden korkmadığını denizde 

ve karada gösterdiği harıkulade cesa. 

retlerle isbat etmiş olan Osmancık, 
yamyam gibi üzerine yilrüyen gözleri 

dönmÜ§ bu koca karılar karşısında 

ister istemez geriledi. Duvara abandı. 

- Durun! .. Yaklaşmayın! ... dedi. 
Of! 

Aman Allah .• 
Koca karılarda hayli müstekreh 

§eylerdi.. Dişleri dökülmüş, çenelerin
den tek tek ve sert kıllar sarkmış .. 
Yüzleri sütlaç gibi.. İhtirasla ileri 
uzanan ellerinden damarlar bırtlamış .. 

Haber, okuyuculan araamda bir 
fıkra mUnbakÜı açmıotır. Genden. 
lecek fıkraların kıa& ve hiç olmazsa 
az ı,ıuımıo olmam llzmıdır. 

Fılcralar, genderenlerln imzaları 

yahut mll!tear adlarile ne§l'edllecek 
ve her ay o ay içinde çıkacaklann 

en iyilerinden beolne muhtelif ve kıy. 
metil hediyeler verilecekUr . 
Bize bildiğiniz güzel fıkraları 

cönderiniz. 
Sa~ır buymaz 

uydurur 
Sağır adamın biri hastanede, hasta 

olan bir arkadaşını ziyarete gider. Yol
da giderken başka bir arkadaşına rast 

gelir 
- Yahu, der, ben falanı ziyarete gi -

diyorum. Fakat nasıl anlaşacağız. Ma -
}(im ya, kulaklarım işitmez. Nasıl konU
ıabilirim?. 

- Canım ondan kolayı ne var? Has
taya sorarsın: "Nasılsın? İyi misin?,, 
diye. O da tabii "Eh iyiyim!., diye -
cektir. "Ne ilaçlar alıyorsun? Hangi 
doktor bakıyor?,, gibi suallerin ceap • 
lanna kal'§ı11k verir ve şifalar temenni 
edip çıkarsın. 

Sağır hastaya gider: 
- Nasılsın ya hu, iyi misin'! 
- Çok fenayım. 
- Oh, oh, oh .. Ne ilaçlar içiyorsun. 
- Zehir içiyorum, zehir! .. 
- Şifadır, §ifa 1 Hangi doktor bakı • 

yor?. 
- Bugünlerde Azrail bakıyor .. 
- üstait doktordur, der ve çıkar. 

B. A. A. 
Pazarlık 

Adamın biri, başka bir mahalleye 
nakledeceğiden eşyalarını taşıtmak 

için çarşıdan bir hamal getirmiş. Eşya -
ları göstererek kaç kuruşa ta,Şıyacağmı 
sormuş. 

Hamal - Sizin için üç liraya taşı • 
nm. 

- Canım taşıacağm ne kadar eşya 

ki bu kadar para istiyorsun? 
- Daha ne olsun ayım. Sandık man. 

dık, dolap molap, bakır makır, kanape 
manape ... 

Adam, hamalın bu kalabalık sözlerine 
kar!).': 

- Peki öylese, sandığı bırak mandı. 
ğı götür. Dolap kalsın molabı götür. 
Bakırı bırak makm götür. Kanapeyi 
bırak manapeyi götür, demiş. 

F. Kınt 
Şerbet 

Bir toplantıda acemin birine şerbet 
ikram etmişler: 

- Men şerbet içmenen, diye reddet. 
miş. Sebebini sormuşlar: 

- Anın evveli (şer) aharı (bet), 
men anı i~menem, demi§. 

Tevfik Tan 

Koca karılar verilen emri uluhiyet. 
ten geliyor sanıp durdular. 

Fakat hala, sarhoşçasma bir huşu 
ile tekrarlıyorlardı: 

- lsa! !sa! !sa! .. 

.Muhteris koca karılar da ama çirikn 
şeyler oluyor hani .. Hatta ibadet halin 
de olsalar bile .. Osman, nefretle: 

- Susun! _ dedi. 
Titriyerek, hayran hayran, Osmana 

bakıyorlardı. Aldanmalarını teşdit 
eden şeyi anlıyordum. 

Kılıklarnnız Giridlilcrin giydiği 
yerli kılıklar değiJdi. Arap memleket. 
lerine gitmek üzere yola çıktığımız 

için sırtimıza da ona göre elbiseler 
giymiştik. Bu kılıklar aynı ?.amanda 
Filistinde giyilen kıyafetlerdi. 

(Devamı var) 

Dç Züğürt 
Karınları aç, üç züğürt bir araya ge. 

lerek konupnağa başlamışlar: 
Birincisi - Dünyadaki bJtün altın • 

!ar, elmaslar ve sair kıymetli şeyler be
nim olsa, dünyanın en zengini olurum, 
demiş. 

İkincisi - Dünyada ne kadar su var
aa mürekkep, ne kadar ağaç varsa ka. 
lem, olsa ve bunlar bitinciye kadar 1 
rakamının önün<: konulacak sıfırla elde 
edilecek adet kadar liram olsa ben sen 
den zengin olurdum, demiş. 

Üçüncüsü - Siz her şeyi aldınız, ba. 
na bir şey yatmadı, demiş ve ilave et • 
miş: 

- İkiniz birden ölseniz de mirasınız 
bana kalsa ben daha zengin olurdum 1 .. 

Olcay 
Mademki 

yabancı yok 
İlk defa nöbet bekliyen acemi bir ne

fer kendisine verilen talimata göre 
geçenlere: 

- Kim o?. 
Diye sorar ve bütün geçenlerden de: 
- Yabancı değil 

Cevabını alıyormuş. Bu şekilde ce • 
vap verenler, beş, altı olunca: 

- Mademi burada yabancı adam yok, 
nafile yere ne bekliyeyim ... 

Diye koğuıa dönmüş. 
Nurulah Şengel 

Bu çocuk 
devemidir ki kendi 

kulagını ısırsın 
Hocanın birine iki çocuk gelip biri: 
- Hocafendi ! Bu benim kulağımı 

ısırdı, diye şikayet eder, öteki de: 
- Vallahi ben ısırmadım, kendi ısır· 

dı, diye inkar eder. Hoca biraz düşün -
dükten sonra inkar eden çocuğa: 

- Behey veledizina, bu çocuk deve 
midir ki lcendi kulağını ısırabilsin, de • 
miş. 

lbrahim KORA 
Eşek götürsün 
Bir çapkın delikanlı eşeği ile köyüne 

giden bir köylü kızına: 
- Seni öpeyim de bu öpı:.icüğü sizin 

köydeki sevgilime götür, der. 
Köylü kızı, delikanlıya: 
- Eşek köye daha evvel gidecek, o -

na verin o götürsün, cevabını verir. 
HlLMl 

Ne sana yaradı 
ne.Jbana 

Çapkının b:ri bir şekerci dükkanının 
önünden geçerken bir avuç şeker ~r
pıp savuşmuş. Bakmış ki şekerci, arka.. 
sından koşup geliyor. Hemen şekerleri 
ağzına attığı gibi: 

- İşte, ne sana yaradı. ne bana1 <le -
miş.. lbrahim KORA 
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Bu itibarla, kendine model olarak se. Ve her an ölmek ihtimali içinde yaşa • 
çeceği kimsenin muayyen ~artları dol -
durması icap ediyordu. Cim düşündü ve 
yapması gerek olan işlerin vüs'ati kar~
smda az kalsın teşebWsünden vazgeçe. 
cekti. Bu, hakikaten akıllara hayret ve. 
recek bir iş olacaktı. Acaba tahakkuku
na imkan var nuydı?. 

Cim, hastaneden ayrıldıktan sonra 
Bruklin de doğmuş olduğu odaya gel -
di, oradan, Şikagoda bulunan hususi 
bir polis müessesesine mektup ile ~u va. 
zifeyi verdi: 

"Ben, kalb hastalığına müptela ve 
nerede ise ölmek üzere olan bir adam 
anyorum. Bu adamın muayyen bir va. 
ridatı o!ması, iflerden çekilnÜş bulun -
ınası, muhitinde de namuslu bir adam 

olarak tanınmış olması şarttır. Bundan 
başka, bu adamın yakın bir akrabası 
dahi olmaması l&zımdır. Hatta münzevi 

bir adam olursa, çok memnun olurum. 
Yapacağınız taharriyattan kendisinin 
kat'iyyen haberi olmıyacaktır. Sizden 

istediğim sadece, bu p.rtlan haiz bir a
dam bulmanız ve adresini bana bildir. 
men izdir.,, 

Cim mektupla beraber, bu iş için ve. 
rilmesi lazım ücretin iki mislini de 
gönderdi ve Burton a'dresini verdi. Bir 
hafta sonra rapor gelmeğe başladı. 

Masraf ta gittikçe kabarıyordu . Lıi · 
kin Cim sesini çıkarmadan ödüyor, ra
porlar.dan hiçbiri, kendini tatmin etmi. 

yordu. Nihayet, kırk beş gün kadar 
sonra şöyle bir cevap aldı. 

"Zannedersek aradığınızı bulduk. Bu 
adamın ismi Fransis Karterdir. Kendisi 
halihazırda Siyu Fals ta bir hususi has. 
tl'nede tedavi altındadır. Vaktiyle Sen 
Lui ~hrinin tanmnuş bir müessesesinin 
başında olan bu adam kalbinden musta
riptir ve her an ölüme intizar ediyor. 
Esasen hastalığı yüzünden işten çekil • 

mit istirahat için buraya gelmiştir. As
len Kanadalıdır. Kansı bir çok sene 
evvel ölmü,tür. Çocuğu, dostu yoktur. 
Kimse gidip kendisini yoklemamakta • 
<hr. Miıter Karterin 200,000 dolar ka-

<l h ~ . d Bir an evve1 ar ta sı servetı var ır. . 
. l ek dad z· .., .. ahın kRn81' • a m arzusun ır. ır •. , " 
. .. b' d yanmış olan hne gor ,e ır yangın a 

k "t k' d" ada iltihak edecek-ansına, o e ı uny 
tir.,, 

Bu rapora. Mister Kart~.r .~akkmd~ 
toplanmış olan diğer bir suru hususı 
malumat ilave edilmiıti. 

Cim derhal kalktı, trene bindi ve Si -
yu Fals şehrine .giderek bir otele indi. 
Ertesi gün, bir otomobile binerek hasta.. 
ı:eye gitti ve Mister Karterle görüşmek 
ıstediğini bildirdi. Onu bir intizar salo
; una aldılar. Bcklemeğe başladı. 

Cim beklerken, büyük bir merak için 
de idi. Karter, verilen izahata göre onun 
benzemek için aradığı modeldi. Lakin 
lıu adam ne biçim bir adamdı? Kapı a. 
çıldı ve Fransis }{arter içeri girdi. Cim 

bütün dikkatiyle ona bakıyordu. Bu, 

kibar halli, solgun yüzlü. siyah saçlı. 
mavi gözlü. yakışıklı bir adamdı. Cim 
den biraz .daha yaşlı, fakat daha ince 
görünüyordu. Burnu muntazam ve düz, 
<.iudaklarının çizgileri biraz fazla sarih, 
Cl'nesi Cin·• .. ; inden daha az azimkar, 

alnı açıktı. Cim içinden: 
- c.:ızel adam, benden daha iyi. 

Diye düşündü. Mister Karter odada 
Cimden başka birisini görme.diği için: 
- Beni, diye s-ordu, siz mi istetti • . ., 

nız. 

- Evet .. 
- Ne istiyorsunuz?. 

Sesi de güzeldi. Ahenkli idi. Ciır ce· 
vap verdi: 

- Sizi tamamen huıusi bir iş için 
göfmeğe geldim. 

- Buyurunuz, oturunuz. Y dimz ~u. 

ııu haber vereyim ki. eğer bir şey sat -
mak arzusunda iseniz, haberiniz olsun 

1 
ki boşuna zahm:t etmiş oluyorsunuz. 
!Artık hiç bir i~le me"gul olmuyorum. 

clığımı da biliyorsunuz. 
Bu sözler, Cimin işini kolaylaştınyor-

1 au. 
- Mister Karter. dedi, siz uzun .z:a. 

ınandanberi birisini arıyorsunuz, değ'.l 
. ) 

mı . . 
- Ne demek istiyorsunuz? ? 
- Yani, kııkardeşinizle çocuğunuzu 

arıyorsunuz. Bundan on sene evvel or· 
tadan kayboldular. değil mi? 

- Benim hususi işlerimle ne hakla 

uğraşıyorsunuz?. 
- Sinirlenmeyiniz ve sükunet bulu. 

nuz Mister Karter Çok sevdiğiniz hem· 
şireniz, vaktiyle, çılgınlık denilen bir 
harekette bulunmuştu. Bu çılgınlık ne. 
ticesi bir çocuğu oldu. Çocuğun babası, 
ona ismini vermeğe vakit bulmadan öl· 
dürüldü. Siz, ona karşı haşin davrandı .. 
nız. Kendisine yardım edebilecek yega· 
ne adam siz olduğunuz hale, ondan bu 
çocuğunu terketmesini istediniz. O, razı 
olmadı. Çocuğu ile bera't>er kaçtı. Siz 
de o günclenberi kendisini arıyorsunuz. 

Mister Karter, titriyen bir sesle sor .. 
du: 

- Kimsiniz ve ne hakla .. 
- Sizinkinden daha müşk•:il bir va -

ziyette bulunan bir adam sıfatiyle ve o 
hakla görüşüyorum. Mister Karter ve 
sizden yardım istiyorum. Kızkarde • 
~inizle çocuğunu bulmak ve onlara yar
dım etmek istiyorsunuz, değil mi?. 

- Naktcn yardım zannedersem?. 

- Evet. 
- Hesaplarınıza göre, emlakiniz 

250.000 dolar kadar ediyor, değil mi? 

- Evet ... Amma .... 
- Durunuz. -a~c-el'e-e-:-tm-e-,,yinız. ger 

emlakinizi bugün satıp nakte tahvil et. 
mek isterseniz elinize ne geçer? 

- Her halde kıymetlerinin beşte biri 

ancak .. 
_ Başka varisiniz de yok .. Bu serve· 

tinizi, bulundukları dakikada kendileri. 
ne verilmek Uzcre kızkardeşinizle oğlu· 
na vasiyet ettiniz. Gayet tabii olarak, 
onlann bulunmamak ihtimali de var. 
Siz öldükten sonra, sizin namınıza on • 
tarı aramakta devam edecek olanlar, 
her halde sizin kadar alaka ve ciddiyt"tle 
bu işi takip edecek değ:llcrdir. Her hal
ele istikbalden pek ümidiniz yok, değil .. , 
mı .. 

- Ne diye beni ink;sara sevketmck 
• • ? 
ıstıyorsunuz.. . 

- Çünkü size yapılacak teklifim var 
Mister Karter. Ben sizden, emlakinizi 
200.000 dolara satın almağa geldim. 

-Ee?. 
- Evet, ciddi söylüyorum. Bu para.. 

vı kabul edebilirsiniz. Ve Jstelik, san -
ki kendi ailem efradı imi~ gibi onları 
arayacağımı da vadediyorum. 

- 1nanamıyacağım geliyor .. Hayır, 
bu kadar saadeti tasavvur edemiyorum. 
Bu olamaz .. İmkan yok .. Hem niçin be. 
nimle bu kadar alakadarsınız? Ne diye 
bunu yapacaksınız?. 

- Çünkü s:ze ihtiyacım var . 
- Yal .. Nedir mesele. anlatınız Ben· 

den ne istiyorsunuz?. 

- Sizden, artık size lüzumu olmıyan 
bir şeyi istiyorum, Mister Karleı. ~iz;. 
den istediğim şey mazinizdir, hayatı -
nız, hatıralarınız ve isminiz. Sizden hü. 

viyetinizi istiyorum. 
- Hasta mısınız siz, yoksa deli mi? 
- Hayatımda şu dakikada olduğu 

kadar kendimi ~uuru ve sıhhati yetinde 
hissetmedim :M ister Karter. Şimdi, ne 
sebepten hüviyetinizi istediğimi söyli • 
yeceğim. Muhtelif vasıtalarla yaptırdı.. 
ğım araştırmalar neticesinde söyliyebi • 
lirim ki, siz, dünyada bana yardım ede. 
bilecek yegane adamsınız. 

Karter yüzünde bir memnuniyet ve 
gözlerinde bir parlaklık oldu. Y ekna • 
sak ge~en hasra hayc.hnua k:mse ken -
disiyle meşgul olmuyordu. Canı sıkılı .. 
\·ordu. N'hayet işte bir hadise oluyordu. 
Hem de garip ve esrarengiz bir harlise. 

( De1:amı tıar) 
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Herkes hatip 
olabilir, fakat ... 

Hayatta ·muvaf 
ol anın you 

vazgeçme ilir Tenkitt.en 
Esash ve metot dahilinde 

ciddi çahşmak şartile 
~ Çevnıren : Ertuğrul llluhsi11 - Tavsiyeler-

OKTA 68: - :\lf!:C.\l. \ , 1. Tl ~RF.\'F. 
l ÇALI., iNiZ .. 

it ;er Usanın bU.}111< bir kuımı, tas\1r edici 
bıe ıneıerte kurulmuştur. Eğer biz herhangi 

t ıı~ft-

uymıyan bfr gaye peşinde dola,şır. Kendisine; 
hiçbir zaınan mu\'ııffaklyetle taklit ed~ılyc
cejtl, bir hatibi numune olarak intihap eder. 

l ler bitaraf insan kabule mecburdur 
ki Amerikalılar, hiç olmazsa pratik 
muvaffakıyet hususunda, Avrupa· 
lılardan listündür. Bize öyle gelir ki 
Amerikalılar sanki fizden daha ke· 
sif bir hayat yaşarlar, bizden daha 
geniş ölçüde faaliyette bulunurlar. 

ı,te ho~ gitmek için tav
siye edilen altı çare: 

1 - Sevimli olunuz. Ken
dinizi unutunuz. Batkaları· 
m dütününüz. 

llı ~·ın §lir ve nesrlndeki tasvir edici ke 

111 
elerı tetkik etmezsek o lisanın lnceliklerı. 

rı:e karal<terint iyice anlayamayız. MesclA 1 

Ilı lı tczgAhlan ı dediğimiz zaman bu ke:ı
cu~ elle halı dokuyan bir ı;ok kadınların, ço
tll !arın çalı§tığı bir yeri. hattA bu 
l' rı !abril-:a. dediğimiz makinelerle dolu bir 
ti Crf hatırlatmıyor mıı, onu gözUmUzUn önUn 
tıe hcıncn canlımdınmyor ınu" ıTerblyel ke 
t ıneııı herhangi bir mahlilkun °ruhun11 alarak 
l~enırnuı ve inkişaf ettirmeyi hatıra ge-
tnı Yor ınu? 

<! a1z. lisanın bu tasvir edici canlı ku<lretın· 
it rı hiçbir zaman müstağni kalamayız. Ve 
<U atmamıza da bir sebep yoktur. Blll\lds k"n 

Bu hata; birçok genç mUptedl'erln, kendi 
lslldatıarım hakir göı·mclcrlne sebebiyet ver 
ınlştlr. Ayni zamanda hatibin ceuretlnl kıra 
ral< muvaffak olmasına da mani olmuştur. 

Jı'akat bir "Cariyle,. hiç bir zaman bir 
"Tennyson., ve bir (Tennysonı biç bir 
zaman (Cariyle) olamaz. Köpek bir ağaca 
tırmanmadığı gibi kedi de havlayamaz. Her 
ranlı mahlukun kendisine mahsuıı bir istida 
dı \'ardır. \'e muvat."aklyeUnl bu istidadı ta. 
bll yolunılR lnkl~af ettirmekle temin eder. 

Onun için konu:ma Uslilbumuzu lnklşaC 

Muvaffakıyetlerinin sırrı arana· 
bilir. Bana öyle geliyor ki onların 
kuvvetini teskil eden hususiyetler· 
den ibri yap~ıklan işe biiti.in benlik
lerini vermekleridir. Onlarda ikinci 
meslek yoktur. 
Ticaret, mühendis, maliyeci., öğret· 

men, gazeteci ancak ticaretlerini, 
fenlerini, mali;elerini, öğretimlerin,i 
sansasyonel makale mevzularını dü· 
şünürler; çalışmc..l saatlerinde oldu~u 

rnızc ma+ısus tas\'ir edlcl kellmclPr bulm1tk 
~ofundaki lstıusdrmııı inki§af cttırmelfylz. , 

1 
u da tas,ir e<llci kelimelerle dolu manzum<' 
erı Çok okumakla kabildir. 

ettirirken p k be,!\'endl~lniz bir hatibi taklit 
edeceğinize, kendi hususiyet ve lstldadtnızı 
nazarı itibara almalısınız. Umumiyetle Uııl<lp 
hakkında şunları aö) !emek isterim: 

ı.~e,·kalAdelllt yapnıaya kıı:kmadan orij. , 
nnl olunuz. l'.i:entll Uslübunu:ı:u lnl•l,n.t ettir· 
meye ve UslOp ımsurıarını mUınkUn olduğu 

kadar istirahat ve eğlence saatlerın 
de de bunu düşünürler; rüyalarında 
bunu güriirler: meslekleri biitün ha
yatlarıdır. Yani, onlar, profesyonel 

l!UyUk nutukların hemen hepstnln nlhaye 
;:nı bö~ıe mecaz \'e lstlarelerle, tasvir edici 
cUrneıcrle dolu cUnı leler teşkil eder. 

l.!oyd George•un nutuklarının ~oğunda bu 
\ardır. Meseli\: CBu Kanadalınm hareketini· 
il ' arp kayalıklı da~lar kopııp OkyanuM dC· 
U:ıceye kadar unutmıyacağız: ... ) BUyUk A· 

lllerikalt hatip Bryanı meşhur eden nutl<n 
n11n, hitabet ı;anaUnclıı ~aheser addedilecek 
80rıu §Öyledir: (Bu clıkenll tacı l§çllerln a!· 
t!ızıa bastırmaym:z. tnııımlığı altındnn yapıl· 
llıl§ blr çarmıha germeyiniz). Ve John Brfght 
lünnı. muharebesi, csna.."imda bir nutkunu ŞJJ 
ke1tınelctle blllrm..ştı: (ÖlUm remi; ınemlc• 
kettn 0.Stünde o kadar yakından uçtu kf A· 
deta kanatıarı:ıın acsir,I ı!uyduk. 

OKTA 69: - lltirnh, mec,at: ve lıtlarrJ 1 
basıt bir cıcy aıılatm:ıl• için değil ımcak kın 
'et a.1m31,, te;olr hımkınnk için kollanmıL 

Eğer dinleyicilere saıJo bir §eY anlatma!: , 

\ııı ' idi: ek ç n eöa ııöylıyorımnı:t 
·~ıııı ıı~k. ııllıısUz, §akasız, mizahsız, isUarc 
, \·e fıkrnsız söyle)1nlz. Fakat fikre ltu\• 
et,. k r erme \'e onu dınlr.ylcllerJn ruhuna de· 

lttııı tlzgU rlo haJ,ketrnek latlyorııanız o za· 
ı..aıı mizah ve l:ıtlsrcyl en zengin rnlkyastn 

1 
"'Ullanmııya me,.bursunuz. 

'l"~·ır edici lıellmeler, mecaz, klııayl', nı • 
;:ıı bır fikri csnlnnclırmanıza yardım et1er. 1 

lllllar ıılze: mUballlğa etmenize vo fikı n ıı 
dl~er flkirlcrln fevkine ;>ilkseltmenlze me} • 
dan 'erir. 

b Sazı tesirli nutuklar sadece: dalma yeni 
1r ışrk altında gösterilen ve dalma zlkredi· 

1t.tı bir tek fikirden mürekkeptir. Dlnleyicile 
?'in adedi çoğaldıkçll bu tarzdald nutukların 
tesiri o nisbctte artar. 

llAdlseler mahduttur. l<"akat mizah \'e istı 
llrenJn hududu yoktur. Onun için bir nutuk 
btçbır zaman hatırdan çıkmıyacak derecede 
ıtılzab \'e hayalle zcnginle~tırlleblllr ve .sueıe 

1 
llebfıır. 

Bunda bir tek tehlike vardır. O da hAdisP. 
hududunu qmaktır. Bu bent: mizah ve tas· 
\frlerıe tqıntmarualıdır. Zira muhakkak r. 
lan fU ki htıdlae çok kıymetli bir tablodur. 
lfayat \'e mizah onun çerçe\'esldir. 

~·OKTA 70: - f:ğı•r bir fikri kelime ~ l'rl. 
ile Tiık'aJ la o) ıı~·rblllreenlı; daha 1.) ı olur. 

Dinleyiciler, s6z ı;l)yllyen adamın bir ıey 
Yaptığını g6rmeyl se\erler. Halk söylenen 
tlUUtu Adeta gözüyle görmeyi de se,•er. 

Göz ve kulııklıı ayni zamanda beyine giren 
btr liklr lkl kat tc.'lirll olur. Henry Wrd 
l!eeeher zencilerin esareti aleyhindeki me, 
lıur nutkunu söylerken sahnede kaçak bir 
~el kızını yanına almıştı. nu kızın boynun 
ela a~ bir zincir vardı. Bcecher nııtluınun 
Sonunda: (Biz şimdi lıu zinciri zavallı ktzca
~ın boynuna perçlnllycllm mi, yoksa sökUp 
8laıım mı?) diye bağırdı. üç bin 11es fsökUp 
•taıım •• s6ltUp atalım) dıye çınlo.dı. neecher 
tlrıcırt kızın boynundan l'lllkilp havayR kaldır 
c!ı, ,., fırlatıp yere attı. Bıı, bır elektrık gllıl I 
t slr etti. I 

lierbo.ldo dlnleylcllerln!ı:ln adedi çoksa ve 
l!}z onJıırı coşturmak lsUyorsanız muhakkRlt 
bır şey göstermeli veya bir hareltet yapmalı 
ısı:ı 1,._ 

B "~oıt ldnuıeler ltulaklarile btr şcy işitme!: 
ten ziyade gozlerlle bir şey görU:forse daha 
f11.2ıa harekete {;'Cllrler. Ve gördUklt!rl şeyle• 
ti ı~ıttıklcrlnden daha uzun zaman hatırla· 
rıncıa tutarlar. 

'l<:ğer s!z bir defa cördUğUnUz tlyat~o plve 
Alrıi h:ıt:rlıımnk isterseniz, artl~Un ne söyle 
d l;inden ziyade ne yapbğını kolaylıklR gc • 
l':UnUzun önUne gct.ıreblllrslnlz. 

Onun ı,.ın: kt\~I rlerel'edP. usta ve nefsinize l 
ltırnadınız olduktan ııonra, nulkunuza bir de 
hıı.rcl~et ,.e v:ılı:a , r 'b llr11lnlz .• Bir \'aka lı!r 
c:1! ' d n d h. • -ı'l rdi--1 ve dnha t"slrll 'r 

Us up 

~adar tashih etmeye çalı§ınız:. nunu takip ~ 
den ı;ayCalardıı gl:h'eeeğlniz vcçhlle on dörtten 
!azla konuşma usıobu vardır. Bu Uslôpların 
hepsi d,. tekeııımm ettirilmek \'e tashih edil· 
nıelt ihtiyacındadır. 

r-.'Oii'f.\ ;2: Çt>ncb:u ti~Clbu. 
Bu Uslupta berşey nutkun stıratll akı§ına 

fcoJa edilir. Ekseriya fikirler, hazırlık ,.e hatt4 
l'llln dahi ihmal edilir. Çenebazlık öğrenll 
mez, bazı insan doğu§t&n öyledir. Hergtınku 
mUkAlemelerlnln .sUratle akıp gidişine hAkim 
cllrlrr. Bunlar herhangi bir mc,·zu llzerine \'e 
istediğiniz anda. hiçbir kelime aramak lhtl 
yacı duymadan konuşabilirler. 

Bıı lmnu,ma tiplerini bilhassa lrlandRda 
\'ıı.les'de, FransRda ve Amcrıl>ad& buıu. 

ruz. lngllterecle, İskoçyada ve Alm&nyada 

ı ınlara hemen hemen pek az tesadUf edilir. 

Çt'nebazlık htç bir zanıan ve hiçbir surcue 

7~~rarlı bir ~ey değildir. Böylelikle bazı kimse 

ırr, rahip, amele reisi, yahut bn)1lk bir :ıııya 

ııl olmu§lardır. Çenebazlık: haklld hitabetin 

yerini tutan en çok ve en yaytlmıı sahte bir 

\'asıtadır. 

çenebaz adam: her§eye rağmen kolay söz 

Böylemekte ustadır. Eğer bu ustalıkla dU~Un 

celerlnl inkişaf ettırırııe \'P. mevıuunu çabuk 

konuşınaslle birleştirerek lekemmuı etUrebl 

llrRe o zaman neııllnln hakiki bir hatibi, ' bir 

hllkumet adamı ,·e bir önderi olRbillr. 

ISOK'fA iS: Çekingen UalOp ... 

Ru tıslOuba toık sık tesadüf edlldltf gibi 

sinirli heveskArl da zaten bu Ushlp eh·erir. ı 
llattO. mukaye&e edlllr&e çeklngenlltln yanın 
da çenebazlık haldld hatiplik gibi gözUkUr. 

ÇPklngen bir hııtlP duraklar, boğazı gıcık· 

lanır, bir barJak eu içer ve eanki her krr. 

meyi &ğnyla doı::uruyormu, &ibl, kekeleme 

)~ devıı.m ,,Jer. BU adam, hatlNtk bakımın 

ılan, bir tutanı caı!.sir.llktır. 

Her cUmleıd k~uda bir manııı rlbldir. 

MreelA. oöyle ~lllt: (Sayın bayantarM. ba)v 

tar •.. eeh .. sıze ve eeh .. , bUtUn ı;ehlr halkına .. 
eeh teşekkilr etnıek .•. ve gösterdikleri ce .. eeh 
seyden dolayı.,, kendilerine .. , §ey etmeyi eP .. 
~lr , azt!e .. ve bir. borç bilirim. ı 

Böyle konuşan biç bir kimse, bu çcklnı;en 
lit!'lnl tedavi etnıeden, hıı.l~ın huzuruna çıka 
rak söz ııöyJemek cesaretını asla 1töstermc• 

mclldır. Böyle konuşmak yalnız hatalı değil. 
ayni zamanda çirkin ve l~rençtır. Bu çekin 
gentlk; yüksel< eesle okumakla, kUçUk ve kı 
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cUmlc kullanmakla ve bu kitapta gösteri 

len tecrUbelerl tekrarlamakla ve dalma kUV 

vı•tll, ifadeli konuemaya alışmakla teda\i e-

dilebilir • 
NOKTA H: - Ölünmek UalQbu .• 
nu UslQbun tesirli olduğu lnkAr edilemez. 

ı,;llnkü bu u~ıop lılr çok kimseleri mensup ol , 
ouklan fırkrJarm ba'jma geçirmiştir. BU U• • 

1 IOp bir çoklarını İngiliz kabinesine ı;etlrmlş, 
Amerika reisicumhuruna Beyaz e\'e varıın yo 
ıu açmıştır. Mademki biz hMl11elerle hUkUm 

veriyoruz. Şu halde MkimlyeU ele geçirmek 
için yapılan mllca.deledc övUnmek Uslubunun 
hlt;blr zaman clddı bir naklsıı olmadığını tas 
dil< etnıellyiz; batt4 çok defa böyle övünerek 
,,.uksckteD konu~an adamı kUtle kendisine 
Önder etmiştir. 

Halk, böyle mUbaJtLğa ile Ö\1lnrne;>1. ken· 
dınl methetmeyl mertlik nişanesi addeder. 
B•ı da bir öndl'rin en tabii \'as!ıdır. 

Fakat pratik ai~·a.'IPt noktasından, bu ,ılll• 

retle ll<tıdar mrvkline ylikaelmektense dahn 
1 

ıı.z mll<yn'!tn mııYaffaklyetıe ikUfıı etmek 1 
t1nlln 1) lcllr. 

Büyl'" 3 llkseltten l\tarak ltonu~ınayn ı ani 
o'nıalı ltr. IBenlml demektensr. (hi:ı:lm) dc· 1 
ınck \C ıocnl ucmcktemıe (blzı d,.nıel; mr. 1 
reccahtır. 1 

N oı.T' 71: -- !\unu m.1 [l•.lflbunuzu ken. I 
<]• 

' 1 ff!ftt Vfl m:ıl:saJrnn:.1 görP. lnJ,l!!nf r.ttlrf 
hl:r. 

Genç bir hatip kcndUıinc hiçbir surette 

Halk bir hatibi nlkışlıtr ve hürmet erler, ı 
fakııt uaiml hUrmetim kRzanmanın alkt§ top 

sahada, sanatkarların sanatlarına kar 
şı düşkünlüklerini haizdirler. 

Her halde, onlar nezaket ve mu
aşeret kanunlarım keşfetmek işiyle 
meşguldürler, Vı! metodik zihniyet· 
leriyle bunu kitap haline koymayı 
bilmişle~ir. Amerika'da büyük bir 
muvaffakiyct k<ızanmış ve çok alaka 
uyandırmış olan "dost edinmek ve 
insanlar üzerinde niifuz kazanmak 
için neler yapmalıdır? .. Başlıklı ki
tap da bunlardan biridir. 

Evet dostluk ve nüfuz nasıl kaza 
nılır? Dalc Carnegie kendileri için 
yazdığı bu kitapta iş adamlarına u 
cevabı \•eriyor: .. Biraz nezd:et ve se 
vimli olmak için biraz gayret saye
sinde ... 

"Bal toplnmak İstiyorsanız, işe 
arı kovanını sarsmakla gırışmeyi
niz ! .. kitabının başına koyduğu tav· 
ı;İye budur. Benzerlerinizden bir şey 
elde etmek istiyorsanız, evvela onla
ra mülayemetle muamele ediniz, ya
ni hoşlarına gitmeyi biliniz. 

Oiinya dünya olalı hoşa gitmek ça 
releri değişmiş değildir, insan biati 
da değişmiş olınadığmı gibi Omiros' 
un kahramanlarında biz kendimizi 
buluyoruz. Dale Carnegie bir psiko
logdan. bir ahlakçıdan başka bir 
:ıey değildir. Fakat insanların adet 
ve ananeleri iizerinde yaptığı miisa 
hedelcrden pratik neticeler çıbr~a 
sını bilen bir ahlakçı. 

Muharririn hoşa gitmek iste. 
yen insanlara yaptığı ilk pıatik tav
siye nedir? 

Bu ta,·siye: başkalarını tenkid 
etmekten cekinmektir. Muharrir bt . 
nu kitabında birçck defalar tekrnrl~
maktadır. 

T enkid onu yapana zarar \'erir 
çünkü tenkid edilen kimsenin dost!~ 
ğunu kaybettirir. Bundan başka 
lüzumsuzdur da. f ncıanların kend· 
haklarm~aki .kanaatleri tepkid yo~ 
luyla tadı] edilemez. Diğer tarafta 
b. . n 
ır ınsan ne yapar.sa yapsın, yaptı· 

ğm~a haklı olduğuna kanidir. Car· 
ne~ıe bu hususta güzel misaller zik· 
redıyor: 

Grovele~ son yıllarda Amerika· 
da şenaatlerıni icra eden canilerin 
en tehlikelilerinden biriydi. Onu 
yakalamak için mitralyözler \'e göz 
yasartıcı bombalarfo mikehhez elli 
polis icap etmişti. Bu adam bir hiç 

lamaktan daha mUhlm oldugıınu unutmama
lıdır. 

1\0KTA 7.>: - Monoton il IQp. 
Du Uslôp o kadar çok Imllanılıyor ki bfr 

az tenkit edilmesi lAzımdır. Bu llslQp (kuh 
vetslz konuşmak> demektir. Ekseriya bu ü~ 
IOp cansız, ihtirassız mlznc;lara delıUet eder. 
Bu Us!Qpla ltonuşmnk aleltlde meclisi idare 
toplantılarmdn şayanı arzudur ama umumi 
hııll< toplantılarında Uı.mıımııe te"lrslzdlr. 
NOl~TA ifi: - Ağır ilslup. 
Bıı Uıılfıp. içinde hiç rğ'endlrici unsur lm· 

lmımı)'t'", :o~r ''C rıı•mftnc konuşmak d yı-
tı .tcrillr. Cilmlclcr ıımuml)r.tle U:!:un \'e bir 

takım muay)en m:ı. !delere ayrJlmıştır. Çok 
az tsUarc ve me az lmll:ınılır, ve hl~ tnsvlr1 
bir kelime yoktur. 

(Devamı cumartesi) 

2 - Ho~ gitmenin ikinci 
ç.aresi, ilk görüımede iyi bir 
intiba bıralanaktır, bunw1 
için de tebessüm etmesini bil 
mek lazımdır. 

3 - Tesadüf etmeniz 
muhtemel olan kimselerin 
ad ve soyadl:ınru hatmmzda 
tulun, 

4 - Muhavereniz entere· 
san olmalı. Bunu elde etmek 
için usul basittir: Susmasını, 
yani bekl"mesini biliniz; mu 
hatabmızm sözleriyle alaka· 
dar olunuz. 

5 - Herkese ho~lanclığı 
mevzulardan bahis açınız. 

6 - Ba~kalannm kendile
rine itimat hislerini takviye 
ediniz. ''Bir adama kendisin· 
den bahsediniz, sizi saatler
rn dinlpre ... ektir .... 

yüzi.inden adam öldürmektedir. Oto. 
mobilini durdurduğu bir gün bir po· 
lis memuru yaklaşarak vesikasını 
soruyor. Crovley tabancasını çıkara· 
rak bir kelime söylemeden onu öldü 
rüyor. 

Bu cani ölüm cezasına çarpıl· 
dıktan sonra elektrikli sandalyaya 
götürülürken şunları söylemiştir: 

-Meşru müdafaa için yaptığım 
hareketlerden dolayı bana bunu reva 
görüyorlar 1 

Şöhreti denizleri aşmış olan meş
hur gangster, Al Kapone, gazeteci
lere şunları söylüyordu: 

- Hayatımın en iyi senelerini 
insanlara en ince zevkleri temine, 
onları eğlendirmiye hasrettim. Mü
kafatım ne oldu~ Kiifiirlcr ve kova· 
lanan bir adam ... 

Diğer meşhur gangster Dusch 
Schlutı:.'de kendisiyle miilakat yap· 
mıya gelmiş bir gazete muhbiripe, 
kendisini anlaşılmamış bir hayırsse· 
ver telaki ettiğini söyli.iyordu. 

Herkes tarafından mütefiknn 
itham edilen bu korkunç caniler bi· 
le. kendilerinin haklı olduklnrma ka· 
ni olurlarsa, sizin ve b,.ninı gibi şe
refli bir insana, yanlış bir harekette 
bulunmuş olduğumuzu kabul ettir· 
mek mümkün miidür~ Bilakis. o, ba 
şınn gelen felaketlerden dolEtyı, ken· 
disi miistesna. biitiin dünyayı itham 
etmek temayiilündedir. 

Dnhası var. Bir hiiküm venne· 
den ünce, aynı şartlar altında ten· 
kit edilen kimse gibi hare.ket edip et
mi\ e"cğini insan kendi kendine sor
malıdır. 

Bu münasebetle. Carnegie bir 
ua~!<a hikaye anlatryuı. 

Şimallilerle cenuplular arasında 
yapılmış meşhur harplerin kati ne· 
ticl"~İni verebilecek olan Cettysburg 
muh_arc?esi, i.iç temmuz 1863 de, şi
mallılerm şefi olan general Mcade 
tarafından kazanılmıştı. Cenuplula
rm kuvvetlerine kumanda eden ge
neral Lee, Potmac'a doğru çekildi, 
nehri takip edenlerle kendi arasına 
koymak istiyordu. Fakat müthiş 
yağmurlar nehri kabartmıştı. Ve ge· 
neral Lce suyu geçemedi. Ordusu iki 
ateş arasında kalmıştı. Cumhur rei
si Lincoln bunun farkına vardı ,.e 
general Meade'e bir dakika kavbet
meden taarruz etmesini em.retti. 
l) iişmnn ellerindeydi. 

General l\1eade itaat elmiş olsay 
dı, lıarp daha iki ~ene uz!yacak yer
de, o zaman bitmiş olacaktı. Fakat 
genernl Meade emri infaz etmedi. 

te_reddtit etti, bir harp şurası toplardı 
Nıhayet taarruza knrar verdiği za· 
man, sular açılmıştı; cenuplu gene
ral, Potam::ıc'r geçti ve kendini kur· 
tardı. 

1 i~1coln ·un hidde-ti tasavvur olu
nabilir. O zaman general Meade'c 
bir serzeniş ·'-•ktubu yazdı. Bu mck 
tup en itidalli bir ifade ile yazılmış· 
tı. 'Aziz generalim., diye başlıyordu 
ve ihtiva ettiği en ağır satırlar şu11• 
lardı: "'Mükemmel bir fırsat kaçırdı
nız ve bundan son derece müteessir 
olduğumu görüyorsunuz.,. 

Fakat bu mektup, ölümünden 
sonra. cumhur reisinin metruk evra
kı arasında bulundu. En sevdiği 
me.sele: Muahaze edilmek istemiyor 
~anız. muahaze etmeyiniz., olan Lin 
coln, hiç şüphesiz bir masa başında 
rahat otururken tenkit etmenin ko
lay olduğunu düşiinmiişti.i. Mende 
~i~i, harp meydanında yara1ılar ve 
oluler arasında bulunsaydı belki ta
arruz etmek cesaretini o da kendin
de hulamıyacaktr. Esasen olan olmuş 
tu. Tenkitler bunu tamir ctmi 'ecek
ti-_ ~lektubu bu sebeple gönderme· 
ınıştı. 

Carngic diyor ki: 
Çocuklarımızın, dostlarımızın, 

memurlarımızın vücutlnrmı bcslivo· 
ruz, fak at onların kendilerine olan 
hi.irmetlerini besledığimiz pek nadir 
dir.,, 

l\laiyctinizdekilerin size iyi hiz
met etmelerini istiyoruz, onların gör 
cliikleri işi takdirle anınız. Bir de şu: 
bir kimseden bir §"'Yelde etmek ister 
siniz, o kimsenin istediğiniz şeyi ya;' 
makta zevk duymasını temine colı :
ruz ... 

Caı negie, aynı wmanda öğret· 
mendir. 'e,·yorkun is adamlarından 
on be bin kişiden fazlasına ders o· 
kutmuştur. Derslerinden biri hakkın 
da şunları anlatıyor: 

"- Geçen gün. bir posta kiscsi· 
nin öniindcydim. Sıramı beklerken, 
memurun son derce C"nT sı!:ılMış bir 
\'azivette olduğuna dikkat ettim. 

"Şüphe iz, diye düründi.im. bü· 
tün günün ti zarf tartmak ve makbuz 
dnldurmakla geçirmek pek eğlence· 
li bir. ey olmac;a rerek. Her şeye rağ· 
men bu r.ocuğun hoşuna gitmek \'e 
onu tebessiim ettirmek icin ne yap· 
malı? Onn hoşa ~idecek bir söz söy· 
l meliyim. On~a b"~cnecek ne bula· 
bilirim. Tanımadıwmız adamlann 
karyısında bulunurken buııu bulmak 
bazan lıa li gtlçtür. 

·· Bu clcfo. i kolaydı, çünkiı genç 
adam mukcmmel sn.elanı sahibti. 

Zarfımı tutarken: 
S<:>darınızn s=ıhip ols ıydım her 

halde pek memnun olurdum, dedim. 
.. ~~ sö7ler . ihirli bir tesir yaptı. 

Y.~zu "enlendı ,.e mfücvazi bir ıebes· 
sumle cevap verdi: 

-. Vaktiyle col: dahı:ı RÜzeldi. 
r:.vvclce n sıl olıırsa olsun gene 

B:~ ":uht~-- m old~Punu söyledim. 
0Y,le~e bır kaç kelımc konuştu.k ve 

oraC.ian ayr lırken memur ilave etti: 
- Sa lıırımdan dıılayt beni teb

rik edenler nz de~ildir: 
CarnPgie bu hikayeyi bitirince 

talebelerinden biri sordu: 
- Bu suretle hareket etmekle 

ondan ne bekliyordunuz? 
Buna u cevabı verdi: 
?ndan ne mi bekliyorum? 1u· 

kabılınde başkalarından bir ~ey bek· 
lemeden etrafım1zd3 biraz s~adct u-
yandıramıyacak kadar h db' k ... o ınse , er 
geç ugrıyacağımız akamete pek la· 
yıkız demektir. 

~~tab~. "hoşa gitmek için altı ça
~e'.' • başkalarını kendi görüşünüze 
~ştırak ettirmek için on iki cnrc .. 
bn kalarmı J:ızdırmadan hatırlarım 

düzeltmek için dokuz carc., gibi kı
sımlar vnrdır. 

Arman Pierkol 
(Les Annales'dan) 



RADYO 

İSTANBUL: 

18,30 plAltla dans musikisi 19,30 spor muu
ııahabeleı1: Eşret Şetlk tarafından 20,00 Sadi 
\·o arkadaflan tarafından 'l'Urk musikisi ve 
halk rarkıları 20,30 Ömer Rıza tarafından 
arabca sllyle\• 20,45 Safiye \'e arkadSJları 

1 taratmdan Türk muslklııl ve halk §arkıltı.n 
(saat ayan) 21,15 orkestra 22,15 ajanı ve 
borBa haberleri ve erlcslgUnUn programı 
22,80 pl~la sololar, opera ve operet parçr.
ları 23,00 ııon. 

VlYANA: 

SINE111ALAX 

SARAY 
TORK 
l\IEl.EK 

ll'EK 

~ARARYA 

VILIJIZ 
S(})fF.R 

BEYOCLU 
ı Programını bildinncınltıt!r. 

ı · Saadet. Palyaço 
ı A ve Maria. Karısı ve 

dakUlosu. 
ı ÔldUrcn zehir Lorel Hal"' 

d1 çocuk brrmıan 
ı Ncı;e ile. BJz de insanız 

Şruıghay. Sıımsoıı 

ı Taraabulba. Kırmıu deri· 
iller çetesi 

AL.KAZAK 
18,05 kan§ık yayın 18,80 kon:ıer 19 karııık l'AN 

yayın 20,30 opera yayını: Rheingold 23.15 
muhtelif haberler 23,25 eğlenceli konser :?J 50 
kan:ık yayın 2i,05 eğlenceli konser. 

ı Yeni Hııtny. Sefiller. 
ı 1UUılar eğleniyor. Kallen 

te 

BERLtN: 

~fK 

~ARK 
ASRI 

ı Blldlrmol§tmlr. 
Bfldtrmcl§tmlr. 

18,0:S ltaıyan muslltı.J 18,35 tarihi plyea 
19,05 nefesi! sazlar konseri 20,05 gtınUn akis· ISANOAK 
lcr1 20,05 bUytlk orkestra konacrl 21,05 he. 
herler dans havaları 23.05 hava. haberler, 
spor 23,3:5 dane havalan. 

ı Altın arayan ktzlar. Hin ı 
dlstan kahr-0.manları. 

Kanunsuz f ehlr. Bin ikin 
l Eski ~ Atory ı1) et ı;eco (Tllrkce) 

PEŞTE: 

Z \ FER : .Mustafa. Çayır haydutla. 
(Eski Cumunyct) rı. Alayın krzı. 

lSTANBUL 19 Macar halk mu.slktsf 10,35 piyano kon· 
f'1!:RAll 

sert 20,~ kon!eranı, gramofon 21,15 facia : r Scrııcrflcr kralı iş arıyor 

(Türkçe ıOf!U) \'e Mazur 
ka 

Toaka 22,25 ahberler 24,45 eıı.zband takımı 
23.ı>O opera orkcırtrnsı ı.ıo son haberler, 
B'OKREŞ: '\tn,LJ Homco \ •e Julyet. 

Un· Un 
Rln • 

18,06 konser 20,10 konferans, dinl yayın 
23,0:S hava, haberler, spor 23,20 gramofon \1.AK ı Dörc1UncD aşk ve Sessiz 

~ete !r!lllUlaca ve almanca haberler, aon haber· 
lcr. RlLAL ı Bağdat bllıbWıı. Kim ~1· 

dUrdU BELGRAD: 
18,0S mekteplilerin zamanı, ı::-ramofon ALElll>AR 

10,20 D&rkılar 19,l50 gramofon, uluaal yayın 
20,55 orkestra konseri 21,4!:i ml7..ah, haberler. B.ALK 

Slngapur postası. Vlyanıı 
aşk beldesi 
Volga ateşler içinde. Es
rarengiz tayyare. !ngııt,.. 
ro knı.lmın tacı 

LONDRA: ( ltskJ [{emallx-y 1 

18,05 çocuıcıaın zamanı 19,05 orkestra. 
J~on.serl 19,.ıs Balalayka konseri 20,05 bava, 
haberler, konu_çmll, varyete 21,M kamerli 
23,05 haberler, konuf?n& ve saire 24,45 ırra· 
ınofonla konser. 
PARtS (P. T. T.): 

18,05 dUcto 19,05 org konseri 19,3:5 haber· 
ıer 20,05 §&rkılar 20,20 gramofon, hava, ha· 
berlcr, eğlenceli yayın, hatıralar 22.20 edebi 
,-aym, haberler, gramofon, hava. 

ROMA: 
ıS,2:?0 dans mwıikial 18,55 kar11ık yaym 

" J,45 kan§ık musiki 22,05 piyes 23,20 varyc• 
A. en B""ra dans musikisi, tsUrabat eıınaıım· 
·ı. babe. ıer. 

Şikayetler temenniler: ·------
Jnhisar altında 

bir çeşme ! 
Saka,ar, ke ndilerine 

yasak edilen bir 
çeşnıeyi nasıl 

inhisara almışlar ? 
(C. H. Soydan) imzasiyle aldı

imı~ bir mek~upta !Öyle bir mesele 
den tikayet olunuyor: 

"Galatada Arapcamii arkasında 
bir Hamidiye suyu çeşmesi vardır. 
Civarmda bulunan iki üç ev bu çeş· 
meyi adeta inhisar altına alm~tır. 
Kendilerinden başkasına buradan 
suvermemek için ne mümkünse ya-

' pıyorlar. Evlerinde ne kadar kap 
kacak varsa, kova, teneke, ibrik, tes· 
ti ve hatta tencere ve çorba tasları
na vanncaya kadar çeşme başına ge· 
tirip saatlerce musluğu inhisar altına 
alıyorlar. Birinin kaplan dolmadan 
öteki komşu bütün kap ve kacakla
riyle çeşme başında hazırdır. Siz sa
bahleyin nöbete girerseniz ancak öğ· 
leye doğru sıranız gelir. Fakat ne 
mümkün gene su alamazsınız. Çün· 
kü sizden sonra gelen inhisarcı kom 
§U bayan zorla kendi kaplarını dol
durmağa başlar. Siz gene eli böğrün 
de kalırsınız. Bayan daima çeşmede 
bekler ve dolan kapları bir taraftan 
arkadaşı götürür, boşaltır ve gene 
getirir. Bu bir iki evin bu kadar çok 
suyu ne yapaklarım merak ettim. 
Tahkikat yapbm. Ne öğrensem be
ğenirsiniz. Söyliyeyim de siz de şa· 
~ın: 

Bu çeşmeden sakaların su alması 
yasaktır. Sakalar da yolunu bul
muşlar, civardaki bu iki üç evde o
turan bayanlarla anlaşmışlar, suyu 
ç~meden bayanlar alıyor, evlerine 
::rötürüyorlar. Sakalar da bu evler 
den tenekelerini doldurarak miitteri
lerine Harnidiye suyu yeti~tiriyor 
ve satıyorlar. Bayanlar da memnun, 
sakalar da.. Fakat sadece kendi 
leri için bir parça su almak istiyen 
civarın diğer sakinler!, bizler bu 
halden bıktık usandık. Bari bu saka
lar biraz daha fedakarlık yaparak 
S.et.menin borusunu su deposu yap· 

HALE 

HALE 

'fa.rzan geliyor 
sözlü ı 

KADJKOY 
ı Renkli peı;e 

OSKUDAP 
: KUçUk prenses 

BAKIR KOY 
HJLTtV Ant ı Bildirmemiştir . 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu ak§am §Chrln muhtelit semtlerinde nf. 

betçi olan eczahıuıeler ounıardır: 
tstanbuuı dhettndckiler: 
EmlnllnUnde (HUscyln HOsnU), Beyazıdda 

(Bellda), KUc;;Ukpazarda (H. HulWll), EyUptc 
(Mwltafa Arl(), Şehremininde (,Hamdi), l{e. 
ragUmrUkte (A. Faud), Samatyada. (Erat!)· 
los), Şehzadcbaşuıda (Asaf}, Akııarayda 

(Etem Pertev), Fenerde (Vltall ı, Alemdarda 
(Sırrı RMim), Bakırk6ydc (tstcpan). 
Beyoğlu elbetlndek!ler: 
Galataaarayda (Kanzuk), Bostan başında 

(lUmat}, Galata.da Mahmudiye cddcsindc 
(lsmet), Takslmde tsUklAI caddesinde (NI· 
zamelUn), Şl~lldc Kurtulu§ cad"es'.nde 
(Necdet), KaStmpagadiı. (llileyyct). Hasköy 
de '(N~m Aııeo), Be§ikta§ta (Nail Halit ), 
Sanyerde (Aaat). 

UskUdar, Kadıköy vo Adalardakller: 
üal<Udarda ı1tl1hat ), KadıköyUndc Yetdc

ğlrmenlndo (üçler), BUyUkadada (Şlnı:ısl 
Rıza), Hey'3eUdo (Halk). 

1 milyon aile 
hicret edecek 
,Japonya 20 senelik 

bir pJan hazırlad ı 
Japonların Mançuriye muhace

ret ve yerleşmesi için, Japonya hü· 
kfimeti tarafından tertip edilmiş o· 
lan 20 senelik planın tatbikatına bu 
sene ba§lanacaktır. 

Planın ilk beş senesi zarfında 
500 bin kişiden mürekkep 100.000 

ailenin tasınması icin tertibat alın
maktadır.~ T aşmac~k ailelerin yeku-
nu Japon çiftçi nüfusunun yüzde 
yirmisini temsil eden 1.000.000 aile 
olacakttr; bu da Japon hükumeti 
için bizim paramızla 1 O milyon lira· 
hk bir tahsisata lüzum göstermek· 
tedir. 

Japonyanın ekilip biçilmeğe el
verişli arazisi 60 milyon dönüm, 
çiftçi ailesi ise 5.600.000 dir. Top· 
rak zürraa kafi gelmem.ektedir. Bu
nun için Mançuriye geniş mikyasta 
bir muhaceret planı çizmek mecbu
riyeti hasıl olmu tur. 

tıklan civardaki bayanların evlerine 
kadar uzntıverse!er de mesele kal
masa. .. 

B~mda her an kav{;a eksik ol
mıyan bu çeşmeden halkm serbestçe 
istifadesi için alakadarların naznrı 
dikkatlerini çekmenizi dilerim.,. 

Okuyucumuzun tahkikatı eğer 
doğru ise, çok şayanı dikbıttir. Al:ı· 
kadarlarm bu mesele ile meşgul ola. 
caklarmı ümit ediyoruz. 

fJARER - ~=m==po=ı=tas=ı ==============-=· ıo HAZlRAN - 1931 ~ 

lstanbul 
konuşuyor 

(Baş tarafı 3 üncüde) 
miz yok Oi:ıim, diyorlardı. 

Şikayet söylemek değil, adeta ko. 
· nuşmakatn çekinen bu ç111121da bir şey 
öğre11cmiyece~imi anlamakta güçlük 
çekmedim, hemen sol taraftaki yan so 
kaklardan laalettayin birisine saptık . 

Buralarda şayanı hayret bir tenha. 
!ık \'ardı. Dakikalarca yürüdükten 
sonra Fedai ı:;okağının ~"bf;esindc yaş. 
lıca bir ermeni kadınla kar§ılaştllt. 

Kendisi hal,nden hiç belli olmıyan bir 
serbestlikle konuşuyordu: 

- Bizim, dedi. En bUytik derdimiZ 
susuziuk ve çöpçülerin ihmalcili~idir. 
Senclerdon~ni bekliyc bekliye niba. 
yet yakında Terkosa kavu§aeağız. Fa
kat çöpçill~' ın haftada bır uğramala. 
rının önü n!l vn.kit alınacak bakalım ... 
Buna da bir çare bulunsa, hiç. sıkıntı-

• mrz kalmıyac3k artık. 
Kadından ayrılarak biraz daha yil. 

rüdük, sokağın köşesini döner dön
mez, üç ktiçük çocukla karşılaştık. 

Bunlsr yolu1ı orta.smda yere çömelmiş 
ler, ellerinde tuttukları ufak bir şeyi, 
boyuna kaM~rım taşların:ı sürüyorlar. 
dl. Merak edip yanlarına sokuldum. 
En büyUkledne: 

- Ne ydpıyorsunuz orada, diye 
sordum Çocuk ba§mr biie kaldırmadı, 
öniindeki ta§;ı koca blr tükrilk attı. 
Ve parmak1:ırı arasına sıkıştırmış ol. 
duğu şeyi bu ttikl'ligUn ortasına dal. 
drrarak, süı-1.meye b&JJladı. Vo sonra: 

- Görmüyor musun, be! Düdilk ya
pıyorum, diyt" cevap verdi. 

Çocuğun iğrenç tUkrUk macununa 
slirtmektc devam ettiği nedir acaba 
diye, dikkatle baktım? Gördilğttm bir 
kaysı çekir<leğiydi. 

Bu mide bulandırıcı düdük imalin. 
den ha.la bir §ey anlamamıstım. Arka
daşım Foto Ali bunu hissetmiş olacak 
k~ izah etti: 

- Yahu bilmiyor musun!... Sürte 
sürte çekirdeğin iki tarafında delik. a. 
çacak ve böylece üflenince mükemmel 
ses çrkaran bir düdük yapacak. 

Bu yeni usul düdiik im8 linin tiksin. 
dirici manzarasını daha fazla seyret. 
mckte maııa yoktu. Çoc~klo.rın Yanın.. 
dan hemen uzaklaştım. Beş on adım 
sonra kar9tmıza küçük bir meydanı 
,.e muhtelif sokakla.ı: çıktı. Önümüzde 
her taraf tertemizdi. Yerlerde papat_ 
yalar açmıştı. Ortalık mis gibi koku
yordu. Ali hem yUrUyor, hem de aöy. 
Ieniyordu: 

- Ne güzel yermiş, meğer Topkapı .. 
Saptığmuz sokak bizi çabucak, sem

tin Arpacı Emin caddesine çıkardı. 
Bu caddede birçok amele, geni~ ve 

uzun bir çukurun başında çalışıyor. 

lardı. Kö§ebaşmdaki kahveciden sora

rak, bunun semti yakında susuzluk
tan kurtaracak olan Terkos suyu in. 
§aatı olduğunu öğrendik. Ben kahve. 
ciden izahat alırken Yanımızda tatlı 

yüzlü bir ihtiyar belirmişti. Bizim 
mahallenin dertleriyle alakadar oldu. 
ğunıuzu görünce, o da. söze karıştı: 

- İsterseniz, dedi. Biraz d~ bizim 
Fatma sultan mahallesinden bahsedin. 
Semtin bu 1'ısmında umumi kanali
zasyon olmamasından, ve susuzluktan 
çok şikayetçıyiz. Fakat kanalizasyon 

için bizden Para filan almmıya katkı. 
lacaksa, rica ederim, o zaman hi~ bah· 
setmcyin bundan. Çünkü halk zaten 
fakird ir. Böyle bir para veremez. 

Sonra sokakların fenalığını da YaZ

mak lfızımchr. Ben 60 - 70 senedir bu 
mn halledeyim. Daha buraların adama. 
kıllı bir tamir gördüğünü bilıniyorum. 

Hnydi, umumi tamirden vazgeçtik, fa. 
kat lağım a~mak için bozulan yerleri 
olsun bcledl~en·n düzeltmesi lazımdır. 

Esas: n tamır müsaadesi verfürken, 
bunun için para alınmaktadır ki, bu 
<la belediyeyi tamire bir kat daha 
mecbur kılıyor demektir. Mahallemiıi 
belki temiz ı;örüyorsunuz ama, bu be. 
lcd·yeden ziyade halkın kendi himme
ti sayesindedir. Kaç, kereler, patlıyan 
lağımları hep bir olup kapadığımız 
olmuştur. Ne yapanımız. baktık ki her 
ı;eyi be!ed iyrC:cn beklesek halimiz du
man olacak. o zaman iı; dayıya dü<=tü, 
deyip p:ıçala.r: sıvadık. 

Laf arası:-:dn Bay Aii ism' nda bir 
ra tit eka.it oldı..ğllnu öğrendiğimfa ilıtL 
yar zat, burana sustu. Dikkatli dikkat· 
1i yüzUme bakıyordu. Anladım ki, bir 

Coeuk haftası 
Hediye kazananlarıtı 
adlarinı yazıyoruz 

22 Mayıs tariHli lıilmccemizin halli 
şudur: 

BİR Bl:JYOK l.OSYON' 
KAZANAN 

Binci: Nermin, Fatih I1imar S:nan 
mahallesi. 25. 

ORTA BOY BlR LOSYON 
KAZANJ\N 

İkinci: M uazzer Gülen, Cerrah paşa 
Dörtyol ağzı. 

OÇ ŞİŞE F..SANS KAZANAN 
Ü ~:incü: Necla SeHç., Şehremini Tat. 

lıpınar caddesi. 
BiRE~ Ml:JREKKEPL1 DOLMA 

KALEM KAZANANLAR 
l - Ömer Emre, Kumkapı ortaokul 

848. 2 - Osman Şcmııi, Bakırköy Zey. 
tinlik. 3 - Nuri Karacık, İstanbul 

20 inci okul. 4 - M. K. G. İstanbul er 

kek lisesi 775: S - Yaşar, Kabııtaş er. 

kek J'sesi 1692: 6 - Memduh Zeoyrek: 
7 - Nurhan, Beyoğlu 29 uncu okul: 
8 - Kemal Olcay, Kadırga 3 üncü ilk 
okul: 9 - Asuman Nedim Akkuzu, 
Beyoğlu Mahmutağa yokuıu; 10 -
Saadetı Karagfünrük ilk okul No. 12 

BİRER BÜYÜIC TÜRKİYE 
HARlTASl KAZANANLAR 

11 - Şadi Ağuş, Aşıkpaşa Karade -
niz caddesi 41 ; 12 - Çohatlar, Kumka. 

pı Ni anca~u Camiçıkma:r.ı; 13 - Şev -
ket, Kumkapr ortaokul: 14 - Süley • 

man Uçkun, Kab:ıtaş lisesi 1697 : 1 S -
Hacer TülbentQ.İ Hem1cri sokak 93 ; 
16 - Çabidc. Ataman, Şişhane Yaş _ 
mak Sıyıran 13 : 17 - Seyyahcddin 
Seyginer, Sirkeci Selimetı oteli: 18 -
A . Nuri Edirgin, Bahçekapı Yalıköşkü 
48: 19 - Lutfi Çetin, U zunçarşıbaşı 
40; 20 - Mediha Sevencan Samatya 
57: 21 - Salahaddin Kumkapı ortao_ 
kul 306: 22 - Adnan Cankurtaran ma.. 
hailesi 22: 23 - Vecihi Beyazıt; 24 -
Nezihe Çengclköy Kuleli caddesi 61: 

BiRER ATLAS KAZANANLAR 
25 - Kenan Çokşcn, Kasımpaşa or_ 

taokul 565; 26 - Sabiha Yenimahalle 
Fınn sokak 26; 27 - Adnan, Bahçe _ 
kapıda b : :bcr, 28 - Mevhibe Ergin, 
Kumkapı Sarayiçi 42: 29 - Seyfi 
Kumkapı Ortaokul; 30 - Nejat Tunç, 
Kumkapı orta okul, 31 - Necla Tansu 
Bakırköy 1 inci okul 180. 32 - Meh • 
pare. Bengi. Aksaray Laleli Veli apartı. 
manı: 33 - Vedat Emre, Kumkapı or. 
okul; 34 - Ca:1it Pertevn:yal lisesi 
370: 35 - A<lnan İstanbul erkek lisesi; 
36 - M. Ersan, Kumkapı Nişancası 
Cami çıkmazı; 3 7 - Muzaffer İs tan-

bul erkek lisesi 1444: 38 - Burhan 
Karaca, Edirnekapı Çınarlı çe;me cad· 
desi 55; 39 - F. Gürvardar, KumkaP1 

ortao kulu 358 : 40 - M. Kemal lstan • 
bul e:-kek lisesi 583. 

BlRER KALEM TRAS 
KAZ.ANANLAR • 

4 I - Seyfid.din Dikolcay, KumkaP1 

ortaokul; 42 - H. C. O. Pcrtc:vniyal 
l'scsi 19.'i; 43 - Cahit Pcrtcvniyal lise· 
si; 44 - P. L. G. AkçelikH; 45 - A1 • 
sel Nedim Akkuzu, Beyoğlu Mahmtıt, 
46 - Kamil Çatalkaya, KatırcıoğlLl 
han: 4 7 - Hale Edıip Ha;;rdar g ; 45 -
Rıdvan 63 üncü r:~uı; 49 - SUheyll 
57 inci okul: 50 - Cevdet 55 inci okul: 
51 - Muzaffer Ünerkal, Bah;ekaPI 
Taşhan yanmda; 52 - Mükerrem Sir .. 
keci Demirkapı 42; 53 - M: Mustafa 
Sirkeci Dem·rkapı 49; 54 - Mahmut 
Sirkeci D'..iyük İstiklal oteli altında: 55 
- Cahit Pertevnıiyal lisesi; 56 - A· 
Zeki O, Şehremini İskenderbostan so • 
kak. 1 • 2: 5 7 - Mehmet Zeki Şehremi
ni İbrahim Çavuli ınJ.hallesi 2. 

BİRER KURŞUNKALEM 
KAZANANLAR 

Not: Aşağr<laki isimleri yazılı oku • 
yuculanmrz bilmecemizi ancak kısmeıt 
halledcbilrnişlerdir: 

58 - Müfide G~net Kasımpaşa Zin
dan ar.kası; 59 - Mehmet Tevfik Er • 
zurum vapurunda kaı:ıarot; 60 - E.utfi 
Özün Emir~~n ortaokul, 6 ı - Beslen 
Yiğitsoy İstanbul erkek lis::si; 62 -
Hal:me Edirnckapı Giilge~mcz mahal· 
lesi ; 63 - Ziya Deni.zyallarmda kama-
rot ; 64 - Şükrüye posta m~muru Hıf~ 
kızı~ 65 - Nuri Karagümrük İlk okul: 
66 - Nuri Gelenbevi orta okul; 67 -
Nezihe Çapa öğretmen okul; 68 -
l-faluk. 1'.uz~u°"1k..Tuiaa ıokaJ4-&.0 -
Mehfka or.ta- okul; 10 - Uzan Kadı· 

köy or.taokul: 7. 1 - Saima İnönü Krı 
orta okul; 74 - Ali Sadi Beyoğlu Tü
nelbaşı: 72 - S. Köseoğlu, B:yoflu 
Bostanbaşı; 73 - 1sa tramvay §İI'kcti 
vatman: 74 - İclil Erenköy ku lisesi; 
75 - Hüner: ~ımpap orta okul; 76 
- Hüseyin Nevnt E'yüp Kaprcıçepne: 
77 - Fatma Beyoğlu 29 uncu ilk ckul. 
78 - Melahat Ersan Aksaray Uzunyu· 
suf; 79 - Behice Kem:ıl Fatih; 80 -
Emin Şimfek Bakırköy Cevi:ılik; 81 -
Sabri A:kr, Kabataş er.kele lisesi: 82 -
Perihan Altına!, Fener; 83 - B. 
Çağlı Samatya Müclaf:ıa Milliye cad· 
desi; 54 - lbrah'm Ergin Türk Ticaret 
Bankası memuı:laı:mdan. 

şey s tsylemck istiyor, r-aırnt çekiniyor. 1 biraz dikkat edince benim §aşırmaIJl 
du. ! arkadaşımdan daha. büyük oldu. 

- lzahalmmı çok teşekkür ederiz, ~vhada aynen şunlar yaZlyordu: 

diye cesaret verdim. DOHTOR KAzru ALKAN 
O ı.am3n lıaklayı ağzından ÇJka.r.dı : 
- Bu kadar anlattım. İsterseniz 

bir de gez1!reyim sizi C.:c, gozünüzle 
görünüz. 

Bay Alinin kimbilir söylemeye ne. 
Ye çek:ndiği bu teklifi t~bii mcınnuni. 
yetıe karşıl:..dık. 

O ilerlemış, yaşına göre c;ok dinç 

görünen VÜl'nduyla önümüze dilşmuş

tü. Dizi, bakımsızlığına f'ağmen tc~te. 
miz duran sokaklarda dolaştırdı. Bir 

az evvel \'e:miş olduğu izahatı bize 
gözlerlmizle gösterdi. Yalnız fazla o-

larak, bu tctciz mahallenin Şeyhislam 
sokağı denen yolunun sonunda, bura. 

lam hiç de Yakışmıyan b:r mezbelelik 
gördük. İki çöpçünün bir saat çalışa-

rak ottadan kaldırabileceği bu çöp
lük. ihmal yüzünden. temiz tnahaı. 
lenin güz~l ha,·asmı bozuyordu. 

Bu pis yerde fazla durmadan. önü
müze çıkan caddeden tramvay yoluna 

doğru ilerlelik. Hcmüz az bir şey yli. 
rUmüştük :<i, Ali: 

- Bak, ba!<: diye parmağiylc yolun 
sol t:rafmd~J:i ba.hçelı bir evin bah

çe Kapısı :\zerinde asılı bir levhayı 

g3s~c:iyo·du. Dö.'lüp baktın1, bu bir 
duk~or t:ıl:ellsıyclı. 

- Ne re. ı: ::. ld::lclik Yar bunda! diye: 
.ı\Jinın telaşına hoyrct ettim. Fakat 

• .'lf.U!lyenc ücreti SU ku:ruş. 

Hasta Fvixdc 50 k:ııru§. 

Ve ilk de.fa rasgeld.ğim görü1İnemı1' 
ucuzluK, Topkapılı doktorun yapbğr 
hakiki bir dampingli. 

HABERCi 
Yarrna : Topkapıda a,tk 

çlWar n her gece resmi 
1reç:t yaptsldarı karanltk 
sokak. 
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202 PARDAYANJN OGLU 
tin ezeceği yerde, billkis büsbütün kuv
vet verdiği nadir insanlardandı. Esasen 
yiğit Jan bir mücadele adamıydı. Ye 
mücaljeJe esnasında hiçbir oman soğuk 
kanhlığ:nr kaybetmezdi. 

Nitekim, onu göz ucile tetkik ctmiı 
olan Pardayan onun nefıine tamamile 
hakim olduğunu görmüştü. Yalnız yü. 
zünü kaplayan sapsan renk zail olına. 
mrştı. Güzel siyah gözleri bummalr bir 
ateş içinde parlıyordu. 

Pardayanla Jan, kihyanm, anlattık.. 
Jarında ancak ıunu öğrendiler. Bertiy 
ihtiyar bir köylü kadınla gizli bir gö • 
rüşmede bulunduktan sonra onunla be. 
rabcr !dışarıya çıkmıştı. 

Bu ihtoyar kadm kimdi? Genç kıza 
ne söylemişti? Onu nereye götürmüş· 
tü? Bütün bu noktalar düğümleri çözü. 
lcmiyen birer sırdı. 

Galigayın genç kızı kaçırmakla Hti 
har ettiğini duymuş olan Pardayan bu 
ihtiyar kadının Konçini tarafından gön
derilmiı olduğunu zannetti. Fazla bir 
§ey bilmiyordu ve Jan gibi o lda anlama. 
fa çah§Iyordu. 

Leonoranrn, Lüson psikoposunun yap 
tığını iddia ettiği bir işi kendisine mal 
etmek auretile yalan söylediğini bilmi. 
yordu. Fakat zaten Rişelyö de, bu işte, 
peder Jozefin talimatı üzerine hareket 
etmi§ti. Demek, o da Galigaya yalan 
söylemişti. 

Bütün bunlar karma karışık işler ol. 
duğu için, Pardayanın birkaç dakikada 
işin içyüzünü anlamasına tabiatile im. 
kan yoktu. 

Fakat Pardayan, bu hadisenin esrar 
pcti~esini her ne bahasına olursa olsun, 
çöı:meğe azmetmişti. Evvela, gerek Ja· 
na. gerekse nişanlısına karşı büyük bir 
ataka ve muhabbet gösterdiği için. Sa. 
niyen, genç kızın, sırf elindeki mühimi 
kağıtlar için kaçmldığını unutmuyor. 

du. Diğer taraftan, bu Uğıtlar kendi• 
sine gönderildiği ve keıldisinl bilhuıa 
alAkadar ettiği için, Pardayan kendiıine 
has bir mantıkla, bu felakete, bilvasıta 
sebebiyet verdiğini dü§ilnüyordu. Bina. 
enateyh bilmeden sebebiyet verdiği bu 
felaketi her ne bahasına olursa olsun 
tamir etmeğc karar vermişti. 

Bertiy, hava kararmadan evvel ldöne. 
ceğini söylemiş olduğu için, Jan uıun 
müddet Dük d'Andiyinin evini terket· 
mek istemedi. Pardayanın onun avdet 
etmiyeceğine muhakkak naıarile bakr. 
yordu. Fakat hiçbir şey söylemedi. Y.e 
onunla beraber beklOdi. 

Nihayet Jan da onun artık dönmiye. 
ceğine kanaat getirdi ve beraber sokağa 
çıktılar. İkisi de ses çıkarmadan y~:ü· 
yor ve derin derin düşünüyorlardr. oy. 
le ki, otele geldikleri zaman, bir tek kc. 
lime söylememiş bulunuyorlardı. 

Otetde, kendilerini bekliyen Eskar
gas, Grengay ve Karkanı buldular. tJç 
arkadaş mütemadiyen içtikleri ve zar 
oyunu oynadıkları için fazla sıkılmamış 
ve merak etmemişlerdi . 

Jan içeriye girer girmez derhal sor. 
du: 

- Aadam geldi mi? Kimmiş bu? 
Kendisine hitap edilen Eskargas bo. 

şunauğraştığnı ifade etmek için güı 
bir kahkaha attı ve cevap verdi: 

- Gelmez olur mu? Geldi.. Fakat 
kim olsa beğenirsiniz: Babanız 1 

Bu :,özler üzerine, Jan ona ters ters 
baktı. Fakat fazla bir şey söylemeden 
sadece sordu: 

- Nereye gitti! 
- Evinize? 
Ve Eskargas, ince eleyip sık dokuma• 

dan saf bir tavırla ilave etti: 
- Adamcağız her halde sizi fcnı 

halde merak d:liyordu. 
jan ürperdi ve gözlerini bir noktaya 
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dikerek bir müddet dalgın dalgın dü.. 
§ür4iil• Sonra fena düşüncelerden kur. 
tulmak istiyormuş gibi, başını şiddetle 
salladı ve Pardayana dönerek gözlerile I 
onu istintak etti. 

Şövalye konuşulan şeyleri tabii duy-! 
muştu. O da Eskargasın ilk cevabı üze. 
rine ürpermişti. Aynı zamanda Janın 
ona atfettiği bakışı tela görmüş onun ür. 
perdiğinin de farkına varmıştı. Delikan
lının, gözlerile yaptığı istintak üzerine 
Pa.ıldayan da bir sualle cevap verdi: 

- Demek ki, babanızdı, öyle mi? 
Jan hiddetle omuzlarını silkerek: . 
- öyleymiş, dedi. 
- Şu ha~de şüphelerim çok yersizdi. 

ve bundan sizi de haberdar etmiş oldu. 
ğum için cidden müteessirim. 

J an ısrar etti: 
- Fakat siz ne tahmin etmiştiniz?? 

.dunu bana söylemez misiniz? 
Pardayan birdenbire, adeta soğuk bir 

sesle cevap verdi: 
- Neye yarar? Ma':lem ki oraya gi. 

&en babanızdı, demek ki yanılmışım. 
Jan neredeyse: "Bu adam benim ba· 

bam değildir!., diye bağıracaktı. Fakat 
sustu. Niçin bunu bilmiyordu. Pardaya
nm elini tuttu. Elleri içinde sıktı ve çok 
samimi bir tavırla: 

- Size, mecbur olduğum şekilde te. 
şekkür edemediğim için affınızı istir
ham ederim, mösyö, dedi. Fakat görü
yorsunuz ki şaşırmış bir vaziyetteyim, 
kafam yerinde değil. 

Pardayan uzun müddet onun gözleri 
kine baktı; mütehassis oldu ve: "Bunu 
görüyorum., demek istiyormuş gibi ya. 
va~ça ba~ını salladı. 

Filhakika, Jan sakin görünüyordu. 
Hatta gülümsemeğc çalışıyordu. Fakat 
Yüzü tama:nile b:r ö1ü rengini almı~tı. 
tlmitsizliğini ıiaykırmak, ve hıçkırıkla
rını zaptetmek için müthiıs bir kuvvet 

sarfediyordu. Pardayan bunu nladı. De. 
likanlının muhtaç olıduğu şey, yalnız. 
lıktı. 

Onu evine göndermek için münasip 
bir sebep arad ıve bunu bulduğunu ümit 
ederek büyük bir şefkatle: 

- Gidiniz yavrum, dedi, söylendiğine 
köre merak eden babanızı uzun müddet 
bekletmek doğru değil. Ve unutmayın 
ki, araştırmalarınızda size yardım et• 
nı~ğe hazırım. 

Jan yalnız ilk cümleyi duydu ve öyle 
korkunç ve sinirli bir kahkaha attı ki, 
Pardayan, bunun içindelti derin ıztırabı 
derhal sezdi. Uç arkadaş, gayri.tabii bir 
şeyler cereyan ettiğini anlayarak kulak. 
tarını kabarttılar ve sessizce ayağa kal. 
karak verilecek emri beklediler. Jan, 
adeta kudurmuş gibi, hiddetle bağırdı: 

- Evet, doğru 1 Babam beni bekli• 
yor! İyi bir evlat babasını merak içinde 
bırakmamalıdır. 

Ve Pardayanı her zamankinden daha 
büyük bir düıünce içinde bırakarak, 
hiddetli, sert, haşin adımlarla oradan 
çıktı. 

Uç arkadaş, bedbenizleri atmış bir 
halde ve §aşkın bir vaziyette, onu uuk. 
tan takip ettiler ve içlerinden birisi: 

- 1-Iava fırtınalı .. Mösyö Janın kar. 
şısına çıkacak adamın vay haline r .• 

Diye rnmldandı. Diğerleri de onu 
tasdik ettiler. 

Jan odasına girince, hemen lambasını 
yaktı. Sonra, Saettanın karşısında du• 
rup bir tek kelime söylemeden onun 
gözleri içine baktı. 

Saetta onun halindeki tehdidin far. 
kında değilmiş gibi hareket etti. Mühey 
yiçti ve bu heyecanını giztemeği 'düşün. 
miyordu. Diğer taraftan yüzünde 'neşe· 
de vardı. Bahtiyardı . Jan bundan §Üphe 
edemezdi. Hatta onun gözleri içinde, 
~imdiye ka·dar 1.?Örmediği vahşi hir şef. 
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Bu akşamdan itibaren 

T A K S • M Belediye bahçesJ 

l AÇILIYOR 

SAFiVE 
Bestekar tanburi Salahattin 
Bayanlar 

Süzan 
Jale 

Muazzez 

Okuyucular 

Yaşar 
lbrahim 
Yahya 

K. Melahat 

Saı; heyeti 

Necati Tokyay Keman 
Şefik Piyano 
Hasan Kanun 
Hasan Panço 
Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 
Parasko Kemençe 

Bayan LOTFIYE tarafından milli oyunlar büyük sürpriz için 
••ı•••• masalarınızı temin ediniz. Tl: 43703 

1 
------·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Is tan bul C. müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri için 31/5/938 akşamına kadar satın alınacak 

11
8720 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Mu· 

hanuncn bedeli 41872 liradrr. Muvakkatteminat 3140 lira 40 kuruştur. istekliler 
filrtnameyi tatil günlerinden maada her gün Sirkeci Aşir efendi sokak 13 No. da 
111tanbuul Müddeiumumiliği Levazım dai:csinde görebilirler. Eksiltme 22/ 6/ 937 
*ah gilnü saat 15 de Yeni postahane binasında İstanbul C. Müddeiumumiliği 
odasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar İstanbul C. Müddciumumiliği odasrnıda toplanacak satma!. 
illa komisyonu Reisliğine numaralı makbu- mukabilinde bizzat vermeleri vc:ya
?ut dt§ zarfı mühür mumu ile kapatxlmış ve ismile açık adresine ve hangi 
ıge ait olduğunun yazılmasr şartilc aynı saate kadar iadeli taahhütlü olmak üze· 
tc tnektupla göndermeleri ilan olunur. (3176) 
-----~;::_------~~~~~~~----~~~~~-:--~~----~ 

Her akşam 
•• 

Harbiyede B E L V U Bahçesi 

Çağlıyan saz heyetinin memlekette çok tanınmış musiki sanatkar 

lanveBayan Mu ALLA nın 
. iştirakiyle devam ediyor ..• 

aynca: S. ATILLA yeni revüsünün fevkaladelikleri. 

·~~~~~~~~~~~~ 

t~~=~~~!yaÇ~!~~hnŞo~ı~Un~~T,.. 
·~ ÇELiK ŞURUBU istimali tavsiye olunur. 

,... __________ , - Birinci smıf Operatör ..m 
l>r.CAFER TAYYAR Birkaç güne kac.tar 

rurkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

Umum! cerrahi v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadm ameliyatları, dima<T 

I• • O 

estetik - "Yüz, meme, karın bu-
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

Sadi ve Hafız gibi Fars büyük j mütehassısı 

şairlerinden elli kadarının rubai ! 8Mudayenenel:OSaabkaahdlaarrı M e c c !IH en 
tercümeleri de kitabın sonuna U 
ilave edilerek yakında çıkacaktır. ı öğleden sonra ücretlidir 

...__ M-ü•t•er.c.im-i .= .H.u.·s.e•y•in_R•i•fa•t-• Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 1 
1 No. ı Telefon: 44086 --

Şişlide Osmanbeyde Halisgar 
Gazi caddesi 247 /4 No lu tütüncü 
ve sucu dükkanmr hu kere Ahmet 
Köroğluna devren satmış olduğum
dan benden alacaklı olanların on beş 
gün zarfında ayni dükkana müraca· 
at etmeleri ilan olunlJr, 

Nipn Zamkoçyan 

lst<Jnbul Komutanlıgı 
Satınalma Komısyonu ılanlan 

33 üncü Tümen krtaiı için 6000 kilÔ 
sakız kabağı ile 9000 kilo çalı fasul. 
yesi satın alınacaktır. Açık eksiltme 
ile ihalesi 11/Haziran/9~7 cuma günü 
sa.at 15 de yapılacaktır. FasuJyeni."1 
495 ve sakız kabağının 150 lira mu
hammen tutarı hepsi 645 liradır. Şart.. 
namesi her gün öğleden evvel komis. 
yonda görülebilir. lsteklilermin 48 li· 
ralık ilk tenimat makbuz veya mek. 
tuplarile beraber ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık sa. 
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

(2966) 

33 üncü Tüm(;n 16 ıncı lllay için 
3000 kilo sakız kaba.ğı ile 4500 kilo 
çalı fasulyesi satm alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 11/ Haziran/937 
cuma günü saat 15,30 da yapılacak. 
tır. Fasulyenin 24'7 lira 50 kuruş ve 
kabağın 75 Ura ki tutarı.arının hepsi 
322 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görüle-
bilir. İsteklilerin 24 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber ih>ı 
le günü vakti muayycnin:ne Fındıklıd:l 
Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2967) 

il lstanbııl Levazım Amirliği ı 
f Satınalma Komisyonu ilanlan 

1 
1400 ton kadar buğdayın kırdırıl

ması 22 Haziran 937 Salı günü saat 
15 de Tophanede SatmaJma Komisyo. 
nunda kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. Hepsinin tutarı 9843 lir~ 14 
kuruştur. İlk teminatı 738 lira 24 ku. 
ruştur. Şartnamesi Komisyonda gö. 
rülebilir. Trakya için ayrı İstanbul i. 
çi.n ayrı fiat verilmesi meşruttur. İs. 
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle be· 
raber teklif mektuplarını ihale saa. 
tinden bir saat ev,·el komisyona ,~er-
meleri. (2) (3210) 

!dareleri İstanbul Ievazn. ilmirliği
ne bağlı müessesat için 85 V.n kilo ta
ze fasulye, 50 bin kilo taze kabak 2& 
bin adet hıyar 11 Haziran ~37 cuma 
günü saat 16 da Tophanede satınaı. 
ma komisyonunda kapalı 2.arfla ek
siltmesi yapılacaktır. Heps:ı.!n tahmin 
bedeli 8880 liradır~ İlk tem:natı 666 
liradır. Şartnamesi komisyon~a görü. 
lebilir. lstekli!erin 2490 sa.vılı kanu.. 
nun 2, 3 üncü maddelerindf' yazılı ve. 
sikalariyle berat-er teklif me~:tupları
m ihale saatinden bir saat e·rıeJ ko
misyona vermeleri. ( 458) (2986) 

Türkiye CumhurlJ1el Merkez Bankası 

AKTiF 
5 ı 6 ı 1937 vaziyeti 

-==--u-r_a_'""'": P 1.\ S i F ..... 
4..ıtı:n ...n kilorrram 2ı.01S.987.,L.29.600.02 l .68 
~kaot, • • • 11 l2.7t9.705.-

alclık. • • • ,, • 786. 7ö2. 47 43.096.489. 15 
DaAiıdekl Mubablrlel' ı 

'l'Urk lirası • . . l1L. .7 l5.6t5.77 .725.6~5.77 
llartc;tekJ mobablrlel': 

4.ıtnıa tahYilJ kabil eerbMt 
Clö11alv. 58 5 l 3.41 
OJter dhtz:ler ve borçlu 

.\Jtna atı ld.locrat 3.05! 4791 7.109.529.03' 

k.U.titla' bakiyeleri • • • • 43.172.47 t .57 50.340.5l4.01 

...... tUYUlert: ı 
l:>eıı.ı.hte edilen eTT&k.ı nak t1ye ' • 

~: 1 ,.. 8 lııct mad. fil 158.748.563-, 
deterıne tevtıkan HUfııe ta,... il 
tızıdaıı ... ıo tediy•t. 1,, 13•496•827_ 145.2s 1.1Js-
1:1 ee..u• ctlzdlıaı: 

&zlne boı:ıolan. • '" • WL 4 COO 000 -
l'ttart leııetJH , , • , • ~,. a:482:11J:42 31.482,773,42 
........ .,.. Taht1.l&t C\lsdaaı: 

l!)Deıııbte edilen enakı nalr.. 1 
l U7e111n ltarıııJıfı eaha.m "tlı 

, {~'1Jlt ftll:ıaı1 kıymetle _,37.542.2Hl.47 

4.:.~~:- esham ve tahflAt L. 3.739.680.92 41.281.~l.39 
.\J ·-J': 
.,.:,. ._ dtm Ozel'tae JL 61.961.60 
At~ rL fl.346.166.41 8.408.128.01 

1 1 

1lı1 :pl ' ' 
1 

2 Kart lN! tarfhlııdeıs lUbara: 

ı 4.500.000-
1 11.654.50-l.54 
336. 7 41.682.29 
~==----

l!Senn.:re 1 1 • ' • • 

İhtiyat akçesi: 

Adl ve fevl\alJ.de. , , ı • 

Hwıusı • • • 

recıavWdeki BankııotJar: 
Deruhte edilen evrakı nakUye 
Kanunun 6 ve 11 ı.ncı mad~ 

Deruhte edilen evr&1u oakU~ 

2. I05. l 72.4t 
4.516.007.71 

•L158.748.56.3-

IL. ·~.4~6.827-~ 
lertno tnttkan baztne taratın. 
dan Y&ltt teöiy•t, 

bakiyem. • • • • jl 145.251.736-
1 Kar~ılıgı tamamen aıtm olarak 

Lira 

J j.000.000-

6.621.180.10 

ted&'l'ille UAnten vazedilen HL. 19.000.000-
~ ~=ont mukabili ıııveten ted.,,. 9.0C().000- 173.251 736. -

1 
Tilrll Uraaı lle•a.tı 13.Jl9.869.25 
Dövtz r~1ıuclaa: 

Altzna tahvili kabil dövizler iL .979.11 
Dlğt'r dövizler ve alıı.caklı 

1<ıırt.nJ? bıı.ktyeleı1 .• • L.2:..138.10~.o~ 25.139.084.56 
Mu.bfeW • • ' • • W3.4t 9.8 J 2. 38 

• • ' •• ···~ 'I': .. ·'"' • ' ~," : ·, : : ,.&.,& ~'' • • 

Herkes onu 

RA~QlıN 
RADYOL{M. 

istiyor 

• ------
«; lÜJ in) ~ lYı : 

RADYOLiN 
Türkiyede ve komsu memleket· 
lerde yüz binlerce ·kişinin di~leri
ne sıhhat ve güzellik vererek bu 

şöhreti kazamruş!:r. 

RADYOliN 
Dişlerdeki pas ve küfelüleri te· 
mi21edikten baş!<a diş ellerindeki 

hc::.stahldarı da tam:;ımeıı 
!zale eder. 

Günde iki defa kul
lanılmalı ve dişler 
bol bol fırçalanmalı. 
drr. 

Kullanan ağızda dai
mi bir bahar tarave

ti yaşai. 

Avıupanın mülıim şelıirlerinde ün alan 
LONDRA RAD'tOSU Şantörterindeu 

Bayan İ LO NA 10 haz·randan itibaren 

NOVOTNiDE 
Kosa roıır ~aımaın nçnn 

ALMAN, FRANSIZ ve f:l1ACAR şarkılarmı okuyacaktır 
Daire Tepehaşı Fiyatlarda değişiklik yoktur . ~ --

MiDENiZlt 
dikkat ve 1Yt HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yi• 
yenler, fazla, baharlı ve biberli 
yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve 
EKŞİLİK, HAZİMSIZLIK, a

ğırlık ve baş dönmeleri hisseder • 
ler. 

MAZON isim, HOROS marka~ına dikkat 

MAZON MEYVA TUZU HA. 

LIMSIZLIOI, MİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERtR. 
1NKİBAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 
mümasil müstahzarla kıyas ka • 

btıl etmez. 

SOC. AN. Ol NAVIGAZIONE-VENEZfA 

Uirayacakları Limanlar V a.:mrların J simleri 

Pire, Brindisi, Venedik. Trie·te RODI 

Bütün Avrupa için Ekspres Trenle- CELIO 

rilc telaki ederler . 

Pire Napoli, Marsilya, Genova. 

RODI 

CELIO .. 
Fenicia 
Merano 

Kavala, Sclanik, Golos. Pire, Patras . Diana 
Aysaranda, Brindisi, Ankona. Vcncdi!t, Abbazia 
Tricste. 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Kala . Albano 
mata, Patras. Brindisi. Vene:lik. Trieste Vcsta 

Burgaz, Varna, Köstence 

Sulina, Kalas, ibrail 

Bat um. 

Merano 
Vesta 
Quirinale 
Carnpidoglio 
Iseo 

Meran o 
Quirinale 
Campidoglio 

Vesta 
Iseo 

Hareket f!il nleri 

l 1-6-9371 ~ ~ ~ 
-uo 

18-6-9371;: .. '"'4 .. u ... 
25-6-937 ı... ..c: r.ı 

~ c: ~ 
2·7·937, ~ nı ";ij "O 

C,) 

17-6-937 Saat 
1.7.937 17 de 

10-6-937 Saat 
24·6-93 7 17 de 

19-6-93 7 Saat 
3-7-937 18 de 

16-6-937 Saat 
17-6-937 17 'de 
23.5.937 

30-6-937 
].7.937 

16-6-937 Sut 
23-6-937 17 de 
30-6·937 

17-6-937 Saat 
1-7-937 17 de 

ZAYl 
istiklal lisesinin onuncu sınıfın • 

dan aldığım taadiknamerni kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Dr. Ihsan Sami --S! 
Çanakkale de 

Muz:ıffer Si"mcr 

TiFO A.~lSI 
Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin t:"i7.c.' aşrdır. Hrr 
et'7.ahane:ic.' bulunur. Kntunı · 45 

kuruştur. 
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VAZlbDK ŞOINJ MODA MALlbA~DN UMUIMI"O SER<ansn 

~ 

M1LA...~EZ Jerseyınden 
SPOR BLUZLARI 

K A O 1 N ş A p KALA R l ı Beyaz, pem~~d~ç~~ci'~~u;e sair renk. 

--=-----------Rumen biçimi KREP BLUZLARI el iş-
--V-iy_a_n_ a ve Paristen en I ıemelcrile ınü.z~yyen 423 kuruştan 

ıtıbaren 
son gelen modeller ----F d y f k. ı 1PEKL1LER C. 0 a Z EMPRİME, son gelen güzel desenler 

T 
metrcsu 275 kuruştan 

Rop ve M AN O ""AR 1 N FANTEZİ İPEKLİ JERSEY 

Dünyanın en meşhur markalarından: 
Zengin ve mUntehap çeşltlerl metrosu 190 kuruştan itibaren 

!PEKL! GANDİ kostüm ve m.antolar 
ltlnah ve kusursuz biçim için 300 kuruştan itibaren 

YANTZEN, FORMA, RiBANA, FLOR1DA v. s. 

a , . n a t 

DEN!z BANYOSU LEVAZIMATI 
MAYOLAR 1937 modeli 390 kuruştan 

itibaren 
PLAJ PANTALONLARI 

IAcivert yünlü ve uzun 850 kuruştan 
itibaren 

KISA PLAJ PANTALONLARI 
(SHORT) 575 kuruştan itibaren 

PLAJ KOSTÜMLER! 
Son moda ve asorti jaket ve pantalon 1250 

kuruş. Bayanlar için 1937 modeli 
BANYO AYAKKAPLARI 

150 kuru~tan itibaren 
BANYO BONELER! 

(Kask biçimi) 50 muhtelif modelde 
75 kuruştan itibaren 

BAYLAR İÇİN BANYO AYAKKAPLARI 
(Sandal biçimi) 200 kuruştan itibaren 

YüZME öGRENMEK İÇİN SİMlTLER 
150 kuruştan itibaren 

KAUÇUK ÇA!';TALAR 390 kuruş 
Banyo için ÇANTALAR 88 kuruş 

Zef!gln çeşitlerde 
PLA.J için oyunlar 

KEK VE KADINLAR İÇ1N BURNUZLAR 
650 kuruştan itibaren 

--------------------..,;------------·---------------------------: E R K E K 1 p .\ " ı.; K f, u f, A B 

LE v AZ/MAT [ iLENE!' rob ve4r::,a; için metrosuf 

Spor Gömlekleri MUSOLİNET rob ve penyuar için 1 
metrosu 45 kuruş 

Y ekrenk (Mlrella) KREP JAPONEZ kimono ve pijama 
dan 185 kuruı için metrosu 45 kuruş 

SPPOR
1 

GdÔMLEKLER DlRNDL plaj ve sayfıye robları için 
op in en ıayanı metrosu 50 kr. 

tavsiye cinı 190 Kr. 
(Kİ YAKALI GÖM P!KE FANTEZİ kadın robları için 

LEKLER ekstra metrosu 60 kr. 
poplinden 250 Kr. JORJET KARİNA 1937 yazının en bU. 
PİJAMALAR mü- yük modası, metrosu 110 kr. 
tenevvi çizgili pop- KLOKE son moda roblar için 
ltnden 375 Kuru§. metrosu 50 kr. 

FANTEZİ YüN KAZA'KLAR JORJET P ARİS yeni emprimeler 
Beyaz, el işlemeli 275 kr. metrosu 95 kr. 

BUKLE YüN KAZAKLAR son derece 
sağlam 290 kuruş. 

Pantalon askılarr, yekrenk fantezi, sağ_ 
lam 88 Kr. 

DUBL JORJET ekstra cins şık 
roblar için metrosu 125 kr. 

TUAL P~~AMA. erkek ve çocuk el. 
biseleri için 140 santim eninde 

metrosu 250 kr. 

NtM YUMUŞAK YAKALAR Mİ.LEN güzel renklerde metrosu HAK IK I J A p ON Ez 
Son şekilleri 25 kuruştan itibaren ııo kr. OLA 

BEL KEMERLERİ deriden, iyi cins Mİ-LEN BUKLE son moda pastel Kİ M ON R 

BayHn'ara mahsu~ 
Hazır Elblse dairesinde 

Truakar mantolar 
Spor mantolar 
Len roplar 
Jersey roplar 
ipekli emprlmt>den 
Gündüz roplal'ı . 

kalın 75 kuruş renklerde, metrosu 180 kuruş. 300 t<uruş 

------------------~--ı,--------------------------------------·------------------------Sllflll"'"--~----~ 

EL ÇANTALARI 
Marokenden gayet şık 390 Kr. 

er nevi ve her renkte müntehab deriden 
son moda EL ÇANTALARI 

FRE EL ÇAA'TALARI Modern renk. 
___ Ic::de gayet şık 500 Kr. 

Musköter' 

K Dl 
~ dtvenleri 

Beyaz, gri, bej, 
mavi ve maron 
renkler de su e d 
veya glase 180 
kuru~tan itibaran 

Beyaz ve lacivert bukle 
·~tÜNDEN BOLEROLAR 

1937 modeli 675 Kr. 

SPOR BLUZLAR gayet iyi cins 
y!.inden 375 kuruş. 

JÜP KÜLOTLAR 

Nim yüniti, gayet pratik 490 Kr. 

AGIR ÇAMAŞIRLAR 
Çeyizlik, el işlemeli son moda şe

killer. zengin çeşitler 

JPEKL:t ÇORAPLAR 

Garanti cins 100 kuruş 
KAYSER MARKA modern renk. 

!erde gayet iyi cins 125 kuruş. 
TABll İPEK ÇORAPLAR 

(Prenses marka) 
Gayet ıyi cins 140 kuruş. 

Saçları 

~oplamak 
için alet 

JERSEY KÜLOTLAR • Beyoğlunun İstiklal ve Tepebaşı gibi 
pekli, yazlık biçim 85 kuruştan itibaren 

1 
iki büyük ve mühim caddesini biribiri-

JERSEY KOMBİ?\'EZONLAR ne rapteder. Herkes serbestçe geçer, 
rek sergiler.i gezip dolaşabilir. E~ya almak 1-.llliiiiiiliiilııliil ___________________________ _ 

Faydall eşya daimi sureti~ 
ve meşher halinde 

satılmaktadır. 

1 
t 

• . . . -


