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2}ış J'dıüluı 

Atatürk'ün sözleri 
ve Atina ••• 

Topraklarına ayak bastığı andan itibaren 1nönUnü ılık bir dost kalbi içine 
alıp ~kli, cinsi, çeşnisi Bal:•anların dışında yaşıyanlara meçhul bir sempati ile 
saran Elen diyarı, kırk sek:z saattenberi sonsuz bir sevinç ve heyecan içinde 
bulunuyor. 

E!l büyük fiyevrini bilhassa liara, deniz ve hava·kuvvetlerinin mümessille
ri olan yüksek ihtisas ve iktidat"larda hissettiren bu scviııç ve heyecan hiç de 
bir sürpriz addedilemez. Atatür.ke, onun milletine ve onun temsil ettiği devlete 

karşı "Attika'nm mavi seması"' altındayaşıyan insanlar tarafından beslenen 
sevgi ve itimad yeni değildir, yeni doğmamıştır, hatta denebilir ki, başlıbaşı. 
na bir tarihi devre addedilecek kadar yaşlanmıştır. Fakat AtatUrk o büyük 

triböndür ki gönüllerde mucizeler yaratmak san'atı ancak onundur. Gönül 
harpının tellerine öyle ilahi dokunuşları olur ki, daima her yeni hareketinde 

yeni bir cihan halkedilmiş vehmine düşeriz. Az evvel kendi gözlerimizle gördü. 
ğilmüz bir ufuk ondan bir "bak!" lcumandası alarak bakılınca başkalaşır. O 
eşyada ve hareketlerde sır bırakmıyan bir gözlük uzatır gibi konuşuyor,ağzmdan 
çıkan her söz ve fikir, kulaktan beyne en kestirme yolla ulaşıyor ve o anda şu
urlarındaki sihirli bir bata.-yanın düğmesine basılmı§ gibi millethrden cevap 
geliyor. 

:Milletlerden ses çıkarmak ve bu seslerde daima sempatinin ahengini bul
mak kadar zor san'at yoktur. Hele hitap edilen millet Aristo'nun, Solon'un, 
Sofoklun, Aristofatla Demo3tenis'in diyarınd yaşıyorsa Atinadakiler gibi ka. 

dim Yunanın an'anelerini devam ettiren insanlardan rnürekkeb ise zorluk im
kansızlık derecesini btilur. Orada kütlelerin düne kadar ne geniş sempatiyle, ne 
azhln nefret ve ne korkunç kinle ne çiçekli sulh arasında mekik "lokuyan bir 
psikolojinin esiri oldukları dilşünülürse Atinayı ve bütün Yunanistanı Türk 

dostluğunun sarsılmaz bir kalesi gibi ve Ankarayı, tstanbulu, bütül'! Türkiyeyi 
Helen dostluğunu dalgalandırım bir bayrak gibi gördüğümüz bu günlerin ma
nası bütün yüksekliğiyle tebarüz eder. 

Güneş ve ay Akropol eteklerinde yauıyan insanları hep romantik, hep san. 
timnntal gönnüştür. AtatürkUn hitabet san'atına vatan olan yerde söze en 

mucizeli tesirleri yaptırabilmesi dinUyenlerin böyle insan ve kendisinin duygu 
aleminde nadir doğanlardan ol~undandır. Beşer dünyası ayni za:nanda hem 
asker, hem kahraman hem de insan pek az adam görmüştür. 

Türkiye Cumlıurreisinin Yunan Başvekiline verdiği şu cevaba bakınız: 
"Bahtiyarım, hudutlarımız böyledir oo onları müdafaa eclccck k"'lıvvctlerin 

bir tek ııe biribirfoden ayrılmaz olduğunu söylemek1e in.sani ve askeri l.ıüyiik 
bir sevinç duyduğumu size b!Uliririnı.,, 

Eğer bu sözler Atinaya kadim tarihinde utaŞmıs olsalardı, senato bunları 
taşa kazdırır Akropole astmrdı. Yaşadığımız günlerdeyse doğru, dürüst ve 
inanılan adamın sözü daha büyük bir şerefe ulaşıyor: -

Beyinlere nakşoluyor ve gönüller zaptediyor. Nizamettin NAZiF 

Arnavutluk tsyanı 
reisi öldUrUldil 

Tiran, 26 ( A.A.) - Sabık dahi
liye nazırı, son isyanlar §efi Etem 

Toto, dün ak§am Kuv("leşi civannda 

jandarmalarla son asiler arasında 

vuvuka gelen bir çarpışmada öldü· 
rülnıüştür. 

Balkondan dUşeo 
iki çocuk 

F cnerdc Mütfü Ali mahallesinde 

Kadıçeşmesi saddesinde 41 numara

lı evde oturan balıkhane amelesin

den F eridin altı yaşındaki oğlu Şük
rü ile üç ya~ındaki oğlu Rahmi ikin· 

ci kat balkonunda oynarlarken soka 

ğa düşmüşlerdir. Çocuklar baygın 
bir halde Etfal hastahanesine kal
dırılmışlardır. 

Avrupa treni bu 
sabahta gelemedi 
Balkanlrda devam eden yağmurlar 

yilzilnden bu sabah saat 7 ,25 de gelmeıi 

beklenilen Avrupa ekspresi ve saat 

13,30 da gelecek posta gelememiılerdir. 

Ebpr.cs 6,S • 7 saatlik bir teehhürle ge
lecektir. 

Yol kaç kllometre 
imiş 

Bir ıoför saatte va ati 60 kilometre -
lik bir sür'atle (A) noktasından (B) 
mevkiine gidip gelecekti. 

Şoför (A) dan hıreket ederken saat

tine baktı, tam 9 du. (B) noktasına var 

dığı zaman ise saati 9,20 yi gösteriyor
du. 

Dönüşte (B) mevkiinden tam saat 
ıo da hareket eden şoför (A) ya 10 nu 

30 geçe vardı . 
Buna nazaran (A ve B) noktaları a.. 

rasındaki mesafeyi bulabilir misiniz?. l 
Bu mesele mükafatlıdır. Doğru ce-

Ahnaoyada Nazi 
aleyhtarı " radyo 

Jstasyoou 
Bir müddettenberi Almanyada 

nazi rejimi ale"yhine propaganda neş 
riyatı yapan gizli bir radyo istasyo· 

nu nihayet meydana çıkarılmıştır. 
Bir orman içinde, arabada saklı 

olan bu istasyon, Almanyanm Fran
sa hududuna yakın bir köyde mey· 
dana çıkarılmıştır. Neşriyatı yapan 
bir Alman muhaciri yakalanmıştır. 

iki otomobil kazası 
oldu 

Hamparsomun idaresindeki 2654 
numaralı yiik arabası dün Beşiktaş
ta Vişnezade sokağından geçerken 
elele tutuşarak ve yolun karşı kaldı
rımına geçmekte olan iki çocuğa 
çarpmı~tır. Şener ve Aran isminde· 
ki bu çocuklar muhtelif yerlerinden 

ağır surette yaralanmışlar, Etfal 
hastahanesine kaldırılmışlardır. 

T C\ksimde Büyük Ziba sokağın. 
da oturan seyyar lambacı elJi yaşın-
da Yorgi Meşrutiyet caddesinde 
263 5 numaralı otomobilin altında 
kalmış, sol bacağı kırılmıştır. Y orgi 

Y cdikule Rum hastahanesine kal
dırılmıştır. 

• 
vap verenlerden 2 kitiye muhtelif hedi. 
yeler verilecektir. Cevapların 2 hazi -
ran tarihine kadar (Arap saçı) işareti • 
le gönderilmelidir. Hal şeklini yine bu 
tarihli gazetemizde bulacaksınız • 

Esrarengiz müselles 
Müsellesin zavlyclerine sıra lle 5, 2, 8 ra• 

kamJannı bu rakamlar arasına da 7 ve 3, ı 
ve 6, <t vc9 rakamlannı koymak lflzımdı. Bu 
takdirde mOacllesln Uc; dılı üzerindeki rakam• 

lıınn mecmuu hep (20} adedini verecekti. 
Bu meselenin hallinde yekQn 17, 21, 23 de 

olabilir. Bu takdirde rakamları ona göre tel" 
t1p etmek icap eder • 
Doğru halledenler: Vefa lisesinde 393 Zr. 

ki. AkBaray 858 Mustafa. tatanbul lisesinde 
1008 Aklt Duran, Gazeteınlz abonelerinden 
Mustafa E§me. 

HABER - Aktam postası 

il • 

muzesı 
Vaı~aıril : · Ensari Bülent 

Bizim İstanbulda bulundurduğumuz 
muhte~em hazinelerden biri de "Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi., dir. Bu 
müzeye gittiniz mi bilmem .. Fakat e • 
ğer gitmemişseniz mutlaka gidiniz ve 
bir zamanlar SJleymaniye medresele -
rinde gün geçiren softaların karın do • 
yurtlukları imarethane kıhkh binada, 
üç küçük saJona sıkıştırılmış olan bu 
müzenin haline acıyınız. 

Adına "Türk ve İslam Eserleri Mü • 
zesi, denmesine rağmen bu müzenin 
muhtelif güzel san'atlarda göze vurdu. 
ğu yüksek ve misilsiz ba~arış yüzde sek 
sen dokuz Türkündür. Bu san'at ha -
zinesinin terekkübünde diğer müslü • 
man milletlerin hizmeti ve hisselerine 
duşecek şeref pek azdır. 

Madenleri dantela gibi işliyerek ya • 
pılmış kandillikler, fenerler, şamdanlar 
Türkünwr. Sedef ve fildişi kakma • 
Jarla süslü cüz mahfazaları, rahleler, 
oymalar, ve koyumculuk eserleri Tür -
kündür. 

Dünyada eıi bulunmıyan nümune • ı 
lerden m:irekkep zengin hah kolleksi • 
yonu Türkündür. Tezhip ve hattatlık 
san'atlarırun vitrinler dolduran ~e _ 
serleri Türkündür. 

Velhasıl orada teşhir edilen eserlerin 
hemen hepsi Türkoğlu Türk san'atkar
lar tarafından vücuda getirilmiştir. 
Arabistan ile İrarun bu san'at nüma • 
yişine iştirakleri (pek intip:.iften de • 
ğilse bile) bir hayli zaiftir. 

Bu müze, evkafı bir zamanlar sarmış 
olan korkunç lakaydi ve hesapsızlıktan 
nasılsa arta kaJmık ve kütüpaneleri, 
tekkeleri, camileri sarmış olan dehşetli 
bir hırsız şebekesinden nasılsa ..kurta • 

rılabilmiıı olan eserleri ihtiva ediyor. 
Birinci Abdülhamidin tahta çıktığı ~n
le ikinci Abdülhamidin tahttan indiği 
gün arasında kayyumlar, mütevelliler, 
hafızıkütı:ipler, dersiamlar ve saire ta • 
rafından yapılm'} olan hırsızlıkların de
recesini anlamak için İngiliz, Alman ve 
İtalyan m:.izelerini gezmek lazımdır. 
Hem uzun lafın kısası .. Daha beş yıl ön. 
ce bile koskoca bir hazinei evrak haraç 
mezat okkası 3 kuruş on paradan sa -
tılmamrş mıydı? Cehlin ve kötü niyetin 
eski devirlerdeki derecesini ve fenalık 
hududunu artık siz düşünün. 

Velhasıl, bereket versin (Hayri E. 
fendi) nin gayret ve dikkatine. Şeyh. 

islam olduğu için, softaların hırsızlığın
daki ölçüsiizlüğü pek iyi bilen bu zat, 
tekkelerde, evkafın elinde ,camilerde, 
kütüphanele:.-. !~alan l.•:.iyük kıymetli 

san'at eserlerini bir yere toplamağı 

düşünmüş ve bu müzeyi açmıştı. Lakin 
söylediğimiz gibi işte .... Hayri Efendi 
bu eşyayı çalınmaktan ve harap olmak. 
tan kurtarmak istemişti. "Müze., keli -
mesini laf diye kullanmıştı. Müzeciliğin 
ne olduğunun pek farkında değildi. 

Farkında olsaydı, tabii bir de müze bi. 
nası yaptırmağı pekala dü~:inebilirdi.. 

Zira bu zatın "İnşaat merakı,, herke -
sin malumudur. Evkaf hanlan onun e. 
seri değil midir? Bununla beraber ona 
Allahın rahmetini niyaz etmekten ba~
ka blr şey söyliyemeyiz, ya bu kadarı. 
nı da yapmasaydı! 

Geçen gün, müzeyi bir daha gezdim. 
Yanımda çok münevver ve san'atkar 
bir adam olan arkadaşım ve yeğenim 

Alaeddin vardı. O her biri, bir diğerin 
den cazip eserlere hayran hayran ba • 
karken ben de şunları düşündüm: 

- Burası bir müze değil, bir ambar. 
dır. 

2 - Bu müzedeki eşya tasnif edilmiş 1 
addedilemez. (Kitaplar ve Kuranlar 

Türk ve lalam Eserleri Müzesindeki 
nefis eserlerden: (Sağda) cüz 

çekmecesi, (Solda) rahle •. 

gömleği ya Askeri Müzeye veya Top -
kapı hazinesine gönderilmeli. 

C - Abdülazize ait kamış kale· 
min. Sultan Reşada ait hokka takımı • 
nın burada işi ne?. · 

D - Maktul şehzadelere ait kaftan • 
lar ve kunduralar da pekala Topkapı 

müzesine götürülüp pad~ahlara ait el. 
biselerin teşhir edildikleri vitrinlerin 
yanına konulabilirler.) 

4 - T:irk ve İslam eserleri müzesin· 
deki eserleri modern bir surette teş • 
hir edebilmek için Arkeoloji müzesi • 
nin binası büyüklüğünde bir daireye 
ihtiyaç vardır. Burada öyle nadir san'at 
kıymetleri var ki, göze bütün SJrlarını 
verebilmeleri için bunların teker teker 
ayrı vitrinlere konulup teşhiri icap e. 
der. 

5 - İslam Eserleri Müzesi ".Lev • 
h.C\u ,P.akımmdan pek ze11gin d~ğildir. 
Bu müzeye tahsisat verip sağda solda 
dağnık bir halde bulunan hattatlık eser. 
lerini toplatmalı. Diğer müzelerdeki el 
yazılarını da buraya taşımalı. 

Hazır hatırıma gelmişken bir daha 
tekrar edeyim: Bizim n:.:.izelerimiz cid
di bir tetkikten geçirilse hiç fena olmr. 
yacak. 

Geçenlerde bahriye müzes:nde Vi • 
yana muhasarasından kalma bir top 
görmüıtüm. İstanbul muhasarasında 
Halici kapamak için Bizanslılar tara • 
fından kullanılmış olan zincir ise as • 
keri müzededir. Bu zincir kangalını 

Askeri MQzede :ördükçe sanırım ki bir 
yılan balığı karaya vurmuş ve ölüp kal. 
mıştır. Bu iki müze ellerindeki o iki e
seri pekala mübadele edebilirler. 

Yine hatıra gelmişken şu "Tıp Mü • 
zesi,, meselesine de bir dokunalım ... 

S:.lleymaniye camii müştemHatından 
olan eski timarhaneyi bir Tıp Müzesi 
haline sokmak okadar yüksek bir isa • 
betle d~ünülmüşken bir türlü tatbik 
edilemedi. Mimar Sinanın bu giizel e. 
serinde Askeri Matbaa sıkışmış kalmış
tır. 

Bu müzenin kurulması Askeri mat
baayı da kendisine layık bir binaya 
kavuşturmuş olur. 

Söylemesi, hatırlatması bizden, ya • 
pılması, başarılması j yapmak ve ba -
şarmak bilenlerden. 

Ensari BÜLENT 

Cim Londos 
Mısırdaki ilk· 

maı;ını kazandı 
Atina, (Hususi) - Cim Londos'un 

İskenderiyede İngiliz şampiyonu Kau· 
tel'i çetin lfü güreşten sonra 65 inci 
dakikada yendiği ve bu arada iki defa 
yenilmek tehlikesine maruz kaldığı bil. 
dirilmektedir. kısmr n:ijstesna). ı 

3- Bu müzedeki eserlerden bazıları ___ ___; ___________ _ 

başka müzelere gönderilmeli veya baş- Kongre 
ka müzelerdeki eserlerden bir çoğu f eneryılmaz kulübü başkanlı- 1 

buraya getirilmelidir. ğından: 
(Faraza: Klübümüzün 937 yılı kongresi· 
A - Selatin türbelerinden getirilmiş nin 6.6-93 7 pazar günü klüp salo

olan sorguçlar Topkapı hatinesine · nunda aktederek yeni idare heyeti 
gönderilmeli, seçimi yapılacağından yurda men· 

B - Biri Yıldırım Beyazıta diğeri sup \iyelerin yevmi mezkfüda klü-
ikinci Selime ait olan iki tılsımlı harp be gelmeleri rica olunur. 
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dlatj4ta daic - -
Yakılmak 

B 1R gazetede okudum: geçen
lerde ölen Lord ~no\vden'in 

cesedi yakılmış, külleri de lordun kö· 
yüne götürülUp halk rrasınJa :scı.vurul. 
muş ... Bunu anlatan gazete dıyor ki: 
"Daha düne kadar hatırı h3) ılan bu 
şöhretin zerresi bile kalmaclı. 

Demek ki bir insanın şöhr,,ti lilcudu 
ile kaimdir ve yakılan, kl!lJeı 1 savru
lan bir adamın adı da hatıralardan 
silinmeğe mahkumdur ... füıdi diyelim 

ki bunl::m yazıveren muh~.mr. yakd. 
mayıp toprağa gönıülmiis CC'tc·dlerın 

de ''zerresi kalmıyacağmı". eski Yu. 
nanistan'm hala anılan b!rçok ~air ve 
mulıarrirlerinin de yakılmı;i olduğunu, 
.. zerresi bile kalmadı., söziliıilrı ilmen 
hiç doğru olmadığını bilnıiyecek ka. 
dar ı;ençtir. Zarar ~ok! o dı:. büyiir 
öğrenir... Fakat sinemaya gidip 
Jeanne d'Arc filmini, filmlerinı de mi 
görmedı? Onları gördüyse oir :nsanm 
yakılmasile şöhreti yıkılnmıyacağmı 
farketmedi mi? ... 

Ynz:hklarımı omuz başından oku
yan Ahfeş bakın ne diyor: "Genç mi
dir? ihtiyar mıdır? bilmem ama o bay 
muharrir, insanın yakılmasile adının 

da unutulacağını söylemek istememiş. 
O haberi fransızca Yeya ingilizce bir 
gazete.den tercüme edıvermış v~ o dil. 
lerdeki cclCbritc ve cclcbrit!ı keıimele
rinin türkçcye hazan şöhret, bzan dn. 
'nl.e§hu,. a<1~m diye tercünıe "dilmesi 
lazım geldiğini düşünmemiE. Ona söy. 
le: Lord Snowden'in küllerinin ne ol
duğunu merak edeceğine ~elimelerin 
manasını öğrensin!,, 

. Anlaşılıyor: Ahfe.5 dayanıımıyacak, 
yıne derslerine başhyacak. Zaten bun. 
dan sonra Kara Davut'la ıttifak ede
ceÇne dair bir rivayet var. Ama Ka
ra Davut çekiniyor. "Sonr& bana se.. 
nin keçin derler:,, diyormuş. 

Biz Ahfeş'i, Kara Davm.'u, kelime
lerin manasını bilmez ace.'lıi muhar. 
rirleri bırakalım da gelelim cesedle. 
rin yıı.kılması meselesine. Znmanımız 
AclA .. ,lc:....~ .. a. -l•ı.. .. ı.ılll<'i hH, j'dİJJ Ü~'Qje.. 

rini yakbrmalarına bir türlU aklım 
ermiyor. Eski Yunanlılar, cazı millet
ler dinleri icabı bu gibi şe,)'ler yapar
larmış; benim eski Yuna!llıiara soıı 

derece hürmet ve muhabbetim vardır 
ama, Allah gecinden versh, öldükten 

sonra yakılıp küllerimin sauulması· 
na da, bir "urne,, içine konup saklan. 
mnsına da razı değilim. Toprağa, top. 
rnk anamın koynuna gitmek isteriın. 
üzerinde otlar bitecek, unutulacı k, 
taşsız, izsiz bir mezar ... B~n dünya fa 
otlar, etler yediğim gibi o mezarda da 
birtakım böc~kler, hayvwlar gelip 
beni yiyecek. Onları bıı gıdadan 
mahrum etmeğe ne hakkımız var? Ta. 
biat bizden hangi yemişini, hangi hay
vanını esirgiyor ki bizim r.ansız vü
cudumuzu esirgemeğe yUzümU7 ol
sun? Biz birçok otların, e~lerin saye. 
sinde geçindiğimiz gibi bizim saye. 
mtzde geçinecek otlar, hayvanlar var. 
Ben duymaz, görmez, nefes almaz ol. 
duktan sonra her zerrem onlara helal 
olsun ... 

Nurullah AT AÇ 

"Alm:ınya, Sovyet Rusya ile anlaşı-
yor-!,, - Gazct~lcrdcn -

'. 
I 

.. 

e 

... 

- llaııdi, ver elini ele bar ı-Ş<ılım! 
- Fransızca Vendr.:?di'aen -
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---.ı3enün q.ö.ciiüm: 
~ z:www;::~ztıw;ıaı - ~-- ---. ........ 

Sovaısta lb>Dır 
!Fiıaıyoırseveır zat 

Otomobilllerin henüz arabalan 
öldüremediği memleketlerden biri 
de Sıvastır. Bir arabacıya sordum: 

- Şehri gezeceğim. Saati kaç 
kuruş? 

- Elli kuru§. 
- Haydi öyleyse.. Bağlara gÖ tür 1 

Hani .. Göründü Sıvasın bağla
rı!,, demezler mP İşte bu latifeye 
telmih etmiştim. Arabacı arif bir 
adammış. Gülümsedi. 

- Sıvasın bağları şalgam tarla
larıdır, bayım! • dedi. - Ama, şehri· 
miz, öyle zannedildiği gibi yeşillik
siz değildir. Göreceksiniz .. 

Gördüm ve 
cidden dahilde· 
ki öbür kasaba
larımıza faik 
buldum. Tren 
yolu oraya gel -
dikten sonra, ) 
şaheser Selçuk · 
eserleriyle latif ] 
birer devir teza· ·I 
dı hasıl edecek * ı 
asri abideler Etenı Tanrıverdi 
meydana gelmişli t. 
Bir taraf tan silo, bir taraftan yeni 
demir fabrikasının ana hatları.. Bir 
taraftan yolları genişleten ve ağaçh
yan bir Öelediyecilil< .. Sonra halı İma 
lathanelerini gezdik; ağızlık, çubuk 
aldık, bıçak aldık, üzerinde güzel de. 
senler olan yün çoraplardan bile 
dört beş tane aldım ... Ne yapacağı
mı bilmeden ... 

Şehir yeşildi. Anadolunun bir· 
çok kasabaları gibi, burası da bu ren. 
gi o camm kavak ağaçlarına med
yun ... Srvasta su boldur .. Su da. işte 
bu kavaklara hayat veriyor. Anadolu 
da, bunların ne kıymette ve ne bol
lukta olduklarını geçenlerde bir ya
zımda daha anlatmıştım. Bu mevzu 
üzerine, kıymetli bir generalimizle 
konuşurken bana şu faydalı malu
matı verdi: 

Birçok yerlerde, bir kız doğun· 
ca, çeyizine medar olsun diye kavak 
<ıgali1w ı ulh:uu:::k aı.lt:Lttı. Çocukla be-

raber fidan da büyür, on sekiz yirmi 
sene sonra beher ağaç on lira eder. 
Gemi direği için, karada inşaat için 
pek faydalıdır. Memleketimizde ka
vakların çok Üremesine bir sebep e
ğer iklimin müsaadesi ise, diğer se· 
hep rle bu güzel ananedir .. 

• • • 
Arabacı: 
- Size güzel bahçemizi de gös

tereyir.-ı I - diyerek bir latif park ö
nünde durdu. Tarhları, havuzu 
ağaçlığı,' kumluk çocuk bahçesi var~ 
Yanından bir dere geçiyor, . buraya 
bir de baraj yapılmış Hem suyun 
akışı tanzim olunuyor; hem de ç0 • 

luk çocuk içinde sandal gezintisi ya. 
prp eğleniyor. 

- Belediyenin eseri mi? - diye 
sqrdum. 

- Belediye de bar~jm yepılm:ı
sma yardım etti. Fakat bütün bu 
tesisat bir şahıs tarafından hayrat 
diye yapılmıştır. 

Henüz ihtiyarlamamış ve harıl 
harıl bahçeyle meşgul sevimli bir 
zat gösterdiler. Bu bahçenin toprak-
1arını kendi parasiyle alıp parkı ken 
di emeğiyle böyle süslemiş, bezendir 
miş. Emekli T ugbay Etem Tanrı
verdi ismindeki bu hayırperver zatı 
da Sıvashlar, pek haklı olarak Halk
evi ~eisi, çocuk esirgeme başkanı, 
Partı merkez azası seçmişler. 

Evini de ziyaret ettik. Altın gibi 
nezih, sevimli ve tahsilli evlatları 
var. Fakat Etem T anrıv~·dinin 
itina ettiği yaln'ız kendi öz kızı 
değil.. Duvarlarında yüzlerce çocu
ğun resmi asılı. Hepsini her sene 
giydirmiş, kuşatmış .. Ve bütün St· 
vas çocuklarına işte demin bahsetti
ğim bahçeyi yapmış ... . ... . 

Camiler, medreseler, çeşmeler 
Ve ç~meler, çeşmeler, çeşmeler ... 

Eskiden bizim milltin hayrah 
çok sevdiğine bütün bu eserler de
lildir... Fakat şimdi maalesef hayrat 
hissi pek azalmıştır .. Bir Etem Tan-· 
rıverdiye rastlamak için birkaç yüz, 
hatta daha fazla. binden, iki binden 
fazla kilometre katetmek lazım ge-

1iyor1 (Va - Ntl) 

••• ' • : '', • ' 1 Ü w.nı j w·,,~-- imrahor oamiinin hali.u 

' ' lstanbul konuşuyor! 
• 1 11" "·. -

Y edikule, fabrika] arı nisbe
ti nde işsizi de bol bir yerdir 
Burada hastahaneye giden bir yol vardır ki 

hasta değil, sağlam insa·n geçse 
muhakkak ~ hastalan ı r 

S. i d 115 fabril<& Vı:! ima\itP,a
ınes n e . .. h k 

ne barındıran Yedikule, hıç şup e yo 

ki, tam bir işçi semtidir. . 
Fakat siz şu gara.bete bakın ki, ~

tanbulda en bol işsiz olan yer de yme 

bu muhittir. . 
Yedikule kapısı civarmda bır kah. 

veden içeri baktım. Bir a~ay gen~. kar 
şı karşıya geçmişler, ya ısks.mbıl, ya. 

lıut da tavla. oynuyorlar. 
Kahveye girer girmez b"lt.ıi vç.ar~a

daşım Foto Ali'yi tanıdılar. Hep bır
den oyunu bırakıp etrafımıza halka 

oldular. Bizim sorm~1~. m.~Y~~ ~1• 
rakrnadan içlerinden bırısı roze -uaş a-

dı. 
_Galiba, dedi, bugün de Ye<likule. 

yi konuştwrmıya. geldiniz .. ~u:nız, ~
vet yazınız, bura. gençlerının baş ~; . 

• kayeti işsizliktir. 
- Nasıl~lur, etrafta. bu k:ıdar fab-

rika varken!? diyecek oldum. Wı ağ
zıma tıkadılar. 

- Ne çıkar sanki fa.brikala.rdan 
bayım, onlar asıl işlerini !'llakinelerJe 
yapıyorlar. Artık yüz i§çinin göreceği 
işi bir güzel makine ve 3 • 5 makinist 
yapıveriyor. 

Burada 45 • 50 yaşlarında tem.iz gi. 
yinmiş bir adam söze karıştı: 

_üç beş kişi değil, hatt.a bir kişi 
bile kifayet ediyor, dedi. Ben 25 sene 
ustabaşıhk ettim. Makineler gelince 
işsiz kaldını, iki senedir de aç!i::tayım. 

Sonra derdimiz yalnız makine~er olsa 
neyse. Bir de kadın işçiler.n Tekabeti 
çıktı başımıza. Günde 30 • 4.0 kuruşa. 
çalışıyorlar ... Eh, patronlar dd. bu su. 
dan ücuz fırsatı kaçırırlar l'l1I hiç! 
Dahası da var. İşte olan amelenin va
ziyeti berbattır. Yevmiyeler o kadar 
azdır ki, bunlarla koca bir insan, bir 

aile değil, bir ço~uk bile zor g-eçin.ir. 
üç adım ötemızde paçalıırmı sıva

mış, tablaya doldurduğu halis Yedi. 
kule marullarını= 

_ Hey babam hey!... Yer:.}ulenin 
göbeklisi, çifti yUz par~ya, <!iye avaz 
avaz bağırarak satan bır marulcu var. 
dJ. Söz:in burasında o da işP karıştı : 

_ Eskiden ben de işçiydiıa ama, 
patronların insafsızlığından Hnet et· 
tim artık ameleliğe ... Böyle dkha iyi 

geçiniliyor. Dedi. 
Etrafımdakilere sordum: 
_ Peki, mahallelerinizin ne dertleri 

vardır bakalım. 
Boynundaki kıra.vat 

• Va(ğaııro : Haberci 

• 
Yedikuleıiler dertlerin{ ve dileklerini llaber muharririne anlatıyorlar 

klüplerimizden birin.in rengini taşıyan 
genç: 

- Buyurunuz, sizi gezdirelirr., dıye 
cevap verdi. Ve onun kıltı.vuzluğu ile 
Yedikulenin sokaklarını, c.ırldPlerini, 

çıkmazlarını beraberce gezd;k, Bu 
gezme sonunda edindiğim ıntiha şu ol. 

du. 
Yedikule sokak, ışık Vt? temizlik 

noktasından tstanbulun en rahat bir 
semtidir. Yalnız günde• birlı:aç bin a. 
melenin g~tiği Kocamusbüapaşa 
caddesi diye bir yer var !ti, huranm 
berbat haJi mutlak ıslah E diJr,1elıdir. 
Dolaşma sırasında, Yedikule gibi kü
çük bir yerde 3-4 meyhanen~n bulu. 
nuşu gözümden kaçmamıştı. Bize reh. 
berlik eden gence vaziyeti 'SOrdum. 

_ Bu daha bir şey değıl, d..ıdi. Bu 
mahalleyi Samatya le ayıran bir 
(Merhaba) caddesi vardır ki, burası 
eskiden baştan ba.Şa karşı1:kh meyha. 
neymiş. Fakat bugün biı tane bile 
kalmamıştır. Burası için lı0yle 3 • 4 
meyhane hiçtir ... 

Bu cevab biraz tuhafım:ı. gıtmişti. 
Fakat, üzerinde daha fazla r~urmayı 
lüzumsuz gördüm. Esasen göziime bir 
alay da kwıduracı <fükkan1 ilişmişti. 
Bwılardan Jaalettayin birısin~ doğru 
yürüdüm. Dükkan sahibi €'linueki işi 
bir saniye bile bırakmadan, hl::lmle ko 
nuştu. 

_:Deri fabrikalarının yalnn olması 
burada bol bol kunduracı dükkanı a. 
çılmasma sebeb teşkil etmişti!". Fakat 
işlcri~iz son zam.mlarda ı;o!: fena 
gitmeye başladı. Çünkü kii<~ük esnaf 

\J.:~ 

himaye görmUyor. Büyük ot<lıyelerde 
makinelerle günde yüzlerce düzüne 
kundura yapılıyor ye bunlar tabii u
cuza mal oluyor. Bizim elle yaptığımız 
iş bı• rekabete nasıl dayarı.abiiir? He. 
le müşterilerin artık malın iyisini de
ğil, ucuzunu aradığı böyle hir z.aman. 
da! Bu gidişle gördüğünü~ dükkaciar 
da yakında muhakkak kapwacaklar
dır. 

Kunduracı dükkanındau çıktığım 

zaman, hem yavaş yavaş .Yürüyor, 
hem de: 

"Yedikule garip bir yer. Öyle ya, ki. 
me sorsam haJinden şikay0tçi. Fakat 
buna rağmen zaruret içinde tek bir a. 
dam yok. Herkes temiz, guzel evlerde 
oturuyor ... Sineması, marul bah~elE-ri, 
ile, epey eglenceli yerleri vıu-.,, - diye 
düşünüyordum... Dalgın dl\lgın Sa. 
matyaya doğru yürümüşüm 1:i, hiç se
sini çıkarmadan y;wımdarı gP.1en ar. 
kada.şım Ali, beni ikaz etti: 

- Bak, dedi. Meşhur 1mrah"r cami
sine geldik. Görülecek yerdir Bir ge. 
zelim burayı ... 

Dar, yamrıyumru bir y;,)l~an sııp. 

tık. 20 - 30 adım yürüyünc:-, rfört yan
gın duvarı ve bunların ara!'mdun yiik· 
selen killahsız bir minre ilP k:trşılaş. 
tık. 

- Yahu. dedim. Burası bfr yangın 
yeri, bir harabe. 

Arkadaşım, hiç istifini bozır.ad~rn: 
- Hele gireJim de, göriirs;in, diye 

cevap verdi. 
Biçimsiz sokağın yanık camisinin 

kapısından girince, ilk kar~tla'3tığlmtı 
nefis bir çiçek bahçesi oldu. Bir gül fi. 

(Det'aY·i1 12 incide) 

Dikkat !. -----1-Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet
lerinizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canmm sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve isterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağınıza kadar gelip söy. 
le<liklerinizi inceliyecek, tikayet . 
ferinize veya temennilerinize ga. 
~,,. · ~-rıiz tercüman olacakhr. 

Y cdikulede bir so'f<,ah 
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CUMHUR! YET'te: 

Balkan antantının 
sal8hlyetll ve şUmullU 

bir izahı · 
Cumhuriyel'te Yunus Nadi, ,.ı tat•ür. 

kü~ı Atinayı heyecana veren, sevince 
boğan son irşadınd.an bah-wdiyor ve 
şunları yazıyor: 

Velevki muayyen bir çevrede mah
dud bir maksadı temin için. ?>!'leşmiş 
olan milletler, aralarındaki tema.:;la
rın tevalisi neticesinde clbet!e daha 
ileri anlayışlara varacaklar w zaman 
la dünya hadiselerini kendi !lirl'k men. 
faatleri zaviyesile ölçmeğP d'>ğru te
rakki edeceklerdi. 

Vaıiyetin, müttefik Balkanlılar ara_ 
smda Balkan misakını akJetttrmekte 
önayak olanların görüşlerine mutabık 
inkişaflar arzederek yürüdUğünü gör
mekle bahtiyarız. Öyle inkişafiar, ki 
ötedenberi bu sütunlarda işarü ede. 
geldiğimiz bir telakki şekli olr.rak bi
ze Balkan antantının umumi heyetilc 
ve milletlerarası vaziyetl~r itibarile 
bliyük bir devlet sayılabilece~ini her 
gün daha kuvvetle müdafaa e~tirmek
tedir. Nitekim Atatürkün hudun birlL 
ği ve müdafaa birliği üzerbdcki kuv
vetli sözleri Atinanın Büyük 'Britan. 
ya oteli salonlarına sanki c::emadan 
düşen bir güneş gibi süzüfüp indiği 
zaman orada hazır olanların heyecan. 
Iarına son olmamıştır. 

Orada hazır olanlar içinde rlt: bilhas
sa askerlerin. 

YENtASffi'da : (lzmir) 

•Köy postaları 
lsnuıil Hakkı Ooakoğlu köylere 

mwıtazam posta işletilmem<?,~inden şi
kayet ediyor ve bunun basıt bir i.ş ol. 
nı.a.dığını izaha çalı.ş-ıyor. Dıyor 1.-i: 

Yine geçenlerde Denizli rivarmda 
•bir köyden mektup aldık. Köy namına 
gazetemize abone olmak istiyorlar. 
Lakin posta oto'mobili köylerinin i
çinden geçtiği halde gazeteyi birak. 
mıym·, merkeze götürüyor, e··tesi gü. 
nü köylüler merkezden gtdip alıyor. 
larmış. 

Günün hadiselerinden h<::!.berdar ol
mak istiyen köylüler kcyle1 ine bir 
gazete getiremezlerse halk bizi oku
mıyor diye şikayet eylemeğe hakkı. 

mız olur mu? 
Açık konuşmak lazımgeiirse halkı

mız okuma ihtiyacını duynıcıktadır. 

Bilhassa harf inkılabı okuy:rnların a
dedin; çoğaltmıştır. Lakin i.ıiz1Pr onla. · 
rın ihtiyaçlarına cevap w~-N1.iyoruz. 

Şimendifer hattı güzergahlrırmda tren 
ler geçerken çocukların (Gaz.ete, ga. 
zete) diye bağrışmaları b;_,. ihtiyacın 
üadesi değil .midir? 

Onların anlıyacakları dıi'e y::ızılmış 

kitapları ayaklarına kadar ~ötüremi· 
yoruz. Dünyada olup bitenlerden bii
yük halk tabakalarını hab~rdar eyle. 
mek için gazeteleri köylere kadar so-
kamıyoruz. 

KURUN' da: 

Boşanma 
ko!aylaşmall mı ? 

Sadri Ertem, Ilu.rımda cnlcııme vo 
boşanma i§lcriııi so.~yal bakımdan gö. 
rcrek şıı bckô:r fikirleri. i /Jriye sürii. 
yor: 

Evlenen çiftleri bağlıya rı c;e~J muL 
laka psikolojik bağlar değildir ... Me
selfı sevmek aileyi zaruri lc1lmıyorsa, 
sevmemek de talakın esbab: mucibesi 
olamaz. Yani ferdi hısler, frrc..ii telak
kiler değildir. Hiç olmazsa c;osyal ma_ 
hiyet alan rabıtalard:r. 

\3U sosyal rabıtaların so!"vetenin 
müsaadesiyle bozulması kbıi iir. Şu 
halde bir evlenmenin feshi ic;in orta
da sO'Syetenin bu inhilali t<.ı hıi görme. 
si lazımdır. 

Sosyetenin tekamülü hcye>can halin. 
den fikir ve mantık seviyesine ~ıüksel. 
mektir. İptidai insan akıl, rf'la1'!1 ık, tec 
rlibe ve realite ile alakasızdır. Halbu
ki ı;ııütekamil sosyete dediğim ! ?, cemi
yetın vasfı da ferdlerinin tecrübeye, 
akla, mantığa ve realiteye krymet 
vermesidir. 

Evlenme müesfiesesini ancak ileri 
hamleler yapan bir• sosyete:-:in mik_ 
yası ile tetkik edebiliriz. 

Hadiseyi erkek veya ka•lm e""oiz-
. • b 

mın_ın dışında; sosyetenin sılıl·ati ba_ 
krmından mütalea etmelidlı-. 



Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı ablam Hacliyc'ye aittir. Kanser kurbanı: 
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Lem'inin babası Akif paşa genç

liğinde Londraya bir sey!ihati esna· 
sında bir İngiliz kıziyle sevişmiş ve 
evlenmişti. Bir Iord kızı olan bu kız 
Akif paşaya beslediği delice bir aşk
la ailesinin itirazlarına karşı gelerek 
kimseyi dinlememiş ve onunla lstan 
bula kaçmıştı. Akif paşayı tama· 
miyle avucunun içerisine alan bu 
kadın kendi gördüğü terbiye pren· 
siplerini Akif paşanın Şişlideki ko
nağında da tatbik etmiş ve çocukla
rını o suretle yetiştirmişti. Konağı 
tam manas:yle kendi Londradaki şa· 
tolan gibi idare etmişti. Yalnız ko-
casının milliyetine fevkalade hür
met etmiş ve çocuklarının milliyeti
ne tesir edecek en ufak bir tesir yap· 
maktan şiddetle çekinmişti. Bu 
mevzuu tamamiyle kocasının eline 
bırakmıştı. 

İşte Lem'i hakim ve soğukkarak 
terini tamamiyle annesinden tevarüs 
etmişti. Fakat bereket versin ki çok 
hassas olan babasının seçiyeleri bu 
İngiliz karakterlerini oldukça tadil 
etmişti. Ruhu çok sade fakat an
nesi gibi teşrifata çok riayetkardı. 
Yaşadığı yüksek hayatta ve bütün 
şahsı düşüncelerinde ve hükümlerin 
de annesinin prensiplerine ve göre
neklerine bağlıydı. 

Zaten hu prensiplerinden çok 
aykırı arkadaşlarla da görüımekten 
şiddetle çekinirdi. 

Aslına bakılırsa o hayatın, çok 
genç bir yaşta büyük bir servetle §İ· 
marttığı kocaman bir çocuktan baş· 
kabir şey değildi. 

Necla bunların hepsini an1amıı· 
tr. 

Şimdi sinirleri olduk:ça yatışan 
genç kadın kocasına karşı yaptığı 
aksilikten pişman olmağa başlamıı· 
tı. Vaziyeti kocasından çok daha 
inceden inceye tahlil ederek böyle 
ufak bir meseleden saadetlerinin teh 
1ikeye girdiğini düşünüyordu, Daha 
uy11al, daha müsamahakar olmağa a
made olduğunu hissediyordu. Ma· 
denıki bu güzel '7e zarif genç kocayı 
seviyor ve elinden kaçırmak istemi~ 
yordu, izzeti nefsinden fedakarlık 
etmesi, hatta en ince hislerinden ya. 
ralanmağa katlanması icap ediyor
du .. Derin derin içini çekerek kane· 
penin üzerindeki siyah şapkasına 
baktı .. Havai mavi ipek üzerinde 
kara bir leke gibi görünüyordu. 

Arkasındaki §U siyah elbise o
nu n matemini mi ifade ediyordu} 

Hakiki bir keder ve matem elbi
senin renklerinde ·değil ruhun içeri
sinde olabilirdi. 

Onun kocası fakir, on parasız 
bir kızla evlenmekle çok alicenaplık 
etmiş ve kendisini ne kadar sevdiği· 
ni göıHermişti. Mutlaka onun gön· 
lünl.i alacaktı. Düşüncelerinin bu 
noktasında Necla tekrar içini çekti. 
Kocasiyle birlikte gitmediğine adam 
akıllr pişman olmağa başlamıştı. 

Şu halde niçin bunu yapmı§tı}. 
Sanki çok kapalr bir zevce miydi? •. 
Hatta bezı defalar kocası kendisine 
miistebit davransa hile bunu büsbü
tün körüklemek mi icap ederdi'? 

Necla bütün hataları ve kabahat 
leri tekrar kendi üzerine alıyordu. 
Uysal ve seven hilkati Lem'iye 
kar~r damia boyun eğmesini ihtar e
diyordu, hemen ayağa kalktı. Oda 
hizmet~isini çağırdı. Lem'inin ho,u· 
na gitmiyen ne kadar sade ve koyu 
renk elbiseleri varsa hepsini toplattı 
ve kendi eliyle bir sandığa koy8rak 
kilitledi. Lem'inin en çok sevdiği 
ve kendisine çok yakı!an saman 
renkli bir elbise seçti. 

Yüreği a§k ve Jefkatle dolu olan 
bu çocuk bu elbise ile tekrar bir er
keğin oyuncak ettiği süslü ve sahte 
bir bebek haline geldi. 

Bilinmesi icap eden en mühim 
şey: Lem·i küçük karısının kalbi en 
büyük acılarla kazılırken acaba bu 
kadar büyük bir fedak!rlığa layık 
mıY.dı'?. 

Bir erkek kalbinin, kadının yap
tığı vedakarlığm kıymetini takdir e· 
debilmesi için kendisinin de bir ke
der geçirmesi ve göz yaşları dökme· 
si lazımdır. Halbuki Lem'i bugüne 
kadar asla ıstırap çekmemişti.: Nec· 
lanın bu sessiz, bu büyük fedakarlı· 
ğını anlıyabilecek kadar olgun de
ğildi. 

Bütün bunlara rağmen hayat 
Necla için eskisinden farklı olamadı. 
Lem'i karısının §imdi açık renk ipek 
lere büründüğünün farkında bile ol
mamış gibi görünüyordu. Bilakis o 
davet gününden sonra aralarında bü 
yük bir hoşluk açılmıştı. Genç a
dam artık kansiyle hiç bir yere git
mek arzusunu göstermiyordu. 

Tekrar eski bekar hayatını sür· 
meğe başladı. Sabahları erkenden 
kırlara çıkıyor, atla gezintiler yapı
yordu. Öğleden sonra kendini te· 
nis veya golf uyunlarına ha$rediyor, 
oyun arkadaşları olan havai güzel 
kızlarla vakit geçiriyordu. Yağmur 
lu günlerde büttin vaktini klüpte ar· 
kada§lariyle geçiriyor, sonra gece 
vakit geçirmek için bir bara gidiyor· 
du. 

NeCla kocaınnm böyle her gün 
biraz daha fazla kendisinden uzak
laştığını anlıyarak çok meyus olu
yordu. Fakat hiç bir şey belli etmi· 
yordu. Kocası eve geldiği vakitler 
gülümsüyordu. 

Sabahları oldukça geç kalkıyor· 
<:ıu. Öileye kadar olan zamanda 
dikitle me§gul olduğu için vakit ça
buk geçiyordu. 

Can sıkmtıaı akıama Cioğru, ko
cası gelmediği vakitler başlıyordu. 

Genç milyoner çok zamanlar 
klüpte yemeği}li yediğini telefonla 
söylüyordu. 

O zaman bu havai koca ile ıbir· 
likte çıkmak çarelerini arıyan gene 
Necla oldu. 

Lem'i öğle yemeğini evde yediği 
günler tenise çıkmak isterse Necla 
da bordoda olduğu gibi beraber çı· 
kıyordu. Küçük beyaz topu biribiri 
ardı eıra ve hiribirinden uzak mesa
felere birçok küçük deliklere yerle§· 
tirmek için kendisinde hiç bit alaka 
duyduğu yoktu. Fak.at bu yorucu 
bir §ey değildi. Ve Necla kendisini 
zorla da olsa bu oyuna bağlamağa 
uğraşıyordu. Çünkü o zaman ko
casiyle beraber olacaktı. Hemen he-

. men hiç göremez gibi olduğu kü
çük, güzel kocası ... 

Lem' i yemeklerden sonra bir 
aüvare elbisesi ;iyerek her gece mun 
tazaman çıkmağa batladı. 

Haftada birkaç akşam arkada,. 
lariyle klüpte bulufuyordu. Karmnı 
da çıkması için şiddetle tetvik edi
yordu. Onu birkaç aileye takdim et
mişti. Şimdi kendisine göre arka
da,Iar intihabı artık ona kalıyordu. 
Bunu da Lem'i yapacak değildi ya 1 

Çok sıkılgan olan Necla evde 
kalmağı tercih ediyordu. Bu modern 
hayat onu sıkıyordu. Daha fenası da 
orada tanıştığı kimselerden hiç biriy. 
le samimi olmağa imkan bulama· 
mıştı. Kendisi kadar güzel olmı· 
yan bu kadınların öyle bir jestleri, 
tavırları vardı ki onlardan çok daha 
güzel olan zavallı Neclacık bir kö~e
cikte sessiz ve pısnk kalıveriyordu. 
Necla hu riya kokan bu sahte hava 
içerisinde istediği candan ve yürek
ten samimiyeti bulamamıştı. 

(Devamı var) 

Tilrk ampul fabrikası 
Ayvansarayda bu isimle 

bir fabrika açılıyor 
Bundan bir müddet evvel bazı 

müteşebbislerin şehrimizde bir ampul 
fabrikası kurmak üzere iktıJat ve
kaletinden müsaade istediklerini yaz 
mııtık. lktısat vekaleti günden gü
ne elektrikleıen Türkiye için mühim 
olan bu talebe müsbet cevap vermi~ 
ve fabrikanın kurulmasına başlan· 
mıttır. Türk ampul fabrikası Ayvan 
tarayda sahilde yapılmaktadır. 

HABER - J\t<şam postası 

Hatay Meselesi 
(BWJ tarafı 1 incide) 

Elli va şöyle diyor: . 
"Sancak ekseriyeti, iradesi hilafına 

Türkiyenin genişleme arzularım tatmi
nen yşpılan anlaşmayr kabul edemez. 
Suriyeliler kulaklarım Cenevreye dikti. 
ler. Meşru emellerine aykırı karar çıkar 
sa kuvvetlinin istipdadına boyun cfml. 
yccek, Sancağın arablığıiu ihlal edecek 
her anlaşmaya kanlarile karşı koyacak
lardır.,, 

Ümit kesmemeli imiş 
Şam 26 (Hususi) - Diğer taraftan 

Vatanilerin anlaşmayı prot~sto maksa. 
dile tekmil parlcimento azalarının istifa 

etmesini istedikleri billdiriliyor· Nazır 

Hasan Cabiri Halepte söylediği bir nu. 

tukta: 
"- Hatay meselesi beynelmilel bir iş 

oldu. Bunu halktan saklamak lüzumsuz
dur. Bizim kabahatimiz yok. Elimizden 
geleni yaptık, fakat ne çare? İstikbalin 
neler doğuracağı bilinmez. Gene ele me. 
yus olmayalım . ., demiştir. 

MUstakbel S'uriye başvekiline 
suikast 

Şam 26 (Hususi) - Müstakbel Su. 
riye Başvekili Dr. Şehbendere meçhı;l 
bir §ahıs tarafından suikast yapılmıştır. 
Fakat atılan Kurşunların hiçbiri isabet 
etmemi§tİr • 

Arap dUnyasmı ayaklandırmaya 
kalkışıyorlar 

"fskenderun Sancağını müdafaa ko
mitesi!., na mile bir takım ipsiz sapsız 
ve maee~aperest adamların teşkil etmiş 
oldukları birlik bir beyanname netret. 
miştir, Bu beyannamede dünya Arapta. 
r~ndan yardım istiyerek şöyle denilmek
tedir: 

."Ey Arap Sancak evlatları! Ve ey 
musibet bir bela kardeşi Arapları ıs. 

kc~dcrun müdafaa komitesi size hitap 
ediyor, sizi zulmü önlemeğe, haksızlığa 
mukavemet göstermeğe davet edo/or. 
Öyle ki bizi kuvvetsiz sanan ecnebiler, 
kuvvetsiz olmadığrrruzt, bütün kuvvet. 

lerin öntinıde serfliru edeceği muazzam, 
bir kuvete sahip bulunduğumuzu anla· 
sınlar· Bu kuvvet iman kuvvetidir. Arap 
Sancağı müdafaa yolunda mukaddes A. 
rapltk uğrunda ölümü istihkar kuvveti. 
dir. 

Ey Arap Suriye evlatları, Irak baha
dırlarr, Necid, Hicaz, kahramanları, Ye. 
men aslanları, Mısır ricali Mağnp Arap 

evlatları, size hitap ediyor ve diyoruz 
ki, kuvvetlilerin kasıtları karşısında bu 
gün Arap Sancak ( !) elimitden çıkmak 

üzere ise Sancak Araplarının gafletin. 
den d~il· sizin onu müdafaada göster
diğiniz gaflet ve sükfıtunuzdandır. 

Husµsile, ey Suriye devlet ricali ve 
millet önderleri size hitap ediyor ve 

iÇERiDE: 
• ötedenberi memleketimizde 11lgort3cıhk 

lşterlle meşgul olan Lıi. Prevuceyanıı ılgorta 
&irltetl kaza ve barlk :ıuııımlarmt tas!lyeıye ve 
bundan sonra sigorta yapmamağa karar 
vermiş ve bunu ala.kadar makamlara blldlr
miştır. 

• Muamele vergisi kanununda yapılmakta 
olan tndilMtan bllhassa deri ve Hıstlk fa17r:
kalarr memnun otmuı:ııardır. 

• Şimdiye kadar vali muavininin rel8Uğ~ 
altında te§ekkUl eden tııkM komisyonu dUn• 
don itibaren kaldırılmış ve bunun yerine 
TUrkofis mUdUrUnUn rivaseti altında bir ht• , -
yet kurulmuştur. 

• !zmirdcn §ehrlmize gelen Atman tUtUn 
mümessilleri Ankaraya gitmişlerdir. 

• ,Şchzadebaşında muhallebici AbdUlkadi• 

rln kuasını soyan gençlerin muhakemeleri 
diln neticelenmiş Abtlülcel11 4 sene Uç ay hap 
se ve Eminle ~IUı;tak da iki~er buçuk 11ene 
hapse mahkfım edllml§lerdir, 

• Sandallarını kiraya verecek aandalcılatm 
herhalde müşteri ile birlikte sandalda bUlun 
matarı mecburiyeti konulmu§tur 

• $1§11 • BUyUkdcre asfalt yolu· ~lfli depo
sundan Ayıt.za#a çiftliğine kadar so metre 
açılacaktır. 

• Muaııımıerln mUte,akim kıdem zamları 
için bütçeye 13,000 lira ta.luısat konulmur 
tur. 

• Lleelerde imtihanlara yann baVtanacak
tır. 

• Bundan sonra yarı~ ed~ otomobiller va
kalaı11'lığı halde mUebbeden ~ferden mened'• 
lece~! gibi şo!örilne de hiçbir yerde ıe ve1'11· 
mlyeceğlnl Belediye bildirmiştir. 

• Köpril Uzerlnde ve köprü başında otc. 
mobill~rin durması menedilmiştir. 

27 MAYIS - 1937 

Mecliste bütçe müzakereleri 

Maarif ve ,Nafıa 
bütçeleri görüşütdü 

Bu münasebetle iki vekil izahat 
ve tenkitlere cevap verdiler 
Ankara, 215 (Hususi) - Bugün Mec. 

liste Maarif ve Nafia bütçeleri müzake
kere olunmuş ve bu münasebetle Ma • 
arif Vekili Saffet Arıkanla Nafia Vekili 
Ali Çetinkaya izahat vermişlerdir. · 

Maarif Vekilimiz, bu seneki maarif 
bütçesinin geçen ıenekinden 2,300,000 
lira faıla olduğunu, buna mukabil tah • 
sil çağında buluan çocukların gittikçe 
arttığını ıöylemi§tir. 

Vekilin verdiği malilmata göre Üniver
sitede talebe adedi, ilk tesisinde 3.000 
iken bugün 5.000 e yakındır. 

Mektepl~rde fizik - Kimya labora . 
tuvarları için bUtçede 300.000 lira; ya. 
pı ve bina işleri için de 600.000 lira ay
rılmıştır. 

Maarif Vekili liselerin kac sene ol -
• J 

ması meselesine temas ederek, bunun, 
uzun tetkiklerden sonra, bizim evvelce 
tesbit ettiğimiz 11 senenin muvafık ol • 
duğunun görüldüğün il; eski eserleri
mizi korumak için tedbirler alındığını 

söylemi~ ve bu cümleden olarak İstan · 
buldaki bedestanın bu sene tamirine baş 
Jamlacağrnı ilave etmiştir. 

KöyUn okutul01ası 
Saffet Arıkan, bundan sonra ilk ted. 

Sancağın tiyaı~dan sizl mesul tutuyo. 
ruz.,, 

Hatay halk mümess iUeri reisinin 
protesto ve ikazı 

Vatani elemanlar Sancaktaki dükkan. 
ları zorla kapatmağa çalı~ınıkta;dırlar. 
Talebenin mektebe gitmelerine de mani 

olmaktadırlar. Bu arada mektebe git. 
mek istiyen bir Yahudi talebenin taşla 

ba§ı yırxlmıştrr. Türk unsuruna karşı 
yapılan kilııtahça tecavüzler de çok art. 
mrl}ttr. Mahalli hiikiıml"t memurları hiL 
tün hadl•tlere seyirci vaziyetindedir. 

Bu vaziyet karşısında Hatay halk mii
mcssillcri reiai Abdülgani Türkmen Pa. 
ri&tt bulunan au komisere bir telgraf 
çekerek Sancak halkının heyecan ve ga. 

leyanından bahisle Halepten izciler ge
tirerek nümayişler ve tecavüzler yaptı. 
ranları ~ik!yet etml§ ve bu halin unsur. 
lar arasır»da her an bir çarpı§ma husuM 
tünü bir ihtimal haline getirdiğini ka. 
yıtla bundan doğacak mcsuliyctin de ta. 
mamtn mahalU hükumet memurlarına 

rııci olacağmı ilave etmiştir • 

DIŞARIDA: 1 
• P.tparım kardlnalla!'ından bil'itıln Hltıe- ı 

rin şahsı aleyhinde vaizde bulUnınaııı tiıı;ornıe 
Alma.nya §iddetıt bir pprottstoda bulur:• 

ı:nuştur. 

• Frans:ıda denizciler grevi bitmiştir. 
• Alınan harbiye nıızırı mareşal Blombcrg· 

haziranda !ıonta.ys. gidecektir. 

• Altnanyada dört senelik kalkınma planı 

için ilk toplantr yapılmış ve bu ilk celsede 
Almltn devlet reisi Hıtıer de bUlunmuştur. 

• Bundan Uç ay kadar evvel evlenen Holan 

da vellahtı prelİ&ell Jullanarun setle epnuna 
dôğru bir çocutu olacaktır. 

• Alman lktısat nazırı doktor Şaht dün 

C'P:ÇEN S!:NE BrJGUN NE OLDU ? 
Telefon ,ırketının satın alınma mukavelesi 

tasdik edlldl. 

risata geçerek şöyle demiştir: 
"- Arkadaşlar, esas iş, koyü okut • 

mak i~idir. Hepinize takdim olunan şu 
pusulada görülür ki, nüfusumuzun 
3,799.000 i kasaba ve şehirlerimizdir. 

NUfusları 220 den fazla olan köylerde 
2.388.000 nüfusları 400 - 800 arasın -
da bulunan köylerde 3.173.000 vatan • 
da§ oturduğu halde, nüf uslan 400 den 
aşağı olan 32 bin köyde 6.836.000 va • 
tanda§ımız bulunmaktadır. Bizim nü • 
fu11u 800 den fazla olan köylerde beş 

sınıflx mektep yapmak gayemiz'dlr, 
amma nüfusu 400 - 800 arasında bu _ 
lunan köylerde her iki veya üç köye 
isabet etmek ilzere beş sınıflı mekttp 
yapmak imkanını araştıracağız. 

Hususi lisderin ~ahadetnameleti 

meselesine gelince; arkadaşlar, bunları 
gayet sıkı teftişe tabi tutuyoruz. Bun • 
da hiç ıUphe yoktur. Emin olabilirıl • 
niz.,, 

Maarif Vekilimiz bundan sonra diğer 
meseleleri de izah etmiş ve sözlerine 
nihayet vermiştir. 

Nafia Vekilinin izahatı 
Nafia Vekaleti b:.itçesinin müzake .' 

resi münasebetile ileri sürillen mütalc • 
alara da Vekil Ali Çetinkaya cevap ver
miş ve bilhassa demiryolu siyasetine te. 
mas ederek ~öyle demiştir : 

"- Bilhassa Sivas • Erzurum hııttx 
ile meşgulüz. Bu yol malumu Aliniz, 
vatanın ana hattı, esaslı bir damarıdır. 
Bu itibarladır ki bütün fllaliyetim'ıi bu 
hat üzerinde teksif ettik. Bu aene ı 2 

milyon lira nakit para sarfedilecektir. 
Bu miktar bütçemizin mUhim bir para

sı olduğu içindir ki, sureti mahsusada 
zikrediyorum. Sivastan Çetinkayaya 
kadar olan kuımı a~tığım.ııx hiurlıhıı • 
nrz. Çct!nxayadan Divriğe lfadiit tak • 
riben 70 kilometrelik mesafe vardır. Bu 
sene eylı1le kadar burasını bitiriyoruz. 
Yine bu mali sene zarfında İhç'a kadar 
varacağız .. ,, 

Nafia Vekili bundan sonra köprü • 
]er ve diğer inşaata geçmiş ve izahat 
vermiştir.Bu izahata göre, köprülerin 

yekunu, kağir olarak, 73 e baliğ olrr.uş
tur. Bunların 16 sı 1936 da yapılmıştır. 

Ali Çetinkaya, fevkalade tahsisattan 
31 milyon l~ra ayrılan su iılcrin-den dl' 
bahsetmiı;tir. 

Faris sorglııindeki Alman pavyonunu açmı:.· 
tır • 

• FranRız rarta.mentosunda Fransanın 

dördüncü deniz devıeu olmak vazlyı'!Unl kay• 
bctmesi cndlşeslle birçok gtirtiltüler olrcı11~· 

tur 

• B~ynelmllel ~ı!ker kon!feransı b!tml§ ve 
anlaşmayı 21 devlet lmzalamu~trr. 

• Almanlar >·eni inşa etllkl6ri 7800 lortltık 

bir vapurun ismini "Ankara .. koymu,ıar ve 
Bertin C?lçlmlz Hamdi Aryağın zevceAi vapu• 

ra fsim vermiştir. Merulmde Berlln büyük 
C?lçlmlz blr nutuk söy!emiştir. 

• Irak • trıın hudut lhtilUınm bu ay aonu• 
na kıl.dar iki memleket arasındıı. halledilmiş 
o'acalı Umlt edilmektedir. 

• H!ndlstanda tayyarelerin muha!azası al• 

tın<la llel'lemekte olan bir tren ilmall f8tkl 
hudutları civarında. aallerın taarruzuna ug-. 
rarnış ve altı yolcu öldtirUlmUl}lür. 

• Kolombiya Cumhurrelai ve kablneaı !..,. 
tifa f!tmlştır. 

• Llndbergin bir oğlunun dünyaya feldlğl, 
Olmdtye kadar çok sıkı bir surette g{zli tU• 

tulmu~tu Bu defa İngiliz polis makamlarına 
bu hususta malüilmat verilmiş ve hadise her 
kese bildirilmiştir. Maamafih gazeteciler, bl\ı' 
yan Lindeb<!rgin lıalen nerede bulundugunu 
öğrenemem i§lerdlr. 

• Çel<oslovakyada bulunan Yugoıılavya 

He.rbiye nazırı general Marl<:, çekoıılovakya 
ml'll müdafaa nazırı ile birlikte, dUn Mllov1• 

ce asker! lasUnU tettlş etmiştir. 
• Holtınôada umumi par!Amento seçimi• 

nln muval<kat neUcelertne göre htlltfımet pıır
tııerl ınUhlm bir kaezn<; elde etnıl~lel'<Ur. 

Na!!,yonııl ~.,ııyaııatıer 9311 de kıu:ıınrl•kııırı 

rP.vlerln ''l\Ayet'errle ancaı~ takrit:~n ,. .•• ııurıı 
elde edP.bilmlıJlerdlr. 



Ağa öldü 

Kay me6ft74riyt. ~ı g6. 
ren bir genç OOtWI DarenMden e8e1'~. 
rini yo'llt.ımt§. &mJGn 1>'~ m48a 
ba§snda yazı'lamn.yıp 7ıayatton alınmt.§ 
~ ~ ktyrMtU bliJtjum. Ve mı. 
t7MfıM olarak bir tane.rint ileroedigo-
rum. (Vd-Nu) 

• • • 
Hacı ağanın ölUmU ile, köyde, koca 

bir deVir kapanmıı oldu. f stibdad, bu 
köyde, düne kadar, olanca cıiddetile 
deva.ın ediyordu. tnkılib, yalnız söz. 
de kalmış, hiçbir damın kapısını çala
mamııtı. Bunun, bir tek sebebi vardı: 

- Hacı ağa. .. 
HUlffimettn, eh şiddetli emirlerinin 

tatbikı, onun bir söZUiıe bakardı. 
Yarmıyamalak tahıili, §eytanf ze. 

kbı, deh~tii politikacılığı ile o, hü. j 
k\ıniete nüfuz etti; halka na kim ola. 
bildi. Kaymakamın, jandarma kuman. 
danının ve hUtun hatırı sayılır kaza 
ınemurlannm dostluklarını kazanmak 
ta, oldukça usta idi. Dalkavukluğu 

yokttı. Fakat, hadisatı tahlil eder, 
tMnti işleri karşısındaki büyüğe, ik. 
na edici bir §ekilde anlatırdı. Medeni 
kanunu ezberlemişti. KöyOn en bilyük 
hlklml, avukatı o idi. Muhtarın ve 
heyetl ihtiyariyerun birçok" kararlan. 
nı Bacı nfa, t>ir tek MSzU ile bôzardı. 

Kar'şımıdaklnin nıhi ah\•alini, kısa 
bfr koıuıema Jle anlar ve s<>Zierini, o. 
nuıı fikri V'e ruht öl~Ustlno göre evirip 
QeVirlrdf. SIMdiye kadar, b:ığh bulun. 
duldan VflA.yete kaç vali geldi, bunlar 
ne karakterde insanbrdı? S6r; söyle
ıln. 

Yeni gelen ~aymakamlara ve nihi
~ tnUdUrlerine yol gösterdiff, herkes
~e bilinirdi. K<SylU onun i~ln: 

- Kttlp adam, dertn adam; Mvap. 
lan ile vali (paşa) lan bile susturur. 
du, • diyor •• 
~. evli bir kadm mı lraç_mhn~. 

4J'.&Yt1ıl'll JJID JÇiliae Hacı afa yoka&, 
ben :ıc~ııemt vetfrlm. Bir adam mı vu. 
nılmuş? Muhıltkak, ottun parm&tı 
vardır. Bfr hıraıilık mı olınut t birkaç 
giln aonra, Hı.er afanm iftlmı araştı
rın, çalman koyunlann y.ırı11mı orada 
bulursunuz. Bir .dUft.ln Oluyor, değil 
mi, sorun IOnıttunın, bu iıl bitiren 
ve düğün vaktini tayin eden, yine o
dur. 

Tahsildar gelir. 2lSO hanelik k<Sytın 
on bin lira tutan verfi borcu için 
k<SyJUyU sıkıstınr. 
Hacı ağa tshsildara: 
- tnen, gö: ilyon k6yJUnUn halinL. 

Atıahm gilnti tUkenmes ya! ..• Şu tıi 
biraz sonraya bırak.,, 

Dedi mi, akan sular durur; tah~il. 
dar pttıımı p1rtıımı toplayıp bqka 
kbye fÖÇ ed~r. Ses çıkarmaz. Çok iyi 
bfJfr kf, her İ§ Hacı ağa ile bitecek. 
tir. Onun ganıu • daha dojrusu çıkarı. 
otdu da, kö~1Uye bir: 

- Hadin lta? •. 
Dedi ıtti, bor~u olan gömleğini, ka

brnr kaca.ftnı, davanm, bir ttk icr.ği 
fle bfr çift ökUzUnU satar, o borcu ö
demefe çalışır. Çünkil, "nğa,, emret
mlftlt, 

'Ve Hacı ata, Myle srkrşık zaman. 
1arda, klSyHlnUn haline acır, sırf bir 

• yardım olsun da klSyJü borcunu ver. 
a1n diye ( !) , yok pahuma kofWlt ke. 
çi, nfır, Jrab, kaeak • ne gelirse • alır. 
Bu llkllde, Jröyiln yan araziılinl zap
teımlttlr. 

Fakat, zinhar, köylünün ondan şi-

r111Mtll'i/lllJ 1 ı • ıı~ .... 

klyetçi olduğunu annetmeyuı. Köy. 
• od "Ankara" IUye göre "hükfunet ' ur, .• 

ile afadan sonra gelir. O, yanm ıJah. 

txr. .,, 
"- Bu klSyUn oeref eti "oerefı Hacı 

.. .:;... ·a· 
G.6~' mezar başmda, bUtUn köylü 
ağlıyarak bu sözü söylUyordu. . 

Umumi harbin başlangıcında, köy. 
!erden davul zurna ile asker toplanıp 
şubey~ sevkediliyormuş. Hac~ ağanın 
botu8U, en fazla o "mUırteMa,, zaman
larda ötUyormU§. Kendisi önde, jan. 
darmalar arkasında, sanki isteği ve 
emri ile asker glSnderiyormuş, gibi 
bir tavır takınarak kapı )'apı dol~ı-

yor ... 
_ Hadin ha; hazırlanın ha!... Ha 

eskerler ha! .•. 
t>lye bafitıi.tak babalılt satıyormuş. 
O günlerden birinde, kocalan ''es

ker,, e alman kadınlar, tôplanıp Hacı 
ağaya giderler. Ağanın ayaklanna ka. 
pandıktan sClnra: 

- Dahanlannun altını öpek ağa; biz 
ittik, sen itme! .. Hacı ağa, b!r şey an. 
lamadığı halde, hiç oralı değil: 

_Ne 0 eğSikler (''aklı kısalar,, lar 
demek) ? Bir diyeceğiniz mi va:? •. 

Kadınlar, a.ğlaprak: .. 
_ Erkeklerimizi bize bağışla, a.ga .. 

Yedi düveli birbirine kırdırıp da ne 
geçecek eUne? .. Bilirsin, emme; erkek
lerimiz dlSnmezse bu köyün hali nice 

olur?' , 
zavallı "avratlar,, zannetmıeler ki, 

Umumt Harbm müsebbibi Hacı ağa. 
dır. ve bu zan, birçoklarında, hala 
vatdit. 

• • • 
BütUn kış hasta idi. Fakat, en ağır 

:zamanlarında bile yatmadı. ÇünkU, 
yatmak, yorianı sırta çekmek, halka 
kar§ı kUçi11mek, ağalık kudretini kay. 
betmek demekti. Bu )!U7.deıa, YJµDçıyı 
omuZlar, Da§ 1dSşCdcki işlemeli ~tık-
lara dayanarak otururdu. Hastalığı 
~ında, odur, dolup boealdı. Her 
sabah, süt, yoğurt, yağ, kaymak, ta. 
Wk, yumurta geldi. Köylü yemedi, 
satmadı; ona götürdü. 

Havalann güzelliği, çiftini bitirme. 
yenleri alakadar etmiyordu. Onlarca, 
Hacı ağanın sıhhati her &eyden mü
himdi. Doktora gittiler. Kazanın dok.. 
toru, evlenmek için İstanbula hareket 
etmiş. 

Akşam, pek ağırlaşmıştı. O halile 
bile, ıağaı sola lif ye~tirmektert geri 
kalmıyordu. Kendisini ziyarete gitti. 
ğim zaman, ümidi kesmiştim. 

_ Eğer vaade yetişmedi ise, ben öl
mem. Ben, ölecek adam değilim! dL 
yordu. 

Gece penceremde inliyen yağmuru 
dinleye' dinleye derin bir uykuya dal. 
mışım. 

Birdenbire kapıma vurulan darbeler 
le uyandJID. 

- Ne ô? K1m o? .. 
_ Bd muhtar. Hacı ağa sizlere 

ömür, 1JeY; rahmeti rahmana kavuştu. 
Muhtarın MSI, titriyordu. Kapıyı 

açımı. Yağmur, hllA, §akrr şüır ya. 
ğıyor, ara ırra horoz &eslen duyuıor. 

du. 
0 Biraz oturduk. , Hacı ağanın, bu 

emalıis ada.mm ölUmUnU antattar. 
ve .;ıadI. Tekrar "ırıilhte,, (mevta) 
nnı yanına gitti 

En ,u.eı 1e91f kadmlar, ölü kalkm
(.Deuamı 15 ~) 

o 

Kızı I 
sacayak 
çeıık yOraoın 
maceraları -•2-

!4! Bene evv!l bufl.ll~ 

Fransa korkunç bir dahili 
harbin arifesinde idi 

"Paris artık kalmayacak, Sen nehri 
kenarında bu şehri giJsteı ecek bir. şey 
bulamayacaksınız,,, "Fransız milleti 

tahkir edildi,, 
Milli meclise riyaset eden jiron· 

donlar reisi lınar, bütün Fransaya 
töyle haykınyordu: 

- Paris belediyesinin her gün 
yeni bir ıekle giren isyanlan milli 
meclisin nüfuz ve haysiyetini ihlal e. 
dene Parisin sahaı alemden tama· 
miyle kaldınlacağını, Sen nehri ke· 
nannda bunlann mevcudiyetine de-
l&let eden hiç bir eser kalmıyacağmı 
bütün Fransa namına beyan ederim. 

Bu IÖz, ihtilal eanaımda yapılan 
tehditlerin, itham\um en kuvvetli· 
siydi. Danton ve taraftarları bu 
ıözü reddetmek, makam.,• reddet· 
tirmek istediler; fakat muvaffak o· 
lamadık tan btıf ka Koıwanaiyora da 
lınar'ın sözünü tasdik etti. 

1793 yılı 27 mayra a~nü 14~ 
ıene evvel 'buıijn, ıellmetı umum!• 
ye komitesi bütün karıaf*lıklara nı· 
hayet vermek karannı aldı.ve. encü
menlerin lllvini kabul ettirdi. Bu 
karar, dahili kan§ıklıklann önünü 
almak içindi. fakat 24 saat sürdü. 
ikinci gün, kabul edilen esasların 
hepsi tekrar feshedilmiş bulunuyor· 
du. 

BütUn bu hareketler, yeniden 
kanlı boğuımalarm doğacağını ita· 
ret ediyordu. Birinci çekemiyen 
ve biribirleri aleyhinde bütün vast· 
talariyle harekete geçen te,ekküller, 
sözle mevki alamayınca fiiliyata 
ıeçmekten kendilerini alamıyorlar. 
dı. 

Parla belediye ıubeleri tarafın· 
dan tayin edilen vekiller piıkopo .. 
hane binasında toplanmıtlardı. Ver
dikleri karar Pariıin hariç ile irtibat 
ve münatebetini keterek çanlarla 
bütün milleti. içtimaa davet etmekti. 

Ani hareket, muvaffakıyetle ne
ticelendi. Sabaha kartı harekete 
geçilmitti. Yüzlerce insan sokakla· 
n dolaprak cumhuriyete sadık kala· 
caklanna yemin ediyorlardı. Yeni 
te,kil edilen askeri müfreze postaha. 
ne binasını basarak mektupları aldı 
ve Paris belediye dairelerinin isyan 
halinde bulundukları ilAn edildi. 

Çan sesleri boşluğu inletirken 
fevkaladeliği anlamıyan kalmamlf tı. 
Milli meclis, derhal içtima ederek 
Paria belediye reisi Pat ile Parit 
departmanı vekili Lolyeyi celbe ka· 
rar verdi. Her ikiıi ıu cevabı verdi• 
ler: 

- Belediye daireleri manevi bir 
inkılap hazırlıyorlar ..• 

Fakat her taraftan toplar atılı
yor, ıaleyan devam ediyordu. Bu 
bağrı§malar ve top aealeri ne ifade 
ediyordu) Bunu tahmin etmek müş 
küldü. Yahut imkirwzdı. 

Mara belediyeye giderek ahali
ye: 

- SiJAhlanmız ve muzaffer ol
madıkça elinizden bırakmayınız ... 

diyordu. Sonra bizzat çan kulesine 
çıkarak çalmağa bat ladı. 

Şimdi milli meclis tekrar topla· 
nıyordu. Çan çalınması bir fevkala· 
delik demekti. 

Mebuslar içtimaa baıladıktan 
bir müddet sonra Hanriyonun ku
mandasındaki askerler meclis binası. 
nı sarmq, bu suretle milli meclisi 
hap.etmİ§ti. 

Mebuılar: 

- Ne oluyoruz. Ararnızdlt ha. 
inler vaua meydana çıkarmalı .. Mu· 
hakem~ edılmelidir. Fakat bunlar• 

•ceza vermeden evvel cürümlerini it-
pat etmek lazımdır .. diye bağırıyor
lardı. 

Hanriyo ise tek bir mebus dlf&• 
rı bıraktırmıyordu. isimleri tesbit e· 
dilmiş mebusların tevkifini istediii· 
ni, bu yapılmadıkça mecliı azalan 
hapıedilmig bulunacaklarını alenen 
bildirdi. 

Dantonı 
"F ranıız milltıti tahkir edildi. 

Bu hakaret tamir edil:nelidir... di· 
yordu. Fakat binayı uran aaker va 
toplar heyecanlı aözlere hiç yer ver 
miyordu. 

Bir mebus: 
- Biz buraya müzakere ve ka· 

rar vermeğe aeldik. Geliniz askerle
rin arasına giderek orada müzakere 
lerimize devam edelim. 

- Doğru .. Oray,,. ii~iın . 
Fakat kapının önüne aelenler 

ağızları bina ve kapıya doğru dön· 
müş bulunan topları görünce geri 
dönmekten ba§ka çare bulamadılar. 

Milli mecliı, iıtenen mebuslar 
teslim edilmedikçe dıtarı çıkrnak 
mümkün olmıyacağını anladı ve 29 
mebusu Fransız milletinin, milli mec 
liıin muhafazaama ve Paris ahaliıi· 
nin hulusu niyetlerine tevdi edildi
ler. 

Bu F ranıız tarihinde belediye 
meclisinin milli meclise galebeti d~ 
mekti. 

Ne lnsar•ın "bedediye llivedilir 
ıe Paria mahvolur,, diye atqli ve 
heyecanlı ıözleri, ne de Dantonun 
..Fransız milleti tahkir edildi,, cüm
lesi hakikate uydu. 

Vaziyet: 
- Jsterük diye ayak diriyen ye· 

niçerilerin kazan kaldırmalan gibi 
oldu. istediler ve yaptılar. 

Fakat 29 mebusu!) tevkif edile
rek teslim edilmesi büyük bir dahilt 
harbin patlamasına mani olmu§tu. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakıi 
Haıtalanru her fUn sabahtan atqa. 

ma kadar Karakay Mahmudiye cadde
ıi No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma ıünleri 14.20 ye kadar 
parasız muayene eder. 
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19 uncu asrın son yılı biterken cereyan eden bir hadise 

Salih Münir Paşa 
Fransa Cumhur Reisi Lube'yi dayak yemekten 

Nasıl kurtarıiııştı ? 
Osmaıılı lmparatoı luğunun Par is sefiri kebiri 
Paşa, Biı lıansız gazetesinin ehemmiyetle 

mesele hakkında ne diyoı ? 

Salilı Münir 
balısettiği 

F ransızlarm meşhur resimli mec 
muası "Vu", son sayılarından biri
ni ( 1 ) F ransadaki at ve yarış me
rakına tahsis etmiştir. 

At sevgisinin ve yarış merak ve 
zevkinin F ransada başladığı ilk gün
den bugüne kadar yarış meydanla
rının, yetiştirilmiş olan büyük şöh
retli yarış hayvanlarının, at sahiple
rinin ve haraların tarihinden ve bah
sımüşterek illetinin (2) halkta 
nasıl belirip nasıl genişlediğinden 
bahseden bu sayıda at meydanların
da cereyan etmiş mühim bazı vaka
lara da temas etmektedir. Bu me
yanda cumhurreislerinden Lubenin 
başından geçen bir macera da zik-"' 
rediliyor ki buna Osmanlı impara· 
torluğunun uzun zaman Paris bü
yük elçiliğinde bulunmuş olan bir 
Türk diplomatın da adı karışmak
tadır. Bu Türk diplomatın adı Sa
lih Münir paşadır. V c peşinen haber 
vere1im ki vakadaki rolü bir hayli 
§ereflidir. Zira Salih Münir paşa 
memleketini nezdinde temsil ettiği 
cumhurreisini mükemmel bir dayak 
yemekten kurtannış, kargaşalıkta 
zerre kadir itidalini kaybetmemiş 
ve hadiseden sinirleri bozulan kibar 
'kadmlarm yardımına koşan ilk ve 

. biricik erkek olmuştur. 
Vü mecmuası vakayı şöyle nak

lediyor: 
"F ransada at yarışları yapıJdı ya. 

pı1alı Paris at meydanlarında siya
set yüzünden ancak bir vaka çık
mıştır. Direyfüs vakasmın sinirleri 
bozduğu günlerde idi. ( 3) Ver
sayda toplanan millet meclisi (ayan 
ve saylavlar) tarafından cumhurre
isliğine seçilen Lube Dreyfüs'ün 
tekrar muhakeme edilmesini istemi
yenler tarafından sevilmiyordu .. 
Bunlar yeni cumhurreisine karşı 
olan dü:manlıklarmı alenen izhar 
için vesile bekliyorlardı. 1899 yılı 
harizan ayİnm dördüncü günü se
lefleri gibi yeni cumhurreisinin de 
"Otöy = Auteuil,. meydanında ya
pılacak büyük at yarışlarında hazır 
bulunacağı anlaşılınca gürültülü bir 
nümayiş yapmağa karar verdiler. 
Cumhurreisi yarış meydanındaki 
şeref locasında nazırlar ve sefirler 8 • 

rasmda belirince her taraftan tehdit
kar se9ler ve küfürler yükselmeğe 
başladı : 

- Kahrolsun Lube ! Yaşasın 
ordu! istifa ediniz! 

Polis hiç bir tedbir almamış hu· 
lunduğu.için nümayişçiler işi daha 
ziyade azıttılar. Zaten hepsi de şe
ref locasına yakın yerlerde bulunu· 
yorTardı. Ve bir parça daha kızışm· 
ca locaya saldırdılar. Bu fena hare
kete mani olmak istiyen polis zabit
lerinden Criyer'i tekme tokat yere 
yuvarladılar. Bu sırada etraftan 
bazı polisler yetiŞtiler, müthiş bir 
boğuşma oldu. Polisler mütecavizle
ri yakahyabildiler, lakin bunlardan 
biri, en azılısı Baron dö Kıristiyani 
kordonu yarabildi ve cumhurreisi
nin locasına çıkan merdivenleri dör
der dörder çıkarak bastonunu kal
dırdı. Bu sırada cumhurreisi ltal
yan sefirinin zevcesi Kontes T orinelli 
ile konuşmaktaydı. Hadisenin böy1e 
bir şekil alabileceğini hiç tahmin et
mediği için ihtiyatsız hareket ediyor 
du. Fakat Kontes mütecavizin gel
diğini ve bastonunu kaldırdığım gör 
müştü. Cumhurreisine sakmmasmı 
söyledi ; Lubc süratla eğildi ve dar· 
be boşa . gitti. Baron bastonunu 
ikinci defa olarak kaldırdığı zaman 
ise orada bulunanlardan biri kolunu 
tuttuğu için ikinci darbeyi ancak 
cumhurreisinin silindir Şapkasının 
önüne indirebildi. Bu sırada saylav 
P-ol Dkşanel ( 4) ile general Brüjer 

Vaı~aırn: N. N. Tepedelenli 

1899 da Pariste büyük at yan,Iannda Fransa cwnhurreisi M_?syö. "~ou~~t 
_ L be ye siyasi hasnnlanmn adamlarından olan Baron do Kırıstiyanı 
- u " bastonla hücum ederken 

yetişip hiddetli baronu kıskıvrak 
yakalamışlar ve Osmanlı sefiri Sa . 
lih Münir paşa da cumhurreisinin 
ve general Zurlinden'in bayılan 
zevcelı:rine yardıma koşmuştu. 

Bütün bu hercümerç içinde yal
nız cumhurreisi itidalini muhafaza 
etmişti. Nümayişe iştirak etmiş o
lan zamanın en güzel bayanlarından 
düşes d'Üze'nin binbaşısı Marşan 
ile yüzbaşı Baratiyeyi ( 5) şemsiye· 
siyle dövmesine katılasıya gtilüyor· 
du.,, 

~ :(. :(. 

Ben bu yazıyı okuduktan sonra 
Salih Münir paşayı bir hayli aradım. 
Bu mühim hadisenin en mühim şa
hitlerinden biri lstanbulda yanıbaşı
mızda bulunurken hadiseyi yalnız 
Fransız gazetesinden nakletmeyi 
doğru bulmamıştım. Llkin aksilik 
olacak işte... Emekli büyük elçiyi 

nerede aradımsa görmek mümkün 
olamadı. Dün matbaanın pencere
~inden caddeye bakıyordum, bir de 
ne göreyim? Paşa bizim kapının ö
nünden ~eçmiyor mu? Hemen oda
dan fırladım. Yıldırım hıziyle soka
ğa çıktım. Daima genç olan (kırk 
bir buÇuk maşallah), damia mülte
fit, nazik ve kibar olan bu zata yak
laştım, mecmuayı uzattım: 

- Ekselans ... dedim • bunu o
kur musunuz? 

Jderinde daima keskin bir istih
. za kı~ılcımlanan gözlerini bana di

kerek yarı tatlı yan hiddetli bir ses· 
le: 

- Ekselanslık mekselanslık 
kalmadı. .. dedi - neymiş o elindeki? 

- Cumhurreisi Lı:ibenin at mey 
danında uğradığı tecavüzden bahse
diyorlar. Sizin adınız da geçiyor. 

İşaret ettiğim satırlara, ayak üs
tü şöyle bir göz gezdirdi: 

- Yanlışları var ... dedi - vaka 
1900 de geçti sanırım. Elbette umı
tulmuştur. 

- 1899 da olmuş diyorlar. 
- Olabilir. Demek ki şöy1e böy. 

le 38 yrl... Az zaman mı? 
- Değil tabii. 
- Eh ... Şimdi ne istiyorsunuz 

benden? 
- Yakayı bir defa da sizin ağ

zmrzdan dinlemek. 
- Anlatayım Direyf üs mesele

sinin s:nirlcri çok gerdiği günlerde. 
idik. Bu heriflerin nümayiş yapa
cakları daha önceden malumdu. Bu 
işte Fransa zaptiye nazırı ( 6) meş
hur Mösyö Lepinin büyük bir hatası 

oldu. O sağ cenah partilerinin so· 
kakta reisin arabası geçerken nüma· 
yiş yapacaklarını sandığı için F ran· 
sa cumhurreislerinin oturdukları 
Elize sarayı ile yarış meydanı ara· 
smdaki yollarda tertibat almıştı. 
Halbuki öyle olmadı. Ben süferanm 
locasındaki yerimi herkesten önce 
almıştım. Allah rahmet eylesin oğ
lum Cemil ( 7) o zaman küçüktü, O· 

nu da yarışa götürmüştüm. Ben 
cumhurreisi ile meşgul olacağım için 
Cemili Fransız asilzadelerinden ma
dam Lamarkiz dö Dinonun yanında 
bırakmıştım. Fakat çocuk yaramaz

.c:a olduğu için ikide bir kadından 
kurtulup kaçıyor, sahaya çıkıyordu. 
Bir defa yakaladım Margize teslim 
ettim. Kaçtı, bir daha yakaladım, 

gene kaçtı. "Tekrar yakahyaynn şu 
yaramazı,, derken gürültü koptu. 
Size .. zaptiye nazırının hatası bü· 
yük oldu,, demiştim. Bir tapziye nazı 
rının kulakları delik olmalıdır. Yarı· 
şa girecek atları dolaştırdıkları yer· 
de o devirde yaptığı kalem münaka
şalariyle büyük bir şöhret kazanmış 
olan Hanri Roştor önüne gelene 
"az sonra kıyamet kopacak,, deyip, 
duruyordu. Mösyö Lepin bunu 
duyduğu halde gene tedbir alama· 
rruştı. 

- Acaba Lepin de nümayişçile
re taraftar mıydı~ 

- Hayır, hayır. Bu meselede 
sadece safdillik etmiştir. Gelelim e
sasa. Gürültü başlayınca ortalık şöy. 
le bir karıştı. Ben "çocuk ezilmesin, 
şunu bir kenara çekeyim,. derken 
uzun boylu, dev gibi bir adamın üze. 
rime doğru saldırdığım gördüm. Ben 
işin farkında değilim. Onu bana hü· 
cum ediyor sandım, herifin gırtlağı
na yapıştım. Yapıştım ama, dedim 
ya, herif Macar katanası gibi. Cırt· 
lağım sıktığım halde beni sürükliye
rek merdivenleri çıktı. O zaman, 
cumhurreisine hücum etmek istedi· 
ğini anlıyarak parmaklanmı daha 
büyük bir şiddetle sıktım. Bastonu 
siddetle sallamasına mani oldum. 
Yoksa o hızla Lfıbenin kafasını ya
racağı muhakkaktı. Zaten Lube u
fak tefek bir adamcağızdı. 

-Sonra? 
- Sonrası bu kadar iste. Gene-

ral Brüjer yetişip onu yakaladı, ben 
de bayılan madam Lubeye yardıma 
koştum. Çok gecmeden anladık 
ki iri yan adam Mösyö Baron dö 
Kıristiyani imiş. Hatırımda iyi kal
dıysa, ağırca bir cezaya ınahkCım 
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i Söz söylemek sanatı i 
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Herkes hatip 
oi8bilir, fakat ••• 

Esash ve metot dahilinde 
ciddi çahşmak şartile 

Çevn ırceırn. : Ertuğrul ~ffuhsin 
Şahsi tecrübe ve görüşlerinizle ~ız içinizdeki bu kanaatı, bu kökleş 

mevzuu kendi şahsiyetinizde birleş· miş itimatsızlığı değiştirmeye gayret 
tiriniz. Bu bir nutuk için en iyi ha- ediniz. 
zırhktrr. · Korkudan kurtulmıya çalışımz. 

Nasıl başlanır? Nihayetünnihaye dinleyiciler ekse· 
NOKTA: 45 - Şuna emin ol· riya, yalnız dinlemekten hoşlanan 

malısınız ki umumi bir nutuk sizin bir takım kimselerdir. 
için bir fırsat ve bir teveccühtür. Dinleyicilerinizi, kendinizi gös. 

Hitabet hakkında yazılmış bir- termek için bir fırsat telakki ediniz. 
çok kitaplar size: "cesur ve emin O· Fakat nutuk söylemenizi de halkın 
lunuz. Neşeli görününüz. Dinleyici- size bir teveccühü addediniz Eğer 
lerin gözlerine bakınız,, derler ve hakikaten muktedir bir hatip olmak 
buna benzer öğütler verirler. istiyorsanız dinleyicilerinizin adedi 

Bu tavsiyeler hatipliğe yeni baş- ne kadar çok olursa sizin için o ka· 
lıyanlar için çok tehlikelidir. Çün~ü dar iyidir. Siz de buna mukabil sık 
bunlara göre davranayım derken ın- sık söz söylemeye canla başla gay
san gayri tabii ve lüzumundan faz- ret etmelisiniz. Eğer bu gayretle 
la nefsine itimatlı olur. Halbuki söz söylemeye başları:ıRntz ic-~e o 7:\· 

böyle zahiri görünüşle ve yaltak· man nutkunuz kendiliğind(ıı; iti
lanmakla insan hiç bir şey kazan· mat ve emniyet verici, dinleyicilerin 
maz. hislerine hitap edici bir tarz bulur. 

Nasıl göründüğünüzü hiç düşün NOKTA: 46 - Mümkün oldu. 
meyin. Nasıl ve ne hissediyorsanız ğu kadar sakin ve yavaş başlayınız. 
öyle gözükün. Eğer hakikatte öyle Dinleyicilerinizi yavaş yavaşv 
değilseniz mühim bir hatip gibi gö- inandırmak gayeniz olduğunu, yok· 
rünmeye kalkmayın. sa onların üzerine şiddetle hücum 

Siz yalnız nutkunuza ehemmi· etmek niyetinde olmadığınızı göz 
yet vererek onu iyi söylemeye ba· önünde tutunuz. Siz onlara yavaş 
km. Görünüşü de kendi haline hı· yavaş kendinizi sevdirmelisiniz. 
rakm. Yoksa hile ve tuzakla onları kendi· 

Bu eserle neler öğrenmek iste· nize bağlamamalısınız. 
diğimizi göz önünde tutalım: Tesir· Eğer hemen şiddetli, sert, fazla 
Ii söz söylemek ... Yoksa aktörlük manalı sözletle nutkunuza başlarsa· 
etmek veya süslü kelimeler yumurt nız dinleyiciler hemen bu hücuma 
lamak değil. Sinirli ve korkak gö- karşı müdafaa vaziyeti alırlar. Bu 
rünüp birkaç cümleyi inanarak, na- çok fenadır. muvaffakıyeti mahve· 
musluca, tutuk tutuk söylemek, d 
bir meşhuru taklit ederek duymadı-
ğı hisleri yapmacık bir sesle söyle
mekten çok daha iyirtir. 

Eğer cidden emin ve cesursanız, 
neşeniz ve keyfiniz yerindeyse ta
bii bu daha iyidir. Çünkü bunlar 
bir nutkun başlangıcında insana çok 
yardım eder. 

Ama öyle değilseniz, doğuştan 
çekingen ve korkaksamz ve hiç mu
vaffak olamryacağınız kanaatindey
seniz, gene yapmacık cesaret ve iti
mat göstermeye kalkmayınız, yal-

olduydu. Mürteci, kralcı herifin 
birisiydi. 

Buraya gelince sabık büyük el. 
çı: 

- Haydi artık .•. dedi - yolumu 
kesme de gideyim. Bu kadar kafi. 

Zaptiye nazırı Lepinin o İşte ha· 
tası büyüktü vesselam. 

N. N. Tepedelenli 

(1) 476 mcı ıayı, sayfa 568. 
(2) Pariate en azdan 50 bin kiti ku

marın bu nevile geçinmektedir. 
(3) Bu vak'a pek malumdur. Amma 

belki bilmiyenler de vardır. l(ısaca an
latalım: Yüzbaır rütbesinde bir Musevi 
zabit Alman caıuıluğu ile itham edile -
rek Fransada tevkif edilm:ıti. 
Halkın mühim bir &asını, bilhas • 
sa, masonlar ve sol fırkalar bu 
zabn maıum olduğuna inanıyor. 

sağ cenah partileri Direyfüs'ün caıuı • 
luğundan §Üphe etmiyorlardı. Zabit ev. 
vela sekiz yrl hapse mahkum oldu. Nef· 
yedildi, sonra, sol partilerin ve mason -
lann mücadeleleri neticesinde Şeytan 
Adasındaki menfasından Parise getiri • 
lerek tekrar muhakeme edildi. Beraet 
etti ve rütbesi iade edildi. 

( 4) Me§bur avukatlardan, umumi 
harpte Fransız parlamentosu reisi idi. 
Bilahare Cümhurreisi oldu, trenle ıe • 
yahat ederken garip bir surette vagon • 
dan düşerek öldü. 

(5) Le Tempes gazetesinin askeri 
·-"inekkidi. Bugün General rütbesinde- l 
dir. 

(6) Emekli büyük elçi, poliı müdü • 
rüne zaptiye nazın demekte israr edi • 
yordu. 

(7) Franaanın meşhur Sı:m sir Aske. 
ri Mektebinden mezun bir süvari yüz • 
başm idi. Muharrir ve gazeteci arka • 
daılanmızdandı. 

er. 

Dinleyicilerinizi kızdırmamalısı· 
nız. Hemen onlarla ayni fikirde ol· 
madrgmızı soylıyerek ışe başlimama 

lısınız. Nutkunuz bir cidal başlan· 
gıcı gibi tesir etmemelidir. 

Fikirleriniz halka ne kadar az 
uygun olursa siz o nisbette sakin ve 
tatlı konuşmaya başlamalısınız. 

Eğer dinleyicil~riniz size tama• 
miyle muhalif olmak kararındaysa· 
lar, siz şahsiyetinizle ve mantıkınız· 
la onların silahlarını ellerinden al
mıya gayret etmelisiniz. 

Eğer bir tavuk corbası istiyorsa· 
mz evvela bir tavuk yakalamalıst· 
mz. Dinleyicilerle de mesele böyle
dir işte. Evvela onları yakalamanız 
sonra fikirlerinizi onlara kabul ettir
meniz lazımdır. 

Onun ic;in dinleyicilerinizi şaşır· 
tarak keyiflerini kaçırmayınız, on
lara kaba söz söylemeyiniz. Onlara 
muhalefet etmeyiniz. Onları zorla· 
mak iştemeyiniz. Gayet yavaş, tat· 
lr, sakin söze başlayınız. 

Bir nutkun baŞlangıcr ile nut
kun kendisi arasında, biraz sonra 
göreceğimiz veçhile büyük fark var· 
dır. 

Başlangıçta sadece nutkunuza 
bir yol hazırlamahsmız. Dinleyicile· 
rinizi; nutkunuzu .anlayacak, kavrı
yacak, kabul edecek bir haleti ruhi
yeye getirmeye mecbursunuz. 

NOKTA: 47-Siz mevzuunu
~u .o~aya çıkarmadan evvel şahsiye. 
tinazı, kendinizi ortaya koymalısı
nız. 

. Bir nutkun başlangıcında esas; 
d~nleyicilerin evvela sizin şahsiyeti· 
mzle alakadar olmasıdır. Siz onlann 
hoşuna gitmelisiniz ve onları n ,. 
kunuzun sonuna kadar dinlemiye 
mütemayil ve razı bir hale getirmeli. 
siniz. 

. Eğer dinleyicilerinize meçhulse· 
nız, kim olduğunuzu öğreninceye 
kadar merak icindedirler. Yüziinüze 
bakacaklar, se~inizi dinliyecekler, 
efbisenize, şivenize dikkat edecek
ler. Burada, bu umumi meselede 
söz söylemek hakkını nereden aldı
ğınızı kendi kendilerine soracaklar· 
dır. Belki toplantının başkanı s:zi 
birkaç kelime ile halka tanıtmıştır. 

(Devamı cumartesiye) 



Yunanistan • Polonga ... Çelıosluvakga 

Atletizm müsabakası 
Polonyahların galebesiyle neticelendi 

Yunanistan atletlerinin bu senenin 
ilk ve mühim karıılaımaıını geçen haf. 
ta Atinada Polonya ve Çekoslovakya 
atletleriyle yapmıf olduklarını ve bu 
milsabakalarda Polonyihların birinci, 
Yunanlıların ikinci, Çeklerin de üçün
cü olduklarını telgraf havad.iıi olarak 
okuyucularımıza bildirmittik. 

Mevsimin batında bulunmamıza rağ. 
men bilhassa mukavemet koıulannda 
iyi neticeler alınmıt olan bu müsaba -
katarın teknik dereceleri şunlardır. 

100 METRE: 
Zasplona: Polonya 11 ,03 
Popek ,, 11,03 
Yaonda: Çekoelovakya 11,04 

Bu yanıta Yunanlı Lambrakis dör. 
düncü, Sakalariu da altıncı olmuılar · 
dır . 

WO METRE: 
San der Polonya 
Mantikaa Yunan 
Sili vak Polonya 

400 METRE: 
Sili vak Polonya 
Rosiski Çekoslovak 
Mantikas Yunan 

800 METRE: 
Kuharaki: Polonya 
Gazafıki: Çek 
Yorgakopulos: Yunan 

23,04 
23,05 
24,02 

50,-
50.05 
51.02 

1,57,4 
1,57,9 
1,58,2 

il nıetro manialı ko§mtun birift<Mi 
Mantiloa ile ikincüri N""""ta 

l 1 O METRE MANiALI: 
Mantikas: Yunan 
Nimets: Polonya 

Snender: Polonya 
1500 METRE: 
Kuhariıki: Polonya 
Yorgakopulos: Yunan 
Soldan: Polonya 

400 METRE MANiALI: 
Mantikaa: Yunan 
Muevıki: Polonya 
Roaiki: Çek 

10.000 METRE: 

115,-
16,0Z 

4,S,4 
4,6,-
4,10,-

55,01 
56,06 
57,05 

Noyi: Polonya 
Kiryakidiı: Yunan 
ValçaJdı: Yunan 

• 32,42,8 
32,44,2 

33,06,-
5000 METRE: 

Noyi : (Oilmipiyat §&111· 

8 klüp 
turnuvası 

Final maçları 
bu balta yapılıyor 
Milli küme haricinde kalan sekiz klü 

bün tertip ettikleri sekizler turnuvası . 
nm 10n maçlan bu hafta oynanacaktır. 
Turnuva pmpiyonununu belli edecek 
olan bu m:iaabakalann çok çetin v= 
heyetanlı olauğı anlaplmalrtadır. 

Ba münasebetle tertip heyetinden aı. 
dığıına tebliği aynen apğıya yazr. 
YGruz: 

Sekiz ldüp turnuvası tertip heyetin
den: 
Turnuvamızın son haftaıı 30-5-

193 7 pazar günü B~iktat Şeref atadın~ 
da oynanacaktır. 

Alan gözcüsü Feridun Kılıç. 
lüleymaniye - HiW saat 11. HA • 

kenı Ahmet Adem. Topkapı - Anado. 
la .. t 12.45. Hikem İzzet Apak. Ve · 
fa - Eyilp. uat 14.30. Hikem Ali. 

Umumt duhuliye ıs kuruıtur. 

Polonyo - Yunaai8tatı • Çeklıs~akya 
yapılan merasımden 

piyonu) Polonya 15•18•7 l 
Alvanidlı: Yunan 15•19•2 

(Yeni Yunan reltoru) 
Kiryakidiı: Yunan 1S,23.-

4X100 BAYRAK: . 
B k ,.0 k heyecanlı olmuı ılk 

U OfU ~ • nd . . 
ilk kısımlarda Polonyalıla~ ~ ·e·~·ıtmış-
1 d .. ,.u .. ncu" turda bırıncilıgı alan 
erıe e u~ . . 
Yunanlılar yarııı böylece bitırmıye mu. 
vaffak olmuıtardır. Derece Yı:>nn 
takımı 43,_ ile birinci, Pclonya 43,06 

ile ikinci, Çekoslovakya takımı da 
44,06 ile üçüncü. 

3 ADIM: 
Lukanı: Polonya 14,47 

Nafliotiı: Yunan 18,75 
raı•uııun•. z- unaır 1;;,,ob 

SIRİKLA A TLA'MA: 
Sander: Polonya 4,02 
Fanoa: Yunan 3,90 
Kluck: Çek 3,80 

DiSK: 
SHlaı: Yunan 49,50 

Geruto: Polonya 42,15 

Tilkner: Polonya 40.34 

GOLLE ATMA: 

Dunda: Çek 15,37 

Tilkner: Polonya 14,55 

Keruto: Polonya 14,51 

UZUN ATLAMA: 
Hange: Polonya 7,11 

Novak: Polonya- 7,07 

Lambrakiı: Yunan 6,99 

YOKSEK .ATLAM~ 
Hofmann: Polonya 1,85 

Fintler: Çek 1,85 
1'-nt..ı.ı 'V'.unan ı 1,10 

4X400 B:A YRAlt 
Birinci Polonya takımı 3,26,5, ikin

ci Çekoslovak takımı 3,31,7, üçüncü de 
Yunan takımı 3,32,4. 

Bul Kumar ile kısa 
bir mülôkal 

Amerikalı pehlivan diyor ki: 
"Türk milletini beQentyorum; CUnkQ 
iyi yemesini ve kendine bir pehlivan 

gıbi bakmasını biliyor .. 

rltm (lkfamt 2'iırk peJUitlOtlZari yle '/oarfl'lafacGk oıa.. mq1ı.,,. g«rq. 
~;;"tktt BKl Kumar ve Zibesb (iki 'bfJya:; elblaeli) motbaamtz.da ar1cıada-
çı . §lmızJa görii.şiirken 
Türk peblivanlarile gürctın~k üzere 

ıehrimi:ıe gelmit olan "Amerikan bOi•· 
118 kiloluk Bulkumar, memleketi. .... 

miıden aynldıktar. sonra ana vatanı 
olan Litvınyaya gidecektir. . 

Bulkunıar, buddan 26 ıene evvel Lıt. 
dan Amerlkaya geçmit ve o zaman 

anya ·· k k"n· danberi anneaile babaaını cormc: . 
diıine kısmet olmamııtJr. . 

a müteaddit defabr gtlmc:sı. Avrupay 
1 

•• • • 

i 'üre.terden bat a.:p cılıe\ nı ne ra men :r 
cörmeie fırlat bUJamı10rdt.ı . . 

Dünya gGrqç~en ıeh1nın•~e ~: veJce ıelmit olanlar hıkku '~" fık'.':nı 
eorduk: 

•-Cim Londoı da, Koh Km·ary:mı 

ıda iyi güreşçilerdir. Kula kuvv~tlidir. 
Fa!Gıt Cim Londoı akıllı.! ' ... cevabını 
verdi 

Bulkumar, Türkleri bir pehlivan gö. 
zile fÖyle mütalea etmektedir: 

''- Türk milletini çok beieniyorum. 
Çünkü iyi yemesini biliyor· Kendine 
bakıyor. Adeta bir pehlivan &ibi ııhha
tını ve sağlığını düşünüyor.,, 

Şimdi Amerikan tebaasında olan bu 
Litvanyalı pehlivan dünden itibaren an. 
trenmanlanna baılamıştır. Ardı arası 

keıilmiyen bu - antrenmanlarına devam 
edeceğini söyliyor ve: 
"- Pehlivan, adeta at gibidir. diyor. 

Atı kendi haline bırakırsanız nasıl ko. 

Galatasaray Üçok maçı münasebetile 

Refik Osman 7 opun 
bir mektubu 

Eakl .aJOrcu, maçten evvel ve maçtan sonra 
aleyhinde yazdan yazdara cevap veriyor 

iki gün evvel Galata8Gray - Vçok ı dise yanımda cereyan ettiği için v. 
maçını idare eden ha.kem Refik Os- veli bir düdük çaldım. Fakat oyunı u. 
mandan a§ağıd4ki mektubu aldık: lar trük yapmak gayesile oyuna dc-

Cumburiyet gaı.etesinin ~1 ve 22 vam ettiler ve ikinci düdüğü çalm~ı:a 
mayıs tarihli nüshasının spor sütun. mecbur oldum. Penaltının balkondan 
larında, Üçok maçları münasebetite görülmesi l&rt değildir. 
ismim.in üzerinde heyecanlı bir ısrarla Ne yazık kl Galataaaray sporcuları 
durularak gaı.etecilik açmazile şahsı. bu penaltı ceaaaına kareı büyük bir 
ma tariz edildiğini gördüm. Spor mu. centilmenlik göstererek bir tek itiraz 
harririnin yerinde olmayan bu yazı ve bile yapmadıkları halde balkondan oi. 
ataklar.na efkarı umumiye önünde ce- ri heyecanlı eeale "hakem bu olur :nu,, 
vap vemıeği bir vazife addederim. diye baiırmasr karııısında spor n:.u. 

Cumhuriyet spor muharriri diy'>r harriri penalbyı da inkara sapmtelır. 
ki: Maç bittiği zaman Sabrinin fonnası 

- "Refik Osman Top, bu maçı na. yırtılmıştı ve kapının önünde durrn 
sıl idare edeceklir, acaba antrenman. Galatasaraylı idarecilere de vuiyeti 
1ı mıdır! biltUn çıplaklığile gösterdim. 

Futbol Aleminde eilr diye tanılm Tenkitler samimi olduğu müddet 
kıymetli futbolcunun birinci pl!&ıda zarf mda dalına eevilir. Bir hakem, bir 
bulunan Qalatuaraym m~mı idare futbolcu, bir ekip tenkit edilebilir. Ve 
etme.si kenc:liainin Be§iktq klübüntln tenkit do gil7.el bir teydir. 
antrenÖril otmuı puvan vaziyetı tıze.. Spor muharriri oyunun üç dakıka 
rinde bizi eeulı bir surette end~ye uzatıldığını ileri süreceğine, idare Ulr
sevkediyor.,, zmı, of sayd kaidelerinin yerlerirde 
Evvela 1unu söylemek isterim ki Ga- tatbik edilip edilmediğini, maçm ban. 

latuarayb Nihad arka arkaya Beşik. gi tartlar içinde cereyan ettifiııi kri. 
tqm maçlarmı idare ediyor. Biz bu tik ebıeydl daha güı.el olurdu. ftte 
kıymetli arka.d&I etrafmda en kUçUk bu ynnlıı ve yerinde olmayan ataklar 
endişeye bile düpıedik. Fakat spor maalesef halkın da hakemlere karıı 
muhaıTirinin bu yerinde olmayan en· küfre kadar uzanan sealerini attırnıa-
dişeSi nereden çıkmıştır? ğa vesile tekil ediyor. 

İnsanların yqadıklan ve geçird:k. Cumhuriyette yumm kimin tarafın. 
teri bir mui vardır. Ve birçok hadise. dan fU!ldığını biliyorum. Bahusus iyi 
ler jounlar içia en güzel ölçüdür. A· bir futbol oynamıı bir ant~'klilbtt 
caba Refik Olman kendi klübll .'l1an. nthılln rengine ve he~l1 kllpfül! 
Betiktqı tutup Galatuarayı ml&ğ:ftp rak koşa koşa gaı.etesine bu şekılde 
mu edecekti. Ve buna imkin var mı. havadis vermesi hiç doğru değildir. 
dır? Bu memlekette 25 lelle futbol oy. Biz insanu., hata yapabiliriz. Faht 
namıı, binden ful& maç idare etmiş hatamm biı.e ve gahsiyetlerimize g( TP 

ve bu sahada feragatle çalqm11 benim tenkit etmek icap eder. Ve bizi samimi 
gibi bir sporcu nihayet bir maç için bir şekilde tenkit etmek llzımdır Jd 
mazisini inkAr eder mi? diğer maçlara hatalanmıZI görerek 

Ve apor muharriri endişesini haklı hazırlanalım. Bu suretle hem me111·e.. 
göatermek için bir taraflı olduğmııa ket sporuna ve hem de hakem i§lerine 
dair bir tek hadJae gösterebilir mi! futbol ve klUpcUlük renklerine tir 
Filvaki dilin kemiği, kalemin ağzı ol· ahenk verilmiş olur. Elime düdük g. r" 
madıfı için pıete liltunlarmda za. tikten sonra doğru olmak, dürüst k:ıl· 
man zaman ileri geri yazılar görUyo. mak, bitaraf idare etmek, bilihad•ı:e 
ruz. maçlan bitirmek, haksızlığa mr.ydan 

Refik Oemanm hakemliği ıpor n:u- vermemek benim için dnstur olmv,_ 
harririnl endipye sevketmlpe endi. tur. DUn ve bugiln hiçbir auretl.? r .. e. 
§eaiDİD isabetli olduğunu teknik be. ğİ1D1edim, değipnem. 
kımdan isabet eylemesi icap ederdi. Gol spor guetesl aahibf 
Halbuki spor muharriri mUstakH bir RA/Uc 081JltM Top 
maçuı kritiii, taraflarm kudret ve ka
biliyeti Uı.erinde durarak daha f~nni 
bir YUJ yazacafı yerde elini koz C1l:ı. 
rak hakeme uzatmur 1ebeplerini hiz 
batka aalıalarda arıyoru.s. Ve IC\rıra 
ıunu da habrlatmak 1aWlm ki bun. 
dan lkl tlç ... nvel ı.tanbala aelen 
Alman Antrahat t.aınmtle Galatauray 
maçmclan IODJ'& )'ine o Qamhuriy.-t 
psetHiDde hakkımda golı: sll-1 yuı
Jar crlm•tt.ı. O amu da endlteYe :u. 
mm var mı leli? 

Kaçm tanı eereyaDma gelince: 
Ş1mcllye kadar idare ettiiiın bütün 

maçlarda oldufu gibi bu maçta normal 
ve billhadiM bitirilmiftir. Bal kor ım 
önündeki gölgeliğe dütüp oyunu 1'~ç. 

bır zaman bu §ekllde idare etme1;m. 
Bilakis o~u önüme alarak ve topu 
adım adım takip ederek bitirdim. A .. a 
sıra gölgeliğe düpeın bu oyunun orta 
da oynanmasmdan ileri gelmi~1ir. 

Birinci devrenin üç dakika fazla oy-
natıldığı iddiası da varit deği!rlir. 
ÇUnkil havadan beı dakika her iki ıa. 
yiamenle saatimi kontrol ediyorum. 

Nihayet Galataaaraya verilen re
nalttya gelince: Ceza sahası dahilinde 
İZIDirli Şükrüye saldırdılar. Ve bu ha-

pmaz, hantallaıırsa; bizim vaziyetimiz 
de tıpkı öyledir. Hiç ihmal edilmcie ge. 
lemeyiz.,, 

Güreşlerin birincisi dün ide yazdıeı

mız gibi cumartesi gününden itibaren 
baılayaeaktır. 

Sındırgılı 
lbrahim 

Meydan okuyor 

Sındırgılı lbrohtm 

Sındırgılı lbrahim pehlivan dün 
mat~amıza geldi. T aksimJe yapıla-
cak güreşlere girmek istedigini ıöy
liyerek dedi ki: 

•· - Gelen Bulgar güre~çilerıyle 
yağlı ve serbest güreşe hazırım. Bun 
lardan başka başaltı için di~er Türk 
pehlivanlarına da meydan uh.uyo· 
rum ... 



HABER - :A.lCşam postası 

Bütün dünyada 

Eski Rusyada nişanlılar pazarı - Afrikada kadın pazarı -
Lapongada esir damatlar - Seglanda erkekleı· bir çok kadı'!
ların kocası olabildiği gibi kadınlar da bir çok erkeklerın 

haruu olabilirler; fakat hakim olan kadındır 

Afrikada kadın pazarı! 

P EK eski değil, daha bundan an
cak elli sene evvel, Fransanın 
Bretony eyaletinde bir "e<rlen

me panayırı,, vardı ki, orada evlenecek 
olan genç kızlar, mahaJli ehlivukufun 
nazarları altında, takayit tavırlarla ge
zinirlerdi. 

ve sana erkek çocuk verebileceği isbat 
edilmiş olur. 

.Bir de Rusyada senede bir defa ku
rulan bir "nişanlılar panaym,, vardı ki, 
hanım nine masalları ve Rus baleleri 
bunların an'anelerini muhafaza etmiş- ' 
)erdir. 

Stnjldnlı bir gUzel 

Fakat, hala Afrikada bulunan kadın 
pazarları, nihayet bir baloya veya bu 
gfüıkü Garden - Partilere benziyen 
bu masum oyunlardan çok farklıdır. 

Bunlar esir pazarları değildir, hayır 1 
Çünkü 'beyazın esareti yıkmışlar ve in
san ticaretini menetmişlerdir.. Fakat 
mademki bir kadın istiyorsun onu elbet 
de satın alacaksın, çok gençse babasın
dan kullanılmamış olarak .. Eğer büyük 
bir fiyat veremiyorsan o zaman da en 
son sahibinden müstamel olarak .. ,, 

"Kap da ıöyle hareket edebilirsin: 
Köyde ne zaman pazar kurulduğunu bi
liyorsun; oraya gidersin; her şey bulu-

nur: Hayvan, tuz, kumaş, fildişi.. Eğer 
taliin varsa ve oradan beyazlar geç
mişse, gramofon da bulabilirsin. Kadın 
da alırsın. 

Tabii tercihen gencini intihap eder
sin. Çünkü işte ve aşkta bunlar daha 
mukavimdir ve sana güzel erkek çocuk-

lar verir. Ya§ını di§lerinin sağlamlık ve 
adedinden öğreneceksin. Bunun için 
sakın ağzının içine bakmayı unutma 1 

Küçük ve sert göğ•:islü birisini görünce, 
hemen acele edeyim deme. Çünkü onlar 

limonla ve balık safrasile yaptıkları bir 
ilaç sayesinde pazarın devam ettiği 

müddetçe göğüslerini genç göstermenin 

sırrını herkesten daha iyi bilirler .. Eve 
dönünce hileli mal aldığının farkına 

varırsın ama, iş işten geçer .. Geri vere
mezsin. 

"Bakire olanlar çok bahalıdır. Onlar 
mezatla satılır. Alacağın kadının sada
kati vereceğin paraya göredir. Hatta, 

evine bir iki kadınla dönmen ihtimali de 

vardır. Eğer intihap ettiğin kızın .baba
sı verdiğin paradan memnun kalırsa ve 

eğer satılması güç olan çirJtin bir kızı 
da vars1, onu belki de sana mükafat 

olarak cabadan verir. Bu vaziyette tali 
sana gü!üyor demektir. Çünkü çirkini 

ev, güzelini de aşk işlerinde kullana
öilirsin. 
Eğer bakire ise, onu evvela dostları

na gönderirsin ve ancak gebe kaldığı 
zaman evine alırsın, çünkü böylelikle 
onun ilkah kabiliyetine malik oldu~u 

Faka~ sakın karını, "Akantis,, kralın
dan sonra almağa gitme .. Kral senede 
bir defa adamlarile beraber ormanından 
çıkar ve kadın mevcudunu tazelemeğe 

gelir. "Mal,. lar arasında dolaşır. Bilezik 
seçer, sonra bir kadın alır, bir sifon in
tihap oder sonra tekrar bir kadın alır, 
bir üçüncüsün:i, dördüncüsünü, be§inci
sini .. Hadi saymayahm .. 

Çünkü kralın üç bin üç yüz otuz 
üç zevceye malik olması lazım.. Anlı

yorsun ya o, pazardan geçtikten sonra 
senin oraya gidip kadın araman saçma 
olur!,, 

Laponlar 
"İnsan evlenince b:.itün aileyi almaz 

ya!,, İşte çok işitilen bir cümle .. Maama
fih bunu söyliyenler, iddialarında ken
dileri de pek inanmış değillerdir. Bunun 
için bunu, sıkıntılı zamanlarında kendi 
kendilerine teyit etmek ihtiyacını du
yarlar. Çünkü, maalesef, çok defa "aile
yi de almak,, mecburiyeti hasıl olur. 

Eski devirlerde kabilenin itaati altına 
girmek asil bir hareket sayılmakla bera
ber bugün kayın yederin itaati altına 
girmek ancak büyük bir aptaalhk eseri 
telakki edilir. 

İlk asırların "patri;ırkal,, hayatınr bir 
düşünün: OğulJar, karılarını baba oca
ğına getirirlerdi. Evlat, torun ve hatta 
.onun çocukları hep ihtiyar.:aile reisinin 
gözü ön:inde ve himayesi altında .. Kuş· 
lardan hiçbirisi yuvasından sıvı§mak 
ihtiyaç ve arzusunu duymaz .. Her aile 
dan muhabbet sevgi ve hakkaniyetle 
bir devletti ve ihtiyar aile reisi tarafın. 
idare edilirdi. Aralarındaki sıkı bağlar 
onları daha kuvvetli bir hale getiriyor
du. Ne aile kavgası, ne de miras gürül
tiisii vardr .. Bugün ise herkes "aileyi de 
alacak değilim ya? .. ,, diye tutturuyor! 

• • • • 
Lapon delikanlısı Nanuk, ni§anlıst 

Samarayanın babasına lanet etmemek 
için, kendi babasına olan hürmetini ha
tırlamak mecburiyetindedir. 

Nanukun fırtınalı bir havada ve de-
' nizlerin köpürdüğü bir gecede en büyük 

tehlikeyi atlatalı tam dört yıl oluyor. 
A na'ane böyle emretmektedir; bir 
erkeğin, sevgilisine cesaretini gösterme
si tazımdır. 

Afrika.da 1Jir aile 

Nanuk hafif ''kayak,, ı ile kanatlı ba
lık gibi tepeden te·peye atlıyordu. Sev
gilisi Samaraya, ise babası ve erkek kar
deşleri arasında, sessizce onu bekliyor. 
du. Nanuk dondurucu soğuktan kaskatı 
kesilen toprak kulübenin eşiğinde gö
züktüğü zaman, zafer kazanmış olan 
eski devir şövalyelerini andırıyordu. 

Islak ve korkunç gece henüz arkasın
daydı, fakat o, bunu unutmuştu bile .. 
Fok balığı yağından yapılmrş kandilin 
verdiği kırmızımtırak ışığın altında, ağ
lan tamir eden Samarayanın bulunduğu 
kulübeye sevinçle daldı. 

- Herkese selam, dodi. Samarayayı 
almağa geldim. Denizin bütün !eytan
larile mücadele. ederek boğazr geçmedim 
mı? Ge~en mevsimde yapılan yazlık 

-------------------· yarışı kazanmadım mı? En güzel kaya
ğımı Samarayanın babasına vermedim 
mi? Onu hakkettim, onu bana verin .. 

V~! Nanuk sevimli nişanlısına doğru 
yürümeğe başladı. 

Fakat ihtiyar, güzel kızının bir hazine 
olduğunu biliyor. Vakıa Nanuk kıymetli 
bir gençtir ama Samaraya da güzeldir: 
Çıkıntılı elmacık kemikleri, zalim ikli
min henüz sertleşti~mediği tatlı ve 
kehlibar renkli derile örtülüdür. Yağlı 
saçları gürdür ve o, bu saçları kürkten 

· pomponlar ve deriden çemberlerle ci
vardaki kızların hepsinden daha iyi 

Laponya1ı bir delikanlı 

süslüyor ve tarıyor. Fakat b:.itün bun
lar hir şey değil. (Çünkü pek yakında 
o da otuz yaşındaki diğer ihtiyar I..apon 

kadınlar gibi buruşacak, bütün güzelli
ğini kaybedecektir.) Onun asıl marifeti 

fok balığını, derisini yırtmadan parça
laması ve herkesten daha ustalıkla kö
pekleri kızaklara koşmasıydı. 

Bununla beraber ihtiyar, desti izdivac 
talebini reddetmedi .. Sadece bir mühl:t 

istedi. Kurnaz adam hiçbir fırsatı elin
den kaçırmıyor. 

İşte o zamandanberi zavallı Nanuk 
sevgilisinin babasına kur yapmak mec
buriyetinde kaldı. Dört senedenberi 
onun tıütünlinü temin ediyor, kayıkla
rım ve balık ağlarını tamir ediyor ve 
kışın, buzların altında uyuşmuş olan 

halkları yakalamak için buzu delmek 
icap edince, bu işi de o yapıyor. İhti

yarla erkek çocuklar kutup ayılarını 

avlamağa giderken, Nanuk da bilmec
buriye onlara refakat ediyor ve onun 
sayesindedir ki kurnaz ihtiyar bu avlar

dan, hiç de eli boş dönmiyor. İhtiyar 
bu mukaveleyi gayet mükemmel bulu
yor. Gençler ne zaman olsa evlenebilir-

ler. Şimdilik damadın, kızını almaktan 
mütevellit yaptığı ziyanı ödemesi la
zım .. 

Nanuk bütün bunları memnuniyetle 
yapıyor ve bu, yavaş yavaş hiddetin ken 
disinde yeretmesine mani teşkil etmiyor 
Nanuk, nihmayet sabrı tükenerek sev
gilisini kaçıracaktır. 

Seylanda 

SEYLAN l Hind denizinin ılık 
r:.izgarlarile okşanan, periler 
adası, rengarenk çisekler ve 

güzel kokuların adası, kıymetli taşlar ve 
garip nebatların adası, aşk mevzuubahs 
olunca, şiirsiz ada! 

Seylanlı kadın, kocasının hakimi bir 
zcvcedir. Bir erkekle evlenince, bu er
kek, kadının ailesinin emri altına girer? 

Onların evinde oturur ve onlar için ça
lışır. Hiçbir şeye malik değildir. Hatta 
kansına bile! Çünkü kansı, canı istediği 
kadar erkekle evlenir? Bu, §Üphesiz ka
dının ailcıinin refahına vesile olur, ~Un-

~Aas6ilud 

Berberlerin umacısı 
nedir, biliyor musunuz 
"Temiz bir berber için ustura 

namus demektir, iyi bilin ,, 
Yazan: A. Faik Giineri 

Bahsederken garip bir §ekilde 
onu kendimize mal ederiz: 

-Berberim! 
Çok değil yakın senelere kadar 

"berberim,, diye yalnız evin erkeği 
bahsedebilirdi. Şimdi .. berberimiz., 
oldu. 

Zaman, erkek kadar kadına da 
berberi mal etti. 

• • • 
Belki onunla sık sık temasta ol. 

duğumuz için farkında olmuyoruz. 
Fakat berberler, berber dükkanları 
ve nihayet traş işi o kadar değişti 
ki... Arada çok büyük fark var; 
Berberin "perukar,, dan farkı ka
dar büyük ... 

Bir gün gene böyle bir yazı ve
silesiyle Berberler Cemiyetinin rei
si İsmail Hakkı bana şöyle demi§· 
ti: 

- Berberde aranan vasıflar hiç 
bir meslek erbabında aranamaz. Ber 
her ruhiyatçı, dünya ahvaline vakıf 
bir adam, avukatlara parmak ısırta· 
cak natıka sahibi her sorulana ce· 
vap verebilecek bir bilgide olmalı 
ama her şeyden evvel ağzı sıkı ol· 
malı .... 

Benim berberim - ben de mÜ· 
saadenizle ayni tabiri kullanaca· 
ğım - belki de böyle bir "all<lmei 
cihan., dır. Fakat muhakkak ki sıkı 
ağızlıdır. Yıllardır onda traş olurum, 
fakat başka müşterisinin sırrından 
bana bahsettiğini işitmedim. Başka
larına da öyle olacak herhalde. Me· 
~et l.Jcd.>cclıulu uc ~uk •.k:ıul Vcuuug 

da farkında değilmişim. 
"Bir dokun bin ah dinle kasei 

fagfurdan ... ,, 

Bizim berber de bir dokunmamı 
bekliyormuş. T raş ettiği gür sakal
lının §akaklarından aşağı Bon defa 
sıvazlayıp "sıhhatler olsun,, u bas
tıktan sonra, muşamba minderin 
tersini çevirip bana buyur dedi. 

Bir taraftan peşkirin yakama ge
len kısmına pamukları tıkarken de
rin bir "Of!., cekmesini fırsat bil. 
dim. 

- Seni yordu galiba, dedim. 
Sakal traşı uzun iş. . 

O kanıksamış bir eda ıle cevap 
verdi: 

_ Hayır, yalnız sakallılar titiz 
olurlar da ... 

Sonra gülerek ilave etti: 
- Onları üzmemek için biz Üzü 

lürüz işte böyle. 

Biran sustu. Sonra: 
- Bir sakal deyip egeçriz ama 

gelin de anlıyana .sorun, diye söze 
başladı. Kırk elli çeşidi vardır. 

Uzak, pek uzak bir hayale ken
dini kaptırmıştı. Gözleri dalgın ken. 
di kendine söylenir gibi devam 
etti: 

- Eskiden, kaba sakallar, top 
sakallar, sünneti seniye sakallar, 
Kabe işi sakal1ar, Avrupai sakallar, 
Avusturyalı sakallarla Fransova Jo. 
zefe benzer olacak gidon sakallar, 
sakallar, sakallar ama şimdi kaç ta
ne kaldı. Ancak üç tane sakallı müş. 
terim var. Eskiden bir berberin 
her şeyden evvel bilmesi lazım gelen 
şey sakallıyı traş etmekti. Şimdi 

kü bütün bu kocalar onlar için salışır 

çabalarlar. 
.Aile reisi ölünce, "şefkatlı zevce,, ko

caları arasından birisini int:hap ederek 
onu aile reisi yapar. Sonra da kızlarile 
aynı hikaye başlar. 

Maamafih erkeklerin :Jini kolay~aştı· 
ran bir kanun da_yok değil: 

Onlar da aynı zamanda birçok kadın· 
ların kocası olabilirler l Böy.le bir kadı· ı 
mn birçok kocası vardır, bır erkek de 
birçok zevcelere maliktir.. Herhalde l 
çok mesutturlar ve .. Gayet tabii olarak l 
birçok çocukları vardır l 

genç berberlerin bu işten haberi bile 
yok. 

Havıflanarak başını salladı 
- ·Bir hocalar vardı. Onlar da 

sarığı cübbeyi atınca sakalı da at
mağı nimet bildiler. 

Bahsi değiştirmiş olmak için: 
- Eh, dedim. Onun yerine bazı 

gençlerin favurileri kaim oldu. On
ları da yakıp yatıştırmak bir hayli 
mesele olsa gerek ... 

O, buna güldü ve tehalükle ce
vap verdi: 

- Oh, keşke böyle bin genç 
traş etsek. Siz onların itinasına, tu· 
valet düşkünlüğüne bakmayın. iş
leri çok hafiftir. Halbuki, yaşlılar 
öyle mi ya? Biz ne çekersek yaşlı
lardan çekeriz. 

insan ihtiyarlarnağa başladıkça 
süse düŞkün oluyor. Başka zaman 
bir türHi aynaya bakmak istemiyen 
gün görmüş gözler burada kendini 

· uzun uzun tetkik etmeğe mecbur 
kalırlar. Göziinü kapayıp otura
maz ya ... 

Yüziindeki çizgileri, çöküntüle
ri, senelerin bıraktığı izleri göriince 
çileden çıkarlar. Öyle isterler ki 
buradan seneler ve senelerce gençle 
şerek çıksınlar. Yüzlerini habire ka
zıhrlar, pomatlar, kremlerle çizgile
rini örtmeğe ralışırlar. 

Fakat, heyhat.. Elimizdeki vası
talar onların hayallerini hakikat yap 
mıyor. Dev aynası var ama insanı 
taptaze gösterecek bir ayna yok ... 

Berberim. sözünün burAsınriR 
galiba kenôi ilerliyen ya~ını hatırla-
mış olacak ki derin bir iç çekti. Son· 
ra: 

- Zaten, dedi. Su jilet çıkalı er· 
keklerde ne yüz kaldı, ne surat.. Ba
kın siz de jiletle traş oluyorsunuz. 
Halbuki ne fena, ne fena. Ustura· 
nın traşı nerede jiletin nerede.. Us
tura insanın suratını yamuk gibi ya· 
par yamuk .. Fakat jilet, teeddüp ede 
rim söylemeğe, hani hatırınıza bir 
sey gelmesin. Sözümüz meclisten 
dışarı ... 

Buraya ııelince durdu. Belli ki 
nklmdan şöyle hafif bir misal arı· 
yordu. Sonra bulmuş gibi: 

- insanın yüzünü tahtaya ben
zetiyor. Tahtaya, dedi. 

Ben jileti müdafaaya davran
dım: 

- Ke.şke berberler de jilet kul
lansalar. Ayni usturadan bu kadar 
kişinin traş olması her halde hiç de 
hoş değil. 

Benim bunu söylememle berbe· 
rimin yüzü hiç görmediğim bir şe
kil aldı. Dükkanını kapatıp bir an· 
da kendisini kapı dışarı ats.:ıydım an 

· cak bu kadar kızabilirdi. Çok kızmış 
olmakla beraber, gene nezaketini el 
den bırakmıyarak atıldı: 

- Çok yanlış düşünüyorsunuz, 
dedi. Çok yanlış. Temiz bir ber· 
her için usturası namusu demektir. 
O hastalık husule getiren bir vasıta 
değildir. Sıhhat, temizlik getirir. 

Dertleri tazelenmişti: 
- işte bunu belediye de anlamı

yor, diye söze başladı. ~ter benim 
pudra çanağında fazla parnuk, maki 
nede kıl, su kabında kir arar. Halbu· 
ki bunlara lüzum yok. Bir berberin 
diikkanı daha dışarıdan insanın yü· 
züne gülmeli. Böyle değil mi? 

Hoş bunu belediyeden bekle
rneğe hakkımız yok ya. Bu bizim İ· 
şimiz. Kendi işimizi kendimiz yap· 
malıyız. Berberler Cemiyeti böyle 
şeylerle meşgul olmaz ki .•• 

Saclarımı tararken ilave etti: 
-·Eğer şu pazar tatili işini ba· 

şarmasaydı bizim cemiyete söyliye· 
ceklerim coktu ama ... 

Neden;e iist taraf mı söylemek 
istemedi, boynunu büktü: 

- Sıhhatler olsun ... 
A. Faik GUNERl 



yeni evliler için 
balayı tehlikel~dir! 
Balayı nihayet, evlendıkten 
aiti ay sonra yapılmahdır 

Eski günleri 
yaşamış bir er· 
kek şöyle dedi: 

"Bizde bir ge· 
lin, eve geldiği 
günden işe baş -
larsa, en makbul 
gelin işte odur. 
Ona hamarat de· 
riz. Göze girer. 
Fazla sevilir. 
Kaynanasına gö 
rümcesine, bayı · 
na karşı itibar sa 
bibi olur .. Evlen· 
me tahakkuk et· 
tiği gün, aile ha· 
yatı da başlama
lıdır. 

Eski günleri 
yaşamış bir ka-

. ,_,ı ıa bir i.ş bulamıyacak 
Ev işini 1hmal eden bır k.(M.lın . ,. k 'ft · 

lw.d-ar tembel bir erkek mükemmel btr aş çı ı,, 

dın şunu söyledi: . . 
"doğrusunu isterseniz, gelın hır 

miktar dinlenmeli, dünyanın ı:ıe. ~~
duğunu görmelidir. Bizim hıldıgı· 
miz, gelin, eve geldiğinden itibaren 
40 gün bir işe elini sürmez. Ama 
yerine göre .. Bazı evlerde, daha haf 
tasma eline süpürgeyi veriyorlar. 
Bazı yerlerde ise, devrisi gün keçe 
silktirirler .. ,, 

Şarki Anadolulu bir kız, şöyle 
bir vaziyet anlattı: 

"Bizde, evlenmenin akabinde ev 
hayatı başlar. Kadın kara don'u 
çekti mi ayağına; tarlada alır solu
ğu .. Vaziyete göre artık: yahut da 
mutfağa girer. Gelin, kocasrnın ya. 
nına geldiği zamandan, çok çok bir 
gün sonra kendine söylenilmeğe lü-
zum görmeden - işe p;irmezse, ayıp 
la:rlat adamı - düğünle beraber, ev 

• ı::h~:Jta. a tı başlar demektir.,, 

Bugüngü gelininiz ise, evlenir 
evlenmez elektrik süpürgesine ya
prşmağa veya diğer ev işlerini gör
meğe teşvik edebilir miyiz bilmim ! . 
Bizde "balayı,, denen ve evlenmeyi 
takip eden bir müddetin avare ha
yat, Avrupalıların tatbik ettiği şekil 
de, yani seyahatlere çıkarak, çıl· 
gm ve müfrit bir hayat geçirme tar 
zmda pek yok ama, temayüllerimizi 
araştırdığımız zaman evlenir evlen-
mez derhal ev hayatının mecburiyet 
lerine atılmak istememek gibi bazı 
esaslar koyduğumuzu görüyoruz. 
Kimi kırk gÜn, kimi· bir hafta, kimi 
nihayet hatır için bir gün, bir kaça
mak, istirahat yolu araştrryor; bal 
nevinden herhanği bir şey ... 

L~kin, balayı tehlikelidir! diyor
lar. Doğuşta Amerikalı, fakat bir 
İn giliz mebusiyle evli olup lngiltere-

de yaşıyan Mary Borden isimli çok 
tanınmş bir romancı kadın, "evlen
me tekniği,, diye neşrettiği bir ki
tapta, ··balayı,, nevinden avare ha
yatı, evlenme saadeti için tehlikeli 
bulduğunu söylüyor. Bu sebepten 
balayı, evlenme merasiminden lağ
vedilmelidir. 

Bu kadın romancının çok ente
resan nazariyesini dinlemek ister 
misiniz? İşte: 

İzdivaç hakkında bir kati neti
ceye varmış bulunuyorum. O da, 
bugünkü medeni hayatta anlasıldı
ğı şel lrlP. balayının, kaldırılma;ı la
zım geldiğidir. 

lnsanlarm giriştiği teşebbüslerin 
en mühimmi olan evlenmek gibi, 
çok nazik ve müşkül bir teşebbüse 
dair, yanlış bir fikir veriyor. T ehli
keli bir baş1angıç teşki] ediyor. Bal
ayı, daha birinci günden itibaren, 
izdivacın esas gayesinin bir cinsiyet 
meselesi olduğu hissini veriyor. 

Vasati miyarda bir genç çiftin, 
cennet kadar aziz tutulan bu adete 
kendilerini bıraktıklarım farzede-
1im. Güvey, bir senelik kazancının 
hemen yarısını izdivaçlarmm ilk bir 
kaç haftasında sun'i ve fazla mas· 
raflı bir ihtişam içinde eritir. 

te§kil edetilirler j fakat... 

A b "lüm onları ayırıncaya ca a, o b' 1. 
k d b .. .. hayatlarını, ır ote ın, a ar utun . 

.. kl" bir züfaf cenneti teşkıl eden 
sure ı . k ve caz 
darisinde şampanya ıçme . 

b d d. l kle mi gerecektır? an ın eme :. d 
. h Çok surme en Şüphesız ayır. .. · · d 

k . . dönmek mecbunyetın e oca, ışıne . 
d. K d da ev hayatının tanzı-ır. a ın • , 
m ine... b.l 

B n balayının kendisi ı e, on. 
aza b' l 

ları inkisara düşürecek ır şey o ur: 

Birçok kimseler içi.n halay~, bir ka· 
yitsiz eğlenceden zıyade, bır muhab 
bet ıeklini alır ... 

EtJcr balayı mulıak"kak wzımsa kısa 

bir umum içiıı olmalı ı·e izdivaçtan 
birkar ay sonra yapılrn.a.lıdır 

Bir müddet şedit heyecanlanma· 
dan sonra, haftalarca dünya, onları 
yalnız bırakır. Eğer sıhhatleri yerin· · 
de genç bir şeylers:,. pek o kadar 
zarar aörmiyeceklerını tasavvur e· 
delin\.°Fakat çok defa görüldüğü gi
bi hassas, hayalprest insanlar ise· 
le;, ihtiras, yerini can sıkıntısına ter· 
keyler ve çok kereler nefret baş 
gösterir. 

İzdivaç hayatını, inkisara uğra· 
madan geçirdiklerini farzedelim: 
Gene de bu hayatın, devamlı suret· 
te .. aşikane,, sevişmek, çiçekler ve 
musiki içinde yaşamak nevinden bir 
ey olduğu hissiyle İşe girişmiş bu· 

:unurlar. Bunun haricinde izdivacı, 
ya pek az bir şey, yahut hiç bir şey 
olarak telakki ederler. 

Bence bir insana karşı olan "aş· 
k nızdan kurtulduğunuz zaman,, o· 
~ hakikaten sevmeğe başlarsınız. 

n d. 
Çiftleşme insiyaki bir şey ır. 

Fakat izdivaç, traş o1mak veya çatal 
bıçakla yemek yemek kadar tabiidir. 

lzdivaç hayatı, bir sanattır. 'l_e 
medeniyet, her gün daha mudil bır 
hal aldıkça, izdivaç sanatini m~:vaf· 
fakryetle tatbik etmek daha guçle· 

şiyor. . . 
Eğer felaketten kaçılm~k .ıstenı· 

yorsa, her iki taraftan da gıttıkçe ar 
tan bir ölçüde zeka, hayal ve sempa
ti beklenir. 

İzdivaç, artık hususi bir iş ol
maktan çıkmıştır. iki insan arasr~da 

l bir anlaşmadır. Fevkalade 
ykapı a; bir dünya icerisinde her han-
~rışı f da bu anla§mayı, ellerinden 

gı tara ff k l 
aeldiği derecede muva a ıyet e tat 
bik etmeğe çalışırlar. 

yemeğini pişiren, çamaşırını yı

kayıp ütüliyen orta halli insanların 
karıları bunu daha iyi bilir. Hizmet
çi kull~an kadın da, boş saatlerini 

Ev kadını köşesi : 

VlYı ifil u=ıı aso o 
temn;ğoen nır '? 

Yünlü jerse, fanila kumaşları yıka.. 
mak için evvela ılık bir suyu iyi cins 
bir sabunla iyiden iyiye köpürtmeli. 
dir. 

Bu suyun içine konulan yünlü hiç 
çitilenmemeli, köpüklü suyun içinde 
çalkalanmalıdır. 

Su temiz oluncaya kadar değiştiril
meli. Ve her yeni konulan su evvela 
köpürtüldükten sonra yünlü içine a.. 
tılmahdır. , . 
Kuruması için de temiz beyaz bır be 

ze sarmalı ve bu çıkının içinde asılma
lıdır. 

Fanileleri yıkamak için soğuk suyu 
tercıh etmek daha münasiptir. Fakat 
çitilemek olamaz... Eğer fanileler in 
bir yeri Iekelenmişse oraları da icabın. 
da fırçalamak münasip olur. 

Muaşeret usulleri 

~D ır !ka ç tsı"S ft'17<e 
Güzel eller, bir kadın için cidd~n if • 

tihar edilec-ek şeylerdir. Fakat bu e11e. 

rin nasıl kullamlaca.ğım bilmek daha 
mühimdir. 

Bir kadm, birisine takdim edildiği 

zaman o kimsenin elini muhakkak su
rette s~kmak mecburiyetinde değildir. 
Bununla beraber, takdim edildiği za -

man oturuyor vaziyette ise ,takdim edi. 

len kimse de kendisinden yaşlı oldu • 

ğu takdirde ayağa kalkıp el sıkmak da 
ha nazik ve doğru bir hareket olur. 

K endinizi şapkaya 
değil, şapkayı ken
dinize uydur un uz ! 

Genç kızların giyebileceği bn şapl·•a. 
ııın rengi kah verengidir. bıce hasır
dan örgii şeklinde örülnıii-§tür. Kenarı 
hafif kalkıktır. Şapkayı süsliyen ku
maş ince ve ye§il grogrendir. Tayyö~~e 
giy ilen bıı §aıılcay~ bu sene çok tesadu/ 

edilecektir. 

Bu sene sizi en fazla ıil.ıecek mesele 
şapka intihabı olacağına eminim.Moda 

hazan her yüze kolaylıkla yakışacak şc 

kilde şapkalar icat ettiğ gibi bazı defa-

! d bu sene olduğu gibi yüze fevka· ar a, 

Iade zorlukla yaraşan şapkalar çıkardı 
ğr da olur. 

Tepeleri çok süslü, kenarları kalın, 
fazla süslü ve fazla kabarık olan bu 
şapkaların kolaylıkla şu veya bu yüze 
yaraşmıyacağı pek tabii görünüyor. 

Geçen senelerin rnodası olan her • 
hangi bir saç tuvaletiyle başa geçirili -
veı:en berelerin yerine geçen bu se -
neki başın ancak dörtte üçünü kapıyan 
şeylerdir. 

Öyle ki tepelerimizde iğerti oturan 
şapkaları giyebilmek için evvela saçla
rımızla hergün uğraşmamız Hizım ... 
Çünkü düz kesik saçların üstüne giyil· 
dikleri zaman bu şapkalarda bir ya • 
hancılık, adeta bir eğretilik görünü -
yor. 

Her kadının yüzıl.ine bukle kmrcık 
veya ondüle saçların yakışnuyacağı da 
aşikardır. 

Bundan başka birçok kibar bayan • 
larm hususiyeti, saç tuvaletlerini hiç 
değişt irmemektir. 

Bunun için saç tuvaletini şapkaya 
değil, şapkayı saç tuvaletinne uydur • 
mak mecburiyetindeyiz. 

'Yalnız saç tuvaletine değil, yüz çiz· 
gilerine de bu şapkaların yakışması 
şarttır. 

Sıkmak üzere elinizi uzattığınız za

man, direk gibi bir el uzatmayınız. , 

Karşınızdakinin elini sıkınız. Fakat 
&PQrcuyum diye on.tın kemiklerini kı -
rarcasına sıkmaktan da sakınınız • 

Körükörüne modern olmak ve mo • 
daya uymak gayesiyle bir kadmm ken· 
disini çirkenleştirmesi affcdilemiyecek 
kadar büyük bir hatadır. 

Kadın modaya uygun olmakla be • 
raber ayni zamanda güzel kalmak mec 
buriyetindedir. Ancak bı.t iki noktayı 
tevhit eden, muvaffakıyetle birleşti • 
ren kadın beğenilir. Ve ancak o kadına 
zarif denilebilir . 

... . . 
Konuşurken, elinizi yüzünı:izden 

kiniz ve takındığınız mücevherlerle 
oynamayınız. 

Ellerinizi havada oynatmayın ve 
konuştuğunuz adamın gözüne sokar gL 

bi hareketlerde de bulunmayın .. 
Yemek esnasında, sofra takımlariyle 

fazla meşgul olmayın, bardağınızı dön- , 

dürmeyin. Sıkıldı~ıruza hükmederler. 

Birisini, oda dolusu misafirlere tak -
dim edeceğiniz zaman her misafire ay. 

rı ayrı takdim etmenize lüzum yoktur. 
Kapıdan içeriye girince şöyle bir şey 
söylemeniz kafidir: 

_ Çocuklar, size Müjkanı tanıştıra. 

yım. M "k~ 
Sonra Bayan UJ anı, kendisine en 

yakın duran iki, üç kişiye takdim eder

. · Ve onlar vasıtasiyle Müjgan bü
sınız. 

tün diğer misafirlerle tedricen tanrşır, 
• • 

faydalı bir sosyal işe hasretmek su
retiyle, bu hakikati ayni şekilde ~n
lar. 

Ev işini ihmal eden kadın, bir iş 
bulamıyacak kadar tenbel bir erkek
le fevka1ade iyi bir "aşk çifti,, teşkil 
edebilirler. Fakat izdivacın mana· 
smr, "beraberce mesut yaşamak san 
atini,, anlıyamazlar. 

Balayı bugünlerde hakikaten 
modası geçmiş bir şeydir. Çünkü in· 
sana modern izdivacın hakikatlerine 
uygun olmıyan bir takım fikirler ve 
kıymetler vermektedir. 

Eğer balayı muhakkak lazımsa, 
kısa bir zaman için olmalıdır. Ve 
mesela izdivaçtan altı ay sonra ol
malıdır. Bu zaman zarfında karı ko 
ca: tedricen biribirlerine ve evlen
meyle beraber başlıyan kat kat me· 
selelere alışmış olurlar ... 

Yani romancı kadın, balayının 
arkasından zehir ayları gelmesini is-
temiyor. Muntazam bir tabdot' u ta

kiben - arzu ederseniz - küçük 
bir tabakla koyu bir tatlı yiyebilirsi 
nız. 

* * 

Vzeri>w 'be'tJOZ ve san papatya em

prime siııah 'krepten zarif bir r ob ... 

Ceket d•ı siyah krcptendir tıc robun 
deseninin tıo ranginin aynidir 

Yassı Kanotiye'ler, Karebone'ler, 
Grogren'den toklar arasında yüze en 
yakışanını int ihap etmek için l:.:iyük 
bir dikkat sarfetmenizi tavsiye ederim. 

H.H. 

'llasiAatlat 
Hd>eırn aıDil:on~aılkn 

ya~ 
B«aı [Q)aı ır<e o ika ca ıra 

Bunun için elektrikle tedavi en miis· 
pet netice verir. Fakat bir çoğumuzun 
ne bunu yapacak ne vaktimiz, ne de 
paramız vardır . 

Bu vaziyette olan bir kadının her 
gün yüzünü parmaklariyle dövmesi ve 
y üzüne her sabah masaj yapması da bu 
yağ keseciklerini izale etmiye yar~r. 

Fakat böyle ufak bir arıza olduğu 

zaman kendi kendine uğraşmaktansa 

bir cilt doktoruna müracaat etmek da
ha faydalıdır . 

Bah çe t'e tara~ıa mobilycleriniıı eıı birinci t•rıs/ı yrrr/mıır t·e gihıcşfe bıra
kıl.abilnıcleridır. RcsimAlc gördiiğiinü;;:: mobilyclor ~le lm şekildedir; tah.ta. 
dan yapılmı~·tı r. Di1dc.af lc balwr:mııı::: c'iıulo 1 i~ uclcıı f):r 1.im.seııiıı, bıınla-
1'1 11ı.ob ılyacı veya 111ırı.ra11goz.a ihtiyaç dııy,na.lnn 'kcııdisi de yapabilcccğin·i 
anlarsı111z. 



Q 

RABE:R - ~ postMı 27 MAYIS - 1937 

A.mceırnn<a <etYimlll1tY1ır ır®Dsn 
~lYl~vceO~Dlfil zaı~oıü:a ır@maınu 

Tarihi macera ve aık romanı - 78 - Yazan: (Va • Nu) 

Dudağı yarık ve saçı sakalı biribirine karışmış 
bir hıristiyan korsan haykırdı: Müslüman kızlar 
anbardadır, arkadaşlar! Onlar, sizin hakkınız-

dır. Niçin vermiyorlar ? Kırın anbarları ! 
Geçen kuunlarm hülisuı \ 

Ben, özbeöz samimi mıüslüm.an 
bir adamım. I stanhulda seıatin 
camflcrinde müezzinlik yapar 
ken nişanlımı ~eniçeriler l«ıçırdı. 
Onu kurtarayım 'derken, önüme 
sı.ırayın me§htur simalarından 
Sümbül ağa çıktı. O zamandan 
heri ~ma gelmemi§ f eMket 
yoktur. Hadım edil.dim, bir takı.m 
me7&ıet1ere taet edi1dim. Şimdi 
Sümüül ağa lcatle<lilmi§tir. Ben 
ue ınipı.4m. ~kden.izde korsanlara 
erir dil.§tük. Bizi Jııristiyan yap 
mak i.!tiy<Yr 1ar •• 

~ . . 
Papaz, beni doğrulttu; adalı insanla· 

n mahsus bir Jiveyle: 
- Söylediklerimi tekrar et 1 • dedi .• 

Vo ben, teıkrar ettim. Ne aöylediği
nü, ne yaptıtnnı 'bilmiyerck tekrarla • 
dmı. Papazı t'aklit ettim., Ben.. ben 
müslUman oğlu.... Ben, aelatin camile. 
rinin müezzini ... 

Papaz, bundan sonra alnnnr öptü: 
- Tebrik ederim.. Yeni hayatında 

dünya ve ahrette mes'ut ol Hristo l 
,. dedi • 

- Ben Hristo .. 
- Evet, sen Hristo .. '.A·YJe, :(ngiliki.. 
Bu isim?. 

Bu ismi nerede ifi.tıni§tim?. Derhal ak 
lnna geldi: Saraya tabut içinde naklo -
lunurken, beni taşıyanlar, bu addan 
bahsetmemişler miydi? Demek ki '.Ay· 

- Ooo ... Amma da piyasa fırladı ha .. 
Taksimi böyle de yapamıyacağız gali -
ba ... Başka bir usule müracaat edelim .. 
Girid adasına vardığnmz zaman, oranın 
valisine hediye etmek Uzere on kız ve on • 
at ayırırız .. Diğer atları da 1 adadaki bıü 
yük asillere veririz .. Her halde makbule 
geçer hediyelerdir. Zira, Türk atlan .... 

Kızlara gelince, onları pazarda müza • 
yedeye koyarız.. Siz de arttırırsınız,, 

başkaları da "Arttırarun üzerinde kalır. 
Böylelikle toplanan paralan aramızda 

taksim ederiz ... Olur mu?. 
Biri: 

- Olmaz 1 .. - diye haykırdı. 
-Niçin?. 
- Zira saraydan gelen bu türk ve 

müslUman kızlarınm bedeli birdenbire 
öyle fırlryacaktır ki bize nasip olnuya. 

cak .. Onlar, bizim kılıcımızın mahsulü -
dilr .. İsteriz .. Onları ille isteriz. 

Kaptan: 
- Yalnız sizin kılıcınızın mahsülü de 

ğil! • dedi. • Unutmayın ki, Sümbül a. 
ğanın yardımı olmasaydı, hiçbiri elimi. 
ze geçmiyecekti. Hem, şayet Sümbül a-
ğa öldürülmeseydi yine geçmiyecekti .. . 
Zira, bunların ekserisi onun malıydı .. . 
Munsif olun. Türkler, ihanete uğrama. 
salardı, size mağlilp olacaklar mıydı?. 

Gemide yavaş yavaş, kaptana karşı 

isyan başlıyordu. 
- Bizi bo§ laflarla oyalama!.. • di -

yorlardı .• Bin türlü dolaplar çeviriyor 
sun ... Kızlar bizim hakkımızken onları 

pazara çıkaracaksın .. Gemimizde olan 
bu güzel mahlukları başkalanna kaptı -
ramayxz .. Her ne bahasına olursa olsun 
biz isteriz .. 

Saçı sakalı biribirine karışmış, duda. 
ğı yarık bir korsan haykırdı: 

- Arkadaşlar!.. Ne duruyorsunuz? 
Ambarlara hücu~ edin ... Müslüman kız 
ları orada saklıdır .. Onlar, sizin hakkı • 
ruzdır ... Onları siz esir aldınız ... Niçin 
başkasına nasip olsunlar?. 

(Deva1n1 var) 

Coeuk h·aftası 

Hediye_· kazananların 
adlanıiiı yazıyoruz 

şenin söyledikleri doğru: O , hıristiyan 8 Mayıs tarihli bilmecemizin halli: Mes'ut, 29 - Vezneciler Vidinli Tevfik 
dinini daha evvelden kabul etmiş?. (Demirde 9, Güzinde. 6 paket var. paşa sokak Kemal Kayabaş, 30 - Sa-

Papaz, bu düşüncemi tekit etti: dı) dedi. drk Atalay kadirga Eminsinan, 31 -
- İstanbuldayken bu ismi almış, o.. BiR KRIST AL KONSOL SAA Ti Ahmet Ergun Ankara Emniyet 4 üncü 

nu yeniden ayni isimle vaftiz ettik· KAZANAN şubede, 32 - Sabahattin Kalaner Bey. 
- Peki Osman?. Birinci: Behire Gazi Osmanpaşa orta oğlu 9 uncu ilk okul, 33 - Vahe Anat 
- Osman, yine Osman kaldr. mektebi. Pangaltı Çayır sokak, 34 - Vahan To. 
- Böyle hıristiyan ismi olur mu? .. , BiR BERE KAZANAN rikyan Beyoğlu Bahçeli hamam numa -
- Olur .. • Siyasıeten olması lizım.. Zi İkinci: Süleyman, Kabata§ Lisesi ra, 35 - İclal Erenköy kız lisesi 55, 36 

ra, o çocuğun istikbali gayet parlaktır. 1627. - Emin Şimşek Bakırköy Cevizlik, 
Tarihte büyilk rol oynıyacak. ,Osmanlı BiR ŞiŞE ESANS KAZANAN 37 - Nuri Kelenbevi orta okul 17 5, 
padişahının pek çok sevdiği, hatta ken. Ü9:.incü: H. Mehpare, 1stiklll Lisesi 38 - Ruhsar, Çapa Öğretmen okul, 
di evladına bile tercih ettiği ve onun BİRER BUYUK TÜRKİYE 39 - Mustafa Kemal, Kabataş Erkek 
evladı olan bu çocuk işte bizim elimize HARİTASI KAZANANLAR lisesi, 40 - Muzaffer Beyoğlu 9 uncu 
düpn:iştür, kardeş .. Onun el be~~~smi- 1 - Kemal, İstanbul Erkek Lisesi, okul, 41 - Fethi Altında! Beyazıt E • 
ni değiştirmeyiz .• Biz, bütün nlrkler 2 - Edip, Topkapı Davutpaşa kışlası lektrik Şirketi, 42 - Hasan Altındağ 
üzerinde onun vasıtasiyle müessir ol • erlerinden, 3 - Muzaffer, İstanbul Er- Beyazıt Elektrik şirketi, 43 - Hale E. 
mak isteriz .. Türk tahtına bir hrristiyan kek lisesi 1444, 4 - Bülent Varol, Bo- dip Haydar numara 19, 44 - Adnan 
padişah oturtacağız.. Bütün tarihin yacxköy. 5 - Kenan Çokşen, Kasım Akad ur, Bahçekapı berber, 45 - Cevdet 
seyri böylelikle değişecektir.. Kudfü•a paşa orta okul, 6 - Hikmet Türe, 54 ilk okul, 46 - Süheyla 54 üncü ilk 
kuvvetle fethedemedik. Hıristiyan pa - Topkapı Maltepe, 4, 7 - Memduh, okul, 47 - Ayten Osen, Bağlarbaşı, 
dişah Osmanlı tahtına oturur oturmaz, Nişantaşı Baytar Ahmetcfendi sokak 48 - Sacide Süheyla, Aksaray Hor -
yalnız Kudüsli değil, bütün topraklar 39, 8 - Osman Tuhel, Beşiktaş Kılıç- hor N. 4, 49 - Ziya Denizyollannda 
'bizim olacaktır. ali mahallesi 9, 9 - Zeki O. Vefa Li- kamarot, 50 - Nezihe Çapa öğretmen 

Ağzımla: sesi 393. 10 - Fatma, Beyoğlu 29 • okul 87. 

_Çok münasip .. Dahiyane bir fikir! uncu ilkokul. 11 - Ziya Kanlandur, BİRER DEFTER KAZANANLAR 
• dedimse de içimden alay ettim: Bordur orta okul musiki öğretmeni va- • DEFTER KAZANANLAR 

_Avucunuzu yalayml sıta~iyle. 51 - İstanbul Erkek lisesi 241, 52 · 
Artık resmen hıristiyan olmuştuk. BiRER KURŞUN DOLMA - Altıntop Samatya Yalı boyu numa. 

Öbür Türkler, esaret zinciri altında KALEM KAZANANLAR ra 9, 53 - Fikret Doğançay, 16 mcı 
inim inim inlerken, biz, geminin içinde 12 - B. Çağlı, Samatya Müdfaai Mil- ilk okul, 54 - Ümti 'Düzer, Çatalca 1 

Çe~ü ırceırıı 

fa. 
- 3-

Geçen kıımın hülisası: 1 

Cim Bleyk milyoner bir Hporcudur. 
lika lBimll eakl bir Rus aktrisi onu 
biçimine getirerek kandırmııı, Cimle 
evlenmıııur Cimin himayesine aldığı 

bir tenis şampiyonu var Erl Marşa! 
isminde· olan ııamplyon ile İlk& o ak· 
şam bir eğlentiye gidiyorlar ve sabah 
oldu!u halde henUz dönmemişlerdir. 
Cim kalkmı§ deniz banyosunu yapmı~
tır Aklı fikri onlardadır. Diğer taraf • 
tM Cim bu he.yattan bıkmıştır. Blr 
çocukları olsa her şeye razı olacak. 
La.kin tıka kısırdır 
Cim kahvealtı eder°ken karısı Eri Mar
§&lle beraber geliyor. Aralarında bu 
sefih hayat yüzünden münakaşa olu
yor. Cim servetini zevk yolunda sarf 
etmekten ise spor işlerine tahsıs 
etmeğ idtiştinUyor ve fikrini karısına 

ııöyle anlatmağa başlıyor: 

• • 

serveti, hemcinslerine yardıma tahsis 
etmek istiyor, bu yardımı açık havada 
oyunlar, beden terbiyesi şeklinde yap 
mağı rüşünüyordu. Düşüncesi, herkesin 

girebileceği bir sürü stadyomlar yap • 
mak, bunların başına en iyi atletler ge. 
t1rmekti. 

Sonra bir de spor üniversitesi kur -

"' l' e caddes· 13 B rhan Kozaca E inci ilk okul, 55 - Eva Latin, Beyog~lu aerbest dolaşıyorduk. Büyük paralar ıy ı, - u ' - 38, 76 - A. Zeki Şehremini İskender 
~· n ka N 1· ..... ı.. Çınarlıç,.c:.me cadde Kumbaracı yokuşu, 56 - !. Billur E. vadettiği için Bursalı Kadı Mehmet E- -.ıır e pı es 1~· ~ • bostan 1 -2, 77 - H. C. Olçay Şeb -
s· 40 14 y d k ı k" A d tel' dirnekapı Saraaşık caddesi, 57 - Ha-fendi de ayni lı:.irriyete malikti. 1 

• - ur a u • es 1 Y ın ° 1 remini, 78 - Seyfi Kumkapı orta okul, 
karşısında, 13 - Cavit Onat, Çocuk Sa. tice Bakırköy Yenimahalle Fırın so • 79 T 80 Nerede oldug-umuzu, hangi tarafa - evfik Tan, Kasımpaşa , -
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mağı tasavvur ediyordu. Daha sonra da 
bu te§kilat bir spor ve sıhhat nezareti 
olabilirdi. Kendisi de atlet olduğu için 

Cim Bleyk servetinin bundan daha mü
kemmel bir gayeye sarfedilemiyeceğine 
kaniydi. 

İlka, yüzünde müthiş bir asabiyet iz. 
leri olduğu halde, kocasını dinliyor • 
du. Nihayet: 

- Demek, paranızı elimden alıp hiç 
tanımadığınız insanlara dağıtmak isti • 
yorsun uz?. 

Dedi, Cim ona hayretle baktı: 
- Hayır, elimizde bize kafi gelecek 

kadar para kalacak. 

- Olamaz. Bu bir çılgınlıktan başka 
bir şey değildir. Mütemadiyen fakirleri, 

kimsesizleri düşünüyorsun, neden? 
Çünkü sen de fakirdin, ruhun hep fakir 
oldu, fikren de fakir kaldın. Sen, göğ -

sünde bir mujik kalbi ta§ıyorsun. Hem 
vaktiyle Harvard üniversitesi lokanta -

sında garsonluk ettiğini de söylememiş 
miydin? 

- Evet. Garsonluk etmeseydim, tah. 
silime devam edemezdim. 

İlka güldü. Dudaklarını istihkar ile 
bükerek: 

- Tamam, dedi, sen bir uşaksın 1 
Başka bir şey değil .. Bir uşak .. 

Cim Bleyk, kansının bu sözlerine 
kızmadı. Bilakis, ona merhametle ba -
karak sustu. İlka sordu: 

- Farzedelim ki dediklerini yaptın. 

Bu sporla ne faydan dokunacak. 
Cim alaya başladı: 

- Mesela genç dostun Eri Mı11'şa?a' 
bir iş bulabilirim. Öyle zannediyorum 

ki kendisine kalsa, böyle bir teşebbüsü 
başaramaz. 

- Zavallı çocuk ne yapsın? Fakir 1 

- Lakin bir eksiği de yok gibi geli-
yor bana. Hem sırası gelmişken sora • 

yım. Ona para veriyor musun?. 
İlka kekeledi: 

- Çıldırdın mı? Ne diye ona para ve 
reyim. Hem bir kadından para alır mı 

hiç? 
- O halde ödünç veriyorsun 1 Şunu 

bil ki azizem İlka, pelt gülünç bir vazi
yete düşüyorsun 1 .. 

Cim bu sözleri, karısmm gözlerinin 
içine dik dik bakarak söylemişti: 

BİR KISKANÇLIK F AClASI 

İlkamn dudakları gerildi. Y•:.izü hid • 
detinde, adeta çirkinleşti .. 

- Ya ... dedi, ya senin Şarlot ne olu. 
yor Sanki sen de ona para vermiyor 
musun?. 

Cim şaşırmtı§tı 
- Şarlot mu?. Elbet para veriyorum. 

Çünkü çalışıyor ve namusiyle kazam • 
yor. 

- Namusiyle mi? Ya ticarethanede 
seninle başbaşa kalışları? Buraya ge • 
1işleri?. 

- Fakat onu buraya sen davet ettin t 
- Tabii ben davet ettim. Zira ben 

adet, erkan bilir bir kadınım da ondan. 
Hem nihayet, seni onun huzurundan 

mahrum etmek istemiyorum. 
- Huzurundan mı? Ne münasebet ı. 

M.iss Şariot Hop yazıhanemde çaiı§an 

bir sekreterden başka bir şey değildir. 
Rica ederim, bu noktayt hatırınızdan çı. 
karmayımz. 
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Bclşvekll bugün 
Atinadan geldi 

Döviz farkı ve güm.rük resmi verilirse 

GUmrtlklerimiz her 
memlekete açılacak 

az zamaniı!a daha yllbck mevkie çıka. (BGf tarafı 1 incide) 
Bu esnada nhum üzerinde ~

ta Meclis Parti grupu reisi Hasan 
Saka, vali ve belediye reisi Muhittin 
Üstündağ olmak üzere emniyet mü
dürü Salih Kılıç Orgeneral Muhittin 
Altay, Korgeneral Salih, Akademi 
kumandanı Ali Fuat ve sair kuman
danlarla merkez kumandanı Mah· 
mut ve sair zevat bulunuyordu. 

vekili General Metak•ı Atatürke 
ıu telgrafı çekmiıtir: • · 

"ReİIİciiqllnUUD meap, bunda 
ham buhmuilara ,Ulmelr ...ıe 0-

· racalma'inancım her zamindan daha 
aaflam bir haldedir. 

iktisat Vekili yeni sistem 
hakkında izahat verdi 

Rıhtım caddesini binlerce kiti 
doldurmuttu. 

onvertede 
Bqvekilin güvertede görünmesi 

ni müthiı bir alkıf tufanı takip et
mit ve Bqvekil ppkasını çıkararak 
halkı selamlam11tır. 

Kendisine refakat eden Orgene
ral Kizmı, amiral Şükrü Okan gü· 
vertede duruyorlardı. 

Vapur yanotınca evvela vali ve 
emniyet müdürü, bilahare diğer ze· 
vat vapura çıktılar ve üst güvertede 
Bqvekile mülaki oldular. Batvekil 
herkesin ayn ayn elini sıkarak ha· 
brlannı soruyordu. Baıbakan bir a· 
ralık tehrimizde bulunan Vartova 
büyük elçimiz Ferit beyle görüttü· 
ler. Kendisine bazı sualler sordu ve 
dedi ki: 

" - Beck'le Londrada tanıttık. 
Merasimde beraber bulunuyorduk. 
Sonra da görüıtük. Çok memnun 
oldum.,. 

Bundan sonra Orgeneral Salih 
ve diğer kumandanlarla görüıen 
Bqbakan Generel Salihin, seyahat
ten memnun olup olmadığı sualine 
cevaben: · 

.. Çok' - memnun olarak dönü-
Yorum. Birçok temaslar yapmak im
kanı ~d oldu. Lonclra çok soğuk, 
Yunanıstan da çok sıcaktı. Bir fece· 
de iklim deiiftirdik.,, · 

Dedi. Ve sonra ilave etti: 
"dw>Fa'ıcat bakın İstanbulda hava 
n'E~üiel ... 

Bqbakan bundan aonra mem
leket haberlerini sordu ve : 

"- An.karaya bu akpm gide
ceğim, dedi. Orada çok mühim itler 
be~liyor. Bütçe var, daha da bir çok 
iıler ... Onun için derhal gitmek la. 
zım ... 

Bundan sonra vapurdan çıkan 
ismet lnönü halkın alkglan arum· 
da otomobile bindi ve doğruca Pera 
palasa gitti. 

'Atatnrklln bltaplan 
Bqvekilimiz ismet lnönünün 

Atina ziyareti ve Yunanlı dostlan· 
mızın ıöeterdikleri fevkalide hüsnü 
kabul - Balkan anlqmasınm bir 

kat daha kuvvetlenmesini temin 
eden - büyük önder Atatürkün ir
pt ve ipretlerine vesile tetkil et
biıtir. 

Atinada büyük Btiranya otelin
de evvelki akpm Türkiye baıvekili 
lanet lnönü tercfinc ziyafet veril· 

Cliği sırada Cumhurreisimiz Atatürk 
J\nkaraclan Bqvekile telefon ede· 
rek ıunlan aöylemiılerdir: 

kunm'lfhll'. B..... ..... bulunan 
Elen orcluau ......... ve mva 
kuvvetleri ~üm.r11eri. • Türkiye 
Reilicumhanm• Elm hİllİJatma 
ve Elen milletinin bıdet miDet hak
lcmda duydutu derin ve honlmu 
dostluiu ... euretle •hül eden 
bu IÖzleri bı,..-. duJduldan 
büyük leVİncİ ve pYk Ye heyecanı 
arzederı.. 

Balkan dnletleri murlumm bir 
tek hudud tetkil ettiii mlclrmd.ki 
beyanatnmla, Balkan Antanbnı 
kurmak için ifbir6ii yapbiw •· 
neler içindeki bütün ~ lyretlerimbİD 
temelini tetldJ eclen bir mkibte VÜ· 

cut vermİf buhmUJOl'IUD1& Bu, 
o derece Dıeaucl ye o dence mln1mt 
dolu bir ifadedir ki, memleketleri
mizde bunu ta bapde hiuelmiym 
hiç bir kimee yoktur.,, . 

Cumhmreilimiz bu ~lgrafa a· 
faiıdaki cevabı vermiPırdir: 

"Bahtiyarım; haduclanma böy. 
ledir ve onJan müdafaa edecek Jano. 
vetlerin bir tek ve biribirinden •Jnl. 
mu oldu;unu .ayllmelde illlanl ve 
aıkerl büyük bir eeYİnç duJduiumu 
•İze bildiriris.,, ' 

Bunun üzerine Ger.eni· Metak· 
saa tel~fonla Atatürke: 

"Ke&nenin bütün manuiyle 
ebedi müttefikiz,, demiftir. 

Bqvekl"n beyanah 
Bqvekilfmia t.met tnanot fU beya

natta bulunm~tur: 
''-Memlekete ııuret va memnuni. 

yetle dönUyonım. Jl.emur 'olduğunıuz 
vazif,., Londrrda tlc giyll"e mera.si
mine TUrkıye ıtamma Jttitak etmekti. 
Dost fngilfz mUJetlnin umumi ve1 ınilll 
bir bayram halJ~•ıerw~tijjJnı~ 
11e1 ~1ba+dtb ~il 
bizim için kıyıuetU bJr hatır& olarak 
kalacaktır. 

Bu vealle 11'! her tarafta liyuet &· 

damlan lle temu etmek fınatı hL 
sıl oldu. Bu göriltmeJer daima umu
mi meV&Jlar va umumi milııuebetıer 
IU.erinde kalmJttll'. Umumiyet Jtibıri. 
le yurda, TUrk'ye ılyqeu kin mtıapet 
intibalar alara.lr dönU)'C>ı'm. 

Seyahatin nılıayetf. doet ve mütte
fik YwıaniltaıU Jdve eden yük.ıet 
gaİııiyetlerle temas iırıkl.,:ıu vermfe. 
tir. 

Bunu mes'ut bir lılcUae tel&kkf edJ. 
yorunı. 

Şimdi biran enet ~tatUrkUn tllbe~ 
huzuruna. BUyUlc Millet Mecliain•eki 
mühim iıterimüe yetipneJr ırzuıunda. 
ynn. Nqeli ve ümitli olarak, çabtJran 
ve bilyOk aUJJetimizin ıineaine .bYUt
mak bahtlyarhtı bihiyatımızda. hakim
dir. 

Memleket dlfındald temaıtanmmn 
üzerimizdeki uyandmcı ve yaratıcı olaı 
batlıca tetf ri, aülletimizbı itibanna ftL 
madıınısı takviye etmeii ve çaJıpnaJr u. 
mimizi yeniden canlandırmasıdır. Taldp 

ettiiiınb proıramlann tahakkuk e~ 
af, TOrlr 1nilletlnin refah ve ıevketini 

"- Bu anda aamiml kardq ve 
müttefik muhitte yapmakta bulun
cluiunuzu iatihbar ettim. Bu kadar 
kıymetli cbtlarla ve aynlmu müt
tefik millet mümeuilleriyle geçir. 
melde oldu;unuz ıecenin ne kac:lar 

Akhisarda telaş 
Bir gecede altı 

zelzele oldu 

Bu sözlerim, vatandatlanma aelim ve 
ıevıi sözleri ve memlekete sevinç ve 
itimatla avdetimin ifadesidir • ., 

Fıansada bir 
azil • 

Parti reisi Dorlyo 
para dalavereleri 

çevirmiş 
Pariı 27 (A.A.) - Dahiliye nazın, 

Saint Denis Belediye reisi Jacque Dori. 
ot'yu Belediye dairesince uıul haricinde 
bir tıkım ihaleler yapdmıt oldufund 
&6-teren idari tahkikat neticesinde azl. 
etmiıtir. 

Diier taraftan levamn mUteahbitleri 
mezk~r Belediye reisliğine evsafı prt

. namelerde derpİf edilmit paraların mu. 
kabili' olmayan levazım vermitJerdir. 

Kanun ahklmı mucibince, nannn ka. 
rınııa bir ıene mOddetle itiraz etmek 

' mümkün •değildir. 

Uzun zamandanberl hülAllnetin Uzc
rinde meııuı olduğu ithalat acrbcıtisi 
projeli ıu günlerde ilin edilecektir. Dün 
bu huıuıta tktıaat vekili Celil Bayar 
Büyük Millet Meclisinde izahat vermit
tir. Vekilin izahatından da anlaplacağı 
üzere yeni rejimle ıümrük resmi verilip 
de memlekete giremiyecek hiçbir madde 
bulunmayacaktır. 

Yalnız bittabi himaye edici resimler 
de konulmaktaidır· 

Celal Bayar mecliıteki izahatında de. 
mittir ki: 

·•- Münasebette olduğumuz memle
ketlerle karplıkb vaziyetimiz ıunlardır: 

Birincisi klerink ki basit manaaile he. 
sabı cari denilebilir. Bu memleketler bi. 
ze döviz payı olarak yüzde 20 den yüz
de 35 e kadar bir previzyon ayuırlar. 
Bu, tediye muvazenemizi gözetmek için 
aıctığımız esastır. Bundan fedakirbk 
edemeyiz. Şu halde ilk tedbir klerinı 
farkını verdikten aonra bUtUn qyanın 
gümrük reıml alınarak memlekete ch'. 
meıidir. 

İkinci ıekil tudur: MUnaacbette bu. 

lunduğumuz ikinci memleketlerden tam 
muvazene esasına müştenit olanlar var. 
dır ki meseli 100 alırız, 100 veririz. 
Bunlarla da münasebatı genit manasın. 
da halledecek tc'dbirler alınması ve ithal 
edilen eıya sayısının arttınlmaaı tasav
vur edilmektedir· Eğer bu memleketler 
de bir d~viz payı verirlerse kapalı kalan 
kapılarımız onların mallarına da açılmıt 
olacaktır. 

UçüncU Ç~tit memleketler paasif ol. 
duklarımızdır ki, bize en çok iptidai 
ma!ddel~r satarlar. Bunlar hakkında 
esasen Maliye vekaletinin tedbiri var. 
dır. Döviz kararnamesi mucibince o 
memleketlerden getirilen malın bedeli 
Merkez bankasına yatırılır· Ve mukabi
linde Türk malı ile tesviye yapılır. 

Nihayet dördüncü olarak çok mal sa. 
tıp u mal aldığımız memleektler vardır 
ki onlardan gelen malları esasen bir kay 
de tabi tutmuyoruz. Şu hal~e esasen 
aktif olduğumuz memleketler olduğuna 
göre karıılıklı döviz vermek ve almak 
ıuretile bunlarla olan bu tekildeki mu• 
amelitımız devam etmektedir . ., 

Doriot, Belediye mecliıi uuı olarak 
lcalmaitadır. Fakat yeniden Belediye 
reisi intihap efillmeıi mümkün değildir. 

Eski komüniıtlerden olan Doriot, bun 
~n iki ıene evvel komilniıt fırkasını 
terkederek Fıtiıt temayüllü Fransız 
hal~çı fırkasını teıldl etmittir· 

Sekiz ısım kullanan 

Kocasını alda
tan kadın ve 
sevgilisi üçer 
ay ceza yedi 

Yeni bir ·"Eyüplü 
Halit,, türedi 

Yaşh kadınları kandıran bu adam 
binlerce lira sahibi olmuş 

Emniyet ikinci 
(BCI§ tarafı ı 4nctde) ıube müdürlüğü 

Bu haber üzerine ıoför Sabri kansı- yaman bir dolan· 
nı ıö• ha~e .ı.ı_ takibe l>f~ISJr· ~dmcıyt .-.ıa 
Evv;&ı aİCpm küııı~ aU.1eJıfp ev."' mııtır. 

den çıktığını haber ılınca yanına iki Bu dolandın • 
tof8r arkaklapru almıı, otomobille ka. cının asıl ismi 
nıniı takip etmiıtir. Mevluttür. Kon. 

M Urvet Kalyoncu kollufunda Afro- yalıdu. y ak1tıkh 
eliti isminde birisinin apartımaruna gir. bir adam olan 
miı. yukarı katlardan birine çıkımttır. Mevlut yqh ka. 

Milrvetin arkaaından toför $abri ile dınlan kandıra _ 
arkadatJan da apartımana biraz aonra" 
da Uıt kataki daireye ginniılerdirdir. 
Gardilkleri ıudur: 

Bakkal Ermiyı çıplak olarak yatakta 
yatmaktaliır. Milrvet de ıoyunmakta. 
dır. 

Ermiya baskına uğrayınca yataktan 
fırlayarak ıiyinmeye aavatmııaa da ıo
förler buna müsaade etmeınitlerdir. Bu 
arıda babllı ıof örler arasında hayli de 
mücadele olmuıtur. 

Şofestlerdcn biri otomobitıe Kalyoncu 
karakoluna ıidip dört zabıta memuru 
ahp ıelınit. cUrmU methudu tesbit edip 
nçJuJan ~ karakola ıötürmüılerdir. 
• Suçlu Ermiyı karakolda verdiği i~de 
d~ kadının evli oldufunu bilmcd(ğini 
liSyleıİUttir. MUrvet de: 

.,_ Bu ıenç beni bir ıey aöylemelc 
Wmieatle kandırdı. Apartımana götU"
dU· Bu uradı da kocamla arka~ılan 
ıeldiler .. 

Bualarm muhakemelerine dün dör. 
dUDcU aaliye ceza mahkemeıinde &izli 
celsede bakılmıı, phitlcr dinlenmiı, auç 
ublt-ılSrülerck her ikiıi de üçer ay hap
se mahktlm edilmitlerdir. 

Karar &leni celaeıde tefhim edilince 
adliyede bulunanlar bu muhakemeden 
haberdar olmuııar, Jı:oriaorlarda toplana 
raJr mahk<imlann yüzlerini görmek iıtc
mitJerdir. Bunun üzerine toplananlar 
aabtıa tarafından dağıtıhmıılaraa da 
halk tolrağı çıkmıt- Caddede beklemeye 

Mevlüt 

rak mallannm üzerine oturmakta
dır. 

... . . 
Dün ..hah Pireden gelen bir 

vapurdan ıayet ıık giyinmiı. elinde 
gümüf saplı baston bulunan bir za. 
tın ~ıktığını gören zabıta memurla
n bunu tanıyacak gibi olmuflardır. 

Bu zat dol8ndmcıhk ıuçiyle a· 
ranan bir.isine benzemektedir. Yal· 

nız bunun bıyıklan daha uffk, taç· 
lan bqka türlü laralUDlftJr. 

Bu adam vapurdan çıktıktan 
yarım eaat aonra T abimde hayırb 
apartmanda tutularak emniyet mü
dürlüiüne ıetirilınit, Ş isminde bir 
kadm1 dolanclırclıiı aöylenmiftir. O· 
zerinde çıkan nüfus kiğıdmc:la ve 
diier bazı veaikalarda adının Rifat 
ve babumm da Kara Omum zade • 
halit P8fB yazılı olduğunu gören 
ikinci ıube müdürlüğü bu adamın 
•bıbh olup ôlmadığmı tahkik ettir. 
miftir. Emniyet sabıka bürosundan 

gelen cevapta bu '1damm asd ismi
nin Mevlut oğl~ Mevlut olduğu, 

Geçen sene Ayasof ya camii ha· 

tiplerinden birinden dul kalmıı yaş
. li bir kadınla tanıımış, Firuzağa da 

iki apartmanı üzerin~ ı~~ A.(jif;, 
miıtir. Yqlı kadmın, Mevludu ta· 
nıdıklanna "yeğenim., diye takdim 
ettiği anlaıılm11tır. 

Mevlut apartmanların sahibi o· 
lunca bunlan ipotek ettirip be§ bin 

lira aİm11. bir gün ansızın Avrupa 

seyahatine çıkmııtır. 
Mevlut Avrupayı dolaşırken 

kadın dolandınldığmı anlaml§, poli-

se baı vurmut. ve paralan bitip Is· 

tanbula dönen Mevlut dün sabah tu. 
tulmuıtur. 

Mevlut apartmanları kadının 
ken · · e on bin liraya sattığını id· 
dia e if&e de muvacehe yapılınca 
ve sabıkası da teebit edilince cürmü· 

' nü itiraf etmiıtir. Mevlut §Öyle de-
mİ§tir: 

··- Ne yapeynn ;> Yqlr kadın· 
lar beni seviyor, evlit ediyorlar .. ,, 

Mevltldun birçok isimler kul
lancbir an)afılmıttır. Hulusi, Ahmet 
Çelebi, Hasan, Mehmet, Halit pa_şa 
zade, Kara Osman zade Ahm ~ t Ri. 
fat ... Bunlar arasındadır. 

Mevludun ölen rum kadınından 
kalan Y qilköyde bir köşkü, Öde· 

~itte 20.000 dönüm, T orbalıcla 3 
bın dönümlük zeyti,:ılikleri olduğu 
anlaşılmıttır. 

R~u~ kadınının nasıl olduğu, 
Mev~udun zeytinliklere nasıl sahip 
oldugu da tahkik edilmektedir. 

Mevludün parmağmdn 650 lira
lık bir yüzük, göğsünde 300 liralık 
bir iğne vardır. Gayet tık giyinmek
te, çok düzgün aöz söylemektedir. 

A>taau olcfuiumq anlatwnam. 
Gönlümü dolduran cbtluk ve arka· 
dqLk duyıuJanm olcluiu gibi on
daki lranletlere eöylemenizi ricaclan 
bqb IÖZ bulamıyorum. Size ve 
daetlarmma aelimlar.,, 

Büyük önder bir müddet sonra 
içinci bir telefonla da ıu mesajı bil· 
dirmif lerdir: 

Jzmir, 27 (Huauıi) - Son gün· 
)erde Jzmir, Denizli, Manisa havali• 
sinde zelzeleler olmaktadır. Akhi· 
~ baflıyan zelzele evvelki pce 
6 defo teluarlam11tır. Halk tel4 
içindedir. 

it Bankası umumi 
· mldlrl •eldi 

abflaautJarldır. 
Halkm ~ilhana kadının yüzüne tükü. 

recefi pyiaaı duyqlunca zabtıa memur
ları ve jandarmalar arla tedbir almııtır. 

lzmirden Konyaya sürgün edildiği, 
sahtekarlıktan bet. dolanclmcıhktan 
ve hırsızlıktan birer sabıkası olduğu 
bildirilmiftir. Çok zeki bir adam olan 

Mevlut yqlı kadınlara musallattu. 
lzmirde böyle bir kadınla lanlflnlf• 
hatta ondan bir de km olmuttur. 

929 eeneainde 
00Bakırköy murahha· 

sıf,, olarak lzmir ikbsat kongre!İne 
iıtirak etmiıtir. 

Bu yeni Yatlı kadın avcısının bir 

kaç sene evvel ölen Eyüplu" H l'd' . . .. a ı ın 

yennı tuttugu me31dana çıkmıı olu
yor. 

"Balbn müttefik c:levlederinin 
.B.fbnlarclaki hudutları bir tek bu
huddur. Bu hududa ıöz dikenler 
aüneıin yakıcı fU&ile karplqır. Bun 
elan hazer etmeli tavsiye eda im. 
!Ju noktaya itina olundukça Balkan 
ı...c1a clottluk pınil minumı kaza· 
lllr. Balkan ittifakmm inaanl ve me· 
deni hedefi de budur.,, 

Bu tebliğden 10nra Yunan bat· 

Bir müddettenberi Lonaracta ~ulu
nan lt Bankası umumi mGdürU Musun. 

ıoer ~it, oradan Atin&>'.& gebDif ve 
bugün de Bafvtkil lamet t:-;;r.u ile be
raber fe}ırimize gelmjttir. Muammer 
Erif, blrk&Ç ,Un fehrlmlde kalacak. 
tır. 

SUçluıln ıörmek üzere mahkeme 
kapısı önüne toplanan halkı jandarma. 
1ar daiıtu'ken Ermiyarun akrabasından 
bir Rum kadını jandarmalardan birine 
hakarette bulunmuf, sonra kaçmıııır. 
Kadın bir saat sonra tutulmuı- Bu 

gün cürmü mcthut mahkemesine çıka. 
rılacaktır. 

Mahkumlar hemen tevkif edilerek 
hapishaneye götürülmütlerdir· 

lstanbula geldikten sonra yetil· 

köyde yq1ı bir rum kadmiyle ta

n11mı§, kadın kısa bir müddet sonra 

ölünce on bin liralık kötk kendisine 
kahmftır. 

HABER 
lstanbulun en çok satılc.ın 
hakiki akşam gazetesidir 

danıarını HABEA'e 

verenler kar ederler. 
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bakınca IMa lruıut bC1lbOtOn lrunıet keL e)de edebllecelderdtr. MeteU, KonçinJ 
bediyoııdu. adındaki ftaJyan entrlbc:ısmı bekllyen 

Peder Je•f. ıeng pll1ıopo111n ebdi parlalr latikball biç dttıOndllnlls mU? 
tUla eaa dolru ltlrlldedlli 11oltuia Dikkat ettiniz mi ki, ılD)diWı onuıı et. 
oturduktan ıonra: rafında birçok ldmaeler ctoıa111or ve ona 

- Umit ldereim Jd, dedi Mai kimse c1anrawkluk eallfOrlar? 
clU)'IDUJOr. delil mil Rftel18 kaçamak bir baNket yaptı ve 

RifelyCS: n]ai&bı .az '8yJemeainJ bekledi. 
- J>ur bab)'Dll! Peder Josef ap ap .-.m etdı 
Dedi, o4am AINlllll .pr ft q u. - Bilmem ki, Jtiplya. ...ı oluyor 

raftaki kilçilk odanın ıümıClllai kapadık a .ı. 1:1e va1de krali&eY• ,.......,_. 
tan sonra ıeriye dBnerek otur4a ve: 91aDU1 

- Şimdi artık ldmae bu oday• yak- GIDt pİlkoPol bir 1ıWa .... .,,_,ıL 
lqamu, dedi. Rahip. unki kral abnlf pbf, ftlde ~ ... 

Peder Joıef yavqça bapu uUaclı <re JiGe diyordu. Jıl.aamafila keadi .... derhal 
ıinleriııL kar,ıam~ eWUmaeyen ph· tepladı " adeta mflt.-ir bir ...ı.: 
reye dikerek sordu: _ Hep hana dUflnll)Gi mn. tledL Pa. 

- Xrahn ıuwı müddet yqayamap. kat ben henUz, kraliçeye yanapmıya. 
calw biliyor muawıuı? caJr kadar küçük bir pWJellmf·. Hem 

RitelyBntın dudaklanndaki kbcMUm •• pk pndmt .. Diif8alıl bit kert, he
uil oldu ve cidclt bir tamJa cevap ver. llOS Jirmi bet,.._ yer.. 
di: Deh'bnb kendfalne fuJa JAI ftldfr. 

- Evet, böyle bir pyia ~·Ve dk istiyordu. Bunun tserfne nJalp ıil. 
kral buna mani olmak için hiçbir ICY ftbmecli. 
11pmıyor. Galiba aon ıünlerinin yak- Rffely5 hiddetle oanısJmm al1lrtf ve 
Jaıtıjuu, o herkesten daha iyi Jıiuec1i. dnam etti: 
yer. M.aamafih o her tefe ırığmen yine _ Sanki bUyGk ihtiral1at bellemek, 
Öıç •e kunetU c8rlinUyor· Bunun lgiıı btlyilk ıeyJer dUf'ünmek için ihtiyar ol~ 
anlamıyorüm ki.. mak lbım mıı afbi ,. 

Rahip keskin bir sesle aöıUnG kesti Bir<lenbirc ~ bir bal Jdı "'' cesa. 
•e: ---... ~tliz bir tavırla IGdAU ftiyle bitirdi: 

- O mahkOm edilmiıtfr. !>11117•-
hiçbir kunet onu kurtaramb t - JC.oaçiaUl .. Onua ftlltuiJe krılL 

dl we Jraclu .oklllabilirim· Fakat tunun 
RffelyCS llrperdi. Rahip bu Orpenne,,- ifiD. ona l,t 1ıir yardımda balanmam 

ıBrdU ft ylldlnde pli bir ittlhbr te. bd elim 
beuOftatl belirdi ve çok u'lıcln bir seale: lbrm. Halbuki pmctiye ar, e 

b1J1le bir fırlat ıeçmecll. 
-tpe baylec:e. dedi, pek yakında. dilik k ıı. 

nlba:pet birbç ay isinde Kari lc1I ile- - SCSyleyin babyun, tfm ra 
tlç kralhlmm naibi olacaktır. Oz\Gn et. çenln yanmda nnr1 bir 1IMTki elde et. 

nfmc!a baJunatııler ve yakut da m1 al. mek lseenfnls. 
• lr1e RJtely8nUn g8zlerlnde krvtlcım par. meden evvel onun hizmetine pece r 

efer seki ve liyakatli Jdmae1erM mu. tadı ye atetfn bir ıeıle: 
habk ki, 0 saman, ml1dJtı bfnr mevki - Ah! dedi, kraliçenin maiyet rahi-
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muı icap ediyordu. BUDun ~in de, o
nun, Yaadettili veshlle, kendiaini ıör
mete ıelmlll lbımdı. 

Bu dutbceler ~erine Xollin Kol, 
duvarda urlı duran Meryem anamn 
resmi önüııicle eliz f(Skerek delikanlıyı 

lr...Sisiae ı8nclermeai için ,.mımağa 
Ye dua etmefe batJadı. 

XXII 

Pafe GuMr, JCoWa Kolla ......_n 
UZaklapnca, iJk ifl ..... olnllDak oWa. 

Bu lrltn Jltlllce .,...lmsths Pabt 
calaa1etle .,.._ ........ nldp. bJr 
çok liunlan .... p wı.n llerktt-
tla dllla IJ! ...... ,U.., Jldacqf 4e mtı 
baatllıll)'at• 

Dlttt8 ,.. a1U fl11erln ehemmi
,ettnaen W,IJeft tlpbe etmemek ll
smlclr. eunY ralalbbı stSalerf nqe için
de~ 
KQsdı olnldaktan sonra, seri adımlar 

la manutıta clttl " dolnaca, ayni gil
nln ubalunda, ihtiyar papula g5rilf
m&f oldutu odaya gtrdi-

Xloc! Muavin hlll orada, peder Jo. 
ıefle batbap konuıuyordu. Pe6r Jo. 
ıef calUS rahibin içeriye clrdilkd ı&

rUnce, odada kılıp blamayacalznı to. 
rar ıibi ihtiyar rahibin yüzüne baktı o 
dı, kalmamı batile i .. ret etti, aonra 
Parfe Gu1ln dherek, tath bir taYll'la 
aordu: 
· - Size sabah1Vfn tevdi etmit oldu. 
IUD) vazifeyi baprabildiniz mi oğlum? 

- Evet monaeny8r, hem de ı~tiı4di

iim havadiller, ıon lderece mühimdir. 
Zaten bısyle olınauydr, aynı c1ınde iki 
defa manastıra gelerek etraftakilerin 
tupheıini uyandırmai( cesaret edemez~ ~ 
etim 

Akuaviva tatclik makamında bapıu 
..tı.th ve aadece: 

- Söyleyin ojlum, dedi. 
Parfe Gullr, hiçbir teferruatı ihına1 

etmeden, Bertiy dö Sojl hakkında q. 
rendilderinin hepaini anlata, 

Rahip, sözünü bitirdikten IOlll'lo AJnı
avlva bir mtlddet ftttlne.,. 4'mldi " 
ıonra mmldancb: 

-Demek ld ba pdk knbn lsuı r .. 
Bir mlddet WIC1dit e4er albl dur. 

du. Pabt at lııfr kararla: 
- Her ne otana olaun, dedi, tpmize 

..... oN,w ....... Ol'tadaa bldınlma. ...... 
- Eftt. H .. • onu nereü bulabl-

1ec...-n de blliyorus. Lrin•m ld, yi. 
fit Juun Dük dA9ndiyfnin e~ne ıatür. 
dOfU aenç kız budur· Ve pınu da ~ 
edeyim ki. monaenyöt, lise varecelhn 
npoN bitirdikten aonra, bu ıens 1mm 
hiç olmassa bir mtlddet için • ortadan 
lraldmJma• lüzumunu daha bU)'flk bir 
fiddetıı M•edeoeklinis .. 

Alrumn bU,ek bir m~t üa. 
• eedn bir tebellOmJe: 

- Ya?l·. decli .. Z.teıa bana ceti.rdlii .. 
nis haberlerin bundan ibaret olmadığını 
hillodlycmlum. 

- Filhakika, Byle monsenyör, bu ha. 
berdetı maada aiae bir de ıunu &•tiri. 
yorum. 

Ve Parfe Gulir bunlan ıöyliyerek. 
Kollqı Kolden büyük bir ustalıkla ko
pardılı kilıdı uzattı. 

Akuaviva klğrdr alarak bUyilk bir 
dikkatle okudu. Heyecanını sa.teren 
yeılne ıey, ıöılerinden yrldının ıllra. 
tile ıelip ıeçen bir kmlcım oldu. 

Sonra dttbal aaldn halidi aldı ve kL 
fıdr, bu aahneyi lelalzce dinliyen, peter 
Jozefe uzatarak taJle dec11: I 

- Bu çatı aJtınc1a 1J1ı11ut ebiJiseı ~ 
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146 PAıfo~"ANıKY bctu 
den hiçbir §ey ıaklamamağa karar ver. 
miştim· ister bizimle beraber çalışın is. 
ter çalışmayın, size katı bir itimat gös
termekte a-evam eldeceğim.. Çünkü, her 

şeye rağmen, benim bu manastırda hiç 
kimsenin §ilphesini celbetmeden ikame. 
timi siz temin ettiniz. 'Şunu alın ve oku. 

yun oğlum. Tali ve kaderin bizimle be
raber olup olmadığını anlarsınız. Yük. 
sek sesle okuyun: 

Peder Jozef evrakı aldı ve istenildiği 
vechile, yüksek sesle tercüme etti: 
"S~o Martirio mihrap- da.İ&'eıi. 

Dam tyııeYdanının şarkında te altında 
"Paris cihetine isabet eden bahçe ldu. 

varının altı kaZ&lacaktır. Orada, bir kub. 
benin albnda, otuz yedi basamaklı bir 

merfdiven vardır. Bu merdivenler bir 
bodruma inmektedir ve bu bodrumda 

bir mihrap vardır. Mihrabın taşı üzerin. 
de on iki basamağı temsil eden on iki 

·çizgi vardır· ti zerinde haç bulunan bu 
~on ikinci çizginin altı kazılacaktır. Or
taya büyükçe, demir bir düğme çıkacak. 
tır. Bu düğmeye kuvvetle vurulunca, bir 
çukur açılacaktır. Bu çukur, meydana 

büyük bir döşeme taşı çıkıncaya kadar 
kazılacaktır. Döşeme taşının altında bir 
tabut bulunmaktadır. Define bu tabu. 

'tun içindedir.,, 

Peder Jozef, bu evrakı ağır ağır ve 
her kelime üzerinde, dinleyicilerin ha-

fızalarına yerleştirmek istiyormuş, gibi 
teker teker durarak okuduktan sonra, 
kağıdı iade etti ve sakin bir tavırla şöy. 
le dedi: 

_ Bu malumatın Faustanın defi
aesine ait olup olmadığı belli değil. 

Akuaviva itinayla kağıdı katladı ve 
Parfe Gulara hitap etti: 

_Bu kağıdı nerede buldunuz? ? 
_ Monsenyör ,yirmi senedenberi, 

hiçbir netice elde etmeksizin aradığı· 
mız malQmatr ihtiva eden bu kağıt, Bcr. 
tiy dö Sojinin elinde bulunuyorldu. 

- Onun ortadan kaldmlmasr husu. 
sunda ne için ısrar ettiğinizi §imdi an• 
lıyorum. 

Rahip tasdik makamında eğildi. 
Akuaviva fazla bir şev ilave etmedi 

ve sadece: 
- Anlatınız, dedi. 
Bunun üzerine, Parfe Gular, Ko11in 

Kolun günahlarını çıkardığı ııırada, öğ. 
rendiği bütün şeyleri en ince teferruat. 
larına kadar anlattı. 

Hikayesini bitirdiği zaman Akuavi· 
va tefekküre daldı ve sonra düşüncele. 
rini şöyle hulasa etti: 

- Bu yeni maltımatınız planlatınu 
deği§tirmiştir· Madem ki defineyi nere .. 
de bulacağımızı biliyoruz. Artık Sir dö 
Pardayanın, oğlunu tanımaması lazım· 
dır. Genç kız bu hikayeyi en ince tefer. 
ruatına kadar biliyor ve aynı zamanda 

baba ve oğulla temastadır. Bu üç şahıs 
bir araya geldiler mi, Sacttanın ismi de 
zikredildi mi, .yiğit Janın doğuşundaki 

bütün esrar meydana çıkar. Bunun vu. 
ku bulmaması lazımdır. Genç kızın or• 
tadan katıdmlm<lsı lazımdır. Delikanlı. 

nın ortadan kaldırılması lazımdr. Onun 
bir ldaha asla görülmemesi lazımdır. Din 
leyin .. 

Ve Akuaviva uzun müddet konuşa• 

rak, birçok emir ve talimat verdi. 

AYNI GUNON AKŞAMI 

İkl büyük pencere tarafından bol bol 
aydınlanan geniş bir mesai oldası ... Her 

tarafta kıymetli mobilyalar, tablolar, 
halılar, sanata müteallik zarif ve süslU 
bir çok eşya .. 

Burası bir kolleksiyon merakhsınm 
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yazıhanesi midir? •. Fakat odanın mü. 
him bir kısmım iıgal eden dolap ve raf. 
ları tıklım tıklım dolduran güzel kaplı 
kitaplara ve masanın üzerine yığılan bir 
çok kitap ve kağıtlara bakılınca, burası
nı, bir alimin inzivaiahı addetmek ka. 
bildir. Evet ama, duvarlarda envai tür. 
tü süslü silahlar, Toledo, ve Milanonun 
en meşhur silahçıları tarafından im.al 
editm•.ı olan mükemmel kılıç kolleksi· 
yonlarr, kamalar, hançerler, tabancalar 
ve saire.. Şu halde burası bir harp,ı · 
adamının ikametgahıdır. Dine müteallik 
bir tek eşya yok. Ne tsamn, ne de Mer .. 
yemin en küçük tablosu dahi .. 

Fakat, bu ikametgahın sahibi, ister 
sanatkar, isterse alim veya harp adamı 
olsun muhakkak ki büyük bir şahsi· 

yetti· 
işte bu şahsiyet: 
Bu gayet genç bir erkektir. Nihayet 

yirmi yaşında. teni solgun, yukarıya 

doğru kıvrılmış küçük bir bıyık, ciddi, 
nüfuz el:iici, sert ve amirane bir bakış. 
Ellerini arkasına dayamış, geniş ve açık 
alnı dimdik, büyük adımlarla odada do. 
laşıyor. Yürüyüşünde kıvraklık, kafası. 
111 dik tutuşunda gurur var: Bir tahak· 
kümün müthiş gururu. Elbiselerini giyi. 
şinde emsalsiz bir zerafet var. Son mo
daya uygun bir şekillde, üst tarafları 

tersine çevrilmiş yumuşak çizme giy. 
miş ve bunların üzerine, döşemelere 

bastıkça çınlayan altın mahmuz geçir. 
miş. Belinde, kılıç asılı, süslü bir mera
sim kıhcı değil fakat sağlam bir döğüş 
kılıcı. 

Muhakkak ki yakışıklı bir delikanlı 
fakat yüzünde garip bir endişe ifadesi 
var ki. ,sempatiden korku telkin ediyor. 

İsmi Arman ıdu Plesya dö Rüıelvö. 
dur· Takriben on sekiz aydanberi Lüs. 
yon piskoposudur. Demek ki, yaşı yirmi 
üçten biraz fazla. 

Hademelerden birisi bir şeyler söyle. 
di. Rişelyönün gözünde bir kıvılcım 
parladı ve derhal söndü ve gizlemeğc 
lüzum görmcldiği bir sevinçle emir ver· 
di: 

- içeriye alın. 
Ve derhal vaziyet ve çehresine ciddiyet 
ve sertlik verdi. 

..Bir rahip içeriye girerek, derin bir 
hurmetle piskoposun önünde eğildi ve 
mırıldandı: 

- Monsenyör! .. 

Bu rahip, bundan yirmi sene evvel 
Amyen muhasarası esnasında büyük 
kahramanlıklar göstererek bu kaleyi 

. müdafaa etmiş olan eski asker Fransua 

Löklerk'di. Bu eski bir saı ııy adamıydı 
k~, şöhreti gayet seri gelip geçmiş ve 
nıhayet Orlean manastırına inzivaya çe. 
kilmiş ti. 

O zaman ona Baron dö Mafliye der
lerdi. Şimdi bu zarif ve kil.ar Baronun 
ismi pedet' Jozeftir. 

• Peder Jozefi içeriye almış olan hade. 
me odada bulunduğu müddetçe, iki ada. 
mm tavırları katiyen değişmedi; g~nç 

piskopos mağrur, amirane bir vaziyette 
duruyordu, rahip ise iki büklüm, hür .. 
metkar bir va:ı:iyette .. 

Hademe odaıdan çıkıp da kapıyı ka• 
patınca, tavırlar derhal değişti. 

Rişelyönün çehresi tatlı, sevin!;ll, sa. 
mimi bir ifade aldı. 

Rahip aciz ve hürmetkar tavrını 
derhal bıraktı. Yaşile mütenasip bir cid. 
diyet takındı ve kendi seviyesinde biri• 
sinin karşısında bulunan bir insan gibi 

serbest hareket etmeğe başladı Fakat 
hareketlerinde konuşu~unda ö:,.le bir hal 
vardı ki, sanki karşısındakinin hocasıy. 
mış gibi. 

Filhakika Rişelyönün tavırlarına .da 
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lnkıbazı, 

Ekşilik 

Hazımsızlığı, Mide 
ve Yanmalarını 

HABER - Ak§am posta~ 

MAZON 
MEYVA TUZU 

15 

siclerir. Hiçbir zararlı ve müıhil maddeıi yoktur Şeke h t ı 
olanlar b}Je al~!li.rler. ~l_DE ve BARSAKLA

0

Rf lL;Şs .;l~ 
MAZ. lçdmeıı latif. Teıurı kolay ve müıa· · d" ~)' y .. hi b" .. • yım ır. 

ermı ç ır mumaııl müstahzar tutam 
MAZON iıim HOROS markasına dikk::· O JW 

ve Boton Ecza deposu lstanbul Yeni postıtha • ....ı~posud: .:,azon 
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RADYO 
lSTANBUL: 

18,80 pllkla dans musikisi lP,30 spor 
nıuaahabelert: E§ret Şefik 20 Rifat ve arka· 
dqlan tarafından Türk musiki ve halk §&I'• 

kılan 20,.80 Ömer Rıza tarafından arabea 
a6ylev 20,.(5 Safiye ve arkad&§ları tarafından 
Türk musikisi ve halk ıarkıları saat ayan 
21,15 osrkcatra 22,1~ ajanl ve borsa haberle
ri ve ertesi gUnUn programı 22,30 p!A.kla sc. 
Jolar, opera ve operet parçaları 23 son. 
Y!YANA: 

19,,05 eğlenceli musiki ve dans havaları 
20,05 spor ve saire 20,30 ulusal yayın 21,30 

mualklli yayın 22,05 bUyUk şan ve senfonik 
orkestra ~onaeri 28,10 muhtelit haberler 
23,85 dans musikisi. 
BERL1N: ' 

17,85 kOçUk konser 18,05 musikili eğlence 
19,05 gramofon, ıarkılar 20,20 musiki 20,.(5 
gUnUn akisleri, haberler 21,15 şanla birlikte 
dans orkestrası 23,05 haberler ve saire 23,35 
eğlenceli musiki. 
:PEfJTE: 

18,05 ltoro konseri 19,05 konferans, gramo
fon \'e saire 20,35 piyano konseri !?1,05 mu
ılklll ply11 23,Btı hancı haberler 2000 orkeıı
tra konaerl 24,05 cazband takımı 1,10 haber
ler 

BO'K.REŞ: 
18,05 etlencelJ konaer 20,05 konlferanı 

konser 21,85 sc11Conlk konaer 2:1,20 gece kon
aerl 23,GO tra.naızca va almanca haberler 2• 
eon haberler. 
BELGRAD: 

18,05 mektepliler zamanı 19,05 dana musi
kisi 19,85 ingilll:ce ders 20,85 ulusal yayın 
21,,05 konser . 22.20 halk §arkıları 23,05 ha· 
herler ve saire 23,25 piyano kon11erl. 
LONDRA: 

SiNEMALAR 

BEYOCLL 

SARAY 
TVRK 

l\IELEK 

trEK 

SAKARYA 

l'ILDIZ 
SOMER 

~ 
TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRJ 

r ôlUm evi, Mavi Valalar 
şahane \'8.ls. Bayan gene

ral 
ı A ve :Marla. Karısı ve 

dakUloBU. 
: Keılk el. Parllll ıantöz 

19 mayuı filmi 
19 mayıs filmi: lngUte 

re tacmm lncllerf. Altıncı 
eorcun t&c giyme töreni 
şanıhay. Samson 
Tara.sbulba, Kırmızı deri· 
mer ~eteli 
PtOJTalllDU blldlrmemJ§Ur 

ı Gangsterler arUJnda. 4 

Uncu aşk 
ı Llnç kanunu. Mayerling 
ı sıngapur postuı. Altıo 

toplayan kJZlar, 1936 Atı. 
na Balkan ollmplyatıan 

ı DAhlar elleniyor. ~n ba 
.ıt&Jı:baııelerf 

SANCAK şeytanlar dU~manı. Er
(Eakl ıhtorrıtJ kek hala Kıhraın1n kağı 

ZAFl:R Yılmaz {ayyarecl. Kahra 
(Eski Cumuriyct) man haydut 

ISTANBUL 
l"tıllAJI ı Serııtrtler kralı I§ aqyıır 

(Türkçe aözlU) ve Sttl(!yo 

MtLLI 

HtLAL 

ALEMDAR 

,ıı&"mlıklan 
ı Romeo ve Jutyet. Rlrı • 

tin • tin 
ı Bağdat bWbOJO. l{Jm Dl· 

dürdU 
Patronum kocam ve I>ra. 

gula (2 birinci Viziyon 
filmi) 
9 uncu aeııtonl. KahramJn 
haydut 

BALK LQkl"es Borjiya ı No,lı 
18,05 çocukların zamanı 19,05 piyes 20,05 

haberder \"e aalrc 20,35 eg-ıencell yayın 21,,10 
bkoçya orkccstrası 22 plyea 23,05 haberler 
ve saire 28,35 dans orkestruı 24,35 habberler 
\'e aa.lre 24,.(5 gramofon 

(Eski Kematbey> halk dUımanı · 

KADIKOY 

l'ARİS (P. T. T): • 
ı Patronum. Kocam hortlak 

OSKODAR 

BALE ı JQeopatra 

lıisu lLI ClhlD! N 

IONI USUllU•l 

\' l IC AN 111 

KUllUTU\.Ull 

l L I! N 1 il 

P' AK [T L.l Hlll 
17,35 orkestra konseri 19,05 orı konseri 

19,35 haberler, ıarkılar 20,20 gramofon, ha. 
... a, habcrder 21,0:; etıenccll yayın 21,35 piyeı 
ROllA: 

18,05 haberler., spor 18,30 dana musikisi 
18,55 haberler, muallimlerin zamanı ve saire 
21,45 karıııık musllti 22,05 opera yayını: Fi· 
garonun izdivacı. 

MtLTtYADJ ı Brodvay melodi 
BAKIR KOY 

SOFRADA 

Nöbetçi eczahaneler 
Bu nk§nm ııehrin muhtcll! semtlerinde nc

bel;:I eczaneler ıunlardır: 
1stıı.nbul eihetındekilcr: 

Emlnöünde (Bcnsason), Beyazıdda (Asa· 
dor), Ktlr,;Ukpazarda (Nccau Ahmet), Eyüp. 
te (Mustafa Arif), Şehremininde (Hamdi), 
KaragtlmrUltte (Ari{), Sıımatyada (Rıdvan ı. 
@ehzadobafında (Hamdi), Aksarayda <Şeref) 
Fenerde (HOsamettln), Alemdarda <E§ret 

Hlk6ye 

Ne~et), Bakırköyde (Hilll). 
Beyoğlu clbeUndekller: 
lstiklll caddwnde CK&nzuk), Bo.stanbş

~ında (lUmat), Galatada Mahmudiye cadde· 
sinde (İsmet), Taksimde lKemal RebUI), 
Kurtuluşta (Galopulo.s) • lılaçkada Kurtuluş 
caddesinde (Necdet), Kaaımp~ada (MU\'Y• 
yet), Hasköyde (Nesim Aseo), Beşiktqta 
(Stlleyman Recep). Sarıycrde (Asaf) 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakll~r: 
DıkUd&rıM tüeltdt (Merkt1), Kadıköydo 

Yeldeğlrmenlnde (Üçler)• BUyUkadada ( ş•. 
na& Rıza), (Heybelide (Halk). 

Ağa öldü 
(Baıtarafı 5 ncide) ( 

caya kadar ağıt ettiler; ağlaya ağlaya 
onun iyiliklerini sayıp döktüler. 

toprak altından bir §eyler çıkmıyordu. 
Zaten mezar ağız ağıza dolmuştu. Ya· 
rım saat kadar uğraşıldıktan sonra, ho. 

canın, eski, lacivert cübbesinin bir ucu 

göründü. Biraz daha salı§tılar: ayağı 
meydana çıktı. Ve nihayet, ölünün üze
rine kapanıp kalmış plan hocayı da. 
maalesef, ölll buldulu. Zıvalh imam, 
''gık .. demeden, çok garip bir vaziyette 

öteki dünyayı boylamıştı· 

Akşamdanberi dinmiyen. yağmurun 
altındı, çoluğu, çocuğu, genci, ihtiya. 
rı ile bütün "l{ızıl dağ,, köyü, cenaze. 
n!it arkasından sürüklendi. 
Açık mezarın batında, bütiln gijn 

hıçkırıyordu. 

Ölüyü, (kilimin) arasından alarak, 
bembeyaz kefeni ile, birtz meyilli kazıl 
Jnış mezara indirdiler. Hiç adeti olma. 
dığr halde, ihtiyar köy imamı, sapır 
sapır titriyen elleri ile ölüyü, sağ amu. 
~ üzerine çevidi; yüzünü kıbleye dön
dürdü. Hoca, mezardan çıkarken, me. 
zarm etrafını çevirenler: 

-Abbooov! .. 
Diye bir çığlık kopardılar ve korku 

ile geriye çekildiler. Kendisine hakim 
olanlardan bir ihtiyar! 
. - Hamo, Mamo, Ehmet atlayın içe. 

l'ı ... Diyince, bir kaç kişi küreğe sarıl
dı. 

- Ülen, hoca öldümü, acaba? 
- Bu tarafa, bu tarafa eşin .• Hoca-

nın başını bulun, ülen ... 
Mesele, şu idi: 
Hoca, derin mezarın meyilli tarafın

dan çıkarmak istedi ! Fakat, akşamdan 
be · v rı yagmur yiyen toprak ile iç tarafa 

~eyil!i duvar yerinden oynadı, kimse. 
nın bir §ey yapmasına meydan verme. 
den hoca ile beraber ölü, cesim toprak 
}'ığınr altında kalıverdiler· 

Acele acele kürek salladıkları halde, 

Köyde ,kim bilir ne ağzı açılmadık 
dedikodular çıkar, diye düşünüyordum. 
Birkac kişi, hocanın cesedini alıp köye 

~ . 
götürdü. 
Ağanın ölüsü. mezardan tekrar Çtka-

nldı. Kefen bir iki yerinden' yırtılmıf· 
tı; sapsan etler görünüyordu. Mezarı. 
iyice temizlediler. Yağmurdan sırsıklam 
bir hale gelmiş olan ( mühtc) yi tekrar 

mezara koydular. 
Artık. herkes yere çömelmiş, içlerin

den, yarım yamalak yasin bilen birisinin 
mızmız sesini dinliyerek mezarı kapat· 
makla meşgul olanları seyrediyorlardı. 
Bir kısmı <la, acı acı düşünüyordu. Bun 
!ar, muhakkak, doğumla ölümü tcfel 

süf edenlerdi. 
Eski bir düven, birkaç ağa~ ve bir 

kucak otla ölü rahatlandırıldıktan son. 

ra toprak atmağa başladılar. ,,. ,,. ,,. 
Hoca, dün, geç vakit gömüldü· Fa· 

kat, cenazesinin arkasından beş altı ki. 
şi gi_tti .. Sebebini, ancak, bugün anla

yabildim. 

Tahmin ettiğim gibi, dedikodu, dün, 

~ 

!! INHiSARLAR SOFRA TUZU 

Fakat MUTFAKTA •• 

1 NHiSAR 

MUTFAK 

ağaıun -~eza:.ı~_dan -~önerken başlamış./ 
tı. Bugun, butun koy, bu dedikodu ile 
çalkalanıyor. 

Hacı ağa ile köyün imamı, eskiden· 
beri geçincmiyorlarmış. Hatta, çok za. 
man, Hoca: 

- Hacı, Hacı, dermiş; sen bu yap

tıklarının cevabını ahrette, bir bir vere. 

ceksin. 

Hacı ağa gibi temiz bir adama 
hoca, daima ''karamat,, edermiş. 

Köylülerin anlattıklarından, §U ne. 
ticeyi çıkardım: 

Bundan yirmi yıl önceye kadar imam, 

köyün hatırı sayılır zenginlerinden ve 

sözü geçer ağalarındanmış. Kendisi, 

az çok medrese tahsili görmüş bir adam 

olduğu için, Hacı ağa ile benlik dava

sına başlamış. Fakat, Itacı ağa kim, bu 

adam kim!·. Bir kolayını bularak ağa, 

köy imamının bütün tarlalarını zaptet. 

miş . işte bu yüzden ve daha birçok se. 

,, ııı•I '"' 1 ı il:"ljj"''" il il ı, · lı•, ,,ı ı.1 1 1 ı ı ı. :111:1,11 1 '\ lııhı 11 ıı·· H 

bept~r ~oıa~ıs~ n.e a~tarı iyi :değilmiş. ı~i:::::ı Birinci smıf Operatör~ 
Koylulerı dınlıyelım: i:D CAFEH TAY YA flE 
- Hocanın haksız olduğunu biliyor :: r. ~ J \ H 

duk. emme, sesimizi çıkartamıyorduk- :! Umumı cerrahi V\! sinir, dimağ i! 
. ıı c ah' . ""teh •• Hakkın tecellisine bak ki, ağamıza "ka. :: • err ısı mu assısı !: 

ramatlık .. eden adamı Allah Hacı ag~ a i! Pana Tıp Fakültesi S. Asistanı :: 
· " • •• Erkek ' d •• nın mezarı içinde öldürdü. Hey ölümün ~H . ıcn .. n~. ameliyatları, dimağ İi 

ve dirinin Allahı, kurbanım sana.. estetık · Yuz, meme, karın bu· !i 
T .. 1 0 • ruşuklukları,, Nisaıye ve dogum~ ı: 

ugru nnan :ı :ı 

--------------- x mütehassısı ii 

SATILIK EV 

tstanbulda Topçularda Ramide Ye. 
ni yol 5·6 numaralı kışla :ır-kasmda 
dört odalı ayrıca iki oda, tatlı kuru 

suyu, iki dönüm bahçe, içir.de muht.e. 
lif meyva ağaçlan. 1500 lirayR sac.ı. 
hktır. 

Müracaat : Mahmutpaşa ı:;ıkınaz srı 
kak No. 6 Bayan Seher. V. P. 1444 

·ı M •• i· uayene: Sabahları M ı: il s de~ - 10 a kadar e c c a n en d 
:! _ogledcn sonra ücretlidir n 
fi Beyog lu, Parmakkapı, Rumeli Han H 
ı:ı::::::: Na. 1 Telefon : 44086 U ........ ,. .......... 
!lllilll!IP11D r • 1 ~un Sı mi 

ölcsUrUk şurubu 
llk . ··1; 

suru ' Vt reıe, darlığı bo~maca 

\ .e k11.amık ökslirülderı için nek te 

~· -1 •l='çrır ı lcı "CZınede .. ' t'cza 
- dt"polarında bulunur. 
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27 MAYlS-1937 

........_..~~V aa BAHÇESi • Herkes onu 
Büyük yenilik ve müstesnalık/arla 29 Mayıs 937 akşamı 

HARBiYEDE 
istiyor: 

AÇILIVOR 

Pek yakında Bayan AL Yı dlnleyecekslnlz 

ÇACiLIY AN gazinosunun memlekette çok f(>hret kazanını§ artiatlerini hep bir arada dinliyecekainiz. 

AVRO<CA 
S • A T İ l L A revüaünün yeni fevkaladeliklerini mutlaka görünüz . 

• 
•.mmmmg~ Dsieaınılb'>lUID HaDkoına altlıylUık Süırpırnz ~~mmmmr• 

llll TAKSiM BAHÇ i l] 
~ r 
m~ m:,~111~~\ın Memleketin en tanınmış saz '!eyeti ve en yüksek ~Ü 

fü~ OKUYUCUSU ?. ile yakında açıhyor. lltt 
m~ Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında büyiik tafsilat füi 
:: : ::: : : : : : :: :: : :: :: : : :::::::::: :: ::: :: :: : : : : : : : : : :::::::::::: ==: ::: : : : : : :::: ::: :: : : :::::::::::::: :::: :: :::::::::::::::: :: : :: : :: : : : ::: i i:: ::::::: i: i i ::: :: :: iii i :: : :: : : i i: :::: i:: i :: :: : : : : : :: : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : ::: : : : : : : : ::::: :: : :: :: : :: : :: : : :: : : : : : :::: ::::::: ::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::: :: : :: : : : : : ••••••••• r. ................................... . 

RA~Qlı~ 
Yı • 

ç~ ifil n<ü : 
RADYOLiN 

Türkiyede ve kom§U memleket
lerde yüz binlerce kifinİn dişleri
ne sıhhat ve güzellik vererek bu 

§Öhreti kazanmıştır. 

A OLiN 
Di,lerdeki pas ve küfekileri te
mizledikten bqka diş etlerindeki 

haatahkJan da tam!ll1len 

Günde iki defa kul
lanılmalı ve di,ler 
bol bol fırçalanmalı
dır. 

Radvotln 
Kullanan ağızda dai
mi bir baha tarave. 

ti yaşa&. 

S de Pi A.. 8 izale edr.r. 

f;lfüfü:~ ua e a. ı ~·mım~l~~~~-IHI 
ı::: ==ii 
im Fevkalg'"'de progıam ve bir POk yeniliklerle 30 Mayıs pazar günü i~W 
:::: ~ ı::I 

~ 

Sayoın Os'\t:aırıılbHuıO lhıaOB<olfilaı mlQı]de !iü ~esm n kl\Jışacdl o yaıpo Oaıcaılktnır 1;:1 

il &az.ino - Lokant~~ Plaj - Otel -1 
em Sinenıa ve aıle parkı im 
==~= ı=i= 
:=== ·dı ı=·i em 1 ürkiyenin biricik eğlence ve istirahat yerı r Jli 
ifü Marut sanat'kAr profesör ISTERNAD idaresinde caz - zengin varyete - mi .... . ... 
em nefis ve ucuz yemek ve me,rubat im r· ı k .... ım Fiyatlar: Gazinada Al e par ında im 
ım Pazar gUnlerl sinema ile me,rubat so Kr,. 25 im 
=55! Dlğ U 1 25 ts iii! :::: er g n er • • • • • • • :::: 
~m Yemek getirmek serbesttir m: .... :::' lflf Pl6J bUIUn gUn için pazar gUnlerl 25 Krf. ( Ayrıca loca parası :iil 
E:İ: ,, dlger günler 20 ahnmaz > ifü =-· . . .............................................. . llllC::.:C.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •3 ............................................ •: :!! : : :: : • :: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;a::::::iiii::::::x:::;::::::::::::::::::::::::::::::i!iii!!!Xi!ii:!i:i:i::iii!iiiiii:i!iiii!!!iii!i:iiiii!i!iiii!iiii:!::!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~9 maıyos <elYlmaır'fcesn alkşamo 

Sevimli ve maı·uf 

PA 
BAHÇESi 

Gecçellll seırne gnlb>D fe"kaOAde 
Pl'ogı amLa a ıLı (JJ 

... 1 S t ·a n b u 1 Be 1 e d iye s i il a n 1 ~ r ı 
Ke~if bedeli 3205 lira 23 kuruş olan Cinci temizlik ahırları inşa ve tamiri 

açık eksiltmeye konulmuşba·. Heşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlu
ğünde görülebilir. İstekliler 24PO No. Iı kanunda yazılı vesikadan l!~kn Bele. 
diye Fen işleri Müdürlüğüııd~n alacakmrı fen ehliyet vesikasile 240 1.ira 39 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz vc·ya mektubu ile beraber 28.5.937 cuma günü saat 
14 de daimi encümende bul·~Mıalıdırıar. (B) (2i45) 

. y ~ .L 07V:-;A:-:Y-:-=-A~-=-A~l -D- M u H 1 B 1 R 1 LAN 
z ümrud Yalovanın şairane b•r köşesinde "ÜCKARDEŞLER ~amı alt•n
da bir KAZİNO açıldığını hbşir ederken, bilhassa maaaile" yemeklerlle 
birlikte güzel bir gün geçir.nclcune vesile olan bu temiz ve ucuz mi.!es-

sescye teşrifiniz menfaatiniz icabıdır. · ------

DiŞ 
Romatizmaya kartı 
teriai anidir. Bir kqe 
alarak tecrübe ediniz. 

DAKTİLO ARANIY'OR 
Çok çabuk zarp ve cem yapabil.ip 

tilrkçe ticari muhabereye vakıf ve 
daktilografisi süratli öztü!'k bir ba
yan aranıyor. Taliplerin Marpuççu
larda Ali Asgar ve Mahdumları Kol. 
lektif şirketine müracaatları. Tercübe 
li olanlar tercih edilecektir. 

Çubuklu Hasan B. Gazinosu 
30 a ıs Pa ar günü açıhyor. 

f{uhunun istirahatini, sağlığını, zevkini düşünen hemen Hasan 
B. gazinosuna, orada boğazın bütün güzelliğini ve tabiatin topla • 
dığı neşelerini bularak gönlünüzü ve yorgun dimağlarınrzı dinlendi-
receksiniz. • 

Boğazın en temiz havasının toplanması yıllarca şöhretini mu· 
hafaza eden ve herkesin takdirini kazanan Çubuklu Hasan Bey suyu 
ruha gıda, zevke şetaret bahşeden tabiatin en değerli armagamdır. 
Asri' bir şekilde itina ile techiz edilen gazino Boğazda kıvançla görü
lecek bir sayfiye olmuştur. 

30 Mayıs pazar gününden itibaren her pazar günü Sahibinin se
si baş okuyucusu 

savan F ikriue Şakı·a.k'ı 
dinliyeceksiniz. Tabiatın bu sevimli verimine Çağlıyan'da terennürr 
eden Bayan MUALLA Boğazın bu köşesine bir inci gibi ilave edi 
lerek 13 Haziran pazar giinünden itibaren her pazar günü teren 
nüm etmekle beraber mükemmel bir saz birliği teşkil edilmiştir. 

Bayan Fahire Kemançe: Aleko 
Afitap Kemani : Demir Ali 

,, A da Piyano : Anjel 
" y • Cümbü§ : Cemal 
" Behıce Okuyucu: Celil 
,, Saadet Okuyucu: Adil 

Şirketi Hayriye Çubukluya kadar 7n 30 tenzilat yapmıştır. 

Dl 
ADkaracıa çaııımaıc uzere bır Hayan daktilo aranıyor. Taliplerin 

acilen saat 10-12 arasmda Sirkeci Sansaryan Han 34 Numara. 
ya ınüracaatlan. 

a111s•• Evler, Hastaneler, Maktepler ve 
A artımanların nazarı dlkkatıne 

nya k o i 
oca ları 

Sah•a çkarıldı 
Evler için : A. t Modeli 

Altmış paralık antrasit kömüriyle bütün bir 
ailenin yemek pişirme ihtiyasını temin eder. 

Apartmanlar, Hastaneler, Mektepler için: A 2 modeli. 

Bü;ükİüğü namütenahi ve 2 fırınlıdır, ocak yandığı müddetçe 
yemek pişirdiği gibi çamaşırhane ve banyo mahalline daima sıcak 

su verir ocağın hususi ütüleri daima sıcaktır. 
Atölyemizde her gün yanmakta olan ocaklarımızı görebilirsiniz. 

Toptan ve perakende satış yeri: Bayazıtta iş Bankası şubesi 
karşısında No. 1 1 4 

Anadolu için acenteler aranmaktadır. ALANYA DEMIRIŞ 

Erzurum Abidesi Müsabakası 
iki ay uzatlldı. 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 
Erzurumda yapılacak olan flb !deyı· ait müsabaka miiddeti iki ay uzatıi· 

mıştır. Alakadarlara ilan olunur. (2951) 

' 


