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Hc§lltc§ly Vc§l~Üy®ltü 
Fransızlar yaralı Türkleri 

Vc§lh Ü liifi10®~1tü 
hastahaneye kabul 

derecede işi azıttılar etmeyecek 

Kantonun buna an evvelki bombaidımanınaa göriilcn facialardan ... 

Tayyareler vasıfasile 
kadın ve çocukların 

katlirii protesto 
ispanya ve Çin bombardıman

do a ısile yeni e 
teşebbüsler yapıhyor 

Cenevre, 2 (A.A.) - Çin'in Cenevre 
nezdindeki daimi murahhası Hoo,mil
letler cemiyeti umumi katibi Avenol'a 
a~ık Çin şehirleri üzerine japonların 

yaptıktan tayyare akınlannx protesto 
eden Çin bakılmetinin yeni bir notası
nı tevdi etmiştir. 

Notada ezcümle şöyle denilmektedir. 
"Son günler zarfında Japon tayya

releri Çin'in en kalabalık şehirlerinden 
'biri olan kanton üzerine mütemadi a
kı~lar yapmışlardır. Tayyareler asken 
hedef teşkil etmeyen mıntakalan bom-

DS"' Devamı 12 incide 

ispanya harbinin durması için 

Ingiltere yakında 
tavassut edecekmiş 

Frankocuların Valansiya 
istikametinde muvaffakiyetle 

ilerledikleri bildiriliyor 
Londra, 2 (A.A.) - Bütün gazeteler 

heyecanlı bir şekilde İngilterenin pek 
Yakın'da İspanyada iki muharip tarafa 
t ösVassut fikrini kabul ettirerek İspanya 
harbine nihayet vermeğc çalışacağını, 
diğer taraftan da Almanya ile bilhassa 
tnüstemleke talepleri bakında umumi 
bir itilaf akdetmeğe uğraışacağını yaz-

evvelki gün sabahleyin yapılan kabine 
toplantısında bu siyC)Si hareket tarzının 
kabul edilmiş olduğunu tasrih etmek
tedirler. 

ispanyada harp vaziyeti 
Saragos, 1 (A.A.) - Röyter ajansı 

muhabirinden : 

tnaktadırlar. taat, halihazırdc. Valansiyanın ilk mü. 
İlk noktada muvaffakıyet basıl olma. dafaa hattı addeldilmekte olan son de-

Teruel rnıntakasındaki Frankist kı-

ıı için gönüllülerin geri alınması,, ikin-
ci noktanın tatbiki için de Südetler me
selesinin sulhen ve kat'i surette halle-

rece müstahkem mıntakayı aşmışlardır. 
Bu kıtaat, Sı:ıgpnte şehrine doğru iler

dilmesi başlıca şarttır. Teruelin cenubunda cum'huriyetçiler 
Gazeteler, lngiltere hükumetinin ge- evvelisi gün zaptetmeğe muvaffak ol-

lemektedirler. 

Çenelcrde İngiliz gemilerinin maruz kal. dukları Aldeuera mevziini bugün t er -
dığı hava hücumlarının tekerrür etme- ketmeye mecbur olmuşlardır. Franko 
tnesi için ş~ddetli teşebbüslerde buluna- kıtaatı Valensiya istikamctin\:le tazyik. 
cağını ilave eylemektedirler. Gazeteler, lerine devam etmektedir. 

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

Türk - Yunan mua
hedesi dün mecliste 

tasdik edildi 
W: Yazısı 12 incide 

1Hari ciye Ve ki ı i 
Atatürkten direktif almak ve 
Başvekile mülaki olmak üzere 
Bu sabah geldi 
Paris elçimiz Fransız Hariciye 
Nazırile tekrar görüştü 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 

Aras bu sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Hariciye Vekilimiz, dün akşam An
raya hareketini tehir etmiş olan Ba§
vekil Celal Bayara mülaki olacak ve 
Cumhurreisimiz Atatürke tazimlerini 
arzedecektir. 

Hariciye Vekilimizin !stanbula gel
mesi, Hataydaki son vaziyetle alaka
dar görülmektedir. Hariciye vekilinin 
Ataturkc tazimlerini nrzederek Şefin 
direktiflerini aldıktan sonra Başveki
lin refakatinde bu akşam fekrar An
karnya döru l'S. mu:ıtemeldir. 

Paris te t emaslar 
Paris 1 (A.A.) - Fransa Hariciye 

nazrrı Bonnet bugün İngiltere büyük 

Almanyaya bir 
heyetimiz 

gidiyor 
Ticaret muahedesi 

yenilenecek 
Ankara, 1 (A.A.)j- Almanya ile yeni

den bir ticaret muahedesini müzakere 
ve akdetmek üzere Berline haziranın son 
haftasında bir Türk heyetinin gönderil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bu heyet hariciye katibi umumisi bü
rük elçi N'uman l\Ienemencioğlunun ri
yaseti altında bulunacaktır. Heyet şim
diden istihzarata başlamıştır. 

Flistinde · 
çetecilik 

Bir istasyonu yaka
rak kaçtılar 

Kudüs, 2 (A.A.). - Silahlı bir çete Li
da-Kulüs hattında bir istasyonu yaktık
tan sonra kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Hbronda yeniden iki çetenin zuhur et
tiği haber verilmclctedir. 

lngilterede 
hava müdafaası 
iki milyon gönüllü 

alınıyor 
Londr.z,, 2 (A.A.) Avam kamarasın

da hava müdafaası hakkında cereyan e
den müzakereler esnasında Sir Samucl 
Hoare, hava hücumların<:> karşı bir mu
hafaza teşkilatı vucude getirmek üzere 
iki milyon gönüllüye ihtiyaç olduğunu 
ve şimdiden lbir milyon kişinin bu hu
sustn vaki olan davete icabet ettiğini 

bildirmiştir. Hava hücumlarına kMşı a-
_.- Devamı 12 incide 

elçisilc Türkiye elçisini kabul etmiş
tir. 

Antakyada ör fi idare 
Antakya, 1 (Hususi) - Hatayda 

hadiseler devam ediyor. Fesatçılar ta-

raf mdan kı§kırtılan bir çok Arap bu~ 
gün tekrar Türk mahallelerine saldır-

mışlardır. Dört Türk öldürülmüştür. 

Araplardan da iki ölü vardır. Resmen 
_.. Devamı 12 incide 

Çankırıda dün 14 
zelzele daha oldu 

Halk geceyi sokaklarda geçirdi, 
ça z yiat yok 

Çankırı, 1 (A.A.) - Dün saat 20 ye 
üç kala olan ilk zelzeleyi takiben bugün 
saat 8 e kadar 14 zelzele daha oldu. Zel-

zelenin ~irde uyandırdığı korkudan 
halk geceyi açık yerlerde geçirdi. Zelzele 

ufki olduğundan kayda değer hasarat 
yoktur. Zelzele vilayet dahilinde 40 yerde 
hissedilmiştir. 

Kastamonide 

Kastamonu, 1 (A.ı\.)' - Dün saat 19 
buçuktan itib;ıren muhtelif fasılalarla bi
rincileri hafif ikincileri oldukça şiddetli 

olmak üzere dört defa yer sarsıntısı ol
muştur. 

lstunbultla 
lstanbul, 1 .(A.A.): - Bu gece biri saat 

19 56 dakika 12 saniye geçe, diğeri saat 
20,4 dakika 18 saniyet geçe, üçüncüsü 
de 21,35 dakika 50 saniye geçe olmak ü
zere üç zelzele kaydedilmiştir. 
Bunların üçünün de ayni merkezden 

geldiği ve birinci ile üçüncünün oldukça 
şiddetli oldu&ru, merkez üstlerinin !stan~ 
bulun şarkında ve 390 kilometre mesafe
de bulunduğu tahmin edilmektedir. 
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,:jwon SllJUSl af 
münasebelile 

bazı düşünceler 
Yazan: Nıı.amettin Na1it 

Mecl:stc bir siyasi af p '"ojesi var. 
Partide, enciımenlcrde ve matbuatta 
pek müsait karşdanfşından anlıyoruz 

ki bu projenin k<.ı.-ıunlaşması ır.ukad· 

derdir. Bu münasebetle bazı düşünce

lerimi yazmak istedim. 
Cumhuriyet rejiminin tı:!i cürümler 

i~in olduğu gibi s:yasi cürümler için 
de cezayı bir terbiye ve nefsi islıih va. 
sıtası olarak kullandığını kabul etmek 
lazımdır. Saltanat idaresinin karşısın

do cephe aldığı ilk günden itibaren A· 
tatürk, kurduğu devlette, siyasi cürüm
ler için verilen ve tatbik olunan ceza • 
tarın da ancak bu manada anlaşılmaları 
icap ettiğini muhtelif vesilelerle izah 
etmıştir. Büyük Millet Meclisimizin her 
intihap devresinde bir çok af l!yihala· 
nnı kanunlaştırmış bulunduğunu hepi
miz hatırlanz. 

Bunların bir çoğunu tabii lıMiseler 
gibi telakki mlimkün olsa da, Büyük 
Meclisimize, bilhassa ilk intihap devre
sinde tevdi edilmiş olan bir çok af pro. 
jelerini mutlaka birer fevk ... ladc hadise 
eıu retind .. kabule mecburuz. 

Vasıtası en kıt bir kuvvetle, o devir
de, dünyanın en kudretli addedilen düş
mnnlan karşısında harbi kabul eden 
Mustafa Kemal devleti, her biri bir 
başka yabancı tarafından tahrik cdilmi§ 
bir sürü isyanlarb içinden tahrip edil
mek tehlikesine maruz bulunduğu giın. 
lerde dahi, şuurlu veya şuursuz bir 
tsurette bu silahlı menfi hareketlere ka· 
ll§'.IU§ bulunanları affetmek büyüklü· 
ğünU göstermiştir. 

Bu "büyüklük,, kelimesini sadece 
''engin bir şefkat ve merhamet,, mlina
ırnda kullanmıyorum. Çok defi) dar 
bavsalaların kabul edemiyeceği derece· 
de geniş hudutlu olan bu aflar, ihti
lallerin klasikleşmiş addedilen esasla
rını tamamiyle inkar eden bu aflar, 
yalnız bir civc:ınmertlik değil, ayni za
manÇla büyük bir cesareti de göze vu. 
ruyorlardı. 

Birinci meclisten çıkan afların he
men hepsi yeni devlet reisinin, şahsın
daki siyasi terbiyeci hüviyetine ne de
rece itimadı olduğunu ve Ti.irk milleti. 
nin seciyesini, gerek kütle ha1inde ge
rek teker teker ferd olarak ne iyi anla
mış bulunduğunu izah eder. 
Düşününüz bir kere : 
Mudurn:.ıda isyan, Zafranboluda ka

rış·klık, Yozgadda bir nevi harbı da. 
hiıt, Pozantide düşmzın, Sımavda düş
man. Mustafa Kemalin hükQmeti, Bü
yük Millet Meclisine bir başka isyanın 
ve hatta henüz bastmlmamı§, veya sön
m:miş olan bir isyanın clebaştlarrnn 
nf b:.h§eden layihalar sunuyor. 

Evet.. 1htil51in düşmanh:ı Anadolu
nun ötesinde berisinde mefscdet ilstiine 
mdsedet yaparlarken, ihtilal huduttan 
dışmja düşman bütUn neşir vasıtalarını 
kullanarak "Ankaranm her t•ırafn gön· 
derdiği seyyar mahl:emelerle Karakuşi 
hükümler yağdırdığını, her gün sayısız 
vatanda~ idam ettiğini., yayarken An. 
kar~ sadece aflar, umurr.i aflar, af ve 
eafh kanun 'an neşrederdi. 

Hiyanetin, vatan düşmanlığının ih· 
t'.l;'!lden l5yık olduğu cezayı hiç görme. 
ldi ği töylenemez tabir. Fakat Kemalist 
ihtil.5.lin, ihtilaller iç:in meşru addedilen 
tedhi§ ve terbibe, kendisine takaddüm 
eden ihti1iUlerle mukayese edilemiyecek 
derecede az b:., vurduğunu, yüksek 
•esle IÖylcmek, o günleri göt mil~ olan 
ber vataDda§ın dürüstlük borcudur. 1h
til:Uin bütün ıeyrinde Atatürk, elindeki 

Nizftlneddin NAZiF 
Devamı • ilncilde 

HARER - Ak~"'m ooeta11 

Gar ip bir suikast 

a a a bo n a patladı; 
bir adam öldü 1 

Malktuo "Ul!<rayna h«Jıırrnyet lhıaırelketDoo nl1n1 DDdeırn~nr;; 
Kca~no bDır Rus aJaını amnş g 

Amsterdamda, Lotterdam şehrinde ge
'cn haf ta bir suikast olmuş, bir adam 
çantasında bir bomba patlıyarak ölmüş
tür. 

Bu esrarengiz hfidisenin tahkikatı şu 

neticeyi vermiştir: 

Olen adam Konovalck isminde bir bin
başıdır ve "Ukrayna hürriyet hareketi., 
nin lideridir. Büyük harpte Lehistan or
dusunda Rusyaya karşı çarpışmıştır. 

Bir otelde Novak ismi ile oturmakta o-

Bir kadın 
cas .s daha 
Bııbası "Kız1m macera 

mera klıstdıı ! ,, diyor 
Amerikada yakalanıp 4 sene hapse 

mahkum olan Alman kadın casusu Y o
hı..nna Hafmandan sonra, bir kadın da
ha casuslukla itham edilmektedir. 

•'Kırmızı saçlı,, berber kadının ca
susluk davasının son safhaısı, dün tafsi. 
latiyle anlattığımız gibi, mühim bir ca· 
susluk teşkilitı bulunduğunu ortaya 
koymuştur. Son olarL>k tevkif edilen di
ğer kadının da bu ıebekeye mensup ol
duğu zannedilmektedir. 

Mis Silviya Brad~ ismindeki bu 
genç kxz, Amerikalıdır. Fakat ç.ck gUzel 
Almanca VF Fıapşızc.a kon~urmu ve 
Almanlatdan blr ço,k blldl.klcri va.nrug 

itham edildiği suç, Amerik~a askeri 
müstahkem mcvklierin ve hava iııtas -
yonlarının resmi almaktır. 

Kızın babası, buju:ıduğu bir bcya. 
natta diyor ki : 
"Kızım macera meraklısııdır. Şimdiye 

k·ı:iar bir ç.~k memleketleri gezmiıtir. 

Fransızcayı, Almancayı dili gibi bilir. 
tsp:ınyolca da konuşur. Daha başka li
sanlar da öğreniyordu. 

"Fotoğraf da onun en sevdiği bir 
şeydri. Bilhassa orijintıl manzaralan 
almıya bayıhr. 

''Alman arkadaşlarına gelince, onlar
la Almancasını ileıletmek için münase. 
bata girişmişti. O zrmandan başhyan 

arkadaşlıkları da §imdiye kadar devam 
etmiştir. 

"Kızım hakkında casus diye bir şüp
he beslemek sanının ki çok manasız ve 
gUlünç bir hareket ol•ır . ., 

Diğer taraftrrn, harptenberi ortaya 
çıkan en büyük casusluk şebekesi iıımi 
verilen bu casusların muhakemesinde 
dinlenecek şahitlerden birinin daha, 
Alman vapuriyle Amerikadan kaçmam 
bilyük bir heyecan uyandırmıştır. tg
nrıtz Griebl ismindeki Almandan so:>
ra kaçan Verner Gudenberg ismindeki 
diğer Almanın da, vapur Fransaya uğ
rad-'ğı zaman tutulması için Fransız 

polisine haber verilmiştir. 

Jtas qefe 

Zeınıgnnnn maıoo 

Z ENGINlN malı züğürdün çenesini 
yorar. Bugün de biz ayni yolu tu-

talım. Hahsedeceğımiz zengın dünyanın 

hiçbir zenginine benzemıyor gibi geldi 

bana. Düşününüz bu dünyada her Alla

hın günü hükQmetine 1800 Türk lirası 
vergi ödemek mecburiyt:tinde bulunan 

bahtiyarlar da mevcutmuş. Japonyanm 

~n zengin aılesi sayılan Mutsui'lerin reisi 
ölünce, oğluna kalan servet, menkul ve 

~ayrimenkul 200 milyon İngiliz lirasry
nu,. Bunu bizim paramıza çevırırsepiz 

elde edeceğiniz rakamı okumakta sıkın-

Maktul binba11 

lan k:ıtilin asıl hü· 
viyeti kendisini 
Bora isminde birisi 

nin araması ü.;erine 
meydana çıkmış -
tır. Bora, binbaşı -

nın husust kAtibi ol 
duğunu söylemiş ve 
onun hakkında ma
lfunat vermiştir. 
Boranın tahmin et-
tiğine göre, katil Va! 

luk isminde bir Rus 

"Hamburg, ,vapuru yolda iken, bir 
Ingillz gc:azetesi vapurun kaptanı ile tel. 
siz telefonla konuşmuştur. Kaptan: 

- Varncr Guuenberg •İzin "apuı-da 

mı? ıuvaline: 

- Evet, cevabmı vermiştir. 

- Fransız pclisine teslim edecek mi-
siniz? diye sorulunca, kaptanın vertiiği 
cevap şu olmuştur: 

- Fazla tafsillit veremem. Nevyork
tan malumat Zılın •• 

Hadisenin yeni safhaları heyecanla 
beklenmektedir. 

Suitan, balayına 
çıkacak ı 

Hintli Johor sultanı Mis Lidya Hil is
minde bir varyete artisti ile nişanlan
dığı yazılmı~tı. HattA., Amerikalı kızla 
annesinin llindistana gittiği, orada sul
tanın misafiri bulunduklan haber verili
yordu. 

Sinkapurdan bildirildiğine göre, Sultan 

resmi bir tebliğ neşrederek artistle nişan

land:ğı hakkındaki haberleri katiyetle 
tekzip etmiştir. 

Bununla beraber, bu tekzibe ehemmi
yet verilmiyor ve Sultanın, düğünden ev-

\'el şayia çıkmamasına çalıştığı zannedi· 
liyor. Sultanın iki aya kadar Ingiltcreye 

geleceği, oradan d aAmerikaya gideceği 
bildiriliyor. Bu habere göre, sultanın 
bu <:('' ft~ati hahı\'J c:p\'ahati nlac-aktrr. 

tı çckm~cnız bııe, hey0etı 

diilnizin tutulması, başınızın 
muhtemeldir: 

126,000,000,000 

ka, ıo ı.,ında 

dönmesi 

İşte zavallı Mutsui ailesinin hfikQme

te ödemek mecburiyetinde bulunduğu 

\'ergi bu rakamın vergisidir. Günlere tak 

sim edilince 1800 Türk liıcsı tutan bir 

vergi. Size bunun yalnız bir aylık rakamı 

nı teklif eL~er kabul etmez misiniz? 

Ben eminım ki bu miktarı bir. 
bankaya koyduğunuz ıaman ayda eli

nize geçecek asgari 200 Türk lırasile geçi
nip gidersiniz. Hiçbir şey değil, 126 mil-

yar liranın bir araya ve hele bir ele na
ııl toplanabildiğine bir türlil akıl ermi
yor. 

olacaktır. (Amsterdamdan gelen 1 tarih
li bir ajans tdgrah bu adamın bir Rus a
janı olduğunu bildirmektedir) Katil, 
Konavalekin samimiyetini kazanarak, 
ranma yaklaşmıstır. Binbaşının çantası
na bazı evrak paketi diy , patlayıcı bir 
madde koymu~ olabilir. 

Vallukun Rusyaya kaçmış olacağ'ı zan
nediliyor. Bununla beraber, Leh hfikQ. 
meti bütün Avrupa devletleri polislerin
den suikastçının bulunması için yardrm 
istemiştir. Birçok Alman polisi Lehistana 
ıtelerek Leh polisinin takibatına yardıma 
başlamı5trr. 

Şalıkasız gezmek 
ayıpmış! 
Alman şapka 

fabrikatörleri telaşta 
Almanyada erkeklerin şapkasız gez

mesi ayıp sayılmaya başlanmıştır. Bu 
hususta şiddetli propaganda yapılmakta 
ve kadınlar. şapkasız erkeklerle sokağa 
çıkmamaya teşvik edilmektedir. 

Blmun sebebi, Almanyada şapka sana
yiinin gün geçtikçe iflasa doğru gitmesi
dir. Şapkasız gezmek öyle taammüm et
miştir ki kimse şapka giymez olmuştur. 
Bugün şapka satı~ını tekrar canlandrr
mak için erkekler şapka giymeye teşvik 
olunuyor. 

Şapka lehinde yapılan propa..ır.:tnda da 
pka s gı:zmcntn " ıhh muzır,. ;,ık-

hğa -aykırı Ye iptidai .. olduğu söyleniyor. 
Bu propagandayı Alman §apka fabrika
törleri yaptırmaktadır. 

--0--

Radın şapkala-
rında bir 

tuhaflık! 

-.ı.ı..:.aı-~ 

Bu sene hiç göı Ulmemlş bir şapka 
modası çıkmış! 

Kadın şapkalarında yapılacak tu • 
hafhk kalmadığı zannedilen bir anda 
sivri nkıllmın hatırına yeni bir tu - , 
hafhk gelmiş olacak: 
Şapkanın tepesini deliyorlnr, orad n 

bir tutam saç çıkarıyorlar. Bu 111uret
lc şapkanın UstUnde, şimdi ye kadar ol. 
duğu gibi, tily dalgalanacak yerde, ka
r ·mn kendi saçı da10'n1amyor. 

~ lilll 
Va on o~ ınnnbn s aı h • 

!hl n irile <dleğnu 

U LUS refikimiz ilAn ediyor: 
''lki musahhihe ihtiyacanı.z var. 

Lise mezunu olanlar arasında imtihan 
yapılarak seçilecek bu musahhihlere ay. 
da yüz lira verilecek ve ecnebi dili bilen
ler tercih olunacaktır.,. 

Refikimizin bu fülnını muhtevi sayfa
)1 çevirdim. Gözüme. Ankarada resimle
rini teşhir eden bir Bulgar sanatkAnn· 

dan bahis yazı ilişti. İlk satırı şöyle: 

"Bulgar meslckta~ımız ve kom~umuz 
ressam Bay lvanof Halke\;nde bir re
sim sergisi açtı ... 
Doğrusunu söylemek lAzımgelirse re. 

fıkimizin yalnız musahhihe değil muhar
rire de ihtiyacı var. Musahhih bu cüm
lenin hangi yanlı~mı düzeltsinl 
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nUt\UN 

Umumi af 
Yüz elliliklerle İstiklal mahkemeleri 

ve husuıt heyetler tarafından mahkum 
edilenlerin affı dolayısiyle Asım Ua 
ıöyle yazıyor: • 

''On beşinci ya§ına b a ı m a k 
üzere bulunan Cumhuriyet Rejimi bu 
tarzdaki bir umumı af ile dahile oldu· 
ğu kadar, barice karşı da §Öyle demek 
istiyor. 

- Bugün dünyanın hemen her tara
f mdan rejim buhranlarından ba."ısedilen 
bir devirde yaşıyoruz. En ileri ve en 
kuvvetli sayılan memleketlerin hapis
hanelerine bakılsın. Buraları baştanbaşa 
siyasi mahkumlar ile doludur. Hatta ba. 
zı memleketlerin hapishaneleri siyasi 
mabkCimlen alamadığı için mahkumlaı 
ve şüpheliler için lJ.ususi kamplar kurul• 
muştur. ı 

Türkiye Cumhuriyeti böyle ıiyast ".lub 
ranlar içinde çarpman dünya içerisinde 
bir tek müstesna olduğunu göstermek 
için sayıları artık pek mahdut olan si· 
yasi ıuçlulannı da affediyor. Cumhuri· 
yetin on beşinci yıldönümU bayramına 
onların da iştirak etmelerine imkfin ver• 
mek lsteyor.,. 

Demek isteyoruz ki buğUn ilan edil· 
mek Uzere hazırlanan umumi af kanu .. 
nu dahilde ve hariçte elde edilen muzaf 
feriyetlerin ve muvaffakıyetlerin me
sut bir neticesidir. Yüzelliliklerle İstik .. 
141 mahkemeleri ve hususi heyefüc 
mahkUmlanna şamil olacak derecede 
geniş bir umumi af Cumhuriyetin Re .. 
jiminin kuvvetine ve istikranna olan iti .. 
madının en canlı bir ifadesidir.,, ı 

'IAN -Mekteplerdeki dejenereler 
tzmirdeki son hadise dolayısiyle, 

mekteplerde disiplin meselesinin kat't 
ıekilde halledilmesi lazımgeldiği, ma
arif sisteminin bozukluğu yolun.da fi
kirler ortaya atılıyor. M. Zekeriyanm 
miıtaleaısı ise şu §ekildedir: 

"Böyle umumi hükümler vermek ko· 
taydır. Fakat hadiseleri soğukkanlılıkla 
tetkik etmek, hastalığı teşhis etmek ve 
tedavisini ona göre tavsiye etmek daha 
doğru olur fikrindeyiz. Fevrl har.eketleı; 
daima yanlış neticelere sürükler. Evde 
ka,bahatin.den dolayı cocu - u dö .~. 
mn ama ç eyt ha etr.ıe ıgımızı 

artık kabul etmek devrindeyiz. • 
Mektep, cemiyetin ktiçük bir örneği .. 

dir. Cemiyet içinde görülen bütün hadi
seler küçük mikyasta mektepte de görü .. 
nür. Mektep hayattan uzak mücerret bir 
milessese değildir. Orada okuyan çocuk .. 
lanmızdır ve bu cemiyetin evlatlarıdı r. 

Cemiyet içinde dejenereler, hastalar, 
~lakstzlar, hatta katiller olduğu gibi, 
mektep içinde de bunlann küçük numu
neleri me•1cut olabilir. 

Böyle olduğu içindir ki, terbiye mese-o 
lelerine b:iyilk ehemmiyet veren mem• 
leketlerde bu dejenere, hasta ve geri 
çocuklar diğerlerinden ayrılır. 

Ayn bir müc:ssesede ayn bir terbi .. 
ye sistemine tabi tutulur. Bu tasfiye işi 
i~in ıureti mahsusada muayene ve im• 
tıhan usulleri icat edilmiştir. Bütün 
talebeler sıkı bir slizgeçten geçirilir,. Ço
cuklar kuvvetlerine, zaaflanna mele .. 
kelerine ıtöre ayn müesıeıelerde okutu• 
lur. 

Bizde şimdilik buna imkln yoktur~ 
Çocuklarımızın henliz dörtte birine talı .. 
sil imkanı verebildiğimiz bir devirdeı 
bu tasfiyeye kalkışmak bir nevi lüks 
i~ sayılabilir. 

Bunu yapamadıkça da dejenere c;.ocuk· 
ların da sınıflarda bulunmasına mani 
olmaya imkan yoktur. Dejenereleri ıslah 
için disiplin kAfi değildir. 

Bu, tamamen ayn ve ilmi bir dava· 
dır. Ve bu dava hallodilinceye kadar 
bu hastalığın tedavisine imkan yoktur. 
ıMekteplerimizi, maarif sistemimizi di· 
siplinsizliği mesul görmek kolaydır, fa• 
kat bu yol bizi hastalığın teşhisine doğ• 
ru ıı:ötüren yol deği!.dir. 

İşi daha esasından ve daha kökı!.lnden 
tetkik etmek lazımdır. Birkaç dejener~ 
nin mütereddi hareketini blitün talebe• 
ye ve bütün maarife teşmil etmek doğrtl 
değildir.'" 

Çan - Kay - Şek 
aslen S!ovenmlş 

Çekoslovakyalı bir tarihçinin iddia 
ettiğine göre, Çin marepli Çan Ka1 
Ş::k blav asbndandır .. 

Tarihçi, bir manratırda ara§tırnıa 

yaparken, yüzlerce sene evveline aid 
vesikalar bulmuştur. Bunlardan birinde, 
Çkayşek isminde bir Slovenin orı 

yedinci asırda, misyoner olarak, Çine 
gittiği yazılmt&tadır. Çkayşek orada 
Konfeçyus dinine geçmiş ve Çin iınpa• 
ratorunuiı ba~ mü~aviri olmuştur. 
Çkayşek isminin sonra Çan Kay Şelc 

olduğu ve bugünkU mareşalin de bu a• 
damm torunlarından biri bulundufll 
zannedilmektedir5 
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Bir kariimizin 

temennisi 
K ARILERIMIZDEN bir zat: 

"Son zamanlarda türkçeye bir 
hayli kitab tercUme edildi; bu arada 
bari AbdUlhak H!mid'in eserleri de 
tercUme edilsin, biz de anlıyalıın,. diye 
bir mektup göndermiş. Evet, gençler 
dilnUn pirlerini okuyup anlıyamıyor ; 

fakat onlara miltemadiyen de tekrar 
ediliyor: "Onları okumanız lazrmdır, 
çUnkU çok gilzel, çok büyük söı.ler 

söylemişlerdir.,. O halde genç olduğu
nu zannettiğim kariimizin hakkı var: 
Hlmid' in, SUleyman Nazif'in, daha 
birkaç muharrir ve şairin yazıları bu 
gUnkU dilimize tercüme edilsin! .•• 

Biliyorum: •'Hiç şiir tercüme edilir 
mi? onun manası ile şekli biribirinden 
ayn değildir.,. diyeceksiniz. Siz de 
haksız değilsiniz. Fakat meseli. Ha
mid'in eseri yalnız "şiir,, midir? 
Dram mı desem? trajedi mi desem? 
Bani E§'ber gibi, Yudis gibi, Tank gi
bi tiyatro için yazılmış kitabları da 

var; kimi manzum, kimi mensur. lşte 
onlar tercUme edilebilir. Kalem mec
muası Tezer'i böyle tercUme ediyor. 
du. Pek şirin bir şey olmuştu; o kari. 
imize tavsiye ederim. 

itiraf edeyim ki l'inten'in, ll1ıan'm 
bugUnkU dilimize çevrilmesini ister
ken niyetim pek de saf değil. O işe se
v.ineceğim, sevineceğim ama AbdUl. 
hak Hamid'in yarattığı güzellikler ar
tık gençler tarafından da anlaşılacak 
diye değil. Hele o "güzellikler" söz ka. 
labahğmdan bir süzillsiln, çıplak ola. 
rak bir meydana çıksın; o zaman pek 
bUyiik bir şey olmadıklannı en inat
çılarmıızın bile tasdik edeceklerini sa
nıyorum. Harikuladeliklerinin mana. 
da değil, şekilde olduğunu iddiaya da 

imk~ yoktur: "Ve l.akin peder, ahi 
lakin peder, - O giln hep fHJ'lerler 
bana ttı'neder,, gibi, -veya: •Hcumım 

"''' - MııMkkak • tc mflaellem,, gibi 
mısralar söyliyebilen bir şairin, fıtkle 
kI et verir .bir sanatkar olmadığı 

ö:llakkak ve mllscllem,, dir. 
Divan pirlerine dokunmaya geL 

mez, onların mraralannda bir tek ke. 
limenin yeri değiştirilince çoğu zaman 
bütUn büyü bozuluverir. Zaten kendi· 
lerinin de yeni yeni fikirler getirdik
lerini, insan kalbini eerhe kalkıştıkla. 
rmı iddia ettikleri yoktur. Onları ya 
Y&7.dıklan gibi okursunuz, yahut hiç 
okumazsınız. Fakat Tanzimat'tanberi 
gelmiş şairlerimiz şiirimize birtakım 
fikirler getirdiklerini iddia ederler, 

hoş şekiller yaratmaktan başka gaye
leri olduğunu söylerler. Onların eser. 
lerini tercüme edelim: bakalım ne ka. 
lryor? ... 

"Niyetim pek saf değil,, dedim ama 
gönlümde safi.ık olduğunu görüyorsu
nuz. Himi.d'in, Ziya Paşa'nm, Cenab 
Şebabeddin'in, SUleyman Nazif'in şiir
lerini, nesirlerini bugünkü halleri ile 

beğenenlerin, o eserleri yeni dili
bıize tercüme edildikten sonra beğen
lrıiyeceklerini, onların bilyük bir kıy. 
lneti bulunmadığını itirafa mecbur o. 
lacaklarıru sanıyorum. O da bir hayal! 
O §airlerin büyüle, değerli adamlar ol
dttklarına iman etmişler, bu hilkmU 
~bere kabul etmişler, ötekine beriki
ııe de ~rla inandırmağa çalışıyorlar. 
O eserler tercüme edildikten sonra da, 
~~rtlrsUnUz, yine o imanlan sarsılmaz, 

ı11t6'1 ile Shakespeare dramlan ara. 
8dllıda fark görmemekte yine c?evam e
erter. 

Nurullah AT AÇ 

Maarif Vekili 
Şark vJIAyetlerlnde 
seyahate çıkıyor 

bu. Ankara, 1 (Hususi) - Maarif vekili 
ti .... ~~n ortalarına doğru şark vilAyetle
~bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 
~ u arada Diyarbakır, Eli.zığ, Van ve 
lca~runıa uğraması muhtemeldir. Refa· 
iıty'llde VekAlet ileri gelenlerinden bir 
~~t bulunacak, Yanda kurulacak Oni
tır. te hakkında tetkiklerde bulunacak-

ra ~~-~iversitesi hakkındaki hazırlıkla- , 
-..viUD olunmaktadır. · 

ti ıt , { - /' ' • ' L• ,. .. ., . , 

C.:uınhımc:islilimiz içın satın almaıı Savmona yatının dün geldiğini 1ıabn vermiştik. Cumhurreisi Atatürk dün saat 15 de yanlarında başvekil Cel4l Baym,, K8-
tibi umumi Hasan Rıza, snyaverleri Celal, bazı mebuslar ve Muhiddin Vstündal bulunduğu halde yatı tetkik etmişlerdir. Savarona, bilôhare limanımıza gelerek Dol
mabalıçe önünde demirltmiştir. Resimleri mizde Ulu Şefin Floryada Başvekil tarafından karşılanışı ve yat görülmektedir. ·-----·--· -- - ______ ... __________________ ------------------------

( $1EIHliiRDE VE IMIEMILEKElTIE ) 
Tramvay ve Tünel 
şirketleri de bu yıl 

içinde ahnacak 
HUkfimet tarafından satın alman Nafia vekaleti şirket kadrolarında 

elektrik şirketi dünden itibaren Na· en ufak bir değişiklik yapmamıı, her 
fia Vekaletine bağlı bir Umum mu. kes eski vazifelerinde maaşlarile ipka 
dilrlUk halinde idare edilmeğe başlan· edilmiştir. Yalnız mUteh8.8818 olını· 

mıştır. yan bazı ecnebilerin vazifelerine ni-
Nafia vekaleti tarafından şirket hayet verilmiştir. 

memurlarına yapılan bir tamimde y~ Mevsuk bir yerden aldığımız ma· 
nl vaziyet izah edilmiş, memurların liımata göre hilkfunetle, elektrik, 
yeni vaziyet içindeki mesaileri hak· tramvay ve tUnel girketlerinin mUşte
kmda bazı temenniler izhar olunmuş, rek sermayedarla:rı arasında hasıl o
Tilrk gençlerinin ve teknislyenlerinin lan mutabakata göre tramvay ve tü
yeni işletmeyi daha mükemmel bir nel girketleri de bu sene içinde satın 
varlık halinde idame edecekleri hak- alınacaktır. 

kmdakl kanaat teabft edilmiştir. Hükmet evveli tünel şirketini satın 
Elektrik ıirketl memurlan bu ta- alacaktır. Bu hususta müzakerelere 

mimi bir teşci nişanesi olarak sevinç. EyUU ayı içinde başlanması kararlaş
le karşılamışlardır. tırılmıştır. Eylfilde Belçikadan gel~ 

Hadyo maklneJerlnln 
senelik taksltlerl 
Geçen sene n~rolunan telsiz kanu· 

nu mucibince radyo makinelerinden 
alınması icap eden senelik taksitlerin 
ikincisinin müddeti de dünden itiba
ren girmiştir. Fakat dün akşama ka· 
dar Istanbulda bir tek kişinin bile 
radyosunun ücretini vermediği anla
şılmaktadır. Esasen postahanelere bil· 
tiln tehacümiln ayın son günlerinde 
vaki olacağı bilinmektedir. 

cek murahhaslarla Ankarada son ve 
kat't mUza.kercler yapılarak satış mu· 
kavelesi im7.alanacaktır. O amana 
kadar muhtelit bir heyet tUııel şirke
tinin hesaplarını tesbit ile meşgul o
lacaktır. 

TUnel şirketinden spnra gene veri
len karara göre ikinciteşrin içinde 
tramvay şirketinin satın alınması işi 
bitirilecektir. Bu suretle 1939 senesi· 
ne kadar bu iki şirket te hükmet eli
ne geçmiş olacaktır. 

Hapishane 
binasının 
yıkllması 

BuğUo ihale ediliyor 
Bundan ild ay kadar evvel, yıkılması 

için fahit bir fiyat istendiğinden ihalesi 
geri bırakılan btanbul hapisane bina11. 
ru tetkil eden eski Tomruk daireleri 
binası bugün tekrar ihale edilecektir. 

Hapisane binasının yıkılmaaı için is
tenilen fıatın pek yüksek oluıu acı

bebi Eminönil meydanı ve tehrin 
diğer yerlerinde yapılan istimliklar d~ 
layısiyle yıkıcılıkla meıgul clanlann 
çok itleri bulunmaaı olarak görülmlit 
ve bu sebeple binanın yıkılması itinden 
sarfınazar edilmitti. Fakat bir taraftan 
lda İstanbul adliye urayınm bir an ev. 
vel inpaı Adliye V eklletince arn edil
mekte oldufundan buıtın tekrar bir 
ihale yapılacaktır. 

Adliye wayırun inpsı için hc.piaa
nenin yıkılması iti ananın bir la&mmın 
açılmasını temin edeCektlr. Bundan 
maada yıkılmaıı icap eden bir çok bina 
ve dükkinlar vardır ki bunlar da aynca 
ihale edilecektir. 

Bugünkü ihaleden müabet netice a
lındığı takdirde hapiıane binasının yı. 
kılmasına ay ortasında batlanaoaktır. 

Yıkılma işinin üç aydan evvel ikmal e
dilemiyeceği muhakkak görülmektedir. 
Bu müddet zarfında, diğer binalar lda 
yıkılacaktır • 

Taksitlerini bu ay zarfında veremi· 
yen radyo aboneleri yüzde yirmi mik
tarda cezasını ilAve ederek, yani on li
ra yerine on iki lira olarak Temmuz 
ayı zarfında da makinelerinin senelik 
ücretini verebileceklerdir. Temmuz so 
nuna kadar ücretini ödememi§ olanla· 
ra, posta idaresi tarafından Temmu
zun son gUnü gönderilecek bir mektup 
la, devlete karşı olan borçlarını öde
meğe davet edilecek ve on beş giinlUk 
bir mühlet verilecektir. 

Plaka ücretlerinin 
temmuza kadar 

kaldırılması bekleniyor 
Bu on beş gUnlük mühlet te Ağus

tosun ortasında bitecek ve o gUne ka
dar cezalı olarak senelik radyo ücre
tini ödemiyenler mahkemeye tevdi 
edilecektir. 

Homontl fabrikası 
lşçllerlne ikramiye 
İmtiyaz müddeti nihayete ermiş olan 

Bomonti - Nektar Türk Bira fabrikala
rı 9irketi tasfiye haline girdiğinden şir. 
ketin fabrikasında çalııan işçilerin v<> 
zifelerine nihayet verilmek mecburiyeti 
hasıl olmuşutur. İt Dairesi vazifelerini
hayet bulan bu işçilere bir ikramiye ve
rilmesi için Bomonti Şirketi nezdinde 
teıebbüslerde bulunmuş ve işçilere liç 
bin beş yüz liralık bir ikramiye tevzi 
edilmiştir. 

İltanbul belediyesi tarafından mo. 
törlü vasıtalardaki plika ücretlerinin 
kaldınlması kararlattınlmıı ve bu hu

ıusta Dahiliye Vekaletine bir tekil bil
dirilmişti. Belediyenin bu teklüine ga
re yüksekliği ve nisbctsizliği, lilzum

ıuzluğu üzerinde senelerden beri fild. 
yetler yapılan plaka ilcretleri tamamen 

kaldırılacak, bunun yerine benzin fıyatJ 
üzerine şife başına 7 ,S kuruş zamolu· 
nacaktır. 

Hükumet belediyenin bu teklifini e
sas itibariyle !doğru ve muvafık bul -
muıtur. Çünkü bu ıuretle, motörlil va· 
aıtalann memlekette taammümüne hay. 
li mani olan bir vaziyet bertaraf edile· 

Tonton amca 
mühendis 

cek, hem de belediye vaaridatı daha 
sağlam bir tekilde temin olunacaktır. 

Yalnız plika ücretlerine mukabil ben· 
zinin tiıesinden 7 ,S kurut almak nok
ta11 itirazı mucip clmuıtur ' 

Hüktimct, bilhassa memlekette mo
törlU vaartalan ,oğaltmak için benzin 
ve emsali maddeleri, ucuzlatmağa ç• 
lıtmaktadır. Bir taraftan bu pemsip 
üzerinde çalıprken, btanbul gibi mo. 
törlil vaartaları en kesif olan bir yerde 
benzini bu ıuretle pahZllılattınnak mu
vafık görülmüyor. Bu itibarla Dahiliye 
Vekaleti belediyenin plika varidatını 

kaybetmemesini de düşünerek benzine 
yapılacak zammın mutedil bir derecede 
olmaıına karar vermiıtir. Bu miktan 
tesbit etmek üzere seçilen heyet) kara
nnı bugünlerde verecek ve bu ay için· 
de belediyenin teklifıne cevap verilcı
cektir. 

~-.................... . 
Sokuumayan 
kamçılarım 1 

Son asır tarih kaynaklarımız arasın

da ''Ceridei Mehakimi Adlie,. koleksiyo
nu çok zengin bir hazinedir. 

Bu meslek meanuasının sayfaları ara
sında tarihi bir davanın zabıt suretlerini 
okurken küçük zabıta vakaları da gö
zümden kaçmadı. Bu arada 93 bozgunu
na ait şayanı dikkat bir mesele gördüm. 
Büyük bir felaket ile biten bu harp için
de Istanbula kesif bir muhacir akını ol
muş. Şehrin nüfusu yatacak yeri ve yiye
ceği olmıyan muhacirlerle birdenbire ar
tınca bir yiyecek buhranı olmuş, mzıbat 
ve asayişten de eser kalmamış. Oyle ki, 
"Ceridei Mehakim,,in zabıta vakalarına 
ait kayıtlan arasında Beyazıt, Fatih, Ak
saray gibi şehrin göbeği sayılan semtler· 
de muhcirlerden mürekkep on beşer yir
mişer kişilik çetelerin teşekkül ettiğini 

görüyoruz. 
Burada tebarüz ettirmek istediğim me

sele, lstanbulun o yıllar içinde geçirdiği 
buhrandır: Acz içinde bulunan Abdül
hamit hükfuneti bu on binlerce muhaciri 
besliyememiştir, muhacirlerin içinde 1.C1\. 

ginler. eşya almadan fakat paralı çıkmış
lar, lstanbulda, Edimede, Bursada harp 
sonuna kadar oturmuşlar, hattl bir kıs
mı bu şehirlerde yerleşmiş, kalmıştır. 

Fakat fakir halk iş aramış bulamamış, 
hükfuneti de acz içinde görünce, lstanbu.. 
lun göbeğinde küçük çeteler teşekkül edi
vermiştir. 

Benim ana tarafım da 93 muhacirle
rindendir. Evimizde "bozgun,, hatıraları
nı bütün acılığı ile sık sık dinlerim. 
Rumeli ayanları, beyleri, tstanbulda. 
bakkallık,. kahvecilik ile çoluk çocukla
nru beslemeğe çalı~ş. yetişmiş oğulla
n da arabacılık yapmşlard.ır. Fakat iı 
buıırın:u çok büyük olmuştur. İstanbul 
belediyesi tarihinde "bozgun,. yılları 
başlı başına bir fasıl teşkil eder. Bugüıı 
§(>yle bir işaret yaparak geçmek istedi• 
iim bu mevzuun kıymetli bir vesikası 
da Muallim Nacinin nefis bir yazısıdır. 
''Sokulmayın kamçılanm!,, ~ığı ile 
çıkan bu yazıyı merhum Nacinin "mek· 
tuplamn.. adındaki eserinden kısmen 
naklediyorum: 
"Sokulmayın kamçılamn! Bunu kim 

söylüyor bilir misiniz? On üç, on dört 
yaşında tahmin olunur serbaz, çalışkan 
bir muhacir çocuğu! Kaç kişiye kaş 

söylüyor? Otuz kadar Yahudiye! Hem 
"sokulmayın kamçılamn!., diyor, hem 
de elindeki kam&IYI müthi~ bir surette 
sallıyor! İ 

Bu nevreside kahraman ekseriya Mah 
mutpaşa başında cevelan eyler. Bir ara
bası vardır. Anınla yük taşır. Para ka
zanır. Ailesine yardım eder. Geçen gün 
birkaç yahucli yüklerini bizim muhaci· 
rin arabasına yükletmek isterler. Pazar· 
lığa girişilir. Her kaça ise tarafeyn razı 
olur. Bir de çocuk eşyayı yükledip de 
tamam yola revan olacağı zaman yahucli 
ler karardan cayarak yükleri arabadan 
indirmeğe klkışmazlar mı? Oç dönrt ya. 
hudi birden arabaya doğru bir hücum 
gösterirler. Ç9cuk bu haksızlığa karp 
serlevhamız olan sözü söyliyerek kamçı
sına biraz hareket verir. Yahudiler dikiş 
tutmramayıp yüz döndürürler. Nerede 
imişler? .. Derhal bir çok yahudi toplanır. 
ç.ocuk bu defa kamçısını dehşetlic:e sal· 
lamağa başlar. Arab2.cı bir eliyle kamçı· 
yı salladığı halde diğer eliyle de hayva-

Reşat Ekrem KOÇU 
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• Tiyatro, sazino sibl umumi yerlerde 
çalgı çalnnlnrın, kendi cemiyetlerine mü· 
rncnnt ederek ehliyetname alm::ı.lnrı icap 
etmektedir. Ehllyetnnmeslz olanlann çalış 
mnsınn müsaade edilmiyecektir. 

• Sirkeci garının etrafının açılması için 
eczane ile polis mevkii boşaltılmıştır. Yol 
nız, lokanta kiracısı ile anlaşılamamış, iş 
mahkemeye intikal etmiştir. 

• l\faarlf vekAlellnde bir e.spekterlik bil· 
rosu kurulmasına karar verilmiştir. Büro 
ilk tedrisat espekterleri arnsındn yeni kod 
rolar ıtesblt edecektir .. 

• İlkokullar dün tatil edilmiş, son sınıf 
imtihanları başlamıştır. İmtihanlar ayın 
on beşine k:ıdnr devam edecektir. 

• Kfnı ile tutulan ortnokul binaların
dan, elverişli olmıyanların lasrlyesine 
karar ·erılmlştir. Tutulacak yeni binalar 
için t('lkikat yapılmaktndır. 

• Öğretmen okullarından hu sene, geçen 
yıllnrn nisbetle fa:zla olarak, 800 talebe 
mezun olııcaklır. llıınlorın iki yüzü Jstan· 
bul kız ve erkek öl:retmen okulu mezun· 
larıdır. 

• Haliç t('rsıınesinde tamir edilmek üze
re gelen Rumen denizaltı ve canbotu dün 
havuzdan çıkarak, memleketlerine dön
müşlerdir. 

• Raptiye imallıtının arttığı cörlllmek
tedlr. BBu seneki fmnliit 5 milyon fazlası 
ile 30 milyona cıkmıştır. 

• Belediye tarafından yıkılan tehllkell 
binnlann enkazının sahiplerine iadesi ve 
o:ılıırdnn yıkmn panısının almma.n ka
rarlnşlırılmıştır. 

• Türkofls turizm şubeşl müdürlüğüne 
~ki mnlbunt umum mfidürü \'edat l'\t'dim 
tayin cdflmlştlr. 

• Resmi dairelerde elektrik tenviratının 
tahdidine dıılr hnzırlannn bir lı1yibny3 RÖ

ro bazı yüksek mnknm oda \"e salonların· 
dan maada diğer dairelerde avizeli tenvi· 
rat knldırılacnkhr. 8 metre murnbbaına 
100 volt he'inbı He süıun fizcrinde ldmba 
\'e) n ışıltı d:ıliılıcı tertibat konulacaktır. 

• Avusturyalı profesörlerin memlekeU
mizc seUrllnıcsi için müzakereler devam 
etmektedir. Viyana üni\'ersltesi profesör· 
lerinden radyo ilmi mfilehııssısı Sgnditzn' 
in lsııınbul ünll"crsilesine getirilmesi ka
rarl:ışlırı im ıştır. 

• Üniversitede eleme imtihanları dün 
bilmiştir. Neticeler hazirıının onundan 
sonra hlldirilccektir. 

• Silcpçllık şlrkcllnln "Dnkır,, ve 
"Krom., şlJcplerI Zonguldaklan limanımı
za kömür tıışımnktadır. Bundan sonraki 
seferlerini Marsilyayn yapacaklardır. 

• Haliçteki h:ıvuzların csnslı suretle ta
mir edilmesine Denfzb:ınk tarafından ka
rar l"erllmişlir. 

• Donlrnl:ır caddesindeki Okcumus,a 
camii tamir edilerek önündeki duvar :ıçıl
mışlır. D:ıhill cko;ikleri de tamamlnnmak
tadır. 

• Yolo,·n araba vapurları ll hazirandan 
itibaren lşlemcğe başlıyacaktır. 

• İzinli olarnk Avrupada bulunan 
1sveçln nknra sefiri Baron Erik Gyllins· 
tlrmn şehrimize dönmfiş, Ankaraya sil
miştir. 

• Snrltta kunılmasına karar verilen şe· 
ker fabrikası hazırlıklarına başlanmıştır. 

Fabrika Erıurum, Erzincan veya Hasan
kalede kunıl:ıcaktır. 

• Merkez Rıhtım hanında çnlış:ın kıla
vuzluk teşkillılı denizyolları binasına ta
şınmal:a başlamıştır. Merkez rıhtım hanı
na Denizbanka bağlı müesseseler gelecek 
tir. 

• Yol projesi için 938 l-,lında 200 bin, 
939 ::rılındn 300 bin lira bütçeye konacak, 
iki sene sonr:ı do yarım milyon liralık bir 
proje hnzırlannr:ık tatbik edilecektir. Bu 
suretle htanbul }ollnrı ıslah edilmiş ola
caktır. 

• Uşak hnlkel'lnin ı esim sergisi mera· 
simle nçılmıştır. Sergide bir çok eserler 
teşhir edilmiş ,.e çok takdtr olunmuştur. 
Scrı;I Jılr harta ncık kalacaktır. 

lllPJ1ıııııınııııwm1WMGIJtllllllllulllJIB 

nınm dizgınmı tutuyor! ) ahudiler gayet 
gülüne bir halde gene ricat ederleri Bir 
kaçı süratlerini yenemeyip yekdiğeri Ü· 

zerine dü~müşler. Şurası şayanı taaccüp 
değil midir ki uğradıkları şu sademei şe
didei dehre bakmayıp gene kendilerini 
toplamıslar ve arabanın üzerine kadar 

çıkmak derecesinde besalet göstermişler-
0 vakit çocuğun ettiği hareketi bakalun 
beğenecek misiniz? Hemen hayvanınm 

dizginini bırakıp kamçısıle beraber ara
banın üzerine atlamış ve muhacimlere lü 
zumu kadar değil, yetiştirebildiği kadar 

kamçı atmıştır. Bu şiddet üzeriP.e Yahu
diler arabanın üzerinden sapır saınr yere 
dökülmü~ler. Ç.ocuk da tabii bir tavrı 
galibane ile arabasını çekip gitmi~. Yük 
sahibi olan yahudilerin bırkaç dakika 
sonra arabanın arkasından mahzun gi
dişlerini görseydiniz hem güler, hem de 
acırdınız!., 

Bugiln için bize f evkalfide şirin görü
nen bu vaka olurken Abdülhamiclin za. 

DlŞARDA: 

• • İlah•an knblnesi dün Musollnlnln ri-
yaseti altında toplanarnk idari meselerl 
tetkik etmlşllr. 

• İtalya faşist partisi eski genel sekrele· 
ri ForlnacJ devlet bakanlığına tayjn edil· 
miştJr. 

• Sovyet Rusyada ,ımaı denizyollan 
idaresi memurl:ırından otuz ki~inin idam 
edlldiAine dair hariçte çıkan rivayetler 
hlllifına ol:ırnk böyle bir şeyin vukuunu 
Moskovada kimse işllmemlştir. 

• Arjantin reisicumhuru general Yusto 
Romaya gelmiştir. Pazartesi gfinOne kadar 
Romada k lacnktır. 

• DQn \'aşingtonda Meksika büyük el
çiliğinde Meksika ile Lill"anyn arasında 

bir dostluk mu:ıhedesi imznlanmı~tır. Bu 
sureUe bu iki memleket llk defa olarak a· 
ralarında diplomatik münasebetler tesis 
eylemiş bulunmaktadırlar. 

•Avusturya genel valiyisi ve Rayh komı 
seri Ilfirkel ile Almanya dahiliye nazırı 

Frik, dün Avusturyarun yeni idari taksi· 
rantının teferrüatını teslıil etmi~lerdir. 

Dundan böyle 'federal eyalet,. yerine 
"gau,, ismini taşıyacak olan Avu~turyıı 

vllıiyellerinin adedi dokuzdan yedıye in
dirilmiştir. 

• Polonya harbiye nazın general Kasp· 
yiski dfin akşam Polonyayı resmen ziyaret 
etmekle olan Roman)·n genel kurmay baş· 
kanı general Jonede şerefine büyfilc bir 
ziyafet vermiştir • 

•İngiliz başvekili Çemberlayn Avam kıı 
mnrasındald beyanatında muharebe zama
nına ait olmak üzere askerlik hizmeti hak· 
kında knıt bir pll\n hazırlanmadı~ını ve 
maamııfih hnrp takdirinde aııkerlik hlı· 
melinin mecburiyeti hakkında bfr proje 
mevcut olduDunu ı;öylemi,tir. 

• Viyanada resmi mahfillerin bildirdi
Dine söre eski başvekil Suşnig, Belveder· 
den çıkarılmıştır. Halen daha basit bir i· 
kamelgiilıla, hususi bir ap:ırtımanda otur
maktadır. 

• Göringin bir emirn:ımesl, Oniformalı 
askerlerin Hiller, teftişlerde bulundu~ sı· 
rnda veya bu aı;kerler vazife başında bu· 
lnnduklan esnada Hillerin foto~raflslni 
almalarını ınenelmckledir. 

• Romanya mallye nezareti dfin sabah 
orduyu techiz için bir dahilt istikraza ka
r:ır vern;.iş ve tahvillerlni pi3·nsaya arıet 
miştir. İki milyar 50 mil)'On !eylik bir meb 
laR hemen satılmıştır. nu istikraza alt hıı· 
zlne bonoları )1lzc!e 4 hu~uk faiz getirmek· 
tedlr. lslikraı, 1940-43 mnıt seneleri mlllJ 
müd:ıfa:ı hütçesinden ödenecektir. 

Tedavüle ~ıkarılan 
yeni paralar 

Ankara, 1 (A.A.) - T. C. M. Ban
kasından: 

Bankamuın 15 ikinciteşrin 937 ta
rihinden itibaren tedricen tedavüle çı
karmıya başladığı yeni harfli banknot
lardan 1 haziran 938 tarihine kaıdar: 
Beş liraltklardan 25.475.010, on lir> 

lıklardan 2.999. 780, elli liralıklardan 

7.514.300, yüz liralıklardan 15.435.000 
ki ceman, elli bir milyon 424 bin 90 !ira 
tedavüle çıkarılmış ve mukabilinde es
ki harfli banknotlZJrdan ayni miktar ya· 
ni 51 milyon 424 'bin 90 lira tedavülden 
kaldırılmıştır. 

Yeni neşriyat 

Genelik ı?azetesl 
Genı;liğin fikir, siyası düşünüş ve sanat 

kıymetini aydınlayacok şekilde 2 inci sa
yun <.'Jkmıştır. Fiyatı beş kuruştur. 

Çok ucuz ·fi yatla 
satılık k6şk 

Kuzguncuk Nakkaş tepesinde yirmi 

beşinci ilkokul karşısındaki 27 numara· 
lı nezareti fevkaliide}i havi çamlıklı ve 

hol yemi§ ağaclan bulunan köşk yazlık 
veya yazlı kışlı olarak kiralıktır. Gör-

mek istiyenler içindeki sahiplerine mil· 
racaat etsinler. 

Alemdar Sineması 
Her gün iki Film 

1-Korkusuz Kaptan 
2 - Parisli Şantöz 
3 - Ali Babanın Ameri

kadaki son maçı 

brtası neredeydi? Bu küçük arabacıya 

''sokulmayın kamçılanml .. dedirten bü
yük ihtiyaç neydi? Yalan geçmiş tarihi-

nin üzerinde titiz bir çalışma istiyen 
zengin yesikaları vardır. 

R. Ekrem KOÇU 

HABER - Akşam postan 

Cç aylık 
nıaaşlarda 
Evvelce fazla kesilen 
vergiler iade ediliyor 

Muvazene vergisi kanununda. yapı
lan aon tadilat üzerine, pe§in m&.a§ 
alan devlet memurları Haziran maaş· 
la.rını daha evvelkilere nisbetle yUzde 
iki nisbetinde fazla miktarda almı~ 

lardır. 
Fakat miltekaitlerle dul ve yetim· 

lerin Uç aylık maaşlarını kıran Em
lak bankası kanunda. yapılan bu tadi· 
18.tla. garip bir vaziyete düşmüştür. 

Maliye gubelerlnden maa~ alan mü
tekaitlerle dul ve yetimler Haziran, 
Temmuz ve Ağustos Uç aylık maaşla
rını peşin olarak alırlarken banka~an 
maaş alanlar EylOl, ilkteşrln, sonteş
rin maaşlarını almaktadırlar. Çünkü 
bu gibi maaş esbabı peşin üç aylık 
maaşlarına ilaveten bankadan avans 
olarak bir Uç aylık daha almışlardır. 

Banka Haziran, Temmuz ve Ağus· 
tos aylan maaşlarını daha bundan Uç 
ay evvel ve muvazene vergisini de ta
ma.men almırs olarak vermiştir. Şimdi 
muvaz.ene vergisinden yapılan yUzde 
iki ta.rhıyatm hem Haziran, Temmuz, 
Ağustos, hem de EylUl, llkteşrin, son
teş:rin Uç aylıkları için iadesi laznn
dır. 

Emlak bankası bundan dolayı hem 
hesaplarım değiştirmek mecburiye
tinde kalmış, hem de İstanbul defter
darlığına müracaat ederek eV\-elce ke
silmlg olan vergiyi geri istemiştir. Bu 
husustaki müsaade bir taraftan te
min olanurken diğer taraftan da mal 
mUdürlUklerince tasdik edilmiş olan 
maaş cüzdanlan tekrar ele alınarak 

yeniden tetkik olunmuş ve maaşlara 
yüzde iki zammolunmu3tur. Bu su
retle mal müdürlüklerinden maaş a· 
lanlarm Uç aylık m~larına yUzde i
ki ilave olunmuş, Emlak bankasından 
maaş alanlar ise bundan evvel aldık· 
lan üç aylıklarla beraber yapılan i
lavenin altı aylık tutannı birden al· 
mağa başlamışlardır. 

Ç ocuk E~lrgeme 
Kurumu konırresl 
Ankara, l (A.A.) - Çocuk Esirgeme 
kurumunun umumt kongresi cumarte.si 

gilnü saat onda çocuk sarayında toplan
m1ştır. Kongreye verilen rapordan a~ğı
daki rakamlar çıkarılmıştır. 

Çocuk Esirgeme kurumu iki senede 829 
bin çocuğa yardım etmiştir. 300306 mek
tepli çocuğa sıcak öğle yemeği verilmiş•ir. 
54278 çocuğa elbise verilmiştir. 10459 
çocuğa mektep levazımı verilnıİştir. 

52110 yavnı banyolardan, 54590 yavru 
muayene evlerinden istifade e:tirilmiştir. 

--er---

iş Bankası kum'lara 
ikramiyesi 

Ankara, 31 (A.A.) - Türkiye iş Ban 
kasının kumbarc:ı.lı ve kwnbarasız küçüle 
cari hesapları için tanzim ettiği ikra
miye planının Haziran keşidesi bugün 

yapılmıştır. 

1000 liralık ikramiye 1.zmirde 1068 
numaralı hesap ıahibi Yusufa, 500 li
ralık ikramiyeler Bey.cğlunda 7792 
numaralı hesap sahibi Aliye ve Anka. 
rada 7165 numaraılı hesap sahibi Os
man Mustafaya 250 şer lira kazanan -
lar <ia ıunlardır: 

Ankar~::la 25029 Remzi, 1stanbulda 
78410 Sami, 73395 !brahim. 

-0---

Karamao diye 
manda eti salanlar 

Son bir ay zarfında Eminönü kayma
kamlığı dahilinde 130 esnaf para ceza
sı ile tecziye olunmuştur. 

Bunlardan başka Gedikpa~ada iki 
ktısap manda etini muhtelif parçalara 
bölUp karaman eti idiye halka sattıkla
rından dUi:kanları Uçer gün müddetle 
kapatılmıştır. 

Sirkecide bir sinema da sıhhi sebep -
lerclen dolayı bir hafta müddetle kapa. 
tılnuştır. 

Aynca Balıkpazannda htlvacı Ali 
ve Küçükpazarda fırıncı Umbonun 
idükkanlan hakkında beşer gün, Kum
kapıda fırıncı Kirkor, Uzunçarşıda fı

rıncı Petro, Kapalıçar§Jda aşçı Azarik, 
Asma::ıltında Lizhanda kadayıfçı LQtfi, 
Kilçükpa.zarda Pandeli lokantası bak -
landa üçer gün müddetle kapanma ka
ran verilmi§tir4 

Giao aıtta~a 
Bir gemiciyi 
boynundan 
yaraladı ar 

Galatuda, bir adamın ağır surette ya
ralanmasiyle neticelenen bir cerh vak. 
ası olmu§tUr. 

GalataJda Şarap iakelesinde bağlı du
ran Eskiıehir anbarına <.it Pendik mo
töründe tayfalık: eden Rizeli CeW oğ
lu Muhiddin diln gece motörde yatar
ken, saat 11,30 a doğru, Galatada Ne. 
catibey caddesindeki francela fmnım:la 
yatan akrabasından Mustafa oğlu Meh
met Fethi motörün yanma gelmif ve 
Muhiddini dışarı çağırnuftır. • 

Uykudan kalkan Muhiddin ~ha • 
sının mühim bir şey söyliyeceğini sa
narak hemen dışarı çıkmış, fakat Meh
met hiç bir şey söylemeden derhal ta. 
bancasıru çekerek biçare adamın üzeri
ne üç el ateş etmi§tir. 

Kurşunltırdan bid Muhic':dinin boy
nuna, isabet etmiş ·ve diğerleri havaya 
gitmiştir. 

Vaziyeti ağır olan yaralı ifade vere
miyecek bir halde haataneye kaldınl
mrştır. 

Silah seslerine yetişen zabıta memur 
lan suçluyu ytıkalamışlardır. Cinayetin 
sebebi henüz malum değildir. 

POlb.ftS"irlE 
Boğularal< ölen yavru 
Dün Ortaköyde minimini bir yavrunun 

ölümüne sebeb olan bir vaka olmuştur. 
Ortaköyde çar~ı sokağında 20 numaralı 
evde oturan Fani isminde bir kadının bir 
buuçk yaşındaki çocuğu, odanın yalnız 
bulunduğu bir sırada yattığı salıncaktan 
a~ğı düşmüş \'e bu sırada kendisini be
linden salıncağa bağlayan ip yavrunun 
boynuna dolanarak feci bir surette öl
mesine sebeb olmuştur. 

Kocasını kavanozla 
yaralayan kadın 

Dün akşam Nişantaşı karakoluna şo· 
för Mehmet isminde birisi müracaat et
mı "V kan :rdıkanm 1mfa~a kavnnoz 
frrJatarak kendisini yaraladığından şika
yet etmiştir. 
Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Kıskançhk yUzUnden 
Bcyoğlunda Reşatbey sokağında otu

ran ve muamelecilik yapan Hüsnü, ke.'1· 
disile ayni evde oturan Katinanın Tar
laba,mda sobacı lstirati ile dola~tığım 
görünce fena halde kızmış ve çakısını çe 
kerek lstiratiyi sol böğründen hafifçe ya
ralamı~tır. Bu sırada etraftan yetişenler 
de Hüsnüyü yakalamışlardır. 

Cam tem:z erken ••• 
Dün saat 11,30 raddelerinde, Yüksek

kaldımnda Tatarbey sokağındaki 23 nu
maralı evinin camlarını temizliyen 28 
yaşlamda Roza Eskinazi muvazenesini 
irayhederek, balkonun parmaklık demir
leri üzerine düşmüş ve 8 aylık gebe o
lan biçare kadın bu sırada kamına bir 
demir batarak ağır surette yaralanmıştır. 

iş kazası 

Dün Haydarpaşada bir kaza olmuş, 

gemide çalışan Dc\'let dcmiryolları ame· 
l~inden Dursun ve Kerim isminde iki 
irişi, yolda duran vagonları el ile hare.ket 
f'ttirmek istemisler ve bu sırada hat üze
rinde bulunan rampa ile vagon arasında 
kalarak Dursun arkasından, Kerim de 
ı;.ol kolundan yaralanmıştır. 

DöğUlen kadın 

Cibalide oturan Emine isminde 25 yaş
larında bir kadın, dün polise müracaat 
Pderek sabıkalı ve yersiz yurtsuz takı· 

mından Şemsi tarafından döğülüp söğül

düğünü iddia etmiştir. Yapılan tahkikat 
ncti~inde suçlu yakalanmıştır. 

Köpek m uhlbbl kadın 
Dün Kadıköy iskelesinde vapur bekle

melde olan Marı isminde 50 yaşında bir 
kadın, yanındaki köpeE,rine dokunduğu i
çin 14 yaşlarında HulOsi frminde bir ço
cukla kavga etmiş ve bu k.ıYga neticesi 
Mari çocuğa tokat vurduğundan zabıta 
işe müdahale etmiştir. 

ZA Yl - 1928 senesinde Bebek 26 ıncı 
ilkmektcbinden aldı~11m §ahadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü kalmamıştrr. 

ısı MeMhat Hüsnü 

2 HAZİRA..!~ - 1938 

Ç'ocuğunu 

öldüren 
kadın mahkum 
Son günlerde lngilterede iki kadının 

muhakemesi zihinleri meşgul etmiştir: 
Bunlardan biri, çocuğunu öldüren bir 

anadır diğeri kocasını öldürmekte dostu
na yardım eden bir kadın. 

Misis Mamford oğlunu ahmak ve ap. 
tal olduğu için öldürmüştü. Onun böyle 
yarım insan halinde yaşamasına dayana
madı~rını, ona hayat verdiği gibi hayatı
m da almakta kendisini haklı gördiığünQ 
söylemişu. 

Muhakeme uzun sürdü. Bir çok kişi 
kadının serbest bırakılmasını istedi. Fa
kat mahkeme Misi .. Mamfordu ağır hap-' 
se mahkfun etti. 
Kocasını öldürmekte dostuna yardım 

eden Kaserli ise, bugün serbest bulunu
yor. Çocuğunu öldüren kadının beraatini 
istiyenler bugün buna şiddetle itiraz e.. 
diyorlar. 

Misis Kaserlinin vaziyeti hakikaten na 
ha menfurdur. Kocasıru aldatan bu ka .. 
dm, kamında suçunun günahını tasımı .. 
ya başlayınca, dostunun plfuuna iştirak 
ediyor ve Çaplin ismindeki do~tu, kadı .. 
nm kocasını vurarak öldürüyor .. Çünkü. 
adamın kendilerini öldürmesinden kor .. 
kuyorlar. ı 

Çaplin on beş sene hapse mahkfun o{ .. 
mu~. kadın serbest bırakılnuştrr. lki a
ya kadar doğacak olan çocuk da resmen. 
kadmm eski kocasının çocuğu sayılacak
tır. 1 

Bu facianın kahramanı olan kadın bü .. 
tün lngilterenin nefreti üzerinde olaratt 
dolaşırken, çocuğunu öldüren ana hapis-o 
hanede yatmaktadır. ... 

--0--

Naf)o/gonun · 
yüzüğü bulundü 

Napolyonun yüz senedenbeıi 1..-aybo
lan kıymetli bir yüzüğü bugün Avus
turyada bulunmuştur. 

Napolyeonun bu yüzüğünü Mari.Lui.1! 
alıp r n n gö nntıştU. Ond<ın 

sonra, bütün diğer kıymetli eşya bulun
duğu halde, yüzük ele geçmemişti. 

Bugün bir kuyumcrınun Avusturya .. 
da bulduğu bu yil.zl.ik F;ansaya getid.ı 
lecek ve müzeye konularak halka teşhir 
edilecektir. 

Japonlar bir Sovyet 
geoıislni ahkoydular 

Tokyo, 1 (A.A.) - Japon Domei ajanooı 
sı bildiriyor: l 

Japon makamları, sah sabahı Hakadt'1 
adası sahilleri kenarında karaya otur• 
muş bulunan ve Japon karasularına tec:a· 
vüz eylemiş olduğu tahmin edilen Vla .. 
divostok kumpanyasına ait bir Sovyet 
korvetini yolundan alıkoymuştur. Kor" 
vette 153 kişi vardır. Kaptan ve ikinci 
kaptan isticvap olunacaklardır. 

:Hadisefec, tikirtee -Son sıyasi af 
münasebetile 

bazı düşünceler 
Yazan : Nizamettin N a~ııif 

Bu~laraf r .2 incide 
meşru ceza vasıtalanru, satılmışlaft• 
korkakları, mürtedleri ve iç politilt8 

düşmanlarını imha için değil, szıde~e 
terbiye etmcği, ıslah etmeği hedef edı• 
nerek kullanallştır. 11:itiıatin düşman • 
larını siyasi mahkemelerin ve di\'ll~ 
harplerin hükümleri ile değil, biribirif11 
kovalayan muv<•ffakıyetleri, dilinde .;e 
kalemindeki ikna kuvveti ve gağlOCSS 
mantığı ile techiş ~tmiştir. 

Büyük Millet Mec.lisinin kanunla§tı• 
racağı yeni affı, evvela bu manada ıca"': 
ramalıdır. Yeni siyasi af, devlet ve v•. 
tand:'ı§ münasebeti bakımından l{eına. 
lizmin bu terbiyeci ve islfih edic' ~ 
raktcrini bir daha gö.ze vurmuş oıa::s~ 
Bundan !daha mühim olan tarihi trl"'-t :: .. e • 
sını ise bir başka yazımızı~ tebar .... 

tirmek istiy.oruz. ~ 
N~ddin NAZiı-. 
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.:lJPfYll deği/mJ? 
~n ır ceseırn n 

<dle~eırn 
Bir arkadaşımız anlattı: 
"Pazarı Kağıthanede geçirdim. Şa

ir Nedimin §iirlerine ve lale devrine a. 
it bakıyeler arıyara.k değil tabii... 
Çilnkü ' 'Cedveli sim,. de Uç çüte ka -
yıklar yerine siyah ve iri mruıdaların, 
yaşmaklı dilberlerin dolaştığı yerler
de gizli gizli fal ticareti yapan çinge. 
ne kadınlarının görülmesi bu gün için 
tabii telAkkl olunabilir. 

Y almz 5u ıslahat günlerinde g(jr
dUın ki, Kağıthane, hfı.l~ İstanbullu -
nun arayıp da bulamadığı bir yazlık 
eğlenti mnhalli olmnk imkfinını kay -
betmemi§tir. GördüğU ihmale rağmen. 
Bunu da bir taraaf bırakalım .• 

Hazin bir Kağıthane dekoru içinde, 
henilz Ahmetli salis devrinin bakıye
lerini ta§ıyan; AbdUlfızizin eğlence 
vesllesi addederek dahi olsa tamirine 
uğramış bulunan Çağlayan kasrmm 
tavanı çökmUş ... 

Bu eser, ya tarihi bir kıymeti haiz. 
dir, yahut da değildir. Taribf bir kıy
meti yoksa yapılacak şey onu ihmal 
ve lakaydi içinde bırakmak değil, der. 
hal yıkmaktır. Eserin bir kıymeti 

varsa.... o zaman, bilhassa Çağlayan 
kasnrun bugünkü yan yıkılmış met
ruk halini gördilktcn sonra, acıma

mak elden gelmiyor.,, 

Kayıp aranıyor 
İkf sene ev,•elisine knd:ır mcktuplnrını 

aldıAım ve Deynzıttn cumhuriyet caddesin 
de 75 numaralı fırında çahştı~ını bildi· 
Aim oğlum Jncbolulu Çntal Zeytin Çubuklu 
köyündc:ı Şakir o{tlu l\lehmet Topçudan i
ki senedenheri haber alamıyorum. Gören 
ve nerede oldu~unıı bilenlerin adresime 
haber \"erdiklCTinde nakden memnun e
C!eceğiml nan ederim. 
Babası Şakir lılustafa Çakmakçılar, Çu

kur llan No. 2·1 

Piyango eeneı Dirck-törlüğflnden: 
Direktörliığilmüz muhasebe servi· 

sinde çalışmak üzere (Yüz) Ura üc
~e lmtilianta iki memur alınacak
tır. 

Bu memurların: 
1 - YUksek ticaret mektebi mezu

nu olması, 
2 - Yaşlarının aza.mi otuzbeşi mti· 

tecaviz olmaması , 
3 1- Hüsnühal sahibi olması, 
4 - Bir hastalıkla mallıl bulunına-

ınası, • 
5 - Askerliğini bitirmiş olması la 

2IındU'. 

Yukarıda yazılı şeraite uygun ol· 
duldan 5ehadetname ve tasdikname
lerle tevsik edecek taliplerin 9 Hazi· 
l'an 938 günU akşamına kadar tstan
hulda Bahçekapıda Piyango Genel di· 
l'ektörmğil muamelftt sen1sine mU
l'a.ca.a.tta bulunmaları • 

' I 

·. 

1 

lti!~Prl~e kumaştan çok gürel bir i. ~ 
~ k 1 elbıscsi. Yalnız, bolero şeklinde- 1 
~ bl(ız, ve 18 santim yüksekli. 
b~ kuşağın vücutta zarif dura • 'f!tSi için bu elbiseyi giyen kadının 
tıı.. boylu ve ince belli olması şart-

HABER - ~lieam po1ta11 

1~-~-~~~I 
Memlekette 
lise ihtiyacı 

Bugün 39 dan fazla resmi lisemiz bulunmamasına 
en büg ük amil 

Dünkü gazetelerin .. 

muallim adedinin azlığıdır 
birinde şöyle bir şi- ~,,,..-------~"".'41ii~~ 

Bugünkü ihtiyaca 
göre bütün memle
kette resmi liselerin 
adedi yüzler rak-amı 
nı çoktan a~ş ol 
ması icap ederken, 
bugün elimizde an -
cak 39 resmt lise -
den fazla bulunma
masına en büyük 
funil; işte bu mual
lim buhranıdır .• 
Son günlerde yap1 
lan bir kanunla, lise 
lerde meccant oku
yan talebelerin yük 
sek muallim mek -
teplerine girmek 
mecburiyetine ta • 

k~yet mektubu gör 
düm: 
KONYADA OR
T Aı\ilEKTEP iH
TiYACA KAFt 
GELMİYOR 
Konyalı bir karii ~ 
mizden aldığımız 

mektupta deniliyor 
ki: "Konyada bin 
talebesi olan bir et• 
kek 01tamektebi 
vardır. Bu mekte
bin Konyaya yaptı 
tı biiyük hizmeti, 
bin talebesi oluşu 

kadar hiçbir madde 
izah ve ispat ede -
mez. Yalnız bu bin 
talebeli mektep el· 

Dershanrae çalışan bir talebe grut>u 
bi tutulmaları, mu
allim ihtİyacmı kar 
şılamak için, çok 

verişli bir binadan mahmmdur. Konya 
ilkmekteplerinin yetiştirdili yüzlerce yav 
ru daima buraya başvuruyor. Onümiiz
deki okuma yılında bu ortamektebin da
ha çok talebı almağa mecbur kalacalı 
muhakkaktır. Fakat bu talebe nasıl ve 
rede barındırılacak. Bıı, şimdiden üzerin
de durulacak ehemmiyetli bir yurt mese 
lesidir. Azami yirmi bin liralık yardım, 
bu binayı, Konya ilkmekteplerin4en ye
tişecek yavruları istiap eyliyecek bir ha
le getirecektir. Filhakika Maarif ııekd 
/etinin alôkasile b11 mektepde üç yıldan
beri tamirat ve ilOveler yofnlmoktadır. 
Fakat kafi miktarda tahsisata kavu.şula
mad1lı için bUTası, bir türlü ihtiyacı kar
Ş1lıyacak bir bina haline gelemiyor. Kon
ya için lıakikatcn rok mühim olan bıı ih
tiyaç, eğer şimdiden gözönünı alınarak 
14zım gelen tedbirler ittihaz olunacak 
olursa tahsil j•ılı başlar başlamaz karşı

laşılacak olan engel ortadan kalkacak ve 

tarzda geri kalmış olan maarif işlerimizi 
ıslah etmek için, cumhuriyet hükQmeti 
bu memleketin idaresini eline aldtğı 
gündenberi büyük fedakarlıklar yaparak 
çalıştı. 15 senede kırk elli senede basarıl
ması imkansız işler gördü. Memlekette 
cahaletle, büyük mücadelelere girişildi. 

Ve bugün Türkiyede okumanın faydası, 
cahaletin kötülüğünü anlamamış tek 
vatandaş kalmadı. 

yerinde yapılmı~ bir İ§ olmuştur. 
Maarif işlerinden anhyanlann hesap

larına göre, memleketin lise ihtiyacını 

tamamen karşılamak için, lise hocası 

kadrosunu, dört, beş bin rakamlarına çx
karmak lD.zırndır ve bu hocaların da hep 
sinin tam evsafının lise hocaları olması 
birçok noktalardan lüzumludur. Yani 
hakiki lise hocaları yetiştikçe, bu yardım 

cı muallim heyeti kadrosunu kısmak ve 
hattft yavaş yavaş tamamen ortadan kal
dırmak icap edecektirr. 

Yeni harf inkılabı, okuma yazma bi
lenlerin adedini birdenbire yüzde 80, 
yüzde 90 nisbctinde arttırdı. İşte bu avziyete göre memleketteki lise 

ihtiyacının ortadan kalkması için bir 
zaman daha beklememiz zaruridir ve bu 
bir hamlede başanlması imldUısrz bir 
müşkilldür. 

llk mekteplerin sayısı herg(ln dev adım 
larilc yürüyor. Okuyan ve okumak isti
yenlerin adedi bu kadar çoğalınca, eski 
kültür kadrosunun, i~ gayri kafi gelece
ği tabitydi. Yalnız bir nokta var ki, maarif veMleti 

bunu pekala bir ham1ede başatmalıdır. Bir hoca, bilhassa pir lise hocası ~·etiş.. 
tinne'k çok müŞkülleşti ve zamana ihti
yaç gösteriyordu. Bunun için kadroya 
birço'c yardımcı hocalar, muallim mu
avinleri alındı .. 

Yukarıdaki şikayet mektubunda bah· 
sedilen meselP... • 

Davar, eski ve gayri sıhhi binalardaki 
mektepler, terkedilıneli ve talebeler, ye
ni asrt binalarda ders okumalıdırlar. 

bı4 feyiz yuvası, mıiracaat eyliyen vatan 
ya11rularına karşı kapılarını kapatmıya

caktır . ., 
Cidden büyük bir memleket derdinden 

bahseden bu mektup bana kültür işleri
miz hakkında birçok noktalan hatırlat-
tı ... 

Osmanlı devletinin çok kötü idaresi 
yüzünden, kurunu vüstaya yakışacak bir 

Bugünkü lise hocaları kadrosu 2180 
hocadan mürekkeptir ki, bunların içinde 
ancak 614 ü tam lise hocası evsafını ha
izdir. !şte bir çok yardımcı unsurlarla 
takviye edilmiş olm:ıcına rağmen mem
lekette elfuı, lise hocalığı buhranı halle
dilmiş sayılamaz. Bundan dolayıdır ki, 
maarif vekaJ.eti birçok vilayetlerde, lise 
açamamış bulunuyor. 

Bu yalnız paraya dayandığı için, her 
işte bütün maddi engelleri daima orta

dan kaldıran hüktlmetin, mektep binaları 

işini de pek yakın bir istikbalde kökün
den halledece~ne şimdiden inanmamız 
icap f'Cer. 

HABERCi 

ILavıreınıs'Dın evn mQze 
oOuyoır 

V AŞA YIŞI dillerde bir masal olarak dolaşmış olan 
Lavrens'in ölUmünden sonra bir müzesi olacaktır. 

Meşhur İngiliz casususnun lngiltereye döndUğU gün
den bir motosiklet kazasında öldüğU güne kadar yaşadığı 
miitevazı ev, halka açılacaktır. Lavrens'i sevenler, hatıra. 
larmı okuyanlar haftada Uç gün, albayın oturduğu sade 
ve karanlık odayı, bayatı maceralarla geçen adamın sü.kft. 
net ve unutma aradığı çiçeklerle, ağaçlarlla dolu bahçeyi 
görebileceklerdir. 

Bu ev, üç odalıdır; evin bütün mobilyası uyumak için 
bir divan, çalışmak için bir masa, hulyaya dalmak '":için 
bir koltuktan ibarettir. 

Duvarları kağıt kaplı misafir odası tıpkı bir vapur ka
marasını andırır. Albayın çalıştığı odada bütün duvarlar 
raflarla doludur. Bu raflara Lavrensin binlerce cilt kitap
ları yerleştirilmiştir. Birinci kattaki bir odacıkta bir gra.. 
mofonla 500 plak vardır. Bu plaklar yalnız Vagnerin, 
Bethof en'in, Mozart'm eserlerinden ibaret gibidir. La\Tens 
akşam yemeğinden sonra arkadaşı ve katibi Pat Kmovles 
ile beraber bu odada oturur ye gramofon çalarmış. 

iC 
Kahve teDvesDırl1cdleırn 

kundura ~oyaso B UGGX~ _ka~ar kahve. telvesinin hiçbir işe yaramadığı 
zannedihrdı. Halbukı Almanyada kah\·e telvesinin 

çok ehemmiyetii bir madde olduğu meydana çıkarılmıştır. 
Tampelhot'da kahve telvesini iptidai madde olarak kul

lanan bir fabrika vardır. On kamyon, buraya hcrgün bütün 
Almanyada içilen kah\•elerin telvelerini taşrr. Bu fabrikad:ı 
kahve telvesinden. yağ, reçine ve kundura boyası çıkanhr. 
Bir taraftan da sabun ve sun't kolofan ismi verilen muhallil 
elde edilir. 

çnnoneır afyonda 
teselDI arıyorlar 

1 NG1LTEREDEK1 insa.ni teşekkilller, Şanghaya. sı
ğınmış binlerce Çinli ailenin yardımına kO§D'lak i. 

çin iane toplamaya. başlamışlardır. 
Fakat bu sefalet çok derindir. Toplanabilecek paranın 

bu i§e yeti§miyeceği muhakkak gibidir. 
Londraya gelen haberlere göre Şanghayda yerleşmiş, 

aç, susuz, ve çıplak binlerce insan sefaletlerini unutmak 
için afyon çeJanekten başka çare bulamamışlardır. 1938 
yılmm ilk dört ayı içersinde Şanghay af yon ticareti işi
dilmemiş bir miktara yUkselmiş, ayda 100.000 ingiliz lira.. 
sı kıymetinde afyon aatılmıştir. .. 

ADtına hücum 
A VUSTRALYADAN, Cenubi Mikadan, İngiliz Gü. 

yanından gelen binlerce altm arayıcısı Saskaçva.n 
civarında keşfolunan yeni altın ocaklarına doğru yola çık. 
mak Uzere hazırlanıyorlar. Altın aramağa gidecek kafi
leler bu sefer yalnız hava yolunu takip edeceklerdir. Çün
kü altm bulunan yerlerin merkezi olan Esirler göllinün kı.. 
yılan altın arayıcıların toplandıkları yerlerden 1000 kilo
metre uzaktadır. Tabii ~rtla.r içersinde buradan Esirler 
gölil kıyılarına kadar gitmek için 50 gün seyahat etmek 
18.zmıdır. 

Altın aaryıcılarmı götürecek tayyarelerde ica.b edeni 
tadilat yapılmıştır. Tayyareler altın mmtakasma iki gün. 
de gidiyorlar. Orada inen arayıcılar altın bulunan saha. 
nm genişliğini ve ehemmiyetini tahmin ediyorlar. Netice 
menfi çıkarsa tekrar tayyareye biniyor ve daha uzaklara 
açılıyorlar. 

Bu altın madenlerinin keşfi çok mü§kül olmu~ ve çok 
masraf ihtiyar edilmiştir. Burada altın aramaya ilk te
şebbüs eden Ryan kardeşler, aramalarının neticesini 20 
milyon franga satmı§lardrr. 

s 

Şehirden röportajlar 

~©><eY D<Daırna 
!§> n ırD D k'\te lQ) D lr 
©~De yame~n 

Ne güzel manzaraydı o! 
Bir ilkmektebin, yalnız bir sınıfı, 

öğretmenleri bayanla gelmielcr, bir 
kır gazinosunun bol ağaçlı bahçesine 
yayılıvermişlerdi. Kahveci de amma 
hO§ adanımış hal Çocuklarm cavul 
cuvul bahçeye yayılışlarını ve hemen 
oradaki sandalye ve m:ısalara yapışıp 
kendi bildikleri gibi istedikleri yerle
re kurulurılarmı görünce hemen güler 
ylizle çrrakla.rrna seslendi: 

- Ko§Ull, çabuk çocuklara yardım 
edin! 

Derken çok ge~meden ellerdeki çı
kınlar, eepetler, çantalar, gaı.ctcden 

paketler ~ılmaya ve masalar:m üze
rine hem çocuklar, hem de garsonlar 
tarafından testi testi, sı;rahi suı ... hi, 
sular boş bardnkl&r yağmaya başladı. 
Öğretmen, kızlardan beşini kendi ma
sasına aldı, ötekiler de ikişier, üçer ..• 
Üçer, dörder ... Baı;ka. masalara yerleş 
tiler. Bilmem nedense okulda ayni sı
nıfta okuyan çocuklar burada masa
lara kızlar ayrı, oğlanlar ayrı olaralt 
kuruldular. Anlaşılan bunlar 1stan· 
bulun haylı uzak blr yerinden buraya 
gelmiş olmahlar ki yoll:ı.rda hayli yo-. 
rulmuş ve tam öğle zamanı olduğu i· 
çin hayli acıkmıştılar. 

Tesadilf e bakın ki ben de oradaki 
bir akasyanm altında ahçıdan ge
tirtmiş olduğum yemeği yiyordum\ 
Sağ tarafıma ve hemen yanı başıma 
kurulnıuş olan yuvarlak bir masanın 
etrafına da üç erkek çocuk sıralan 

mışlardı. 

Yavrular bana o kadar yakmdıla.r 
ki benim gözlerim ikide bir, onlann 
sofr.ı.lnrına. onların gözleri de ikide 
bir, benim soframa ilişiyordu. Önüm· 
de ve solwnda da kızlar vardı. Belki, 
beni orada bu çocu~larm yanı bar.;m· 
da yemek yerken gören bir yabancı 
beni de onların bir öğretmeni sanmış
tır. 

Kah\ e bahçesinde, önce, tek başt· 
ma yemekte olduğum bu öğle yemeği, 
biraz itıtabasız kaçarken şimdi böyle 
bir kaç düzine çocuk arasında öyle 
tatlılanmıştı ki ... 

Lakin, bir aralık gene iştahını ka
çar gibi oldu. Çünkü sağ ta.rafımda ve 
pek yanı başnndaki masayı ~evrele· 

mi§ olan üç erkek çocuğun ikide bir 
gözüme ilişen nevaleleri insanda işti
ha mı bırakırdı? 

Bir kaç dilim ekmek, suda pişmiş 

üç yumurta, bir iki dilimcik peynir ... 
Hepsi bu kadardı. Benim önümdeki 
sıcak yemek kaplarile bunlar ne ka· 
dar tezat teşkil ediyorlardı. 

Öteki ç:>cuklarm hele kızların sof· 
rnları kuru köfte, yaprak dolması, sö
vü5, çiroz, kutu sardalyası, börek, 
tUrlU hamur tatlıları gibi şeylerle do· 
luydu. 

Baza.o insanın yüreği sızlar mı, sız· 
lar! 

Bazan insamn ağlryacağı gelir mi'! 
gelir. 

Bazan insanın gözleri sulanır mı! 
sulanır! 

- Hay Allah mü.stahakıru vereydi 
de bugün buraya gelemez olaydım, 
hay benim şu yediklerim şu dakika
da. rebir, zıkkım olaydı! 

Derken bir de ne bakayım bayan 
öğretmen: 

- Cemal, Cemal! 
Diye bağırı:lı ve etrafını araf1l;ırdık· 

tan sonra benim yanı başımdaki ağa
cın kalın gövdesini kendisine siper 
:tlmış olan çocuğu görüp ona sordu: 

- Siz niçin oraya, kenara çekildi
niz bakayım? 

-Hiç .... şey... Öğretmen.4 
- Ne yiyorsunuz orada? 
- ....... . • 
Kadın öğretmen fazla bir fiCY söy-

lemeden başta kendisi olduğu halde 
bütün kızlar ayaklandılar ve herkes 
kendi nevalesindcn birer miktar ya,. 
kalayınca çatal çatal, tabak tabak ge
tirip Ccınal !le iki arkadaşının pek ya 
van kaçan masalarına yığdıkça. yığdı
lar. 

Utangaç Cemal ile iki arkadqı ar
tık, boyuna: 
- Yeter, yeter, bunlar bir.e ço'K, ge

tirmeyin artık! 
O. Ccmol K.AYOILI 
~Devamı 14 üncüde 



4500 voltluk eıektırlk cereyanııe 

Olen 
nasıl 

bir adam 
diriltildi ? 

Bir aJm iddia ediyor: 
Amerikan usullle elektrik Handalyeslne 
oturtularak idam edilen su~lu hakikatte 

ölmUş değlldlr ! 
87 yaıında bir ihtiyar... Fakat bu 

yaıa rağmen dimdik bir vücut, açık 
bir alın, samimi bakıılar ... 

Meıhur ilim profesör Arsorrval· 
den bahseden Fransız gazeteleri onu 
yukanki cümleyle anlatıyorlar. 

Profesör önümüzdeki Haziranın 7. 
inci günü hem 88 yaşına giriyor, hem 
de tıp akademisine giritinin 41 inci 
senesini dolduruyor. O gün profesö
rün ıerefine tıp akademisinde mera· 
sim yapılacak, akpm da aile doatlan 
arasm:ia 88 inci yıldönümü ıerefine 

yenilecek, içilecek ve sabaha kadar eğ· 
lenilecek., Profesör, Parla tıp akademi· 
sindeki merasime ittirak için Paristen 
450 kilometre uzaktaki sakin evinden 
çıkacak, kendi kullandığı otomobile 
atlıyacak ve hiç yorulmadan bu uzun 
yolu apcaktrr ... 

Yorulmamak zaten profesörün 87 
senelik çatııma hayatının düsturudur. 
Bu ihtiyar halinde fen ilemini hayret
lere dütürecek iddialar ortaya attıra· 

bilen kudreti de bu yorulmıyan azmin
de arc:ı:nabdır. 

Profesörün geçen hafta ortaya attı· 
ğı •~n iddia ise her tarafta büyük ala· 
ka uyandırmııtır. Bu iddia ıudur: "A
merikan usuliyle elektrik sandalyesine 
oturtularak idem eldilen suçlu hakikat· 
te ölmüı değildir 1,, 

va,ıyan ölillel" 

Prefesör iddiasını ıu suretle anlatı
yor ve isbata çalıııyor: 

.. _ JılUtenavlp cereyanlaT inan tl-
zerlnde ölüme benzer bir tesir göste· 
rir. Fakat ölmüı zannotunan adama 
derhaıl ıun'i teneffüs yapılırsa hayatın 
avdeti mümkündür. Yıldırım çarpmıı 
ve elektrikte ötmUt bir adama tıpla ıu
da boğulan bir insan gibi ıun't tenef· 
füs yapmak icap eder. 

lerine dair hatıralarını tatlı tatlı anla· 
tır. 

Profesör Arsonvat hayatta her k&tU 
vakayı nete ile karııhyan bir adamdır. 
Geçen ıene otomobiliyle bir gezinti 
yaparken mühim bir kaza geçirmişti. 

Otomobil timendüfer 31olu üzerindeki 
parmaklığa çarpımı ve bir çukura yu· 
varlanmııtı. Profesör yaralanmıı ve 
hastahaneye kaldıntmııtı. Kendisini 
haGtahanede ziyarete gelen dostlarına: 

- Bu kazanın iyi bir tarafı var', de
miıti, belediye dairesi otomobil yolu 
kenarındaki çukur elmanın kazalara 
sebebiyet verdiğini anhyacak ve yolu 
düzeltecek. 

Fransızlar profesörü çok severler. 
Yalnız; profesörün ölümüyle berı.ber 
Arsoval isminin söneceğinden müteea
airdirler. Çünkü profesörün çocuğu ot
mamıttJr. 

HABER - ~-"' poehan 

Göçmen evleri 
lzmlrde yeni kurulan 
kUyler tamamlandı 

tzmir, (Husuıi) - Viliyetimizde 
inta edilmekte olan göçmen evlerinin 
mühim bir kısımı bitmiıtir. Diğerleri 

de bir kaç güne kacl8C' ikmal edilecek· 
tir. Evler, göçmen köyleri teıkil et· 
mektedir. Evler tek Ye çift katlı olup 
her türlü konforu havidir. 

Bu mevsim için kiralanan Niztm 
vapuru Köstenceden ilk kafıle olarak 
1600 göçmen getirecektir. Mevsim için 
de memlekete getirilecek göçmenlerin 
sayısı 25 bindir. 

Vilayetimiz mıntakaaına iakin edil· 
mit olan göçmenler vaziyetlerinden 
çok memnundurlar. Bunlar hemen he· 
men tamamen müstahsil hale geçmiı 
bulunuycrlar. 

---o-

Oen,zll Maarif MDdll

r O şehrimize 
tayin edlldl 

Denizli, (Hususi) - Vilayet maırif 
müdürü Vaaıf Isıkan btanbul SUleyına· 

niye kız orta mektebi müdürlüğüne 

tayin eı:iilmit olduğundan bugün yeni 
vazifesine gitmek üzere Donizliden ay 
rılmııtır. Pek değerli bir maarif adamı 
olan Vasıf Iaıkan Denizlide kaldığı iki 
UÇ senelik müddet içinde kültür hare
ketlerini pek ileri götUrmüı ve vitiye· 
tin okuma flurumunu epeyce kuvvet
lendirmiıti. 

2 BAZ1RAN - 1938 

Sevahat N o tlan 

Uşak, daha verimli 
çahşmalar istiyor 

Kanalizasyon, yol, temizlik ve yarıda kalmış olan 
elektrik işleri halledilmelidir 

U şaT;ta ve mülhakatında yem yaptlan jcmd4rma ~rakol binalanndmr biri 
ve U~ 'be'lediye retsi Rba Topuz. •• 

Uıak, (Hususi) - Upkta, ticari 
mevkiinin liyık olduğu ehemmiyetle 
mütenasip bir iterleme göremediiimi 
bildinnittim. Bunun bathca sebeple
rinden biri belediye varidatının ulıiı 
dır. 

Upk belediyesinin bütçesi 97 bin 
liradan ibarettir. Şehirde 935 yılmda 
10 bin liraya bir fenni mezbaha yap
tınlmıı. ayni yılda 7 bin lira deierli 
bir arozoz mübayaa edilmittir. 937 yı
hnda ise belediye bankaanıdan iıtenen 
125 bin lirabk istikraz tqebbüıil ıona 
erdirilmit olup bu para ile muaaddak 
ıu projesinin tatbikine giritilmittir. 

Bugünkü belediye reisi Rıza Topcz 
geçen sene it batma gelmif, U ıak'ı da
ha mütekimil bir hale getirmeğe ça
lıtmıJtır. Geçen aenedenberi belediye
nin müterakim borçlarının yarısı öden· 

balhaısa itina etmektedir. Karakol da· 
hiliıde temizliie mllteallik . her fCY 
dilfilnülilmilftilr. Yatak kofuılan mü
kemmel demir karyolalarla tanzim e
dilmiıtir. Upkta ve havaliıinde aaayiı 
fevkallde iyidir. 

Aydında yeni tik okul 

blnaları yapıhyor 

mittir. Mütebaldainin tediyesi için ide 
Bilhassa lise, orta okul kadrolarını 

icap eden tedbirler alınmıttır. 

Aydın, (Husual) - llimizde iki ka· 
za ve Uç nahiye merkezinde yeni ilko
kul binalan yapıhmaktadır. Bunlardan 
Çine ve Karacasu ilçelerinde yapılan 

okullar huıuıt muhaıebe bütçesinden, 
Sultanhiur, Kuyucak ve Dalama ka· 
mun okullan da mahallt kay blltçele
rinden ayrılan tahsisat ve huıuıt milb.a 
aebeden yapılan yardımla inp edil
mektedir. 

ool~g~u~n~la~t:ıt~ma~k:.;v~e~kazJ:M:a~lar~da;.JCa~tı~m;e~k-~-:~~~~~~~~~~~~::i:'~~~:;~~i::~~~·~ ... ~ .. .-.~~ 
~ geliri ile memleket ihtiy":ını karşıla- ilk katları bitirilmiştir. 
bir enerji ile çalıtmıı olması kendisine 

bütün vilayet tarafından sempati beı· 

lenmesini temin etmiıti. Bu yüzflen
dir ki buraldan aynlıp büyük teesailrle 
karıılanmıı istasyonda batta vali Ek· 
rem Engör clmak Uzere bütün daire 
mUdiranı, belediye ve Halkavi batkan
ları, kazalar mümeşsileri, daimt encü
men üyeleri ve yüzlerce Denizlili dost
larile lise ve ilkokullar öğretmenleri 

hazır bulunarak kendisini hararetle 
uğurlamııtardır. 

mağa imkan yoktur.,, Bunun hakikat 938 mali yıhnda betonarme ve ilcin-
olup olmadığını kestirmek için daha ci kat inpatlarma devam olunac:aktJr. 
derin tetkikler tizımdır. Fakat ortada- Bunlardan bapa Aplı Nuilli il· 
ki vaziyet çok barizdir: Şehrin noksan kokul binaamm inp11na da Haziranda 
lan o kadar çoktur ki gözden kaçmau- baflanr..aktır. 
na imkan yok. Kanalizasyon, yol itle· Bu suretle 938 yılında ilimUde Uç 
ri, temizleme itleri, nltamam bulunan ilçe ve dört kamun yeni ve modenı 
elektirk işi batlı baıına ehemmiyetli ilkokul binalarına kavupcaktır. 
bir mesele halindedir. 938 yılında bir t.lk köylerde de okul 

Sonra belediye ''Paşa hanı,, denilen binalan inpatı baflanacaktır. 
bir binada .cturmaktadır. Yeni bir be-
lediye binaıı için es1ı:i belediye reisi 
ve ıimdiki Maraı mebusu Alieddin 

Ben Amerikan uıutiyle idam edilen 
adamlann ölmediklerini söylerken hiç 
te baksu: değilim. Son günlerdeki bir 
hadiıe tamamile haklı olduğumu ispat 
eder. Geçenlerde bir kaza oldu. Bir 
amelenin vUcudun•an 4500 voltluk bir 
elektrik cereyanı geçti (Bu miktar A· 
merikan idam makinelerinden geçen 

cereyanın Uç mislidir) bu amele iki da· 
kika bu cereyan altında kaldı (Ameri
ka:ı idam makinelerindeki saman da 
bu kadardır). Tabii yıldınmla vurul· 
mut gibi öldil. Hidiseden 40 dakika 
sonra bir doktor zavallı adama ıun'l 
teneffüs yaptı ve onu hayata iade etti. 

Yurtta gençllk hareketıerı 
tarDfından bir proje yaptınlımı, fakat 
maalesef hill tatbikata geçilememiıtir. 
Uşakta her ıeyden önce yaplmaaı i
cap eden itler araıında itte bu beledi· 
ye binası da vardır. 

Yurdda n 1 
KUçUk Haber•er ----------

AemirakaW• elektrikle idamdan 
sonra garip bir ihtiyat tedbirine bat 
vuruy~-rlar: ötümünU tesbit için mah
kQm üzerinde otopsi yapıyorlar. Suçlu 
yu öldüren elektrik cereyanı değil, o
peratörün bıçağıdır. 

Profesör Arsonval kimdir? 

Profesör Arsonval, arkadaıı Lövaı

ıor ile ilk motörlU arabayı icat eden 
adamdır. O; Bertölo, Pastör. KUrl, 
Şarl Rite gibi büyük ilimlert~ beraber 
yapımı ve çalıımıı bir adamdır. 

Prof eaör Anonval, meflıur tıp ilimi 
Klod Bernar'ın talebeıidir. Sonra 00-
casının it arkadaıı olmuı ve inam vU· 
cudu harareti üzerinde bocasile bera
ber çalgmıştır. 

Fakat profesör yalmz tıp sahası üze
rinde çahımakla kalmamıt. her ilim 
ıubesinde eıyn ayn uğratımt. bilhassa 
elektrik sahası profesörün en sevdiği 
ilim ıubesi olmuıtur. 

Profesör, malQm olan ilim ':ipine 
benziyen bir adam değildir. Çok aıh· 
hatli:lir, nikbindir, hayatı güzel görür, 
iyi yer, iyi içer. Sıfır eti ve eski prap 
kokulu sigaralar profesörün çok hoı· 
landıfr ıeylerdir. Profesör ayni zaman 
da iyl bir muhı.-rirdirde... Tatlı yuar 
ve yuılan dikkatle ckunur. Sohbeti 
:ırnlr verir. Eski :ıramanm mes,,ur ilim-

Upkta jandarma kumandanı yü.zba
tı Zahir Yaıann büyük gayretiyle vü· 
cut bulmuı olan güzel ve yeni bir ka
rakol binaaıru resimde görüyorsunuz. 
Köylerde de ayni tipte karakol binala· 
n inıasma muvafflık olan yü.zbap mer 
kezde ve müthakatta efradın sıhhatine 

Af yonda bir hırsızlık 

Afyon, (Huıusi) - Burada ıarip 

bir hırsızlık olmut, fakat çok geçme
den paralar zabıtanın eline ıeçmiıtir. 

Hıruzın aıırdığı para (1089) llrar 
dı. Ayrıca beı zinet altını, bir alyanı, 
iki tane gilmilı bilezik de çalınan pa
ra meyanında bulunuyordu. 

Hırsızın .tı tsmaildir. 18-20 yatla· 
nndadır. Burada kasaplık yapan Sa· 
lih ve kardefi Mehmedin dükklnında 
çırak clarak çalı11yordu. 

Para vb altınlar dükkinda çekmece 
içindeydi. İsmail, dükklnr ya1nu bul
dutu bir ıınlda onlan almq ve otur
duğu eve götilrerek tavan arama aak-
tamııtır. 

Paraların qınldıiı öğrenilince sabi· 
taya haber verllmiı, tımail zabıtaya 

l getirildiii urada kasap Salih ve kar
defi müdahale etmitler, çıraklarından 

: emin olduklarmı 18yleınlf1erdi. Fakat 
19 Mayıs gençlik bayramı yurdun her tarafında bUyUk tezc-~Orlerle kutlulan· 1 zabıta iti tahmin etmiı ve hınınn ta· 

mıştır. Yukarıda Zonguldakta gençlik bayramında yap lan resmi geçidi görü-ı mailden bafka kimse olmadıiznı tee-
yoraunuz. Apğıdaki resim de Mardinde bayrama ittirak eden genç Jazlacdan &it eylenıfttir. 
bfr ıntP ,ariltmektedir. famai1 suçunu itiraf etmiştir. 

• Konyanm Cihanbeyli kuası halkJ 
937 mali yılı içinde hava kurumun• 
200 bin kilo buğday, 30 bin kilo at• 
pa, 1550 koyun, 1000 deri, 400 ur• 
fitre parası yardmıda bulunınqlardJI'• 

• Konya mmta.kasmda ııfırlard' 
.. Yam kara" denile nbir hastalık~
m11 ve ili rtatbikma başlanml§tır. 

"' Konya belediyesi Alleddin tepe " 
sinin düz kısmında muntazam bir •'f"' 
bir bahçesi,, tesisine bqlamııtır. !Jlıl 
çede bir de btlytlk havuz yapılmaJdr 
dır. 

•A.qehlrde, aehir dahilindeki~ 
klıılarda on lld tenekeden ful& pi .ı 
benzin bulundurulması yasak edila* 
tir. .-

• İzmir elektrik ve tramvay ~.-ıı.-
teaiaat ve fabrikalarmm tetkik e"."..i,, 
meaine karar verilmit ve nafi& .,...... 
leti lzmire iki makine mUhendial ,.,,, 

dermiştir. ~ 
• Edernede bllyU~eaerler, ~ .::....& 

lan ve yeniçeri Bikke ve rilt~ 
gösteren 91yayı içinde topla~.,!: 
re bir açık mtıze kurulmuJ k~-

tmlımtbr. -~ 
• Kutamonu clvarmda ~ 

mevklinde bulunan klSmtlr ~ 
maden arama enatiıustı ~ 
gönderilen bir heyet tetkikat ~ 
ya 1'qlamqtır. Heyet madeldJI 
giııliflnl teablt edecektir. -' 

• Balıkelir ziraat mil~ 
kGyll lçtne alan uıua ~.
pek ziyade çotal&ll ve JdSy ha~ 
rma htıcum eden ayılarla m~..ıııl 
ba1tarn11 ve k&ylWer parti pird 
manda "" erlnnt9'1ı"1rr. 

-
line 
deni 

-



~dır yaırııUoşOık 

Mariyils o sıralarda bir posta va. 
l>urunun süvarisiydi. Bir sa-hah gemi
Yi dolaşırken kabinelerden birindekf 
l'olcunun ölmüş olduğunu g8rdU. 

- Zavallı, Qiye söylendi. İyi bir L 

damdı, hem de hemşeriydi. 
Fakat acımak neye yarardı? Has • 

talık olm...ması için ölüyU denize at
llıak lazımdı. Nöbetçi zabitini çağır
dı: 

- 17 numaralı kabinenin yolcusu 
Olan Marsilyah ölmUş. Cesedini şimdi 
denize atınız. 

Ertesi sabah süvari gene gemiyi 
dolaşırken 17 numaradaki ölti.nün yer. 
U yerinde durduğunu görmesin mi 1 
llemcn dışarıya fırlayıp bir gün ev-
11elki nöbetçi zabitini azarladı: 

- Ölüyü neden denize atmadınız? 
- Attık efendim. Dün emriniz üze. 

19 numaralı kabinedeki yolcuyu 
denize attık. 

Mariyils telftşlandı: 
- Ne diyorsun? Behey budala! 19 

llUmaradaki yolcunun diri olduğunu 
farketmedin mi? 

- Etmez olur muyum efendim. EL 
liın, yolcu da söyledi ama, mallım ya 
~arsilyahlar yalancı olurlar. Görünü
ee ve yolcunun sözlerine inanmadım. 

ZORLA GVZELLIK 

- Aile reisi benim, emir vtrntek bana 
~ ... Bu pazar eğleneceği: dedim, mu

kkak eğleneceğiz! 

,...__,_~JI 
~; lt'lQt veya /teman dururlttn nt diyt 

0"° falmağa htvru ederler bilmem ki? 

B~nzey işler 

Giden 
Dünya gözümde değil, bakmam boşa doluya; 

Bir kadını sevmi§tim, gitti Ana.doluya/ 

Yağmurdan kaçıyorken tutuklum ben dolııya, 

Bir kadını .çevmi/itim, aitti A nadôlııya! 

si e: 2 ~!~i~: ~fii mi, haata mı1 1 
Benim gibi dertli mi, kederli mi, yasta mı1 

1 
Bir kadını seum~tim, gitti Anadoluyal 

ŞAKACI 

Bwem Ankarada mı, Vand.a mı, SiVCJ8ta mı1 1 
•.----~-----.....-----...--------
~asut cnır ıFDesap M 

Kansı ölil.uoe ikinci defa olarak ev
lenml§, bu sefer kendisinden otuz yq 
genç bir kw almıgtı. Bu, tabii, mahal. 
lede dedikodu uyandırmadan uzak 
kalmadı. Yaşlı dama dm dostlarından 
biri bu dedikoduyu ona. yetiştirdi: 

- Herkes senden bahsediyor. Ken. 
dinden otuz yaş genç bir kadm almanı 
doğru bulmuyorlar. Filhakika aradaki 
fark pek fazla. 

Öteki gülerek cevab verdi: 
- Yok canım, fark o kadar fazla 

değil! Karıma bakınca yirmi yaş genç
leşiyorum. O da bana bakınca kendi
ni yirmi yaş daha ihtiyar hissediyor. 
Arada nekadar yaş farkı kaldığını 
artık sen hesab eti 

- Anne balıkyağı bugUn bana. pek 
fena gelmedL 

- Aferin çocuğum. 
- Galiba kaşık bula.mıyarak çatal. 

la içtiğim için öyle oldu! 

Sarhoş 

Burnunun ucunu göremlyecek ka • 
dar sarhoı,}tu, yoldan geçen birine hız. 
la çarptı. Adamcağızın canı yanmı§h, 
söylendi: 

- Dikkat etsenize! önUnüzU gör • 
milyor musunuz 1 

- Görmez olur muyum? Hem de 
biri iki görüyorum. 

Terzi -1$1~ tn son moda .. Öteki gilldU. Artık hiddeti geçmi§
tf. Alay olsun diye sordu: 

- Bu m3daya uymak için ba~sı: olmak 
mı lazım? 

- Öyleyse neden çarptın! 

- İkinizin arasından geçmek iste .. 

Polis - ll aydi orada durmayın. Bura
sı nraba tamirhanesi mi? 
Şoför - Tamir yapmıyoruz. Araba· 

nın altındaki ezdilimiz biri ... 
- Fransız karikatürü -

Taze taze g 
Lokantada mUştcrı garsona söylen. 

dl: 
- Bu nasıl Çerkestavuğu böy!e? 

dim, olmadı! 

Canba: kadı" - Eyvah! şimdi ne ya
pacalım? 

iNieye yaıraır ? 

.. tki yeni evli arasında: Ağza alınır eey değil. Halbuki on beş 
gUn evvel sizde yediğim çerkestavuğu 
çok güzeldi. 

Garson teklif etti: 
- isterseniz ondan getirelim! 

- Baba! D~an pkabilirsin. Gtltn tah
sildar değil! 

- Demek senin karın yemek pi§lr
meslnl biliyor ha? 

- Evet ama ben yiyemiyorum! 

HovaırdaDakl 
.Kohen, mektebini yeni bitiren oğlu

na bir bankada elli liraya iş bulmuş. 
tu. Delikanlı işe başladığının ilk ayı 
sonunda babasına 49 lira 90 kuruş g&
tirip teslim etti. Kohen eksikliğin far. 
kına varmakla beraber sesini çıkar • 
madı. İkinci ay nihayetinde delikanlı 
babasına 49 lira 80 kuruş verdi. Baba. 
et gene ses ~ıkarmndı. Fakat UçüncU 
ay nihayetinde oğlunun getirdiği pa
ranın 49 lira 65 kuru§tan ibaret oldu. 
ğunu görünce dayanamıyarak sordu: 

Do~um taırnınn 
Karısıyla beraber einemaya gider .. 

lerken otomobil kazası geçirmişlerdi. 
Polis merkezinde memur sordu: 

- Size çarpan otomobilin numa.ra-
8ma dikkat ettiniz mi bari? 

Erkek cevab verdi: 

- Evet efendim. Garib bir tesadilf: 
otomobilin numarası karımın doğdu. 
ğu tarihti. Bu sebcble unutmadım, 
yoksa heyecanla numarayı unutabilir
dim. 

Kadm teıaşıa mUdahale etti: 

l 
Tiyatroda aktör birdenbire tuli1ata 

ba.~hyarak seyircilere hitab etti: 
- Manasızlığm §a}ıeseri nedır bili. 

yor musunuz? 
Seyirciler bağrıştı: 

- Hayır. Söyleyin nedir? 
~ Aktör izah etti: 

' - Elli kuruş verip tiyatroya girdik
' ten sonra beş kuruşluk bir gazeteyi o. 

kumakl 
Aktörün kastettiği seyirci elindeki 

, gazeteyi hemen cebine koydu. . . 
1 ~ 

Şecaat 
eırze<dleırkeın 

T Otoıııobil sa.bibi, kendisinden İ§ iL 
· tıyen ~oföre sordu: 
, - Bundan evvelki patronunuzdan 
bir vesika getirme,:ıiz ıazmı. 

l ı - Hayhay efendim. Yalnız bir ay 
müsaadenizi rica edeceğim. 

J - Neden! 
- Eski patronum, son otomobil ka· 

zasındanberi hastanede. Bir aydan 
evvel çıkamaz! 

Çccul!<OlYlk 
KUçUk kızcağız · hüngür hüngür ağ. 

lıyordu. Annesi onu avutmak için: 
- Gel kızım, dedi. Bak tayyareler 

geçiyor. 
Çocuk tayyarelere baktı ve ağlama

sı geçti. Tayyareler gözden kaybolun. 
ca da evveı:ı biraz durakladı, sonra 
gene ağlamaya koyuldu. 

- Kıznn. Gene niye ağlıyorsun? 
Çocuk hıçkırıkları arasında cevab 

verdi: 
- Demin neye ağladığımı unuttum. 

Ollun icin ailİ.)'.orum ! 

SiNEMADA. 

- !lcfn on kuruştur bayım. 
- Çi/ti on beşe olmaz mı? 

( 

Garson - Bardaktakini yakalzj'tn7ıJ. 
yorsanız ben sizo balka bir sinek tuta
yım. 

bakalım kim oklu- - David, kimdir Allah aşkına bu - Şikayete ne lilzuın vnr? Zaten 
kaza pek ehemmiyetli değildi. 

- BüyüdUfjü zaman meyvasını toplamak için nwr. 
para yedirdiğin kadın? divcn kullanmak istemiyordum! 



1 Saç döküDme
i sn liil n ıru ö ınH\lı ını e 

' E .. l nasoD çgıceçBOBır? 

Hem şık, hem kullanışlı bir kaç 
Saçlar, bir hastalıktan sonra dökül

·meye başlıyabilirler. Tüoya· tutulan • 
lar çok defa hastalıktan kurtulunr:ı 

saçlarının döküldüğünü görürler ve 
çok ürkerler. Fakat hastalıktan son.. 
ra saç dökülmeleri muvakkat bir za. 
man içindir. Kısa bir zaman sonra 
saçlar kendiliğinden çıkmıya, gürkş· 
meye, sağlamlaşmaya başlar. 

Yar gel dl ... Bu mevsimde şık kadrnrn 
tek bir düşüncesi var: Ropları, tuva • 
Jetleri hem şık, hem de kullanışlı olma
lı .. Bunları ne suretle temin edecek? 

Üstte ve solda çok güzel, güzel oldu
ğu kı:dar da yeni bir rop görüyorsunuz4 
Bu rop herhangi kumaştan ve her han. 
gi bir renkte dikilebilir. Renk ve ku· 
maş için kadının zevkinden daha iyi bir 
ölçü olamaz. Robun etekte, yelpaze bi
çiminde gizli pilileri vardır. Bu, elbise
ye alelade bir etekten çok yüksek bir 
zarafet veriyor. Bel kısmında da bir 
pili içerisinde gizlenmiş tenter.eden bir 
kemerin ucu görünüyor. 

Muktesit ev kaıdnl<.'ırı bu kemer ye. 
rine ayni zarafette beyaz muslinden bir 
kemer koyabilirler. Robun yakası da 
tentene veya beyaz muslinden yapıla
lir. Geniş bir şapka bu roba çok uygun 
ldüşer. 

Bu elbiseyle işinize gidebileceğiniz 

gibi çaylara, basit toplantılara da gi
debilirsiniz. 

Ortadaki büyük resimde gördüğü

nüz, emprime Jerseden yapılmış bir 
ıoptur. Biçimi çok sadedir. Yalnız etek: 
kısmı biraz daha geniştir. Hasrr bir 
ppka bu roba çok yakışır. Bu elbiseye 
çok fazla kibar bir mana verebilmek te 
mümkündür: Roba ayni kumaştan bir 
kap ilavesi kafidir. 

Ustte ve sağdaki model, hafif ipekli. 
öen yapılır. Fakat bu her gün kullaml
mağa elverişli degildir. Ayni modeli 
her gün kullanmak isteyenler yünlü • 
den yapmalıdırlar. Bel tarafında arka • 
'dan bağlanan ayni kumaştan siyah bir 
kemer vardır. Korsaj da arkadan düğ. 
melenir. Korsajın kollan yarımdır. Alt
ta duran Boleronun kolları uzundur 
ve bileğe sımsıkı yapışır. 

Koyu renk elbise ve beyaz korsaj ile 
kırmızı ve beyaz ipek ko11dellilı bir ha
sır şapka çok iyi gider. Yazın fazla sr
cak günlerinde boleroyu çıkaırmak ta 
mümkündür. 

Dördüncü model bu senenin en be. 
ğenilen rengi olan deniz mavisi renkte 
bir kumaştan yapılmış hafif yazlık bir 
mantodur. Maamafih rengini değiştir
mek te mümkündür. Bcyun tarafında
ki eşarpa benziyen kısım bu mantoya 
çok crijinal ve fantezi bir manzara verir. 
Ön taraftan başlıyan bu eşarp arkada 
çapr()Zlanır ve yaka altına raptedilir. 
Mantonun altında kırmızı beyaz em
prime bir rop çok yakışır. 

B e y a z hasır ş a p k a, ko. 
yu mavi kemer, manto ile ayni renkte 
eldivenler, koyu kırmızı iskarpin bu 
mantonun tabii teferrüatıdır. 

/ 
I 
f 
I 

rop modeli 
Asıl ehemmiyet verilecek saç dö • 

külmcleri durup dunırken başlıyaıı 

dökülmelerdir. Her sabah tuvaletini 
yapan kadın tara~'1Illn dişleri arasın· 
da 30-40 saç telinin düştüğünü görür, 
günler geçtikçe tarağın dişlerinde ka
lan teller çoğalır. 

Halbuki kadınlar saçları yeni dö • 
külmeye başladığı vakit bunun kolaY· 
lıkla önilne geçebilirler. Bunun içırı 

yapılacak ilaç şudur: üç yumurta sa· 
rısı, 350 gram 70 derece alkol, ;;5 
gram hintyağı ... Evvela yumurta sa • 
rılarm hafifçe dövünüz, sonra bunll 
yavaş yavaş alkol içersine ilave edi· 
niz. Epeyce çalkayınız. Daha sonr:ı 

35 gram hindyağıru da içersine dökU.. 
nüz. Saçlarınızı tarayınız ve bir çiz. 
gi çiziniz. Fanil~ bir tamponu mah· 
lüle batırarak deri üz.erine sürünilZ• 
sonra yine tarakla birçok çizgiler <:İ

ziniz ve her çizgiyi bu mahliılle tam· 
I?Onlayıruz. Yalnız tamponu biraı 

kuvvetli olarak sürünüz ki baş derisi 
ilacı iyice içsin. Saçları bu halde hıra· 
kınız. 

~vnmnzn çnçek
ıerue süsuıvennırti'1 

Çiçeklerin ctı 

bol ve en güzel ol. 
duğu mevsimde• 
yiz. İşleri yüzün· 
den kırlardan, u .. 
~ak ,büyük şehir• 

!erde yaşamak 

mecburiyetinde o. 
lanlar tabiati bir parçacık evlerinde 
de yaşatabilirler. Size bugün en şık 

bir salona dahi yerleştirebilecek kadaı' 
güzel saksı örnekleri veriyoruz. 

!Alttaki r-tmdc ~nlngo:Jnnz örne 
marangoza yaptırınız. Alttaki parça 
kısmen dolap ve kısmen etajer olarak 
kullanılır. Bunun iki tarafına karşılıklı 
delinmiş iki tahta ilave ettirirsiniz. BıJ 
ldelikler, ince boyalı demir çubukla! 
sokmak için açılmıştır. Daha zarif ol· 
mooını isterseniz bu çubuklar yerir.e 
nikeHij yapılmış perde çubukları da kul• 
}anabilirsiniz. Saksıları da boyalı tene
keden yahut tahtadan kasalara korsıJ• 
nuz. Bu kasalar, yazımızın başınô• 
gördüğünüz iki maden parçasiyle çıl• 

buklara asılabilirler. 
Daha çiçek meraklısı olanlar bel• 

konmak üzere ikinci şekilde gösterile" 
~~.W·..ıltarzda bir çiçeklik yaptırabilrler. O~ 

kit apartımandan içeriye girerken gil• 
zel bir çiçek bahçesi manzarasivle kıt" 
şılaşmak)mkanı elde edilir1 l 

Pek f aqdalı bir nebat: 
Memleketimizin bol ve ucuz bir otu terinde taharrüşlere sebep olurlar. Bil- !ardaki lekeleri çıkarmak için de kul-

Hindiba .• 
var: Hindiba ... Biz buna ehemmyet bi. 
le vermeyiz .. Fakat hindiba bir çek i~
lere y<1rayaıı çok faydalı bir nebattır. 

Hindiba salatası, güzelliğini ve cil
dinin taravetini muhafaza etmek isti· 
yenlerin sofrasında kati'yyen eksik ol
mamalıdır. Çünkü bilhassa fazla et ye. 
yenlerin vücutl"rında ürat billurları 

toplanır. Böbrekler bunları ekseriyetle 
iyi süzemez, Bunlar cildin bir çok yer-

-<>--
ipekli elbiselerdeki 

kah ve lekeleri 
nasıl çıkarılır ? 

İpekli elbiselerdeki kahve lekelerini 
benzinle silmeye kalkmayınız. Hem le
ke çıkmaz, hem de benzin sarı bir iz 
bırakır. Bunlar eterle temizlenir. Ga. 
yet temiz bir bez parçası etere batırı
lır. Elbisenin lekeli yeri bu bezle uğu
lur. Sonra kurumaya bırakılır. Kuru. 
duğu halde leke çıkmamışsa üzerine 
Uç damla eter damlatılır. Bir fırça ile 
uğulur. Kurutulur, leke çıkmıştır. 

hassa ellerin derileri büzülmeğe, parça landır. Bunun için hindiba yaprakları: 

paraç kopmağa başlar. Hindiba salata- sulandırılmış sirke ruhunun içerisine 
sı üratlan eritir, bu hale mani olur. Bil- konur. 24 saat bırakılır. Sonra yaprak-· 
hassa vücudun derileri büzülüp kopma. lar çıkarılır. Tabak ve bardaklar sirke 
ğa başlamışsa o v"kit Hindibayı suda ruhu ile yıkanırsa tertemiz ve bembe. 
kaynatıp suyunu içmek çok faydalıdır. yaz olurlar. 

Hindiba suyu romatizma sancılan 

için de en iyi ilaçtır. 

Hindiba yaprakları fırında kurutu • 
lup toz haline getirildikten sonra kahve
ye kanştmlabilir. İçerisine az miktarda 
hindiba yaprağı tozu ilave edilmiş kah
ve uykuyu kaçırmaz, asabiyet vermez • 
Uykusuzluktan mustarip oları kahve 
tiryakileri bunu bir !defa tecrübe edecek 
olurlarsa çok memnun olacaklardır. 

Hindibanın meziyetleri bu kadar 
değildir. Kuru Hindiba yapı:aklarını va
zelin ile karıştırarak güzel bir pomat 
yapmak ta mümkündür. Bu pomat elle. 
re sürülerek yatılacak olursa ellerin cil 
di yumuşak ve beyaz kalır. Ev işleri gör 
mek yiizünden ellerde husule gelen 
lekeleri alır. 

'Hindiba yaprağı cam, porselen kap-

-o-
Ağız değişikliği 

Dana fııroliilda 
1,5 kilo yağlı dana etini ufak parça. 

lar halinde doğramalı. Eti toprak bir · 
tencere içerisine koymalı. !çerisine az 
miktarda sadeyağ, 250 gram ufak par
çalc.ıra bölünmüş mantar, bir kaşık do
lusu gayet ince kıyılmış maydanoz, tuz, 
biber ilave etmeli .. Üzerine iyice dö
vülmüş üç yumurta sarısını da dökme
li, tcprak tencereyi ters olarak bir ha. 
kır tencereye kapatmalı. !çerisine ten
cerenin yarısına gelinciye kadar su 
koymaılr .. Tencerenin kapağını kapama· 
lr. Kapağın kenarlarını hamurla sıva
malı. 2,5 saat, hafif yanan havagazi fı
nrunda veya hafif ateşte pişirmeli. 
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Şişman yıldız 
nDk <dlefaı IFll<al~ n D 

şçırkı söyler1ıiş? 
Mey Vesi, daha onüç qaşındayken, bir gece 

evlerinin penceresinden kaçmış; bir barda • 

1 
ı 

• Şaşa Gitri hem 
tanınmış bir aktör<lüı·. 
hem de tiyatro ıııüclli
l i.9 
' Bu sanatkl'ır Pariste 
ıon günlerde cevrilmc
Ae başlanan Şnnzelize 
filmine de iitirak ede
Cektir. Bu film hepsi 
Yıldız derecesine yilk
Belmiş 60 artistin oy. 
nadığı biiyük bir film 
Olacaktır. üstte, bu 
filınde baş kadın ro
lUnden birisini oynı
l'an Lizet Lan\'en'i sô
t üyorsunuz. 

• Önümüzdeki mev
afın seyredeceğimiz, ~il 
ıeı Fransız filmclerin
(!en birisi <le "Akdeniz 
telaş içinde,, olncaktır. 
Alttaki resim bu film· 
İlen bir snhnrYI 1111 .,ıe
tlyor. nıı sııhnrılr • 'a
~in Vo}cl'in ı::özlrrin
<Ie okunnn korku vr kO 
~lil( sıınolklir Jnn.1'Jo 

verilen baloya 
iştirak etmiş 

Bir Amerikan mecmuası ~ley Vest
in hatıralarını neşrediyor. Artistin ilk 
defa nasıl ııarkı söylediğini anlatan 
kısımlarını hulasa ediyoruz: 

"On üç yaşındaydım. Kardeşimle 
beraber, evimizden epeyce uzakta o. 
lan bir barda verilen baloya gitmeyi 
kararlaştırdık. Fakat evden nasıl çı. 
ks.caktık?. Bunu kolayca hallettik. 
llk çocuğun ve ilk hırsmn müracaat 
ettiği tarzı kullanacak, pencereden çı· 

kacaktık. Evde herkes yatmış, uyu -
muştu. Biz derhal pencereden fırla . 
dık, otobüse binecek paramız olmadı
ğı için karanlık, fakat kestirme sokak. 
l:\rdan doğru bara ... 

Bara geldik. Fakat sicim gibi ya . 
ğın yağmur yüzünden iyice ıslanmış· 
tık. Bu kıyafetle salona nasıl gire -
cektik. Işıklı salonun kapı aralığın. 

dan baktık. Orada herkes süslü, gülü
yor, eğleniyor, dans ediyor. Biz bura. 
da ne yapacaktık, dans etmek, ne be
nim, ne de kardeşimin elinden gelen 
bir işti. 

Kardeşimle biribirimize cesaret ve
r e vere içeriye girdik. Birdenbire giy. 
r i ihtiyari: " öp babanın elini., diye 
haykırdı. Bizim okulun öğretmeni ba
yan da baloda değil mi? 

Öğretmen baloda bereket versin SI. 

nıfta olduğu gibi sert ve çatık suratlı 
değildi. Bi7.i iyi karşıladı. Kendisine 
burada olduğumuzu anneme söyleme
mesini rica ettim. Bir şarkı söylersem 
bu iyiliği yapacağını vaadetti. 

Belki yirmi defa mendilimi terli yen 
parmaklarım arasında sıktım. Sonra 
salonun orta yerinde (Garbdan esen 
rüzgar) şarkısını söyledim. 
Dönüş ayni suretle oldu. O gece hiç 

kimse evden kaçtığımızın farkına var
madı. 

Halbuki ertesi gün bar direktörü 
babamı bulmuş ve gece macerayı an. 
}atmış, çok güzel şarkı söylediğimi i
lave etmiş. Babamdan haftada üç ge. 
ce bara gelip ~arkı söylemem için izin 
istemiş ... 

1 Bütün bunları bir hafta sonra ba • 
bamdan öğrendim. Babam yalnız bir 
noktayı benden gizlemişti : bu şarkı -
lan söylememe izin vermek için di . 
r ektörden her hafta 30 dolar aldığı-
nı ... 

İşte ilk ınuvaffakıyetm .. ,, , 

, .. ••••••--•._._... .. ..._ -""'* --~w 

.. ~ .. i ............ - ...... il s~~ ~a~de;~~--.......... _ .. ı:a:' 
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!: H anri Gara, Meg Lömonye ile bu isimde çok eğlenceli bir f ilin :: • .il 
=:=: çevirmiştir. Bu filmde Hanri Gara meşhur bir sinema aktörü rolünü oy-
U nuyor. Meg Lömonye bu aktöre aşıktır, fakat bir türlü yanına yaldac. n 
;ı ~ :.ı. i; mağa, dikkatini çckmeğe muvaffak olamıyor. Meşhur aktör doğduğu :.·ı 
ii vakjt bir köyde bir sütnine tarafından büyütüJmü~tü. Meg Lömonye :ı 

~.J. çiı·kin bir köylü laz kıyafetinde ve aktörün sütkardeşi sıfatiy le bir Ü 
:; gün san'atkann evine çıka gelir. Bu geliş lıiç kimseyi memnun etmiyor. :i 
:: Aktörün bir kaplan kadar kıskanç metresi bu çirkin köylü kızını bile kıs- H 
== :.:. kanıyor. Aktör, Meg Lömonyeye aldırış etmiyor. Genç kız ıevdig-i ada. 
;ı· i! 

1 
mın iç yüzünden iğreniyor. Ve eve girip çıkan iyi yürekli başka bir •• 

.i artistle alakadar oluyor. Konuşuyorlar. Bu delikanlı, Meg Lömonye'ye: i .. :~:·· 
:.:

i.·::.i ' 'Sen çirkinsin, konuşman kaba, fakat bütün bunlara rağmen iyi bir kız- ·'":.·=.·.· 

sın,, diyor. Evlenmcğe karar veriyorlar. Bir kır gezintisi esnasında köylü ... 
kız, takma Örgülü saçlannı, kocaman gözlüklerini atıyor. Olduğu gibiı :ı 

E~ resimdeki Meg Lömonye meydana çıkıyor. i! 
&.":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::==::::===:::::.-:::::::: :::::::J 

Lorel ve Hardi'ye 
yol göründü mü? 

Amerikalılar son filmlerini de 
beğenmezlerse sinemadan 

çekilmige mecbur kalacaklarmış 
Lorel ve Hardinin çevirecekleri filmle· 

ri rejisör Halkoş hazırlar. 
Haber verildiğine göre, bu reji~ör, 

memleketimizde halkın çok sevdiği bu 
iki komikle yeni mukaveleler yapmakta 
tereddüt ediyormuş .. Çünkü bu aktörle
rin muvaffak olması için çok uzun film
ler çevirmek lazım geliyor ve bu uzun 
filmler çok masraflı oluyormu5. Lorel ve 
Hardinin çevirdiği filmler Amerikada 
muvaffakıyet kazanamıyor; daha ziyade 
yabancı memleketlerde rağbet görüyor-

, muş .. 
Önümüzdeki sinema mevsiminde bu 

iki komiğin ''İsviçreli kadın .. ismindeki 
bir filmini göreceğiz. E~er bu film Lorel 
ile Hardinin en çok beğcnildi~ri \"e allaş· 
landığr Balkanlarda ve Fransada eski 
seneler gibi rağbet kazanacak olursa bu 

iki aktörle yeni mtıKaveleler yapılaca!{, 
aksi takdirde bu iki komiğin sinema ha
yatından çekilmesi lazım gelecektir. 

İstikballerinin mevzuu bahsolduğu bu 
sıralarda Hardi tatil günlerinin zevki i
çerisinde golf oynamakla meşguldiir. 

Lorel ise bir taraftan kansile kav~a edi
yor, diğer taraftan kendi stüdyosunun 
i~leri ile uğra~ıyor. O, kovboy filmleri 
çeviren bir stüdyo ile ortaktır. 

yıldızlar hangi spor
ları severler? 

Ceki I\'.oganm karısı güzel ok atar, 
Fred Aster mükemmel tenis oynar. 
Knrol Lombar Povleng şampiyonu ol. 
mnk ister (bu oyun Amerikada yeni 
çıkmış ve kısa zamanda çok yayılmış 
elle oynanan bir top oyunuciur.) ~el

son Edi H.ugbiye bayılır. Bu yıldız bu 
oyunu çok sever, fakat hiç muvaffak 
olamaz. Acemice vuruşları herkesi 
kahkahadan katıltır. 

İihlltl'ntn lnvnnılnkf 
!.nrnımtyct )>Otnn sint'-
ın -
b n nttlnckldıtcrl tnrn-

• Filiş Vels ilk defa olarak meşhur 

komik Lui ile beraber "Susunuz öğ -
retmen geliyor!,. filminde rol almış 

genç bir kızdır. Bu film daha yeni 
bitti ve önümüzdeki haziranda gösteri 
lccek. Fakat genç kız Honololodan bir 
mektup almıştır. Bu mektupta ~imdi. 

Niste ','Asi ~rnec;t,. fil~in'.n. il~ sahneleri çeçn'.lmcğe ha~lamıstır. " ye kadar hiçbir filmi beyaz perdede 
Bu fılm bır macera fılmıdır. l•akat sey ıedenlerı kahkahalarla güldürecek sahne- gösterilmiyen bu yıldıza "her yeni çe

lcri de boldur. Resimde bu sahnelerden birisi -'!örünüyor. Bu sahneyi ~evirenler~ virdiğiniz filmi gördükçe size karşı ndan ticftenilmlştir. 
i\rtür Döver ve Femandel'dir. haY.fanlığnn artı;:or11 deniyormuş! 
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YazM : Ş. Robcr Düma -9- Çeviren: F. K. 

Hemtn moios 'kletime atlaqıp 
süratle Strazbur~a qittim 

son 

- Raynba.rdın evrakını elde etmek 
benim ıçm mümkün ... Friburga gidin .. 
oe onları almaktan kolay bir şey ola. 
ma.z. 

- Bunu yapabilirseniz fevkalade 
bir şey olur ama, yapabilir misiniz? 

- Niçin yapamıyacakmışım? Me. 
sele işi süratle halledebilmekte, 
llayııhardın tevkifi şüyu bulmadan 
önce evrakı almak ıazım .. Bunun için 
ikı gün ikı gece bana bol bol kafi .. 

- Tehlikeli iş Rigel.. 
- Hayır. ihtiyar kadını bir yalan. 

la aldatırım. Raynhard tarafından 
gönderildiğimi, onun cmiryle bazı ev
rakı alıp götüreceğimi söylerim. Eğ • 
lenceli bir oyun yapmış oluruz. Gide. 
yim değil mi'! 

- Gidiniz. Muvaffak olursanız yüz.. 
başı Benua sizi fevkalli.de takdir ede. 
cektir. 

- Fikri siz verdiniz, takdir de size 
raci olmak icab eder. 

- Tehlikeyi ben değil siz göze alı
yorsunuz. Bu sebeble takdir edilecek 
olan da sizsiniz. Fakat ihtiyatlı ol • 
manızı tavsiye ederim Dikkatlli olun. 

- Merak etmeyin. Hiçbir tehlikeye 
maruz kalmadan ben bu işi becerece. 
ğım. Göroccksiniz. 

ı.11vaki işi becerdim. Fakat kokusu, 
benim aleyhime olmak ilzcre, sonra • 
dan çıktı. Neyse, lüzumsuz gevezelilı 
yapmıyayım; başıma geleceğini tah. 
min ettiğim şey mukadderse elden ne 
gelir? 

Hemen motosikletime atlayıp son 
sUratle Strazburga gittim. Oradan da 
hududu geçtim. Hiç bir Mdise olma
-Oı. Çünkü Fı-a~sız hudud muhafızları
~a da, Alman hudud muhafızlarına da 
gösterilmek üı.ere Paris ve Berlinden 
verilmi§ iki vesika gösteriyordum. 

Friburga gecclcyın v~sıl oldum. Ih. 
tlyar kadmuı oturduğu evin kapısını 
çaldım. Ses yok. Kapıyı kıracak gibi 
çaldım. İhtiyar kadının u~ kusu ağır 
olsa gerek ki, bir türlü duymuyordu. 
Nihayet gUç belli kapı aralıklandı. 

- Benim madam İzenbcrger. Ku • 
mandanın mutemed adamı Rigel. .. 
Kapıdan burnunu çıkardı. Korkak 

ve endişelı nazarlarla beni süzdU. 
- Sız misiniz M. Rigel... 
Bu ısaatte ne istfyorsnuz? Saat sa. 

babın ikisi .. I<umandan ne istiyor? 
- Bağırmayın madam. Komşuları 

uyandırmaya lüzum yok. Ne istediği
ni size anlatacağım. 

Motosikletimi duvara dayadım. A
yağımı ka.pı aralığına soktuktan son. 
ra muhavereye devam ettim: 

- Bırakınız içeri gireyim. Söyliye- ı 
ceğim şey mahrem ve hususidir. 

Nihayet içeri girdim ve masalımı 

anlattım. Kadm sordu: 
- Kumandandan bir kağıt getirdi. 

niz değil mi? Size evrakı teslim ede. 
bilmem için bir k~ğıt getirmiş olma
nız liı.zım. 

PHlnım alt üst olmuştu. Kumandan
dan bir kağıt getirmi§ olmam tabii 
mevzubahs değildi. İşi zorbalığa dqk • 
mekten başka çnre yoktu. 

Hemen yan odaya koşup telefonu ya 
kaladığım gibi çekerek te!ini kopar • 
dım. Kadın çığlık çığlık bağırıyordu. 
Üzerine atıldım. Ağzını elimle tıka. 
dım. Yanlış ve acemi manevra; az kal. 
dı istemeksizin katil oluyordum. Tak
ma. dişleri elimin altından gırtlağına 
doğru kaydı, kadın boğuluyordu. Yü
zü evvela kızardı, sonra mosmor oldu. 
Gözleri oyuklarından fırladı. Elimi 
çektım, artık bağırmaya cesaret ede. 
miyordu. Çünkü kulağına fısıldamış
tım: 

- Bağırırsan seni boğarım! 
Tirtir titriyordu. Sordum: 
- Kumandan Raynhardm e\Tak 

çantası nerede? Söyle. 

- Bilmiyorum. 
- Biliyorsun. Söylemezsen sevgili 

~irimin felaketine sebeb olacaksın. 
Onun ölümU mevzubahs, anlıyor mu. 
sun madam İzenbergcr. Allabaşkına 
söyle, çanta nerede? 

İhtiyar kadın inledi: 
- Kumandana yemin ettim; evra. 

kını nerede sakladığını kimseye söy
lemiyeceği me yemin ettim. Eğer onun 
yazısıyla. bana iki kelitueltk btr pusla 
getirmiş Olsaydıma söylerdim; fakat 
şimdi... 

- Dediğin ıki satırlık puslayı yaz. 
mnğa vakit var mıydı diye sormuyor. 
sun uz Hem size f az!a izahat vermeye 
mecbur değılim. Çabuk cevab ver: ev
rak çantası nerede? Ccvab ver, yoksa 
seni geberteceğim! 

Dudakları titriyor, ağzı açılıp k,Jipa. 
nıyordu. Bir dua mırıldandığı sanıla. 
bilirdi. lğretf dişleri, takır takır, 

korkusuna tempo tutuyordu. Çünkü 
sabrım tükendiği için ellerimi ihtiyar 
kadının gırtlağına doğru tehditk!r 
bir §ekilde uzatmış bulunuyordum. 

- Madam lzenberger, diye gayet 
sakin bir sesle tekrar söze başladım. 
Çantayı iki dakikaya kadar bana 
vermek niyetinde değil!eniz şimdiden 
duaya başlıyabilirsiniz. 

Evin nıevtai sessizliği içinde ve k&
rnn lı k dehlizdeki on beş mumluk e -

•ıııı.ıı ın~mrgınum lfI(!]'IIDD IW@{i)roJIJ ...... 

lektrık lAmbasmın sönük ışığı altında 
korkunç bir cellAd manzarası arzet • 
miş olmalıyım ki, ihtiyar kadın büs
bütün sapsarı kesilerek oturduğu is· 
kemleden aşağı kayıverdi. Kendi ken
dime: 

- Eyvah! dedim. Kadını fazla kor
kuttum. Öldüyse mahvoldum demek • 
tir. Evrakı alamadan beyhude yere 
katil oldum galiba! 

Bereket versin kadın ölmemişti. 

Yerden kaldırıp tekrar iskemlesine o. 
turttum. Ellerine vurdum, yüzUnU, 1 
boynunu uğuşturdur.ı ve nihayet beş 
dakika uğraştıktan sonra ayıltmağa 
muvaffak oldum. Sonra sol göz kapa
ğı oynadı. Dehşetle bana bakarak mı. 
rıldandı: 

- Ban:ı fenalık yapmayrnrz. 
- Korkmayın. Çanta nerede! 
- Göstereceğim. Peşimden gelin. 
Yeminini filan hP.p unutmu~tu za • 

vallı kadın. Ölmektense yemininden 
d3nmeyl tercih ediyordu. Kuzu gibi 
muti, bacaklım üzerinde titriyerek 
beni kendi yatak odasına götiırdü. O
radaki bir kıısanın zahmetle başına 

çömeldi. Kasayı açtı ve içinden çıkar
dığı çantayı titriyen elleriyle bana u. 
zattı. 

Of! nihayet çantayı ele gcçirmi~
tim. 

- Teşekkür ederim madam. GörU. 
yorsunuz ki ben hırsız değilim. Ka • 
sanızda birçok para ve esham olduğu
nu gördüğüm halde onlara el bile sür
müyorum. Size biraz sertçe muamele 
ettim ama, herhalde kusura bakmaz. 
sınız; ne yapalım, vazife... Çantn.Yl 
muhakkak almam ıazımdı. Bu kuman-
dan için hayat memat meselesiydi. 
Şimdi kasayı kapatabilirsiniz. 

Kasa kapanınca, kadına yatağına 

girip yatmasını söyledim. İtaat etti. 
Ben evden çıkar çıkmaz ortalığı aya. 
ğa kn.ldırncağından emin olduğum l • 
çin ihtiyat tedbirleri almayı da ihmal 
etmedim. Odanın bir kö~esinde buldu
ğum ytin ku~ağı ikiye ayırıp bununla 
kadının ayaklarını ve bileklerini bağ
ladım. 

- Çırpınmaya lUzum yok madam. 
Size fenalık yapmak niyetinde deği • 
!im. Kom8uları geceyurısından sonra 
uykularından uyandırmanızı doğru 

bulmadığım için b5yle yapıyorum. 

Kimseye bir rıey söylemiyeceğiniT.e ye
min edin: 

- Yemin ederim. Ne isterseniz ona 
yemin ederim. 

rı--~---P-: 

Yazan: Ma S. 

Kadehleri guııaılarken an/atlılar: 
Bir kuyumcu dükkanından 

bir kaç mücevher kaldıracaktık! 
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Yutkundu, söylemek istemedi, sonra: ı 
- Mademki mahkum olduk, cezayı 

aöyleqıekte bir mahzur yok l 
Diyerek anlatmağa başladı. 
PIRLANTA YUZUK TAŞLARI 
- Bakarada temizlenmiş, on parasız 

kalmıştım. Tam manasile Dıragon-

dum. Beyoğlunda Galavani sokağında 
·şimdi Kallavi sokağı- arabacı narnile 
maruf (F.) nin barlJut oynattığı kil· 
çük kahvede pis pis düşür.ı:.ip pinekler 
ken meslek arkadaşlanmdan (S.) ile 
(A. O.) geldi. İkisi birden: 

- Biz de seni arıyorduk. Bir iş var 
haydi kalk! .. Diyerek, kolumdan çekip 
kaldmhlar, 

Hep beraber sokağa çıktık. Balık

pazanndaki Şişeye gittik -Burası bir 
meyhanedir, rakıyı kAr almadan, fab
rikanın yüzdeliği ile satar. Yalnız me
ze parası alır. Akşam sabah ~.;ra dairesi 
gibi kalabalıktır. İğne atsan yere düş
mez· başladık içmeğe. 

l~adehleri yuvarlarken i§l anlattılar. 
Eski Vene.dik sokağının kö~esindelri 

kuyumcu dükkanından bir kaç mücev
her kaldırmağı - kaldırmak külhanbeyi 
argosunda çalmak manasına kullanı

lır- teklif ettiler. 
Plan tu idi. 
Dükkana hep berrıber gideceğiz, tıp

kı tuhafiyeci <!ı:.ikkanın.da yaptığımız gi 
bi, iki kişi dükkancıyı, çırağı falan mal 
çıkartarak oyalıyacak, me§ğul edecek· 
ler, ben de igliyeceğim. (iglemek: çal· 
mak argo) 

Vaziyet müsaid olursa, dilkklncıyı 
lafa tutan, beğendikleri saat, yüzük ta
p Ula. n..rı- ~hklar yapuı arka

daşlar da bazı ~eyler çalacaklardı. 
Arkadaşlar tuhafiyeci dükkanına hır

sızlığa beraber gittiğimlz adamlar oldu
ğu iç.in işi idare etmek noktasından kor
kuk•.;ak bir şey yoktu. Sonra, ikisi ele 
usta, kurnaz hırsulardandz. Kuyumcu 
dilkkıinlarında daima halkasız pırlanta 
}-•:.izük taıı çıkartıp .ıaurhk ederler, 
Pazarlık esnasında muhakkak bir iki 
taı kaldmrlardı. Dükkancı şüphelen. 

mesin diye de ufak bir ıey, sekiz on li
ralık bir kol dilğmes.i, bir saat falAnda 
alırlardı. 

Bu şekilde, hep beraber bir çok işler 
yaptık. Hiç piyastos olmadı. • Piyastos 
olmamak, yakalanmamak demektir. 
Argo-

Arkadaşlar dükkAna gitmişler, içeri 
girmi§ler, mal çıkartmıılar, hatt! yemle 
me olsun diye kilçUk bir ıey de almı~
lar, pazarlık sırasında tertibata dikkat 
etmi~ler, dükk!nda patronla tezgAh-

dardan başka kimse olmadığını anla
mışlardı. 

İki gün Sirtı aıra, ben de dükkanın 
karşısında durdum, hangi saatlerde ten 
ha, hangi saatler.de kalabalık olduğunu 
tesbit ettim. 

İŞ BAŞINDA! 

Ertesi günü, öğleden bir saat evvel, 
evveli (S.), on dakika &onra da ya· 
nımda (A. O.) olduğu halde ben ku
yumcu dükk!runa daldık. Biz gidince 
• c: kadar (S.) yüzük taşlarını çıkl\rtmı§ 
pazarlığa bile başlamıştı. Onu.-ıla tcz
gahdar meşgul oluyordu. 

Bizimle de patron meşğul olmağa bil§ 
ladı .. Yüzük tatlarını örı:imüze koydu. 
(A. O.) te.dkike baıladı. Çatlak olup 
olmamasına. dikkat ediyor, pertavsızla 
bakıyor, inceden inceye muayene edi
yordu. 

(S ... ) de çekişe çekişe pazarlık ya
pıyor, çok ustalıkla oyalıyordu tezgah. 
tan ..• 

Ben, arkada~rmm ince tetkiklerinden 
usanmış gibi bir tavır takmartık ya
nından aynldım. DUkkarun içinde ge -
zinmeğe başladım .. Bir ıey kaldırmaya 
müsait vaziyet yoktu. Biltiln saatler, 
yüzükler, şunlar, bunlar dolaplarda idi. 
Dolaplan, camek!nlan ıöylc bir yokla
dım. Felaket! Hepsi de kilitliydi. 

Yalnız, demirden yapılınıt dolap gt. 
bi bir ~ey dükkanın bir kenanıda du. 
ruyordu. 

Bunun da kilitli olduğu muhakkak • 
tr. Fa.k4't, bu pencerelere konulan de
mirler gibi parmaklıklı bir dolaptı. 

lf:Syıe yana~ elimi eokm&Jt tec:rll• 

besinde bulundum. Nafile 1 Elim girme
di. Bu parmaklıklı vitrinde öyle güzel 
ıeyler de vardı kl. Nasıl edip te, §Ura. 
dan bir ikl ıey kaldırayım diye bir ma
nita • kurnazlık dU§UnUrken, aklıma ce
bimdeki ökseler geldi. 

KUŞ öKSELERiYLE HIRSIZLIK! 

- Adctimdfr. Böyle kuyumcu dükkin -
larına işe gittiğim zaman yanınma dai. 
ma ökse bulundururum. Hani ıu bildi
ği:niz kuş tutmzı!t için kullanılan ökse
ler yok mi, işte onlardan .. 

Bir biçimine getirdim, ceketimin iç 
cebinden ökseyi çıkardım, cebime ya
pışmasın diye sardığım ktiğıdı çıkardım 
büktilm. Tekrar cebime koydum. Son
ra parmaklıklı vitrine yanaştım. Okseyi 
deliklerden birine daldırdım. Bir yilzü. 
ğün Ustüne btıstım, yapıotı, hemen çek· 
tim, çıkardım, yapııkan maddenin üs
tünden aldım, cebime attım. 

(Deııamı var) 

Jf.-.l•i2tE!J!m"' "91~-.~ıc-·l-!;111'1"'1•-·l Ol B A IL1Z'A iK ' , llE 
Ama benim tevekkülUm ancak yorgunluğumdan geliyor. He. 

nUz hayatı dtişünmiyccck kadar manastıra yaklaşmadım. 0-
zalga, ne olur ne olmaz diye, bana birkaç tavsiye mektubu ver
mişti; bunların biri de bir kitapçıya idi. Bu adam burada va.. 
tandaşlarımıza, Galınyani'.nin lngıllz'lerc ettiği hizmeti ediyor. 
Bana, saati Uç franktan, sekiz talebe buldu. Herbirine iki 
günde bir gidiyorum. yani günde dört saat okutup on iki frank 
kazanıyorum: benim ihtiyaçlarıma fazlasiyle yeter. Urraka 
buraya geldikten sonra ders'erimi ba.cıka bir lspanyola devredip 
adamcağızı bahtiyar etmiş olurum. 

.. . .... 

bir ot bitirmemecesine kavurup aydınlattığı çölleri bulu· 
yorum. Ben, inkıraz bulmuş bir ırkın mağrur evlldı, faydasıZ 
bir kuvvet, gayesiz bir aşk, ihtiyar bir delikanlı olarak ölüın 
deni'en son lütfu neredeysem orada, hiçbir yeri özlemiyerelc 
bekliyeceğim. Bu sisli gök altında, bütiln bu küller içinde biç 
bir kıvılcım alevi canlandrramıyacak. Isa'nm ki gibi benim de 
son sözüm: ''Tanrım! beni bıraktın, Tanrım!,, olabilir. Bu mUt.. 
hf § sözUn sırrını kimseler araştırmamış. 

Hillerin • Bertin sokağında, kiracılannm yemeğini de '\.'eren 
fıkara bir dul kadının evinde oturuyorum. Odam cenub tarafın
da, önünde küçük bir bahçe vnr. Hiçbir gUrilltU duyduğum 
olmuvor, hep ye<ıillik görüvorum. g-linde beş franktan fazla da 
ha.rcetmiyorum: hasılı Denis'in Korint'teki hayatını (1) sürü
yorum: bunun nekadar sakin ve saf zevkleri var, hayret eder. 
sin. 

Güne~in doğmasından saat ona kadar pencereme oturup 
bıı.hçede!d iki İspanyol nebatınıı., yasemin yığınları arasında 
yUksc>len katırtırnnğma bakarak tütünümü içiyor, kahvaltımı 
edıyorum. Yasemin ile katırtırnağı: lıeyaz zemin üzerine altın 
ııansı: damarlarında EndUlüs Arablarınm kanı bulunan bir 

adam bunu göı lir de titremez mi? So.nt onda yola dUzUlUp dör
de kadar derslerimi veriyorum. Dörtte eve döniip karnımı do
yuruyor, yatma vnktine kadar tütün içip kitab okuyorum. Ça. 
lışrna ile dUşUnme'Yi, yalnızlık ile dünyayı biribirine mezceden 
bu hayatı uzun zaman sUrebilirim. 

YUrU, var, ey Fernı.ndo. bahtiyar ol, unvammdan feragatte 
hiçbir gizli maksat yok: ne Bcc:ıincl Karolus <earl - Kenl gibi 
pişmanlık duyuyorum. ne de Napoleon gibi tekrar b~ geç. 
mek arzwıunu. Vasiyetnamemi yazdığımdanberi be§ gUn ve be§ 

Çt'vlreo: iNi u ıru O Batı 
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gece geçti, bu bana be§ asırlık gibi geliyor. Unvanlar, rt1tbeelr, 
mal ,mülk gözümde sanki hiç olmamış gibi. 

Mademki aramızdaki hail (2) artık kalktı, sana kalbimi a. 
çabilirim, sevgili kardeşim. Ağırbaşlılığın, ciddiyetin kalın 
z:rhı altında bu gönUl, kendini şefkat ve sadakatle vermek is
terdi; fakat hiçbir kadın bunu anlıyamndı, tfı. beşiğindeyken 

bana verilmiş olan kız bile. Siyasi hayata o kadar ateşle atıl
mamın sebebi işte buydu. Bit sevgilim olamadığı için !spa.n.. 
ya'ya gönUl verdim. lspanya da elimden kaçtı! 

Artık hiçbir şey değilim, demek ki artık o harab olmuş 
bcn'i uzun uzun gözden geçirip hayatın ona niçin geldiğini ve ne 
zaman gideceğini, dUnyanın en kibarca yeğit ırkmm baş fazi
letlerini, Afrikalı aşkını, ıııcak şlirlni son evladında niçin 
canlandırdığını; bu tohumun sert kabuğunu muhafaza edip bir 
sak vermemesi, şaşaadar bir kels Uzerlnden şarkın gUzel koku. 
!arını etrafa yaymaması doğru olup olmıyacağmı düşUnebiU

rim. Ben daha doğmndan ne suç is1emişim ki hiçbir gönUlde 
aşk uyandıramadım? Tti. doğduğum gUndenbert, nihayet arık 
bir kumsala düşmeğe mahkUm könhe bir enkazdan b~ka bir 
~ey değil miydim? ruhumda atalarımızm çöllerini, güneşin hiç 

Sen de ve Maria'da yaşamakla nekadar bahtiyar olduğuıntı 
tasavvur edebılirsin, Ferna.ndo! ben bundan so~a siz.e, eseri ile 
iftihar eden bir yaratıcı gururu ile bakaca.film. Biribirinizl se
vin ve daima sevin, beni kederlendirmeyin: sizin aranızda çıka
cak bir fırtına, sizden ziyade beni üzecektir. Annemiz, hadise
lerin bir gün ümidlerine hizmet edeceğini sezmi~ti. Bir anaJllll 
arzusu, belki kendisi ile Allah arasında aktedilmiş bir mukave
ledir. Zaten o, gayb ile temas edip istikbali görebilen sırrı atl" 
Jn.şılmaz insanlardan değil miydi? onun alnının kırışıkların~ 
.Felipe'nin mevkiinin de, mallarının da Fernando'ya geçınes 
istediğini kaç defa okumuştum! bunu kendisine söyleyince bS
na ilci damla gözyaşı ile cevab verir ve hem senin, hem peııi.ıtl 

"lS." olması l~r \ "len, takat yenilmez bir aşkın yalnız sana bag ıd 
dığı kalb!.nln yarn.larmı gösterirdi.Eminim ki siz nikalı gUnU 1' 
lisede başlarınızı eğdiğiniz gün onun şad ruhu da başların t· 
llzcrindc uçacaktır. Artık gelip Fe!ipe'nizi de okşıyacak ın~.8 
nız. Donya Klara? görüyorsunuz ya! o, sizin istem iye isteını) 
dizleri üzerine ittiğiniz kızı da sevgili oğlunuza veriyor. 

( nrl'(lml (l(fr} ~-
(1) Straguza kralı Genç Dcnis Mildddan evvel S44 ~ne 1ıO" 

de ilcinci defa tahtından indirilip Korin'e 8llrülmilştil,· orada 
oalılı· etmiş. d8-

(2) Yani kilçük Txırdc~in, hanedan rciri olan 'l:lüyil.k Tt-o.1' 
§e kulluk derece.rinde hünMt ııe itaat 1MObyri.yeti. 



Fenerbahçe klübün· 
den niçin çıkarıldım? 

Milli t:akımın ve Fenerbahçenin 
eski solaçı~ı 

Be.dri vaziyeti izah ediyor 
Bundcm bir müddet evvel, Fe. 

nerbahçenin ve milli tak"1mm 
eski sol açığı, di§ta.bibi. Bedri 
Hakkıdan, bu gün klübiln b!J§tn· 
da bulunan ba..."'ı idarecileri acı 
bir lisanla tenkid eden, fakat her 
satırında samimi bir klüb a§kı 
tebarüz ettiren bir mektup al • 
mı~ ı.ıe bu mcktıWı' gazetemizde 
noşretmiştik. 

Gerek faal, gerek gayrifaal, 
bütün spor hayatında r~k temiz, 
çok dürüst ve açık sözlil merd 
bir insan, iyi ve lıakfüi bir klilp-

~il olarak tanınan Bedri, teessürle 
öğreniyoruz ki Fencrbahçeyi is
tedikleri gibi idare etmek yolu. 
nu tutan bazı kimselerin teşviki
'le kliibden tard.cdilmek gibi çok 
ağır bir cezaya çarptınlmı§f ır ..• 

Bedrinin Fe>ıcrbahçeyo o ka. 
dar çol• ve samimi hislerle yapıl
mı§ hizmetleri vcırdır ki, onun 
bazı şahıslar alcy1ıi1ulc bir mel:. 
tup ncsrctmiş olması. ı.ıclct'ld bir 
ka.1,n/uzt olarak bile tclôklı."i edile-

bilse • 1..-i bizce 11aziyet kat'iy· 
yeıı böyle dey!lilir • samirniyr

tindcıı kat'iyyen şüphe cdilcmi
yeccl~ bir sporcıı ve klUbcii ol.an 
Bedri için böyle bir ecza, yani 
spor hayatında bir nevi idam 
nıa1ıkünıiyeti vermek hem insaf. 
sızlık, hem de manasızlık olur. 

Bu mevzu. üzerinde sl5ylenccek 

söz daha pek çok olmakla bera
ber biz sözü Bedriye bırakıyoruz. 
Kendisinden aldığım'IZ mektup 
aynen şöyledir: 

FEL 1ERBAHÇE SPOR KLÜBÜN
DEN N1ÇIN ÇIKARILDIM: 

Bay Şükrii. Saracoğlwıuıı dikkttt 
nazarına: 

Fenerbahçeden kaydımın silindiği 

etrafa adamakıllı yayıldı. na işin ma. 
nası yolunda, beni iyice tanıyamıyan.. 
lar, vakanın iç yüzünü bilemiycnlcr 
arasında, haysiyetimi bozacak, meç
hul ve çirkin bir şüphenin bir an ol. 
sun uyanmasını istemem. Bundan do
layı on beş senedir büyük bir titizlik 
ile muhafaza ettiğim sporculuk ahlak 
ve şerefimi korumak lüzumile - bu. 
gün için Fcnerbahçenin mukadderatL 
n.ı ellerinde tutan bir zümrenin reyi -
ile • neden dolayı klübden çıkarıldığı· 
ını izaha mecburum: 

Ben Fenerbahçe spor klübünde na
mussuzluk yapmadım! ... Para çalma
dım! ... Dolandırıcılık, hırsızlık etme. 
dim! •. Klübü tutu§turup yakmadım! .. 
Onun bunun ailesine taarruz etme
dinı ! .. Dalkavukluk peşinde koşma
dım! .. Zira ancak bu şekilde iğrenç 
Wz karası olanlar klüpten çı.kartıla. 
bilir. Benim çok şükUr böyle hiç bir 
lnUstekreh halim yoktur. Benim sa • 
dece, yalnız kabahatlerim şunlardır: 

Küçücük yaşımdan itibaren sarı la
civerde canını feda edercesine, hiçbir 
~addi istifade gözetmeksizin coşkun ı 
bır sevgiyle bağlı olmaklığım. Yüzler. 
ce nıaçlarmda bütün gayretimle, can
la b8.§la didinip kan ter içinde 
Çalı§maklığım ... Fenerbahçe uğrunda 
bacağımı kırnıakhğım ve nihayet bu 
taşkın klilp muhabbetimle kendimden 
teçerek bozuk gördüğüm, Fenerbah • 
tenin selameti için tehlikeli bulduğum 
~01.lnrı, hareketleri, idare tarzlarını 
•Çtırnaıarda mertçe, açıkça lcnkid et. 
ttlekliğim. 

1 l!:n son suçum ise, (sırf) içtima • 
t~rda nıahut zümre tarafından söyle
t 1hlediğimden, susturulduğumdan do. 
lta"Yl Çarnncar kendilerine ait bir tcn
~t Yazımı~ Haber sütunlannda çık· 

ış olırıasıdır. 
h l!u zUmre beni klüpten bu şekilde 
~ aksız yere, nizamsız bir ı:;ekilde çı-
1_<lt"tab1Imek cesaret ve salfıhiyetini 
"'endiı erinde bulduklarından ve bun • 

Gedriniıı son rc:ııfrnleritıdeıı 1Jiri 

da da muvaffak olduklarından dolayı 
bilmiyerek benim bu işlerde yerden 
göke kadar haklı olduğumu kendileri 
ispat etmiş oldular. 

Bu zümre (yani Fenerbahçe heyeti 
idaresi ve bir kısım müessis azalar) 
bütün bunlar bence (tek bir kişi) <lir. 
Ve ancak muhtelif scbcblcrle bu (tek 
kişi) nin nüfuzu altına girmiş bulu. 
nan pek yakınları ve taraftarlarıdır:· 

Kendi hcsaplarınna beni Fenerbah
çeli addetmiyebilirler. Lakin bu işle. 
rin pek yakında dtizeleceğini ve hak
kımın teslim edileceğini kuvvetle bili
yorum. O zaman sevgili klübüme tek. 
rar kavuşacağım .. 

Yoksa kalbimde sevgili klübüm Fe. 
nerbahçeye karşı beslemekte olduğum 
riyasız, menfaatsiz, samimi hakiki ve 
manevi tertemiz bağlılığı hiçbir kuv
vet benim elimden alamaz. 

Fenerbahçeııin ve milli takımın 

eski sol.açığı 
BEDRi 

Tanışvar 
Yarın Beşiktaşla 

karşılaşıyor 
Pazar günü Fenerbahçeye, szılı da 

Pcraya yenilen Romanyanın Tımşıvar 

futbolcularının Galatasaray kar§ılaşa. 

caklarını evvelce haber vermiştik. Mi
safir futbol takımının şehrimiroeki iki 
mağlUbiyeti dolayısiyle Gal'1tasaraylı

lar Tımşıvarla maç yapmaktan vaz 
geçmişlerdir. Bu vaziyet karşısrnda bu 
''meşhur,. Rumen takımının yarın Şe

ref sttıdında Beşiktaşın on biriyle karşı
laşması tekarrur etmiştir. 

Alman - Macar 
Hokey maçı 

beraberlikle bitti 
Almanya ve Macaristan milli hokey 

takımları arasındaki müsabaka Pazar 
günü Budapeştede büyük bir seyirci 
kalabaJığı önünde yapılmış ve çok he
yecanlı geçen bu karşılaşma golsüz o
larak ber<•bere bitmiştir. 

.... 
--0-

Beynelmilel tenis 
maçları 

İtalya • Fransa arasındaki Davis Tc 
nis maçlarının ilk günU Fransa 2/0 ga· 
Jip gelmiştir. , 

Petrag, Faroni 6 yi 6,2, 6,3, 1 
Destremo, kancpcl,i 3,6. 6,0, 6,2, l 

7,5, yenmiştir. 

Barutgücü bütün itham
ları reddediyor 

Ve gazetemize yolladığı mektup bir yılan 
hikayesi gibi uzayıp giden hadisenin son 

cevabını teşkil etmektedir 
19 ı~y11 ıünü, Barutgücü aa

hasmda, Barutgücü ile Demir. 
spor amsında yapılan ve yanda 
kalan maçtan sonra, hadisenin 
dedikodusu ne kadar uzayıp gitti, 
malumdur. 

Mektuplar, tavzihler, cevaplar, 
ve gene mektuplar biribirini takip 
edip gidiyor. 

Geçen gün ne§rettiğimiz bir 
mektuptan ıonra, yılan hikayeai 
gibi uzayan bu mevzua tekrar te
ma' ebnemeye niyet etmiştik. Fa
knt Banıtgücünden aldığımız bir 
mektup, bir nevi müdafaaname ol· 
duğuna göre, yalnız bu defaya 
ma!:ı,uı olmak üzere kararnruzx 
değiştirdik.. Ve Barutgücünün 
mektubunu neşrediyoruz. 

Evvelce de yazdığımız gibi bü· 
yük bir enerji ve ldüp azmiyle 
c;alı~tığını sevinerek, iftihar ede. 
rek gördüğümüz Güçlülerin mek· 
tuplarında yazdık.fan noktalann 
mühim bir kısmını haklı buldu
ğumuzu da burada ilave etmek 
isteriz .. 

Haber gazetesi yazı işleri müdürliiğiitıe: 
Güciimüz, gazete 8Ütunlarında müna

kaşayı hiç sevmiyen bir teşekkülken, 

mecburen bazı reva görülen muamele ve 
yazılar dolayı::ile cevap vermek zarure
tinde kalmıştır. 

Bakırköyde, henüz ikinci senesini id· 
rfilc etmek üzere teşekkül etmiş olan gü
rümüz, her nedense bazı kimseler tara· 
fından bir radyonun paraziti gıbi telakkı 
edilmektedir. Nitekim, bitaraf olduğunu 
söyliyen Muzaffer, Z. de bu kabil kim
sPJerdendir. Bakırköylillerden birçok 
lcimseler vardır ki, Yedikulcdeki Devlet 
ctemiryollarına ait fabrikada çalışmakta 
Ye dolayısile köyünün eski klüplerinden 
ayrılarak Demirspora girmektedirler. Bu 
yazıları yazan şahısta bu gibi bir Bakır
köylü oyuncu veyahut bizi radyo parazi 
ti gören bir §3.hsiyettir. 

Her iki klübün, maksadı teşekkülünü 
Bildiğini iddıa eden bu arkada~, maalesef 
Barıtgücünün maksadı teeşkkülünü bil
mediğini yazılarile itiraf etmektedir. 

Demirspor nizamnamesi iktızası, haki· 
kat.en inhisar halinde olan ve kendi men
suplarından başka hiçbir kimseyi teşek
külü içine sokmıyan bir birliktir. 
Barıtgücü ise. hükfunetçe musaddak 

nizamnamesi mucibince sporu yükselt
mek gayesile her Türke açık bir t~~ill 
olarak kurulmuştur. Nizannamemizden 1 
bihaber bu arkadaşın bu birinci bilgisiz- ! 
Jiğidir. Ve Barutgücü inhisarda değildir. 
Tekmil köy gençliği ve her Türk için a
çık bir spor yuvasıdır. 

Klübümüzün fut bol kolunu teşkil eden 
oyunculann bir kısmının teşkilat 

klüplerindcn olduğu bazı esami zikredile· 
rck yazılmıştır. Evet, bu arkadaşlann 

hepsi de bugün güçlüdür. Ve bu arkada~ 
lara ilaveten daha pek çok kimseler ken
di esas klüplerile alakalarını kesmişler· 

ve tekmil İstanbul gazeteleri ve spor mec 
mualarile ilan edilerek Barutgüclü olduk
larını ve istifalarının da spor kurumuna 
gönderildiklerini bildirmişlerdir. Bunla -
rm yekfınu 22 ye baliğ olmuştur. Ve bu 
arkadaşlardan pek çotrunun eski klüple
rinden beraeti zimmetleri alınmış ve muh 
t->..rem spor bölgesi başkanlığına da veril
miştir. Ve bu keyfiyet sayın gazetenizle 
de ilan edilmiş bir vaziyettir. Herhalde 
gücümüz sevilen bir teşekküldür ki gü
zide bir kısım oyuncular eski klüplerin
den alakalarını resmen keserek güce gir· 
mişler ve güdü olmakla müftehirdirler 
ve daima oyunlarına devam ederler. 

Bu Bakırköylü arkadaş dosyada mah
fuz resmi muamelelerimizi bilmediği için 
burada da yanlış gömüş ve düşünmüş ve 
maksadı teeşkkillümilze bihaber olduğu
nu itiraf etmiştir. Bu yazıları yazan ar
kadaşın artık bitaraf değil tam manasi
le taraf tar olduğunu is bat eden ikinci bir 
mesele de, Mkimiyetin diğer tarafta ol· 
r]uğunu zikretmesidir. Velev ki öyle ol
sun daha oyun bitmeden bu tarzda gali
biyeti bir tarafa göstermek tefeill etmek 
demektir. 

•• 
O gün sahamız tamamile halkevi em

rine verilmiş ve hiçbir güçlü hiçbir vazi
fe ile tavzif edilmemiştir. O gün oyun 
oynryan onbir güçlüden maada herkes 
seyirciden başka bir şey değildi. Çünkü 
Nlha tarnarnile halkevi memurlarına ter
kedilmişti. Bayrak alma me...~lesinin de 
ne tarzda cereyan ettiği ewelce muhte
rem gazetenize yazılmıştı. 

ikinci gol ofsaytten verilince pek tabii 
olarak oyun sertleşmişti. Ve bu bayrak 
vakası Demirspordan knTaildığım mü
bal~a ile yazdığı Demirsporlu ve hake
min ka)1nbiraderi Edipden sonra olmuş 
bir vaziyetti. Ve bu arkadaş kıvranma· 

mış O}'Un iktizası hafif bir sarsıntı geçir
miştir. 

Bugün sert oyun dahi futbol kaideleri 
dahilinde bir sistemdir. Nitekim İtalyan 
ı:;i~temi de böyledir. Futbol hiçbir zaman 
(müsaade eder misiniz topa ben de vu
rayım?) diye danışıklı görüşüklü oynan
maz. 

Haleti ruhiyemizi d~rbinin ters tarafı 
ile görmüş olan bu arkadaşa soruyorum. 
W1amıza gelen bir çok muhterem klüp
terden aşağıda bir kısmının ismini yaz
dığım bu güzel teşekküllerin hangisi uf ak 

Barutgüca birinci futbol takımt 

tef ektir. Şu vaziyetle bu arkadas sade 
~üce değil, güc.e gelip giden misafirlere 
de dil uzatmıştır. Gücümüz, iki sene için
de öyle klüplorle çarpışmıştır ki bu klüp 
terin pek çoğu bize ağabey mumaelcsi 
yapmış ve nadiren yenildiğimiz zaman
larda spor c.entilmenliğinin bir timsaii ol. 
mak üzere beraberce sohbetler edilmiş ve 
şölenler verilmiştir. Mesela: Yedek Su
bay okulu, Akınspor Kadıköy ve Şişli 
lıalkevleri, Galatasaray lisesi, Pera, Kur. 
tuluş. Davutpaşa. ve daha buna mümasil 
pek çok klüplerle oynanmış ve her birile 
centilmenc.e aynnılmıştır. Mağ!Qp oldu. 
~uz zamanlarda hiçbir Metise çıkma
mış ve sinirlenilmemiştir. Bilakis misafir .. 
)erimize Türke has olan misafirperverlik
ler gösterilmiştir. 

Muzaffer Z. gücümüzün Demirsporla 
Qç defa karşılaştığından bahsetmiştir. 
Doğrudur. Birinci karşılaşmada B takım 
lan mağ!Op edilmiş ve A takımları maçın 
da kendisinin itiraf ettiği gibi deh~tli 
ve f ırtmaJı havada rüzgarı lehlerine alan 
Demirsporlular ancak birinci haftaymm 
sonuna kadar iki bir ile vaziyeti kurtar
mışlardır. İkinci haftaymda, rüzgar güç
lüler lehine dönünce oyun fırtına bchane.. 
sile hakem tarafından tatil edilmiştir. 

İkinci maç, beş bir gücün galibiyetile 
hitam bulmuş üçüncQ karşılaşma ise ma
lOmunuz olduğu vaziyette kalmıştır. 
''Maç devam etseydi Demirspor muhak• 
kak galip gelecekti, ,diyen bu kcrametfu.. 
ruş arkadaşa soruyorum: (Böyle bir va
ad mi almıştı? yoksa rüyasında bir §eyler 
mi görmüş veya tefeül mü etmişti?). 

Bu arkadaş birtaraf olmadığını kendi 
ağzile o kadar açık olarak itiraf ediyoı: 
ki: oyunun bitmesine 38 dakika kaldığın 
dan bahsettiğimizi ve oyunun 53 dakika· 
oynanamıyacağmı bilmiyecek kadar biz.. 
leri cahil demiyeceğim beşikte süt emen 
çocuk addediyor. En uf ak bir çocuk da
hi bilir ki haf tayınlar 45 dakikadır. Dos.. 
yalarımızda mevcut ve gazetenize yazdı
ğınıız mektupta, 28 dakikadan bahsedil· 
mişken mürettıp hatası olarak sehven 38 
rakamında gücün ne sunutaksiri vardır. 
Ve bunu bir nimet telakki eden bu arka
daşın mal bulmuş mağribi gibi bunu ba .. 
ğıra bağıra yazması bitaraf olmadığına 
ve gücü parazit görenlerden olduğuna 
bizlerde ve efkfin umumiyede şüphe bı .. 
rakrnamıştır. 

Hiçbir klüple alakası olmadığını söyli~ 
yen bu arkadaş köyündeki otoriter biı: 
teşekkül için bu kadar uluorta ve biliı: 

bilmez yazı yazması §unu anlatıyor ki 
kendisi bitaraf değil kurulmuş bir saat 
zenbereği gibi işlemiş ve işletilmiştir. 

Aziz ve pek muhterem gazetenizin bu 
arkada5m şu mektubundan sonra altına 
ilfive ettiği teveccühkfir cümlelerinden 
bütün güçlüler çok haklı olarak kıvanç 

» -
Barutgiicii idare heyeti 
~ Dtvamı ti> üncüde 

• ı 
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B:ı.ştarafı 1 incide 
örfi idare ilan olunmuş, idareyi as
kerler ele almrşlardrr. 

Yaralı Türkleri Antakyadaki Fran· 
sız hastahanesi kabul etmemektedir. 

Fransız delegesi Garo tayyare ile 
Beyruta giderek Fransdnın Suriye 
fevkalade komiseri kont dö Martelle 

görüşüp talimat almış, akşam üstü 
tayynre dönmüştür. 

Vaziyet çok nazik bir safhaya gir
miştir. 

Yarnh Tiirklcri hastahaneye 
almı)~orlar 

Adana 1 (A.A.) - Hatayda \'Ukua 
gelen hadiselerde bigünah olarak ya
ralanan Türkleri, Frnnsızlann emrin

de bulunan Antakya hastahanesi ka
bul etmediğinden, yaralı Türkler 

Dörtyola gelmişlerdir. Bunlar Adalla 
memleket hastahanesine getirilerek 
teda~ altına almacaklardrr. 

Ankaraya gelen Hatay heyeti 
Ankara, 1 (Hususi) - Hataydaki 

faciaları bizzat hükumetimize anlat
mak i~in Eti Türklerden Abdülhnmi 
Hayyamın idn.rcsmde beş kişiden mü
rekkep bir heyet dün şehrimize gel
miştir. 

Heyet azası ~unlan söylemektedir
ler: 

- Hatay gn2.etelerinde yazılan ve 

Hataydan alınıp da Türk gazetelerin
de çıkan haberler, mübalağadan ta.· 
mamile uzaktır. Hatta Hatay gaute
leri oradaki Türk efk&rı uınumiyesini 
daha fazla tehyiç etmemek ve Fran
sızların takibatına uğramamak için 
hil.diselerin gayet az kısmını neşret
mektedirler. 

Orada bulunan Eti Türkleri, Sün· 
ni Türklerden sonra gelen en büytik 
ekseriyettir. Eti Türklerinin Türk lis
tesine kaydedilmek istediklerini 
Fransızlar anladığı zaman derhal te
la~a düştiiler ve Alevi adı altında bl~ 
teri başka ~umre addctmeğe başladı
lar. Rüşvet, dayak, tethiş. tehdit ve 
ölüm gibi her vasıtaya başvurdular. 

Polisler, milisler ve bizzat Fransız za
bitleri de bu hale iştirakten geri kal
madılar ve kalmıyorlar. 

lskendenmda bir kısım Eti Türk
leri de zorla Alevi yazıldılar. Türk 
listesine yazılan Aleviler memuriyet 
lcrindcn çıkarılmışlar, her türlü hak 
sızlığa ve garaza hedef olmuşlardır. 
Maamafih biltün bunlara rağmen ek
seriyet gene bizimdir. Biz buna iman 
ettik. 

Esa.Een orada.ki halkm kısmı aza.. 
mını Türkler teşkil eder. BütUn Ale
viler de Türk olduklarını anlamışlar
dır. Bunun delili bütUn ileri gelen A
levilerin isimlerini Türk listesine yaz 
dırmış olmalarıdır.,, 

Tay 
ka 

a e er vaslfasile 
ve çocukların 

i i protesto 
/Ja~iaraf ı 1 incide 

bardıman ederek ve mitralyöz ateıine 
tutarak hinlerce sivil halkı ve bu me
yanda kadın ve çocunklan öldürmekte 
ve yaralamaktadırlar. 

Çin hükumeti 28 mayıs l937'de mil
letler cemiyetinin a~ık şehirlerin bo:n
bar.dımarum resmen takbih ettiğini ha

tırlatmakta ve müdafaasız sivil Çin 
balkınm Japon tayytteleri tarafından 
katline nihayet vermek üzere seri ve 
m:iessir tedbirler almasını milletler 
cemiyetinden taleb etmektedir,., 

lagiltereye malumat verildi 
Londra, 2 (A.A.) - Çin sefiri Lord 

Halifaksa Japon tayayrelerinin Kanton 
Uıerine yaptıkları akınları protesto eden 
bir nota tevdi etmiştir. 

Avam kamarasında 
Londra, 2 (A.A.) - Avam kamarasın

<la Arthur Henderson, hariciye müsteşarı 
Butlere. Japon tayyarelerinin Kanton 

~ndeki sivil ahaliyi bombardrman et
meleri dolayısile nefret hissettiğini söyli
yebilecek vaziyette olup olmadığını sor
JnUitur. 

Butler, fU cevabı vermişti: 
"Biz hariciye nezaretinde bu akınlar 

hakkında matbuat tarafından verilen 
haberleri olmyarak bu hususta resmi 
raporların gönderiimesini istedik. Elime 
):>u meseleye dair mufassal ve sarih rapor
lar geçmedikçe bu hususta beyanatta bu
lunamam.,, 

Henderson bundan sonra İngiltere hü
kfunetinin müşterek bir protestoda bu
lurunak üzere Amerika ve dokuz devlet 
muahedesini imza eden diğer memleket
ler nezdinde bir teşebbfiste bulunulma
sını muvafık addedip etmediğini sormuş
tur. 

Butler cevaben demiştir ki: 
"Böyle bir teklifi nazarı itibara alma

<lan evvel hükfunet, zannedersem bu hu
susta sarih malOmatm gelmesini bekle
meği tercih edecektir.,, 

Çin tiler kendi . kendilerini 
öldürüyorlarmış ! 
Tokyo, 2 (A.A.) - Japon matbuatı ta

rafından neşredilen bir tebliğde Kanton 
-ı;ık bir sehir olmadığı, bilfilris iyice tah
kim edilmiş olduğu ve Japon tayyareleri
nin munhasıran askeri hedefleri bombar
dıman ettikleri bildirilmektedir. 

Tebliğde, Çin halkı arasında nüfus za-

yiatının "obüsleri her tarafa düşen Çin 
tayyare toplarının atşndan,, ileri geldiği 
il§ve edilmektedir. 

Fransanın teşebbüsü 
Paris, 2 (A.A.) - Fransa hükQmeti, 

Frariko tayyarelerinin cumhuriyetçi Is
panyanın açık şehirlerini bombardıman 

etmemelerini talep etmek üzere Burgos 
nezdinde müşterek bir teşebbüste bulu
nulmasını İngiltere hükOmctine teklif 
etmiştir. 

Vatikanm bu tescbbüse iştirak edeceği 
ümit edilmektedir. 

Geçen salı günü Granollers şehrinin 

bombardımanı neticesinde ekseriyeti ka

dın ve çocuk olmak üzere 400 kişinin öl
mesi Fransayı böyle bir teşebbüste bu
lunmağa sevketmi~tir. 

lngilterenin vaadi 
Londra, 1 (A.A.) - Lord Halifaks ile 

lspan;y"a cumhuri) eti elçisi Azkaratenin 
dünkü görü~meleri esnasında, hpanya 
büyük elçisi. İngiliz hariciye nazırının 

nazan dikkatini, Frankic;tlerin sivil ahali 
üzerine yaptığı bombardımanların yeni
den başlaması keyfiyeti üzerine celbet
miştir. 

SanıJdrğma göre. Lord Halifaks de Ka
rateye, İngiliz hükumetinin bombardı
manlara bir nihayet verilmesi hususun
da bütün nüfuzunu istimal edccei!i temi
natını vermiştir. 

lngilterede 
hava müdafaası 

,_... Baıtara/ı 1 lndde 
lmacak ihtiyat sistemi mucibir.ce, bil
haSS11 &Ihhi imdad sahasında gösterilen 
vazifeleri öğrenmek için 400.000 kadın 
ve erkek staj görmektedirler. 

Sir Samuel Hoare, halkı maske tak 
mağa alı~tırmak üzere 300.000 maske 
dağıtılmış clduğunu ııöylemiştir. 

Dahiliye müsteşan Geoffroy Loyd, 
memleketin 100 mmtakaya tak ıim ddil 
diğini, bu mıntakalardan her birinin 
düşmıın bombardıman tayyarelerinin 
geldiğini haber vermeğe memur aant
rallara doğrudan doğruya bağlı bir te
lefon santralına merbut bulunduğunu 
tasrih etmiştir. 

Kuvvetli İ§ô!et düdükleri mahalli 
makamların emrine verilmiştir. 

ff AHER - ~lieam l'Ostan 2 HAZIRA..'l\T -1938 

Türk - Yunan mua 
tasdik ed· 

s • 

Ankara, 1 (A.A.) - Bugün Fikret Si·ı 
l"yın baıkanhğında Y.aprlan bUyük 
millet meclisi içtimaında ruznamede bu
lunan maddelerin m:izakeresini müteakib 
Türk - Yunan dostluk ve bitaraflık 

nl anlamak suretiyle doğmuş eşsiz 
bir samimiyetin mütemmim eseri" o
larak tavsif etmiş ve iki memleket 
devlet şefleriyle devlet adamlarının 
yarattıkları ve iki milletin hisle
rine tamamlyle tekabul eden bu 
mua.hedenin yilksek değerini ve Bal
kan Antantının kudretini tebarüz et
tirmiştir. 

u .z 1 a ı m a ve h a k e m mu-
ahedenamesi ile samımı an • 
laşrua munzam muahedennnıesinin 

tasdikine alt kanunun müzakeresi
ne geçilmiştir. 

Bu münasebetle söz alan Hariciye 
Vekili Tevfik RUştUnUn sık sık sil
rekli alkışlar \'e taı.vip sesleriyle 
karşılanan ve tam metnini ayrıca 

bildirdiğimiz beyanatını takiben bir 
çok hatipler söz almışlardır. 

llk olarak ktirsilye gelen Naz•m 
Poryo (Tokat) Başvekil Celtıl Bn.ya
rın Atına seyahatinden getirdiği bu 
güzel hediyenin pilrilzsUz bir dostluk 
ifadesi olduğunu işaret ederek "BU- . 
yük önderin mesai arkadaşlarına ö
tedenberl verdiği dlrek.tlfler üzerine 
teesslis eden Türk - Yunan bağlıhğı
nın bugün de en kuvvetli bir eseri 
karşısında bulunuyoruz." demiştir. 

Hariciye encümeni Azasından bulun
mak itibariyle bundan sonra iki 
memleket arasında mevcut muahe
deleri hatırlatarak mevzuu müzake
re olan munzam muahedentn umumt 
bir tahlllfnl yapmış ve bu muahede
nln Balkan Antantları çerçevesi i
çinde yapılmış ve bu antantın ruhu
nu teyit eylemekte bulunduğunu 

söylemiştir. 

Nazım Poryo demiştir ki: 
Cihan sulhunun en tehlikeli imti

hanlar g~lreceği bugünlerde Bal
kan vaziyetinin kalplerimize verdiği 
huzur ve emniyet şüphesiz Balkan 
mlsakına ve bu misaka samimiyetle 
bağlanmış olduklarını her vesile ite 
gösteren diğer kıymetli komşuları

mız Yugoslavya ile Romanyaya med 
yunuz. Bu itibarla eulhü takviye 
oden bu munz.am a.htt.nam•n\n ll.om.

şularımızca da kıymeti pok bUyUk
tilr. 

All Muzaffer Göker (Konya) Yu
nan devleti tıe Türkiye cumhuriyeti 
arasında. aktedilmiş bulunan muahe
denin Türkiye cumhuriyeti hilkfıme
tlnln AtatUrlrten ilham alarak sene
lerdenberl siik\lnetle vekarln. ve mem 
leketln hakiki menfaatlerinden mül
hem olmak suretiyle idare etmekte 
olduğu dış slynsetlnln takdirle anıl
maya ıa.ytk yeni bir vesikasını teşkil 
eylemekte bulunduğunu söylemiş

tir. 
Hatip bir muahedenln hayatiye -

ti tein şart olan iki tarafın hakikt 
menfaatlerinin koruması ve iki mil -
letln haleti ruhlyelerlne tevafuk et
mesi gibi iki unsurun bu muahedede 
de mevcut bulunduğunu tebarüz et
tirdikten sonra da bu munzam mua
hedenln hiç bir devlet hakkında her 
hangi bir tehdidi tazammun etmedi
~lni kaydeylemiştlr. 

Hatip bundan sonra Hariciye Ve
kilinin beyanatlarında Bulgaristan 
ile olan mUnasebat etrafındaki iza
hat üzerinde durarak hlikilmetlmlzin 
gösterdiği sulhperverllkten Bulga
rlstanın istifade edeceği Umldlnl iz
har eylemiş ve demiştir ki: "Bu gU
zel ittlfnk sulhun muhafazasını te
min etmek içindir. Onun için hari
ciye vekilimizin temenniyatına ben 
de iştirak eder ve Bulgar komşuları
mızın na.zan dikkatini celbederlm." 

Cavit Oral (Niğde) TUrk - Yunan 
muahedesinin herhangi bir siyası 

muahedenln çerçevelerini aşan ve i
çinde tarihin, hAdiselerin, realitele
rin, mUU menfaatlerin gösterdiği ve 
öğrettiği zaruretleri ifade eyleyen 
bir yakınlaşma, bir anlaşma daha 
doğrusu bir kayna~ma mahiyetinde 
olduğunu s6yliyerek Başvekil CelAJ 
Bayar ile Hariciye Vekilimizin son 
Atına seyahatleri esnasında şahısla
rına karşı Yunan milleti tarafından 
gösterilmiş olan bliyük muhabbette
zahlirlerlnl ve bunun delAlet etmek
te olduğu manayı işaret eylemiştir. 

Fazrl Ahmet Aykaç (El!zlğ) Türk 
- Yunan m111etıerl arasındaki temas
ları ve münnsebctlerl kısaca işaret 
ettikten sonra bugün bize ver!Jen bu 
eser iki millet arasında birçok tec
rübelerde g6rgUden doğan işbirliğini 
!leme llAn edici, bir sulh ve selA
met beratldlr, demiştir. 
Hatip bundan sonra Türk mlllett
nın da.tm ulhcu olan oyuk 1llk1l n-
niln anabatıarını cızmiş ve sözlerini 
söyle bltlrmlştlr: 

Ayni duygulara, ülkülere sadık 
her siyası ve içtimai heyet bizim ger
çek dostluğumuza. gUvenlrse pek 
haklıdır. Eskiden Balkanlar Bal
kanlılarmdır, den11lrdt. Bu dUstıı

rll artık bütün Balkanlar biltlln Bal
kanlılarındır şekline koyan tekAmUl 
dostlarımızın da bahsettiğim ideal
lere, ayni sadakatle merbut oluşun
dan tlerl geldi. Bunu bu yUksek kür
süde ı:.ıöylemekle en gerek saadeti 
duyduğuma şüpheniz olmasın ve bü
tün Alem bilsin ki TUrkün şeref ve 
şiarı verdiği sözil tutmak, koyduğu 
imzayı bir namus damgası addetmek 
tedlr. O lmzayı bulunduğu yerden 
silecek hiç bir el yoktur. 

Hntiplerln silrekll alkışlarla. kar
~nlanan bu beyanatlarını takiben 
muahedenin tasdikine alt kanun re-
ye konmuş ve 306 rey ve mevcudun 
ittlfaklyle kabul edtlmlşttr. 

B. M. l\Ieclinl Cuma günll topla.na-
caktır. 

Rtıştll Aras'ın 
beyanatı 

Ank<Jra 1 (A.A.) - B. M. Meclisi
nin bugünkü toplantısında Türkiye -
Yunanistan antantkordiyal paktına 

munzam olarak Atinada imza edilmiş 

olan muahedenin müzakeresine başla -
nırken söz almış elan Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Aras aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

Yüksek tasvibinize hükfunetin arz -

ba§kaca hiçbir merbutu olmayan ilu 
muahede uzaktc:m yakından hiçbir dev
leti rencide ve istihdaf etmez. 

Yine biliyorsunuz ki, Yunanistan ile 
iki taraflı olarak aramızda 930 tarihli 
bitaraflık. tahkim ve uzlaşmaya dair 
bir muahede ile bir de, 933 de yapılan 
samimi anlaşma muahedesi vardır. Bu 
samimi anlaşma mutılıedesinin eııaslı 

hükmünü Türkiye - Yunanistan mil§
terek hudutlarının iki devletin kefale
ti altında ihlali kabil olmadığından teıı
biti teşkil eder. 

Diğer komşumuz Bulgaristan ile de 
ar:ımızda ebedi bir dostluk muahedesi 
ile bir bitaraflık tahkim ·ve uzlaşma 
muahedesi mecvut olduğu cihetle ken
disine Yunanistan ile yapıldığım arz
ettiğim samimi anlaşma muahedesinin 
dcıha imzadan evvel malQmat verilmi§
ti. Bu hususta Bulgaristan il~ aramızda 
fikir teatisinden Sr.>nra aramızdaki bi
taraflık muahedesinin temdidi ile ik
tifa edildi. Ayni sene zarfında Balkan 
müttefikimiz Yugoslıwya ile 925 de 
ba~layan ve o devrenin yekdiğerini t<ı
kip eden hadiseleri içinde muvakkat 
bir fasıla geçiren samimt temas iki ta
rafın çok uygun olan menfaatleri ile 
ve iki milletin birbirine karŞı besledik
leri saygı ve sevgi ile tekr.arlandr. Ve 
samimi bir dostluk muahedesine varıl
dı. 

Ayni suretle diğer Balkan müttefiki
miz Romanya ile de o vakit böyle bir 
ııamimi dostluk muahedesi yapıldı. 

Artık Balkanlarda hava değişmi§, 
CJSırlar ve asırlarca devam eden binbir 
türlü tecrübelerin ve çekilen rztırapla
nn husule getirdiği bir anlayrıla Bal
kan menfaat birliği ve ka .. deşlik duy
guları belirmeğe başlamıştır. Yunıın 

milletinin bir teşebbüsü ile ve bütün 
Balkanların iştirakile vz.kit vakit ve 
yer yer topfanrnakta olan hususi Bal
kan konfcrl'lnsları bu yeni doğan tan!Z 
ve gürbüz duygulara revac verdi. İşte 
bu esnada idi ki, kardeş Yugoslav dev
letinin büyük kralı majeste Aleksan
drın Şefimiz Atatürkü ziyareti ve bu 
iki büyük devlet reisinin konuşması 
Balkan anlaşmasına yeni l r cereyan 
verdi. Rcmanya Balkanlardaki bu can
lı cereyanın ön s~fmda yer tuttu. 

Bundan sonra Balkan an!aşmalan 
genişlemiş ve resmi bir mahiyet almrŞ 
ve Balkan devletleri hariciyeleri ara -
sında bu maksatla görüşmeler birden
bire süratlenmiştir. Hepimizin daima 
iyi hatırladrğımıza şüphe olmayan 934 
senesi şubatımfa Atinada Balkan mi
sakı imza olundu. O gündenbcri dört 
müttefik Balkan devleti hariciye na.zrr
lan muntazam b!r surette ve muayyen 
vakitlerde toplantılar yapmakta ve d> 
ima temas halinde bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan Balkan milletleri muh 
telif sanat şubeleri arasında ve her sa· 
hada artarak yapılmakta olan ziyaret
lerle ve konuşmalarla hükumetlere reh· 
her olmakta devam etmektedir. 

Şimdi müz~keremizin mevzuunu tet· 
kil eden Türk - Yunzın muahedesi Bal· 
kan yarım adasındaki milletler arasında 
idamesi arzu edilen münasebetleritı 
timstıli ve Balkan milttefikleri c.rasrnda 
yaşayan çözGlmez b;:ığlılığın tabii in· 
kişafının bir misalidir. 

Mahiyetini arzettiğim bu munzaıı1 
muabedcnin müstaceliyetle kabul ~e 
tasdik buyurulmasını yüksek heyeti· 
nizden rica ederim. 

Alman askeri 
mütehassısları 

Muzaffer Gökerl takiben söz alan 
Mill! Müdafaa Encümeni Başkanı Ge 
neral KA.zım SövUktekin, Türkiye 
cumhuriyeti hükumetinin Büyük Şe
fin lrşatlariyle lkl mlllet arasındaki 
anlaşmam:ızlığı kökilnden bertaraf 
ederek onun yerine bUtiln dilnya 
milletlerino numune olacak surette 
hudutsuz dostluk ve kardeşl!k ıney
dana getirmiş bulunduğunu işaret 

ettikten sonra demiştir ki: "En fena 
en mUşkül senelerinde Yunan mllle
tlni tanımış ve bu mfl1etin fedaktı.r
Iık, vatanperverlik ve cesaretine şa
hit olmuş ve onların dUrilst hareket
lerini, nezaket ve inceliklerini gör
müş ve işitmiş olduğumdan her hu
susta bu dostluğa ve altı yedi sene
dir mevcut ltllUnamelerl bir awı.ya. 
topla.yan bu munzam itllA.fnameye 
bUyük bir ehemmiyet atfetmekte
yim. 

ettiği Türk - Yunan muahedesi daha 
evvelce yapılmış olan ve meri bulunan 
muahedelerin bir zamimesi ve iki kom
§u ve kardeş memlekette durmadan şu
urla ve istekle inkişaf eden beraberlik 
temayüllerinin tescili ve tabii bir neti
cesidir. 

Çinden askeri esrarlıt 
heraher dUnüyorlıı~ 

Hankov, 1 (A.A.) - Çin ajansı b 
diriyor: 

KAzım SövUktekln sözlerini biti
rirken Yugoslav ve Romen mllletle
rlyle olan dostluğu saygı ile anmış 
ve hUkömetl tebrik eylemiştir. 

Mehmet Somer (Kütahya) müza
kere mevzuunu teşkll etmekte olan 
muahedeyi "Türk - Elen mllletleri 
arasında kahramanlık meyclanlarm
da b!riblrlerlnln yUksek meziyetleri-

Muhteviyatını herkes biliyor. Çünkü 
Balkan konseyi Ankarada toplandığı 

vakit parafe edilerek tam metin ilan 
edilmişti. 

Bunu Başvekilimizin refakatinde Ati 
naya yaptığımız ziyaret esnasında im
zaladığrmızı biliyorsunuz, o zaman da
hi tam metni yine matbuatta intişar 

etmişti. Bu suretle mükerreren neşredi 
len metni haricinde aleni veya gizli 

Almanya büyük elçisi, Alman h~~
metinin Çin hükfimeti nezdindeki bütutl 
Alman askeri muallimleri geri aklı~· 

·cı· 
ğa karar vermiş bulunduğundan harl 
ye nezaretini haberdar etmiştir. 13~ 
muallimlerin Çin hizmettinde Jcalr:nıı 

il1 
ta devam talepleri ret olunmuştur· Ç 
mahafiili, bu keyfiyetten çok en~iş;er 
etmektedir. Zira bu Alman ~uallır:llbiı: 
milli müdafaayı alakadar eylıyen 
çok esran bilmektedirleı::. 
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Şehir !halkı için klüp ne ise köyİüler 
için de değirmen odur. Köylü değirme· 
ne gitmesini pek .sever. kışın kendisi· 
nin ve çoluk çocuğunun yiyeceği huğ· 
daylan öğılltmek için oraya getirir. On 
lan güzelce taratar. Buğdayla değir

mencinin hakkım verir. Sonra da çu· 
vallann üzerine cturarak çubuğunu 

tellendirir ve sabırla, sırasının gelme· 
sini bcklemcğ başlar. 

Muayyen mevsimlerde değirmenler 

daima kalabalık olur. Oraya dört bir 
taraftan köylüler gelir. Herkes sırası· 
nr alır ve bekler. Tabii muhtelif kıyı· 
lardan gelmiş köylüler arasında tatlı 

lbir ahbaplık başlar .• Vakit bol olduğu 
için herkes bütün duyduğunu, bildiği· 
ni birbirine söyler, anlaşır ... Değirmen 
çarhlannm giirül:ıll ve gıcırtısı arasın· 
da günün en miıöim havadisleri biri
bıtine anlablır. Eski zamanlar J-ıatırla· 
rur •.• Şimdiki zamanlar çekiıtl.rilir. Ö· 
)ilme. doğuma c:vleni~ ait bir yığın de
dikodular yapılır... Biltün bunlar bit
tikten sonra sıra hikayelere, masallara 

elit. 
lcSylüler arasında bulann da mü-

teihaıaıslan vardır. Bu gibiler bu fır
aatlan hiç kaçırmazlar ... Derhal paça
lan sıvayıp, kabiliyetlerine göre, bire 
bin katarak, tekrarlana tekrarlana her 
kesin ezberlediği hikayeleri anlatm::a 
girişirler. 

Köylüler bu gibi vakruan can kula-

ğiyle dinler. Hikaye veya masal ne de 
rece fe\ kaliide ise, içinde ne derece i· 
ilanılmıyacak hadiseler vars:ı hatırda o 
ktıdar daha kuvvetle kalır. 

Yortuhırdan biraz evvel, bir sonoa· 
har günü Bclorusyarun Lebistana ait 
i:t.:ra bir köşesındeki küçük bir değir
nıene bir çok köylü gelmişti. Kalabalık 
fazlaydı. Köylüleı den ekserisi, iki, 
hatta Uç g:.in sıra beklemeğe mecbur 
kalmışlardı. Değirmen hiç durmadan 
Yirmi dört saat çalışıyordu. Hava gü· 
zel ve sıcaktı. Su boldu. 
Perşmbe günü değirmene, evvelce 

askerlik yapmış, vakti ve hali oldukça 
>"erinde şen bir köylü geldi. Bunun ge· 
lişiyle beraber, artık birbirlerine anla· 
t"=aklannı bitirmiş olan köylüler ara· 
aında bir canlanma oldu. Ak!}ama ka· 
dar yeni gelen şen köylünün anlattık
larını dinlemekle vakit geçirdiler. 
Akşam olunca herkes değirmenin ö· 

nünde yanmakta olan tek fenerin et· 
r~ına toplandı... Torbalar ortaya çık
tı ... Herkes - Allah ne verdyise • torm 
ıdan bir şeyler çıkarıp yemeğe başladı. 
~ Cni gelen köylü herkesin orada oldu· 
gunu görünce: 

- Hemşeriler, diye onlara seslendi, 
geçen sene eski kalelerin, istihkamla· 
tın içinıden bir Rus askerinin çıkarıldı. 
111 işittiniz mi? •• 

l{öylüler hep bir ağızdan: 
d" - Hayır işitmedik, diye cevap ver· 
ılcr ..• 

tt - Öyleyse dinleyin!.. Hikaye çok 

1
• ıcroldıdır. Yalnız istihkamın yerini ve 
ııın· . 

ıtı• 1nı unuttum. Bilmiyorum. Brest'te 
g ı, Ycksa Osovets'te mi, veyahut Iva· 
,_orod'ta mı, İyice hatırlamıyorum. Fa· 
"'ilt • • 
l ~sının o kadar ehemmiyeti yok ... 
le clh.stan hükumeti Çarlık zamanından 
:.1rrıa hUtUn istihkamları temizlemeğe, 
ta ~n ankaz·ndan istifade etmeğe ka· 
clt: ";r.rni;ı.. Çünkü bu istihkamların 
ise Ctılf ha·ap olmuş bir haldedir. Ne 

·• 1tte bu anlatacağım vakamn geç· 

tiği yerdeki istihkamı da yıkmağa baş· 
nuşlar ... Birinci sıra istihkamları yık· 
mışlr.ır: hiç bir fevkaladelik olmamış .. 
ikinci sıra istihkamları da yıkmışlar .... 
Orada da her hangi bir fevkaladelik 
zuhur etmemiş... Nihayet üçüncü ka· 
deme::ieki istihkamlara sıra gelmiş ... 
Orasını da yıkarlarken bir yernltı yolu 
görmüşler .. , Bu yıkma işini idare eden 
Leh zabitlerile mühendisler bu ye
raltı yolunu görünce ucu nereye van· 
yor diye merak etmişler •.. Sigaralarını 
tellendirerek ve aralarında konuşart•k 
toprak altındaki yoldan yürümeğe baş
lamışlar •.. 

Birdenbire karanlıkların içinden 
sert bir ses !duyulmuş: 
"- Dur!.. Kim var orada?.,, 
Mühendislerle z<ıbitler şaşırnuşlar ... 

Maamafih: 
"- Zabitler f,, 
Diye cevap vererek yollarına devam 

etmişler ... Fakat bir kaç adım yürüme· 
ğe vakit kalmadan ayni ses yeniden du 
yulmuş : 

"- Dur; yoksa .ateş ederimf., 
Zabitlerden biri sormuş: 
•·- Sen kimsin? .. ,, 

"- Onbeşinci Sibirya avcı alayı ef· 
radından Ivan Ivaşima,, 

"- Peki sen burada ne yapıyor· 

sun? .. ,, 

''- İstihkamların ''Çuhauza,, tabya
sm1a nöb('t bekliyorum.,, 

Zr·bit öfkelenmiş: 
"-Sen kaçırdın galiba, demiş. Han 

gi ''Çuhauza., tabyası? Bu tabyt~un 

ismi bile haritadan kalktı .. Harp biteli 
on beş sene oluyor.,, 

Asker: 
"Ben orasını bilmem, demiş... Har· 

bin bitip bitmediğinden de haberim 
yok .. Posta başı gelip beni değiştirme
dikçe veyı:ı~ut bizzat imparatordan bir 
emir gelmedikçe ben yerimi tereket· 
mem ... Çünkü buralarını teftiş Cjder· 
ken beni bizzat buraya koyan efendi· 
miz

1 
imparatordur. Bana da: "Posta 

başı gelip seni değiştirmedikçe veya· 
hut ben emir vermedikçe yerinden kı· 
mıldamıyactıksın !,, diye de emir verdi. 

Zabitler gülmeğe başlamışlar: 
"- Yahu, '<lemişler, artık imparator 

falan kalmadı ... Senin posta başıların 
da kimbilir nerededir? Burado artık 
Lehistan hükumeti teşekkül etti .. An· 
lıyor musun Lehistan . ., 

Asker büyük bir kayıtsızlıkla: 
"OJ.abilir, demiş ... Bunun hiç bir e· 

hemmiyeti y:>k ! •. Şu haide ben şimdi 
Lehistan imparatorundan emir alma
dıkça buradan bir adım bile ~·yrıl· 
mam.,, 

Zabitler: 
''- Peki, demişler, biz sana göyle 

emir getiririz .. Fakat sen şimdi b"ze 
on beş sene nasıl yaşadığını, rie yeyip 
ne içtiğini anlat!,, 
"- Nasıl olacak, basbrıyağt yaşa

dım işte! .. Yiyecek içecek boldu. Deh· 
boyda peksimet. konserve falan vardı. 
Hem bunlar o kadar çoktu ki ben bu
rada ömrümün sonuna kadar kalsay
dım gene karnımı doyurı·ak şey bula· 
biHrdi:n. Sonra, Allha şükür, su sıkın
tısı da çekmedim .. Nah şuraıda, köse· 
de buz gibi bir kaynak var .. Kış, yaz 
durmadan akıyor. .. Güzel, soğuk bir 
su .. Yalnız tek bası:na canım sıkılıyor· 
du ... Dil§ününüz 1915 inci yıldanberi 
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YOi< MU? 

Ebedi nöbetçj 
Viktor Kosiçev 

burc.ı:layım ... O tarihlerde burada bü
yük bir infilak oldu... Galiba istihka
mı berhava ettiler ... Tesadüfen o sıra· 
larda nöbet benldeydı, lşte ben de o 

zamtındanbcri, nasıl diyeyim, ebedi bir 
nöbetçi olarak burada kaldım .. BugG.n 
yarın enkazın k"1dmlmasmı ve değiş· 
tirilmekliğimi bekliyordum... Kuzum 
harp biteli bu kadar sene oldu mu? • .,, 

Askemi verdiği" bu malClmatı dinle
dikten sonra zabitler kendi aralannda 

ufak bir müzakereden sonra Lehistan 
Cumhurreisine bir telgraf çekmeği ve 
vaı:iyeti anktmağı karar altına almış. 
lar .• ve telgrafı da çekmişler... Ayni 
gece Lehistan cumhur reisinlden şu 

mealde bir telgraf gelmiş: "Nöbetçi 
1van tvaşin'in değiştirilmesini ve ne ile 
arzu ederse o suretle taltif edil
mesını emrediyon•m. Çün!tü İvan 

bir ecnebi askeri olmasına rağmen dü
rüst ve namuslu bir asker gibi v~ife 
sini yapmıştır.,, 

Sibiryahya, cumhur reisinin emrini 

,okumu§lar. A r bu ~mri din~dikten 
sonra silfilımr zabitin eline teslim etmi§

Haç çıkarmış, dıpn çıkmış .. ivan dışa
rı ~ıkınca, istihkamı yılanakla meşgul 

olan bütün oraıdaki işçiler 1vzıırun man-

zarasından fena halde korkmuşli'r: 1va
nın üzerinde param parsa bir kaput 
varmış .. Ayaklan çıplakmış •• S21Çları sır. 
tına, sakalı da göbeğnie kadar varıyor
muş .. Yüzü kliğıt gibi beyazmış .. Yuka
n çıkınca ilk önce derin derin nefes 
almış.. etrafına bakınmış... Fakc:ıt der
hal iki eliyle gözlerini kapamış: 

''- Aman Allahım, diye bağırmış .... 
Hiç bir şey görmüyorum.. Gözlerime 
bir şeyler oldu.,, 

Oradakiler hemen askerin yanına 

koşmuşlar .. Kuvvetli ışıkttıın zavallının 
iki gözü de akıvermiş .. Aldeta göz yaş
ları gibi yüzünden aşağı yuvarlanıver. 
miş ... 

İvanı hastaneye yatırmışlar.. Ona 
cumhurreisinin telgrafım bir defa da
ha okumuşlar •. ve ne istediğini söyle
mesini, bütün arzularının yapılacağım 
kendisine haber vermişler .. Fakat İvan 
hiç bir mükafat istememiş: 

"- Ben sadece vazifemi yaptım, de
miş .. Yrılnız sizden ricam beni köyüme 
gönldermenizdir, Ölmeden önce bizim 
kaşık düşmanını bir defa görmek ister. 
dim.., 

1vanı derhal istasyona götürmü§ler ... 
Kendisine bilet tedarik etmişler •. ve 
köyüne göndermişler. İşte size anfota
cağrm hikaye bundan ibarettir. 

Hil:ayeyi aliika ile dinliyen ve torba
smdan çık<ırdığı kuru ekmeği yiyen bir 
köylü: 

- Kim bilir herif ne kadar bol yemek 
yiyordu, diye söylendi.. 

Bir diğer köylü ilave etti: 
- Doğru ... Herif on beş sene kapalı 

kalmış, amma, bari hiç olmazsa efendi
ce yaşamış .. 

Bir iiçüncü köylü de : 
- Eh, diye söze karıştı, sen de böy

le konservalı ve peksimetli bir yere 
dü;sen kimbilir kaç sene gönüllü olarak 
onda kalırdın !.. 

Herkes gülüştü .. Umumiyet itibari. 
le kuru ekmekten ibaret olan yemekle
rine devam ettile:-•• 

Rusçadan çeviren: Ferah Fernıh 

Lüzumlu Tel el onlar 
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Hicri: 1357 - Rcbiüliıhır: 3 

IJll'l.,tlD •olD ... fllnf'ıt• bal•S'I 

4,31 19,35 
~un """",, llll• nı.,.ı Aırea.. ,.,., ~ 

2,34 12,12 16,11 19,35 21,32 2,16 

Yangın: 
İstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 44644, Kadıköy için: 60020, Üsk!idar 

için: 00625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tıırabyo, nOyOkdere,Fenerbııhçe, Kondilll, Eren. 

köy, Korta!, Büyükado, Heybeli, Burgnz, Kınnh, için: Telefon muhabere memU• 
runa yangın demek klıridfr. 

Rami ıtralyesl: 22711 
Deniz .. ., S6 •• ~o 
nevazıt kulesi: 21996. Gnlnta yangın kulesi : 40060. 
Sıhhi lmdod: 44998. Müddeiumumtllk: 22290. Emniyet mildürlüM: 24S8'Z. 
Elelttrik Şirketi: BeyoAlu: 44801 • lstnnbul: 24378. 
Sular: İtlarest: Deyo~lu: 44783. Beşiktaş: 40938. Ciball: 20!!22. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar • Kodıkl'.5y: 60773. 
Havagazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: G0i90. Bc1·0Alu: 44642. 

Taksi Otomobili l stemeh l çin 
Beyoğlu ciheti: 49084. Tiebck eihell: 36. 101. Kndıkl'.5y ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lstanbı l acenteliği: 22740. Karak5y: 42362. 
Mudonyayn: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma gllnlerJ ııant 8,30 da Tophane 

rıhlımındon. 
Knrablgo)a: Salı ve Cuma gllnlerl saot 19 da Toph:ıne rıhtımındnn kalkar 

ve Tekirdağ, Mürefte, Erdek, Şarköy iskelelerine uğrıynrok Rıırnhigııla varır. 
Akde .. :ı: postası: Yann saat 17 de kalkacak ol n Hpur; Gelibolu, Çanakka 

le, Edremit, Ayvalık ve Dikiliye uıtrndıktnn sonra lzmire gidecektir. 
K:ırndeniz postası: Yarın sefer ;rapılmırocaktır. 

JV':zeler 
Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinlll Kl'.5şk, >.skerl l\filze 're 

sarnıçlar, Ticaret ve Snnayi t.ınzesi, Sıhl ı Müze: 
(Bu müzeler hergfin ~aat 10 dan 16 ya kadar nçıktır.) 
Türk ve İslam eserleri müzesi: Pazartesiden bnşkn bergün snnl 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 1G dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün snat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurlar:ı: Cumartesi günleri 13 de ROstenceyc; Sah günleri 18 de 

Pire, Dcyrut, lskenderlye. 
İtalyan vapurlnrı: Cnma günleri saat 10 da Pire, Drend!ıt, Venedik, Trh·este. 

Avrupa Hattı • 
Sirkeci lstasyon Müdürlüğil Telefon 23079 
Semıılon ekspresi lıergün Sirkeciden sant 22 de knlkor ve A\·rup:ıd:ın geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvosıılııt eder. 
l\onvonsiyoncl 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne poı;tası: Hergün saat 8,50 de hnreket eder, 10,33 de gelir. 

Anadc!u Hattı 
Hergiln h:ıreket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diynrbakır ve Samsun, 15,80 <la 

F.sklşehir, 19,10 dn Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Bu trenlerden s:ıııt 9 dn hareket eden Ankara mulıtellll Pazartesi Çarşamba 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. ' 
MÜNAI{ASA tLANLARI: • 
1nhis:ır1or idaresi için 4 adet siklop çenbcr makinesi ile 130.000 kilo çelik 

siklop çenbcri pazorlrkla satın alınacaktır. Pnzıırlık ynrınki cumn günü s:ıat 2 
de idarenin Kob:ıtoştnkl levnzım ve miibayaat şubesinde yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
• İtalya, lrl:ındada hir ortnelçillk ihdns etli. 
• Yeni Sovyet elçisi Karski Atalürke itimotnameslni '\"erdi. 

lmsti'iCttJ 
lstanbul Radyosu 
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18,30 pl(ıklıı dans musikisi, 18,45 Kızıl· 
ay haftası, Konferans, Doktor Fethi (Kı
zılayın yordımları,) 19 Pliıkln dans mu-;f. 
kisi, 19,15 Spor musnlıabeleri, E~rcf Şe
fik, 19,55 Dors:ı haberler, 20 Sadi Hoşses 
ve ark:ıdaşlnrı tnrııfından Türk musikic;i 
ve h:ılk şarkıları, 20,45 hava rnporu, 20, 
48 Ömer Rıza t:ırahnd:ın :ırapça söylev, 
21 Rortl!c ,.c nrkadnşl:ırı t:ırııfındon Tiirk 
musikisi ve halk şarkıları (sa:ıt aynrı), 21, 
45 orkcstrn, 22,15 ajans haberleri, 22,30 
plnklo sololar, opera ve operet parçaları, 
22,50 Son haberler ve ertesi günün prog
ramı 23 son. 
nOKREŞ : 19,lu Rumen havaları, 20,30 ku
ral konser, 21,15 rnıl)o orkeslr:ısı, 23,30 
Pl!lkln Ilumcn hal"nları, 
lll!DAPEŞTE: 18 Mncıır şorkıl:ırı, 19 opt'ra 
orkestrası, 20,20 Meksika şarkıları, 20,50 
Temsil, 22,45 Signn orkestrası, 24,10 caz 
pliikl:ırı, 

DERi.iS: 1!l radyo orkcstrnsı tararından 
operet h:ıv:ılnrı, 20 pliık, 21 voryele, 23,30 
ham müzik, ve hıılk hnvalnrı, 
ROlf..1: 20,30 caz pliıkJ:ırı, 21,30 hnfif 
müzik, 22 opcradnn temsil nnkli. 
l'ARŞOl'A: 20 şarkılı konser, 20,30 hafif 
müzik, 22,10 müzik, 23 lınlk havaları. 23, 
15 ısalon orkestrası, 

ŞEIIZADEDAŞI 

fl,;RAN TİYATROSU 
ITnlk Son'a tkdrı :\aşit 

vo arknd:ışları 
llk defa olarak 

Kadından Korkanlar 
3 perde 

l.e.blcbici kuvarello~u 
DANS, SOi.O, DÜET •• 

HALK OPERETi 

l O Hnziran dnn ltih:ı. 

ren yaz tcmslllerine 
başlo:ror 

Z.\ Yl - D.K.W. mıırknh motosiklete ait 
44 mımnrah plôkamı z:ıyi ettim • Hükmi! 
olmnclıi;ı iliın olunur. 

ne.ım:ıt Taıışantaşı karakol sokak 'l\0

0. 9 
Murat (l'.P.2367) 

ZA Yt - Tekaüt mıı:ışımı nlmnkto oldu
l:lum mülıı ümii kaybettim. Yenisini çıka
racağımdan eskisinin lıiikmü Jrnlmndı~ını 
ilan ederim. 

Ral:ırl:liy Y cniköyıindc cami sokak 21 
numa:-a mülcfoit uü:baıı Mehmet Ziya. 
Akscllcr. 
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Say g on' da za er 
gecesi 

!Paı~aıt ~nmse şell110Uk ya~moyoır; ma'7'iCap 
yall<mo'7'eır; ifeneır asmn'1'@R'a ~lYıın~n, ırnann<. 
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Nevgorkta, Şikagoda, Saıı-Fransiskoda 
oturan Çinlilerin gönderdikleri iane 
milyonlarca dolaıı geçmiş bulunuyor 

Çinde tetkik seyahati yapan bir 
Fransız gnzetecisinin gazetesine 
gönderdiği ilk yazıyı bir kaç gün 
evvel ne§rctm:§tik. Buı:ün, muhar
ririn SaygonC:an yolladığı ikinci 
mektubunu alıyoruz: 

Başında pirinç sapından örülmüş siv. 
ri bir şapka bulunan bir yerli, içerisin
de oturduğum arabayı çekiyor. Sağlam 
omuzlarının ahenkli bir hareketle inip 
çıktığını görüyorum. Çıplak &:Jyaklannın 
toprak üzerinde çıkardığı sesi işidiyo
rum. Araba çeken bu adamın vücudun
da!l çıkan ter yavaş yavaş mavi keten 
elbisesini adeta ıslak bir hale getiriyor. 

Uzak Ş:ırka yeni gelmiş bir Avrupalı, 
insanlar tarafından çekilen bu araba. 
lan görünce şaşınyor ve acıyor. Fakat 
bu uzak diyarların adetlerine, kokuları
n'!l, tadlarma alıştığı gibi arabalarına da 
alışıyor. B-:ş arabası önünde bekliyen 
arabacı uzaktan bir müşteri görür gör
mez o kadar seviniyor ki, insan bu ara· 
baya binmekle bir adama iyilik etmiş 
olduğunu sanıyor. 

Yarın tek direkli bir yelken gemisi ile 
Çine hareket ediyorum. Nehrin nhtımı. 
na bağlı olan bu geminin adı Helikon
dur. Direğinde İngiliz bayrağı dalgala
nıyor. ismi Yunancadır. Ftikat bütün 

bunlar Japonların güllerine ve bombala
rına karşı alınmış ihtiyat tedbirleridir. 
Helikon, teknesinden direklerinin ucu. 
na kadar Çinlidir. 

kaktan akan pis suda çamaşır yıkıyor. 
GünlUk hayatta hiç te değişiklik görün
miycr. Ümit ettiklerimizin hiç birisi 
yok. 

Rehberim: 
- Şaşılacak şey, dedi. insanın adeta 

zz.ı!erden haberleri yok diyeceği geli
yor. 

Mahallenin orta yerindeki meydan
cıkta seEsizce biribirine sokulmuş bir 
kalabalık kaynaşıyor. Bu kalabalık hay. 
kırmıyor, hatta konuşmuyor, fısıldaşr. 
yor. 

Donuk fenerlerin süzülen renkli ışık
lar altında bu ins:ınların yüzlerine bak
tım. Sapsarı simalarda sevinç sizgileri 
dalgalanıyor. O \•akit rehberime dön
düm ve: 

- Biliyorlar, dedim, buna şüphe 

yok. 

Meydancıkta açık bir tek dükkan 
var. Şişman bir ipek tüccarı mis koku
lu çayını içiyor. Ona yaklaşıycruz. Reh· 
berim zaferden haberdar olup olmadı
ğını sordu, adam sakin: 

- Biliyorum, dedi. 
- Öyle ise niçin şenlik yapmıyorsu-

nuz? Fener asmıyorsı.:nuz? Fişek yak. 
mıyorsunuz?. 

- Paramız yc.k.. Bütün varımızı 

harp edenlere vermeğe yeminliyiz. 

Çin birliği 
Şimdi, bir Çinli ile kısa bir konuşma

mızı anlatacağım .. Şapei ve Nankin ü
zerinde patlayan Japon güllelerinin Çin 
birliğini tesis ettiğinden hala şüphe e
derJerin kanaatlerini tashihe kafi gelir 
sanıyorum. 

Cenup denizlerinin ötesinde, Tahiti
de, Avustralyada, Yeni ZeJandada otu· 
ıan Çinliler, Pariste, Londrada, tahsil
de olan Çinli talebeler keselerini Çin 
uğrunD açtılar. Nevyorkta gündüz çalr. 
şan Çinli işçiler geceleri ookak sokak 
dileniyorlar. Çünkü kazandıkları bütün 
parayı Çin istiklali uğruna sarfetmeğe 
and içmişlerdir. 

Ev sahibi sesini alçalttı : 
- Bu kadar da değil. Bugüne kad~ 

hemen her Çinli asker olmaktan nefret 
ederai. Eski Çin darbımesellerini iyi 
bilirsiniz, sanırım: "Çivi yapmak için 
demirin, asker yapmak için insanın iyi
si aranmaz,, . İyi bir ailelde ne kız fohişe 
olur, ne de oğlan asker.,, . Daha beş 

sene evvel bir İngiliz gazetecisinin Lon
drada tahsilde bulunan bir t<•lcbeye: 
''Bir gün memleketi korumak lazım ge
lirse bizzat silaha sanlac"k mısınız?,, 

sualine bu delikanlının ''asla, okuma. 
yanlar harp etsin,, dediğini hala hatır
larım. 

Burada, Çinli doğruldu ve sesi ağır
laştı: 

- Bütün dünyaya i1fi.n edebilirsiniz 
ki bu zihniyet artık tamamiyle ölmüş. 
tür. Bundan sonra Çinde askerlik her 
yerde olduğu gibi, herkes tarafından 
sevilen ve takdis edilen bir meslek ol-
muştur. Gönüllü yıızılmak için askerlik 
dairelerine o kadar çok müracaat vaki 
oluyor ki daire reisleri müracaatların 

bir kısmını geri çevirmeğe mecbur kalı
yor. Bu tedbire baş vurmasalar, bütün 
Çin, kadtnlı, erkekli asker y<>zrlacak. 

(Ç©~lYk lhı©ıft©l~O 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz. 
14 mayb tarihli bilmecemizin halli 
{ \khı~ar) idi. ' 
B!R HOKKA TAKnn KAZANAN 

Birinci: Selim Turgut Büyükhendek 18, 
lKt ŞiŞE ESANS KAZA:-;A~: 

Turgut AlpAslan 19 uncu ilkokul 
BlR AT~DO~l KAZA~A." 

Tabende İstanbul kız orta okul, 
DiRER ~WREKKEPJ.t DOLMA KALE~l 

KAZANANLAR 
1 - Gülümser Altan Saraçh::ınebaşı, 2 -
Sabahat t:ailalo~lu, 3 - Rıza Uzuyusuf, 
4 - Nurhan lleyoğlu 29 uncu okul, 5 -
Mahmut mahalle bekçisi, 6 - Erol Demir 
el P.T.T., 7 - Suzan Küçükçeşme, 8 -
Nevratan İstanbul, 9 - Zeynep dokumacı, 
10 - Hayrı Kapk::ıç, 

BiRER TU\'ALET SABU~lJ MAHFAZASI 
KAZANNLAR 

11 - Aysel Göztepe, Fatih mütercim so 
kak, 12 - Selftmi Vefa lisesi, 13 - Meh
pare istiklul lisesi, U - Han-a Halil aAa 
sokak, 15 - Gülkin Orkunt Beşiktaş has-

Şehirden röportajlar 

ÇoctYJ kDaıroa 
IQ)UırDDk't<e ~Dır 

©>~De yemeğD 
_.. Baştarafı 5 incide 

Diye ısrar ediyorlardı. Fakat, kim 
dinler? 

Bir k:LÇ dakiKa sonra baktım, sofra 
komşular1mın masası bütün masal~ 
nn hepsinden daha zenginleşti ve ba
na da yeniden yaman bir iştah geldi. 
Neyse, o gün, yani bundan bir kaç 
gün önce, öğle vakti oracıkta, akas
yaların, at kestanelerinin altında hep 
birlikte tatlı tatlI yedik, içtik ve ye
mekten sonra da bir saat kadar g~ 
yet hoş, gayet tath bir vakit geçirdik 
ki bu manzara hata gözümün önünden 
gitmiyor. 

Bu çocuklar, şimdi benim bu yazı
mı okuyacak olurlarsa ne kadar şaşı
racaklardır. Zavallılar, ne bilalnler ki 
yanı başlarında o gün kendilerile bir
likte yemek yiyen bir muharrirdi. E
vet ama muharrirler, hele benim gibi 
gazete muharrirleri baza.n işte böyle 
hiç umulmadık yerlerde hazır ve na
zır bulunurlar. 

O. Cemal KAYGILI 

fırın, 16 - Hayrünni!'la kadırga ilkokul. 
17 - Seyreddin Kıunkapı ortaokul, 18 -
Kemal kadırga ilkokııl, 19 Feyya~ Uayri~·e 
lisesi, 20 - .Mehmet Ali Kumkapı nişanca
sı, 21 - Bahaddin Kadırga 61 inci okul, 
22 - Yurdaçevik Strkeei, 23 - Mustafa 
Kızıltan, 24 - Necdet Yerebntan caddesi, 
25 - Erol Göksel Ka.dıkÖ)', 
BİRER TUVALET SABU1'lJ KAZANAN 
26 - Ergun Dinçcl Çatalca, 27 - Hacer 

Kasımpaşa, 28 - ~1cbpare Uğur Yedikule, 
29 - TürkAn Kartaltepe Aksaray, 30 -
Ayten Tuna Beşiktaş, 31 - Aliye Altıncı 
Fındıklı, 32 - Mustafa Billür, 33 - b
mail BilJC'ır, 3-i - Baha Erol Gümüşhane 
kültür sekreteri, 35 - Ayşe Tarı Tebeşnı, 

36 - Abdullah Erge Şehremini, 37 - Ca
hit Yayl::ı caddesi, 38 - Hayal Zonguldak 
39 - Saime Şişli, 40 - Şadi Oğun Karade
niz caddesi, 41 - Yüksel Açıkalın Ulcli 
Tayyare apartımanı, 42 - Fuat Öge Hay 
darpaşa lisesi, 44 - NcclA Kansu Bakır
köy, 45 - ErdoAan Balat, 46 ....: Güzin A
kay Tophane, 47 - Ümit Ü:ıeı- Çatalca, 
48 - Zeki Yefo lisesi, 49 - Fikret 15 in 
ci okul, 50 - Ali Beyazıt, 

(Sonu yarın) 

Barutgücü 
...- Baştarafı 11 incide 

duydu. Cidden gücümüz Bakırköyünün 

mütevazi bir k~sinde kendi iş ve gü
cile küçücük binasında meşgul olan ve ef
k~ umwniye ile sayın gazetenizin te
veccühlerine layık bir teşekküldür. Ve 
daha da layık olmağa çalışacaktır. 

Gücümüz gazete sütunlarında münaka
~dan kaçınan ve bu gibi şeyleri doğru 

bulmıyan bir varlıktır. Bu arkadaş her 
kimse gazete sütunlarında değil köylü 
ise köydeki bu varlığa bitaraf bulunuyor 
sa o teşekkülün idarecilerile temas etme
si daha münasip olur. Yok eğer başka 
bir teşekküle mensupsa gene gazetelerle 
değil, herhangi bir er meydanında men
sup olduğu teeşkkülle bizi karşılaştım. 

Tasdiimizden dolayı affınızı rica eder
ken bu yazımızın sayın gazetenizin ayni 
sütunlarmda aynen dercini istirham edi
yoruz. Ve değeri olmıyan ve incir çekir
deği doldurmıyan bu gibi dedikodulara 
da bir nihayet verilmesini hassaten niyaz 
ediyoruz. 

Barutgücü idare heyet• 

Koşinşinde kaldığım bu son akşamı 
Şolon mah~·Hcsinde geçiriyorum. Şoton 
Saygon:ia Çinlilerin oturduğu semtin 
adıdır. Çinli mahallelerin kalabalığı, pis
liği, gürültüsli, insanı burnunu tıkama-

• ğa mecbur eden kokuları şimdiye kadar 
o kadar çok y~ılmış şeylerdir ki bun
ları bir daha tekrar etmek faydasızdır. 

Onlerinde çığırtkanlann bağırdığı 

dükkanlarla dolu Çin pazarlarını, boyalı 
fenerlerin altında mahjong oynanan o
yun yerlerini, içerisinde afyonun verdi
ği tatlı bir uyku ile cansız bir mumya 
gibi Çin şarkılarının terennüm edildiği 
beş katlı lokantaları, safran rengindeki 
Çi;ıli kızların dansettiklerini romanlar
da okumıyan belki vardır. Fakat sine
malarda görmiyen kim kaldı?. 

Konuştuğum Çinli, Çinden Hindi ÇL 
niye hicret eden Çinlilerin Frnnsız hü
kumetiyle olan mün<.ısebctlerinde ta
vassut eden birisidir. Bir Fransız me
murundan aldığım tavsiye ile evine git. 
tim. Çok münevver bir adam. Ana dili 
olan Çinceyi 120 bin kelimesiyle bili
y:cr. Pariste, Nevyorkta, Londrada, bir 
çok seneler oturmuş. Fransızca ve İn
gilizceyi mükemmel konuşuyor. 

l~llDIMU~A11ıA 

Fakat bu akşam Çin mahallesinde 
görülecek yeni bir şey vardı. Lckantada 
ye:nek yerken, gazeteci olduğumu bilen 
birisi bana : 

- Bu rıkşam Çin mahallesi görülme. 
ğe ıdeğer, demişti, Çinliler harp başla -
yalıdan beri ilk defa olarak Japonlara 
galip geldiler. Bu akşam bayram yapı
lacak. 

Filh·ı!dka, bir Japon resmi tebliği; 

bir mağlubiyeti açıkça itiraf etmeden 
söylemek için cihan harbindenberi ka· 
bul edilen usul dairesinde, mühim keli. 
meler kullanarak, Japon ordularının 

"daha geri bir hatta toplanac,•ğını,, 

"Cüz'ütaml<1rın evvelden hazırlanmış 

mevzilerde yer almak üzere bir miktar 
•geri çekildiklerini,, bildiriycrdu. Bu, 
Çinlilerin bir haftadanberi ilfin ettikleri 
zaferi itiraf demektir. 

Sessiz 1afer 
Lokantrda izahat veren adam: 
- Çok heyecanlı bir bayram göre

ceksiniz, demişti, bütün Çinliler evlerin
den fırlayacak, haykıracak, şarkı söyli
ye::ek, maytap yakacak ve silah atacak. 
Bütün gece defler çınhyrı:ak ve gonk. 
lar gökyüzünü inletecek. 

Rehberimle beraber Çin mahallesine 
girmiştik. Kapısı açık evlerin taşlıkla

rrnda Çinli gemiciler yemek yiyor, ev
lerin kapılarında çocuklar kaşınıyor, a· 
laca karanlığa. rağmen bir Çinli kız, ıo. 

Laal renkli çayla dolu foğfur bardak
lardan çıkan taze koku, odayı doldu. 
rurkcn, bu Çinli bana: 

- Eğer buraya bir hafta evvel gel
seydiniz, dedi, istediğiniz kadar gürül
tülü bir Çin bayramı görürdünüz. Fa
k"1: biz o, bir haf ta evvelki bayramı yü. 
reklerimizden gelen sevinçle yapmadık. 
Çin harbine ait bir film çeviren bir si
nema şirketi hesabına yaptık. Saygo -
nun talihsiz sokaklarında yapılan eğ -
lenceleri, sonra da şehrin ıstıraplarını, 
Çinliler, en büyük ;ı:ttörlerden daha 
muvaffakıyetli, içten gelen hislerle an. 
lattılar. 

Rejisör ve beraberindekiler yaptık -
!arı işten çok memnun oldular. Fakat 
film alanların bilmedikleri bir nokta 
vardı. Kanlariyle, çocuklariyle t-;ıkta 

ve aç .;lan bu zavallı muhacirlerden hiç 
birisi kend:sine film ücreti olarak veri
len bol paradan bir metelik bile harca
madı. Bu paranın s:• fedilcce:t yeri var. 
dır. Çinde harp eden kardeşlerimize 

gönderilecek. 
O, gittikçe hararctlenerek sözüne 

devam ediyordu: 
- Garpta b:zi iyi tanımıyan vatan

daşlarınıza anlat1nız. Çin binlerce sene 
dcv<•'l1 eden uykusundan uyanmıştır. 

Çin top~aklarına çok yakın olan bu şe
hirdeki Çinlilerin büyük ana vatana sa
dık kalması belki pek ehemmiyetli bir 
şey değildir. Fakat Nevyorkta, Şikago. 
da, San Frtcısiskoda oturan Çinlilerin 
gönderdikleri iane milyonlarca dolan 
geçti .. 

CAN V<UQTAQIU. 

-... 
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HORMOBiN 
··- ıabletlerı .. er ~cz•n•d• ar•rınız. • Poet• Kutusu 1255 Hormo111n . -· 

Oksilreolere ve KATRAN 
ıt~ıı:Os nezleler ine ._. HAKKI EKREM 

TOrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

28 ı 5 ı 1938 vaziyeti 

AKTiF 

•nknoL • • • 
94.126.tM.80 
18.026.329. -

PASiF 

....,.. ..... . 
UıUJ'al ü09lt1 

Ur&klaa. • • • ı .849.689.08 .W.401 .816.9.t 
A.dJ •• CeYaaı&de. • • e e 9.'119.9M.l 1 

8.000.000. -
UalllldeJd ....._... • 

'l'llrll ar.. ı • • 
llanc&eMJ ~· 

Altua •tı 1'11ugraı ll OGt 617 
A.J ım.a tan nu utıtı ..,.11991 
döYl&ler 

Dlaer cıt "'1&1• .,. ~ 

~lrtn. naktyelerl • • • • ................. 

M8.93t.8U 

12. '138.0UJJR 

17.0U.RD 
1&..230.728.tR 

"-'afıta edlleD enam aaldlJ'w 
lrıt-·•ıCL lU.748.8418. -

Kanunun S - 8 lncf mad-

548.931.SU 
tiu.IU • • • • • 

l'edaY111deld Bulmotları 

üerubte edil• erra1u aa1eu,. 
Kanunun 6-8 inci madde
erwe .. vıuuuı o&&&ae tarafa. 

dan ırald ~ 

28.003.807.on OeruJıte edlJ• enU> auıu,. 
ııakiyelll, • • • • 

Karfll1" tamamea &ltm ol&rU 
UAfttell tedaYWe YUldUea 

lM.'748.ISel. -

t48. '7M.a98. -

19.000.000. -

14.000.00t. 

8. '719.98-&. ll 

DAl-IAYU ICSE IC. 
rAiZ, DAMA EYi 

ŞARTLA~ T[MiN rD[R 

Türk Hava Kurumu 
Clelmne ce.nıraa HulDe m.. 
bnctu nJtt tedlya&. .............. H.089.0M. - ı48.'1M.S98. -

s.eoo.ooo. -

Keeakuat muJlatıW ua..... * ....... 
l'llrll UJ'UI ....... .. 
l.thtıı ............ . 

18.000.000. - 17&. '1M.S98. -

19.Ma.oa.ss 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir • 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

llaztne tıoaolan. • • • 
1'1....... 18D•tl• • • • • 49.'7w.?.M8.1~ &2.882.658.ır 

A..ltm• tahYUI k•bD dlSYlzler 
llt~er dl\v< .... , " alualı:lı ................... .,......., 

f!>ert.ttt. edl!- 9"'&ID Mil. 
• ıu,_111 ~• ...... ,. 

ftalıırfl•• ltfhıar1 lnymetıe 

• llert>e9t •bam .. tallYO&t 
&......., 

Altla " dl..tr a.rt.. 

89.()218.811.M 

7.018.Mt.21 

102.880.81 
9.SM.llS0.80 

....... 
t ...... 1111 tarlllfndm •tnıu.aı 

9.8159.210.9 
4.&00.000. -

14.301 .00&.Sf 

848.409.394.4:? 

-cllrtnı l'IA!cl,.._. • • • , , 

1111.b&elll • • • - • 1 

-
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------------------"".'~----------------------------------------!Su soa .O.ler öyle milthit bir kinle 
M>ylenmittl ki fÖvalye Orperdi. 

Fakat bu korkunç • veya ı"Yri ıuu· 
rt ·açıklıkla yapılmıı olan böyle bir 
itiraf ıövalyeyi aaabl bir sıkıntıya ıok
tu ve hiç farkında olmadan, çehreain· 
de soğuk bir ifade belirdL 

Bunun içindir ki, hemen hemen a
lçayıt ve istihfafılmh bir tavırla ve l
deta bağırarak §Öyle dedi: 

- Canım 1 Madam, bana bu kadar 
nıilheyyiç ne IÖyliyebilirdinia ki .... Be
ni i5rmenb böyle bir •.• FedaUrlık 've 
feragati icap ettirdi? .. 

- Sizi ölümle karp karpya mı bı
rakmalıydım? .•• Sizi mahvetmek ilti· 
fen kuvvetli ve korkunç dilfIIWllara 
malik olduğunuzu her halde bilmiyor
ıunuz I ..• 

D' Assaı pyet sakin ve 1it1ide so
ğuk bir halde cevap verdi: 

- Pekaıi... Fakat yaptıtmu feda
klrbk ve ıöaterdiğiniz feragat her 
halde u bir teY delil ... Ve bir tOrlO 

aıtlıyamad tun bir nokta var ki o da 
li.zin hanci biue itaat ederek ... 

- §erefimi sizin için feda ettim, 6y
le ıni 7 ••• Haqi bi11e itaat ederek, ken
diıni meçhul bir adanm, bir sefilin 
lcolJarın, attım. ayıe mi? ... Şu halde 
lbösya, bana bunu da aorun Jd, hangi 

hlaae itaat ederek, hayatımı tehlikeye 
lolcup, Rezervuar sokağının o esraren
alz evinde IHal ettitinb pansiyonun 

~!111ndaki panıiyona kat'lyyen ıyak 
;,-ınamanızı ıize haber vermigtim? .. 
~unıru bir ıece odamza girmit olan 
tt:ıaıceıı hayalet ..• 

l>'A11aı hayretler içinde bafırdı: 
- sı- . d' • ? q mıy ınız .•• 

al - Evet, bendim!... Şimdi we, ban· 
hiı altında hareket ettifhnl söyle

lbefe llizum var mı? Bunu mlamıyo
~•un11z? .. Siae kaI'§ı duyduğum ıık 

le Dılltblı ve her ıcyden 8yle UıtUn· 

dur Ju ne ölüm, ne de şeref sizlik be• 
ni yolumdan alıkoymadı ... 

Şövalye samimi bir teheyyüçlea 

- Ah 1 ... Zavallı kadın l dedi. 

- Bana acıyorsunuz, ayle miT-
Ben ise sizin için yaptıklınmı yaptı

iım için meıudum !... Sizi seviyorum.~ 
Sizi cıteıin bir aıkta seviyorum, fimdl 
artık bunu biliyorsunuz, bunu hluedi· 
yonunLa ••• Sizi, bu kadar ıenç, bu ka
dar ve bu kadar .ıtızel olduğunuz hal-' 
de, korkunç, eararengia ve cehennemi 
bir tuzak içinde hayatının mahvedebi· 
lecetinız, mahvetmenb lhımgelen dilf 
manlar arasında g8rdüğüm andan iti· 
barf''.'l sevdim .•• Ve - aize yemin ediyo
rum, d'Aısaı • sadece fedakt•hk ve fe

ragatle yuğrulmuı olan bu aık benim 
kalbime 8yle ginnitti ki, tıpkı lirin gi· 
bl, korkunç tehlikeler içinde yaııyan 

ben, biç bir beteri hiaae ve ahllli ma
lik olmayan ve eUerinde nlmütenahl 
kuvvet ve iktidar bulunan ban adamla
nn ellerinden kurtulamryarak ben. al· 
se karp en küçük bir alllramdan ıOp
he edildiği takdirde merhametsface 
mahvedebilecekleri ben, ıid kurttcmak 
için, her ıeyi istihkarı biran bile te
reddüt etmedim... Ah 1 Biliyorum, al· 
ıin kalbiniz baıkasma aittir ... Fakat ne 

çıkar 1 Bana bakın, d' Aıaaı, ben de 
gencim, ben de güzelim... s~ra, ben 
ıizden ne ıstiyorum?.. Hiç bir fCyl .•• 

Evveli y"Şayın, siri gömmek iıtedikle
ri mezardan çıkın, sonra bakam •.. Bi· 
liyorum, biliyorum ki, sizinki ıibi bir 
kalp, kendisini bir defa verince, bir 
daha kolay koı.y geri ahnmu ..• Fakat 
ben ıizi, o kadar ıeviyorum Jd,.. Görü· 
yorsunuz... Kendimi feda etmekte bi· 
ran bile tereddüt etmedim... Sonra, 
size iSyle bir 1efltat ve aadaket g_8stere
cefim ki ... Öyle mütevazı, öyle itaat
kir olacak, sizin hayatınızda o kadar 

az yer itgal edeceğim ki... Sbl a,.. 
le yübeltecek, .Ui öyle teref ve f8h-

ı.eıo.e 

81.:GG.814.61 81.9118.Ull.te 

02.820.07 4.158 

OOK1'0R 

Kemal Uzsan 
Diş Doktoru 

Dbeyt Clçer 
Yalnız CUMAR'J.'ESl GUNLERl 

Y ALOVADA. saı filnler Kara
gür- -.. lc tramvay durağın<bki mu· 
ayenelıaneı.'.nde butalannı kabul 
od er. 

Operatör· Orolof 
Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
lokantam karşısmda Galic;;i Han 

Hergttn J.t5 den 20 ye kadar 
7'elefon: .f 1!,,5 

JlARKJZ DO PAMP ADUR A29 

Ustü batı kar:nakaıııık ve uçları da&ı· 
ıuk olduğu halde apartımanından çıka
rak, ıür'atle d'Assa11n odasına doğru 
yil.rüdil ve kapıyı vurarak, içeriye gir
meden aealendi: 

- Şövalye, çok rica ederim, hemen 
odama ıelin, size söyliyecek mühim 
bir ıeyim var. 

D6 Marse cevap beklemeden, ayni 
ıOratle aıpartımanına döndü. Şövalye 

de. bu ıarip davetten oldukça PflTI!UI 
bir vaziyette hemen onun arkaamdan 
odadan çıktı. 

Şavalye, zabitin apartmıanma ıirdi 
'9e stılonda hiç kimseyi görmeyince, aa.. 
kin bir halde, yatak odasına doğru yU

rildU. 
Fakat bu odanın. ardına kadar açıl

mıı olan kapısı 8niinde, hayretinden 
ve ayni ztmanda, iki adım öteıinde ko
pötn, infial ve heyecan dolu bir çığlıktan 
yerinde dona kaldı. 

Odanın ortasında duran karyolada 
;arpf ve yastıklar kannakanpktı. Bir 
tr/nanm önlinde, ayakta ve yan çıplak 

bir halde duran genç ve çok güzel 
bir kadın, yüzOnü gizlemeğe çalıprak 
111kın bir vaziyette, alellcele ıiyinme
ğe çahf!Yordu. D'Assaı'ı olduğu yerde 
durdurmuı olan çığlığı bu kadın kopar. 
mııtı. Bir kötede de, koltuğun içinde, 
hemen hemen yan çıplak kılıkla baron 
oturuyor ve dudır1clannda, müstehzi bir 
hal vermeğe çalrşmHma rağmen, azap 
ifade eden bir tebessüm dolaşıyordu. 

B.u ıırada, hicap ve tatkınlıktan kıp
k-.. mızt kesilmit olan ıenç kadın da, 
d'Aaıaaa: 

- Yalvannm, möıya girmeyin! ... 
Diye bağınycr ve hiddetle infial do

lu bir sesle de Maraeye hitaben illve e
diyordu: 

- Sefil 1 Bu yapbtnuz bir alçaklık
tır. Bir k<drnm itimadını bu tekilde 
ıuiistimal etmek .. Adli. Alçak! ... 

tıte d' Aıaas'm ıeri bir naarla ıör. 
dilğG ve duJdulu ıe7ler. 

Şövi'llye, bu ıcnç kadının yalvarıp 

önünde, ıüratle iki adım ıerilemit ve, 
sözlerine huauıt bir &iizellik veren bit 
.1arafetle ıöyle demifti: 

- Matmazel, cidden mahcubum ve 
affımın kabulilnll rica ederim ı .. 

Sonra barona döndü n soğuk, ayni 
zamanda keskin bir ıelle ili ve etti: 

- Evinizde bir kadını kı:ıbul etmek 
ıerefine nail oldutunuz saman oraya 
bqka birisini çatırmak cesaretini 161· 
termenize cidden hayret ediyorum. Bun 
Jar bir asilzade veya centilmenin delil, 
ancak baıyağı insanlann yapabileceği 
hareketlerdir. 

şavalye, bu 18zler Uzerine, ıurabna 
bir pmar pbi inen hakaretten kudur· 
mup dönerek titriyen Manenin ceva • 
bını beklemeden topuklan illtllnde dö
nerek dıprıya çıktı. 

Fakat hayret içinde yerinden fırlamıı 
olan Marae ıofada ona yetiıti ve elitle. 
rini ıacırdatarak, çehreli sapsan kesil· 
mıı olduğu halde bağırdı: 

- Pek çabuk kaçtınız, ahllk deni 
veren mösyö ı .. Bu ıM>ylediklerinisi kı

lıcımın önünde tekrar edip edemiyece
_ğinizi cidden merak ediyorum. Tabii 
serbest olsaydınız 1 •• 

- Eğer serbest olsaydım, terbiycaiz 
adam, liyık clduğunuz deni çoktan a
brdınız. Fakat kılıçla değil. sopayla, 
çünkü Ufaklara ıopayla ceza verilir Ye 

çünkü siz bir kadına hakaret etmekle. 
en adi bir upk libi hareket ettinU. 

Baron müthiı bir asabiyet içinde g8. 
rilnüyordu. Kendiıine oynatılmıt olan 
rolün adiliğini pekili idrak ediyorclu 
ve bundan mütevellit derin hiddet ve 
asabiyeti, içinde bir akıüllmel uyandı· 
racak olan tiddetli bir mücadele ve dö
vüşle teıkin etmek iıtiyordu. Bu arzu, 
onda gayet tabii olarak. her insanda ol
duğu libi, ıayri ıuurl bir halde mev
cuttı-. 

Şövıılyenin gayet ukin bir selle 
187lediii 10n sözle~ Uzerhıe Kane, Ja. 
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BAKER 

Mağazasının sattığı elbiseler 

1 - Pek mükemmel 
2-Pratik 
3 - Gayet Şık 
4-Çok Ucuz 

Kostümlerin zengin çeşitleri 

her yerden iyi ve ucuz fiat
larla satılmaktadır. 

..................... l. 

~DOKTOR ÇIPRUT• 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehass111 1 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazan 
'-ır:· nda Po· sokağı köşesinde 

Meymenet apartımanı. '!'el: ~3353 ı 

- 1 

ff llr. 1 ;;~;;' i{;';=;;==-~·= .. .. 
Ü Röntken Mütehassısı 1' 
!! Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 İ! ; 

..2 HA.ZtRAN - 1938 

Venüs V .. ' en US 1 Nezlehastalıkların 
Krenıi 

Terkibindeki hususi madde. 
yi hayatiye dolayısiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. Yeni 
bir ten yaratır. Venüs Kremi 
asri kadın güzelliğinin bir tılsı
mıdır. 

Pudrası Allığı 
Terkibi altın kremli Her cildin rengine göre 

24 saat havalandırılmış fev- çeşitleri mevcuttur. Yüze sü. 
blade ince ve hafif Venüs 

rüldüğünde cilde fevkalade ta
pudrasile tuvalet gören bir cilt 
<lünyanın en taravetli güzelli- bil bir renk verir; teni bozmaz; 

ğini ifade eder. güzellc§tirir. 
--~~-----------------------~--..;:..--------------~~~---=------------------------------

Venüs 
Ruju 

•Son moda ve gayet cazip 
rcnklerile kullananları hayre
te düşürür. Dudaklarda 24 
saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıkları ye-

KiRPiK 

Sürnıesi 
A!<la yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez. Venüs sürmesile 
tuvalet gören kirpikler büyür 
ve güzelleşerek kalplere ok 
gibi saplanır. 

. ' . . 
' ... 4, . .. t ''• . 1 

kara habercisidir 

0.u;n:ı 
Bir kale gibi sizi 

müdafaa eder! 

1 
ye kadar Belediye. Binbirdirek Nuri- ii; 
conker sokakta Aslaner apartıman ij; ......... . 

No. 8-10 f! ' • Avcılara IMüjde.: 
Gripin nezleyi ve gripi geçirir, hara· 

reti düşürür. 
••••••~ Baş ve di~ ağrılarına, romatizma san· 

'amll::.!'!!-~-~=-ı:ı:z::ı::: :=:::::::: 

............................. 
lloklor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

OahiJiye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

aonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyound:ı ( 104) nu
maralı hususi kabinesn1e hastalanru 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

Barut Fia tları Ucuzladı 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere Kara Av Barutu satış 

fiyatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 
Kara Av Barutları inhisar bayileri tarafından memleketin her tarafında aşağı

daki fiyatlarda satılacaktır: 

Birinci nevi 
Av Barutu 

• • . . 
ikinci nevi 

Av Barutu 
• • . . . . . . 

500 
250 

500 
250 
100 

Gramlık 
• • 

Gramlık: 
• . 
• . 

JCutu 
• • 

kutu 
• • 
'• . 

• . d 
ıçm e .•• 

l: 

içinde ••• 
ı: 

Eski fiyat 
Kuruş 
115 
60 

95 
50 
22.50 

Yeni fiyat 
Kuruş 

110 
55 

90 
'45 
18 

cılarına, sinir ve adalelerdeki ıstırablar1 
karşı en kıymetli deva Gripindir 
Havaların çok karışık ve tehlikeli oldtl' 

ğu günlerde sıhhatinizi korumak içill 
şüphesiz Gripin kullanmalısınız • 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. tsmi· 

ne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Ve Gripin yerine başka bir marka ı•I" 

rirlerse şiddetle reddediniz. 

Kirahk köşk 
Bostancıda Adaı!ara karşı geniş 7 oda, 

telefonu, 2 dönüm bağı ile 3 dönütı' 

1 
muhtelif meyvası olan sırasında 2 bÖ" 
lük kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata. 
veya Bostancıda Kas<ıplar No. 27 y 

---9B:Jsııru~umuunwcmw .. \ .. .,fc.... .. r-.... ol ' " ~ '4..· .,.. . . .. . .. •. . ·• ·.;.~~ müracaatları. 
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-----------------------lıc.ı.u çekmek için, gayri şuuri bir jest 
yaptı, fakat kılıcını belinde bulamadı

ğı için elini kaldırdı. 
Fakat şövalye, bu eli, üzerine inme

de n""vd, havada yakaladı, ayni zaman
da baronun diğer elini de bileğinden 

kavradı ve müthiş bir kuvvetle .cnun 
her iki elini de bükmeğe başladı. 

Baron ıstırap içinde inledi. Fakat 
şövalye, onu bırnkmadr, Marseyi dizleri 
üzerine yere yıkılmağa mecbur edinci
ye kadar, onun bileklerini büktü ve ni. 
hayet, onu, bu istediği küçük vaziyete 
soktuktan sonra, hiç kızmaldan, dudak
larında hafif bir tebessümle şöyle dedi: 

- Bir uşak adiliğinden evvel, sizin 
ayni zl)manda alçaklığa da malik olaca
ğınız gayet tabiiydi. Siz bir mahpusu, 
sizin iktidarınız altında bulunan bir in
sanı tehdit ediyorsunuz .. Ne iğrenç bir 
şey .. Haydi, gidin, sizi müstahak otdu
ğunuz dersten bile muaf addediyorum 1 

D'Assas, sert bir hareketle onu iki 
adım öteye yuvarl2Jdı. 

Tam bu sırada, alelacele ve ~elişi 

güzel giyinmiş olan hizmetçi de sofaya 
geldi ve heyecan içinde titri yen mahzun 
bir sesle şöyle deldi: 

- işte hakiki bir centilmen... Te· 
şekkür ederim, şövalye 1 

Bu sözler, bunları telaffuz edenin 
giydiği elbiselerle garip bir tezat teşkil 
eden kibar bir tavır ve nezaketle söy
lenmişti. 

Sonra genç kadın Barona ldoğru dön· 
dü ve ezici bir istihfafla ilave etti: 

- Beni, kabule mecbur ettiğiniz ... 
ŞartlZırı yerine getirdim, mösyö 1 Bil
mukabele, sizin de sözünüzde durup 
durmıyacağımzı sorabilir miyim? 

Bu sözlerin ifade ettiği şüphe, Mar
ıenin sararmış çehresine inen bir şa
mar gibiydi. 

Baron bu aralık kendisini toplamış
tı. Mahpusun vermiş olduğu ders onun 
Uzcrinde soğuk bir duş tesiri yapmış 

. ve hareketlerini sözlerini iyice takldir • 

etmesine vesile oll]luştu. Bunun için
dir ki mmıçup bir tavırla cevap verdi: 

- Size r.öz vermiştim, madmazel. 
Binaenaleyh, mösyöyle görüşebilirsi

niz ... Tabii o razı olursa .. 
DAss:ıs hayretle sordu. 
- Benimle görüşmek istiycrsunuz?. 

Son derece müteheyyiç bulunan hizmet 
çi, konuşacak halde olmadığı için, ba
şile evet cevabı verdi. 

Şövalye de, ona yol vererek dev<cn 
etti: 

- Emrinize amadeyim, madmazel 
buyurun! 

Marse de: 
- Bir dakika ıdurun, mösyö, dedi. 

Iliraz evvel kendimi kaybettim; bunun 
için, yalnız bunun için, affınızı rica e
derim .. fşin üst tarafına gelince, bura
dM çıktığınız gün sizden soracağım 

bir hesabımız var ..• Buradan çıkıp çık
mıyacağınızı bilmiyorum. Fakat ina
nın ki, sırf hesabımızı görmek için, ser
best kalmanızı şimdi candan temenni 
ediyorum. 

- Çok şükür, Baron! .• Ben de sizi 
temin ederim ki, sizin kad21r benim de 
biran evvel görmek istediğim bu hesa
bın hallinde sizi fazla fazla bekletme
mek maksadiyle, burad<:ın biran evvel 
kurtulmak için elimden gelen her şeyi 
yapacağım. 

Dö Marse eğildi. D' Assas da, heye
can içinde bekliyen hizmetçiye döne
rek: 

- Madmazel, IUtfen gelin ... 
Dedi ve ikisi beraber şövalyenin o· 

dasına girerlerken Marse de kendi a
partımanma 'döndü. 

D' Assas odasına gelince, koltuğa o
turdu. Hizmetçiye de bir yer gösterdi 
ve gülümsiyerek sordu: 

- Haydi bakalım, güzel yavrum, 
nedir bana söyliyeceğiniz mühim şey
ler? .• 

Şövalyenin tavır ve hareketleri, is• 
tihfafıamiz olmamakla beraber, hür-

- - çc;== -
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-----------------------------------~--------------------------------metkar da değildi ve biran evvel ken-
disi için düello dahi kabul ettiği lıu 

kadına karşı hürmet gösteren şöval

yedeki bu ani tahavvülden hayret du
yacak olanlara şunu h<:ıtırlatalım ki o 
devirde ev işlerinde istihdam edilen· 
ler başkalarının hiçe saydıkları aşağı 

mahluklardı. 

Bu hiçte vazıh olmıyan nüans sah· 
te hizmetçinin naz<ırlarmdan kaçmadı 
ve genç kadın serzenişkarane bir tavır· 
la cevap veı1di: 

- Ah 1 Şövalye, beni şüphesiz istih
faf ediyorsunuz... Bunun sebebi de .... 
Biraz evvel gördüğünüz şeydir! .. 

- Bunu nereden aklınıza geiriyor
sunuz, kızım? .• 

- Tavırlarınız biraz evvelki tavır
larınıza hiç te benzemiyor, şövrJye. 

Şövalye, kendisine has bir samimi
yetle cevap verdi: 

- Çünkü siz biraz evvel, bir terbi· 
yesizin hakaretine uğrayan bir kadın
dınız ve ben, sizin yardımınıza gelmek· 
le, gayet tabii olar<ık size hürmet gös
terdim. Halbuki şimdi ... 

- Şimdi ise. ben gene asıl vaziye
time avdet ediyorum .... Yani müteva
zı bir hizmetçiyim ve sizin sınıfınıza 

mensup bir insanın benim vaziyetim
de bulunanlara karşı gösterdikleri mu
ameleden başka bir mucı:neleye müs· 
tahak değilim ..• öyle değil mi? ... 

Şövalye, biraz evvel gördüğü vazi
yet dolayısile ahlakı hakkında yüksek 
mutalebatından ve üstelik bu garip 
hizmetçinin, sanki kendisij'le ayni se
viyedeymiş gibi, kendisine "mösyö,, 
diye hit<•p etmeyip, sadece unvanile 
hitap etmesinden oldukça hayret duy
muş bir halde cevap verdi: 

- Fakat ... ltiraf edeyim ki öyledir .. 
- Görüniiş insanı ekseriya aldatır. 
- Şu halde, madem ki siz görünüş-

te olduğunuz gibi değilsiniz, bunu lUt
fen söyleyin ... 

- Evet, şövalye, ben kıyafetimin 

go:ıter::hği seviyede bir kadın değilim,. 

fakat ... 
Şövrılye derhal ayağa kalkarak: 
- Madam, dedi, bu kafi ... Saklamak 

istediğiniz asıl şahsınızı sormuyorum .. 
Bu hususta istediğiniz gibi hareket c· 
dersiniz ... Maamafih size şunu da söy
lemek mecburiyetindeyim ki, mertlik 
ve ketumiyetçe tamamile emniyet ede
bilirsiniz. 

- Bunu biliyorum, bunun içindir ki 
Sırası geldiği zaman ... Kendimi tanıta
cağım ..• 

Şövalye eğilmekle iktifa etti ve bu 
meçhul kadının, izahatını vermesini 
beklc!di. 

Genç kadın, kendi kendine kcnuşu· 

yormuş gibi devam etti: 
- Beni buanda adeta felce uğratan 

şey, bu sefil zabitin beni soktuğu ba· 
ynğı ve düşkün vaziyettir. 

Bu sözler öyle samimi bir ız:tırap i· 
fauesile söylenmişti ki, gayri ihtiyari 
mütehassis olan şövalye bağırdı: 

- Hiç çekinmeden konuşun, nıa· 

c!am ! Size yemin dderim ki, ima ettiği· 
niz, tesadüfü her zaman için unuttum. 
Sizi hiç bir zaman görmedim ... Ve siıi 
cı:ıcak, bu odaya gelmek şerefini bana 
bahşettiğiniz andan itibaren tanıycı· 
rum. 

- Teşekkür ederim, şövalye ..• Sil 
cidden mert, alicenap ve... YükSC~ 
kalplisiniz .. Tıpkı sizi tahayyül et~~
ğim gibi. .• Fakat, ayıbım ne kadar b~-

.. k 1 1 · ·· leınelı-yu o ursa o sun, sıze şunu soy 
yim ki, bu hakaret ve düşüklüğe, 'l>Crı 
mrf sizin için katlMdım. 

Şövalye hayret ve dehşet içinde ba· 
ğırclı: 

- Benim için mi? 

- Evet .. Sizin için! .. Sizi her ne b,~: 
hasına olursa olsun görmem lazıf11ltı 1 
ve bu sefil, bundan istifade etti ... A 

0 
F~kat bu sefili elbet bulacağım ye 

zaman ... 


