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ispanya - Fransa hududunda hadiseler 

Meçhul tayyareler 
F ransada bir kasabayı 

1 
bombardıman ettiler 

KumTar ü'.zcrinc lıira~ ·uzanmak ve aen ize girebilmek lü'f.is bir iş olmaktaıı 
çıkarıl malıdır 

Deniz ve 

I 

Hadise Fransada büyük bir 
heyecan ve asabiyet uyandırdı 
Fra~sız hava kuvvetlerine mukabele. etriı eleri 

• Güneşten istifade i~JE:~:ı~~~.:~~~u~;~~;~;i 
lstanbullular için lüks olmaktan 

artık çıkarılmahdır 
Dün pazardı. Vapurlar, trenler dol

du, taştı. lstanbullular, plajlara, me
sirelere dağıldılar. 1938 dinlenme ve 
gezme mevsiminin ilk kalabalık günü 
dündü denilebilir. 

Ötedenberi dilimizdedir, söyler du. 
ruruz. Bir defa daha söylesek ne çı. 
kar? İşte şu şehirde yaşıyanlar, artık 
umumi harbden ve Balkan harbinden 

~ Devamı 12 incide 

Bir Türk- ermeni vatandaş -te lif ediyor : 

Er<nıenı er. 
isimlerimizi Türkçe 
se çmemiz 18zımdır 

Çünkü "erke k adam,, manasına gelen 
e rme ni kelimesine varıncaya kadar 

herşeylmlz türktUr 
Elektrik Şirketi mühendislerinden 

S. Kelcci gazetemize gönderdiği bir ~ 
mektupla Ermeni vatandaşlarımızın 
adlarını Türkçeleştirmeleri lüzumunu 

trıüdafaa etmektedir. Mezhep itibarile ı 
Ermeni ve eskiden ismi Kelleciyan o
lzın S. Keleci mektubunun baş tarafın
da şöyle diyor: 

"Son zamanlarda gazetelerin bazı. 
ları Ermenilerin Türklükle olan rabıta
sı üzerinde güzel neşriyat yaptılar. Bu 
Yazıdan mülhem olar<•k şimdiye kadar 
Ertrıcni anılan vatandaşlara bir hitap 
ta bulunmak istiyorum. Neşrine müsa
ade ederseniz memleket için de, velev 
kcr b ırnede olsun, bu ayrılığın nihayet 
Ulrnc:ısına hizmet etmiş olursunuz. 
Şiın:iiden teşekkürlerle saygılarımı 

ıunanm.,, Devamı 4 Uncilde S. Kclcci 

tayyareler sabahleyin saat 6 lda Aks • 
Les - Term civarında Ergoks ismindeki 
küçük kasabanın üzerinde görünmüş-

lerdir. ( 
Adetleri dokuz olan bu tayyareler, 

üç grup halinde uçmakta idiler. Tayya
reler, civar dağların yanmdan geçerek 
kaybolmuşlar, fakat saat 8 de tekrar gö
rünerek ıen tane kadar bomba atmışlar. 
~ır. ~ 

Vali ile Ariej jandarma kumandanı 

tahkikat yapmakt<Xiırlar. Bir bomba ile 
-- Devamı 12 incide 

Dllo Hariciye 
Vekilini kabul etti 

İstanbul, 5 (A. A.) - Reisi
cümhur Atatürk, bu gün de "Sa. 
varona" yatında Hariciye Vekili 
Dcktor Tevfik Rüştü Aras'ı kabul 
buyurmuşlar ve kendisini yemeğe ! 
alıkoymuşlardır. : .... , ....................................................... : 

----------~~----~-------

Ahmet· 
Haşim 

-Yeçhul tayyareler geçcnlcrd~ Fransa 1iata7onya 7ıuaıülımaa Serber istas. 
yonunıı da bombardıman ctmi§lcrdi 

Hatay nıeseıes inde 

Mukabil teklif ve 
bekliyor mütalaamızı 

Antakya, 5 (A.A.) - Vazifesine ni-
, hayet verilmiş olan eski delege Garo 

dün Hataydan ayrılmış ve Beruta git
miştir. Hatay iç işleri müdürlüğüne 

tayin edilen Dr. Abdürrahmanın pazar 

Ve lskenderun komiseri Lütfi de An. 
takyaya nakledilmiştir. · 

Gazetelerin tahrikatı 

Kültür ve ede. 

biyat alemimizin 

yakın tarihindeki 

manası ve rolü as
la ihmal edilemi • 

yecek olan şair 

ve estetimiz Ah. 

met Haşim'in me

zarını ancak üç 

' sabahı vazifesine başlıyacağı anlaşıl -
maktadır. 

Antakya, 5 (A.A.) - Bugün çıkan 
Elurube gazetesi, kumandan Kolenin 

gazetecilere yaptığı tebligata rağ. 

men, tahrikntma devam ediyor. 

beş dostu ziyaret 

etmiştir. Halbu. 

ki Ahmet Haşim. 

in, dün ölümünün 

beşinci yıldönü- Rahmetli Şairimiz 
müydü. Ahmet llaşim 

Kaymakamlığa da Süreyya Kalaf 
tayin olunmuştur. Dündenberi yeni 
vukuat kaydedilmemiştir. Milletlerce
miyeti komisyonu, umumi katibi An
ker'in Cenevreye Milletler Cemiyetine 
temas için gönderildiği ve işi biter bit
mez Hataya döneceğini tebliğ etmek. 
tedir. 

Antakya jandarma kumandanı Mih
ranla, İskenderun jandarma kumanda
nı Cemilin yerleri değiştirilmiştir. 

Paris elçimizin temasları 
Paris, 5 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: · 

Hariciye nazırı Bonne, evvelki giln 

de Türkiycnin Paris büyük elçisini ka. 

bul etmiştir. Evvelkiler gibi bu telaki 
esnasında da, Paris ile Ankara ara -

sında devamlı fikir teatisine mevzu 
teşkil eden Sancak meselesi görüşül-
müştür. OS-- Devnmı 12 incide 

Prağda muazzanı bir nümayiş • • 

Teslim olmayacağız. ! 
Hazır duruyoruz! 

Çekoslova~-y~ piyade ve toprıı1arı btr maııçvra cs>ıasnula ... . l'a:ısı 12 iııciclc 

E:a. 4J3 
Kapiten Teodor Brodeg 

MARMARADA 
İngiliz denizaltısının ha ri kulade maceralarını Bü

yük harp sıralarında Osmanlı donanmasının şimdiye 
kadar gizli ka lan faaliyetlerini, Marmaradaki deniz 
facialarını vesika la ra istinat ederek anlatan bu eser 

Ayın 11 inde başhyor 
Yazan: ~a!MımD Yla~u~ 
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AKŞAM POSTASI 
Salıibi ve Neırigol Alüı!iirü 

Hasan Raaım uc 
I Ö AR E EV I: lstanbul Ankara caddesi .... •et-• lolaaM'll14. Toı,rro!rirftll lat ... IMJ llABllll 

Yuı lşlerl telefonu: 23872 
idare ,. : 24370 
ilan ., .. : 20335 

ABONE ŞARTLARI 

s ........ 
e avıııc 
3 •v••lc 
, 8ylılıj; 

Tlrlitv~ 

• ••• o "" 
710 • 
400 • 
:160 • 

&.,., 
1.100 Kr. 

••••• • 
100 • 
100 • 

Yazan: Nizamettin Nezif 
Gene böyle bir haziran günü, büyük ,.. 

bir şairimizin kırmızı güllerle örtülü 
tabutunu Eyyuba götürecek çatan~ı;la 
yer b'Jlmak için itişip k:ıkışanlardan 

acaba kaçı, C:r n, o günün yıldönümü ol. 
duğunu hatırladılar?. 

Bu şairin dostlan vardı, hayranları 

vardı, ahbapları vardı, bir çok talebele. 
ri vardı, Muharrirler, guzeteciler, say
lavlar, devlet dairelerinin ve büyük ti
caret müesseselerinin §eflerinden bir 
çoğu, ıairler, ressamlar, muallimler, 
kitapçılar cnu sevmekte, onun dostu ol
makta biribiriyle yarış '=der gibi gözü
kfirlerdi. Acaba hayatında bu kadar 
halkı bol, nüfusu kabank bir kainatı o. 
Jan ıairin mezarını bu yıldönümünde 

kaç ki§i ziyarete gitti?. 

' < 

heyet 

. ;.;, 
Diinyamn en ytihek dalı olan 1/imn Myaltmloki çvertst teptsinı çıkmak için bir lngiliı htyetinin ftşe&biise 

yazmıştık. 

lleyet dağın yüksek yaylalarına kadar çtkmıştı1. Tt/>f, on iki mil uzakta görünmektedir. Yalnız bu on iki mil uzaklılın. 
doki le.peye çıkmak için yüzlerce kilomel re yol gilmck, tırmanmak lôzımdır .•• 

lleyetin yakında tepeye çıkması bekleniyor. 

Dört kişi •• 
Evet, büyük Ahmet Haşimimizi ö

lümUnUn bqinci yıldönümünde yalnız 
dört kip hatırladı. Bu ne yeis verici, bu 
ne bedbin edici bir unutkanlıktır?. 

"Cep art'sti,, ı Lehistandaki y ahudiler 
~n~nace evoenmDş 

, VaıtıılYldft kozuna aomadoğı o nçnın 

HillyaltJriyle bir dakika haşhaşa ka
lıtından çıkan nağmelerin dilden dile 
dol&§tığı, gönülden gönUle yankılandığı 
ıUnlerden ne kadar uzaklardayız?. 

Gazetelerimizde tek bir satır görül
medi. Halkevlerimizden tek sea çıkma
dı. Kliltür kadromuz en yilkııek kül • 
tilrlü oğlunun mezarına bir çelenk gön
dermedi. 

Edebiyat alemimiz canlanıyor, diyo
ruz. Ne ham bir vehmimiz yar!.En;u:U 
an'anelerine bu derece lakayd bir mu
hitte canlanmadan bahsedilebilir mi? 

Bu hal cidden düşündürücüdür. Ken
disine nasıl bi:- hedef ve hırs atfedilirse 
edilsin, fikir ve &<:ı:ıat dünyamızın bil. 
yüklerini, zaman zaman, bize hatırlat

mış olan Filorinah şair Naznru, be§erl 
ıathımmn üstüne yükselmiş görme
mek, onu kadirşinaslığımızm rekord
meni addetmemek mümkün olamıyor. 

Kıymetlerimizi niçin ihmal ediyoruz? 
Milletleri bunlar yapıyor. Düny2nın 

h~:ıgi tarafına baksanız milletlerin ya
lan ve uzak tarihlerini didik didik ede. 
rek kahraman aramakla meşgul clduk
lannr görürsünüz. Her memlekette, as
kerlik, fikir, güzel sanat, politika, fen 
sahalarının en silik unsurlan için bile 
ölçil&üz neşriyc:ıt yapıldığı bir devirde
yiz. Milletlerin bu hilmmalı yarışında 

elbette bir sebep var. 
Var tabii: 
Medeniyetlerinin basma kalıp bir 

kliltilr adaptasyonu olmadığını göze 
vurmak ..• 

Firdevsirnizin bininci yılı tes'it edil
di. Sina:ıı hatırlıyoruz. Hekim Ibni Si
nanın bir yrldönümünü tes'it ettik. Bun 
lar kafi değil şüphesiz. Medeni hüviye
timizin 21Saletini velev bir zerre mikta· 
n olsun bilyütmesi memul her kıymeti
mizi hatırlamakta en ufak bir tereddü. 
dümilz ve gecikmemiz en büyük hata
mız olur. 

Bu ıdikkatsizliğimizden, fena iti
yadımızdan çektiğimiz zararların şöyle 

üstünkörü bir muhasebesini yapalım: 
1bni Sinanın Türk olduğunu hatır -

!attığımız güne kadar dünyanın bir 
çok yerlerinde onu Yahudi olarak ta

nıyorlardı • 
Bal gibi Türk olan Firdevsi, bininci 

yılında bir Fars şairi olarc:ık hatırlan. 
dı. 

Büyük mimanmız Sinanı ihmal etti
limiz yılların üç felaketi oldu. Kah 
Bulgarlar, kah Ermeniler, b:ızan da 
Rumlar cnun kendilerinden olduğunu 

iddiaya cilrct edebildiler. 
••• 

Bu asırda, boş bulun:m devletlerin 
topraklarını nnsd aşmyorlarsa, kafi 
derece de tahattur kabiliyetinden mah
rum milletlerin de manevi kıymetlerini, 

açıkgözler öylece aıırryorlar. Zir8ı mils-

LJli Pons 

Opera ve sinema sanatkiı.n Lili Pons 
ufak tefek bir artı:ıttir. Onun ıçın ona. 
- cep tak\ imi, cep kitabı ve ''cep kruva. 
zörü., gibi - "cep artisti,. ismi verilmiş.. 
tir. 

Uzun mllddet Amerıkada yaşadıktan 

ve orada meşhur olduktan sonra Avru
paya gelen Lili Pons orada .çok büyük 
tezahüratla karşılanmıştır. Kendisine gös 
terilen büyük sevgi karşısında da ''cep 
artisti,, Londrada kalmayı ve orada film 
çevirmeyi kabul etmiştir. 

Fakat, Lili Ponsun evli olduğu Avrupa. 
da daha bugiln yem haber alınmıştır. Ar
tistin gizlice evlendıği adam Amerikada 
onun çalıştığı stüdyonun musiki kısmı 
~fi Andre Kostelanetz'dir. 

Andre, "etp artisti,, ilk görüşte sevmiş. 
tir. Lili Pons o stüdyoda çnlı5maya baş
ladığındanberi kendısine on iki kere ev. 
lenmek teklifinde bulunmuş. takat artist 
bunları reddetmişti. Bununla beraber, 
Andrenin cesareti kırılmamış ve tckli(iru 
on üçüncü defa olarak tekrar etmiştir. 

"Cep artisti,, nihayet bu teklifi kabul 
etmış, stüdyonun musiki şefi ile evlen. 
miştir. Fakat, bu izdivacın gizli tutulma. 
smı şart koşmuş, adam da Lili Pons ile 
evlendiğini kimseye söylememiştir. 

Nihayet bugün tam iki sene sonra. Li
li Ponsun ev1i oldu~ meydana çıkmıştır. 

takil millet olmak savnşında hasmını 

ilzam edecek vesikaların başında "kül
tür asaleti., geliyor. Bilgi ve sana't aıe. 
minin her şahsiyeti bir hazine değeri 

kroanmış bulunuyor. 
Karşımız'::lakiler çok defa hiçlerlc Ö· 

vilnüyorlar. Biz ise balığı bol bir deni
ze serpme atmasını bilmiyen bir acemi 

balıkçıya benziyoruz. 
Medeni terbiyemizin bir eksik tarafı 

mı var? Gönlümüz mli yok?. 
Nizameddin NAZiF 

Bir prense boykot il<in 
e t ti l er! 

70 ya5ındaki prensin macerasını bili
yorsunuz: 

Evvelfi, hayattan elini eteğini çekmiş 

olarak ya5Cldığı bildirilen prensin, sonra, 
Londrada evlendi~i haber verildi. Fakat, 
prens, Londrada evlenirken Pariste de bir 
nisanlı bırakıyordu. 

fVıışcı t{aazıvıı bır .Lehlı prenstir ve esın 
Alman imparatoru ikinci \'ilhelrn ile kar
deş çocuğudur. lnz:ivaya çekildiğini bıldi
ren habere göre, prens Lehistanın uzak 1 
bir köşesindeki şatosuna çekilmiş ve ora. I 
da kimse ile görüşmeden yaşıyonnuş. 

Hatta, kendisine telefon edenlere bile 
cevap vermiyor, ancak pek eski arkada}
ları ile görüşüyonnuş. 

Bu yetmişlik "münzevi prens,, bir 
gün Fransamn cenup sahillerinde görü. 
nüyor. Burası, bilhassa kışın, orada ha- ı 
valar daima güzel gittiği için Aristok. 
ratların, eski hükl'.'ımet adamlannm top. 
lantı yeridir. ~lesela, geçen yaz, eski 1n. 
giliz kralı, Loyd Corc, Eden gibi eski 
lngiliz nazırları biribirlerile orada gö
rüşmUslerdi. 

Prens Mişel Radzivil, bu sıcak sahiller. 
de dol~ryor, ~eniyor ve bu arada Mon. 
tekarloya da gidiyor. 

Montekarloda bir kadınla tanışıyor. 
1 

Aslen Yahudi olan ve bugün Fransız ta. 
biiyetinde bulunan matmazel Janet Su
§eStOf da prensle derhal ahbab oluyor. 

Nihayet prens, matmazele izdivaç tek. 
lif ediyor. Janet derhal razı oluyor. Ken. 
disi 25 yaşında, Mişel 70 yaşındadır. 
Yani aralannda 45 yaş fark vardır ama. 
adam ne de olsa prenstir ve Lehistandil 
birçok malı mülkü, malikAneleri çiftlik. 
leri vardır. 

Janctle prens, nişanlı vaziyetinde. Ar
tık kolkola geziyorlar ve Montekarlodan 
kalkıp Parise geliyorlar. 

Pariste de birkaç aylık bir nişanlılık 
hayatı yaşanıyor. Artık evlenmek hazır .• 
lıklarına da başlamışlardır. En fazla bir 
ay sonra •üğünleri olacak. 

Bir gUn prens Mişel: 
- Lehistana gideyim de para alıp ge. 

leyim, diyor ve gidiyor. Bir daha da gö~ 
rünmüyor. Çünkü prens, Lehistana diye 
yola çıkmış. fakat lngiltereye gitmiştir. 

Matmazel janet, evvela Fransız polisi
ne müracaat ediyor; bir netice alamıyor. 
Sonra Paristeki Lehistan sefaretine baş 
vuruyor. oradan da bir şey temin edemi. 
yor. Lehli Yahudi km, prensle beraber 
yaşıyacağı hayat hakkında kurduğu ha. 
yallerle yapayalnız kalmıştır ... 

Prens Mişel Radzivilden bir müddet 
hiçbir haber alınmıyor. Fransız polisi de. 
o zaman Mdise ile alakadar oluyor "e 
tahkikata girişiyor. Bunun üzerine, ihti-

yar prensin Loııdrada olduğu anlaşılıyor. 
Çok geçmeden, prensin Londrada dul 

bir Avustralyalı kadınla evlendi~ haber 
alınıyor. Prensin Lehli matmazele tercih 
ettiği kadın, Awstralyalı bir tüccarın ka· 
nsıdır ve kocasından bir müddet evvel 
00~rnt\faaının aüğunıerı geçen nana 
oldu. Şimdi Londrada yaşıyorlar. Mat. 
maıel Janet ise Pariste ,taliine küskün 
bir halde bulunmaktadır. 
Kızın haline bütün Lehistandaki Ya.. 

hudiler çok acımışlar ve prense kızarak, 
boyokt ilin etmişlerdir. 

Prens Mi~l Radzivilin gelirini çiftlik.. 
!erindeki istihsal~t teşkil ettiğine göre, 
bu mallar satılmayınca prens parasız ka
lacaktır. 

Fakat acaba, Lehistandaki Yahudile. 
rin bu malları almamaları ile, prensin 
çiftlik mamulfttı satılmıyacak mıdır? 
Yalnız. bu boykota Lehlilerin de iştirak 
edeceği ümit olunuyor. 

Alman hava nazırı mareşal Göringin 
bir çocuğu olduğu haber verilmişti. Gö. 
ringin çocuğu kızdır ve ismi Edde kona. 
caktır. lsim koyma merasimi henüz ya.. 
pılmamıştır. Çocuğun isim babalığı Hit· 
lere teklif olunacaktır. Hitler, Göringin 
kansını. lohusa yattı~ı hastanede bizzat 
ziyaret ederek tebrikte bulunmuştur. 

ltalyan liaricive nazın Kont Cianonun 
kamı yani Musolininin kızının da ismi 
Edda'dır. 

6 HAZTRAN - 1938 

KUHUN 

Bir eşek davası 
ff ASıtN KUMÇAl'I ua.:ıuor: 

"Son Postanın iki muharriri bir eşek 
davası üzerinde biribirlerile tutuştular. 

Muhiddin Birgen sanki memlekette hiddet 
edecek başka hiçbır şey yokmuş gibi zo. 
vaJh eşeklere ka!"lı pir aşkına dilşınan ke· 
sildi; onun fikri memlekette eşek neslini 
kökiloden kurutmaktır. 

- Artık bu ha)-vaoı uoulahm. 
Diyor. Gazete arkadatı ErcQmend Ek

rem Talu iae eşeAe karşı gösterilen bu :t'er
aJ:ı dilşmanJılın haksızhlını lsbata çalışı· 
yor; cşelin tQrlil meziyetlerlnl sayıp dö· 
kQyor; o da: 

- Eşdi şehirden çıkardık, Şimdi mem
leket hudutlarından dışanya atmak insııf
sızlık olur.,, 

Diye bfitiin e~klerin haklarını müdafa· 
aya ulra,ıyor. 

Bu derece hararetll bir eşek davasına 
fuzuli bir hakem gibi mfidnhale etmenin 
tehlikeli bir rol olduğunu takdir ederiz. 
Fakat ~ndece bir ob ervııtör gibi ve mfila
len beyan etmekte mahzur bulunmasa ge
rektir. Bize kıılırsa hu ihtilAfta llııy Tn· 
lunun hakkı var. 

Memlekete karşı suçlan beynelmilel bir 
ahitname ile tasdlk edilerek nktile hudut 
harici edilmiş olan kimselerin bile affedi
lerek tekrar ,·atana avdet etmelerine hazır· 
lanıldıAı bir sırada her Hhada kanaat ve 
fedakarlıkla memlekete hizmet etmiş olan 
masum bir hay\'nn cinsinin tamamen orta· 
don kolrlırılması ve hudut harici edilmesi 
reva olur mu? Kaldı ki geçenlerde kabul 
edilen bir kanun ile ntlnr glh! eşeklerin <le 
sa)'tm ver«isinden istisnıı edilerek hizmet
leri re~men takdir olunduktan sonra hu 
h8'.\'V&nlnra karşı tatbik edilecek bir taz· 
ylk hareket! mantıksız rliişmez mi '1 

CUMHURiYET 

l ,200,000 
N ADIR NADi ua:ryor: 

Geçenlerde Anadolu AJan5ı haber T"erl· 
yordu: hpanyada harp başladığındanbc
ri bugüne kadar silah kuV"\·etlle ölenlerin 
&ayısı 1,200.000 l bulmuş. 

Dikkat ediniz: 1,200.000. Ve bu rakama 
sefalet yiizünden toıırala WJNU\ .st~Jcııa 
bulunmuyor. l,200.000 deyince yalnır. torı· 
!arın, Hlfeklerin, mitralyözlerin, tan·are 
bombalarının, ııüngillerin ve dipçiklerin 
ezdlAi, parçaladıllı. delikdeşik ettlAi vfi
culları hatırltyacalız. 

Bu vilcuttarın her biri, ha)·at oşkHe tar
pan bir kalb taşıyordu. Yirmi gramlık bir 
kurşun fiskesi onu hemen sustunnn~a kA· 
fi geldi, Bir kQlçe demirin sııçtılh pnıp 
neller, yiizlerce genci blrnn içinde )'Ok el· 
ti. Hayatlar, arzular, sev11iler pıhtı halin
de toprafta gilbre ohı,·erdller. 

lkl ı;ene içinde bir milyon iki yüz bin 
ln'lan, merlent dünyanın hlr köşeciğinde 
en urt ııilAhlarla ölôürülılü. 

Bu 1,2CO.OOO cesedi toplayıp bir yıAın 
yaparııonız Romadnki Sen Pi:rer killııesln· 
den, htanhnMRkl Ayasofyadan, !\evyork
taki Hflrrlyet Abidesinden kal kol daha 
ytıbek bir lblde kunılur. 

Eser meydandadır! 1,200.000 cesetllk 
bir külçe. Bunun mlman kim't 

TAN 

2 milyon muhaciri 
nasıl getirt:. biliriz? 

M. ZEKERiYA ya:ryor: 

"Balkanlarda Tiirkiye)·e hicrete hazır 
2 milyon nüfus bizden bir işaret bekliyor. 
Bunları en kısa lıir zamanda Türklycye 
na'lıl getirtebiliriz.?., 

"Bence bu dava bir rakam meselesidir. 
Tecrüheye göre 5 nüfusluk bir muhacir 

e ile'linln derhal milstah'lil hııle gelebilecek 
tanda iskanı 1000 liraya m:ıl olmaktadır. 

iki milyon muhacir 400 bin aile dernek• 
tir. \'ani bütün bu muhacirleri bir hamle· 
de, yani kı~ bir ınmando Tllrklyeye glrc
hilmek için 400,000,000 liraya lhti)"llC' '"or
dır. Bu iş 5 ı;eneye taksim edilirse senede 
90 milyon liraya ihtlynç gösterir. 

Şimdi bir de madalyenin diler yüzüne 
bakalım. Tiirki)'e statistiklerine g~re beher 
Türk yurldaşının millt geliri 76 liradır· 
Bunlar birleşip çnlışmnya başl:ıdıkton s~fl 
rıı bih·:ı~ıtn veya bflôvnıııta meııılckcllfl 
servetine bir kıvmet llAve C":deccklerdlr. 

. dk• 
\'erecekleri vergilerden mııacio kıızıın 1 

lnrını burndıı sarfedeceklerılir. lliltÜfl bil 
kıymetleri nüfus hoşınn 76 lira iiıerind~: 
hesap edersek bir senede muhnclrler t 
memleket ııerveıtne ekllyereklerl kı>111;e 
150 milyonu bulur. Bu para beş seneli• 
750 milyonu Ura yapar. Demek ki, bu rrı 1' 
det zarfında kendileri i('ln sarfedflec;50 
paravı tıkardıktan başka, memlekete o
mlly~n liralık bir ııcn·et te katandırt111ş 
lacnklardır., , 
ulur.lnrı h- bir 

"Bir maden işletmek l5ted1Alnılı, 1111 
fabrika kurma~·a teşebbüs ettlltlmiı ı~ıt1 

.-: Devauıı ' nncD • 



-
Renkler, kokulaı 

H ER.KESiN bizim gibi olduğu
nu, kendimizde memnuniyetle 

veya UzUntüyle gördüğümüz bir halin 
muhakkak başka kimselerde bulundu. 
gunu sanmak oldukça tehlikelidir, bi
zi acele ve"yanlış hlikümlere sevkeder. 
En fenası da karşımızdakinin o hali 

; j "I' 1 

Galata8araylılann kendi aralannda "tarihi '00 m6f1iur" saydıkları senelik ı>ilıfrları düıı ymımi~tir. Tafsilatı diğer 8iıtım1arımızdndır. Re.Mm?er pi. 
lav yenilirl;en 11e piliiu ycnildil:ten sonra wndcııe rele.nk lmnl'll'Tl:cıı ıışl ·r ... 

kendisi için kabul et.memesini ya ga. 
rib, hilkatte iyi veya fena sayılacak 

müstesna bir varlık olmasından, ya
hut samimiyetsizliğinden geldiğini id. 
diaya kalkarız. İyisi mi, bahsettiği. 
miz her haletin ancak kendimiz için 

doğru olduğunu ileri sUrmeli; hiç bir 
insan oğlu bu dllnya yüzilnde tek ol
mıyacağı için kendimizle beraber daha 
birçoklarını da söylemiş oluruz ama 
bu nokta Uzerinde ısrar etmemeli. 

~----~----------------------------------------------

Ben çocukluğumda da, gençlik yıl. 
tarımda da ta.biatın renk gibi, koku 
gibi nimetlerinden pek hoşlanmazdım; 

( $1EIHliiRDE ve IMIEMILEKETTE ] 
hO§lanmazdım değil de onları aramaz
dım. Kafamda birtakım mücerredatın 
kayııaşmasmı, sularda, renklerin oyu. 
nunu seyredip bahçelerde tUrlil çiçek.. 
lerin biribirine karışan kokularını iç
meğe tercih ederdim. Gerçi Nef'inin: 

Galatasaraylıların 1 

Pilavı 
"Yaraştı ol kadar mevc.i müselsel abe 
kim vermez - Bu hUsnü zülf-i pUr. 
ham sine.i siminberan üzre,, beytini 
öteden beri çok severim; fakat serin 
serin biribirini takib eden o dalgacık
lan denir.de veya havuzlarda değil, an. 

Dün senelik toplantı samimi 
bir hava içinde yapıldı 

cak şairin sözlerinde arardım. 

Renkleri, ihtiyarlıkta değilse de, 
büsbütün de genç sayılmama imkan 
kalmıyan bir yaşta, yani otuzumu bir 
hayli geçtikten sonra bir akşam An
kara'da, güneşin batbğı saatte keşfet-

tim. Toz penbeden en koyu ala} görü. 
lUyor mu, görülmüyor mu, pek belli 
olmıyan en açık maviden bir hayal ol
duğuna b1r türlü inanamıyacağmız 
keeif, mavileşmlt bir mora kadar gt. 
den o renkler! ... Anadan dofma kör. 

lPrin. ~özleri birdenbire açılıverse a .. 
~Da nt: lll~~uv""''~""' au.. "-~-··-
ciımuruz; benim o a.kşaıri üstü duydu. 
ftun ~vinçli hayret de hfq tUpheslz 
öyle bir şeydi. Etrafımdakilere: "gö-

ke baksanıza! görliyor musunuz? bu 
harikulade manzara dururken başka 
§eylere bakılır mı?,, diyeceğim geli. 
Yordu ; fakat bu sözlerin, o zamana 
kadar gözlerimin kapalı olduğunu iti. 
raftan başka bir manası olmıyacağını 
düşünerek sustum. 

Kokuları çok daha sonra keşfettim. 
O. ne gün, nasıl oldu bilmiyorum. Ken
dimi birdenbire, kırk yıldır bütün gil. 
7.el kokulan severmiş, ararmış gibi 
hissettim. Hatlar, renkler, kokular ... 

Artık tabiatla barışmağa, onu anla-

Galatasaray lisesinde okumuş genç, 1 
ihtiyar yüzlerce Galatasaraylıyı, senede 
bir defa hep bir araya toplamak, ve eski 
günlerin tatlı hatıralarını yadetmek için, 
birkaç senedir bu mevsimlerde yapılan 

toplantılardan dördüncüsü, dün Galata. 
saray lisesinde, yapıldı. 

Yalnız lstanbuldan değil, memleketin 
muhtelif yerlerinden birçok genç ve yaşlı 
Galatasaraylı bu toplantıya gelmişti. Bu 
yıl, 70 şinci yaşına basan bu kıymetli 
irfan müessesemizin ilk mezunlardan es. 
ki büyük elçi Salih Münir (paşa) gibi 
Ç(>k yatlı GalatasarayWar da binlerce 
genç arasında göıe çarpıyorlardı. Buse-
.. .. ır; tnnl.,nhrb mı>rhnm O'Pnnal Ge.vadın 
mevcut ~ göze çarpıyot. ve bütün 
Galatasarayldann kalblerine Jniailn ve;; 

riyordu. 
Sabahleyin saat ondan itibaren mek. 

tebin bahçesini doldurmağa başhyan 

Galatasaraylılar eski sınıflarına, ve ak. 

inhisar 
maddelerinde 

ucuzluk 

llıağa, onu kabul etmeye başlamışbm. }atılması hakkında programa konulmuş 
leiınbilir? belki bir gün geleeck, bin olan maddelerin tatbikatı önümüzdeki 

\' eoldeo ucuz elgara 
nevllerl hazırlanıyor 

inhisarlar idaresi mamulAtının ucuz.. 

bir türlü sesin birleşmesinden herhaL aylar içinde bitirilmiş olacaktır. 
de hAsıl olan büyük, canlı besteyi de İdare bu işe piyasaya ucuz cigaralar 

duyacağım! • çıkarmakla ba§lamıştır. Yeni bazı ciga-
Şüphesiz, bu :r.enginlikleri ti küçük ralar daha hazırlanmaktadır. Harman 

l'&§la.rındanberi tadanlar varc:lır. Fa. tecrübeleri biter bitmez imalltına ba§la. 
kat, ne yalan söyliyeyim? onlarm pek nacak olan bu cigaralarda her keseye 
Çok olduğunu sanmıyorum. Bana öy- elverişli fiyatlarda olacaktır. Bundan 
le geliyor ki dış alemi kavramak, o. ba§ka, barut ve av malzemesi fiyatları 
ııuıı leu.etıerini tadınak ancak biraz da yüzde on beş nisbetinde ucuzlatıl-
l'~Ianmış, iç ilemleri az çok genişle- mıştır. 
lkıit kimselerin harcıdır. Yalnız o ka. İnhisarlar idaresinin şarap, vermut ve 
~ .... da değil: herhangi bir nimetin ne kör fiaytlannda da yakında ehemmiyetli 
'"'QQ&r büyük olduğunu takdir etmemiz nisbetlerde tenzil!t yapacağı anlaşılmak J • 
'Qr.ın, ondan mahrum kalmak korkusu. tadır. Hafif alkollü içkiler üzerinde yapı. 
1 

11 
leçirmemiz lhımgelmez mi ? genç- lacak olan bu tenzil!t piyasada rekabeti 

: de, bizler gibi, bUtUn o renkleri gö. mucip olacaktır. Çünkü, buna karşı hu-
q,Yor, bUtUn o kokulan duyuyor; fa- susi Amiller de fiyatlarım indirmeüe kal-

t 0nıa.rı göremiyeoekleri, duyamıya. kacak1ardu. 

~ günQ habrlarma getirmedik. Diler taraftan hükQrnet, memleketimiz 
't1aıılçiıı bUtUn tadını tadamıyorlar. de imal olunmıyan bazı içkilerin gümrük 
ltı&a haataıarda hassasiyetin f azlalaş- resimlerini indirmeğe karar vermiştir. 
"e 1 da acaba yine bu, mahrum olu. Bunların yeni tarifeleri gümrukler ve in. 
!b~"; korkusunun bir Uitfu değil hisarlar vekfiletinde hazırlanmaktadır. 

Nurullah ATAÇ· 

-------------------------~ ıı ar hastahaneleri 1 
kit:= esnaf cemiyetleri yardım teş 
Olan ha ından Cağaloğlunda kurulacak 
liastan ~enln tanzimine başlanmıştır. 
~fo.- .;nın açılına merasimi 30 ağustos 
lcüllik ~ı günü yapılacaktır. Fakat 
~~ ~VJleri bu tarihten e\'vel başla-

ranlıklarına göre gruplar teşkil ediyorlar, 
orada. çocukluk günlerinin geçirildiği 

bahçelerde, eski hatıralar canlandıkça, 

yaşlı yaşlı koca adamların, biribirlerile 
çocuk oyunları oynadıkları oluyordu. 

Öğleye kadar, vakit böyle geçti.Öğle ü
zeri, bütün kalabalık konferans salonun. 
da toplandı. Burada yaşlı ve genç birçok 
hatipler nutuk söylediler. Galatasaraym 
mazisinden, GalatasarayWann inkılAba 

bağhhklanndan bahsedildi ve bu sene 
vefat eden Galatasaraylıların ruhu için 
bir dakika sükQttan sonra yemeğe gidil. 
di. Galatasaraym pil!vı bOyilk bir neşe 

içinde yendi, sonra bir müddet daha bah. 
:0"'1"' •uhll l)\.~hlh-l"1•, bin \...'i_silil< biı Aa• 
file b31iılde, çok güzel bir çelerilC, Cumhu. 
riyet lbidesine götürüldü. 

Çelenk abidenin önüne konduktan son.. 
ra, bütün Galatasaraylılar hep bir ağız. 
dan Istiklfil marşını söylediler ve üç de
fa (sağol) diye bağırdılar. Merasim de 
bu suretle nihayete erdi. 

Dünkü merasinı dolayısile Galatasa. 
raya başvekil CelAl Bayar şu telgrafı yol. 
lanuştır: 

"Davetinizi memnuniyetle aldım. Te. 
şekkür ederim. Bu zevkli gıınde aranızda 
bulumnalı çok mzu ederdim Sizlere güzel 
ve neşeli saatler dilerim. 

Başvekil Celfil Bayar 

Galatasaraylı olan gümrük ve inhisar
lar vekili Ali Rana Tarhan da şöyle bir 
telgraf yollamıştır: 

''Kıymetli feyiz ve terbiye kaynafımı. 
za toplanmfl bulunan bütün Galatasa. 
raylıları saygı ııe sevgi ile seldmlarım. 

Rana Tarhan 

Elektrik şirketinin 
son fatora ları 

İstanbul Elektrik Şirketi son defa o
larak faturaları kendi namına tevzi et· 

miştir. Şirket zamanına ait olan cere
yan sarfiyatm:ian mütevellit bulunan 

alacioklar bu şekilde firket hesabına tah 
sil edilecektir. Fakat hilen yapılan sar. 

fiyatın tutarı muvakkat idare tarafın
dan tahsil olunactaktır. 

Tonton amca . 
maymunun 

mukalDDd9 

iki senelik 
yo~ programı 

Uu sene 250 bin 
lira harcanacak 

Belediye bütçesinde bu sene mevcut o
lan tahsisatla şehir içinde ve dışında in. 
şa edilecek olan bütün asfalt yolların i. 
haleleri bugünlerde yapılacaktır. 

Bu seneki bütçede beton asfalt yollar 
için 325,000 liralık tahsisat bulunmakta. 
dır. Bu paranın 125.000 liralık kısmı yol
ların bu sene yapılacak tamiratına ve 
noksanların ikmaline ayrılmıştır. Bu va. 
ziyete gpre bu sene yeniden 250.000 li
ralık yol yaptırılacaktır. Belediye şehir 
dahilindeki yolların kısmen asfaltlanması 
için yanm milyon lira ile tahakkuk ede
cek bir proje hazırlanmıştır. Bu proje
nin muhteviyatı iki senede tahakkuk e. 
decektir. Bunun için bu sene olduğu gibi 
939 senesinde de bütçeye 325,000 liralık 
tahsiat konulacak ve bunun 125.000 U .. 
rası mütemadi tamirata mütebaki kısmı 
d, esas yeni yollar yapılmasına sarfedi. 
\c~c\.fü". 

ha ....... QUIH• ... lr -~ 
köjJrlhıOiı KaraklSy başından Tophanede 
yolcu salonu önüne, Eminönünden Sirke
ci ve Ankara yokuşu yoluyla vilayet ö. 
nünden Beyazıda ve Tünelden Taksime 
kadar olan yolların asfaltlanması bulun. 
maktadır. 

Eminönünde 
faaliyet 

Belediye meydanı 
sOratle açmağa 

~alışıyor 
Belediye, Eminönü meydanının açıl

ması itinde evvelce hazırlanan projele
rin sırasını bir taraftan takip etmekle 
beraber, diğer taraftan malını derhal 
satmak istiyenlerle de istimlak kanu
nun verdiği hadler dahilinde pazarlığa 

girişecek ve satın aldığı emlaki derhal 
yıktırmağa l>uşlıyacaktır. Bu suretle E
min önü meydanı muhtelif noktalardan 
ve süratle açılmağa başlayacaktır. 

Belediye, Eminönü meydanında en 
son yıkılacak ~:ia olan Singer saat şir. 
ketinin bulunduğu Eminönü hanı ya
nındaki Bektat hanını satın aldıktan 

ıonra bunun yanındaki diğer hanların 

sahipleriyle temasa geçmiştir. Diğer 

taraftan Eminönü kemerinin cephesine 
düşen tek katlı dükkanlar ve binaların 
sahiplerinden belediyeye müracaat e
denler çoktur. Bunlarla da temasa ge
çilmiş bulunmakta::lrr. 

Belediye takip edilen bu usul sayesin
de Eminönü meydooınrn açılması için 
sarfedilmeıi lbım gelen zamanı bir se. 
neye yakın bir müddet kısaltmış olaca
ğı kanaatindedir. 

~ ......................... . 
KülUük 

"Çubukçu zade,, diye bilirdik, hazan 
da memleketine nisbetle ''Kesriyeli,, der
dik, meğer kendisi isminin başına gelen 
bu iki kelimeyi de sevmezmiş, soyadı ka. 
nunu ile adının sonuna bir "Akozan., 
taktı. 

Bir şarkısında: 
Yaş uzar, gönül kocalmaz: Elem ihtiyar 

ipndiT, 
Ben o bülbüWm ki herdem ... Otüşüm ba. 

lıar içindir! 
Sıtkı Akozan, bilmem ''Kervan,,mın 

göçüp gittiğine yanar mı? "lleri Geri., a. 
dmdaki kitabı, pek o kadar aranmaz Sa· 
nırnn. Fakat muhakkak ki Sıtkı Ako. 
zanm ''Küllükn!me,, si, çok kıymetli 

bir tarih vesikasıdır. Sıtkı Akozanın a. 
dını edebiyat tarihimize geçirtecek olan 
bu bir formalık şiir kitabıdır. 
Şair "Küllük., denilen yeri eserinin ba. 
şmda şu satırlarla tarif ediyor: 

"Haritaya göre Küllük, Muğla taraf
larında bir limanın adıdır. Fakat bizim 
bahsettiğimiz o Küllük değildir. İstanbul 
da Küllük, Beyazıt camiinin türbe kapı. 
besi dıpnda, körfez §eklinde ve bahçem. 
si bir yerdi. Burası Beyazıt semtinin mtt.. 
tevazi fakat çok güı.el bir köşesidir. Bil
hassa yaı tatilinde üniversite ve flse :tib. 
caJan ile Dleblleketin bftçôk fik1t ve sanaf 
adamlannm ulralıdır. Bu kÖ§ellİn üç adı 
vardır: Muallimler bahçesi, akademi, 
Küllük; en meşhuru Küllüktür. işte bu 
yazı onun bir hikaye ve hatırasıdır . ., 
Srtkı Akozan Küllüknamede pekse. 

vimli ve zarif bir şair olmuştur: 

Sanmayın dvôrı bülbüller gibi güUük
deyiz .. 

Biz yanık bir ltor gibi akşam sabalı 

küllükteyiz! . . . . . . 
Bunda haccüf ek bere verdi kmar lbnül' 

emin, 
Bunda takrir elli ilmünnôsı ezbn Mülc

rimin, 
Bunda alm~hr MelQl Rıfkı icazet payesi 
. . . 

Ey Habib'im, şfre kurban olma İsmail 
gibi 

Gelmiyor dertli Fıratın böyle sözlerle dibi 
. 

BtJyezid lıavzu gibi taıdıkça söyler KJrtı 
pil 

Takdı Kudsi arkadan Şeytana bir kallô.vi 
ril 

. . . . . . . . . . . . 
Erguvanlar her sabah genç baılara sün.. 

bül döktr, 
Gölgelerde fırçasız bir Çallı lbrahim 

güler 

. . . . 
Etmesin dostlar sakın Ekrem Reşit'ten 

intiıar, 

Küllüğün tarihini birgün Reşat Ekrem 
ya1.ll1. 

Sıtkı Akozanın bana yazdırtmak iste. 
diği esere, bence Evliya Çelebi üslQbile 
başlamak lazımdır: 

"Küçük bahçesi mesiresi - camii Ba. 
yezidi veli çor payei eflAke ser çekmiş 
bir kubbei müdevveri Alidir, gayet ruha. 
niyetli bir camidir. Onünde cennet !si 
esmar ve eşcan günlgün ile müı.eyyen o 
lan bahçede bu eşcann zıllQ himayesinde 
nice Mem sayedar olup can sohbeti 
ederler. Şuera ve zurefa yeridir. Küllük 
denilmesi. Aslı için yanan Keremin kü.. 
lünü burada savurduklarındandır. Bül
bQJleri çoktur. Mükrimin Halil meşhur 
Caferollu masalını yazmaAa burada bq. 
lamış ve bin bir fasıl üzerine on yılda 
burada tamamlamıştır •• , 

Reıat Ekrem KOÇU. 



• Sıhhiye vekili doktor HulOsl Alalaş 
dilo Ankaradao şehrJmlze selmlştfr. Ve
kil birkaç sün kaldıktan 1<>nrn Ankaraya 
dönecektir. 

• BEYOGl.U halkevlnde açılan dikiş, 
fapka ve çiçek sercislnin, söı-ülen ra#bel 
llzerine, bir hafta daha temdidlne karar 
verilmiştir. Sergide teşhir edilen eserleri 
satın almak istfyeoler vardır. 

• Işık lisesinin ilk kısım kız talebeleri
nin el işlerinden mürekkep bir aergl a
çılmıştır. Sergide çok muvaffak olmuş 
sofra takımlan, abajurlar vesaire görül· 
mcklcdir. 

• Tramvay crcrlerlnln mevsime uyma
dığı görülmüş, ihtiyacı daha iyi bir şekil
de karşılamak Ozerc yeni bir tarife yapıl
ması lı:ararıa,ıırılmıştır. Yeni tarife ayın 
on tıe,ınc kadar ynpılacaktır. 

• Romanya denlzyortarı idaresi limanı· 
mızclnn kendi vapurlnrile n:ıklolunacak 

mallardan ıenziJllt yapmıştır. Yeni tarife 
temmuzda tatbik edilecekllr. 

• Knbuklıırı kirli ve yalnız sana)-fe mah
sus olan yumurtalann fizerine damga vu
rulmasına karar verilmiştir. Bu yumurta
ların ihraç olunurken üzerine S ve "Türk., 
markası vunılacaktır. 

• Kızılay hartıısı devam etmektedir. Diln 
Falih h:ılkev1nde mer:ısfm yapılmı,, halk 
evi başkanı bir söylev vererek Kızılayın 
mahiyet ve ehemmiyetinden bahsetmiştir. 
Bnndao sonra Kızılnyn üye yazılmı!Jlır. 

• Yunan Üniversitelilerden şehrimize 
gelmif olan bir kafile bugfin Teksim Cum
huriyet Abidesine çelenk koyacaklardır. 

Seynyblar bu akşnm f stıınbuldım ayrıJacak 
tardır. 

• Piyasada nikel beş ve on paraların 

toplandığı haber verilmektedir. Nikellerin 
bugllılkü plyasnyn göre kıymetlerinin daha 
fazla olduğunu gi>renler bu paraları topla· 
yıp külçe halinde salmaktadır. 

• Terfi eden ilk tedrisat müfettişlerinin 
yeni maaş kadrolnrı hazırlanmış ,.e yeni 
şekle glire maaşlannın tedl:resfne b:ı~lan
m1ştır. 

• Elekrlk şirkeUnln tesellüm muamele
sine devam edilmektedir. Dliter taroCt:ın, 
yeni idarenin kadrosu hazırlanmaktadır. 
'll.mele ve müstahdemin kadro~unda rle~i
~fklfk yapı1mr;>'llcaklır. 

DIŞARUA: 

•Profesör Sıgmund Freud, diln Viyana· 
dan Parfse sltmfş n istasyonda Amerika 
sefiri Butllt ile bfrcok dosUan tarafından 
karşıl:ınmıştır. ZannedildiAlne göre Freud 
Londrııya hareket edecektJr. 

• Leh hariciye nazın Bek, 15 huJranda 
resmen F..sıonynnın merkezi Tallinl ı;lya. 
rel edecektir. 

• Jran başvekill Cam, bir heyet riyase· 
llnde ofarak, diln &Adal yolu ile Mısıra 
hareket etmiştir. Heyetin nzlfesl, nUah 
din Mısır kralının kız kardeşi ile lzdlT&eı 

formalitelerini konu.,maktır. Seyahat ür 
harın sürecektir. 

• Almıınyndakl Polonyalılar Alman hO 
kümetine iki snyrahk bir muhtıra gônde
rerek Almonyndokl Polonya eka11iyelinin 
maruz kaldıRı tazyikleri anlatmı,1ıırdır. 

• Frıınsa cumburreisl l.libran, Fran&a· 
n ın J.()ndrn sefiri Knrhen i kabul etmiştir. 

Çocuk kaçıran 
haydutlar 

Aldıkları parayı 
harcayamıyacaklar 

Amerikan polisi, petrol kralmm bef} 
yaşındaki çocuğunu kaçrran haydud
lan aramaktadır. Çocuğun artık ha.. 
yatta. olarak bulun.mumdan Umid ke. 
silmiştir. Yalnız, haydudlarm ele ge. 
çirilebilmesi için en sıkr tedbirler a
lınmıştır. 

Çocuğun babası, oğlunu kurtarmak 
için haydudlara verdiği paralarm nu
maralarını kaydetmişti. Polis bu nu. 
ma.ralan almış ve bUtün bankalara, 
mali müesseselere bildirmiştir •. Bu nu. 
maradald para.lan banka. ve diğer ma. 
li müesseselere getirecek olanlar der
hal tevkif edilecektir. 

Çocuğun babası Ceyma Kat haydud
lann istediği 2 bin ingillz lirumı, on_ 

lamı söyledikleri gibi, orman kenarm. 
daki bir ayakkabı kutusuna bırakmış. 
tı. Bu kutu polis tarafından boş ola
rak bulunmuştur. Bu da haydudların 
""'°"' .... ~ .. ı~- _,._....1..-J....o...,.___.&L-_ 
~ 

Gayrimübadil
lerin vaziyeti 

Kom is) onda yapılan 
tetkikler 

netlcelendlrlldl 

Ualya hava mUsleşarı 
BU kreşte 

Maliye teftis heyeti, son defa şehrimiz.. 
de gayrirnübadil emlfil<i takdiri kıymet 

ve satış komisyonlarında yaptığı teftiş
lere ait raporunu Maliye vekfiletine ver. 
mi~tir. Bu suretle gayrimübadil işlerinin 
tanzimi için Maliye vekfıletince yapılmı~ 
olan tetkikler de tamamlarunı~ olmakta. 
dır. 

Esasen Maliye vekaletince gayrimfiba 
dil işlerinin tanzimi için bir proje mev
rut bulunmaktadır. Verilen malfunata 
göre, bu proje ile gayrimübadil emlaki
ni takdir ve kıymet ve satış komisyonlan 
lağvedilecek, bu vazifeler gayrimübadil. 
lerin kendi mallan olan cemiyete verile. 
cektir. Bu i~in hususlü için kanuni müey. 
yideler lflzım olduiundan Ba,,·ekfil.etin 
tensibile bir kanun projesi de hazırlanıp 
Büyük Millet Meclisine verilmişti. Ev
velce düşünülmüş olan gayrimübadillerin 
istihkaklarına karşılık olarak satılan em. 
lakin devlet vergilerile belediye resimle. 
rinden muaf olması hakkındaki bu ka. 
nun şimdi meriyet mev~iine girmi~ bu
lunmaktadır. Ancak kanun emlakin sa. 
h§ı ve gayrimübadillere tevziat i~inin 
tanzimi ile beraber tekemmül etmiş· ola. 
cak ve faydalı neticelerini verecektir. 

Nafia vakili ()erin
ceye gidip döndO 
lzmit, (Hususi) - Nafia Vekili Ali 

Çelin.kaya dün An.karadan geldi. 
Derincede travers fabrikasında uzun 
müddet tctkikatta bulundu. Sonra ts. 
tanbuldan gelen elektrik şirketini te
sellüme memur heyet azaları ile gö • 
~tUktel"'. sonra posta trenine bağla
nan vagonla saat 18 de Ankaraya dön
dü. 

1 
ZA Yl - Amasya öksüzyurdu ilk ve ı 

sanayi okullarından almı~ oldulum tas. 
diknamelerimi zayi ettim. Yenisini ala. 1 

cağımdan eskilerinin hilkmU yoktur. 1 
Molln Şaban oğullamıdan Ari/oğlu 1 

Mehmet Mektep No. sı 73 • 

Bükreş, 6 (A.A.) - İtalya hava. 
müsteşarı general Valle, bugün ıaat 
13 do tayyare ne buraya geln:ıl~ ve 
hava lsta8yonunda deniz ve hava na 

zrn General Teoforetko Ue İtalyan 

elcisi ve daha diğer bir çok zevat 

tarafından eeıa.mıanmrştır. Ayrıca 

bir askeri kıta da ee14m resmini ifa 
etmiştir. 

Öjleden sonra general Valle, pro
tokol ztyaretıcri yapmış Ye akşam 

hava Ye deniz nazırı, ıeneral Valle 
şerefine bUyllk bir ziyafet verml~tir. 

General Valle, bayramlarda bulu
nacak, ha\'"acrlık mtıesscselertnl ge

zecek ve Kral Karol tarafından ka
bul edilecek ve 9 Haziran sabahle
yin hareket edecektir. 

--o--

Sivil halkın 
bom l )ardımanını 

protesto 
Japonyada alay 

mevzuu oldu 
Pekin, 5 (A.A.)- Japonya namı

na söz söylomeğe salAhlyettar bir 
zat, Lan • Fcng'ln şimalinde toplan
mıı; olan Japon kıtalarınm Çinllle· 
re taarruz ettiklerini bildirmekte· 
dirler Çinliler adette falklyetlerlne 
ve muannldane mukavemetlerine 
rağmen rlcat etmeğe mecbur olmuş 
1ar Ye sahnda. 5000 ölll ile mUhlm 
miktarda malzeme terketmişlerdlr. 

Japonlar Kaı!eng istikametinde 
llerlemele devam etmektedirler. 

Porotestolarla alay 
Tokyo, 5 (A.A.) Domei Ajansrnm 

bildirdiğine göre, gazeteler, Çcm
bcrlaynm nvam kamarasında, Kan
tonun Japon tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmesi dotayıslle 

protestoda bulun11Jacatı hakkındaki 
beyanatım gayet alaylı bir tarzda 
karşılamaktadırlar. 

lngiltere Kral 
ve Kraliçesi 

Parlste nasıl 
karşılanacaklar ? 
Parla, 6 (A. A.) - Hilkfımet, İn. 

giltere kral ve kraliçesinin Fransaya 
muvualatları günü olan 28 Hazira
nın bayram günü addedilmesine karar 
vermiştir. BütUn mektep çocukları ile 
hWdlmet memurları o gün mezun ola. 
cakla.r ve kral ve kraliçenin mevkibi
rılıı geçeceği yolda toplanacak olan 
halka. iltihak edebileceklerdir. 

Kral ve kraliçe, Duvr'dan Bulonya
ya gelmek suretiyle Ma:nş denizini ~
tıktan sonra 28 haziranda öğleden son. 
ra Pa.riste Bulonya ormanı istasyonu
na. vaatl olacaklar ve iataayonda reisi. 
cümhur Löbrön ile refikası tarafın

da.ıı i!tikbal edileceklerdir. Bundan 
sonra. kral ve kraliçe, kabul salonuna 
gidecekler ve müteakiben alay harici
ye nezaretine müteveccihen hareket e. 
decelttir. Alayın katedeceği mm:afe, 
tamamL tamamına 4 kilometre 400 
metredir ve §U yolu takib edecektir: 
Foş caddesi, T:ıkızaf er, Şanzeliz.e, 
Konkord meydanı. 

• 
• 

fngiliı dmiz kuvvetlerine :>•mi iltihak tdm bu mttlzrip donanmamn en bı'iylik 
ue teclzizalı. silôhları en miU:er.mıd mıı!:ribidir. '' Afridi,, ismi t'CTİlen nıulırip 

ilk tecrübeleri 1·apıldıklan sema. Akdeniz filosuna illilzak etmek üzere lngiltereden 
ayrılmıştır. 

".4frirfi .. ayni tipte yapılacak olan 16 geminin ilkidir. Muhrip 1850 tonilt1toluk. 
tur. 

Bir Türk - ermeni vatandaş -teklif ediyor : Polis kuvvetleri hariç olmak üzere 
8.000 asker, nizam ve asayişi temin e. 
decektir. 

Hariciye nezaretinin bulunmakta ol
duğu Roseğ sarayı, kral ve krali~enin 
ikametlerine tahsi! edilmi~ti. Yedinci 
FAvar lle Beşinci Jorj da Fransayı zi. 
yaretleri e.snasmda. bu sarayda ika
met etmişlerdi. Bina, dahilen ve hari
cen tamamiyle yenilenmiştir. İnşası 
tarihi olan 1854 denberi bu kadar tez. 
yin ve tecdid edilmemiştir. 

Ernıeniler ! 
isimlerimizi Türkçe 

Sabiha 
Gökçen'e 

Amerlkada 
"fftrklyenlo kadın 

Llndbergl,, deniliyor 
,,-- ---

Gakçen Amerikada güniln en büyük 

şöhretlerinden biri halini almııtrr. Şi
mali Amerika gazeteleri ona "Türki
yenin kız Lindberg,, i admı vermişler. 
clir. 

Kahramanlazımızın töbreti şimdi de 
Cenubi Amerikaya ve Kanadaya y... 
yılrnaktadır. 

Amerikanın en bilyük neşriyat trös
tü olan lnterneyşinel Niyüz Servis, ts
tanbuldaki muhabiri Corç 1. Maranz'a 
gönderdiği bir müıta:el telgrafla Sa
biha Gökçen hakkında 3000 kelimelik 
bir makale istemiıtir. 

3000 kelime, en az beş sütun yazı 

idemektir. Be§ sütunluk bir yazının tel
grafla Avrupadan Amerikaya gönderil· 
mesi bu hadiseye Amerikanın birinci 
sınıf bir alaka gösterdiğini anlatmağa 
lrlfidir. 

Sağlık propağandası 
afişleri 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek!le
ti, halkta sıhhat prensiplerini kökle -
tirecek Ye yerlcftirecek mahiyette, çok 
&üzel propa,anda afişleri ha.ıırlr:ımı~ 

tır. 

Bu afişler, umumt yerlerde, nakil va. 
ııtalanna ve halkın toplu bir halde bu
lund~ mahallere, müesseselere, fab. 
rikalara asılacaktır. 

Renkli olarak bastrnlan afişlerin mev-
zuları ıunJardır: · 

Verem nasıl butaıır? Hastalığı bat
kasına bulaştırmam:•!< için veremlinin 
alacağı tedbirler; veremin dostları ve 
dilJmanları, sıtma yalnız sivrisinekten 

'geçen hastalıktrr; frengiye yakalan • 
makta:ı kork; içkiye alrtmayınız, içki 
evleri yıkar, soyu bozar, &üt gıdaların 

en sıhhi ve değerlisidir; çocuklarda sıh
hat itiyatları; ditlerini.ıi gözetiniz ve 
fırçalayınu; ağızdaki çürük ve apseli 
bir dişin vucudun bir çok yerlerinde 
hastalık yapmooı, bit tehlikeli hastalık
ları insana ceçirir; karasinek sağlık 

dUımanıdır. 

--0-

lnegUlde zelzele 
lnegöl, 5 (A.A.) - Dün gece 11,30 

da ve bu sabah 10,30 da doğudan 

batıya birer saniyelik hafi! zelzele 
oldu. HaHrat )·oktur. · 

' 

seçmemiz lôzımdır 
CF Ha1tara/ı 1 iuclde 

S. Keleci. gazetemize hitaben yaz
dığı bu mukaddemeden sonra Türk -
Ermeni vatandaşlara hitapla diyor kti: 

"Tarih Ermenilerin Türk clduğunu 
gösterir. Ezcümle yaptığım tetkiklere 
göre A ttilanın yaptığı milletler akını 

Cenubi Almanya durmuştur ve bugün 
Würteml::iergdeki Almanlar da, Türk • 
Ermeni ırkına mensup binlerce kişiye 
• ~ t Mr •••• ~ • ""-• • .-- -

Türkiyeae zanneder. Hatta, Çavuş, Bol, 
Haik, Kaç, Bere gibi isimler ve soyad
ları taşıyanlru- pek çoktur ve bu insan
lar kendilerini halis Alman diye bilir· 

ler. 
Memleketimizin dahilinde ve hari

cinde yapılan iğfaller ve tezvirler, biz 
Türkleri şimdiye kadar kanaatlerimiz 
hilaf mda ~·yrı bir ırk göstermek gibi 
yanlrı yollardan götünnliştür. 

Bu hakikati böyle bilirken, artık si. 
cillerimizde Ermeni kaydının bulunm21-
smı istememeliyiz. Ermeni cemaati, 
Ermeni mektepleri, Ermeni lisanı vel· 
basıl Ermenilik yoktur. Bu ayrılıkta 

devam etmek istiyenlerle beraber ola

mayız. 

Ermenice denilen ve güneş • dil tco. 
risile de tahlil edilince, ecdadımızın 

kullandığı Türk lisanın bozulmuş ve 
türlü anasır k<ırışarak Ermenice adını 
almış lehçeyi, aile içinde dahi ağzımıza 
alma malryu:. 

Karanlık maziden büsbütün ayrılmış 
olmak ve Türk birliğinden ayrı olmadı
ğıınızın niş.-.nesini teşkil etmek üzere, 
Ermenilik damgasını taşıyan scyadla • 
rımızı, bir çoklarımız, soyadı kanunu 
çıkar çıkmaz de~iştirdik ve Türk soy. 
adları aldık. 

Bunu neden y~ptık? Her halde ken
dimizi Türk b:ldiğimiz, Türk düşünce
l~ Türk ruhlu ve dünyaya rehber olan 
Türk medeniyetine ve ırkına mensup 
olduğumuz bildiğimiz için .. 
Şimdiye kadar kullanılan Ermenice 

soyadlarından bir kaç miaal alacağım: 
Uzümcüyan, Aly-c;ınakyan, Pabuççuyan, 
Kurubalıkyan, İocirciyan, Frenkyan, 
Fasulyeciyan, Amiryan, Karagözyan, 
Şişmanya, Gonçegülyan ve r.aire gibi, 
ııoyadlc:ırı necedir?. 

Esasen Türkçe olan bu soyadları kaç 
yüz !ene evvelinden ecdadımızdan bize 
intikal etmiştir?. Bu soyadları da, Er
menilerin Türk olduğunu isbata delil 
teşkil etmez mi?. 

Suriyedc hrristiyan sayılanl:xın adla· 
rı Türkçedir, biz de, Ermenice sayılan 
adlarımızı neden değiştirmiyoruz?. 

Türk olmanın bir dinle mütedeyyin 
olmaya bağlı olmadığına ve remıt tsi. 
dlde bu kiıydı bulun'durmak me§rut bu 
lunmadrğına göre cumhuriyet teşkilatr 

yan yerine kullanılc:c kelimeyi de sil. 
dirmeliyiz. 

Ermeni, Er - men = Erkek adam de
mektir ve Türkçedir, bu adı bile Türk
ten kopma bir mevcudiyete delalet et· 
tiğir.i delalet ettiğini anlatm~ız mı? .. 

Irkımızı inkar edemeyiz, bunun için 
tekrar aslımıza yani Türklüğe avdet et· 
mek için lazım i:elcn makamata tezel-

den müJ~~t ~~<!ilrnhşi~i-.Jltni'f'Ve ırıt 
daşlarımıza teklif eder ve aeırlarca zul
mette kaldıktan sonra sevgili Atatür
kilmüzün bizlere göstermiş olduğu ha
kikat ve nura kavuşan yolu takip ede
rek lbiribirimizc düşen vattıni vazifemi. 
zi daha müdrik başarabileceğhnize e
minim.,, 

liran başvekili Mısıra 
gidiyor 

Tahran. 5 (A.A.) - Başvevll B. 
Cam, bir heyet riyasetinde olarak, 
dUn Bağdat yolu ile Mısıra hare
ket otmlştlr. Heyetin vazifesi, veli
ahtın Mısır kıralınm kız kardeşi ne 
izdivacı formalitelerini konuşmak· 

tır. Seyahat Uç hafta sürecektir. 

TAN 

2 ınilyon muhaciri 
nasıl getirt biliriz? 
~ Baştarafı 2 irıdde 

ne yap:ırız? O fabrika ve o madenin \"eri· 
mini hcs:ıp eder, konacıık sermayenin te
min edecdl karı Clil$Ünür, ona göre bir 
sermnyedıır arar, yahut bir şirket kurarıı:. 
Ereğli bakır madenini işletmek için )"tlP

lığımı~ gibi. d 
işte elimizde iki milyon işçinin sAl' kU 

retine d:ıyıınan zengin bir maden \"ardı~ 
Bu madeni işletmenin karlı oldulıtt dn ııı • 
dandadır. ,. 

O halde hu iş itin bir sermaye bulun 
m:ız mı 'l Bir şirket, ballıi birkaç şirkel ı.:: 
rulnmaz mı 'l Ilüyük ve zengin bir l·abll 

er sermaye ile nnloşılam:ız mı? . ete 
Ren z:ınncdiyorum ki, i~ flmt şekıtd~k e· 

alınır: coı;n~lı ve tıınt hir sureti~. tctk bufl· 
rlllerek Ridllccck yol teshil edılı~S~ ·c ııı 
lorın hepsi nıümkünclür. Ve Türkı)C~ gibi 
zamnndn ı milyon nüfus kazandırını\ ede· 
muazzam bir d:ı,·nnı n lınlline htzme 
ccklir.,, _ ---, 

Alemdar Sineması 
Hergün ilzi lilTfl 

1 - Korkusuz Kaptan 
2 - Parisli Şantöz · 
3 - Ali Baban:-.n Aınerı· 

esasiyesinin laik esasına dayanarak hristi 
kadaki son nıaçı ~ 
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Sa,,,' ar 
Mimarimiz 

buhran 
geçiriyor 

Şehirlerimiz yabancı mimarların 
sanat denemelerine mevzu 

olmamalıdır 

Arkitekt mecmuasının son nü.sha
anıda "Yerli ve yabancı mimar,, 
ba§lığı altında şayanı dikkat bir 
yazı çıkmı§tır. S. Z. im.MS1nı ta.şı. 
yan ou yazıyı aynen alıyoruz: 

''Halen Türk mimarlığı buhran ge· 
çirmektedir. Bizde her şeyde oldufu 
gibi mimarın da yabancısına rağbet 

var. Devlet teknik büroları mimarlar
la doludur belediyeler şehir işlerini 

sipariş için mimar aramaktadırlar. 
Bankalarımız, sanayi mUesseselerim.iz 
i§ tekliflerini yalnız yabancı mimarla. 
r& yapıyorlar. 

Geride, yerli mimar meslekt faali • 
yeti için ancak devlet memuriyetlerin
de yer bulup kapılanmak mecburiye
tindedir. Memlekette Türk mimarları· 
na., serbest çalışmak için henüz saha 
açılmamıştir. Proje yaparak, meslek! 
bilgi ve kablliyetlnl kullanarak çalı

ean ve kazanan Tilrk mimarı parmak. 
la sa.yılacak kadar azdır. 

Yerliye rağbetslzliğin, yabancıya 

rağbetin saiki her şeyden evvel (bir 
ecnebi perestlik) den başka bir.şey de
ğildir. Şimdiye kadar denediğimiz ec
nebi memurlar bizi tatmin ettiler mi? 
Ha.yır. Buna rağmen şehirlerimizde, 

her gUn yeni yeni- yabancı denemesi 
eserler ile karşılaşıyoruz. 

Diğer taraftan milli bir inkıJAp mi
marisinin meydana gelmediğinden ei
kayetçiyiz. Şehirlerimiz yabancıların 

eserleri ile dolarken Türk mimarları

na yetişmek ve inki§af etmek fırsatı. 
m veremezken bunu beklemek beyhu
dedir! 

Her halde mimarimize, Türk karak
terini, muhallebisi kaşıklarındaki ay ,, .. ""'..... . ... .,_____ , .. ... -
vaı;Iarı hacimlerini kopya ile, beton
arme binalara ah§ap saçak ve medre
selerin tuğla ve taş i§Çiliklerini tatbik 
ile yara.tınağn yeltenen ecnebi mimar. 
lar verecek değildir. ' · 

Ecnebi mimarın Türk mimarisi ya
pıyorum. diye tetkik edemeden proje
sine kondurduğu eski motifli her bina 
kötü bir denemeden ba~ka bir şey ola
nuyor ! 

Şehırlerlmi?.de çoğalan bu nevi bi· 
naıar bize daima yabancı kalacaktr. 
Bugün bir Sirkeci garını, bir düyunu 
Umumiye~i ve Ziraat bankasını nasıl 
benimsemiyonınk, yenilerini de <Syle 
benimsemiyeoeğiz. 

Şehirlerimizi yabancı mlmarlarm 
ıa.nat denemelerine bırakmaktan vaz-

geçelim. Artık kendi eanatkarlanmı1.<l 
inamp biraz da onlan denesek.,, 

?enJ .....__ 
' ~ sahalarında kadmlarm pan
~elerine itiraz edilmiş ve bu 
!lıtıtt Ortadan kaldırılması isten
lnuhar Fakat bu şık pantalon, modayı 

aza, ettirecek kadar güzeldir. 

t~~~~t;~t 

Kırtasiyecilik ' • 
Memleket içiiı en zararlı. 

işlerden biridir 
Bütün memurlaıromoz, ÖD'ilDeırnrne genen DşDeırD, kat
nyyen khırtaıSft'1SCD0ttğe <dlökliiTIH~den eaıı l}(osa y<e>lldaını 
bltlrmenlıı==a büyük bDır memOe!ke{Ç lQ>crcç:IYI oDcdlluı@uınu 

lheır an o=naı'i:oıruamaıDocdhrllaır 
Geçen gün mat

baa.ya bir adam • 
cağız geldi. Ken • 
diıi üstünden ba. 
flildan ve halin • 
den umulmıyacak 
kadar dUzgün ko. 
nueuyordu. 

Elind~ bir to-

~ 
kağıt tomarları 

toplanan ve sonra 
da suçun ehem
miyctsizliğind e n 
tek bir muhakeme 
celsesinde beraet 
eden vatandaşlar 

tanıyorum. 

Kırtasiyeciliğin 

devlet iıılerlnde ne mar ki.ğrt, masa.. 
nm önündeki Uı- büyük ve korkunç 
kemleye oturarak zararları olduğu • 
dertlerini anlat • nu pek al~ anlıyan 
maya ba§ladı. ıs • cumhuriyet hUkfı-
mi Hasan Bizimet meti, daha ilk 
imiş. İ§l seyyar gündenberi, dev • 

let mekanizmasınsimitçilikmi3. Bir 
muhakemeden do. dan bu kötU huyu 
loyı adli milzahe- .. silkip atmak için 
ret istemli ve bu. ./ çalışıyor. Fakat 

- Yeni iş kanunu Ttakkındaki fikriniz nc'dir? bazı memurla.rımı-
nun için llzım o- . d . . ' F k 'k t .. .. O l d lan fakrU hal 11 • - Bunu jXJydosta konuşuruz, şım ı ış zamanı. - ransız arı a um - zm, sınan ı ev. 
mUhaberini almak üzere latanbuldaki mış, ve bir istida yazarak temyiz !etinden kalma bu sakim illetten ken-
nahiye müdUrlUklerinden birine mU • mUddetini biraz daha uzattırmı~... dilerini kurtaramadıklarmr UzUlerek 
racaat etmiş. Elinde koca evrak, bize geldiği za- görüyoruz. 

man zavallı adamın işi hala nihayete Bir telefon muhaveresile, üç dakL 
Nahiye mildtırlüğU de wsulen polise ermemişti. Bizden çıkıp tekrar nahL knda halledilebilecek işleri, tomar to. 

bir müzekkere yazarak, bu adamın, yeye gitti. Günlerdenberi uzayıp giden mar evrak yazıp, aylarca, hatta scnc-
hüviyctini ve vaziyetini sormuş... işini bu sefer orada halletti mi, etme- terce sUrUnccmede bırakmak, yalnız 
Polis buna cevab vermiş, nahiye mU. ashabı mesalih için nihayet yalnız ti-
düril bu cevabı nedense muvafık gör
memiş ve polise tekrar yazmış, polis. 

ten bir daha cevab gelmiş. Fakat na· 
biye mUdUrU bunu da kifi görmemiş 

• - l! - ---· ... -- ,, -

va.m eden muamele, bir Uçüncü defa 
daha tekrar edilmi§. lşin garibi nahi-

ye müdürü bunu da kMi görmiyerek 
bu sefer de, üstüne giyecek elbisesi oL 

mıyan ve adli müzaherete mazhar ol
mak için çırpman bu adamm gayrimen. 
kul malı olup olmadığını maliyeye, bina 

vergisi dairesine sormus, oradan ge· 
len cevab da kAfi gQrillmemiş olacak 
ki, bu &eter maliye kazanç kısmına. da 

sorulmu.5. Üç defa da maliyeye gidip 
gelen evrak, büyüdükçe bilyUmUş, n.. 
radan zaman da geçtikçe geçmiş ve 

topu topu sekiz günlük temyiz müdde
ti de bu sırada sona ermiş ... Bereket 
kl damcağız akıllı bir adam, hemen 
mahkemeye koşmuş, vaziyeti anlat • 

di mi bilmiyorum! ... 

Fak~t bu kadar geniş bir kırtaaiye
cilik nUmunesi karşısında biz gayriih. 
tiyari içimizde bir üzüntü duyduk. Bu 
-.J--·- çft1 . .. un.,.1 Hmlihııhı>l'.İ :\ lD .;ıla • 
mıy~ bir günde tahkik edq~~ 
miydi? 

zUnttllü maddi ve manevi zararlar 
meydana getirmekle kalmıyor, devlet 
mekanizması için de bir yığın maddi 
ve manovi zarar doğuruyor. 

Bir· telefonla bijeoek bir is ,i_çin, bir 
alay memurun, daireJerin vakit kay • 
bederek !ualler, cevablar yazması, Jco. 
ca koca dosyalar açılması bu devirde, 
devlete yapılacak fenalıkların en bU
yilğüdUr. 

Kırtasiyecilik ruhunu silkip abna -
mış memurdan bu memlekete iyilik 
değil, fenalık gelir. Ve nihayet bUtün 

senin her gün kimbilir daha kaç ta. işleri ba..,cıtan savma bir usulle kırt.asi. 
nesiyle karşılaşan nice vatandaşlan • ,Yeciliğc döken memurlar, bu millete, 

Böyle bir Midise yalnız Resul Bizi. 
mer isminde bir vatandaşın başına 

gelmii olsa; "işinde bir aksi tesadilf 11 

olmuş diye geçerdik. Fakat tam bir 
kırtasiyecilik numunesi olan bu hadi-

mız var. ve bu hUkfimete yakışmazlar. 
Maalesef itiraf etmek lazımdır ki, Memurlarımız, bu açık hakikati 

bazı memurlarımızı hll.lft şu kırtasiye.. her znman, her i 8te hatırlamalı, ve 
cilik huyundan vazgeçirmek kabil ol- önlerine gelen işleri bir an evvel bi. 
mnmıştır. tirip halletmenin en bUyUk bir mem-

Ben ufacık bir otomobil kazası yü. leket vazifesi olduğunu hiçbir zaman 
zUnden aylarca daire daire dolaşan unutmamalıdırlar. 
ve dosyasında en aşağı iki üç kiloluk HABERCi 

Dınıe~ın !Kaırını oınıdsırn 
altın sea:ıt ço l!<tu 

ırasaırıruf u seveın 
Giloırsozıın lhlesabn" caırnueırn 

B UDAPEŞTE mezbahasında garip bir vaka olrnu,.tur. 
Kesilen bir ine~n kamından bir altın saat çılanı~tır. 

Mezbahadaki hayvan kesiciler derhal saate el koymuşlar ve 
parasını aralarında paylaşmak üzere saati satılığa çıkarmış. 
lardır. Vakayı haber alan kasap derhal mezbahaya koşnu~. 
ve: 

- Hayvan benqndir, kamından çıkan saatte bana aittir. 
diye hayvan kesicilerin elinden saati almıştır. Fakat iş bu 
kadarla bitmemi§tir. Kasaba ineği satan celep işi haber aL 
mış ve kasaba gidip: 

- Ben sana yalnız ineği sattım. KamıJ.daki mati sat. 
madnnl diyerek saati istemi§tir. 

Kasap, saatin kendisinde olduğunu inkar etmemi~ fakat 
celebin saati istemeğe hakkı olmadığını ileri sürmüştür. 

Kasap ile celep biribirini iknaa çalışadursunlar, i~ dör
düncü bir adam kan§IlUŞtir. Bu adam ineğin otladığı !;ayırın 
sahlibdir. 

- Saati bulan, mezbahadaki kesiciler değil, inektir. Hay 
van çayırımda otladğına ı;öre saati orada ) utmu5tur. Bina. 
enaleyh saat benimdir ... 

Şimdi iş Budapeşte mahkemesine dü~mü~ ... Herkes mah 
kemenin karanm bekliyor. 

B UDAPEŞTE polisi, uzun bir çabalamadan sonra bir 
çok sabıkaları olan Yani Maşiko ismınde bir hırsızı 

yakalıyabilmiştir. 

Hırsız yakalandı~ vakit üzerinde birkaç tasarruf düzda. 
nı bulunmu~tur. Bu cüzdana göre hırsızın bankada bizim 
paramızla 15.000 liralık mevduatı vardı. Hırsız, çaldığı pa. 
ralan Budapeşte vilayet bankalarına yatmnağı adet etmiı.: ti. 

l\fa}ik:o, az faizle birçok adamlara ödünç para verdiğini 
ve annesini beslemek için 1000 lira sarfettiğini de itiraf et. 
miştir. 

ll-
Am e rr n ika o Avrupacdlaını 

~ÖC<ak Bs~Dyoır 

A .MER1KADA, çiftçileri otlar üzerinde yaşıyan böcek. 
lerin vereceği zarardan korumak için birçok enstitü. 

ler vardır. 

Bu genis müesseselerde yapılan tetkikata yarcinn etmek 
üzere Amerika hükfuneti Ayrupadaki bütün konsoloslarına 
bir tamim göndermiı;ı ve eski dünyanın bütün böceklerinden 
ömelder istemiştir. Fransada toplanan böceklerden yapdan 
koleksiyonlar Ncvyorka gbnderilmek üzere Şerburs lima.

1 

nmda vapur beklemektedir. 
Bu böceklerin hepsi diridir. Ve deniz yolculuğu esnasın

da ölmemeleri için icap eden bütün tedbirler alınmıştır. 

Şehirden röportajlar 

~@"ll® lfiflHYISDkl• 
1n1 n ırn ~u't 

~ca1rçemDnden U 
\'azan: Osman Cemal Kaygılı 
Geçenlerde Peyami Safa, son günlerde 

pek cıvıtan, sözüm ona, bazı alaturka 
şarkılardan §ik.ayet edi)·ordu. 

Size yemin ederim ki ben, geçen gün 
bunların yüzünden yarım saatin içinde, 
biribiri üzerine tam dört kahve değiştir
dim ve en sonra, biraz başımı dmlernek 
için kırlardaki kahvelerin geniş, tenha 
bahçelerinden birine kaçtım. 

Fakat bir kır gazinosunun geniş, ten
ha bahçesinde de, oturduktan biraz sonra 
ayni zırıltı yağmuruna tutulunca canı. 
mm sıkıntısından yapacağımı şaşırdım, 
içimden: 

- Çilenmiş, çek bakalım! 
Deyip oracıkta kadere boyun eğmek. 

ten başka çare bulamadım. 
Son zamanlarda, yeni bestelenmiş ol. 

duklan, o yanık, cırlak, yampın, faıla 
ağdalı, bir eciş bücüş, kekremsi, paldır 
küldür, ve cavalacoz ~nilerinden anla-
5ılan bu sözüm yabana şarlnlarla baka. 
lım, daha ne kadar kaf alammz kazana 
döndürülecek? 
Hani baktım, o akşam, ı;evremi k~tan 

ve tepemi kaplayan bir sürü ağacın da. 
lında baharı kutlulayan bir tek k"Uş değil, 
bir tek saksağan bile kalmaını~tı. Halbu. 
ki orada bu zmltılar olmadığı zamanlar 
ağaçların yemyeşil dallan çeşit _çeşit, 

renk renk bahar ve yaz kuşlarile doludur. 
Benim gibi bu kadar kiloluk adamın ka
fası bu manasız gürültüye dayanamazsa, 
insaf edin, o miniminicik ku~cağızların 
bir f mdık kadar başlan o cayırtı ve 
tangırtl)'a nasıl tahammül edebilirdi? 
Vakıa, kuşlar oraya sonradan gelmedi. 

ler değil; geldiler, fakat onların gelme. 
sinden önce havadald çeşni değişti de on. 
dan! 

Bahçede benden ba~ka hemen hemen 
kimse olmadığı için kulaklar patlatan bu 
dehsetli ~ata karşısında yüzümün fe
ne hald" ekşidiğini gören kahveci yanıma 
gelerek: 

- Bayım detli, dikkat e8iyorom, iz 
ne zaman buraya gelseniz, biz·gram o. 
nu kurar kurmaz, ya hemen suratı ası. 
yor, yahut kahvenizi, çayınız yanda bı. 
rakıp buradan ka~ıyorsunuz. Anlaşılıyor 
ki siz kat'iyyen musikiden hoşlanmıyor
sunuz! 

Gülümsi)•erek cevap verdim: 
- Ben musikiye bayılırım! 
- Bayılsaruz böyle mi yaparsınız? 
- Denemesi bedava! ' 
- Nasıl? 

- Sen de kaç plfilc var? 
- Ç.Ok .. Elli mi, altmış mı kimbilir? 
- Getir, şu plfiklarm hepsini yanıma 

bakayım! 

Biraz sonra koskoca bir plak kutusu 
yanıma geldi ve ben de bu kutudan seç. 
tiklerimi kendisine uzattım: 

- Götür sen, radyonla birer birer bun. 
ları çal, bak ben musikiden hoşlanıyor. 
muyum, hoşlanmıyor muyum? anlarsın! 

Derken bu plaklar birer birer çalıruna
ya- başlayınca i§ değişti, orada hava bile 
başkalaştı. Biraz önce gürültü ve patırdı. 
sından havalanıp uzaklara kaçışan bahar 
kuşlan bile tekrar tepemize yığıldılar ve 
onlar da açlınan şeylere ka~ı hafif ten 
cmltılannı tutturdular. 

Bu çalınan şeyler nelerdi? diyeceksi. 
niz. Neler olacak, mesela: 

Bilmem kaçy:ıl önce yazılıp, yahut söy. 
lenip bestelenmiş olan ve g{iftesinin ara
yerinde: 

''Dün gece yar lıanesinde o ~öyledi, 
ben aflad11n,, 

"Ben söyledim o alladı!,, 
Gibi enfes bir şiir parçası bulunan tür. 

kü... Arkasından gene eskilerden o ca. 
mm: 

'Alişim Tıma boyunda!,. 
Daha arkasından gene harikulade gü. 

zel bir Rumeli şarkısı olan: 
"Şahane gözler,, 
Ondan sonra l stanbulda yapılmı~ ama 

pir yapılmış olan: 
''Akasyalar açarken ... ,, 
Ve daha arkasından ne geldi biliyor 

musunuz? Ama rica ederim, gülmeyiniz! 
Gene l stanbulda pek yeni yapılım~ olan: 

"Sürmeli gözlü, çapkın Ayşem!., 
Evet, en sonuncu olarak da klftmet ve 

çifte nara ile: ''Sürmeli gözlü, çapkın 
Ayşeml,. ptağını çaldırdım. 

Osman Cemal KAl'GILI 
~ Devamı 12 tncida 
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Ekzantrikler ve 
sinir hastalıkları 
Bir çiftçi, ıncııı kartpostal 

üzerine sıt)dırmış 1 
Bir .adam da tatil gUnlerlnde po'1ta pulla
rından elbise blç;p dikmekle utraşıyor 

Dünytının en mtıı·emmel lokomotifinfn ayni olan bu küçiik lokomotif sadece 
yanm k11o ağırlığındadır 

6 HAZtRAN - 1938 

Seyahat notları 

Nazilli pamuk müstah
silleri çok zarara girdi 

Hatalı ve yanlış bir karar yQzQndan 
Çiftçi pamuğun kilosunu 11 ·kuruştan 

satmak mecburiyetinde kaldı 

Yer yüzünde hayatın yeknasak bir 
tarzda geçmesinden bir dereceye ka. 
dar kaçmak için yapılması çok güç ve 
büyük fedakarlıklara ihtiyaç gösteren 
birçok işlere teşebbüs etmiş insanla
rın sayısı pek de az değildir. 

Meseli Parisli bir polis komiseri, 
bir kibrit kutusu içersine sığabilecek 
bir telsiz telgraf makinesi yapmıştır. 
Bir yumurta kabuğu içersine yerleşti. 
rilmiı, minimini bir oda takımı ge • 
çen sene Paris sergisinde teşhir edil
mişti. Bir yüzük içine konmuş fotoğ. 
raf makinesi, minimini bir pudra ku
tusu içersine sığdırılmış bir fotoğraf 
makinesi de küçük eşya yapabilmek 
sanatının tekamül derecesini göster • 

Doktor, hastanın odasına girince p. 
gırıp kalıyor. Bütün duvarlara klğıt 
yerine ikramiyeli tahviller kaplan • 
mış, tahvillerin üzeri de tramvay bi. 
!etleriyle süslenmiştir. Aynca hasta • . 
nın baş ucunda bir yığın halinde ye. 
raltı gimendif erleri blletleri durmak
tadır. 

me~t;,SP.k ~ birer m.isaldir. 
Bir Aırterlk&lr 

le aslına uygun olarak yaptığı cam • 
dan bir motörü, Parisli bir banka ka

tibi tarafından yapılan lokomoti • 
fi de unutmamalıdır. Bu lokomotifin 
büttln ağırlığı 548 gramdır. Mükem • 
mel olarak iş>er. Yapıldığı gündenberi 
hiç bozulmamıştır. Sonra kitib bu lo. 
komotifi yapmak için teneke cigara 
kutuları ve kibrit kutulariyle gibrit 
çöplerınden başka malzeme de kul • 
!anmamıştır. 

Diğer minimini bir lokomotif de Li. 
yan civarında bir makinistin yaptığı 
lokomotiftir. Bu lokomotif dünyanın 
en mükemmel lokomotifi olan Pasifik 
~omotifinin tıpkısıdır. Tazyikli hava 
frenine varıncaya kadar hiçbir nokta
sı ihmal edilmiş değildir. 

l:lunlar fenni aletler tarafı. Başka 
tbrlü meraklılar da var. 

Mesela 8000 kibriti bir ilaç şişesi 

ağzında tüfenk çatar gibi çatarak mu. 
vazenede tutan bir adamın merakina 
ne dersiniz? 

Sonra, tatil günlerini posta pulla. 
rından bir elbise biçip dikmekle ge -
çiren adamın yerinde olsaydınız acaba 
çıldırmaz mıydınız? 

Ya Avusturyalı bir çiftçinin bütün 
İncili bir kartpostal üz.erine sığdır • 
mak merakını nasıl karşılıyacaksmız? 
Bu adam bu iş için durup dinlenme • 
den üç ay uğraşmış ve bir kartpostal 
üzerine 32,000 kelime yazmıştır. Bu 
kelimeler pertevsizle tamamen okuna. 
biliyor. Fasıl başları da kırmızı mUrek 
keple yazılmıştır. • 

Fakat ~u macera hepsinden garib. 
dir: 

Rolyn küçük bir dükkanda çiçek sa
tan bir kadındır. Milıterilerden birisi 
kendisinden aldığı bir demete muka • 
bil bir {>iyanko bileti veriyor. Bu bi
let çiçekçiye 50 frank kazandınyor. 
Çiçekçi btı parayla Fransa istikraz tah 
villerinden alıyor, talii bu sefer de 
yardım ediyor. 5000 frank kazanıyor. 
Tekrar tahvilat alıyor. Bu sefer de 
100.000 frank kazanryor.BUtUn bu pa. 
rayı tahvillere yatınyor ve tamamen 
kaybediyor. Bu kayıb çiçekçi için ağır 
bir darbe oluyor, !linirleniyor, nevras
teniye tutuluyor. Bir gün, hutalıfı, 
evinden çıkamıyacak hale geliyor. 
Komgulan bir doktor getiriyorlar. 

Buna benzer bir 'Vaka daha: 
Hollandalı bir banger mUthiş 

servet kazanmıştı. Bu parayı bir ham. 
lede borsada kaybetti. Bu kazanma ve 
kaybetme iıi tamam üç defa tekerrür 
etti. Dördüncü defa zengin olunca bu 
defa artık ihtiyatla hareket etmeye 
yemin etti ve bir müddet rahat rahat 
yaşamak çin Parise geldi. 

mcağız her tUrlü endi en aa· 

bir hayat planı çizdi. Bir lokantaya on 
senelik yiyecek parasını peşin verdi. 
Bir berberle, bir terziyle de ayni pa. 
zarlığa girişti. Tiyatrolarda on sene 
için koltuklar kiraladı, kitapçı dükki
nında, çiçekçide, hatti. bir kadına ras. 
gelir de ona bir heJiye vermek icab 
eder diye kuyumcuda birer hesabı ca
ri açtırdı. 

Bütün bu vakalardan bir ders çıka. 
nlabilir. Tabii hayatın dışına çıkmak 
pek imrenilecek bir şey değildir. Ori
jinal bir adamla bir sinir hastası arL 
sında pek büyük bir fark olmasa ge • 
rek. 

KOnyada 

Tohumlar 
parasız 

temizlenecek 
Ziraat Veklleli bu makıatla 

lstanbuldan 16 makine 
~önderlyor 

Konya, (Husust) - Orta Anadolu
nun büyük bir zahire anban olan vL 
ti.yetimiz mmtakası dahilinde mahsu. 
lün daha mükemmel bir kalitede alın· 
ması için bütün çarelere başvurulmak. 
tadır. 

Bu cümleden olarak, çiftçi tohum • 
luklarmın parasız olarak seçilip te
mizlenmesini temin için daimi faali • 
yette bulunmak ilzere 16 tane tohum 
temizleme evi açılacaktır. Ziraat ve • 
k~letinden vilayetimize bu hususta ya
pılan tebliğe- göre, bu evler için latan. 
bul ziraat mektebinden Konyay& 16 ta 
ne selektör gönderilecektir. Bu aelek
törlerde illçlama cihazı da bulundu • 
ğundan temizlenecek tohumlar ayni 
zamanda iliçlanabilecektlr. 

Makinelerin faaliyette bulunacak • 
ları zamana ait makinist kadrosu ile 
işletme masraflan veklletçe temin e. 
dilecektir. Makine!erin herbiri saatte 
bir ton buğday temlzliyecek kudret· 
tedir. Böylece on saat çalJ§aD bir ma. 
kine bir köyde on ton tohum temizJi
yebilecektir. Faaliyette bulunacaklan 
iöylerde makineler için hususi birer 
bina yaptırılacaktır. 

N aziUitl6 motl6rn :!Jlraatçiliktmı bir lJrne'k: pamuk tarla1an traktlMe sürüliiyor .•• 

Nazılli, (Anadolu muhabirimizden) aı mm11111n:::n1r- n 111•1 
- Yerli tohum deiıllen kapalı koza Bu yıl hav11larm gayrı mU· 
tohumunun mıntakada toprağa dügtU. 111vt gitmesi döollm başma 

kuruşa kadar mahsul satmak ıstırariy 
le karşı kareıya getirmiştir. 

Buralardaki umumi temenni, ziraat 
ve iktısat veki.letlerinin bu işe ciddl 
surette el koyması merkezindedir. 

ğil ilk gilndcnberi zaman zaman, ınrf iki lira olan masr 111l beıe 
bilgiafzlik yüzllnden, ve yılların tesi-
riyle 4ejenere olan ".AJlya tini,, pa • çıkardı; Mendereı o taımıuu 
~ ~ ..... ~. UAJtdlı _ .......... Bu sen! henüz ek

1
ilp PU'Y'lmj~~ 

ve tiftçiYt h~yU ·;;;._. 19m_... ,._ ..... n_a.,...lrn tabkıml ve temi:den-
HUkftmet Nazilllde kurduğu bir ıs. mesi ve yan:ı, kararın 

gitmesi ekimi geciktirmiş olmaktan 
başka Ant olarak düzelmesi de gayri
müsait vaziyet yaratmıştır. ÇilnkU 
müstahsil çok kısa günler içinde tar. 
lasını kapamak mevkiindedir. 

lah istasyonu,, ile mmtaka için yep • dftzeıtilmesl bekleniyor 
yeni ve verimli bir tohum ortaya ata
rak çiftçinin duçar olduğu zaran ön. 
ledi. Bu tohumun ismi ''Akala" dır. 

İstasyon, evvelemirde kendi tccril· 
be tarlalarında bu cinsi deneyerek ka· 
bul etmiştir. Sonra onu teksir tarla • 
lannda çoğaltarak 936 yılında skı bir 
kontrol artına almış ve ekiciye irp.d. 
da bulunmak, kendi vesaitiyle mUm • 
kün olan yardımı yapmak suretiyle 
dört beş bin dekarlık bir saha dahi • 
linde ilk ekimi yaptırmıştır. 

O zaman istihsal edilen Akala cinsi 
pamuk, müessesenin müdür ve müte. 
hassısı merhum Celil Şevketin him -
met ve gayretiyle kalite itibarile çok 
elveritli olarak yetiştirildiği için koza 
kilosunun 18 kuruetan satılması te • 
min edilmiş ve çiftçi faydalandırıl • 
mqtı. 

937 yılında istasyon bu değerli 

mütehassısı akybetti. Buna rağmen 
atılan ilk adım gerilemedi. Islah sahL 
sı genişlemiş, 70 bin dekara yüksel
miştir. Bu sahada ekilen pamuğun bir 
ktsmı havanın kurak gitmeainden 

lzmirde Belediye 
bOyUk bir Jı&ral 

yaptırıyor 
lzınir, <Hususi) - Belediyenin in· 

şa ettirmekte olduğu yeni şehir mü • 
eBSese!erinden garaj santralm temel. 
leri atılmıştır. 

250 bin liraya çıkacak olan bu bil· 
yük garajın ilk kısmı bu sene bitiri. 
lecektir. Garajın temelleri, müstakbel 
ihtiyaf,;lar nazan dikkate alınarak ha· 
zırl1111mıştır. Garaj santral iki katlı 
olacak ve her tUrlü nakil vasıtaları
nın ihtiyacına cevab verecektir. Oto. 
bUa ve kamyonlarla takai otomobille. 
ri için garajda ayn ayn yerler bulu
nacak, bir gazinosu ve bekleme salon. 
ları olacaktır. 

• Konya belediyeai şehirde su sıkın. 
tısmı gidermek için Ali.eddin tepesin. 
deki depodan şehre inen ana su boru
larını daha geniıleriyle değiştirmeğe 
karar vermittir. Böylece Konyanm 
mUhim bir kısmı daha bol suya kav111-
mU§ olacaktır. 

.=:-..:::n11aua11 .. aa:••: ... :1111==--==ıan•===-==-=ıı 

yanmış, daha sonraları da havanın de. 
vamlı yağışından taşan Büyük Men • 
dcresin açtığı bir gedikten ovaya hU· 
cum eden suların kapladığı birkaç 
bin dekarlık bir kısım arazinin mah. 
sulü toplanamamıştır. Böyel olmakla 
beraber çiftçi yeise düşmemiştir; çUn. 
kU fabrikanın fiatı ile bu zararı teli· 
fi edeceğine şüphe etmiyordu. Fakat 
maalesef çiftçi tahmininde aldanml§ 
ve bilançosunu zararla kapamqtır. 

Bunun sebebi de hatalı bir karardır: 
çekirdekli pamuğun mmtaka haricine 
çıkarılmasının yasak edilmesi. Bu ka. 
rar mahdut birkaç fabrikatör için bir 
avantaj vaziyeti hazırlamış ve geçmiş 
senelerde Jiilosu iki • Uç kurut ara • 
aında yapılmakta olan bUrme işi der. 
hal dört buçuk, bet kuruşa fırlamış ve 
bu yUzden hariçten alıcı gelmemietir. 
Sonra da fabrika, mUstahsili bırakL 
rak mutavassıtla iş görmüştür. Bu 
haller borçlanmıı olan çiftçiyi on bir 

Ekim için blltUn müstahsilin birden 
bire ayaklanıvermesi masrafları da. 
arttırıyor. Geçen senelerde vasati iki 
lira olarak yapılan ekim çift bedelle
rinin bu sene beher dönüm hesabiyle 
üç lira kadar artmış olduğu görUiüyor• 

Burada bütün müstahsili düşUndil • 
ren bir nokta daha vardır. Bu da za.. 
man zaman euursuz taşkınlıklarla °" 
vayı kaplıyan Menderestir. Menderef 
muhtelif yerlerde yargınlar husule gr 
tinniştir ve bir kısım arazinin ekil • 
mesine mini olmuetur. Hükftmet bil .. 

yUk masraflarla burada tahliye ita " 
nalı açtırdı. Fakat emekler boşa git
miştir. Kanalın bugün metruk ve ~ 
kımsız bir halde kaldığını görUyorU" 

BugUnkU hal ve vaziytei ile ova içill 
daima tehlike teşkil etmekte ~~ 
Menderesi ıslah li.zımdır. Bu da ~ 
mış olan kanalı tahkim etmek ve cS...
ima temizJemek suretile mümkUn oı.· 
caktrr. H. G. 

Kınık'ta yeni inşaat 

biribltıı'l 
Kınık, (Hususi) - Bergamanm en gttze1 nahfyesl otan Kınıkt&: asli c;tl• 

~kip eden yenilik ve inşaat hareketleri görlllmektedir. İzmir vaıısı F ~ 
leç'in hususi bir itina ile ehemmiyet verdiği nahiyelerden biri olan da clJI(" 
Bergama kaymakamı Vasfi Bağatur ile nahiye mUdUrll ŞUkril KöynıaD ~ l,_ 
madan çalıpnaktadırlar. Enerjik bir i dareci olan nahiye mUdUrll, :KJ ._.o Gl
lerin iyi bir mecrada yilrUtülmesini tem in etmj§tir. Parti ba§k&DI ııa:rek, 
rieen ile Urbay İsmet Asma nahiye merkezinin ıman ~rtndeld :!8

111 
parti bl .. 

çok iyi tatbik etmektedirler. Bu resimde Kmık nahlyeslnm mua 
nuı ile parkmı görUyorur. 



Norma 
hayat 

Şirer'in 
düsturu 

MuvaffakıyetslzDDkler karşısında cesareti elden 
bırakmamak mütemadiyen teşebbüs etmek 

~ -·---~-----

SevimJf yıldız Norma Şirer, Ameri. 
kanın meşhur kadın gazetecilerınden 
Mary Moycre hayatını şöyle anlatmış. 
tır: 

. "Sonu iyi biten, muvaffakıyetle ne· 
tı~lene~ hikayeleri bugünk9 asır pek 
~enmıyor. Maamafih benim hikA -
Yem uzun ıstırabh gUnlerden, ve mu
vaffakıyetslzliklerden daha çok bah . 
1edeceği için umarım ki okuyanlarda 
~ak bir alaka uyandıracaktır. Be _ 
tıım hayatım belki bugUn yüzlerce kı. 
~ geçirmekte olduğu hayatın ayni
~tr: yani mücadeleler, kalb ağrılan, 
ltıkisarı hayaller, bUtün bunların ara
sında insana yaşamak r.evkini veren 
U!aktefek mu\·affakıyetler .. 

Zaten bu "muvaffakıyet'' kelimesi 
~na pek budalaca bır söz gibi gelir. 
~nkü hemen herkes şu veya bu işte 
:uvaffak olur ve olmuştur. Ortaya çı
lc ıp da bu muvaffakıyetle öğünmek ne 
adar boş, nekadar saçmadır. 

ee Sence insanın yapamıyncağı hiçbir 
fa~ Yoktur. Yalnız bıkmadan, m~vnf. 
~ ıyetsiz!iklerden yılmadan çalış _ 

ak lazımdır. 
& l\tiçükken hayatım pek şahaneydi. 
druna daima şükrederım. Babam An. 
ta ev Şirer, babası yani bUyilk babam 
ti~ınd_a~ k~rulmuş bir inşaat §irke
haı reısıydı. Monterealin bir sayfi. 
~ olan Vestmovtda büyük babam _ 
~e kalma malikanede oturuyorduk. 
ltlu babam, ~e de annem Editb Fisber 
bt~sıp kımseler değillerdi. lkisi de 
~k : açık fikirliydiler. Onun için ge. 
~k '- n gerek kız kardeşim Athole ve 

el\ kard · o 
ta~ eşım ouglas istidatlarımL 
~ra ve onları inkişafa birçok ço.. 

t dan çok imkan bulduk. 
~e b "deki ?ayatımız o kadar serbest, 
ileti O§tu kı, ben bu hürriyeti mektebe 
etuı:nıedin:1 ve evde okumayı tercih 
~e · Lakın her şeyi kendi kendine 
~lllek ve bulmakta çok zevkli. 
"" caıtl hflrriyet adamda daha başka 
~. ıhJr, daha başka bir ruh yara-

'~ Yllşımdaydım. Annem müzik 
ınamda ısrar ediyordu. Ben bu-

ve çaıaşmalk ... 

Norma Şfref', k ooa.tt ve ~Hu.·· 

nu önceleri pek bcnimsememietim. 
fakat kısa bir zaman sonra müziği o 
kadar sevmietim ki, günde tam iki sa
lt çalışmaya başlamıştım . 
ilk le l aı<et haherı 
On ya§ına l<ndar hayatım böyle geç. 

ti. Artık ufuk bizim için dumanlan. 
mağa. ba~lamıştı. Annemle babamın 
bizden gizli uzun uzadıya konuştukla
.. ını duyuyor, bu konuşmaların ne ol
.luğunu onların saklamaya çahştıkla
n kederli yilzlerinden okumağa çalışı
yorduk. Başımızda dolaşan felaketin 
ılk haberini annem mümkün mertebe 
lAkayt görünmeye çalışarak vermişti. 
'!:vden ~ınacaktık. 

EvveIA vaziyeti kavnyamamı§tık. 
BUyUk babamızdan kalma bu kocaman 
ınilkellef evden neden çıkacaktık? 
Hep orada doğup orada büyümemiş 
mi ydık? Annemi bir sUrU suallere boğ 
"tluştuk. Hep bir ağızdan: 

- Buradan neden çıkıyoruz anne? 
. fiye soruyorduk. 

Annem hepimizi etrafına toplamış. 
tı. Bıze kısaca anlattı: babamın işleri 
iyi gitmiyordu. tktısad etmemiz lazım. 
ılı. 

Mu\'affakıyetsizliğl ilk olarak o za
man işitmiştim. Babamın işi ters git
miş, o muvaffak olamamıı:ıtır. Daha o 
:zamandan bu kelimeyi sevmemiş, onu 
~iç kullanmamaya karar vermietim. 

'Belki babamın işi gibi bir teşebbüs 
muvaffakıyetsizlikle neticelenebilirdi; 
lakin bu ,babamm muvaffak olamayı. 
şı demek değildi ki. Muvaffakıyetsiz. 
Jik hakkında böyle bir felsefe kurmuş
tum. Bu felsefeyi artık kardeşlerimle 
,,ynadığım oyunlara tatbik ediyor -
dum. Birçok defalar onlara mağlub 
oluyordum. Oluyordum ama o oyunu 
U kazanıncaya kadar tekrar tekrar 
oynamak kabildi. Bir oyunda kaybet. 
tiğim zaman ilzülmilyor, o oyunu tek. 
rar tekrar oynuyor ve sonunda kaza -
nıyordum. 

Babamın ters dönen işlerinin ciddi
yetini anhyamıyacak yaşta idik, ıa.. 
kin onun teessürlerini görüyor, hisse • 
diyorduk. Yeni evimiz kUçUktU. Atlar 

ve arabalar ortadan kaybolmu~lardı. 
Mobilyenin bazısı bizimle beraber yeni 
eve gelmişti - ama alışık olduğumuz 

eşyadan çoğU ortada yoktu. Mutfak
taki buz dolabında eskisi gibi yemek. 
ler dolup taşmıyordu. Soframızda ar. 
tık eski hoşmeşreb misafirler yoktu. 
Kendimizi yeni hayatımıza alıgtırma
ya çalıoıyorduk. Ben piyano dersleri -
me <.ıaha fazla ehemmiyet vermeye 
başlamıştım. Artık israf edilecek pa. 
ramız olmadığını anlıyordum. A2. za • 
manda çok eey öğrenmeliydim. 

Oturup saaUerce hayal kuruyor
dum. Meşhur bir piyanist olacak, kon
serler verecek, ailemi sıkıntıdan kur. 
taracakbm. Günün birinde gelen bir 
haber bUtUn ümidlerimi suya düşür • 
dil. Piyano hocam ölmüştü. Oturup 
saatlerce ağladım. O gUn pinayonun 
kapağını kapattım ve ondan sonra da 
hiç ders almadım. LAkln piyano ile o
lan alakam burada kesilmemişti. Çün
kU piyano müteakip hayatımda ~ok 
mühim rol oynadı. 

Gizli iş 

Hocamın öldüğünden kısa bir za _ 
man sonraydı ki, annemden gizli ken. 
dime bir iş aramaya başladım. Kısa 
bir araştırmadan sonra istediğim ol -
muştu. Nota satan bir mağazada ufak 
bir piyanonun başında müşterilere 

dans notalan çalıyordum. Bunun için 
aldığım ücret haftada iki ingiliz lira
sıydı. Mozart ve Şopenden birdenbire 
düeto ve kantolara düşmek bana bida. 
yete bir hayli wr gelmişti. Tuşların 

Uzerlııde parmaklarım titriyor, milşte. 
ı ilerin ka.T§ısında boram boram terli
yordum. 

lş bulduğumun daha UçUncil gilnüy
au ki, önümdeki notadan başımı kal. 
dırdığım vakit müşterilerin arasında 

duran annemle göz göze geldim.. O. 
nun yilzUndeki ifadeyi hiç unutamam. 
Q işi o anda terkedip oradan uzaklaş· 
maya mecbur oldum. Mağazanm eahi
binden MlA. yarım haftalık alacağım 
•-ardır. 

~ Dıvamı 1' iJnciJde 

- Kocanızdan boşanmalt niyetrnde 
delil misiniz? 

- Hayır. Nedm 30Tdunuz? 
- Sizink evlenmek istiyorum da .. 

Barda 
Epey sarhoş olduğu halde sallana 

wlana bara girmişti. Bir masaya yer_ 
!eşmek üzere geçerken masalardan bi· 
rine çarpıp devirdi. İçki şişeleri ve 
bardaklar müşterilerin üstüne yuvar • 
landı. Barlarımızda .kavganın eksik 
omadığı malUm: sarho,un gadrine uğ. 
rıya.n sarhoşlardan biri yerinden fırla· 
yıp zavallıya müthiş bir tokat aşketti. 

Tokatı yiyen adam karşısındakini 

şöyle bir sUzdil. Yenip yutulacak bir 
nesne olmadığını bir bakışta anlayın. 
ca hiç mukabele etmeksizin ters yüzü 
döndü. 

Kapıdan ~ıkarken vestiyerdeki co
cuğun kıs kıs gUldUğünU görünce ka_ 
bardı: 

- Terbiyesiz! Sen de bir tokat is. 
ti yorsun galiba! 

- Size iki saaltenberi arılatnıağa çalış
tığım gibi artık nutuklarla kaybedilecek 
zamanımız yok. 

Statıstnk 

Bay Akil, evlenme dairesi önünde 
durmuş, listeleri dikkatle okuyor, not
lar alıyordu. Onu gören bir arkadaşı: 

- Hayrola? dedi. Listelerde ken. 
dl ismini mi arıyorsun? 

Bay Akil şöyle dedi: 

- Yok canım. Son günlerde istatis
tiğe meraklı oldum. Listeleri tetkik e. 
diyorum: bakalım evlenen erkekler 
mi. yoksa kadınlar mı daha çok? 

- . 

Ne bUsln? 

Karısının odada bulunmadığı bir sı. 
rada hizmetçi kızı çağırıp azarladı: 

- Benim sabaha karşı eve döndü
ğümü karıma neden yetiştirdin? 
Kız tel~landı: 

- Vallahi söylemedim beyefendi! ha 
mm bana sizin kaçta geldiğinizi bi
lip bilmediğimi sordu. Ben de "saate 
bakmadım. Çünkü ben o sırada mut. 
fal·tn sabah kahvaltısını hazırlıyor -
dum.11 dedim. 

- Siz evvelce ne iş •yapardınız? ı\" e 
sıfatla işsizlere yardım tahsisatından pa
ra istiyorsunuz? 

- Biraz evvel vergilerimin hepsini öde
dim, bu sıfatla ... 

- Amerikan karikatürü -

Müdafaa 

Meşhur avukat bay Çaçaron mahke
mede hırsızlıkla maznun, birini mü -
dafaa ediyordu: 

- Milekkilim doğru yodan bir an 
bile ayrılmamış bir mücessem namus 
timsalidir. O, bir altın saat çalmakla 
nasıl itham edilebilir? Bu iki katlı bir 
yalandır. Zira mUekkilim evveli bir 
saat çalmamıştır. Saniyen çaldığı sa_ 
at altın değil, kaplamadır! 

Yazıs1Z hikaye! 

Endnşe 

Bay Nusret Paytak me3hur ayy~
lardandır. Fakat o akşam nedense 
meyhanede pek i§tihasız görünüyordu. 
Arkadaşı: 

- Ayol, dedi. içsene ... Sana ne oldu 
böyle? 

- Yok yok. Bu akşam az çekece. 
ğim, iki 49 lukt:ın fazla içmem! 

- Hasta mısın yoksa? 
- Hayır. Hamdolsun hasta değilim 

ama, şimdiki eve yeni taşındım. Çok 
içersem dalgınlıkla yolu şaşırırım di
ye korkuyorum! 

Berber (ortaf.ına)- DQkMnı boClrum ka 
tına imlirdığ:mizde11bcri maşallah müşte
risiz kaldılımız olmuyor delil mi? - Ne yapayım general, sargı bezinden 

ancak bir paket kalmJllı. 



Serbest gureş 
birincilikleri 

Ankara 5 (Telefonla) - Türkiye 
serbest gilret birinciliklerine bugün 
19 Mayıs atadyomunda,. devam edildi 
ve neticelendi: 

56KILODA: 
l - Mustafa Adkır (Ankara) 
2 - Ahmet Yener (İatanbul) 
3 - Ziya (Konya) 
61 KİLODA: 
l - Halil Yüzer (İstanbul 
2 - Abdullah Eli.göz (Ankı:ra) 
3 - Mehmet Çil (Samsun) 

ALP ONAL 
66 KİLODA: 
l - Feridun (lzmir) 
2 - Mehmet Akar (Konya) 
3 - Niyazi Yılmaz (Balıkesir) 
72 KiLODA: 
l - CelAI Atik (Ankara) 
2-Ali Ahmet (Konya) 
3 - lbrahim Bulaman (Edirne) 
79 KİLODA: 
l - Faruk bakıcı (Konya) 
2 - lsmail Eken (Edime) 
3 - Koç (Samsun) 
87 KiLODA: 
l - Hüseyin Yener (Sivas) 
2 - Seyit Ahmet Süel (Samsun) 
3 - Mustafa KUçUk (Edime) 
AGIRDA: 
l - Ahmet Yılmaz (İatanbul) 
2 - Şerif 'Onat (Balıkesir) 
3 - Murat Mehmet (Kastamonu) 
Grup tasnifinde Ankara birinci o · 

larak altın kupayı kazanmıetır. ikin
ci İstanbul, üçüncü Konya gelmiştir. 

a.lli,Mia . . 
ikincilere gümilş, üçüncülere bronz 
madalyalar verilmiıtir. 

Kupalar GUmrilk ve İnhisarlar Ve
kili tarafmdan tevzi edilmiıtir. 

Bakırköy sahasındaki 
maçlar 

Bakırköy aahaamda dün, Benıtıii

ciyle muhtelif klüpler arasında karp
lapnalar olmuıtur. 

Barutıilcünün üçüncü genç takımile 
Bakırköy Rumlanmn ikinci genç takı. 

~ ~ 
~~~·. 

... aA 

üıı arasında yapılan müsabakada Ba • 
rutıilcil (6 • O) galip, birinci Rum 
ıenç takımiyle Türkıpc-r B. takımı 

karfllatma1mda Bakırköy Rum gençle
ri 2 • 1 calip celmit ve Barutgücil ikin. 
ci ıenç ta1umlyle Türkıpor A. müsa
bakaıı (4 - 4) berabere neticelenmiıtir. 
Bundan 10nra Barutgilcü birinci genç 
takmıiyle Akyıldız B. takımı karplaı
mıtlaıfdır. Bu oyun Barutıücüniln 
8 • o calibiyetlle bitmiıtir. Barutgücil 
B talmniyle Akyıldız A takımı araam -
dald milaabakayı 7 • 2 ile Barutpcü 
bııanmqtır. 

Barutcilcünün iki tekaüt takımı kar
plapnaamda Delikanlmm takımı, th11-
nm takımını 2 • 1 ile yenmittir. 

Pero 7öale.9f lJnılM6 golle neticelenen bir 'kartlJfklık ve Nubar Şif'Unin r;tçlneii golitn'll alarlMr,. 

şnşon. Perayo 3 a 2 vendn 
Gıdlp takım, Oçllocn golDnO 

ikinci devrenin IOD dakika· 
smda almağn muvaffak oldu 

----<ı· -

Bundan on sene evvelki GalatasL 
ray - Fenerbahçe maçlarını andıran, 
ayni onlarda olduğu gibi günlerce, 
haftalarca evvel taraftarları arasında 
bahislere, milna.kaplara sebeb olan bu 
günün futbol kargılqmaları gayrife
dere klilplerden Pera ile Şişli arasın. 
da yapılmaktadır. 

Evet, bu iki !edere olmı)un klilb
den Şiıli; tıpkı eski Galatasaray kL 
dar ~erjik, Pera da tıpkı eski Fener. 
bahçe kadar teknik birer takıma ma. 
Uktir. • 

işte bu iki rakib takım, gilnlerden
beri vapurlarda, trenlerde, tramvay -
tarda, otobüslerde, milnakqalan ya -
pılmakta olan maçlarını diln sabah sa. 
at dokuz buçukta Taksim stadyomun. 
da yaptılar. maç saatin bir hayli er. 
ken olmasma rağmen altı bini müte
caviz bir seyirci önünde, hakem Ad
nan Akınm idare ettiği bu maça her 
iki takım da ıu tekilde çıktılar: 

Şifli: A1'1Mftak • Alber, Jtartayan • 
Agob, Nubar, Arfe11ir • Buldur, Şawıı, 
Vahab, Jlikrob, Diran. 

Pera: Koço • Civelek, Hristo - Eti.
yen, Angelidia, Çaf}08 - Oanbaı, Meai. 
nea, Boduri, Bambifto, Todori. 

Şi~li oyunculan son golil atıp da gali biyetı temin edince, sahada adetti 
bayram 111Jphlar 

Maça oldukça ıtddeill eaen ve top 
kontrolunu zorla.stıran rü~a k 

ş'Oian .-,1111 caşııar. reranm M'ft:!~ 
kabil ak1ftmdan sonra Janmzi - ıi'""~•!.t 
1ı1ar derhal, görlllUr bir hlkimiyet 
kurdular. Peralılarm yaptıkları ender 
hücumlara mukabil onlar daha düzglln 
akıyorlar ve rakip kale için bir hayli 
tehlikeler ya.İ-atıyorlardı. Pmıya yendikten sonra Şifli taraftar tan fa7cam oyunculannı oai/4elerde 

klübe kadar böyle el üzerinde götCf'U ler. Bu sırada da pek garib bir man.. 
a:ara herkesin hayretini mucib oldu. (l(ılibiyet sevinciyle kendinden geçen 
bir klübciı resimde de görüldüğü gibi elinde taşıdığt bir horozu ao1«ik or-

şı,nnın ilk golll 
Havadan oyunlariyle . rüzgara kar

ıı • bir hayli milfkilli.t çeken Şişli Us.. 
tilnlilğilnün semeresini nihayet 29 un
cu dakikada gördü. Soldan sağa geçen 
topu Şavq ortaladı, Vahab sıkı bir 
elite tahvil etti, Pera kalecisi Koço bu 
sert vurueu bloke edemedi, elinden ka· 
çırdı, en güzel fll'8atları kaçırmamak. 
la maruf Mikrob da topu iyi takip et. 
tiğl için bu fırsattan da istifade etti. 
Hatif bir vuruela topu Pera kalesine 
soktu. . 
Şltllnln ikinci golll 
MağlQ.b vaziyetten kurtulmak için 

didinen Pera muhaclmleri Nubarm, 
Martayanm ve Armenağın yerinde 
müdahaleleriyle neticesiz hücumlar 
yaparken 36 mcı dakikada Şiıli orta· 
dan rakib kaleye aktı, Vahabm sol a
çığa geçirdiği topu Diran kaleye gön· 
derdi, Koço bu defa da bloke edeme. 
di, yine Mikrob yetieerek takımmm L 
kinci golilnil de attı. 

Peralılar yerden kısa paslarla ve 
güzel kombinezonlarla ileri fırladılar 
ve devre sonuna kadar hikim bir o
yun tuttunnağa muvaffak oldularsa 

tasında kur ban kesti! ... 

da canlı Şiıli mildaf aasmı mağlfib e
demeden ilk devreyi 2-0 mağlftb bitir. 
diler. 

ikinci devre 
ikinci haftaymda Şişlililerin büyük 

bir yanlıtlık yaparak müdafaa oyunu 
tutturdukları görllldll. 

2..0 lık avantajı - bu kısımda rilzgi.
n da lehlerine aldıkları için • yüksel
tecekleri umulurken bu yanlış tabiye 
yilzUnden oyun • bu devrede - evveli 
mütevazin ve dakikalar ilerledikçe de 
Peranm UstUnlUğU altma girdi. 

Peranın ilk golO 
12 inci dakikada soldan yapılan bir 

Pera akmmda Nubatm topu elle çevir. 
mesi takımı aleyhine penaltıyı intaç 
etti, Mesinezi plise bir vuruşla takı
mının ilk golünü attı. 

Peraom beraberlik sayısı 
Y aniıt taktikten kendilerini kurta. 

ramıyan Şişlililer oyunu kendi saha
larmdan çıkaramazken 17 nci dakika
da sağdan Bodurinin ortasını BambL 
no - Agobun prjma rağmen • Ustada
ne bir kata VUl'UfUyla Şişli kalesine 
soktu ve bu suretle de takımlar ikişer 
golle berabere oldular. Bu beraberlik
ten sonra Şiilililer devrenin bqm • 
danberi devam eden hatalarını tamir 
ettiler ve Vahabm güzel idaresiyle mu 
hacim hattı ilerlemeye başladı. Artık 
Şişli hAldm oynuyor, hem de bu UstUn
IUk her an biraz daha bariz bir şekil 
alıyordu. 

şı,n nln galibiyet golO • 

yaptığı hamle esnasmda sarf ettiği e
nerjiye dayanamıyarak yere dUştU, 

bayıldı. 

Bundan sonraki iki dakika içinde 
vaziyet değitemediğinden Şişli ezeıt 

rakibi Perayı mevsimin bu son karşı. 
laşmasmda da 3-2 mağlftb etmiş oldu. 

Maçtan sonra • yine tabü eski Ga
latasaray • Fener müsabakalarında 

olduğu gibi - galib takım oyuncuları 
taraftarlarmın omuzlarmda sahadan 
ve staddan çıkarılarak Beyoğlu cad· 
desinden ti klüb binalarına kadar ta. 
şındılar. Galib takımm .. hasta tara!. 
tarlanndan,, biri de bu galibiyet §e

ref ine stad kapısında bir horoz kur
ban etti. 

• • • 
Mağlub Perahlar, düzgün bir oyun 

oynadılar ve gayretli rakipleri karşı. 
sında kabil olduğu kadar muvaffak 
oldular. Takımda Civelek, Etyen, Ça. 
ços, Bambino iyi, Mesinezi fazla tah· 
si, Hristo, Koço, Angelidis ve Canbaz 
ise kabil olduğu kadar fena idiler. 

Enerjilerini bayıla
eak dereceye kadar 
sarledeo Şişli iller 

galibiyeti 
hak etmişlerdi 

Bir çarplŞDla esnasında Bambino 
Vahab beyninde çıkan miinakapdl 
Bambinonun Vahabı kucaklıyarak ÖP' 
meal kayda değer bir centilmenliktir• 
Şifli takımında hemen herkes vw 
sini hakkiyle başardı. Agob ikinci gol
de Bambinoya p.rj yapacağına topd 
takip etseydi, Nubar da ikinci devtf 
bqmda çok geri kalarak müdafaa O". 
yunu oynamasaydı kusursuz olacak ' 
larar. 

On bir oyuncu araamda Vahab ~ 
Mikrob en gö2 çarpan elemanlar ol
dular. 

Enerjilerini bayılacak kadar fas]J 
sarfeden Şişli takımı dünkü galibiyeıt 
ti hak etmifti. Kendilerini tebrik ede' 
riz. EN. ER. 

Dünga kupası 
futbol maçları 
Fransa.da yapılmakta olan dUyf 

kupası fut~l maçlarmdan altı tUesl 
dün altı muhtelif eehfrde MacaristaJl -
fa:1~ •:'Nôrveç, Brezily• • Poıotı
ya ve Romanya • Kfiba millt takmı1ad 
arasında yapılm11tır. 

1 - Macaristan, Hindi ';anı 6.0 ~ 
zanmıotır. tık devre 4..0 bitmİ§tir. 

2 - Fransa - Belçika maçı 2-1 ~ 
sa lehine neticelenmiştir. 

3 - İtalya . Norveç beyninde~ ~~ 
sabaka çok heyecanlı olmU§, bir1JP"" 
devre ı.o Itaıya lehine nihayeti~ 
ikinci devrede Norveçliler beralerlW 
temin etmi§lerdir. Muayyen müddet' 
berabere neticelenmesi üzerine wıll" 
lar on beter dakikalık iki devre ' 
ha oynamışlar ve bu kısımda Ital~ 
lar bir sayı daha kaydederek NorfP' 
• bir hayli milfkilli.tla • 2.1 y~ 
lerdir. 

4 - Romanya - KO.ba karşııa-:. 
çok garib bir netice ile bitmiştir· ti' 
rincl devrede L1 berabere kalaJI ..t 
kmılar ikinci haftaymda da birel' ,._ 
kaydetmifler, temdid esnasında dlı 1"' 
ne birer gol yaparak neticede s-3 il' 
rabere kalmışlardır. Bu maç pertd° 
gUnU tekrar edilecektir. ,ı-

5 - Brezilya - Polonya maçuıcı-tJil
rinci haftaym 3.1 Brezilya lehiJl' ,tt 
miş. ikinci kısımda Breziyalıl~.ltf 
tıklan tek gole mukabil Pol~ 
Uç sayı kaydederek nizami 111U ;-
4-4. beraberlikle bitirmiflenıe _de ...ıwtf 
tılan yarım saat zarfmda sre;;., 
yorgun rakiplerine faik bir oyuJI 
rarak maçı 6.5 kar.ımmıştll°· ,_ .. 

6 - Çekoslovakya - Hoııaııda ~ 
sabakasmın her iki devresi de ..-""' 
bitmit olduğundan yarun saat~ 
mıı ve bu temdid müddetinde SJ 
üst üste Uç gol çıkararak JdÇI 
kazanmıılardır. 

Ralli oto~obtl yarıe•.,.. 
ototlJP 

Atina, 5 (A.A.) - Ba1kaD ototJll' 
Ralliıine ittirak eden ap&ıclali 
biller Atinaya varmıttır: tile. ı f~ 

1 numaralı araba Elen Jen papdt 
goılav Huınik 3 Elen Bayaıl . _-6_ ıl 

' )tfaııYs- ıf 
Elen Yanulatas, 9 Atman d paılolı 
Bulgar Piper, 15 Elen Papa ';ıoııll":tl
Rumen Berlesko, 18 Ruıneıı ıoeJI ~ 
de, 21 Arnavut Baıkaı, 24 RU 
tea, 5 Elen Moekof. il ,..,,,,,. 

A~ yaptlan Tilrldye aerbut gf1 f'e§ birinciliklerinin Cumartesi günü 
yapdan müaabakalarından bir 6n8tantane 

Kaçan namütenahi fırsailardan 
sonra nihayet 43 üncü dakikada Şişli 
muhacim ve muavinlerinin f evkali.de 
enerjik bir akmı görllldU. Bu yırtıcı 
hücumda Vahabm demarke bırakılan 
Nubara geçirdiği top sağ iç yerinde 
bulunan merkez muavin plise bir §Üt. J' 
le Pera ağlarına taktı ve kendisi de 

Vahab Pera kalesine bir ,Ut çektikten 
sonra 

Kazananlar, puarteai gUll 
ilin olunacaktır. 



--

Galatasaray • Güneş maçınaa Galatasaray 'kalecisi Sacia i7ci m'ilhim tehli. 7ieyi böyl.e 7iurtarm1ş'tı 

Galatasaray Güneşe 
2 - 4 nıağlüp oldu 

Dün Galatasaray takımı 
mağlubiyeti haketme

yen güzel bir oyun 
oynadı 
--o-

Galatasaray, milli kümenin bu son 
maçında, cidden büyük bir talihsizli
ğe uğradı ve bütün oyun müddetince 
devam eden bariz hakimiyetine rağ. 
men 4.2 mağlfıb oldu. 

Maçtan evvel yazdığımız bir yazı
da aynen şöyle demiştik: 

''Yarınki maçta da ayni halin te
kerrür etmesi ve Galatasaray1n hakim 
bir oyıma rağmen, Güneş muhacimle. 
rinin yapacakları daha az akınlar es
nasında atacakları bir veya iki golle 
galib gelmeleri muhtemeldir. Fa7rnt 
srın kırmı::.ılılar, ellerine geçeceği mu. 
hakkak olrtn birçok fırsatların bazı. 
ların<laıı istifade edebilirlerse, Güne -
şir, milli h-iimcdeki bu son maçta, ilk 
mağlicbiycta ufjraması çok muhtemel
dir.,, 

Bu satırlar, tahminimizde hiç de 
aldanmadığımrzı pek aHi gösteriyor. 

Filhakika s:ırr kırmızılılar, doksan 
dakikalık oyunun • bila mübalağa -

" - ıyutmiş dııkikasın<ln, 'ı:'nkiplcri ü~11in: 

i d~ çok bariz bir hakimiyet gösterdik. 
leri halde, bir sürü fırsatlar kaçırdık
ları için, iki gol farkla mağlfıb oldu
lar ~ 

Kapanan bu futbol mevsimi, Gala
tasaray takımrna, cidden abus bir 
çehre gösterdi. 

Mevsim bidayetinde, en değerli ele. 
manlarından . cezalı veya sakat ol • 
dukları için - mahrum bulunan Gala. 
tasaray takımı bir türlü istikrar kes. 
pedemedi ve her maça bambaşka kad
rolarla çıkmak mecburiyetinde kaldı. 

Bu yüzden oyuncular biribirlerine 
alışamadılar ve yine bu yüzden takım, 
ancak oyuncularının ferdi kabiliyet 
ve değeri sayesinde, birçok takımlar 
üzerinde tesis ettiği hakimiyete rağ
~en, ancak küçük farklarla galib gel
dı veyahucl da hiç hak etmediği mağ. 
lubiyetlere uğradı. 

Bu talihsizliğ !n sonuna kadar de • 
vam etmesi muJ;addermiş. 

Netekim sarı kırmızılılar, dün de, 
Gündüz ve Lütfi gibi iki değerli oyun. 
cularmdan mahrum olarak sahaya 
çıkmak mecburiyetinde kaldılar ve 
• üstelik birçok gol fırsatı da kaçır
dıkları için - yüzde yüz kazanabilecek 
leri, hak ettikleri bir maçtan mağlUl 
çıktılar. 

Galatasarayın son maclarmı ve bil 
hassa çok kuvvetli bir ta:-kım olan Gü. 
neşe karşı yaptığı dünkü maçı gör
dükten sonra, cskidenberi tekrarladı
ğımız bir fikri kat'i bir kanaat halin. 
de, açıkça söylemekte hiçbir mahzur 
görmüyoruz: 

Galatasarayın birer istidad olan on 
b~ri uzun müddet yanyana oynayıp, 
bıribirlerine alıcmak fırsatını buJduk
ları zaman memleketin en yenilmez 
takımı haline gelecekti:'. 
Kaça.1 Galatasaray golleri 
Bu kanaat. bo~ bir iddia değildir. 

Galatasaray ve Güneş oy.~ sahaya çıkıyorkw 
__ ,,.;~ 1 ~-·----------

--- - -- _.,,;.~ .. ··- ... -·· •• • ~~ t 

• . -· · ~·- .. ' ........ 

iki takım oyunmtları maça başZamaaiın evvel 

Güneş sağ müdafii Faruk, ve gerekse 
bu takımı büsbütün takviye eden lz. 
mirin ve milli takımın kıymetli oyun. 
cularmdan Hakkı, kalelerini müdafaa 
için bütün enerjileriyle çalrşmak mec
buriyetinde kaldılar. 

Bu enerjik çalışmanın garib bir mi· 
salini de, yerden gelen bir topa ayak 
yerine kafa vurmak hevesine düşerek 
burnunu fena halde yere sürten ve bu 
görülmemiş heves yüzünden birkaç da 
kika müddetle, ıstırab içinde yerde 
kıvranan Faruk gösterdi. 
Neticesiz akınlar 
Güneş, Galatasarayın bu cidden teh. 

likeli tazyikmdan kurtulduktan sonra 
birkaç seyrek akın yapabildiyse de, 
bu akınlar çok güzel bir oyun çıkaran 
Salim ve Adnan tarafından kolaylıkla 
kesildi. 

Esasen, karşısında Salim gibi pek 
seri bir müdafi bulduğu için, her za
manki faaliyetini gösteremiyen Meli
hin sekteye uğraması yüzünden Gü. 
neşin akınları her zamanki gibi tehli· 
ke arzedemiyordu. 

Ilk devrenin sonlarına doğru, o za.. 
mana kadar, Musa gibi, çok kuvvetli 
bir hafın karşısında fazla iş göremL 
yen Rebii, Muradla yer değiştirerek 

sol içe geçti ve bu tahavvül tesirini 
derhal gösterdi. 

Galatasaray orta muavini Mustafa
nm zayıf oyunu karşısında, Rebil gi· 
bi tecrübeli ve usta bir oyuncu, mu. 
hacimlerini daha iyi işletebildi ve hat
ta, devrenin son saniyeleri içinde • ya. 
ni ilk devrenin nihayete erdiğini uan 
için hakem düdüğü ağzına götüreceği 
sırada - çok güzel bir vole şütle takı. 
mına ilk golü kazandırdı. 
1 kınci devre 
!kinci devre başladığı zaman, rüz. 

garla beraber oynryan sarı klrillızılı. 
ların, birkaç gol atacakları tahmin e
diliyordu. Fakat biç de öyle olmadı ve 

r tVliLli küme 
1 maçları bitti 

Vün oymıncın müsabakalarla mlllt 
küme maçları tamamen bitmi§tir. Bu 
seneki rnim kümede takımların aldık
ları dereceler şunlardır: 

1 inci Güneş 41 Puvan 
2 inci Beşiktaş 36 " 

Dünkü maça gü1..el bir akınla başlıyan 
Galatasaray. rü:.:gara karı:;ı oynaması. 
na rağmen, sırf oyuncularının ferdi 
kabiliyetleri sayesinde tam yirmi da_ 
kikn. rakib kale önünden ayrılmadı. 
!<açan namütenahi Galatasaray golle
ri arasında, bilhassa Bülendin, onu 1 
bornboşkcn, diirt mctr('den bav:ıya ~ 

3 üncü Galatasaray 
4 üncü Üçok 
5 inci Muhafız 

30 " 
28 " 
26 

diktiği top, futbolde ender görülih ı i·•ltıilll._... .. 
,, 

6 ıncı Harbiye 25 " 

Jki takım da eski kar· 
şılaşmaların tama
meıı aksine, çok 

sakin ve temiz bir. 
maç yaptılar 

---o-
Güneş muhacimleri daha ilk dakika. 
larda yaptıkları bir akın esnasında, 
Sacidle müdafilerin kısa tereddüd ve 
anlaşamamazlıklarmdan istüade eden 
Niyazi, yakından attığı bir şiltle, Gü. 
neşe ikinci golünü kazandırdı. 
Penalb 
Bu gol, sarı kırmızılıların manevi

yatı üzerine inen bir darbe oldu. Ne
tekim, bir aralık takımın bozulur gi~ 
bi bir hal aldığı, enerjinin sönmek ü
zere bulunduğu görüldü. Fakat, bir 
aralık, Necdetin uzaktan kaparak 
Güneş kalesine kadar sürüklediği bir 
topu, Faruk çok hatah bir hareketle 
durdurduğu için hakem Güneş aleyhi. 
ne penaltı cezası verdi ve Necdetin, 
attığı bu penaltı oyunun vechesini 
büsbütün değiştirdi. 

Sarı kırmızılılar kısa süren şaşkın_ 
lıktan kurtularak tekrar rakib kaleyi 

· sardılar. yine gol üstüne gol kaçırdı
lar ve güneş muhaeimleri, yaptıkları 
t opu topu ilç veya döir ~kın esnasın
da, biri Salahaddinin sıkı bir frikiki, 
diğeri de Niyazinin bomba gibi bir 
volesi sayesinde iki gol daha atarak 
vaziyeti tamamiyle lehlerine çevirdi. 
ler. 

Fakat, bütün talihsizliklerine rağ
men, bariz hakimiyetlerinin belki bir 
netice vereceğini pek haklı olarak dü. 
şünen Galatasaraylılar sonuna kadar 
canla başla çalıştrlar ve sol açığa ge. 
çen Mehmedin ayağıyla bir gol daha 
kazandılarsa da mağlubiyetten kurtu
lamadılar. 

Galatasarayın bariz hakimiyeti 
hakkında bir fikir vermek için sadece 
şunu söyliyelim ki, ikinci devrede, Sa
cidin eline ancak üç defa top gelmiş, 
kalesine hiçbir korner olmamış, buna 

_... Devamı 12 inrlde 
A. F. 

Boks 
Avrupa horoz siklet 

şampiyonluğu 
Bükreş, 5 (A. A.) - Avrupa horoz 

sıklet boks şampiyonluğu maçında 

Romanyalı Urel Thomas 7 inci raund. 
da Gino Catiancoya galib gelmiştir. 
Cataloneo diskalifye edilmiş ve Tho. 
mas Avrupa şampiyonu unvanını al
mıştır. 

- - -

Altllar muhteliti 

Beşiktaşı da 
2-1 Yendi 

Dün 'l'aksim stadında .Milli kUme 

maçmtlan evvel yapılan altı klüp 
muhteliti Beşiktaş maçını, bu se
ne milli küme ınaçlarma glre li<lcn
berl biç mağlüp olmıyan altılar 

muhtelit! 2·1 kazanmağa muvaffak 
oldu. 

Nuri Bosutun idare ettiği oyuna 
takımlar şu şekilde çıktılar: 

Altılar: Saim, RnhJ, Vahit, Sadet
tin, Daniş, Mustafa, Turhan, l\Iuh
teşcm, Hakkı, Hüseyin, Kemal. 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Fethi, Na
ci, Ce\'at, Hakkı, Rifat, Hayati, Ze
kJ, Nnzım, Şevket, Funt. 

Oyuna Beşiktaşlıların akını ile 
başlandı. !Ik dakikada Şevkete ya
pılan favli Fuad çekti. Nazım aya
ğına gelen topu Zekiye çevirdi. Ze
ki de pHlse bir vuruşla takımının 

ille ve son golünü yaptı. 
Beşiktaşlılar bu ilk dakikada ka

zandıkları golden gayrete gelerek 
altılar kalesini uzun müddet sıkış

tırdılar. 

23 üncü dakikada Nazım Fuatten 
aldığı pası boş kaleye . attıktan son· 
ra ha.kimiyet altılar mhtelitine geç· 
tf. 37 inci dakikada Fethinin çekti
ği frikik üst dreğe çarptıktan son. 
ra 38 inci <lakikada Kemalin orta
ladığı top rilzgl\rın tes1rile tam ka

l enin içine dUştü.l Muht~-şem de ha· 
fif b'ir darbe fle talrntıtnrn ilk golU· 
nU yaptı. Birinci devre bu netice 
değişmeden 1-1 berabere bitti. 

1K1Nct DEVRE 

İkinci devreye altı klüp muhtel!· 
ti daha enerjik başladı. 

İlk dakikalarda kaçan bir kaç 
fırsattan sonra Hakkı topu demar
ke bir vaziyette olan Muhteşeme 

geçirdi. Muhteşem de hafif bir vu· 
ruşla takımının galibiyet golünü 
yaptı. 

Oyunun bundan sonraki kısmı 
bcrabereyl temin etıııek için çalışan 
Beşiktaşm neticesiz akınları arasın
da nihayet buldu. Hakem Nuri Bu
sotun idaresi iyiydi. 

-0----

Fenerbahçe 
Dün bir ekzersiz maçı 

yaptı 
Fenerbahçe birinci takımı dün ken. 

di sahasında gayrifedere klüplerden 
Arnavutköy ile hususi bir müsabaka 
kapmış ve ilk devreyi 3-0 galib biti
ren sarı lacivertliler, ikinci kısımda 
yedikleri bir gole mukabil dört sayı 
daha kaydederek 7.1 gibi büyük bir 
gol farkıyla müsabakayı kazanmışlar
dır. 

-. 

kaçırışl~rdan bfridir. jl Ca"lala.saray 7caleclsfnlle kesi'len bir 
Bu yınni dakilta müddetle, gerek Güneş alcını 

7 inci Alsancak 21 .. 
8 inci Fenerbahçe 6 

" 
Beşikta.ş • Altı klüh ·muh teUti maçından bir enstantane 
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eızu 

Yazan: Gerald Kelton - 3 - Çeviren: F. K. 

Ceza kanununda şiir qazmaqı 
meneden bir madde var mı? 

sıcak memleketlerden balık getirerek 
evde bir akvaryom yapmak istiyor -
du. 

- Bu seferki daha fena; kendisini 
şair sanıyor. Yirmi beş yaşında şiir 
yazmaya başladı. 

Sir Riçsrd gi.ıldll: 
- Yazar a ... Ceza kanununda şiir 

yazmayı meneden bir madde var mı? 
- Yazdığı şeyleri bir gorseniz o 

zaman b3yle söylemezsiniz. Şiirleriyle 
bir kitab da neşretti; tabii kendi he. 
sabına! 

Denis : 
- O kadar üzülecek bir şey değil, 

dedi. 
- Hele bir şiirlerini okuyunuz. 
Sir Riçard gene mildahnle etti: 
- Güssi iyi çocuktur. Açık kalpli

dir. Onu çok severim. 
Denis bahsi değiştirdi: 
- Müsaadenizle ben gideyim. ''A • 

eil'' e telgraf çekeceğim. Benim de bir 
kaç güne kadar Nise gitmem ıazım, 
mesele ehemmiyetli ... 

Lord Vitley cevab verdi: 
- Evet, mesele hakikaten mühim. 
El sıkıştılar ve ayrıldılar. 

n 

Güssi az zamanda orada büyük bir şöh 
ret kazandı. Çünkü zengindi eli açık 
tı ve yeni arkada.cılarının da paraya 
ihtiyaçları fazlaydı. Bir daha verme
mek Uzere borc alma usullerinin envaı 
Güssiye tatbik edildi. 

Güssi, rasge!diği her gUzelce kadını 
olduğu gibi, Sonyayı delice sevmişti. 
"İffeti mücesseme,, olmıyan Sonya 
bundan istifade etmesini bildi. Güssi 
sanatkarların bol oldı:.;u muhitte bir 
apartımn kiraladı. Sonya ile beraber 
yaşamağa başladı. 

Fakat bu saadet ancak birkaç za. 
man sürdü. Günün birinde genç kadın 
Londradan başka bir şehre gideceğini ' 
G:lssiye haber verdi; Liverpoldeki an. 
nesinin yanına gitmeye mecbur oldu
ğunu söylüyordu. 

Sonya gitti ve Güssi müthiş bir ke
der içinde saçmasapan şiirler yazıp 
neşretmeye koyuldu. 

Biltün bunlar Lord Vitleyin çok canı 
nı sıkmaktaydı. Oğlunun arasıra bir 
kadın macerası olmasına bir şey de -
mek aklına gelmiyordu ama kokota 
yakın kimselerle müstakbel bir lor. 
dun düşüp kalkmasını da doğru bul _ 
muyordu. Oğlunu kendisi gibi diplo
mat yapmak emelindeydi. Onda bu işe 
zerrece bir arzu ve ufacık bir istidat 

OgUst Rigg kendisini sanatkar ruh. ve kabiliyet görememekle müteessir -
Ju vehmeder. Oturduğu ev böyle bir di. 

adamın zevkine uyacak şekilde döşen- Bu vaziyet üç aydanberi devam edi. 
memiştir. Birkaç ay önce böyle bir yordu ki, Lord Vitlcyin aklına Denis 
meziyeti olduğundan haberi yoktu. Kardcnin yardımını istemek geldi. De
Fakat o zaman Sonyayı tanımıyordu. nis Kardenc karşı Güssinin hududsuz 
Bu tesadüf vukubulduğu sıralarda bir hürmeti vardı. Kardcn uzun za • 
Güssi, edebi sahada hiçbir istidadı gö. mandanbcri Rig ailesinin dostuydu. 
.fıiıllmiycn alclide bir gen~. Dikkati u-w..ı ~ ,. ·-d· ~.-.. ~ 
,.Çe}(en hiçbir fevkaladeliği yoktu. Gilssinin nazarında, bir kahraman mer 

GUssl sarışın, mavi gözlü, yilzü çiL tebesine yükselmişti. Bu hayranlık 
11 bir delikanlıdır. Orta boyludur. Şiş- hissi sonradan da mütemadiyen art • 
manlamağa istidadı olduğu daha bu maktaydı. ÇünkU Karden ne zaman 
yaşta bellidir. ZekfuJmm fevkalade lordun evine gelse generallerle ve er-
olduğu iddia edilemez. Okuduğu mek- kanıhnrb zabitleriyle kapılan sımsıkı 
teplerde iyi dereceler alamaması hiç kapanmış odalarda saatler~ süren es-
kimseyi hayrete düşürmemiştir. Bir rarengiz içtimalarda bulunmak iti • 
kelimeyle zengin bir ailenin şımarık yadındaydı. Bu vaı.iyet Denisi naza -
büyütUlmüş bir çocuğu nasıl olursa nnda büsbütün büyültUyordu. Öyle 
Güssi aynen o tip ve karakterdedir. ki !ngilterenin harbi Kardcn sayesin. 

Edebi hevesinin ilk emareleri be _ de kazandığını iddia edebilmesi mUm. 
lirdiği zaman ebeveyni fena halde ü- kUndU. Karden işte bu vaziyetten isti-
zlildU. Bu UzUntünUn sebebi belki de fade ederek Güssiye istediğini yaptr-
Güsside bu hevesin bir barda Sonya rabiliyor, delikanlı üzerinde nUfuziy. 
isimli bir kıza tesadüfU dolayısiyle le ona ailesinin arzularını kabul etti-
başladığını öğrenmiş olmalarıydı. riyordu. 
Sonya heykeltraş ressamlara modellik Karden, GUsslye evine gelip akşam 
yapan bir kızdı. GUssiyi sanatkllrla. yemeğini beraber yemek istediğini bil. 
nn bulunduğu muhite soktu. Delikan. dirdiği zaman delikanlı onu haftalar _ 
h bundan pek memnun oldu. dır görmemiş bulunuyordu. Zekasının 

ta güçlük çekmedi. Babasından, Den!s 
vasıtasiyle, azar işitecekti. Buna ilzUl. 
medi. Artık şairlikten bıkmıştı. Son
ya gittikten sonra artık bunun mana. 
sı kalmıyordu. Muhitini değiştirmek 
arzusundaydı. Fakat buna birdenbire 
karar vermeyi de doğru bulmuyor, u. 
tanıyordu. Maamafih aairliğe istidad 
kabiliyetinden zerrece şiiphcye düş • 
milş değildi. Ancak budalaca §iirler 
yazmak için bile insanın kafasını yor
mağa mecbur olduğunu farketmişti. 
Halbuki o prensip itibariyle d!maği 

her tUrlU meşgullyetten hiç ho§lan 
mazdı. 

BUtUn bunları Kardene itiraf ede -
~k değildi. O planını hazırlamıştı. 

Babasının emrine itaat a.rzwıiyle M • 

nat aşkı arasında hangisini seçmekte 

tereddüde dUşmUş gibi davranacak, 
nihayet babasının dediğ{ olsun diye 

sanat hevesini gözleri yaş içinde boğ. 
maya ra.zı olmuş gibi görünecekti. 

Denis geldiği zaman onu, bir koltu
ğa gömUlmUş dUşUnceli ve dalgın bu. 
larak sordu: 

- Hayrola? Pek dUşUncelisinlz. 
- Ruhum ıstırab içinde! 

- Ya, vah vah! Sevgiliniz nereye 
gitti? 

Hayretle sordu: 
- Sonyayı nereden tanıyorsunuz? 

- Hiç tanımıyorum. Fakat sizi iyi 
tanıdığım için kederinizln sırını anla 
makta da. güçlük çekmedim. Haydi 
derdinizi anlatın da dinliyelim: 

GUssl, uzunuzadıya derdini anlattı. 
Umumiyetle kadınlar hakkında da fik. 
.a....ı. ~"-~ -~,,-.,_ ... _., ..... g ......... et .. 

çoktan az.almış, hatta sönmllştil. 
Denis, yemek mUddetini işgal eden 

bu uzun nutuk bittiği zaman sordu: 

- Kitabınız ne !lemde? iyi Mtılı
yor mu? 

- itirafa mecburum ki bu hususta 
da epey hayal sukutuna uğradım. Hal
kın edebi terbiyesi maalesef çok nok. 
san. Şaheserlerimi anlarruyorlar. Ay. 
ni şey Şekspirin başına da geldi. Onun 
kitablan da hayatında hemen hiç sa. 
tılmadı. Şekspirle ben ayni vaziyette
yiz. Eserlerimi gelecek nesiller tak
dir edecek. Siz şiirlerimi okudunuz 
mu? 

- Evet. Pederiniz dUn akşam ver. 
mişti, gece okudum. 

- Babam benimle kimbilir nekadar 
iftihar etmektedir. Şiirlerim hoşunu. 
za gitti sanırım. 

6 HAZtRAN - 1938 

Yazan: M. s. 
üstümde deve kestiğim bıçak. 

vardı •• Bismil/ahi çektim, sıyırdım 
\ -26-

Bunları muhacirlerden Uç kardeı sa. 
tın aldı. 1Ik yıl iyi geçindik. Biri.birimi
ze gözünün üstünde kaıın var demedik. 
Fakat ikinci yıl?. Hava ıdeği§ti, rahat 
durmadı bunlar .. Hırsızlığa başladılar. 
Geceleri •mırı geçtiler, benim zeytinleri 
topladılar. Evvela ıöyle hafif hafif çıt
lt>~tım, oralarda bile olmadılar. ikinci. 
de aşikare söyledim, dinlemediler bile .. 
Uçüncil de sert söyledim, gene para et

mcr.li, bu sefer iti azıttılar, daha fazla 
çalmrya baıladılar. Artık aramız iyiden 
iyiye ZtiJldı, Yaman diltman olduk bi

birimize ... Ben rast geldiğim yerde on. 
lann hırsızlıkloondan bahııediyor, her 
kese anlatıyordum üç karde§in yaptık
larını ... 

DEVE BIÇAGI 1 

Bir gün kahveıde otururken üç kar. 
dctler geldi. Biri yanıma yaklaşzırak 

dtdi ki: 
- ötede beride aleyhimizde bir ta

kım sözler MSylediğini itittik. Erkeksen 
l:ıunlan yUzUmUze kar11 da söyle 1 •• 

Hırsızlıklarına bakmadan kafa tut
mooarı, posta okumaları aaabıma do. 
k'Jndu. Kan kafama hücum etti. Sert 
s~rt bağırdım: 

- Uç ünüz de hırsızsınız. Arkanızdan 
si>ylediğim gibi i§te yilzlinlize karşı da 
tekrar ediyorum: Zeytinlerimi çaldınız, 

Uçü birden üstüme çullandılar. Bo
ğuşnuya başl,ıdık. Onlar üç kişi, ben 
tek başıma .. Baktım olacak gibi değil .. 

Bddava harcanacağım.. Hiç olmazsa 
ben de onların cc:ınını yakayım, dedim .. 
Uatümde deve kestiğim bıçak vardı .. 
Biaınilllhi "ktim. .şmrdmı..Daldnn or
talarına. ... . En bilyukıeri anlemek iıte. 
dl, fınat vermedim, dokunuvertdim 
NSfrilnc, hemen yuvarlandı. 

Kahve birlbirlne girdi. MUıterilerin 
çofu kaçtı Sandalyeler, masalııır devril
di, kalanlar da aramıza giremiyorlardı 
k-;ırkudan ... Gözümü kan bUrilmUttü ar
tık, mütcmc:ı:iiyen ötekilere saldırıyor, 

bıçağı, sağa sola sallayıp duruyordum. 
Çok sürmedi, en küçüğü omuzundan 
yediği bir bıçakla yüzükoyun kapandı 

yere .. Şimdi ortanca kalmıştı .. Oldu O· 

Jacak onu da temizlemek istiyordum; 
bu niyetle hamle ettim, fakat, o daha 
ntik davrandı, can korkusiyle kahveden 
dışarı hrladı, tabz,ııa kuvvet kaçmıya 

başladı. Durur muyum artık, peJinden 
saldırdım, kovalamıya baıladrm. 

..BtR BIÇAK SALLADIM, KELLE 
ELİMDE KALDI 1., 

ye kaçmak, gizlenmek istiyordu? Bilir 
miyim ben 1.. Fakat nereye gitac, ne ta
rafa kaçsa arkasını brrakmıyacaktım. 

Onu da temizlemeğe, czcunı cchenneır.e 
yollamrya karar vermiştim. 

Uzun yoldan, dereboyuna sapınca 

işi anladım: Evine gidiyordu. 

O kaı;tr, ben kovaladnn. Evine yirmi 
otuz adım kala, karısı pencereden gör

mü§ ohr::aktı ki, kapı açıldı, eşikte 

kansı gözüktü. Herif yeni evliydi de .• 
Hemen atıldım, kapıdan girmeden 

yeti§tim. Ensesine kuvvetli bir yumruk 
attım, yüzükoyun dü§tÜ, eğildim, saç
larından yakaladım, ensesine bir bıçak 
ekledim. Bir daha, bir dtrha, kelle elim
de kaldı 1. 

Kanlı başı kadmm ayaklarına doğru 
fırlattım, attım. Kadın çılgm bir çığlık 
attıktan sonra dütüt .. Ve kesik baı yu
varlana yuvarlana kapıldan içeri girdi 1. 

OLDURULEN MAHKUM 1 

Yaşı kırkı aımıı. tavırlan kabadayı. 

ca, aklını · çok beğenmiJ .. Fakat saf yü
rekli bir adamdı. Oldukça da pccasr 
vardı. Hatırımda kaldığına göre adı da 
Ömerdi .• 

Ne.den içeri dütmüttil?. 
Niçin yatıyordu?. 
Bir akşam köyde dayamıılar gozu

ne rı:•kıyr, fazla saıiıoş etmi§ler, bir kız 
kaçırma işine kanıtırnuılar onu 1 

Güzel köylü kızının, kınalı elli, pem
be yanaklı, dolgun kalçalı ve olgun gö. 
ğüslü köy yosmasının bulunduğu evi 
sargıya almıtlar, içeri girmek, kızı sal-

la sırt edip götürmek istemiıler, evde-
' • • • a • __ , --v~ll"t\..Ul:r 

da durur mu ya, onlar da silahlarını çek
miıler, birlbirlerine lrur'Jun sıkmıılar, 
onun da lrurıunu bir aldama rastlamıft 
beynini delıni1, gcçmif. 

Sonra ne mi olmuı? • 
Ne olacak canım, herifçi oğlu naılları 

dikmif, tezkere falan almadan ahireti 
boylamıtl. 

MahkQm olup hapisaneye düştüğü 
zaman, on yıllık cezanın sersemliği ile 
ilk gUnler dalgın dralgın dolaştı. Muhi. 
tr. bir türlü ısınamadı. 

Bu muhitte tanıştığı gençler de ay- harikulade olmamasına rağmen bu da-
m derecede memnuniyet duydular; vctsiz misafirliğin hikmetini anlamak-

rnmamı rınr) o önden kaçıyor, ben arkıısmdan ko. 

Kimsenin yanma sokulmuyor, mür
demgiriz bir bayat yaşıyordu. Bahçede, 
duvarın dibine çömeliyor, cigarasınm 

mavi dumanlarını seyrederek dalga ge
ç\yordu .. Geceleri ide koğuşta kimse ile 
lif etmez, koğut penceresine alnmı da
yayarak, gecenin sessizliğini noktala. 
y-.ın jandarmaların, gardiyanların dildük 
ı~slerini dinlerdi. 

(Deoomı var) 

~1111111Jl'Jınf3i1Jllm lr3Cl~rna ıınt!lllDrnam•nıı~ 
valıyordum. Nereye gidiyordu? .. Nere· - ..... ., : / ~;. , .. • • • . : • h • • . --Beni taparca sevecek kimse bulamamış olmak pek gücüme 

gidiyor. Gerçi gelinlik bir kızım ama kardeşlerim, ailem, ba. 
bam annem her şeyden çabucak huylanacak insanlar. Erkekle
rin benderı çekinmelerinin sebebi bu ise doğrusu çok yüreksiz 
eeylcr. Sid'deki Şimen rolü de, Sid rolü de pek hoşuma gidiyor. 
O ne harikulade tıye.tro piyesi! hadi Allahaısmarladık. 

VllI 

Luiz'den Rcnc'yo 
lkinciktiııun B İZiM fspanyolcn hocamız zavallı bir mülteci; dilk 

d'Angulem tarafından bastırılması şerefine burada. 
bayram ettiğimiz ihtilale o da karışmış, bu yüzden saklanmaya 
mecbur. Bir liberal ve, hiç şüphesiz, bir burjua olmasına rağ. 
men benim alakamı uyandırdı; onu bir idam mahkumu diye gör
meğe başladım. 

Onunla konuşup nğzıru arıyorum ama o, blltUn Kastilya'lı
lar gibi az söyler bir adam, sanki Kurtuba'h Gonzalves'in ti 
kendisiymiş gibi mağrur; fakat buna rağmen bir melek gibi 
sakin ve sabırlı. Onun gururu, Mi! Griffit'lnki gibi gösteriş 
değil, tA içinden geliyor: bize ka~ı olan vazüelerini görilp hak. 
kını Istlyor ve gösterdiği hürmetle bizi kendisinden ayırıyor. 

B:ıbam bu Hennrcz efendide bir bUyUk asilzade hali oldu. 
ğunu söylUyor, biz bize kaldığımız zamando. şaka olsun diye 
ondan Don Hennrez diye bahsodiyor (1) bırkac gün evvel ben 
de kendisine Don Henarez diyecek oldum, ekseriva eğik tuttuğu 
glSzJerinl yerden kaldırdı ve c::anki bana iki simsek fırlattı; nut
kum tutuldu. Kardcııciğim, bu adamın gö?.leri hl<: şüphesiz 
dünyanın en güzel gözleri. Acııba kendisine karşı bir kusur mu 
eltim diye sordum: bana o ulvi ve tantanalı İspanyol dili ile: 

Çeviren: NuıruOOaılh ATAÇ 
-20-

- Madmazel, dedi, ben buraya sfae sadece igpanyolca öğ. 
retmeğe geliyorum. 

Bu söz ağırıma gf tti, kızardım; kendisine şöyle terbiyesiz
ce bir cevab vermeye hazırlanıyordum, fakat manastırdaki 

"annemiz" in söyledikleri hatırıma geldi, dedim ki: 
· - Bende herhangi bir kusur görüyorsanız söyleyin, minnet

tannız olurum. 

Titredi, o reytuni yüzU al al oldu, bana tadh bir heyecan 
duyduğunu gösteren bir sesle cevab verdi: 

- BUyük felaketfer karşısında gösterilmesi lazımgelen hUr. 
meti herhalde size din, benim öğretebileceğimden daha iyi öğ. 
ı·etmiştır. Ben 1spanya'da, Yedinci Ferdinand'ın zaferiyle her 
şeyi kaybetmiş bir Don isem, şakanız pek zalimane olur; yok, 
sadece bir dil hocasıysam. merhametsizce bir alay değil mi
dir? bunların ikisi de asil bir genç kıza layık şeyler değildir. 

Elini tutup: 

- Ben de, dedim • o hareketimi unutmanız için sizin din 
hislerinize, dinimizin emrettiği affa müracaat ediyorum. 

Başını eğlf, Don Ki§ot'umu açıp oturdu. O akşamki baloda 

en çok dikkat edilen kız ben oldum; fakat bütUn o iltifatlar, ba
kışlar, cilmleler bana o kUçUk hadise kadar tesir etmedi. Ders 
müddctincf>, ona dikkatle baktım ; fakat o bunun farkında bile 
değildi, bana gözlerini kaldırdığı olmaz ki! biz onu kırkında 
var sanıyorduk, baktım, gençmiş; herhalde yirmi yedi veya yir
mi eckiT.inden fazla değil. Mis Griffit de bana kara saçlarının 
ve inci gibi dişlerinin güzelliğini gösterdi. Gözlerine gelince 
hem kadif", hem de ate§. .Ama işte o kadar; yoksa kısa boy. 
lu, çirkin bir adam. lspanyolJarın pek temiz olmadıklarını 
söylerler; fakat bizim hoca kendine iyi bakıyor, elleri yüzün
den beyaz. Sırtı bıraz kanbur; kafası hem kocaman, hem de ga· 
rib bir §ekli var; çirkinliğinde zekaya bcnziyen bir şey var "T"° ı. 

çlçek de çıkarmış, yüzü yer yer yamanmış gibi. Alnı gayetle çı. 
kık, kalm kaşları biribirine birleşmi~, ona ınsanı tiksin. lll ı 
bir manzara vermiş. Hani bizim sör Mart gibi, ölmek üure do· 
ğup da bin bir ihtimamla kurtulmuş hastalıklı çocukların ek· 
şl bir yüzleri vardır, bizim hoca da işte öyle. Hasılı, babaınl'1 

söylediği gibi, bir hayli kUçUltmek şartiyle, kardinal Hime .. 
nes'i andırıyor. 

Babam ondan pek hoşlanmıyor, onun yanında bir sıkkın.lıl;: 
duyuyor. Hocanın hallerinde, hareketlerinde tabii bir asalet 
var; halbukı bizim sevgili dilk, kendisinden başka hiç kimsede• 
herhangi şeklinde olursa olsun Ustünlilğe ta.hammUI edemez. 

Babam ispanyolcayı öğrenir öğrenmez Madrid'e hareket e. 
dece~-iz. Yukarda bahsettiğim dersten iki gUn sonra, Hena~ 
gelince, kendisine minnettarlığımı göstermek için dedim kı · 

(Devamı ı:ar) 

(1) Dott, ispanyada, ~falnı: asilzadelere ııcrilcn unvan~trf 
llizde, ta es1ciden ''bey" kelim&inin olduğu gibi. "E/enili' '!f'ı 
fraMtZOa sieur keZ1mesi mukahili olamk kul14nıyoruz. 
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Hayat ve rakamlar V c§l 1r 0 ifil ·g ifil (k a {b) lY ~ UJI 
Günde 18 bin kelime Milletler zehirli· !fazle mücadeleye 
konuşuyormuşuz! nasıl hazırlanıqorlar? 

70 yaşında bir adamın bu yaşa IFıraıuııso~naır gaz maskelleırn ır'l)D lb>Dlle snlf'\)o'\Fllaıra ayoır-
gelloclye _kadar konuşurken kul- moşllaır: O~ek !'t<olloiFOo, DlYıks ve !Mıallk maısB<eOeırl Raa . 
)andığı cümlelerle her biri soo çersine batırıldıktan sonra hususi et. 

' 
1 k 4620 Cilt 'kitap yazıla• .............................. ·-·= ....................... :. hazlar içersin~.ko.nan pamuktan .. baş-

say 8 1 i Zehirli gaz maskeleri takmış sıhhı ka bir §CY değıldı. 1916 da Ingıhzler 
! ~ imdad ne/erleri, zehirli gazle boğu1-b ll I rm iş i mak ilzcrc olan bir adamı yaptıkları maskelere gaz hücumu a-

Bız. ı· en zı"yade hayrete dücürecek ra. E l rasmda saf hava teneffüsünü temin Yirminci asırda statistik merakı ro~al- " kurtarmag~ a ıtlira.-:ıyor ı:ır 
:r 

5 J v., "" etmek için oksijen tübleri ilave etti • dı. lnsanlar rakamların yazılardan daha kamlar, tiryakilere ait olan rakamlardır. 
70 kı· ıo ağırlığında olan ve 20 yacmda ler. Bu maskeler 1peritden başka bü. çok manalı olduğunu öğrendiler demek. " i · 

. tu""tu··n ı"rmeğe basla'-·arak 70 vaşında ölen ~ tfuı zehirli gazler için kullanılab h -70 yaşında bir adamın bu yaşa gelınceye :r··· - J J w 

1
• 

\·e 0··ıu··mu-ne kadar tütün iren bir adam, yordu. Fakat maskeye ragmen zehir ı kadar konuşurken kullandığı cümlelerle :r w d b" 
agrry lıg"tmm altı misli, yani 420 kilo tütün gazlerin verdigi zarar bir en ıre a • 

herbiri 300 sayfalık 4620 cilt kitap yazı. ;:almadı. 1916 da maskelerle müceh -
lacağını öğrenmek meraklı bir şeydir de- içer. bez bir lngiliz kıt'ası zehirli gaz hü. 
ğ·1 ., B ı h tt·ı · d" lsviı-reli statistikçiler, statistiklerinin 

ı mı· unu nası esap e ı er mı 1• :r cuınunda mevcudunun yüzde 80 ini 
? B" · ti ı ak .. d sayfalarına bütün hayat vazifelerine ait yorsunuz. ır msan vasa o ar gun e - kaybetti. 1917 de maskeli kıt'alar a-

8000 k 1. ı ·· B t · rakamları ko'-·mak istemişlerdi. Bu ba-l , e ıme söy uyormuş. unu, svıç. J rasmda ölüm nispeti yüzde 25 e inmiş-
ed t 1 •ıtı l tat" t•Y• hill' " kımdan ackı da ihmal edemezlerdi. r e tu umuş cı ere s ıs ıgın usa.. " ti. 1918 de maskeler, kıt'aları, gözya. 

ğr · 18 ()()() kel" l l:ı Yalnız bu husustaki rakamlar vakte sından ö enıyoruz. , ıme, a e a~ şı veren gazlerden başkasından yüzde 
d h · d 34 k0 t f d O h ld deg..,il, para'-·a dairdir. Hali vakti yerinde e acım e ı ap say ası ır. a e J yüz koruyordu. 
- 1 · · b. t 1 h bı'r lngiliz delikanlısı bekarken kadınlar soz enmız ır araya op ansa er sene Bugünün gaz maskeleri her gaz için 

300 sayfalık 66 kitaptan mürekkep kü. uğurunda ayda 4o lira sarfeder. İngiliz. ayrı ayrı kullanılıyor. Ve maskeli 
ük b. k h d 1 k d !erden sonra kadın için fazla sarf edenler ç~ ır ·ütüp ane mey ana ge ece e. ferdler için zehirlenerek ölüm ihtima. 

mek oluyor. Fransızlardır. Bir Fransızın masrafı 32 lini tamamen ortadan kaldırıyor. 
70 yaşındaki ayni adam ömrünün 23 buçuk liradır. Halbuki bir Alman bu hu· Bugün milletler maske kadar sığı-

senesini yatakta, 6 senesini sofrada ge. susta 20 lira ile idare eder. Amerikalılar naklara da ehemmiyet veriyorlar. 
çirmiştir. Traş olmak için sarfettiği za- bu listenin sonunda geliyorlar. Ameri. Devletler ve müesseseler yer altında 
man 4 aydır. Traş olmak için ettiği mas. kah delikanlı, kadın için para sarfetmek- büyük sığınaklar yaptırmak için biri-
raf 485 liradır. Fakat bu yalnız ustura te pek hasisdir. biriyle yan3 ediyorlar. 
veya jilet bedelidir. Sabun ve sıcak su Aşktan sonra eYlerune geliyor. Gayret.. Milletlerin zehirli gaz mücadelesi 
bedeli bu hesaptan hariçtir. Eğer bu 70 li, intizamlı bir kadını yani bir ev kadı- bu kadarla da kalmıyor. Devletler va. 
yaşındaki adam günde bir defa banyo nını kendinize eş olarak seçmiş iseniz 0

• tandaşlara zehirli gaz ve gazden ko. 
yapıyorsa 250 gün dalgalar arasında ya. nun çalı~ası hesabına haklı olarak a. runma hususunda tam bilgiler verme-
şamış demektir. Unutmamalıdır ki bura. cıyabilirsiniz. Bu kadıncağız bir senede ye çalışıyor. Bu noktadan Japonya, 
da bahsettiğimiz günler 24 saatlik hakiki 4,046 metre murabaı bulaşık, 1200 metre Paris fen axademisi katibi Jorj E. .hemmiyet vermiyordu. Fak'at öğret . çok iyi esaslara dayanan bir program-
günlerdir; sekiz saatlik iş günleri değil.. murabbaı çamaşır yıkar. Bir kız, 25 ya. rolun nc~rcttiği şu yazıyı, iktibasa de. menin mektubu nasılsa Hindcnburgun la hakiki bir seferberlik ilan etmiş • 

Eski lngiliz kraliçesi Viktoryanm ne- !':ında evlendiğine göre, 60 yaşına kadar ğer bulduk: sağ eli demek olan albay Baverin eli- tir. 
dimelerinden birisi genç yaşında hasta. 4.ıs kilo metre murabbaı tahta siler, ''Bulunduğunuz şehir zehirli gazler. ne geçti. Kimyager çavuşu çağırttı ve MUthiş rakamlar 
lanmıştı. Son nefesinde yanındaki papa. 3,500 kilometre murabbaı mobilya te- ıe bombardıman edildiği vakit pence- ona: 
zma: mizler. 40.000 defa yatak yapar. relerinizi kapayınız. Işıklarınızı sön- - Evla.dnn, dedi. Tasavvurun beni 

- öldüğüme çok memnunum, de. Vücudumuzu harekete getiren zenbc. dürilnüz. Banyonuzu sıcak suyla dol- çok ali.kadar ediyor. Fakat bir çavu-
mişti, giyinmekten, soyunmaktan, elbi- rek, kalb bizim de şaşıracağımız kadar durunuz, içersine giriniz. Piponuzu ya şun başkumandana harb planı teklif 
selerimi düğmelemekten, kunduralanmı çok çahsan bir makinedir. Bir saatte kmız ve rahat rahat oturunuz. Eğer etmesi askeri disipline aykırıdır. Böy
~lamaktan bıkmı , usanmı un. 5.000 defa vurur. O halde 60 senede 2 oturduğunuz evin damına doğrudan le bir teklifte )lull,\na.bilı:nek için hiç 

O, peıc 'ae hakSız d il~.. · :ı;o )'aşmda riiiıyar, 629 milyon 800 'bin defa vurmu' i:ioğruya 1iir bômba dü.şriiezse hiçoir o~~ ~~sj~d,e.olm~ iL 
farzettiğimiz adam bu i~lerl yapdıak içln oluyor. Ya bu kalb bütün hayatı müdde. şeyden korkunuz yoktur.,, zmı. Şimdi iş(ne git, bekle. Birkaç 
tam iki sene sarfetmi~tir; geceli, gündüz tince ~şık olarak, aşk heyecanı içerisinde Bu sözleri, Jngilterenin en büyük hafta sonra seni teğmen nasbederiz. 
Jü iki sene.. hızlı hızlı çarpsaydı hali ne olacaktı? kimya sanayii tröstü başında bulunan Bir müddet sonra da yüzbaşılığa terfi 

tanınmış bir laboratuvar şefi söylü • ettiririz. Ondan sonra müracaatin 
yor. Bütün endişeli yüreklere su ser. dinlenebilir. ~Dır ınıava lrbücumu lkaırşosondaı 

Londranın yeralh yer- pecek bir müjde .. Fakat bu adamca • İki ay sonra Friç yüzbaşı oluyor. 
ğız bu fikrinde yalnız kalıyor. Diğer Ve plfuılarmı Ludendorfa verdiği va. 
bütün tanınmış alimler aksini iddia e- kit şu mütaleayı ilave ediyor: 

leri sığınak olacak diyorlar. "Eğer harbin 1915 den evvel bitece-
Vakıa birçok askerler de, asker ol- ğine kaniseniz benim projelerimle hiç 

mıyan halk il1.C.rinde fazla miktarda meşgul olmayınız. Fakat eğer harb 
zehirli gaz kullanılacağına kani değil- daha uzun sürecekse düşmanları mağ
dirler. Niçin şehirler üzerine zehirli lfıb etmek için elinizde bundan başka 

Loodradakl 3,5 milyon nllfusun 
şehir haricinde bulunan korun
ma sahalarına nakli ancak 72 

gaz serperek çok fazla masrafa gir. hiçbir vasıta olmıyacaktır.,, 
meli? Maksat şehirlerdeki hayatı dur. Almanlar bu teklifi uygun gördül~. 
durmak ise, elektrik fabrikalarının 1915 nisanında zehirli gaz kullanma
bulunduğu semte atılacak birkaç bom. ya başladılar. tlk merhalede üç çeşit, 
ba meseleyi hallediverir. Bu da ka - gaz ha.zırlandı: tahriş edici gazler, ya 

saatte kabil olabilirmiş 
İngiltere, harp tehlikesine siyaset ile 

mani olmıya çalışırken bir harp olursa, 
karp koymak için silahlarını ve müda· 
faa tertibatını da en ince tef erüatına 
kadar ve sanki muharebe hemen yarın 

oluyormuı gibi alıyor. Bu arada, hatta 
ia§e defterlerinin bile hazırlandığını, 

yazmı§tık. 

Geçenler!de bir İngiliz otomobilcisi, 
hava hücumu esnasında herkes ctomo. 
bille kaçacak bile olsa, bütün şehirdeki
lerin Londra haricine bir saatte çıka

nuyacaklarıru hesap etmişti. Bu zama
na kadar da düşman tayyareleri şehrin 
Üzerine gelip bombaları yağdıracak ve 
gidebilecekti. 

Londranın, hava hücumuna karşı 

nıüdafaa tertibatı ile meşgul olan ko
nıisyon da bu neticeye varmıştır. Daha 
ince yapılan bir hesaba göre Lor.drada. 
ki 3,5 milyonluk nüfusun şehir haricin· 
deki korunma sahalarına nakli için tam 
72 sa~. yani üç gün lazımdır. 
:Su hesapla bcr~ıber, şehirden 50 mil u
zakta yapılacak olan bu korunma saha
larmın ptanları da hı:..zırlanmıştır. 
Londranın hangi semtlerindeki halkın 
hangi sahaya ve ne vasıta ile nakloluna
tağı tesbit edilmiş, nakil vasıtal'1rı ara. 
sında taksimat yapılmıştır. Bu arada, 
londranın yeraltı tramvay hatlarının 
bazıhrı halkı şehir dışına taşımıya, ba· 
zıları da zehirli gaz lY.>mbardımanlarına 
lcar11 sığınak olarak kullanılmıya tah -
alı edilmiştir. 

Şimdıl ;k Londranın 1 .S milyon nü
~Usunu korumak için, naklolunzcak sa· 
•ların planların bütün teferrüatiyle bi. 

tirilmi§tir. Diğer sahaların mütemmim 
planı üzerinde uğraşılmıya ba§lanmış -
tır. 

Londradaki Oksford ve Kembriç ko
lejleri, harp esnasında hootane haline 
konulacaktır. Bundan başka, şehir ci
vannda, seyyar hastaneler kurulacak-

dınlar, çocuklar hesabına sevinilecek kan gazler, boğan gazler. 
bir haber. Fakat Şanghay ve Madrid Boğan gazler Klorin, Fosgen ve 
bombardımanları bunun da aksini is- Kloropikrindir. 
pat ediyor. O halde zehirli gaz bu nik- Cihan harbinde ilk defa Klorin kul. 
bin sözlere rağmen yarının kabusu • lanıldı. Bu gaz akciğer nescini tahrib 
dur. Öyleyse mesele bir defa daha tet. ediyor, ve derhal boğarak ölüme sebeb 

tır. kike değer. En tehlikeli gaz hangisi. oluyordu. 
Yalnız halledilmemiş bir mesele var. dir? Zehirli gazlere karşı korunmak Fosgen daha sonra kullanıldı. Bu 

dır: için en mükemmel vasıtalar nelerdir? gaz öksUrtüyor ve bir iki saat içersin. 
Şehir boŞ01tılırken ahali, aile itibari- Öldllren ilim de öldürüyordu. 

le mi bir araya toplanmalı, yoksa yaş 1914 yılında, Alman ordusunda bir Kloropikrin cihan harbinde Ingiliz.. 
itibarile mi?. çavuş olan eski bir kimya hocası Frie ler tarafından icad edilen zehirli gaz. 

Ana, baba ve çocuk, bütün ailenin Haber, Alman erkanıharbiyesine öl _ dir. Cümlei. asabiye üzerine tesir eder 
bir araya toplanması, şüphesiz ki, her- dürücü bir gaz keşfettiğini bildirmi§· ve iki üç dakika içersinde öldürUr. 
kesin istediği bir şeydir. Bu kıyamet tir. Bu tarihte Alman umumi karar- Tahriş eden gazler arasında göz ya. 
gününde herkesin, sevdikleri ile beraber gahı her gün bu şekilde yüzlerce mek. şı verici gazler sık sık kullanılmıştır. 
bulunması arzu edilir. tup ahyor ve bunların hiçbirisine e • Yakıcı gazler içersinde en çok kul-

Fakat, erkeklerin bir yana, kadınla· lanılan Iperittir. ilk defa !per cephe-
rın bir yana, çocuklarm, gençlerin, ih- toru bulundurmak kafidir. sinde kullanıldığı için bu isimle anı. 
tiyarfann hepsi ayrı ayrı bir yana ay. Diğer taraftan, şehir haricinde, açık lıyor. 

rılması da korunma ve iaşe tedbirlerini havada korunma tddbirleri alınırken, Hitelr cihan harbi içinde lperit ile 
kolaylaştıracaktır. Mesela bir kampta şehir dahilinde de sığın,~<lar ve diğer zehirlenmiş ve bir sene kadar gözleri 
yalnız çocuklar bulunacak ve orada ko- tertibatın yapılmasına devam edilmek görmcm~tir. 

runma ve iaşe işleri yalnız çocuklara tedir. Koı unma tedbirleri de ilerliyor 
göre yapılacaktır. Bu da, işin teksifi Bu arada, Avam Kamarasının bod. Cihan harbinden sonra tam manasi. 
demektir. Halbuki, kadın, erkek, ço- rum katının gayet güzel ve büyük bir le yeni zehirli gaz keşfedilmemiştir. 
cuk, genç ve ihtiyar her ziimreden bu- sığınak ol~ağı anlaşılmıştır. Sadece mevcut gazlerin terkipleri ta-
lunan bir kampta ise işler, bunların Barselonarun bombartiımaınlan, Lon· dil edilmiş, biribirlne karıştırılarak 
hepsine göre ayrı şekilde yapılacttğı dranın müstakbel hava müdafaası için, yeni isimli ve daha çok tesirli gazlcr 
için, dağılacak, o nisbette el tutacak ve bir örnek olarak ele almm<.iktadır. BÜ· yapılmıştır. 

o nisbette fazla adam kullanılacaktır. yük şehrin hava bombardımanına karşı Buna mukabil korunma çareleri his-
Meselii, böyle olursa, her kampta bir müdafaası, ancak Barselona gibi bir solunacak kadar ilerlemiştir. Korun -
kadın doktoru, bir çocuk clcktoru bulun örnek göz önünde tutularak kararlaştı- ma çareleri de üçe ayrılıyor: 
ması lazım gelecektir. rılabilir. Bu iş için lngiltere, Barselona. Maskeler, sığınaklar ve öğretme. 

Ç«uklar veya kadınlar ayrı kamp- dan malGmat aldığı gibi, yerinde tet- Gaz maskelerini ilk defa keşfeden 

!ara alındığı zaman ise, bunlar ıda birer kikat r-ptırmıya da bir heyet göndere- ve kullanan yine Almanlar olmuştur. 
veya bir kaç çocuk ve yahut kadın dok- cektir ı Ilk ma.ııkeler, gaz massedici maY.iler i. 

Ingilterede hükfıınet 30 milyon 
maske sipariş etmiştir. Askeri mas • 
keler bu yekunun dışında kalır. Ingi • 
liz fabrikaları haftada 250.000 mas
ke yapıyorlar. Bu maskelerin bir tane. 
s i bizim paramızla 60 kuruşa satıhyor. 
İngiliz maskeleri dthtyada en lıcuza 
mal edilen ve satılan maskelerdir. 

Ingilterede zehirii. gazlerden korun. 
ma. için bir mektep açılmıştır. Bu 
mektebe kaydedilenler 8 ay ders oku -
yorlar. Ve sonra da halk kurslarına 
öğretmen oluyorlar. Bu mesai saye -
sinde lngilterede senede bir milyon 
insan zehirli gaz kursundan mezun o. 
la biliyor. 
Alınanyada ''Gazden korun'' isimli 

bir cemiyet Yardır. Bu cemiyete 11 
milyon insan dahil olmuştur. Bu teş_ 
kilata her giren kazancına göre sene
de elli kuruştan yirmi beş liraya ka
dar değişen bir para vermek mecbu. 
riyetindedir. Bu teşkilat şimdiye ka.. 
dar beheri 7,5 liradan 7,5 milyon mas
ke satını§ ve son sistem yarım mil -
yon sığınak yapmıştır. 

1taıyada hava hücumlarına karşı 
korunma birliği,. nin bir milyon aza. 
sı vardır. 1935 tenbcri tanesi beş li. 
radan 100.000 maske satmı!itır. Bu bir 
lik maske başına 125 kuruş kazanır. 
Musolini bilhassa ameleye meccanen 
bir milyon maske dağıtmıştır. !tayan 
hükflmeti bir sene zarfında dağılmak 
üzere yeniden 5 milyon maske ısmar
lamıştır. 

Çekoslovakya dünyanın en mUkem. 
mel maske imal eden memleketidir. 
Yalnız bu maskeler pasalıdır. Bu son 
sistem Çekoslovak maskeleri 29 lira. 
ya mal oluyor. tperit gazından koru
yan maskeler bilhassa Çekoslovakya. 
da yapılır. Zina fabrikası bu maske. 
leri 7,5 liraya dünyaya satar. Çekos
lovakya sivil halka maske satıı;ıı için 
mağazalar açmıştır. Burdan her Çe ~ 
koslovak 4 25 kuron vererek bir mas. 
ke alabilir. 

Fransadaysa ancak 8 milyon maske 
vardır. Bunların ancak birkaç bin ta
nesi sivil halktadır. Mütebakisi su, ha. 
vagazi, nakliyat, elektrik işlerinde ça.. 

lrşan memurlar ve amelelere te\'Zl e
dilmiştir. Fransada her eczane maske 
satar. Fransız maskeelri üç çeşittir. 
lpek kılıflı maskeler 12 liraya, lüks 
maskeler 825 kuru5a, halk maskeleri 
4 liraya satılır. Müsavat memleketi 
olduğunu öğüne öğiine her fırsatta 
söyliyen Frans:ıda insanlar ö!Um kar. 
şısında bile müsavi olamıyor1 sınıfla. 
ra &Y,rılıY,orlar. 
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Pragda muazzam 
bir nümayiş 

Prag, 6 (A.A.) - Çekoslovak sosyal -
demokrat partisinin kurullJiunun 60 m. 
cı yıldönümü münasebetile dün 150.000 
kişilik muazzam bir alay hükumet mer. 
kezinin sokaklarından geçmiştir. Biltün 
§ehir bayram günlerine mahsus bir man 
zara arzetmi~tir. Havanın her zaman hü
kfunet merkezindeki halkı ~ir haricine 
sevkeden bir güzellikte olmasına rağ. 
men, halk sokakları doldurmuştur. Hu. 
dut civarındaki mıntakalara mahsus teş.. 
kilAtın kırmızı renkte işaretleri hararet
le satılmakta idi. Sokaklar, omuzlarında 
tüfek ve ellerinde: "»aşasın ordu,, ''hazır 
'duruyoruz,. (teslim olmıyacağıı .. ) ibare
si yaıılı levhalarla geçmi5ler ve §icJ.ietle 
alkı~lanmı~lardır. 

Her zümre temsili arabalarla ve her 
cemlyet kendine mahsus bayraklarla so
kaklardan geçmiştir. 

Ekmekçiler, iki adam boyunda a> aek
Jindo cl<meklerle geçmişlerdir. Pilsen bi. 
ralanna mahsus bardaklar, fıçılar kadar' 
büyüktü. Maden kuyularını temsil eden 
araba, sırmalı ve tuğlu siyah üniforma. 
lar giymiş olan maden amelesinin çaldığı 
bandonun arkasrndan geçmiştir. Şimen. 
döfer amelesi, muazzaf bir Aero - dina. 
mile lokomotif sevketmekte idi. Kundu. 
racılar, onbeşlnci Lui tarzında gümüşten 
büyük bir iskarpin yapmışlardı. lskar. 
pinin topu~nda bir genç krz oturtul. 
mu~tu. Gazeteciler, omuzlarında, kendi
lerinden büyük stilograflar taşımakta i
diler. 

Kusursuz bir inzibat servisine rağmen 
alayın geçmesi beş saat sürmüştür. Bir
kaç nazırla ~yan reisi ve Prag başpapazı 
tribUnlerden aları se~Tetmi~lerdir. 

Almanya terhis edilen Çek 
asl<erleri miktarım ki\fi 
bulmuyor 
Berlin, 5 (A.A.) - Çekoslovakya 

Başvekili Hodza'nın Vördpraysa ver · 
Qiği beyanatı mevzuu bahis eden Ber
liner Börsen Zeitung ezcümle diyor ki: 

Hodza, Alman Südet :meselealn -
öe nikbin olduğunu söylemiştir. Fa -
kat bugün liıznn olan şey nikbinlik 
O.eğil, fakat filiyattır. 

Hodza, 49 bin ihtiyat terhis edil
Cliğini bildirmiştir. Bu da mühim bir 
eey değildir. Zira, icap eden şey kısmı 
seferberliğe tam surette nihayet ver
mektedir. Filhakika Çekoslovak ordu. 
sunun bugünkü vaziyetinde 49 bin 

kişinin terhisi hiç bir man! üade et
mez. 

Hodza Almanya ile sulh halinde 
yaşamak arzu ettiğini de bildirmiştir. 
Fakat biz, gimdiye kadar, bu niyeUe -
rin samimiyetini gösteren hiç bir teY 
görmedik. Şimdiye kadar blzim kay -
dettiklerimiz, Alman sudeUere karşı 
fena muamele ve tahrik harekeUeri -
dlr. 

Eğer Hodza bu devamına müsa.. 
ade edllmez usuUere bir nihayet ve
rirse, o zaman Berlin ile Prag ara • 
smda normal münasebetlere yol aça • 
caktır. 

Bir hadise daha 
Prag, 5 (A.A.) - Alman hududu 

civarında Makadorf intihabatı dol& • 
yısile yapılan bir miting esnaamda 
Henlefn tara!tarlan mevzu memnu! • 
yete rağmen Unif orma ile sokaklarda 
bir geçit yapmıolardır. 

Polis nllmayfoçilere sopalarla hU -
cum etmlpe de bunlar daflhnamıı • 
lardır. Neticede bir arbede çılan.JI ve 
birkaç Çek polisi yaralanmııtır. Ya
ralılardan biri hastahaneye ııa.kledil -
miştlr. 

Henlayn Avrupaya mı gtttl 
Prag, 5 (A. A.) - Henla.yn dlln aıev. 

ccsl ve çocuklarile bir otomobile bine. 
rek a§'da.n meçhul bir semte hareket 
etmi§tfr. Otomobil saat 12,:50 de Çek -
Alman hududunu geçmietir. 

Israrla dola§an bir şayiaya ,are 
Henleyn'in Berline veya Berthesga· 
den'e gidecektir. 

Hcnleyn'in hareketinin Hodza'nrn 
gelecek Cumartesi günü bütün ırkt 
gruplara milliyetler statUsUnün pro -
jesinf tevdi edeceği hakkında.ki yarı 

resmt notanın neşrine tesadUf ettiği 
tebarüz ettirilmektedir. 

Prag, 5 (A.A.) - Resmt Sildet mah
f ellerinde Heynleyn'in Alnmanya.ya 
bir mezuniyet seyahati yaptığı söy -
lenmektedlr. Heynleyn birkaç gUn 
Ba.v ~ ~;:,,.,,,.--=;<= 

Berhtesgaden, 5 (A. A.) - Hi erin 
etrafındakiler Henlaynm Almanya se
yahati hakkında malfunatları olmadı
ğını beyan etmektedirler. SUdet lide. 
rinin Hitleri ziyaret edeceği ha.kkm. 
daki haberler, tekzib edilmektedir. 

Bitler, şimdi Berhtesga.den civarın
da Oberdalzberg'de mezuniyetini ge. 
çirmektedir. 

Deniz ve güneşte~ 
istifade 

..- Ba§tal'af ı ı incide 
~vvelki aum günleri nesillerinde dahi 
görülmemiş bir derecede dinlenmek 
ve eğlenmek ihtiyacına. tutulmuş bu. 
lunuyorlar. Hallan arzusu ve hUkfune
tin hedefi her esasta olduğu gibi bu 
esasta da biribirine tamamiyle kay -
na§DUŞ bulunduğu için, bu sa.hada hal. 
ka va.srtalık eden müesseselerimWn 
ilk va.iliesi, dinlenmek ve eğlenmek 
yolunda halka azami kolaylığı göster. 
mek olmalı değil midir? 

Bugüne kadar az iş görülmedi. Fa. 
liat bunların içinde en esaslı olaııı 

mutlaka. devlet demiryollarmm Florya 
plljluına gidecek yolculara gö5tei'di
ii kolaylık olmuştur denilebilir. 

Vasıta azdı, bollaştırdı. 
Biletler pahalıydı, sudan ucuz bir 

hale soktu. 
Ama sonunda ne oldu? Bu fedakar

bk, asla, sadece bir insanlık şeklinde 
kalmadı. Mil.spet faydalan görüldü. 
Halktı rağbeti ve devlet demir
yoll!lrı A vnıpa hattı banliyösünün ki. 
n arttı. 

Boğaziçi için de bu yıl çok ucuz bi. 
letler hazırlandığı veya hazırlanacağı 
söyleniyor. ' 

Denizbankın kurulmasiyle beraber 
birdenbire Avrupalılaşan Akay ve ya
kın sahiller işletmelerinin de bu cihe
ti ihmal etmiyeceklerini sanıyoruz. 

Liman seferlerini denizciliğin en 
büyük ayıbından, yani köprüde fay. 
ra.b etmek gibi bir büyük ve affedi. 
lemez ayıbdan kurtarmayı bile düşUn. 
düğünU gördöğümilz yeni ticaret de
nizciliğimizin, Akay bilet ücretlerinde 
bir parça daha ucuzluk ve pra.tik ta-

raflar anyacağını tahmin ediyoruz . 
Adalara, Yalovaya, Bursaya, Karta.la 
gitmek memlekette bir lilks olmaktan 
kurtarılmalıdır. Bu gUnUn fevkallde. 
liklerinden sayılan bu gezintileri, ts. 
tanbullunun, su pahasına yapabllme.. 
sini temin etmeliyiz. 

En mühim nokta plAjlardadır. Be
lediye Florysyı cidden umulmaz bir 
sUratle adam etti. Fakat bu ne paha
lılık? Deniz, kum ve güneş, belediye. 
mlze kaça mal oluyor ki plaj ücretleri 
bu derecede yüksektir? Devlet demir. 
yollan gidip gelme 25 kuruşa bilet ve. 
riyor, Floryada banyo ücreti en a.ı 35 
kurU§? Banyoları işlete?Wer bunu be
ledeyenin yüksek kira arama.sma at
fediyorlar. Bize kalırsa bu iş "beledi. 
yenin plajları kiraya vermesinin ha. 
tası,, dır. Neye belediye işletmiyor bu 
plajları? Niçin lltiuun veriyor? Ter
kos şirketini aldrk, belediyeye verdik, 
belediye i~letiyor. İltizama vermeyi 
kimse aklına getirmiyor. Elektrik şir. 
ketlni aldık. Herhalde beledi y~·e ve
receğiz ve şüphesiz bu müesseseyi il
tiuma vermesini istemiyeceği.z. 

HABER 

Rve R"eç kalan 
karısını yaraladı 
Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Tepe 

sokağında 6 numaralı evde oturan ha. 
mal Ali, eve geç gelen kansı Fatma ile 
yaptığı kavga neticesinde kansını bı. 

çakla üç yerinden yaralamıştır. 
Suçlu bıçağile yakalanmış Fatma da 

tedavi edilmek üzere Nümune hastanesi
ne kaldırılmıştır. 

HABER - ~&am DOttaa 

Başvekil 
DUo gece Çankırıdan 

Aokaraya döndil 
Çankrn, 5 (A.A.). -Bugün ilk sefmru 

yapan Ankara tenezzüh trenine bağlı 
hususi vagonla muhterem başvekilimiz 

Celil Bayarla dahiliye, adliye, maarif 
vekilleri ve bazı mebuslar ve sair zevat 
saat 12 yi 7 geçe ~imize ~ref verdi
ler. 

Başvekilimiı, ilbay ve.kili, §arbay, vi. 
layet hududunda karşılanmışlardır. Ka... 
tann vürudunda istasyon civarını dol
duran binlerce Çankırılının coşkun at 
kışlan arasında vaıonlarından inen 
başvekil, ihtiram kıtasmı ve mekteplile. 
ri tefti§ etmi~er. istasyondan yürüyerek 
hükU.met ko~ına ıelmişlerdir. Burada 
istirahatten eonra Halk Partisi ziyaret 
edilmiştir. 
Sayın misafirlerimiz llgaza ıitmeden 

vazgeçip on kilometre mesafedeki Çan. 
kın Tuzlasına &ittiler ve ak§am avdet 
ettiler. 

Bandonun ve Istasyonu dolduran bin
lerce Çankırılının alkı§lan arasında şe
hirden ayrıldılar ve hududa kadar uğur. 
landılar. 

Ankaraya dönllt 
Ankara, 5 (A.A.) - Bu gabah tcntz

ıüh katarına ballanan hususi vagonla 
Çankınya ıitmio olan başvool CelAf Ba
yar, refakatlerinde bulunan dahili)·e ve. 
kili ve C.H.P. Genel sekreteri Şükrü 
Kaya Adliye vekili Şükrü Saracoğlu, Ma 
arif vekili Saffet Ankan ve diğer zevat 
olduğu halde, bu akşam saat 23,25 de 
Ankaraya avdet etmiş ve istasyonda mil. 
ır müdafaa vekili K!zım Ozalple diğer 
birçok zevat tarafından kar§ılanmıştır. 

Meçhul 
tayyareler 

_.. Baıtarafı 1 incide 
ortasında (U) harfi bulunan bir perva
ne bulunmu§tur. Şahitler, tayyarelerin 
üç motörlü ve kurşuni renkte olduğu
nu söylemekte ve hiçbir itaret taııma • 
dıklarını ilave eylemektedirler. Meçhul 
tayyareler, tereddüt etmeden nehrin 
mcc't'aısınr taınp CtTIKten Oltra"'"'gercıır 

teri yoldan !dönmüşlerdir. 

Fransada heyecan 
Paris: 6 (A.A.) - Dün, Ariyejde 

ktin Orıeks kasabasının meçhul bir 
takım tayyareler tarafından bombardı. 
man edilmesi gazetelerde derin bir he
yecan tevlit etmiıtir. 

Fiıaro, yazıyor: 

"İster Kızd ispanyadan, ister Fran • 
kist tapanyadan gelmiı olsunlar, eene
bt tayyarelerinin bavalarımızda ceve -
linlıır yapmalan kabul edilir, müsama. 
ha olunabilir bir şey değil~ir. HükQ
met, bu vaziyeti bir yoluna sokmalı

dır.,, 

Popüler gazetesi, diyor ki: 
"Vakit kaybetmeksizin bu tecavüzle

re bir nihayet vermek icap eder.,. 

Başvekilin emri 
Paris, 6 - Fransız Baıvekili ve Milli 

Müdfaa Nazın Daladye Fransız tep -
roklarma dün dokuz bpanyol tayya • 
resinin yeni teeavüzühil öğrenir öğren
mez, Fransız tayyare kuvvetlerine Pi
rene hudutlarını müdafaa etmeleri ve 
Pirene hudutlanru tehdit edecek tay
yarelere milliyeti ne olursa olsun der
hal karşı koymalan emrini vermiştir. 

Şehirden röportajlar 

Böyle musDlkl· 
nan tut 

perçemlınden R 
Yazan: Osman Cemal Knygıh 

_.. Baştarah 5 incide 
Suhıkuleli tfakat isminde bir kadının 

notasız olarak bestelediği bu ''Çapkın 
AYŞ!,, ve ba'}ka bir bestekarın "Akas
yalar açarken .. şarkısı, daha önceleri ge. 
ne zevkle dinlemiş olduğum Kayseri ha. 
valanndan: 

''Siiğiidün yaprağı daunda yeşil,. 
''Sıva kollarını boynumdan aşır!,, 
Türküsü, sonra, daha biraz eskilerden: 
"Salıildı saba rüzg6rı eserken ... ., 
Ve biraz alafrangaya çalan: 
''llergün bana bir tazı çiçek neşesi 

verdin!,, 
Gibi şarkrlar ve tOrkiller de ara sıra 

yüzümüze gQlmese tutun siz artık o mu. 
skinin perçeminden.! 

O. Csmal KAYGILI 
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Subaylar kaç s·enede 
terfi edecekler ? 

EocUmeolerdeo ge\'erek son şekline giren 
ıayıba ~leclls ruznamesine alındı 

Ordu zabitan heyetine mahsus ter
fi knununun 14 üncü maddesiyle bu 
kanunun 1494: numaralı kanunla tadil 

edilen 10 uncu ve 18 inci maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 2162 sayı
lı kanunun birinci maddesinin tadili 

hakkındaki kanun projesinden bahset. 
mi§tik. Layiha milli mUdaf aa encüme
ninden geçerek Kamutay ruznamesine 
alınmıştır. 

Encümenin aynen kabul ettiği hU
küm madde.sinin evvelce bahsetme. 
cliğimiz kısımları eunlardır: 

Umum subayların terfie hak kazan
maları için her rütbede filen asgari 
bulunacaklan müddet aşağıda göste
rilmiştir. !şbu müddetler harbde ba§. 
komutanlığın göstereceği lüzum üze. 

rine nısfına tenzil edilebilir. Harb tak
dirnamesiyle taltif edilenler ve 16 m. 
cı maddedeki kıdemleri alanlar dahi 

işbu müddetleri fiilen ikmal etmek 
mecburiyetindedirler. 

6 ay Asteğmen 
Teğmen 

üsteğmen 
Yüzb~ı 
Binbaşı 

Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral 

Tuğamiral 

Tümgeneral, 

3 sene 
3 il 

6 .. 
4 il 

3 il 

3 ., 

3 ., 

Tiimamiral 3 ., 
Korgeneral, 
Koramiral 3 ,, 
Orgeneral, 
Oramiral 3 ,, 

üc senelik ruıgarl terfi milddetini 
bitirdikten sonra albaylıkta geçen tuğ
komutanlığınm yalnız iki seneye ka
dar olan müddeti tuğgeneralliğin as. 
ga.ri müddetinden sayılır. 

Fransa mukabil 
teklifimJzi bekliyor 

B~~ve1.'11 11atayaan A.n7tc~aya gelen cemiyet nzasiy1e göriişiirken 

_.. Baştaraf ı 1 incide 
Türk hükumetinin bir cevabını bek

lemekte olan Fransız hariciye nazırı, 
Türkiye büyük elçisini pantekot tatili 
esnasında da bir kere kabul edecek -
tir. 
Fransız gazetelerinin 
mülalealaı ı 

Paris, 5 (A.A.) - Gazeteler, Ha
tayda örfi idarenin hadiseleri önle -
mek Türklerde de heyecanı yatıştır -
mak için ilan edilıni§ olduğunu, Bonne 
ve Davaz arasındaki müzakerelerin iyi 
hava içinde geçmekte bulunduğunu 

yazmakta ve Celal Bayarm İstanbul • 
daki beyanatını, Fransanın hüsnüni -
yetine ve meselenin dostane hallolun -
nacağına delil saymaktadırlar. 

Jurnal ve Epogue gazeteleri, netice 
ne olursa olsun Türklerin kırk il7'erin
den 22 mebusluk kazanacağını yazı -
yorlar. 

Övre ve Peti Jurnal gazeteleri de, 
TUrk - Fransız dostluğunun ehemmi
yetini kaydediyorlar. 
Borç taksitleri için 
müzakereler 
Paris, 5 (A.A.) Büyük Elçi Davaz 

ve Nakit işleri umum müdürü Halil 
Nazmi Ke§mir ile Fransız delegeleri 
arasında Türk borcu taksitlerinin ö
denme tarzı üzerinde müzakerelere 
başlanmıştır. 

Perapalasta bir 
kavga 

Perapalas oteli hademelerinden Aziz i. 
le Ahmet sebebi meçhfil bir kavgaya tu. 
tuşmuşlar ve bunlardan Ahmet, Azizi 
kırbaç sapile ba~mdan yaralamıştır. 

-o-

Denizde boğulan 
çocuk 

Beylerbeyi Fıstıklı mahallesinde nak
kaş sokağında oturan Hakı oğlu sekiz 
yaşlannda Refet Oztürk dün Beylerbeyi 
ile Kuzguncuk arasındaki sahilde oy. 
narken mm·azenesini kaybederek denize 
düşmüş ve sulann cereyanına kapılıp 

boğulmuştur. Ceset bulunamarn~tır. 

Gaıatasay 
Güneş 

~ Baştarafı 9 uncuda 
mukabil Cihad tam on altı kurtarış 

yapmış ve Güneş kalesine altı korner 
atılmıştır. 

Nasıl oynadılar • 
Oyunun sureti cereyanı nazarı iti. 

bara alınırsa, Galata.sarayın iki ilç gol 
farkla galib gelmesi tabii bir netice 
olurdu. Fakat futboldc, galib gelmek 
için gol atmak ica b ettiğinden ve Ga
latasaray muhncimleri. yukarda. izah 
ettiğimiz sebeblerden dolayı • bu i§te 
cidden şayanı ha}Tet bir liyakatsizlik 
gösterdiklerinden, san kırmızılılar 

mağlCıbiyetten kurtulamadıl41". 

Güncı'j takımında, yediği son golde 
kilçiik bir hatası bulunan kaleci Ci ... 
had.la Rebii çok güzel oynadılar. Ni
yazi iyi, attığı ikinci gol ise harikula.. 
deydi. Rıza muvaffak oldu, buna mu
kabil Faruk ve karşısında seri bir mil. 
da.fi • Salimi - bulan Melih her zaman· 
ki oyunu gösteremediler. 

Galatasaray takımı, umumiyet iti
bariyle, iyi oynndı. Kendisine fazla iş 
düşmiyen Sacidin, yediği gollerde ka
bahati yoktu. Fakat önündeki mUda • 
filerle uyuşması elzemdir. Salim her 
zamanki gibi enerjik-ti ve gitgide milli 
takımdaki yerini takviye ediyor . .All· 
nan çok güzel, Mustafa o nispette bo
zuk oynadı. Sakat olduğu için bir 
mUddettenberi oynamıyan ve antren • 
man yapmıyan Musa dünkü oyunuyls 
cidden klas oyuncusu olduğunu tek
rar ispat etti. Eşfak yirmi iki oyuıı· 
cunun en iyisi değilse bile, en iyileriıµ 
den biriydi ve Haşinı, bu mevsimin eıı 
güzel oyununu oynamak suretiyle, e
nerji sarfedincc daima muvaffak ola" 
bileceğini bir defa dalıa gösterdi. 

Taknnlar sahaya şöyle çıkmışlardJ: 
Galatasaray: Sacid_ Salim, Adnan· 

Musa, lıJıUJtafa, Suavi - Necdet, E~fakı 
Mehmet, H~m, Bülentl. 
Güneş: !Jihad • Faruk, Hakkı - f~· 

su/, Riza, ônıcr _ Sa161ıaddiıı, Niyazıı 
M elflı, Murad., Robii. 
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DO< t>A ... 

tt\ 

Suad Devriş 

G ö ~O ü 
Beş ~ünlük uzun 

N ECATt CAr-..'ER, uzun senelerden. 
beri kalbinde bır istek besliyordu. 

Bu da lüzumu kadar para bırıktirip 
günün birinde; çalıştığı şirketten üç aylık 
bir mezuniyet almak ve bir Avrupa seya
hati yapmak ... Bu istek onun kalbınde 

şirkete gird:ği gün doğmuştu \'e bugüne 
kadar günden güne koklenmişti. 

Fakat böyle bir emelın hakıkatle~tiril
me::ıi Caner gibi insanlar için pek de ko· 
!ay başarılabilecek şeylerden değildi. ı 

Bunun için evvel§ para biriktirmek 
lazımdı. Halbuki Necati Canerin para 
biriktirmesine en ufak bir imkan bile 
Yoktu. 

Çünkii - Allah gani, gani rahmet eyli. 
Ye - beybabası merhum Abdülkerim e. 
fendi, rahmeti rahmana kavuşacağı gün 
oğlunu yatağının başucuna çağırmış \'e 
uzun bir seyahate hazırlanan insan gibi 
§Öyle konuşmuştu: 
"Evladım demişti. Gözilmü bu filemi 

f!niye kapayıp ebedi ve hakiki olan bir 
ba~ka fileme açmak üzereyim. Bu iki i
lern arasında yapacağım yolculuğun be
tıirn için pek kolay ve rahat olmasını e. 
ğer temenni etmekte isen; sana şu daki. 
kada edeceğim vasiyeti ölünceye kadar 
tutacağına bana yemin et. .... ,, 

1 
Annesini hiç tanımadığı için bütün ev. 

atlık muhabbetile babasını seven Necati 
Oki gözü, iki çeşme) af!lıyarak: 
~ - Aman beybabacığrrn böyle sözler 

Söylemeyiniz. Allah gösterrne~in, Allah 
~nim canımı velinimet babamın sağlığın 
a alsın .. 
l:>etnişse de esasen bütün hayatında çok 

tfıerjik ve çok pratik bir insan olarak 
ra~rş bulunan Abdülkerim efendi böy
\1e ~isst. tezahürlere lAkayt kalmış fakat 
~1Yetıne körü körüne sadık kalacağına 
/\ıır . Oğlundan bir yemin koparmadan 

1raııe ruhunu teslim etmemişti. 
,.... Ştc bu yemin de şunun üstüne edil. 
·•ıışti: . 

,.:bctülkerim efendinin iki kız kardeşi 
len dr. Bu iki kız kardeş her nedense ev. 
ti ernemişlerdi. Onların kapalı kısmetle. 
~ÇJlsın diye hısım akrabadan ya~4'1ı ka· 
aı ar 0 nlan Tokmaklı dedelere götürüp 
~ l'l\t koşturmuslar, Eyüpteki ç~eleri 

nır kapatıp açtırmışlardı. Başörtüleri 

cuma namazlarında Istanbulda hemen 
hemen, her camiın minarelerinden sallan. 
dırhmştı. 

Ama! Hı>r nedense? Biitün bu tesirleri 1 
müsbet, çareler, onların kısmetini bir 
türlü açamamış biribirinden çirkin, biri. 
birinden çaçaron ve hiribirinrien sinirli 
olan bu iki civan kız kardeş Abdülkerim 
efendinin yamnrla yaşamağa devam eL 
mişlerdi. 

işte ölürken Abdülkerim efendi, bu iki 
krz kardeşini oğluna emanet ediyordu. 

Ve Necati babasını kaybetmek acısı a
rasında gözyaşlarile bu iki civan gibi 
halaya ömrünün sonuna kadar hak<ıcağı. 
na, onları hiçbir yabancıya muhtaç et. 
miyeceğine yemin etmişti. 

Abdülkerim efendi 1913 de bu alemi. 
faniden ol ~lemi bekaya rihlct etmişti. 

1914 iptidasında talimgAhda bir müd
det kalmış olan genç ihtiyat ıahiti Necati 
doğrudan doğruya Kafkas cepht'Sine yol: 
la~ mıstı. 

\' e Kafkas cephesine giderken de baba 
rr.irası 011!' bu kı) ıakla Fatihteki iki kira 
evinin ayJıkı;ı:-ını halacıklarının eline 
bırakmış. ikı ihti} ar kızın kolları arasın. 
dan kurtulup cliımün kolları arasına a. 
tılmıştı. 

Mrrhw:ı Abdülkcri:n efendi - Allah 
gaııi. gani rahmet C) Hye - hayatlarının 

sonlarında y~ıi Dahi!iye \'ekfıletindeki 

vazife:••ndrn ayı ılıp, kelli felli bir müte· 
kait olduktal"' ronra. r~mmn sıkıntısını 

gid~rmdc ve ycti~m.-kt~ olan oğluna biraz 
da para bırakmak :ı,ir· hafif hor a oyun. 
larır.a g!ri~ır.ış \"<' parasının bir Çôğunu 
da esham ve tahvilat üzerine yatırmış 

bulunuyordu. 
Bunun için daha harbin ilk senelerin

den itibaren biçare halalar ellerinde ma. 
işetlerine medar olacak Fatihteki iki ev-

den başka hiçbir şey kalmamıştı. 
Fakat bu iki ev de (aksi gibi ikisi de) o 

sıralarda bo§ olduğu için ciheti askeriye 
tarafından işgal edilmiş bulunuyordu. 
Kafkas cephesinden altı ayda bir mektup 
alan halacıklar harbin birinci senesinin 
sonunda kocaman konağın eşyalarım bit 
pazarına çıkarmış bulunuyorlardı. Har. 
bin sonlarına doırru ise bu eşyanın tam 
manasile altından girip üstünden çıkmış. 
tılar. 

Bu umumi harpdi! ... Şaka mı!!.. onu 
görmemiş nesiller onun mana~mı ne bi
lirler!.. 

N ECA Tl harpten döndüğü zaman 
§U manzara ile karşılaştı. İngiliz

ler eşyası kalmamış ve tamir gönniye, 
görmiye maili inhidam bir hale gelmiş o. 
lan şu Ni~antaşındaki konağı işgal etmiş 
hulunuyorlardı. lki civan hala; kocası 
rarp senelerinde bakkal çıraklığından şe.. 
ker tüccarlığına yükselmiş olan eski bir 
halayı~m evine sığıntı olarak girmişlerdi. 

Fatihteki iki eski ev ise büyük bir ta. 
mir görmeden kiraya verilmeğe salih bir 
vaziyette değildiler. 

Cepheden dönen genç ihtiyat zabiti bu 
evleri Meta enkazı fiyatına - o zaman· 
1-ar böyle muhtaç ve sıkışık bir vaziyet. 
te kalmı5 olan insanların elinden ucuz fi_ 
yata emlak alan türedi bir şirkete -
sattı 'e par.ısını halasına hırakarak, ken. 
nisi Anadoluya geçti. 

Umumi harbe girdiği zaman henüz hı· 
rıkları terlemiş toy bir çocuktu. lstiklill 
harbi nıhayetinde yirmi sekiz yaşlarında 
hulunuyordu. 

.Ali tahsili yoktu. Hukuk fakültesinin 
Hk senesinderı cepheye gitmişti. Bu kadar 
maceralar geçirdikten sonra ise yeniden 
tahsil etrneğe, yeniden çocuklaşmağa sab. 
n ve tahammülü yoktu. Kendi neslinden 
daha başka insanlar gibi o da yarı tahsil. 
le hayata atıldı. 
Düşman a~keri konağı bıraktığı zaman 
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Lüzumlu T elelonlar 
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JUcrl: 1357 - Rebiültıhır: 7 

o .. eıın • .,... 
o ••ttta "''" 4,29 l9,39 

t'ııJ<tt !'ah811 Ollt nhull Alr ... r Y•h• -· 
2,30 12,12 16,12 19,39 21,36 2,12 

Yangın: 
lstanhul için: 24:!:!2, Oeyoğlu için: HGH, Koclıköy için: 60020, ÜskOdar 

itin: fiOG25. 
\'cşilköy, UakırkOy, Bebek, Tımıbyn, Büyükdere,Fenerh:ıhte, Kandilli, Eren. 

köy, Kart:ıl, Büyük:ıda, He} !Jeli, Bıırgaı, Kımılı, jçin: Telefon muhabere meınu .. 
run:ı yangın demek klHidir. 

H:ımi itfntyt'st: 22711 
Deni:ı ., " 36 • .20 
Reyozıt kulesi: 21996. Galata y:ıngın kulesi: 40060. 
Sıhhl imdad: 44998. Müddeiumuıntlik: 22290. Emniyet mOrliirlnAD: 24382. 
Elektrik ~lrketi: lleyo~lu: 44801 .. lst:ın!Jul: 243i8. 
Sular: idaresi: Beyoğlu: 44 7b3. lleşlktaş: 40938. Cibnll: 20:!22. l'<iuruosma. 

niye: 21708. Oskildnr - Kndıköy: ti0773. 
Hav:ısnzl: lstanbul: 24378. Kadıköy: 110790. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Ueyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lstnnlıul ocentell§i: 22740. Karaköy: 4236:!. 
Pazartesi Tophoneclen 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Toplıaneclcn 9,30 İzmit, lli,30 Mudanya, 19 Raralıis:ı, 20 B:ındırma, Ga

lntaclan 12 1\arodeniz, Sirkeciden 10 l\lersln. 
Çarşamba Toplınneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, IS Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmil, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galnladnn 

12, Korndeniz, 
Cuma Tophaneden 'lG,30 Mudonyn, 19 Kıırobiga, Sirkecidt'n 10, Mersin. 
Cumorlcsl Tophaneden 14, ~Iuclıınyıı, 20, D:ındırmıı, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, Barlın 
Pazar ~·o hnnp, çn 9 lmro~, 90 30 lzmit, Gnlntod n 8,30 Mudanya, 10,30 iz. 

mir ur, 12, r J, nİ:ı~ ,1 ı\luô n)D, 
Akdeniz posta ı !'1..ıarıfi' sııal lÔ dıı knlkal'ak olan \•npur: İzmir, nfelya, A· 

IAnyıı, Alüiye, Anamur, ?IIcrsin, Oörlyol ve Pııyasa uğrayarak lskenderuna gider. 
Sn:ıt 17 de 1 nlkacak vapur da; J.fıpscki, Gelibolu, Çanakkale, lmroz, Dozc:ında, 
füiçiikkuyu, Edremit Ye Bıırh:ıniyeye nğr:ıdıktan sonra Ayvalığa gidecektir. 

Karadeniz postası: Yarın saat 12 de k:ılk:ıcak olan vapur; Zonguldak, lne· 
bolu, Sinop, Gerezc, Samsun, F:ııs:ı, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele ve Trabzona 
uğrıyarak Rizeye gidecektir. 

N"""zeler 
Aynsofyo, Rom:ı .. Bizon~. Yunan eserleri T'C Çinili K6şk, Askert MOze ''e 

snrnıçlar, Ticnrel ve S:ınayl Müzesi, Sıhht MOze: 
!llıı müzeler hcrı:iin sıınt 10 dan 16 y:ı kndar acıklır.} 
Türk T'C 1slllm eserleri mü1esl: Paz:ırleslden başka lıergün snat 10 d:ın 16 )"a 

kadar ,.e Cunın günleri 1li dan 17 ye kadar açıktır. 
Topk:ıııı Müzesi: Hergiln saat 13 den 16 ya k:ıdnr açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Hoınonya vapurlnrı: Cumartesi günleri 13 ~e l\östenceye; Salı günleri 18 de 

Pire, ile~ rut, Iskenderi~e. 
tınlyan vopurlııı ı: Cuma gOnleri s:ıal 10 da Pire, Brendlzl, \'eneılik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lstosyon ~hidürlllğil Teıeron 23079 
Scrııplon ek!ipresi herııun Sirkeciden !lanı 22 ele knlkor ve Avrupadan seleni 

5nnl 7,2:ı le Sirkeciye ınuvusalnt eder. 
Kon\·nnı;iyoııel 20,30 dn kolkor, 10,22 de getir. 
Edirne po~ı:ıc:ı: llersiln saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadclu Hattı 
llergün hnrekeı eden ~lnıenı!Herlcr: 
Sıı:ıt 8 ılo Konya, !l d:ı Ankara, 15,15 de Uiynrb:ıkır ve Samsun, 15,SO da 

gskişehlr, 19.10 d.ı Ankıır:ı ekspresi, 20 de Aclopornrı. 
Bu ırenlcrılen sant 9 rl:ı hıırcket eden Ankoru ınuhlelill Pazorıesl, Çarşamba 

ve C:unuı ı:ıOnlerl ıt:ılelı \"C l\fmmlıı kııılnr c:efer elmekleıllr. 
GEC.,:E.N SENE RllGO.N NE OLDU? 

• Rusyanın eski Türkiye sefiri Karahan Moskornda levkH edildi. 
• J rııkta yeni lıir isyan çıktı. 

Kadıköy Süreya si
nema~ında hu grce 

Halk sanatkarı Naşit 
ve arkadaşları Ma. 

car varyetesi 
PEMBE KIZ operet 
3 perde. Dans, solo, 
düet, varyete 

nedense pencere pervazlarını, kapılarını 
ve bütün merdivenleri yani tahta olan 
aksamı yok ctmişlerdi.A \'rupa medeniye 
ti belki eski tahtaya mütehammil d<iil
dir. Nerede görürse yok eder. 

Artık bu konakta içinde yaşanmağa 

eh·erişli değıldi. Onun için onu yıktırdı. 
Kendi hissesini sattı. 

"Şimdi o arsanın üstünde her biri be. 
şer odalı ve her katında ikişer daire bu. 
lunan beş apartıman kuruldu. Belki gör. 
muş tinüzdür ... 

Bir şirk<'tte gü~bel.ı bir iş bulan Necati 
tabii hayatını çok küçülttü. lki genç ha
lasıru yanma alıp küçücük bir apartıman 
ıuttu. 

(Sonu var) 

~·(·_J 
lstanb·uı Radyosu 

G lfAZ1RAN - 1938 PAZARTESİ 

18,30 pliıkla dnııs musikisi, 19,15 çocuk 
fara masal, Bnynn Nine tarafmclon, 19,5:\ 
Borsıı lı:ıbcrleri, 20 Rıfııt ve :ırkadaşlo.rı 

t:ırafındon Türk musikisi ve halk ş:ırkılorı, 
20,45 ho\n r:ıporu, 20,48 Omer Hız:ı toro
fın,lnn nrnpcn c;l5yle,·, 21 Fıı~ıl snı. heyeti 
lhrnhlm ' ' C orkod•ışlnrı ı:ır:ıfındnn (!i:ıtıl a· 
yarı)~ 21,45 orkc<>lr:ı, 22,Hi ajans habt•r· 
lcri, 22,SO pliıklıı sololar, opera ve opt'ret 
parçaları, 22,50 son hnbcrlcr \ 'c erle i 
ı:ıiiniin progruını. 23 son. 

7 llAZIR \N - 1938 SAl.l 
18,30 pl{ıkl:ı il:ıııs mıı~lklsl, 1!l,1:i konre. 

ran~. Be oğlu h:ılkc' i nnınına: 19,r.5 borsa 
holıcrleri, 20 \"cdlo Rıın \'e orknd:ışlnn ta
rafından Tiirk musikisi \ 'C halk şıırkıl:ırı, 
20,45 h:ıva rnporu, 20,48 Ömer Rızn hıra· 
rınılıın :ıraııı::ı sö~ IC\', 21 Tahsin J~nrnkuş 
Ye ıırkacloşlnrı tornfından Türk musikisi 
Ye h:ılk şnrkılnrı, (5ant oyan)', 21,45 or
kestra. 22,15 aJans haberleri 22,30 plakla 
sololar. oprr.ı ve operet parçolnrı, 22,50 
~on haberler ve ertesi günün progrnmı 

23, Son: 
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Norr11a 
hayat 

Şirer'in 
düsturu 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
~ lfa~laralı 7 incide 

O g\ ce annem bir plan hazırladı. 
Kardeşım Othole ve ben daima yüzü -
nüzc ışmizazlar vererek taklid yap -
makta muvaffak oluyorduk. Bizi Nev
yorka götürecek ve sahne artisti yap
r uya çalışacaktı. Burada da hayatı • 
ma bir piyano girdi. Bu seferki piya. 
no eski malikıinemizden kurtardığı -
ruz kendı piyanomdu. Onun satışıyla 
temin edilen parayla annem, karde -
~im ve ben Nevyorka gidecektik. 

O sıralarda erkek kardeşim Doug _ 
las bir iş bulmuş, kendi kendini ge. 
çindirccek bir hale gelmişti. Sevinci
rıizı baltalıyan yegane şey, babamı -
un Montrealdc kalarak zararlarının 

bır kısmını telafi etmek için uğraş _ 
rnak mecburiyetinde olmasıydı. 

Ncvyork bize gayet tuhaf gelmişti. 
Orada her şey pek büyük mikyaslarda 
~·apılıyordu. Dokuzuncu cadde 52 nci 
sokakta kendimize göre ufak bir a _ 
ı.rartıman kiraladık. Sokağımızın al-
1 ından ve üstünden geçen trenlerin, 
otomobillerın patırtısına alışıncaya 

kadar geceler gecesi gözümüze uyku 
girmemişti. Yemeğimizi kendimiz u -
fak bir gaz ocağında pişiriyor ve bir 
gaz sandığının üzerinde yiyorduk. Ha. 
yatımız nekadar değişmişti! buna rağ. 
ınen hiçbirimizin cesareti kırık değil
di. füsa bir zaman sonra elimizdeki 
tavsiye mektuplarının bugünküler ka
dar boş ve faydasız olduğunu anla _ 
Mıştık. 

Teshir eden şapka 
Ben bu sıralarda kızların giyinme 

hakkında bir fikir edinmeye başla • 
dıkları bir çağa gelmiş bulunuyordum. 
Nevyorkun büyük mağazaları beni tes 
hir etmişti. Hele birisinde öyle bir 
<;zapka görmüştüm ki adeta onsuz ya
şıyamıyacağımı zannediyordum. Bu 
şapkayı çok iyi hatırlarım. Öğleden 

sonra kıyafeti için yapılmıştı ve üze -
rinde pembe bir dev~ku§U tUytt varm. 
Spor elbisemle hiç gitmemesine rağ _ 
men bu şapkanın cazibesien dayana • 
mamış, onu almıEtım. Onun spor elbi
sesiyle giyilmiyeceğini pek ala bili -
yordum; fakat onu öyle sevmi§tim ki, 
meşhur Florcuz Zicgficldi ilk görmeye 
gittiğim vakit onu evde bırakmıya kı. 
yamamış, başıma geçirmiştim. 

Bu adamın kibarlığını unutamam. 
O gece hepimizi meşhur revüsüne da. 
vet etmişti. Maamafih o konuşmadan 
bu davetten başka bir şey çıkmadı. 
Yani ne kardeşime ve ne de bana iş 
verilmedı. 

Her müracaat ettiğim yerden bana, 
~arkı söyliyemediğim, dans edemedi -
ğim, ufaktefek vücudumun da göste
r\!'lli olmaktan çok uzak olduğu söyle. 
niyordu. Artık o kadar kızmıştım ki, 
hayatta benim de bir mevkiim, bir 
yerim olduğunu ispat etmeye azmet • 
miştim. Bir avuç paramız gitgide a
~almaya başlıyor. ne kardeşim, ne de 
hen iş bulamıyorduk. Aksi gibi kala 
Jrala iki takım elbisem kalmıştı. Mü
racaat ettiğim yerlerde iyi giyinmiş 

olmanın nckadar miiessir olacağını 
biliyordum. Halbuki benim csvabla • 
nm silinip ütülenmckten renklerini 
atmış ve parlamıştı. 
J~im kan a~lasa hile 
gilHi ~·oı dum 
Artık cesaretim kırılmıştı. Fakat 

y'ne her zamanki gibi mağlubiyeti ka. 
bul etmek istemiyoı dum. Bir fotoğ -
nfçının: 

Gülümsedığmiz. zaman bir hayli se
vimli oluyorsunuz sözünü birdenbire 
hatırlamıştım. Artık her fırsat bul _ 
dukra güluınsüyoı dum. Hatta içim 
1' an ağla. a bile. Bunu hala da yapa _ 
rım. G üliimsemc siyaset inin faydasını 
g"örmekte gecikmedim. Kız kardeşim 

,.e ben bır sinema müdürünün yazıha
n .?sine müracaat etmek üzere birer 
'<art almı tık. Oraya gittiğimiz zaman 
) azıhaneyi bizim gibi ümitlilerle ağ -
?ına kadar dolu bulduk. 

Ben hı-:nen ayağımın parmakları ü. 
7'!I'indc yükselmiş, ve yüzüme kabil oL 
duğu kadar tatlı bir tC'bessüm kondur
rı.u3hJm. BUyflk bir yazıhanenin ba -
•ında oturan adam başını önündeld 
Jtafrt yığınından kaldırıp da beni gö. 
1 ünce yanına çağırmış, sadece: 

- Sizi angaje ediyorum, demişti. 
Ben o sırada kız kardeşime de gü. 

Jümsemesi için işaret etmiştim. O da 
angaje edilmekte gecikmemişti. 

Bu ilk işimiz muhtelif fasılalarla 

l'ıirkaç hafta devam etmişti. Film an
cak güneşli havalarda çevrilebiliyor -
du. Biz de her film çevrilen gün için 
birer ing!liz lirası alıyorduk. Aksi gi. 
hi o sene pek yağmuı·lu bir seneydi. • 

O zamanki studyolar şimdikilerden 
ı .ekadar farklıydı. Sabah karanlığı ya 
tuğımız<lan fırlıyor, soğukta titreşe • 
rek alelacele giyiniyor ve trene yeti -
şiyorduk. Studyo Nevyork civarınday
dı. Burası öyle bir yerdi ki tahtaların 
aralıklarından içeri kar yağıyordu. 

Titreşe titreşe giyinip soyunuyorduk. 
O zamanki baş rolü ojnıyanlar stud 

yoya ~elıp gitme işinde tamamen ke. 
~ if erine tabidiler. Gün oluyordu ki, 
s<ıatlerce soğukta titreşerek baş ar • 
tisti bekliyorduk. Eve geceyarısı dön
rlüğümüz çok vakidi. Buna rağmen 

I-ayntımızdan memnunduk. Artık eli -
mize bir anahtar geçirmiştik. Herkese 
bu işte tecrübemiz olduğunu söyliye _ 
t-ilirdik. 

Lakin başımızda dolaşan kara bu _ 
!ut yakamızı henüz bırakmamıştı. 

Kardeşimle beraber çevirdiğimiz ikin
ci fimiınizde kardeşim kızaktan düş
müş, fena halde sakatlanarak aylarca 
hastanede tedavi edilmek mecburiye • 
U hasıl olmuştu. Arttırdığımız bir _ 
kaç kuruş da oraya gitti. Ben kendi i
şimden başka diğer stüdyolarda da 
boş zamanlarımda figüranlık işi bulu
yor, hem annemle kendimi, hem de 
J-astanedeki kardeşimi geçindirmeye 
çalışıyordum. 

\' nz ve ~özlerim fologrnfa 
müsait değil miş ! 
İşte yine böyel bir iş için bir gün 

Mamaroneck studyosuna çağırılmış • 
lım. O zaman o studyoyu idare eden 
)'ftdft'yaf'atmafCta meŞfiur Davtd'Gftr. 
fith idi. O gün studyoda Griffith'in 
nazarı dikkatini celbetmek için elim -
den geleni yaptım. Adamın çok dal
gın olmasına rağmen nihayet buna 
muvaffak olmuştum. Yalnız Griffith 
yüzüme şöyle bir baktıktan sonra ba. 
an: 

- Senin o mavi, Irlandalı gözlerini 
fotoğrafla tesbit etmek çok zordur. 
Ben senin yerinde olsam evimde çalı. 
şırdım kızım! demişti. 

Bu sözler ruhumun üzerine bir ka
hus gibi çökmüştü. Demek bütün ü -
mitlerim sönmeliydi. Artık dolaştığım 
studyolarda korku da benimle beraber 
geliyordu. Nefsime itimadım kalma • 
mıştı. Demek yüzüm, bilhassa gözle • 
rim fotoğrafa müsait değildi. 

Tam bu sırada bir stüdyoya müra. 
caat etmiştim. Tesadüf olacak ki o sı
rada o stüdyonUll çevirdiği "Hırsız. 

lar,, fi1minde baş rolü oynamak için 
ciddi bakışlı bir kız aranıyordu. Stud
yo sahibi benim yüzümdeki mahzun 
ciddiyeti görünce hemen beni ba.Jj rol 
için ayırmıştı. Yalnız evveli bir tecrü. 
beden geçecek ve muvaffak olursam 
karıul edilecektim. Tecrübe denince 
ben korkudan dona kalmıştım. Şimdi 
yüzümün fotojenik olmadığı meydana 
çıkacaktı. 

Aradan günler geçiyor, tecrübenin 
neticesi hakkında bana bir haber geL 
miyordu. Artık onu unutmuş, ba.Jjka 
bir sinema şirketinde figüranlık yap
maya başlamıştım. Günün birinde al. 
Jığım bir telefon beni adeti sevinçten 
~ıldırtacaktı. Baş role en nihayet ben 
scçilmi!itim. Lakin tali orada da bana 
yetişmişti. Şırkctin mali vaziyeti bir
denbire bozulmuş, film pek alelacele 
çevrilmişti. Bittabi bu yüzden tutuna. 
mamıştı. Bu sırada bütün filmcilik 
sanayii bir buhran devresine girmişti. 

• 

Resim il 
t:Jç Sı la hşorlar 

kuponu kesip 

rnklayınr7. 27 1 

Artık elimizde avucumuzda beş para 
kalmamış, kazanmak ümidimiz de sön
müştü. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Montrealden babamın yolladığı beş 

ingiliz lirasiyle tekrar yerimize dön • 
müştük. Orada bir müddet sonra ben 
bir fotoğrafçıya modellik etmeye baş

lamıştım. Buradan üç, beş kuruş ah _ 
yor, eve yük olmuyordum. 

Penbe donla görünmek 
istemıyeın yı ldızl ar 
Tam bu sırada Nevyorktan bir tel

graf aldım. Bir film şirketi bana mü. 
him bir rol vermek istiyordu. Telgraf 
bir film accntesindendi. Artık o gece
ki sevincımi1.e payan yoktu. Evde her. 
kes cebindeki parasını ortaya dökmüş
tü. Annemle benim yol paramızı te . 
min edecek birkaç kuruş böyle tedarik 
cdilmışti. Nevyorkta bir otele indik. 
Baş rolü oynıyacak artist birdenbire 
hastalandığı için rolün bana verilece. 
ğini studyodan öğrenmiştim. Sevin • 
cimden yerimde duramıyordum. Yıldı

zın hastalığının neden ileri geldiğini 

de öğrenmiştim. Filmin bir sahnesin. 
de pembe bir donla görünmek icab e
diyordu. Artist bunu kabul etmemişti. 
Hastalık bu inada film şirketinin ver. 
diği isimdi. 

Nevyorka geldiğimizin üçüncü gü -
nü şöyle bir haber aldık. Asıl artist 
iyileşmiş!! Bana lüzum kalmamıştı. 

Taliin bu soğuk cilvesi annemin de be. 
nim de gözümüzden acı yaşlar getir
mişti. Bu kara haberi aldığımız za • 
man cebimizde bir öğle yemeği para· 
sından başka paramız yoktu. Allah • 

.tan olacak ki Nevyorka gelirken her 

ihtimale karşı .modellik yaptığım fo • 
toğrafçıdan Nevyorkta bir fotoğrafçL 
ya hitaben yazılmış bir mektup almış· 
t-ım . İşte bızi açlıktan kurtaran bu 
mektup oldu. Fotoğrafçı beni model -
liğe kabul etmişti. Şimdi modellik ya
pıyor, fırsat düştükçe de filmlerde fl. 
güranlık ediyordum. 

Bu şekılde tamam üç sene geçmiş
ti. Artık figüranlıktan bir derece da. 
ha yükselmiş, arasıra ufaktef ek rol
ler de almaya başlamıştım. Bu sırada 
Holivuddan Nevyorka bir telgraf gel. 
mişti. Meşhur sinema rejisörü Droing 
Thalberg Norma Şirer adında bir kı. 
zın derhal angaje edilerek Holivuda 
yollanmasını istiyordu. Norma Şirer 
kimdi? Neyin nesiydi? Film §irketle
rinde kimse bilmiyordu. En nihayet 
adresimi bir film acentasından öğren. 
mişlerdi. Tam bu Rırada Holivuddan 
Hal Roack studyosundan bir teklif al. 
mıştım. Taliin bu ani lfitfuyla şaşkı
na dönmüştüm. Önüme uzatılan iki 
kunturattan hangisini imzalıyacağımı 
düşünürken Holivuddan, bu sefer de 
Üniversal şirketinden bir teklif daha 
gelmişti. Bu üçüncü teklif hepsinden 
daha iyi idi. Haftada otuz ingiliz lira. 
sı alacaktım. Annemin ve benim bi • 
rinci smıf yol paralanmız da verili • 
yordu. Hemen yola çıkmıştık. 

Garson dö bilro sandığım 
meğer direktörmilş ! 
Universal studyosunda direktörUn 

r e 

oduını sorarken arkamda. biri peyda 
olmuştu. Bu o kadar genç bir adamdı 
ki, beni direktörün odasına götürmek 
istediği vakit onu orada hizmet gören 
Garson dö büro'lardan biri sanmı§tım. 
Direktörim odasına geldiğimiz vakit 
bu genç oda.ya ginni§ ve hayretten 
büyüyen gözlerimin önünde direktö • 
rün masasına. kurulmuştu. İşte §imdi 
kocam olan İvning Thalberg ile tanış
mam böyle olmuştu. 

O tarihten sonra muvaffakıyet bir. 
denbire önümde açılıvermişti. Artık 

geceli gündüzlü çalışıyordum. lvnirıg 
benimle evvelleri yalnız iş zamanında 
alakadar oluyordu. Maamafih diğer 
iki teklifin de Nevyorka onun tara • 
fmdan gönderildiğini öğrenmekte ge. 
cikmemiştim. Bu adama kal'§ı büyük 
bir alika. duymağa başlıyor, fakat on. 
dan en ufak bir cesaret göremediğim 
için bu alakamı bir türlü izhar edcmi
yvrdum. 

Bir noel gecesi ondan bir telefon al. 
mıştım. Yortumu ve yeni senemi teb· 
rik ed\yordu. O gece sevincimden ağ. 
lamışbm. Ondan bir müddet sonra da 
nişa.nlanmışbk. , 

Ben lvning Talberge çok minnetta.. 
nm. Çünkü benim iyi rol yapabilece
ğimi ve onu ölünceye kadar seveceği
mi iJk o keşfetmiştir. 

• LEXANDRE DUMASMIM 

11ayll't:I/ ;,,,~ .$UÇ o,.tajı lra11! a'o 
1"o kft»' 6i l" p/0" hllZ/k --ın 
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----------------------~·----~~----------~---------------------garıp bir şey bu yelken 11 .... 
Ayyaşın bu hayret nidalarını kopar

masına, bu defa, haklı bir sebep vardı. 

Noe, şatoya yaklaşırken, karanlığa 

rağmen, yelken dediği §eyin ince uzun 
bir sırığın yukarısına bağlı olduğunu 
far kedi yordu. 

Bu sırık, görülmiyen birisi tarafın
dan hareket ettiriliyormuş gibi, ucun
'1aki yelkeniyle beraber, birdenbire, da
mın kenanna geldi. 

O zaman, hayretinden sırtüstü yere 
devrilerek gözlerini oğuıturan ve rüya 
görüp görmediğini kendi kendine so
ran Noe, bir adamın, esr~engiz bir 
mahlUkun, damın kenarında ayağa kalk
tığını, kollarını havaya kaldırdığını ve 
birdenbire, yelkeniyle beraber, <lüşütü
ğünü, indiğini, bir kuş gibi süzüldüğü
nü gördü. 

Ve t21m bu sırada, bizim ayyaşın ta
kip ettiği uşak, bunu bekliyormuş, sür
atle aşağıya inen ve sanki kendisine 
doğru gelmekte olan beyaz yelkene 
doğru koşmağa başladı, 

Ve Noc, batıl itikatlardan mütevel
li~ bir korkunun karıştığı hrıyretler için
de, esrarengiz bir kuvvet tarafından 
itiliyormuş gibi, U§ağın arkasırı!dan fır
ladı ve artık gizlenmeyi bile düşünme
den, o dı:ı, bu uçan şayanı hayret ve 
esrarengiz hayalete doğru koşmağa 
ba§ladı. 

Bu yelken, bu görillmemiş makine, 
gitgide yaklaşıyordu. Şimdi Noe, bu 
Uçan, garip tıletin altındaki iplere asıl
nuş bir insan vücudunu iyice farkedi -
l'OI'<lu ... 

. . . . 
Rontes dü Bıırri gittikten sonra, 

d'Assaıın, mahpuskı.-.ı tahsis edilen ta
raçaya çıktığını ve derhal faaliyete ko
)\ılduğunu söylemiştik 

Bu uraçada, peşinen hazırlanmış ik; 
:etre uzunluğunda sağlam .bir sırıkla, 

erlerine s::ı~lam bir şekilde bir yatak 
'ar§afr raptedilmiş olan dört tahta 

trave.s ve bunlardan başka, muhtelif 
uzunlukta kal:n ipler vardı. 

Şövalye, süratle, ldört ipi bu garip 
aletin dört köşesine uğl<>ın bir şekilde 
raptetti ve bunları sağlam bir kazığın 
etrafında topladı. 

Bundan sonra, aletini, bütün bunlara 
mukavemet edebilecek kadar eağlam 

ve enerjik bir silkinişle kopı:.:a~ kadar 
zayıf bir iple sınğın tepesine raptetti 
ve bu sırığı taraçanın parmaklığı kena· 
nna yerleştirdi .. 

Böylece, IY4lukta sallanan makine, 
trapez şekli arzediyor ve, •mğı tutmak 
ııurctiyle asılı durı:ın iplerin gayri mil. 
savi uzunluğu, onu hafifçe yere doğru 
meylettiriyorldu. 

Bütün bu işler bitince d'Assas, sırU 

boşluğa çevrilmiş olduğu halde, par· 
maklığın üzerine çıktı. Sallanan kazığı 
iki eliyle tuttu, şiddetli bir eilkinişle, 
aleti sırığın tepesinde tutan ipi kopar· 
dı, ayni zamanda kuvvetli bir ~ak dar
besiyle kendisini auvardan uzaklaştır. 
<lı ve, bileklerinin kuvvetiyle asılı dur
duğu bu alete asılı olduğu haI4e, ken
disini geriye doğru boşluğa fırlatarak 

bu tehlikeli ve kat'i anda bir tek keli:. 
me, bir tek isim mmld'1ndı: 

- janl .. 

Makine, evvel!, büyük bir eüratle 
inerek, kendisini ~todan uzaklaştıran 

bir meyli takip etti. 
Sonra, merkezi sikleti sabitliğini iyi. 

ce temin ederek, bir nevi istikrar kes
betti, sür'at tamamiylc azaldı ve gitgi
de arttın meyil neticesinde makine, 
şatodan bir hayli uzakta yere indi. 

Sen - Jennenin verdiği pUin sayesin. 
de şövalyenin yaptığı ve sevdiği kadını 
kurtarmak için bu kadar muhtaç oldu
'ğu hürriyete tam zamanında kavuşma· 
smı temin eden filet iŞte bu idi. 

Bu aralık, uşak, uçan makinenin ya:
mna koşarak yaklaşm11 ve §(Svalyenin, 

o c 
a oooooaao oo a aooooooooooo o o aacc 
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---------------------------------------------------------------Kral şatoya dönlince, ilk işi, muha. 
fız kumandanını çağınp kendisine şu 

emri vermek oldu: 
- Mösyö, halihazırda ıatoda mah

pus bulunan şövalye d' Assası sabahle
yin Baıtiy hapisanesine nakledip gizli 
bir höcreye kapayacaksınız 

Ertesi sabah çavuş, ukşam getirilmiş 
olan mektubu barona vererek, bu mek. 
tubun nasıl geldiğini ve kendisini niçin 
rahatsız etmeğe !Uzum görmediğini 

izah etti. 
Dö Marse de, tıpkı madunu gibi, bu 

Si':ie mektubun bir arkadaşından gelmiş 
olacağıru düşünerek, ~avuşu tasdik clder 
mahiyette bir baş işareti yaptı ve mek
tubu okumak üzere odasına çekildi. 

Fakat, zarfı yırtıp mektubun altmda. 
ki mührü tanıyınccıı, hafifçe sarardı; 

kendisine, mahpusu yakından nezarot 
altında bulundurmayı ve onu odasında 
kapalı tutmayr emreden talimatı da o
kuyuri.ca, birzız evvel hiç bir şey söyle
"mediği ç.avu§Cl bir lanet savurmaktan 
kendisini alamadı. 

Maamafih, dö Marse, hiç bir endişe 
duymuyordu; kızgnılığı sadece, kendi. 
tıine verilmiş olan emirleri derhal ye
rine getirmemekten tevellüt ediyordu: 
binaen2tleyh, emri alır almaz faaliyete 
geçtiğini ve emrin eline geç varmasın-
1.:Ia hiç bir mesuliyeti bulunmadığını 
kendi kendine söyliyerek sakinleşti. 
• Kimsenin görmemesi icap eden mek
tubu ytıktı ve hiç acele etmeden, ld' As
"sasın İ§gal ettiği odaya doğru yürüdü .. 
Maksadı, şövalyeye, kendisinin odasına 
kapatılması hususunda kat'i emirler al
mış olduğunu ve binaenaleyh bu emre 
ltaM mecburiyetinde bulunduğu için 
teessür duyıduğunu, maamafih kendisi
'ru gene de yalnız bırakmayıp sık, sık 
odasına geleceğini söylemekti. 
• Baron kapıyı bir kaç defa vurup ce. 
np alamayınca, tırtık cevap bekleme -
den içeriye girdi ve .şövalyenin odada 
olmadığını gördü; diğer taraftan, ya· 

tağm bczulmaımş olduğunu !da ilk na
zarda farketti. 

İzah edemediği bir sebepten dolayı, 
içinde bir şüphe duydu ve endişeyle ta
raçaya koştu. 

Oradada kimseler yoktu 1. 
Şayanı hayret bir firardan korlona. 

ğa başlıyM baron, vücudunu ıslatan a
zap ve heyecan terleri içinde, daha bil· 
yük bir süratle tekrar aşağıya indi ve 
teker teker bütün odaları dolaştı. 

Ara sırada, heyecandDn bofulan bir 
sesle bağırıyordu: 

- Şövalye! .• Şövalye d'Assasl. 
Fakat bir tlirlü cevap alamıyor, 

d' Assası bulamıyordu .... 
Şövalye orta:dan yok olmuştu .• 
Dö Mc:ırse, herkesi ayaklandırmağa 

bile lüzum görmeden, bitkin ve ümitsiz 
bir halde. kendisini bir koltuğa atarak, 
aklını oynatıp oynatmadığını kendi 
kendine sordu: Bu firar onu hayret ve 
şaşkınlık içinde bırakıyordu. 

Bu vaziyetinden onu, kralın muhafız 
alayı kumLındanımn kendisini görmek 
istediğini haber veren bir asker uyan
dırdı. 

Çehresi bembeyaz kesilmiş olan ba
ron, sendeliyerek muhafız kumandanı. 
nı karşıladı ve onun, şövalye d'Assasr, 
Bastiye naklettirmek üzere geldiğini 

öğrenince, bir türlü inanamaldığı firar 
hadisesini itiraf etmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Onu bu acıklı vaziyette gören muha
fız kumandanı, sinirli hareketlerle br
yıklarmı burdu ve nihayet kısaca şöyle 
dedi: 

- Vay aksi şeytan, vay! .. Halbuki 
kr"lın bu şövalye d'Assasla pek fazla 
meşgul olduğu besbelli .. Cidden size a
cıyorum, azizim 1. 

Bu sözler Uzerine kumandan, dehşet 
içinde yerinde donmuş olan Marseyi 
yalnız bırakarak, kralı vaziyetten ha
berdar etmek ve emirlerini almak üze· 
re oradan nynldı, 
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Siz de sabahlan aç karnına 

bir kahve katığı 

Mazon Meyua luzu 
-.~Venüs 

alınanız ittiba ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

M 1• d e ektilik, ıitkin~k ~e 
yanmalanm aıdenr. 

KABIZLIGI defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığmı giderir. İçilmesi ga
yet Jltif, tesiri pek ko1ay ce mil
IA.yimdir. Son derece teksif ediL 
miş bir tuz olmakla mümasil 

hiç bir müstah. 
zar1a kıyas ka· 
bul emez. ''MA
ZON'' isim Ho
roz markasına 
dikkat. 

i-.11:ar •:mı ili 

1 Or. irfan Kayra H 
11 

il Röntken Mütehassısı ili 
!I Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 ı: 1 

1 
ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- n 

: conker sokakta Aslaner apartmıan ff 
No. 8-10 H 

......::::=-=-mm:ım :uwu:.ı 

Kirallk köşk 
Bostancıda Adaıtara karşı geniş 7 oda, 

telefonu, 2 dönüm bağı ile 3 dönüm 
muhtelif meyvası olan sırasında 2 bö
lük kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 

Kremi 
Terkibindeki hususi madde. 
yi hayatiye dolayısiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. Yeni 
bir ten yaratır. Venüs Kremi 
asri kadın güzelliğinin bir tılsı
mıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hayre
te düşürür. Dudaklarda 24 

saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyalann kullandıkları ye
gane rujdur. 

Venüs 
Biryantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme. 

sine mani olur ve kıvırcık yapar. 
Saç meraklıları ve gençlerin ha. 
yat arkadaşıdır. 

Satılık 

ev 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandırılmış fev

kaıtade ince ve hafif Venüs 
pudrasile tuvalet gören bir cilt 
dünyanın en taravetli güzelli
ğini ifade eder. 

Venüs 
Lf moo çiçeği 
IKcDonyası 
Hususi bir tiptir. 90 derecedir. 

O kadar ki en büyük zevk ehlini 
ve müşkülpesent olmakla tanın
mış kimseleri bile hayran bı. 
rakrnaktadır. 

Allığı 
Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze sü. 

rüldüğünde cilde fevkalade ta

bii bir renk verir; teni bozmaz; 

güzelleştirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi 
A!lla yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez. Venüs sürmesile 

tuvalet gören kirpikler büyür 

ve güzelleşerek kalplere ok 
gibi saplanır. 

Venüs 
Çam kolonyası 

Cığerleri zayıf ve sinirleri bo. 
zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada çam 
!arının latif ve sıhhi kokulan 
VENÜS çam kolonyasında mev 
cuttur. 

Sirkeci 
Şimendüfer istasyonu Aile Bahçesi açıldı 
TABLDOT: 40 kuruş 

Akıam ıassız içki fiyatlanrruz ehven olmakla beraber 

Kullanılan herşeyin 

ömrü kısalır! 

iYalmz 

RADYOLiN 
ile fırçalanan beyaz. parlak ve 

temiz dişler müstesna 

Sabah, öğle ve aktan 

her yemekten sonra 

Clişlerinizi fırçalayınız 

Kayıp aranıyor 
İki sene evvelisine kadar mektuplarını 

nldığım ve Beyazıtta cumhuriyet caddesin 
de 75 numaralı fınnda çalıştığını bildi· 
ğim oğlum İnebolulu Çatal Zeytin Çubuklu 
köyünden Şakir oğlu Mehmet Topçudan J .. 
ki senedenberi haber alamıyorum. Gören 
ve nerede olduğunu bilenlerin adresime 
haber verdiklerinde nakden memnun e-
<1cceğimi ilan ederim. 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata, 
veya Bostancıda Kasaplar No. 27 ye 
müracaatları. 

Kadıköyünde Bahariyede Süleyman pa. 
şa sokağında 20 numaralı ev satılıktır. 
İci yağlı boyalı, bahçeli ve nezareti fev
knliıdcyi Jın,·idir. fçin rlckilcre mii r:ıt"::ıat. 

1 ı ıerviıimiz mükemmeldir ...................................... -.; 
Babası Şakir !tlustafa Çakmakçılar, Ça· 

/\ur llan No. 2·7 
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UÇAK MAKlNE 

Eğer okuycu müsaade ederse, bir 
müddet için "Radamist,, ve "Katilina,, 
müellifi şair Krebiyona ve binaenaleyh, 
ayrılmaz dostu, ayyaş Nce Puassona 
avdet edeceğiz. 

Şair, emsalsiz bir sahne vazii olan 
mösyö Jakın, . kendisine mükemmel 
bir oyun oynadığı Rezervuardaki ev:. 
den ayrılınca, "doğru, Noenin kendisini 
beklediği otele dönmüştü. 

Krebiyon, dostunun zeka derecesini 
herkesten daha iyi tanıdığı için, onaı 

izahat vermeğe lüzum görmemişti. Fa
kat onun önünde bir nevi garip mono
log söylemeğe başlamı§ ve mütemadi 
bir israrla şu ara nağmesini tekrarla • 
mıştı: . 
· - Her ne baıhasına olursa olsun bu 
'dAssası bulmak lazım J •• 

Bu d'Assası niçin bulmak lazımdı? 

Nce bunu pek te anlamıyordu; fakat 
dostunun entelektüel tefavvukunu, hiç 
kıskanmadan ve hatta bir nevi gururla, 
müdrik bulunduğu için, onun bu söz • 
!erini büyük bir itimatla tasdik ediyor 
ve büyük bir ciddiyetle başını saıllıya ·• 
rak bir aksi sada giib tekrarlıyordu: 

- Tabii, tabii... Her ne bahasına o
lursa olsun bu d' Assası bulmak tazım ... 

Krebiyon, vakit kaybetmeıclen Ver. 
sayı ve civarını araştırmağa koyulmuş. 
tu. · · 

O devirde y ersay, bir müddet evvel 
de söylemiş olduğumuz veçhile, küçük 
,bir köyden ibaretti. Bunun için. şair bir 
günde her köşe bucağı araştırabilirdi. 

Noe, bUyük bir hüsnüniyetle ona yar
dım ediyordu. 
Şu kadar var ki, Krebiyon bir türlü 

muvafiak olmamakla beraber, düşünce 
ve muhakemeyle tahkikat ve araştır
malarına devam ederken, Noe mütem~ 
diyen içiyor ve iyice sarhoş olduktan 1 
ıonra, ya tenha. kırlarda ağaçlar ve ça
ldıklar arasında araştırmalar yapıyor , 

ve yahutta kalabalık yerlerde, şövalyeyi 
görüp görmO.diklerini, herkese bağıra. 
'rak soruyordu. Ayni zamanda düşün· 

celi ve kani olmuş bir halde hep ayni 
şeyi tekrarlıyordu. 

- F~kat bu d' A~sası he~ ne bahasına 
olursa olsun bulmaınxz lazımdır 1 

Noe dostuna, işte böyle yardım edi· 
yordu. 

Bilhassa bir yer vardı ki, Noe, söyle
diği veçhile, d' Assası aıramağa çıkarken 
tercihan oraya giderdi. Bu yer, şato

nun arkasında, kırlardaydı ve ayyaı, 

içtiği şaraplann hazım ve zevkini bura. 
da tadardı. 

Niçin burada da, başka yerde değil?. 
Meçhulf .• 

Şüphesiz ayyaşın, gayri şuuri zevki 
onu buraya sürilkleıldi ve yahut ta, •e· 
bep şuydu: 

N oe burada, ormanın başladığı yer • 
de küçük bir kulübe keşfetmişti ve bu 
gayri meskun 'kulübe, kendisini rüzgar
dan, yağmurdan ve güneşten korudu 4 

ğu için ayyaş kafası ağırlaştıktan ıon. 
ra burada kuru otlardan ibaret yatağın 
üzerine uzanır ve ayni zamanda, pen· 
ecre vazifesini gören büyükçe bir de
likten etrafı ve şatoyu seyrclderdi. 

Neticesiz kalan iki günlük araştır .. 
malardan sonra, Krebiyon, kendi ken• 
dine, d'Assasxn her halde Versayda oL 
madığını söyledi ve onun, hakikaten 
Jaınla aşk zevklerine daldığı takdirde.' 
bu inzivagahın ancak Pariste olabile • 
ceğini ve binaenaleyh Parise ldönüp a
raştırmalara orada devam etmek lazım 
geldiğini düşündü. 

Mösyö Jakın katibi, sözüm ona, ma
dam d'Etyolu kurtardığından dolayı 

kendisine teşekkür için gelip gittikten 
sonra Krebiyon, ertesi sabah Parise 
döneceklerini Noeye bildirdi. 

Dostunun gitgide daha fazla mah • 
zunlaştığım gören Puasson, bu hüzün 
ve teessürün, bütün bu . yorgunluğun, 

• 
bu şeytan tacafından boğulmasr, d' As • 

. ' 

.M'ART{fZ DÖ POMPADUR 

--------------------------------~--------------------------------sasın yüzünden ileri geldiğini, kendi 
kendine, acı acı söylüyordu. 

Ve büyük bir hüzün içinde bunları 

düşünürken, şişe üstüne şişe boşaltı

yordu, öyle ki, yere yıkılacak derecede 
sarhoş olunca, ayağa kalktı ve sendle
yereek dışarı çıkarken, içini çekerek 
mırıldandı: 

- Haydi bakalım 1 Şu bir türlü bu
lunmaz d'Assası arayalım!. 

Dışarıya çıkınca, Noe, bir sevkita
biiyle, tercih ettiği yolu tuttu ve biraz 
sonra, bir çok defalar yatıp sızdığı ku. 
lübenin civarına geldi. 

Fakat doğrudan doğruya bu kulü· 
beye gireceğine ormana !daldı ve her 
türlü ihtiyat tedbirleri alarak, uzaktan 
ıatonun arka tarafı görünen küçük bir 
meydanlığa geldi. 

Burooa, bir ağaca bağlanmış olduk
la~r halde, iki güzel at otluyordu ve 
görünürlerde hiç bir bekçi yoktu. Bu 
iki hayvandan birinin üzerinde, gözleri 
dolu bir seyahat heybesi ve eğerde asılı 
duran sağlam bir kılıç vardı. 

Bu iki güzel hayvanı görünce, bizim 
ayyaş,.ı;lerin bir düşünceye daıtdı. 

Yavaşça çimenliğin üzerine çöktü, 
büyük bir ağacın arkasına gizlendi. En
fiye kutusunu çıkardı, ciddi düşünce -
tere daldığının delili olan gayri şuuri 

bir a·detle burun deliklerini enfiyeyle 
doldurmağa başladı ve tecessüsle büyü. 
yen gözlerini iki attan aycrmadan mı

rıldandı: 

- Garip şeyi .. İki at... Ve kimse 
bunları beklemiyor.. Cidden garip 1 !. 

Ve sarhoşluk dumanları içinde büs -
bütün zayıflayan zayıf beyninde, neti
ce itibariyle hiç te fevkalade o!mıyan 

bu iki atı görmesi hadisesi, esrarengiz 
ve mühim bir hadise şeklini alıyor, onu 
olduğu yerde hayretler içinde bırakı -
yordu ve Noe faltaşı gibi açılmış göz. 
teriyle bu atlara mütemadiyen bakıp 

derin derin düşünüyor gibiydi Ha.ki -
katteyse hiç bir şey düşünmüyordu, 

Ve ayyaş saatlerce yerinlde kalarak, 
uyumayı aklından geçirmeden, heyecan 
içinde bir şeyler bekliyoı: ve arasıra 

mırıldanıyordu: 

- Cidden garip şey! .• 
Bu araılık hava kararıyor ve Noe bu

nun farkına varmadan, hep ayni israr
la, iki hayvana bakıyordu. 

Birdenbire ürperdi. 
Sade kıyafetli bir adam, büyük bir 

ihtiyatla atlara yaklaşmış, onlan ağaç
tan çözmüş ve gemlerinden tutarak, 
gürültü yapmamaları için gayet tedbir 
li hareket ederek, sürüklemeğe başla • 
mıştı. 

Noe, sarhoşluğuna rağmen ayılmıı 

gibi, bir hamlede yerinden fırladı ve, 
daha büyük bir tecessüsle, atları takibe 
koyuldu. 

Adam, ormanın nihayet bulduğu 
yerde atlarını yeniden bir ağaca bağ
ladı, gizlendiği yerden çıktr, nazarı dik
kati celbetmemek için iki büklüm va• 
ziyette ilerledi ve burnu havada oldu
ğu halde, semalarda, şayanı dikkat bir 
şeyler seyretmeğe başladı. 

Tecessüsü so:ı ha!ddini bulan Noe, 
hiç tereddüt göstermeden, onu uzaktan 
takip etti ve kendi kendine: 

- Olur şey değil! .• Bu adamın hır· 
sız clmadığı besbelli, çünkü atlan bıra
kıyor .. Şu halde ne oluyor? Bu adanı 
kimdir?. Havaya ne diye böyle bakı

yor?. Halbuki ben şayanı ldikkat bir şe}' 
görmüyorum. 

Filhakika, Noe, büyük bir dikk~e 
havaya bakıyordu; fakat etrafı karanlık 
bastığı için hiç bir şey görmüyor. sade
ce, ötede, uzakta şatonun damı Uze
rinde, büyük ve beyaz kanada benzer 
bir şeyin hareket ettiğini ve oynadığı
nı farkediyor ve mırıldanıyordu: 

- Bu kadar büyük bir ıdikkatle bakU
ğı şeyin bu yelken olduğunu hiç te zatı• 
netmiyorum .. Bu yelkende şayanı ha~ 
ret bir şey yok .. Yahut ta ben görenıı• 
yorum ..• Ah!. Ah! Bu ne? Aman! ?le 


