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Büyük Millet Meclisinde Hatay meselesinin akisleri 

G=D©\ırü~üy~ V~lkü0ünıri1ü~ 
Vaziyetin vahameti 

©Iüy©ır lkü 
işikirdır 

a 
a 

. f":j 
'4 

Dün Biiyü7~ Millet meclisinae Hatay rlo7ayısiyle bm1anatta bulunan mcbuslarınuiilcm bazılan: 
Hikmet Bayıır, -Yıı.suf Kemal, Hasan Reşi.<l, Yusuf Ziya, Rasih Kaplan, Seniha llıza1, Bcrç Tilrkcr, Cavid Oral ve Rıl§cni Yar1..'1n. •• 

Mebuslarımız Millet kürsüsüna'en haykırdılar: 
Bütün Dünyanın selameti için bile olsa 

Zillet ifade eden sulhculuğa 
asla taraftar değiliz 

wawuwuuuuıuuuuuacuuwuu .... ====-·ı 
1 . elçimiz Paris 

Fransız Hariciye nazırile 

tekrar göfüştü 
Bonenin, eylülde tayyare ile 
Ankaraya geleceği bildiriliyor 
Paris, 27 (A.A.) - Fransız Havaıs 

ajansr bildiriyor: 
Hariciye nazın Bonnet Türkiye bü

yUk elçisi Suad Davazı kabul etmi~ ve 
bu görüşmede İskenderun sancağı me
ıeleıi mevzuu bahsolmuştur. 

Fransız HariCiye Nazırıoın 
ziyareti 
Paris, 27 (A.A.) - Fransız diplcma. 

tik mahfilinde söylendiğine göre, Ha

riciye Nazın Bonnet, eylül ayı zarfında 

Amerikayı ziyaret edecektir. 

Ajans Ekenomik Finansier bildiri -

yor: 

"Bonnet, önümüzdeki eylülde tayya

re ile doğrudan doğruya Ankaraya gi

deceğini bildirmiJtir.,, 

Asri mezarllk meselesi 
•• 

Muhiddin Ustündağ 
karara itiraz edecek 

Devlet şurasonun haklarında 
lüzumu mutrnakeme karaıro 

veır<dlDkDeırn arasında 
başka lkftmDeır var'? 

_.- Yazısı 3 üncüde 

~ 

Rlyaıetlcombur yatı yakında geliyor 
.... Yuw ıı incide • 

Bllyllk Millet Meclisinin dllnkll mllzakerelel'lnde 

IFır~lfil~§\Vel karşo 
tc§ltlb>ülk e©IüOnti1<eSü 
ü~t~lfilüD~lfil t~©Ilb>üırDe 
Fransa ile aramızda mevcut taahhiltlerln feshi, Osmanlı 

borçlarından Fransızlara alt kısımların ödenmemesi, 
Tllrklyedeki Fransız mekteplerini kapatmak .. • 

Ankara, 28 (Hususi) - Büyük Mil- leyana millet vekillerinin tercüman ol- aldı. Yusuf Kemaıl ezcümle dedi ki: 
let Meclisinde dun Hariciye Vekaleti malarına bir vesile teşkil etmiştir. "- Hatayda neler cluyor? Gazete-
bütçesinin müzakeresi, Hatay.da ecre- Haıriciye bütçesinin heyeti umumiye. lerde okuduklarımıza, kluyduklannuza, 
yan eden hadiseler dolayısiyle memle. si üzerinde açılan müzakere üç saatten hükumetten sorduğumuz: ıualler üze-
ket cfkarıumumiyesinde hasıl olan ga- fazla süren ve yirmiden fazla hatibin rine aldığımız cevaplara &öre Hat.ayda 

IBeıro n ını <dl e 
Bugünkü 

harp 
nıeclisi 

Hltler askeri bir 
konferansı i<:tlmaa 

çağırdı 
Fransızca "/ stanbuln gazetesi bu. 

günk-ü. sayısında §tt telgrafı 1ıC§Tcdi· 

yor: 
Berlin, 27 - Yarın (bugün) Alman 

ordusu Başkumandanı M. Hitıerin re
isliği altında Almanyanın kara, hava 
ve deniz kuvvetleıi kumandanları bir 
konferans aktedeceklerdir. Bu konf c-

~ J..>cvarnı 11 incide 

söz aldığı 'geniş ve çok heyecanlı bir çok feci hadiseler cereyan ediyor. Tür. 
celse olmuştur. küm diyenlere eza ediliyor. Hatayda 

Yusut Kemalin sözleri kültür yerleri, Halkevleri basılıyor. Ha-
tık olarak eski adliye vekili Sinop sılı Hatayda Türklüğe haliwet ediliyor. 

meb'usu Yusuf Kemal Tengirşenk 6Öz _.- Devamı • UncUde 

1938 bütçesi dün 
Mecliste ittifakla 

kabul edildi 
Ankara, 28 (Hususi) - Büyük Mil. 

let Meclisinin dünkü celsesinde 1938 
bütçesinin müzakeresi bitirilmiştir. 

Dünkü celso:le iktısat, Hariciye ve Zi
raat Vekaletlerinin bütçeleri müzakere 
ve kabul edilmiştir. Müteakiben varidat 

bütçesinin fasılları ve onu takiben de 
müvazenei umumiye kanununun madde

leri okunarak tasvip edilmiştir. 
1938 bütçesi heyeti umumiycıinin 

mevcut 342 reyin ittifakiyle kabul edil
_.- Devamı 11 incide 

TlYıırkDye a Oln'lgBO'ttere maOii anOaşmaso nmzanandı 

Harp genıisi ve 
alacağı mühimmat 

Türkiye ile lngiltere arasındaki münakalatı temi 
için müşterek bir gemi kumpanyası kurulacak 
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lç Bakanın 
son nutku 

münasebetile 
Yazan : Nizamettin Nazif 

"Bu mcnılckotte her türlü 8eyyia
tına rağmen tel' bir çe§me yaptı. 
ran adam asırlaroa yad.olundu . 
Şükrü Kaya..,, . 

Evet. Bu memlekette tek bir çeşme 
yaptıran adamı bu halk asularca ya
detmiştir. Asla nank5r olmıyan, kadir 
§inulığı en astı ananesi olan bu ahlk, 
bir yudum "su" yun hakkını elli yıl, 
yüz yıl, beş yüz yıl, minnet yüklene. 
rek ödemiştir. · 

Hem kimlere kar§ı? Kendisini yıl • 
larca soyun soğana ,çevirmit olanlara 
karşı. Hatıraları her türlil "seyyiıı.t,, 
ile yoğurulmuş olanlara karşı. Hatta 
sarayların celHl.dlarına, hatta dumanlı 
dağların haydudlarına karşı • 

Kuttaıtariklere karşı bile. 
l§te ikfncJ Abdülhamid. Kızil sultan. 

Cilmhuriyetin anavata.nda tevarüs et. 
tiği blltiln harabeler, onun 33 yıl süren 
saltanatının eseri olduğu halde ve bu. 
nu bugUn bu memlekette ayakta du
ran bütün nesiJJer, dedeler, babalar, 
evlMlar ve torunlar açıkça bildikleri 
halde, koskoca 1stanbulun ötesine lx 
risine serpilmiş sekiz on Hıı.midiye 
çeşmesi, zaman zaman, admm hayırla 
yadedilmesine fırsat ve imkan ver. 
mekt.e değil midlr? 

tif.e D\riDol Abd\.\lhllm\d. Deği§en 
htrb 'fenntnın gafili, değişen ııilahlıı • 
nn gafili, değişen dilnyanın gafili bir 
ahmak olduğu halde; pintiliği yüzün
den. para biriktirme hırsı yüzünden 

zahire spekUlbyonlarına girişip !stan. 
bulu On beşinci Lui devrinin Parisine 
döndUrdilğil halde, halka f eliketli 
yıllar yaşattığı halde, bil'ibiri ardı sı. 
ra; kaybettiği harblerle memlekete 
berbad bir çorab ördilğü halde, açtır. 
dığı bir imaret (1) ve kurduğu birse
bil (2) adını nice zaman hayırla ya. 
dcttirmeye vesile olmadı mı? 

Ayasofyanm arka tarafındaki çeş. 
me UçüncU Ahmedln. filan yerdeki se. 
bil falan eli kanlı padişahm, bilmem 
neredeki ya.lak filfuı katil sadrazamm 
ve .hattA.· Atmeydanındakl mahud ga
ı1bc milstemlekeci Kayzer Vilbelmi, 
yıllarca, saf dil tabakalar indinde .. ya.. 
n evliya,, laştmnadı mı? 

Sayın vekilimiz ŞUkrU Kayanın hak. 
kı vardu: 

Bu memlekette tek bir çeşme yaptı. 
ran adam, bUtün seyyiatma rağmen 
yıllarca hayıda yadedilıniştir. 58 şeh
ri birden akar suya kavuşturduğu 
gUn, esıı.sen her Türkiln içtimai dini 
halini almı~ bulunan rejimimizin kalp. 
lerde artık, ne yüce, ne sağlam, ne .asr
sılmaz bir yeni perçin kazanmış ola
cağı düşünülsiln. 

Yirminci ıı.snn ortasında TUrkiye 
gibi ileri bir medeniyet dfynrmda, sı1 
işinin henüz bir mesele halinde, bir 
devlet planı halinde veya bir münaka. 
sa ve ihale merhalesinde bulunması 
hakikaten acı bir şeydir. Bu ne bizim. 
ne de medeniyet tarihimizin hatasıdır. 
Bu sadece son yar.mı asrın, devamlı 
bir surette Anadoluye. yağdırmış oldu. 
ğu feJakct dolusunun eseridir. 
Sayın bakanın 19 U de akar suya 

1 
ulaşacağını miljdele1iği 58 şehir ve 
kasahamızm 58 inde de ilk kurulduk
ları gündenberi su düşilnülmUş ve ge. I 
tirtilmişti. Türk, tnrihin her de\Tinde 
kasaba. kurarken suyu asla ihmal et-

c;lS'"' Deııamı 4 fınrfirle 
Nizamettin NAZiF 

(1) Yıkılm1ştır. Şimdiki dördimoü 
Va'lı."ıf Mtıın yfJrindeydi. 

(!) SancısarıJan 11.anı kô§esindcydi. 
Şcy1ıllllalt1m Hayr:i efendi kaldıraı. 
Zeyneb sultan oamii önüne k;,,.Jdurdu. 

Yumurtadan h.eqkeller 
qapılılJor 

Graham Dal adında bir sanatk~r. yumurtadan hiç hatır ve hayale ge1miyen bir §ekllde istifade etmenin kolayını bulmuştur. 
Yumurtanın üzerini boyıyarak ve ufak mukavva parçalarım yapıştırarak zarif boyah heykelcikler yapıyor. Dille ve düşesin 
heykellerinde ne kadar muvaffak olduğunu resimlerde görüyorsunuz. 

ŞlYfşnDg'ln nazıroarındaırn baıra 

Gizli dosyadan mühim 
bir kitap mı çıkaraca·k ? 

Gizli Alman polisleri, eski Avusturya Nazırını 
hala takip edigorlaı·mış I 

Eski A vuıturya başvekili nerede? 
Bir hab~re göre Şuşnig Laypziğe gö· 

tilrülmilş ve ura.da, yüksek mahkeme 
huzurunda muhakeme edilecektir. Ma
lum olduğ.u üzere, doktor Şuşnig, bel§
vekil Dolluı cinayetindeki tahkikatta. 
ııuçlu .gilı: ~r.ek mıahkemcye y~ekı. 
tedir. 

Alman propaganda nezareti ise bu 
haberi tekzip etmekte ve Şuşnigin Avua 
turyada bulunduğunu bildirmektedir. 
Diğer taraftan, Şcşnig kabine.şinde

ki nazırlar :ı.raSinda Avustı..ryadan k&ıç• 
mağa yegane muvaffak olan Gido Zer
natQnun Paris civ<ınnda o!cuğu haber 
verilmektedir. Zemato, Almanlar Vi
yanaya girerken, Şuşnigin &izli vesika
lan bulunan dosyayı ·Jarak, memleket· 
ten dışarı çıkmağa muvaffak olmuştu. 
Fakat, Avrupa memleketlerindeki Al· 
man gizli polis teşkilatı tuafından ta
kip edildiğini anlayınca, dosyayı başka 

NllZll" Cido Zernato 

bir arka.da~ına vermiı ve İngiliz hüku
metine yo!lamıştı. 

Ondan sonra Zernatonun ne olduğu 
mal!im değildi. BugUn, Paris civarında-

Bir kadın, sarhoş 
kocasını öldürdü 

.ÇftDe«2'Jeın çolkan O:<aı<dlon, kocaısono 
buOmall< ve öU~lYıırmelk tçDn Parrnsnn 
lblUıt:ltlıoıı mceyhaneuerDnD, barDaırıınıo 

tdlcDaışmoş 1 
Pariste yeni bir cinayet i~lenmi~. ko

casını bütün gece sokaklarda arayan bır 
kadın, nihayet onu, sabah saat altıda ta
banca ile öldürmüstür. 

Goldştayn ismindeki adam 40 yasJann
dadır ve bir tasfiye komisyonunda me
murdur. Gündüz işinde çahsır, fakat ge
celeri hiç evine girmez, sabaha kadar 
meyhanelerde, barlarda dolasırmıs.. 

Adamın. genç kansı kocasının bu ha· 
tinden ıikayetçidir. Fakat kendisini ıslah 
kabil olmamı~tr. Kadın, nihayet bir ge
ce son· derece hiddetleniyor ve kocasını 
bulmak için, Parisin bütün meyhaneleri
ni, barlarını altüst ediyor. 

Önüne gelene meyhane ve barların bu· 
lundul:ru yerleri soran kadın, bunların 
hepsine giril? çıkıyor, fakat kocasını hiç 
birinde bulamıyor. 

Goldştayn kansı eve döndüğü zaman, 
saat iki 'olınustı.ır. "Acaba kocam eve 
geldi mi? .. dO~ünccsi ile içeri giren kadın 
kocasını orada da bulamıyor. 

Fakat hiddeti geçmi~ değildir: Gene 

bütün öfkesi üzerinde, kocasmı bekleme
ye başlıyor .. 

Adam e\'e sabahın dördünde geliyor. 
Ayakta duramıyacak kadar sarhoştur. 

Karısı derhal kavgaya başlıyor ve arala
rında döğüş oluyor. 

Bulunduktan evin diğer katlarında o
turanlann anlattığına göre, kan koca 
arasındaki bu son kavga çok şiddetli ol
muş, hattA adam kadını sopa ile döğmüş
tUr. 

Bundan sonra kadının sesi kesilmi~ .. 
Fakat, biraz sonra, birdenbire bir taban· 
ca patlıyor ve arkasından bir çığlık işiti
li> or. Ondan sonra gene bir süktlt.. 

Tabanca sesi üzerine koşanlar kapıyı 

çalıyorlar. EwelA açan olmuyor. Kapı
dakilerin ve polisin ısrarı üzerine. katil 
kadın nihayet, hıçkırıklar içinde kapıyı 
açıyor ve cin:ıyetini itiraf ediyor: 

- Kocam beni döğü> ordu. Tabancayı 
aldım, kendisini vurdum, diyor. 
Goldştaynı yerde yüzükoyun yatar bu

luyorlar. Adam göğsünden yediği bir kur 

ki bir köyde bulunduğu bil.diriliyor. Ay
ni habere göre,Alman gizli polisleri eski 
Avusturya nazırını yine takıp etmekte
dir. Fakat Fransız pol:slcri Zernatoyu 
muhafaza altında bulunduruyorlar, ' 

Zcrnato> Faris civarındaki bu :CByde 

gizli ~osyadaki ve~i.Kalan kullanarak.ı 
mühim bir kitap yazmaktadır. Eski"na.

zrr vesikaları, İngiliz hük!imetine gön· 
derdikten sonra bir Amerl'kan kfüüp-

hanesine satmıştır. Dosya, bugUn Lon
dradan Amerikaya gönderilmiş bulunu

yor. Zernato da, vesikaları 1..onilraya 
göndermeden evvel aldığı kopyaları Ü· 

zerinde çalışarak kitabını hazırlama:...·::
dır. 

K.itabda, A vush:ryamn Almany:ıya il· 
hakın.dan evvelki günlerde geçen hadi

seler bütün tafsi!Atile \le ~imdiye ka

dar meçhul kalan vesikalarla anlatıla
rakttr. 

Katil kadın 

~nla ağır yaralıdır. Derhal hastaneye 

kaldırıyorlar, fakat yolda ölilyor. 

Kadın işlediği kabahatten pişmandır. 
A~laya ağlaya şunları anlatıyor: 

- Beni severdi .. Ben de onu severdim .. 
Benimle evlenf!1ek için kansinr boşamış
tı.. Bir müddet çok mesut yaşadık. Bir 

çocuğumuz oldu. Fakat on sekiz aylık· 
ken ö!dü. 

"Kocam sonralan beni aldatmağa ve 
ıçmeye ba~adt. Mütemadiyen beni döf\1-
yorclu. Balan yüıümün haline! Son dö-

~üşti!ğüm esnada e\'de.'1 ÇI}<ıp gitmek f. 
çin çoraplanmı almak üzere dolabı aç-

tnn. O sırada gözüme tabanca ill~i. Dolu 
idi. Hemen aldım, ateş ettim .. Öfke f. 
çinde ne yaptığımı bilmiyordum ... ., 

KUHUN 

Modern Sanatoryom 

K IZILAY tarafından memlekelimi:de 
modern bir ıanaloruom 11apılacağı 

malılmdur. Asını Uı, bu me11:u etrafında 

ua:dını bir yazıda. Kmlauca uapılacak 
ıanatoruomun ıahilden en a,a/Jı qirml ki· 
lometre içeride Pi ıtmal rü:gcfrlarına kar. 
ır kapqlı bir meokldt1 kurulması ld:ımgel

' dl!Jini, lyodlu deniz havaıınrn akciğer ve· 
nmlllerlne 1111 gelml11ece4lnl söylüyor, ve 
şöylı devam edi11or: 

'TOrklyede sanatoryom ihUyacı o kadar. 
şiddetlidır ki öyle bir iki aanatoryom te
sisi do kiri gelemez. Memlekelln her tara
!ında mütenddıt sanoloryomlar tesisi de 
moddt vesait noktasından imklnsııdır. o. 
nun için yapılacak modern ganntoryom f. 
it: vereme karşı mQcadele için kurulmuş 
dlAer mCiesscseJerden azaml istifade çnre
slnl bulmak IAzımdır. Fikrimizce bu çare 
tesis edilecek verem sanatoryomunu yal. 
nıı hasta tedavisine mahsus bir müessese 
sibl delil, Yerem hastahiının tedul usul
lerini halka en doiru Ye en basit feldlde 
öAretm~Ae mahsus bir mektep gibi kullan
nıakhr. Verem tedavisine muhtaç olanla. 
nn mfiraeanUan halinde aanatoryom ted:ı
visl Dil demek olduğunu kendilerine h;ce 
anlııtmaktır • .Bundan başka zaman zaman 
memleketin muhtelif yerlerinden sanolor
yom muhitine tetkik seyahati suretlle RC· 
lecck halk knfllelerini bu hususta ayıiın· 
intmııktrr. HfHAsa verem hutahifının tedo
vl kohul etmez hlr afet olduğu hnkkındn 

ötccle11herl hnlk tabakası arasına Rfrmlş 

ve yerleşmiş olan yanlış fikir ve kanııoU 
modern s:ınatoryomda yaınlnC".ak propı:ı. 
samla vosı lo~ile ortadan knldırmnk!ır.,, 

YENi SARAff 

Bilmece 

ıSTANBUL valf ve beledfye reisi 
hakkrrıda verilen "lü:umu muha· 

keme,. kararr irin Yeni Sabah arkada~mı= 
diyor ki: 

''Vali Muhiddin Osllindnğ, So)·adı ka· 
dar ağır bir zen altındadır. Asri mezarlık 
lşindo dnhUlye mOfe'ttiş·Jerinin verdikleri 
rap~ ilzertne ~urayı Devlet OstnndalJı 
1'.Drk mnhke.mellerine n cumhuri~üQ o. 
daletine havalc'

1

edi~·or. . . 
' 

lclnde Abdillhak HAmft gibi şerefli Tütk 
edipleri ve güzideleri yatan bir meznrlı#ın 
alım satım işinde "yolsuıluk,,dan, "dosta
ne mllnnsebetler,. den mnınun olarak mııh 
keme huzuruna sevkedllmek çok acı bir 
şeydir. Ostnnda~ masum mudur? Bu şüp
henin altından nasıl kalkocal.;ır? Bugilne 
kadar, haklı veya hak•u olarak aleyhine 
snvrulnn tenkldlerden, lsnatJnrdnn ve uı. 
rn7.lardan onu kurtarıın talii gene kendisi· 
ne yar ve yaver olacı:k mıdır7 

Ptfııhnkcme ncllrelcnmeden evvel :rarn
lobilccek bOtün tahminler abeııttlr. Bu
günlük, Muhicldln Üstünda~ın başı, bir is· 
tirh:ım fşnretlnin kıskacı lçlncfe, bir mu-
nnımo hc,·kl'li rıibl duruyor. Ru bilmeceyi 
nncak Tfirk rıdllyesf h111Jcdecektlr. Daha 
en·el herhan"I bir fddfaya inanmakta a. 
cele ctmlyeceğlz.,. 

' 
TAN -

Dünyada borçsuz 
memleket yoktur 

M ZEKERiYA, bllfllln dünuada borrıu:. 
• millet olnıadı4ını 16ylll11or ve belli 

başlı clevtellerln dahill ve harici borı·tarı
nı kaydediyor. Bil lilileden de antıuoruı 
ki, dünuada en aı borca olan memleket 
Türkiyedir. 

Muharrir, şöyle dly<ır: 
"Demek ki bOrçtan korkulmaz. Su şart

la ki borç alınan para isllhsalde kullanıl
sın, ml!yve versin ve faizini ödedikten son 
ra menılekete de kAr bıraksın. 

Blldkls kredisini iyi kullanarak mem· 
lekelle iş hacmini genişletmek, yapılması 
JJ\zımgclcn sınat mües"eselcd biran evvel 
lmnn:ık, memleketin lktl~adt kalkınmı:ıııtını 
ıilralleşllrmek bir mllıt •azlfedlr. 

Bu bakımdan Londra Cilyslnln TOrkl
yeye açtılı 100 milyon liralık kredinlll 
bilyUk kıymet ve eheınmb•ell vardır. 

Bir defa Londra Cftyslnln bize kapılı· 
rını açması TOrkh·enin iktisadi lnkifafını 
ve rpoıt kuvvetini kabul ettiğini cihana I· 
ltın etme~! demektJr. Bu hareket Türklye
nin beynelmilel malt lliliannı arttıran en 
mühim bAdisedlr. 

Cumhuriyet bQkt\meti bu krediyi, padl· 
şahlar devrinde olduğu gibi sefahate, ya• 
hut Meşrutiyet devrinde olduAu gibi me
mur maa~arını ~demlye delll, dotrudan 
doıtruya memleketin fnklphna, mOstahıll 
sahalara ve verimli f$1ere hasredecelıtfr. 
Bu da Türkiye için ikinci bir kazançtır. 
Ci\nkQ lnklfaf ıftnıt kazanacak •e Törlıl· 
ye biran enet kalkınma JmkAnına mollk 
oltıC'aktır.,. 
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dlavata daie 
Şemsiye 

K IŞIN yerler buz tutunca • iman 
hali but • bizim k!e ayalımu 

kayar, diltebiliriz. Kimbilir kaç defa da 
dUfmütilzdilr, canımız acmuıtır. Fakat 
bunun can acıtacak, batti inaanm bir 
tarafım Jmıp eakatlıyacak bir teY oldu· 
tunu bilmemiae raimen yine birinin 
dilttilğilnil cZSrdUk mil, İWeriz. Yum 
da, herhanp bir mevsimin kuru bir 
gilniinde de -raiı kayıp ıdllfen olabilir. 
o zaman cillmeyiz, hattı tel!t ettiği
miz, kaldmnaia, bal hatır 10rmaia koı. 
tuğum~ olur. Buzda kayıp yuvar
lanan adama daıyanılmu cWUnilr .. 
Rüzılrh havada ppkayı muhafaza 

etmek ne sor ıeydir t Oyle bir ıllnde, 
mncll Beyazıt meydanından elbette 
geçtiiiniz olmuıtur. Şüphesiz elinb 
sımaıkı ppkamzda idi. Bu tedbir k&fi 
ıeUt mi? Çocukluğunuzda çember ar
kasından Jcottuğumu gibi saçh ukalh 
yapnuda da ppkamz arkasmdan kot
tutunuz olmadı mı? Hani durur, durur 
da tam yakaladıpn sandıimız n. 
mant4 yine kaçıverir ... Fakat bizim ba
pmızdan da ıeçtiğini unutarak, 10kaık
ta ppkasmr uçuran adama cWeriz. 
Ne yapalım? Dilnya bayle kurulmuf. .. 

Yu 1Un1erinln herkesi gilldilren a· 
damı da elinde kwa bir ıemsiye tap. 
yandır. Kara temsiye dedim, rUnete 
kup kullanılan beyu temaiye hatıra 

gelmesin diye. Hani tayle koca ciS
bekli, bir ellerinde yüzlerini kuruladık
ları çarpf kadar mendil, bir ellerinde 
de açıp omuzlarma dayaiclıklan beyaz 
ıemsiye, pufbya puflıya giden adamlar 
vardır? Onlara rUlmeylz, olsa olsa 
tebessilmJe bak.aru:. Allntlıyan, gıpta 

eden; .. Oh 1 ne iyi etmipin t,, diyen bir 
tebeuUm. •. Fakat elinde, yapıura kar
tı tutulan kara ıemsiye vana hali ya. 
mandır. O zaman cna tebeuilm edil
mez; ''Hele enayiye bak r,, der pbl 
cWOnUr. Zanlh adam, h•Jfnln tuhaftı· 
imm kendi de farkındadır. İçinden: 
"Ya yer yanlA da yerin dibine geçeyim, 
,.ımt göklerden yaimur bopnam t,, 
a1,.11aa eder. tmklnr mı vw? Yer ,a· 
rılmadıiz ılbl 18kten, belld bir UCU'( 

ıSrihıen bulut da kaybolur, ıilnet par. 
lachkça parlar, yaktıkça yakar. Şemsi· 
yeyi atmak da kabil değildir: o 'da kol· 
da aiırlaıtıkça ağırlqır. 

Bu bal benim çok bqıma gelir; ken
di kendime de cfilmeğe çabprım. .. Pa. 
kat yine de sabahleyin havayı biraz ka· 
palı görilnee, ıemsiyemi almaktan vaz. 
ıeçemem. Ne yapaıyım? Sınıklam ıslan
matı g8ze alamıyorum. 

Şemsiye ile cWUnç olmak korkusu 
bazı kimselerde o kadar ilerlemiıtir ki 
bazı kimseler sonbahar, kıt 'lilnlerinde 
bile ıemsiye tapmak istemezler. Hele 
cençler ona hiç ihtiyaç cBrmUyor. Ben. 
ce babısdırlar: İman, rahat için fcad 
edilmit hiç bir vaaıu&n bçmmam.alı· 
dır. Yapıma kartı da fimdilik ıemsiye
den bqka çare yok .. Var, su geçmez 
kuımtt•dan elbise ve ppb pymek. 
O da bahar rUnlerinde, yu rUnlerinde 
!emsiyeden de daha çeJı:ilmez bir ıey t ... 

NunaDah ATAe 

General Mariç 
memleketine 

döndü 
Dost ve mDttellk 

Devlet Nazırı 
hararetle uğurlandı 

Yuıostayya harbiye ve bahriye nan· 
il ıeneraı MLiç diln akpm 20.30 ... 
koıı't'anaiyonele ballanan hususi bir va 
IOııJa Belırada hareket etmfttir. 
Yuıosıav va Türk ~yraklarile do

tıatııaq o1an Sirkeci ıannda mUU ma
~ .. vekili general Kb:m ÖAlp, Ge::1 kurmay ildnd baı~anı orıeneral 

llrn Gtlndilz, İstanbul vali ve belediye 
l'eiü, İstanbul komutam, donanma ko
lllutanı, YueosJavya jeneral konsolosu, 
~· konaolosbane erk&m. müttefik dev
et llazıruıı uturJamıılardır. 
lılızıb, YueosJavya ve Tilrk mitil 

~nı çallmf, l!ketl kıta ihtiram 
---.ıu Y&Pllllftlr, 
fi ~ dolduran halk. dolt misa-
1:~ uturı.nıpnda hararetli tenhUr-i: buıunmupardu. 
~~ Marlçe milteaddid buketler 

.-·--ıtir. 

Mektep181in tatil devreri geldi. Dersı er 'kuildi 116 imtihanlar 'bafladı. lıkohllann miniminilmi, ba§larında öğretııı.eıı leriyltB, 1-ırlanı çskıyor, kem güzel 
havalardrrır istifade ediyor, hem de t cıfbikat 11apıyorlar. Resimlerde, Y~ y ilko1ml talebelerini ve öğretmenl.erint bir '1crt geaatiainde glhilyorautlU. 

(,.--$~,E~IH_l _IR_D_E -v E-M-1 E-IMl_L_E_K_E l_T_E_)· 1~:':!=.e 
TOrkOlerı. 

Asri mezarhk meselesi } 

Muhiddin Üstündağ 
karara itiraz edecek 

Cç aylık 
maaşlar 

Emlalk baokası alil
k adarlara bir 

kolaylık gUslerlyor 
Devlet şurasının haklarında MUtckaitlerle dul ve yetimlerin Jı:ıa. 

IQzumu muhakeme kararı ~::~,.::t1;:~::m:~~1: 
V8rdlklerl 8r8Slnd8 pil baflıyac:ak olan Uç aylıklar hak· 
ba•ka klmler V8r? lnnclabertürlUtertibatıalııutvebude-

"fl' fa maı aahipleri için bUyUk kolaylığı 
Zincirlikuyudald asrt mezarlık yilzün- le vali ve belediye reisi Muhiddin Ostün- mucip olacak yeni bir usulün tatbikine 

den vali ve belediye reisi Muhiddin 'O&- dai. eski belediye reis muavini Hamit. giritmiıtir. 
tündai hakkında Ştlrayı Devletçe lüıu- belediye mezarlıklar müdürü Süleyman. EmWt bankasından maaı alan üç ay
mu muhakeme karan verildiğini d8n eski istimlak pazarlık komisyonu azasın- Jık muı sahiplerinin bu ınutı alabil. 
1UIDl1tık. dan berhayat bulunan HulQsi ve Yusuf meleri için mut cUzdanlamu maq sa· 

Zincirlikuyuda asrf bir mezarlık tesisi Ziya., o r.amanld daimi encümenin §imdi mamndan evvel malmildürlüklerine vise 
Sehir meclilince bundan be§ sene evvel mebus bulunan, Nakiye, Cevdet Kerim. ettirmeleri icap etmektedir. Mut A· 

kararlattınlmıt ve milnaSip &aha aran- ve Mehmet Ali YQıilkerden maada olan hlplerlnln mühim bir kısmı çok eski 
mak Oıere faaliyete geçilmjfti. O zaman azası Avni, Suphi, İhsan Namık, Serafet- lkametgthlan dolayısiyle fehrin usaJı: 
emltld milliyeye ait bir arsanın satm tin ve Mehmet Ali Gökçe haJdannda uı. semtlenme kayıtlı bulundukları halde 
alınması mevzuubahs olmuş, emlaki mil- zumu muhakeme talebinde bulunmuşlar. kendileri batka yerlerde oturmaktadır
liye idaresi, arsanın beher dönümü için dır. Ewak Dahiliye vekfiletinde tetkike- lar .. Bu yüzden az bir mut alan ve he-
80 lira istemif, mesele Vekiller heyetine dilidcen vekllet hukuk müpvirlili, mü- men hepsi ihtiyar ve maıaı baluaın 

levkedilmit ve neticede 85 lira tızeririden fettiilerin bu talebinde isabet bulunma- maaı ahiplerlntn uzun seyahatler yap. 
anlaplm11tır. dıiı ve arsanın satm a1mma muamelesi· malan, bir çok masraf ibtiyw etmeleri 

Ancak, emlaki milliye idaresi, 93 mu- nin kanuna uygun ol<fulu mütaleamu i- icap etmektedir. 
hacirleri tarafından ip olunan ve üze- leriye sürmüş ve böylece evrak ŞOrayı BUtiln bunları nazarı dikkate alan 
rine barakalar yapılan arsadan "füzuli devlete gönderilmi~. EmWr Banbaı, maq sahiplerine bir ko 
şagilleri,. çıkaramamış, ve bu sahayı be- Şlirayı devlet millkiye dairesi de ili layhk olmak üzere yeni bir tecrübeye 
tediyeye bir türlil teslim edememiştir • incelemlı ve müfettişlerin lüzumu muha- ciritınittir. tık defa olarak bu maaıta 

Bu sırada E§ref Dikoğlu admda biri keme hakkındaki talebini reddederek a- ıehrin uzak semtlerinde bulunan Ada· 
belediyeye müracaat ederek, o bavalide lAkadarlarm hepsi hakkında meni muha- lar, Sanyer ve Kartal malmUdilrlWde
mezarlık tesisine müsait arazisi bulundu- keme karan vermiştir. Bu karar usulen, rinde kayıtlı bulunan maaı esbabının 
tunu. ehven fiyatla satabileceğini bildir- Ştlrayı devlet heyeti umumiyesine sevke- vizeleri B1nka tarafıman yaptınlmıf • 
miştir. dilmiş ve heyeti wnumiye mülkiye daire- tır. Bu mıntakalarda kayıth bulun111 

Bunun üzerine bir istimlAk pazarlık ıinin meni muhakeme kararını be§ mu- maq sahipleri aynca malmUdilrlUlil
komis:~;onu kurulmU§, mal sahibile pazar balif reye ka.111 altı reyle reddetmittir. ne müracaat etmeden doğruca bankaya 
lık edilmie, beher dönüm için 73 lira Bu vaziyete göre Ştlrayı devletin bu ka- pdeceklerdir. 
olarak uyuşulmu§tur, Şehir meclisi, dai- ran alAkadarlara teblil edilerek milda· Bankaca evvelce olduğu gibi bu de. 
mi encilmeninin tasvibinden sonra, 554 faalan alınacaktxr. Allkahlann müdafaa fada ayın birinci ve ikinci cUnleri yaJ. 
dönOmden ibaret arsanın beher dönümü- ve itirazlarının tetkikinden sonra ŞQrayı nr. malQJlere maaı verecektir. 
nün 73 liradan alınmasını kararlaıtır- devlet wnumt heyetinin verec;ıeli karara Diler malmildürlUJı:leri pazartesi 
mı§tır. göre icap ederse mesele temyiz mahkeme. gUnU vinye baıbyac:aklardır. 

Nihayet bundan bir müddet evvel orta- sine intikal edecıek ve muhakeme orada o 

ya ban iddialar atılmıştır. Buna göre, ~:;~i~ göre Devlet ŞQrasmın iflas eden 
arazisini satmak üzere belediyeye müra· karan allkadarlara teblil edilmi~. Mu 
caat eden E§ref Dikollu, vaktile müfettif hiddin Ustnndalm karara itiraz edec.eli Sigortalar 
olarak belediye hizmetinde çalŞDll bir 
zattır. Belediyenin Zincirlikuyu civarın· söylenmektedir. Yeniden yDzde 
da mezarlık yapacaiı karannı - karar e·r yorgan t 1 l 1 k herbangt bir speküllsyonu önlemek için 1 evz a yapı aca 
ıiıli tutulması lblmgelirken - öğrenıni§ h S \ 
ve Ba9dırmalı llkabile maruf bir Rumla 1 r iZi 
birlikte 28 dönümü elli§tt ve mütebakisi 
30 ıar liradan olmak üzere 450 dönüm 
arazi satm almıştır. 

Bu yolda yapılan neşriyat ve ihbar
lar ilerine, birkaç ay önce otobüs ~ 
lesi etrafında tahkikata memur edilen 
mOlkiye müfettieleri, 934 yılma ait asri 
mparlık arsasmın satın almış keyfiyeti· 
le meegu1 olmuşlardır. 

Müfettiflerin dahiliye vekAletine ver
dikleri feılekelerinde Eşrefin arsasının 
pahalı almclılı. kendisinin himaye edi
lerek teneffüilne yardım edildiği beyani· 

Vedi ay hapse 
mabkftm oldu 

Şehremini civcırmda ismetin evine ci
rerek on bet lira kıymetindeki yorpm 
çalmaktan suçlu altı hımzhktan aabı
kaJı Ane Gür hakkında Fatih sulh ceza 
mahkemesinde CZirillen muhakemesi IO. 

nunda suçlunun tevkifine ve yedi 91 
hapsine karar verilmlttir. 

Tonton amca 
ve karga 

936 senesinde Avuaturyaiald merke. 
dnin tantanw bir rezalet halinde iflba 
sUrilklenmesinden sonra tasfiyesine 
batlanan Fanib da Viyen aigorta flr. 
keti tstanbul merkezinin taıfiye mua· 
melitı için evvelce tayin edilmft olan 
lld seneliJı: milddet bitmiıtlr. İkinci Ti
caret mahkemesi müddetin bitmesine 
rafmen tasfiyenin henUz neticelenme
dllint nuan dikkate alarak tasfiye 
mOddetinl altı ay ldaba usatmqtır. 

Mahkeme tasfiye heyetinin hesapla· 
mu tetldk neticesinde bundan evvel ya· 
pılan yUzde yirmi bet tevdata illveten 
alac:aJı:lılara yüzde on daha tev.datta bu 

Birkaç gece evvel Kes'ud Cemilin 
Fatih Halkevl adma bazırladıfı nefis 
bir "Tarlbl TUrk mwılkJsi Koro konae
rl,, bir Rumeli halk tllrkUstt ile bitti. 

Kaplan postlu. birer kant mahmuz. 
lu, tekne kaJkaııh, gömgök demire bo. 
ğulmUf, koltuklan atmdan kara kut 
lwıadlan ballı Rumeli gazilerinin 
atklarmdan ve gazala.rmdan hatm. 
olan nağmeleri inlerken, Mes'ut Cemi
lin güzel ve geııio a1nmı kahraman ve 
eanatklr ecdadnnızm ruhtan öpmtle
ttır. 

Ben de buraya Haber okuyuculan 
için Rumeli p.lrlerinln eski ve nefla 
bir iki eeerlni naklediyorum (1). Bu 
Hayretl'nhldir: 
Be bu Baımaıeridir btıflda rilaetldanlar 

olv.r; 
Bu nm gilfmıidiT mirgi hot eZ1Mln-

1ar olur; 
Altun üakli/lü. yalın yüw gazeı adki.. 

'Zer, 
8o1t.beti n2fen itler tem'i ,ebiatanlar 

olur. 
841ri adk"' aığayu,p ,.. U6 a4kilik td6r, 
Be bu. yerlerde ne hO§ 3eMJi hirdman. 

lor oıw. 
Şu Defile de FAJrne1l NazmlnJndlr: 

By pralt aı QQM, gadtıri ala ~ 
G6nıi ~ yskc:ıTllll bir ela al G Gllze'Z/ 
~ı gbellik ~dayama ktm 9'Jğl 

Clmtl, 

Ru gibi 9flğkır geçer, duTma.ı deyince 
7ta Gii.aeZI 

Şu parça da yine Numlnin bir baş
ka gU1.el tilrldir: 

oı 1d yanında bir yilzi giinü yok, 
Olur ol yfJzden imdi 7ler gUni1 yok! 

SevgU oduna dflfmemiftir hig, 
Yi1reğit1 "*" 1oi dilğiınil yok! 

Fatih halkeviııin 18.D&t kolu, geçen 
gece bizıe Tlirk saaııt tarihinin altın 
bir yaprafmı açtı. 

Rept Eknm KOÇU 
(1) Fuat K6prlUil; ı>Wanı Ti1T'kt6 

baMt. 

Amerlkada casusluk 
tahkikatı 

Nevyork; 28 (A. A.) - Vorld Tele
ıram gazetesinin bildirdiğine göre re
ce yarısı hareket etmni mukarrer ol.in 
Bremen iamindeJı:t Alman vapurunun 
iJı:t sabiti ile mürettebatından Ud Jı:fp A. 
merika müddeiumumisi Lamar Hardi ta 
rafından sahverilmemiflerdir. Bunlann 
bir casualuk meselesi dolayıaiyle ifadele 
ri alınacaktır. Mıliddeiumuminln iddia· 
una ıare, bu ild zabitten biri lobnta 
serviainde mukayyed olmwum ralmm. 
gemide aiyul bir vazife ile mükellef bu· 
lunmaktadır. 

İkinci zabit ise vapurun rad.Yo is
tasyonunu idare etmektedir. 

lunmap karar vermiıtir. Bu tevziata 
derhal blflanıcaJı:tır • 

F8nib da Viyen ve TUrkiye Millt 
Stıorta Şirketi sicortahlara bu iki ıtr
ketin ifll11 aırumda, h•lkımıım sicor
taya kartı allJı:a1annm tezelzUle uğra • 
mwm• için Tilrldye JılilU Reauilrans 
Şirketinin tavusutiyle mi1lt sicorta fir• 
ketleri tarafından aynen lievralnımqtı. 
Bunun lçln tasfiye heyeti tarafmdan ye. 
nlden yapılacak yilzde on tnzllltın lm
mı asamı da 1llilıt siıorta kumpanyala

rına "rilmlt olacaktır. 
Jl'anfb da Vlyennln TlrJı:fye mUmea

ıWiği muamele ve heuplarmm tNfiye
ll neticealnde umumi tenlatm yüzde 
65 kadar tutacalı tahmin edilmektedir, 
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Evkaf, Eyüp ve 
Topkapıda iki 

imaret aeıyor 
Üsküdar ve Lalelideki imaretler 

gibi buralarda da fakirlere 
yemek dağıtılacak 

Yakıflar İdaresi yeni sene bütçesin
de tahsisatı konulmuı olan çok mühim 
bir i§ için hazırlıklara ba§lamı§tır. 

Evkafa para, mülk ve irad olarak 
bırakılmı§ 'bir çok vakıflar arasında fa
kirlere yeyecek, içecek, yakacak gibi 

yaptıcı m" :!delerinin daimi veya zaman 
zaman tev.ıii için de yapılmıı bir çok
ları vardır. Zamanla bu vakıfların ihti
va ettiği para miktan, bugünkü rayiç 
ile kafi bir miktar ifade etmediğinden 
ve araya giren harp yıllariyle Evkaf bu 
neviden bir yok gelir kaynaklarını kay
bettiğinden eskiden mevcut olan imaret. 
ter kapablmı§tr. 

Bir kaç senedenberi hUmmalı bir fa
aliyet ve modem bir %ilıniyctle çalrp.ıı 
Vakıflar idaresi bu işi ele alımı ve ayn 
ayn bir işe yaramıyan bu neıviden va
kıflar gelirini birleıtirerek biri tlskildar· 
da diğeri UJelide iki imaret teaiı etmit-

ti. O civardaki fakirlere, tevzi ettili 
sıcak yemekle onlann yüzünü gWdürcn 
bu imaretlere timdi bi!i Eyilp, diğeri de 
de Topkapıda iki imaret daha illve e. 
dilmektedir. 

Bu iki imaret için Evkaf idaresi yer 
tedarik etmiştir. Fakirleri çok olan bu 
iki semtte de yakmdaı imaretler faah':.. 
yete geçecektir. 

. .. . .. :ılidr~ 
: • .. • ,. •• • • . ı" 

IÇERDE: 1 
• Orta tedrisat k:ıdrosunun bu sene tem. 

muıa kadar tamamlanması kararlaştırıl
mışlJr. öarelmenlerin yerlerjne gitmeleri 
mektepler açılıncaya kadar temin oluna· 
caktır. 

• Uzun yıllordanberi memleket irfan 
ve ilim heyatına büyük hbmetıeri olan 
Darilşşalnkayı muvaffaklyeUe yaştan Ttır~ 
okutma kurumu heyeti umumfyesi yann 
öaleden sonra saat 1' de Dırilnafaka mel,; 
tebfnde ynpılncnktır. 

• Halıcılar dün gümrük ba,mfidOrlQAU.. 
ne mllracaat ederek halı antrepolarındaki 
mua1.ı1elelerde kolaylık gösterilmesini iste-
mf§lerdir. · 

• Kırşehir fcl(ıketzedelerine verilmek 
Qzere İstanbul Alman mektebi talebesi a
ralarında 355,5 Jlra toplayarak Kızılaya 
vermişlerdir. 

• lnhisarlnr Jdaresi, avcılı~ı teşvik için, 
liarul fi:oı aUarını ucuzlntmayn karar ver
miştlr. 1 Hazirandan itibaren 500 gramlık 
birinci nc\'I bir kutu a\' bnrulu 110 kunışa 
satılacaktır. 

• Valide hanının yıkılmasına devam e
~flmektedlr. Hanın arkasındaki 29 bina 
t!a temmuza kadar fsUmlAk edilecektir. 

• :Maltepe ile SelAmfçeşme ve lstinye ile 
Bebek nrasındakl yolların asfalt olarak in
şasına birkaç süne kadar başlanacaktır. 

• Belediye tarafındnn kaldırılacak ceno. 
zclcr için Falih ve Kndıköyfindektıerden 

başka Bakırköy, Adalar ve diğer yerlerde 
(le "lstnsyonlar,. kurulacaktır. 

• Taksimde bir yeraltı garajı )'apılması· 
na karar verilmiştir. Belediye tarafından 
yaptırlncak olan bu snraja otobüs ve tak
siler cekilcccktlr. 

• Üç aylık maaşların verilmesine, hazi. 
randa başlanacaktır. Eminönü malmfidür
lllğilne tabi maaş sahipleri aylıklarını 
i:l.efterdarlığın ynnındaki eski emniyet dl· 
rektörlüğü bina!>ındakl şubeden alacaklar. 
für. 

• Musevi cemaatine ait olup geçen sene 
lnallyelfnf tatfJ eden Şişhanedeki Go!d
şmit mektebi binası maarife bırakılmıştır. 
Bunradn rcsml bir okul açılacaktır. 

• Taksi otomobillerinin bir renkte ol
maları hakkındaki karann kaldırılması 

mu\'afık görillmemlştir. 
• Denlzyollnrı tarafından Almanynda 

yaptırılan semilerlmizden ikincisi "Sus,, 
vapuru yakında limanımıza ı;etirilecektlr. 
:Vapuru teslim alacak heyet yakında Al. 
manyaya gidecektir. 

• Türk borcu tahvillerinin kuponlarına 
ait yüzde 7,5 lnrın tediyesine başlanmıştır. 

• Lise ve orta okulların kamp yerleri 
teshil edilmiştir. Kamplar bu sene de bir 
(!evrede yapılacaktır. Yalnız Galatasaray 
ve H:ıydarp:ışa liseleri muaf tutulmuştur. 

• Belediye hududu haricindeki kozala
rın da imarına knrar verHmiştir. Dilhnssa 
Yalova ile K:ırtal şehir plll.nma uygun bir 
şekilde imar cdlleceklir. 

• Jzmlr sergisinde elektrikle .. Yıldırlı 
sece,. lcm·iratı yapılacaktır. Dunun için 
lımire elektrik m!Uchnssısı c~itnlmıştır. 

• Pamuk lpJHU buhranına karşı çare ol· 
mak üzere, tezgfthlnrın daha fazla stok mal 
çıkarmasına karar verilmiştir. 

• J>nzar günleri açmak mOsandesl olan 
'clükkAnlar müsnade edilen maddelerden 
başka şey satarlarsa ruhsnUyeleri geri alı. 
nacaktır. 

• Üniversite ikinci cerrahi klinliti do
centliRine operatör doktor Rıza Hallt Kn· 
nurnlp seçilmiştir. 

• Devlet ha,·a :rollan idaresi Yeşilköy. 
de yeni bir hava istasyonu yapm:ığa karar 
Termişlir. 

• Dahiliye vekliletlnce hazırlanan bir 
kanun projesine göre itfaiye teşkJIAtı kö:oı·· 
Jere vnrıncaya kndar te~mil edilecek ve il· 
faiye hizmeti mecburt olacaktır. 

• Sirkecideki yeni maliye binasının in
şaatı tomımJ:ınmı~tır. 

• Hazirandan itibaren Floryaya giden 
trenler colallılacaktır. -

DIŞARDA: 

• Hambursa petrol nakledecek olan Al· 
man petrol nakliye gemllerJnin yakındı 

Mekslkaya gelmesine intizar olunmakta· 
dır. 

• Amerikada piyaS3 milrakabe komisyo. 
nu eski Avusturya borciarını na~ııJ ödeye
ceaine dair izahat vermedi~! takdirde Al· 
manyıının Amerika piyasasında ihraç et.. 
mekte olduğu istikraz tnhvilAtının serf ka
lan kı!mını menedeccktlr. 

.. Sovyetler btrll!linin 'Paris elçisi Surlbı 
Jki güne kndar ni:r:aml mezuniyetini btl· 
rnal etmek üzere Moskovaya hareket ede. 
cektir. 

• 16 nisanda tatiline ba~hyan Fraıuıı 
parlamentosu 31 rn:ıyısta yeniden toplantı· 
lanna başlayacaktır. 

-
Bakanın 

son nutku 
nıünasebetile 
Yazan: Nizamettin Nazif 

_... Baştarafı 2 incide 
memlştir. Faknt bu sular, Anadolunun 
bafjka. başka manasızltklar nam ve he
sabına israf edildiği yıllarda ya kuru. 
muş, ya yollarını deği§tirmi~. yahut 
da sıhhi şartlardan m:ıhrum bir hal 
aldığı için kullanılmaz olmtı§tur. Yr. 
kık bendler, boruları a§ITilmI§ kemer
ler, tozlu yollar boyunca sıralanmı3 

susuz veya Üzerlerine "buradan su i. 
çilem.ez,. ibareli levhalar asılmış ku· 
ru çeşmeler bu iddiamızı haklı göste-
rir. . 

1941 de 58 kasaba ve şehrimize te. 
miz ve bol a.kar su ulaşması yalnız bu 
58 kasaba ve §ehrin değil, bütün Türk 
diyarının bayramı olarak kutlulana. • 
caktır. 

Ve şüphesiz bu, Kemalist rejimlınl
zln, ne bugüne kadar halka baheetti. 
ği eserlerin, ne de 1941 den .l50nra bah
şedeceği eserlerin en mühimmi olacak
tır. Kemalizm bize bir vatan kazan • 
dırmı§tir, bir medeniyet verı:ni§t.ir. 

Bunlar, 58 ~e su vermesinden çok 
da.ha başarılması güç ve mühim eser. 
lerdir. 

Kemalizm bize vatan üstünde bir 
"memleket,. yaratmak yolundadır ve 
yaratacaktır. Hiç şüphesiz bu müstak
bel ve büyük Unlil hedefe ula.şmak da 
58 kasaba ,.e şehrimize su temin et.. 
mekten da.ha mUhim bir ba.~ ola
caktir. 

Biz kudretli milJetiz. Bir §eyi bir 
kere aklımıza koymıya görelim. Koy
duk mu, mutlaka başarırız, ve her ba. 
§ardığnnızı bir son değil büyük mede. 
ni hedefimiz için hız veren bir yeni 
adım sayarız. Büyük medent hedefi· 
miz fçln. Yani TUrk vatanında, mede. 

Hatay davamız 
~ Bt11laraf ı t tncld• 

Bunu yapan kimlerdir: Müstemleke 
memurları.. Biz, bruyoruz, çocukluğu
muzda biraz Fransız kitaplarını okuma. 
fa ba1la'dığrmız .ıaman gene Fransız

ların "Franıız milıtemlekeciliği İngiliz 

mllıtemleketililine ben.ıemez,, dedik
lerini öğrendik. Franıı.ı milıtemlekecl. 
Uiini tarif ederken "memur rulmU, 
memur tahaklcUmü,, diye ifade ederler.,. 

Hatip bundan ıonra Suriye ile bir 
komşuluk muahedesinin mevcut bulun· 
masına rağmen iki memleket huduttan 
arasında daimt olarak büküm süren em
niyetsizlik ve asayi~aizliği tebarüz: etti. 
rerek Irak ile İran ile olan iyi komıu.
luk tezahürlerini memnuniyetle kayd -
eylemiıtir. 
Yuıuf Kemal, Suriye ile münasebet. 

lerimiı!de tipik olarak tezahür eden ci· 
hetin, daima Tilrke eza olduğunu ve 
bunun en ziyade Frans1z müstemleke 
memurlarının zihniyetinde kendini gös· 
terdiğini 9Öyliyerek "Fransa hükfuneti 
benim bildiğim zamandzırıberi TUrki. 
yeyi anlamoor, anlayamadı., anlamak 
istemedi.,, demiıtir. 
Yuıuf Kemal, bu arada Türkiyeyi ve 

Türk davasını anlamış bulunan Uç 1ah· 
•ın Briyan, Franlclen Buyyon ve Her. 
bertin batrralanru anarak, ''Şarkta tek 
kuvvet siusiniz,, deycn Briyan muka
bil bugünkü Fransa bUldlmetinin bu 
hakikati anlamamak istemekteki israrını 
•öylemiş ve §Öyle devam etmi§tir: 

"- Arkadaılw, Hatay hiçbir zaman 
mUstemleke olmamıJbr ve mUıtemleke 
muamelesi görecek yer değildir. (Değil· 
dir ıealerl.) Biz, Fransa ile meseleyi a
raıııızda hallereddik. Halletmemi~ 11· . 
mn gelirdi. ÇUnkU tarihlerimizi açar o
lcurııak hep Fransa • Türkiye dostlufu
nu görilrür. Yanında ıc1a bir kelime bu
lunur: An'aı evt dostluk .. 

Milletler Cemiyeti bir 
afis mil olmalı ? 

Ma<lemki 6tedenberi dost, an'anC'-i 
dost olarak yapmakta idik, niçin bö}le
«:e anlaJmıdık? 

ÇUnka Milletler Cemiyetine gitmek, 
Franaaya daha bot görUndil. Biı, ne ya· 
palım? Belki biraz aafdık. Biz de Mil .. 
letler Cemiyetine gitmeği hot gördük; 
gittik. Zaten bunu tenkit etmiyorum. 
Fakat ümid ederdik ki, bu meıelede 

'Vransa ile anla§Cllım. Bize "bu manda 
meselesidir. Cemiyeti Akvama ait bir 
ıeydir. Burada halledilsin., dediler. Bu 
ıün yapılan .zulümlerin yanında Cemi. 
yeti Akvam mümessilleri vardır. Millet· 
ler Cemiyeti bir ıüs olmalı n:ı? Her yer 
'de bir HabeJ, bir Çin, bir bilmem ne 
mi olacak? Buı devletler susacak 'VO 
bir cmıivlki olacaic, öyle mi? (Öyle 
acıleri). 

Yani bunlara bakınca insan diyor ki 
1>unlın hepsi bOJ ıeyler. Harp namma 
eöylenen ıöz:lerin hepsi ba~kalarmı iğ
fal için söyleniycf". Yalruz htkim olan 
bir fCY var: Kuvvet.. (öyle ıeşleri). 

Şimdi Halayda tesçil yapılıyor. Biz 
yalanlarda bir iki plebisit tecrübesi 
gördük. Avusturyanm aabık baıveJdli 

Şuınig, kendi arzu ettiği plebiıiti ya
pabilıeydi, gazetelerin teyidine göre, 
".Duvaf fak olacaktı. Şuşnlg yapmadı. 

Hitler geldi, yz.ptı. Demek ki, arkadat
tar, bu gibi ıeylerde oraldaki tesirin. 
kuvvetin yeri vardır.,, 

Yusuf Kemal, İskenderun, Antak • 
yanın Türk olduğunu, fakat vaziyetin 
son haberlere göre, vahim bir ıc:kil al
dığını, teaçilln tazyik altmt1a ccıcyan 
ettiğini kay'.iederek dedi ki: 

''- Müsaade ederseniz sizlerle bera
ber orada TUrkilm diyen kimselere se
lim gönderelim. (Alkıılar ve selam ıeı· 
leri.) Hürmet gönderelim ve diğer 

Türklere de kemali eeııaretle gidip (Ben 
Tilr~üm) diye bağırmalannı dileyelim.,. 
(§iddetli alkııtar.) 

Hatip Franklen Buyyon ile akdeJdil
miş olan muahedenin müzakere safhala
rını anlatımı ve Franklen Buyyon ile 
tneboludan Ankaraya kadar olan yolcu-

nt ihtiyaçlan günden güne artan Tür
kc layık olabilecek modern bir mem· 
leket, cihanı hayrete boğacak derece. 
de mükemmel bir medeniyet merkezi 
kurabilmek için. 

Sayın ŞUkrU Kayanın nutku nikbin. 
lfğimizi bir parça daha. arttınnı§tır. 

Nizamettin NAZiF 

Jufu eınaıında geçeceği bütün yollarda 
ihtiyar, genç, kadın, erkek ve çocukla· 
nn cepheye sil!h tapmakta olmalannı 
gördükten ıonra, Franaız delegesinin, 
"her zaman bir millet böyle ~cluğu ço
cuğu ihtiyarı, genci ile bir davaya un. 
tırsa behemehal muvaffak olur.,, diye 
tahassüslerini ifade etmit bulunduğunu 
habrlatarak Türk milletinin bugün de 
ayni suretle Hatay davaaını almı~ bu • 
lunduğunu kaydeylcmiıtir. 

Hatip sözlerini bitirirken, hükumetin 
daha müessih tedbirler alması lilzumu· 
nu ileri sürmü§tür • 

Yusuf Kemalden sonra Urfa meb'u
su Fuat Gökbudak söz aldı ve Franu 
ve Suriye ile olan münasebetleri inıh e
derek Suriye hükiımetini Suriyedekl a· 
raptan bu meselede almıı olduğu vazi. 
yetten dolayı takbih etti. 

Başvekilin sözleri 
Urfa meb'usunun bu beyanatı üzerine 

B<:şvekil Celal Bayar kürsiye gelerek 
~unları söyledi: 
''- Şüphe yok ki mebuı aırk.adatlırı

mız kanaatlerini kemali serbesti He sÖy· 
lemek salahiyetini haizdirler (ititmiyo
ruz sesler.) 

Hepimizin bildiği veçhile mebus ar
kadt!§lar kanaatlerini serbest ve açık 
olarak ıöylemek aallhiyetini hai.ıdirler. 
Bu bedihi bir §eydir. Her mebusun söy
lediği sözler ancak kendi mesuliyetleri 
altındadır. Yalnız muhterem hatibin 
sözlerinin bir noktasında durmak mec
buriyetindeyim. Dava ancak kendi da
vamızdır. Bizim davamızda arap cephesi 
:roktur. (Bravo sesleri alkııtar). 

Fransız siyasetinin 
iki yilzlülilğü 
Baıvekli müteakip Maraı mebusu 

Hasan Re§it söz alarak Türkiyenin mili 
menfaatlerini daha ziyade ıulh yolu ile 
korumak ve muzaffer etmek ıeklindeki 
harict siyasetinin ana hatlanm izah et· 
mit ve §Öyle demiıtir: 
"- Yaptığımız; ittifakların, kuı1du -

ğumuz paktların uğlamlandırldığuruı 

dostlukların neye istinat ettiğini dün. 
ya öğrendi. 

§imdi medent alem bize elini uzat· 
mı§, gönlünü açmı§ bulunuyor. Medeni 
. ~lem dedi, ne y<:ızık ki bu Alemin mü· 
messili olduğunu sanan ve iddia eden 
devlet hala bu .zümrenin dıJltlda kal .. 
nıak inooını gösteriy.or. 

Arkadaşlar bu devlet Fransadır. 
Uzun ıüren münasebetlerimi.ıin he

men hepsinde benim tanıdığım Fransa 
diplomasisi, yüze gülerken de, ldiz çö. 
küp yalvarırken de daima aldatıcı ve O· 

yal~ıcı kaldı, Şimdi onun ikinci bir ti· 
pini de Hatayda tanıyoruz. Bu tip ev· 
velkinden ıu farkla temayüz ediyor: 
Ayni zamanda iğtiıaşcılara, ai.ıı küfür 
ve iftira dolu yaygar~ılara dayanmak. 

Fransanın Suriyci:leki mümessili bu 
marifeti dört başı mamur olarak baıar· 
mıı bulunuyor. Onların orada tcais et. 
tiği otorite dünyamn en sakin inaanları 
olan Türk köylülerini tedhiı etmekle 
me§guldUr. V c orada Türküm diyenin 
ağzına yumruk savuran bir z:Umre var 
ki ne kadar çok insan yaralar, öldürür 
ve ne kadar fazla izzetinefs rencide e· 
derse kanlı avuçlarının içine o kadar 
fazla bahşiş kıst nyorlar.,, 

Hataydaki vaziyeti böylece iıaret e
den hatip bu facianın Milletler Cemi
yeti mümessillerinin huzurunda ge!i. 
mckte olduğunu ve gene bu komisyo
nun ort<)fa atmış olduğu SUnnt Türk 
meselesinin bir gaflet eseri değilse mu
hakkak bir cinayet eseri olduğunu ve 
bunun meşhur ''ayırt ve yut,, dUsturu
nun tatbikinden baıka bir ıey olmadığı .. 
nı söylemiştir. 

Reis Tankut, Hatayda seçimin de
'Vam ettiği yirmi gün içinde Türk hal· 
kına kar§ı ytıpılmış çirkin muameleleri 
ayn ayrı sayarak Fransanm Hatayda 
yerleşmek yolundaki politikasına ait 
müphcdclcrini anlatmış ve Atatürkün 
ıthhati hakkında Berut menbaından çr· 
karılmı~ olan haberlerin daha önce bir 
krsım Fransız matbuatında yer bulmuş 
olduğunu kaydederek bu §ayiCl ile istih· 
daf edilmek istenen maksattaki küçük
lüğü ve çirkinliği tebarüz: ettirmiştir. 

Sulhçuyuz fakal •• 
Hatip sözlerini §Öyle bitirmittir: 
"- Yanıbaşımızda ve vaziyeti &bit

ler ile teminat ı.ıltına alınmIJ bir Türk 

mıntakasında aömilrgeci bir idare ainal 
ıinıi aleybimiıde tedbirler alıyor. Ah. 
nan bu tedbirler ahde riayetsiılik, aöı· 
de durmama.ılıktan çok daha ileri iıtik· 
bali tehdit edebilir bir tehlike ha%1rh
yor. 
Düşman aldatrcıd1r, ıaklabandır, dai

ma güler yilı gösteriyor. Biz k!e ma
dem ki ıulhcüyliz, sabır n tahammUlde 
devam göstermek, bize düıer mi diye· 
ceğiz? Hayır, arkzıdaılar butün dünya· 
nm seUmeti i~in bile olta zillet ifade 
eden ıulheuluğa asll taraftar değiliz.,, 

Adana civannda da gözleri vali 
Manisa Saylavı Turgut Tl.irkoğlunun 

Hataydakl vaziyeti hülasa ve milstem
lekecllerin yaptıklarım takbih eden be-
yanıtını miiteakip kilrsilye gelen An. 
talya mebusu Ra:ıih Kaplan, TUrkiyenin 
karadan ve denizden bUtlln kODl§ula -
riyle olan iyi münasebetlerini, buna mu 
kabil cenup budutlanndaki liuzursuz· 
luğu, emniyetsizliği anlattıktan sonra 
sözlerine §Öyle devam otmi§tir: 
''- Hali harpte miyiz? Demek ki 

arkadaılar, yalnız Hatayda defil, ana 
yurdda da hayatınu.ı tehlikededir. Bu· 
nu mübalağa olarak arzctmiyorum. Şim 
di bir veıika. arıeideceğim. 

14 Kinunusani 1938 de Franaada bir 
lcitap neşrediliyor. Fransız Akademiıln· 
de müstemlekecilik ilimleri mütehae. 
ııısı general Primen tara!ından bu ki· 
taba bir takriz yanlmıı. kitap Franaız 
dahiliye nezaretine takdim edilmiı. Bu 
~itap, başlıb~ına bizim yurdumuz olan 
yerler~ Franıu: müstemlekesi yapama • 
dıklarından, Kilikyada Ermenistan ku· 
ramadıklarından bahsediyor ve "bir glin 
gelecek, Fransız: bayra~ı oralarda dal· 
1:alanacaktır,, diyor. 

Ra:ıih Kaplan, bu kitap münaıebetile 
Hariciye Vek&letinin de nazarı dikkati. 
ni celbettikten sonra HataydDki Türk 
ekseriyetini mağliip etmek için kam· 
yonlarla adam taımdrğını ve bu hareke· 
ti kitapla karşılaıtırınca Hataya Erme· 
ni ta§rmanın ne mana ifade ettiğinin 
kolayca anlaşıla bileceğini söyledi. Ve 
hitabesinde devamla dcıdi ki: 

''-Fransız: hilkQmetinden sorabilir 
miyiz? Tekrar mr Adanaya gelmek is
tiyorlar? Dünkü Anada, dilnkU Ma • 
ra§, dünkU Gaziantep burad<>dır. Biz: de 
buradayız. Gelsinle:::-. Biz o kahraman
lıkları fazlasiyle yaratacağız. (Temiz· 
lenmek için gelirler sesleri.) 

Rasih Kaplan vaziyetin ciddiyetine 
hükumetin didkatini celb ve bu igin 
kat't bir sureti halle bağlanmuı 1ü • 
-mmunu ileri silrerek sözlerini bitir w 

migtir. 

Zencilere tnlbik edilen s;yase! 
Müteakiben Samsun mebusu RU§ent 

şöyle demi§tir: 
•·- Arkad~lar ben, mfuıtemlekeci 

bir kuvvet, kendi b~ma i3 görecek 
1tyn bir kuvvet ve ona mUessir olamr. 
yaca.k ayn bir Fransız hükfııneti ve 
hirkaç ayda kabine deği§tiren ayn 
bir demokrat Fransız devleti tuavvur 
P.demem. Ben o kanaatteyim ki, mil&
t.em1ekecl kuvvet emrini bilAkaydü 
Qart Fransız hüklı.metinden alir.,. 

Hatibin bu arada "Fra.nsanın zenci. 
lere tatbik ettiği E!iyasetl Tllrke tat· 
bik etmesine hiçbir Türk tahammUI 
edemez,, demesi üzerine Rasih Kaplan 
mUdahale etti: 

- Zenciye tatbik etmeye ne hakkı 
var? O da insandır. 
Ruşent sözlerine devam etti: 

"-Arkadaşlar, AtatUrk Türk vata· 
nmın huduUarını çf zmi§tir. Hata.Y 
'rürk vatanı haricinde bir parça de· 
ğildir. Türkiye nekadar müstakil ve 

nekadar taarruzdan masun olarak ya. 
eaınağa kadirse Hatay Türkleri de ay. 
ni haklarla dalına mil.stakil ya§ıya· 
caklardır. Fransızlar Türk vatanının 
ha.rimlne, Çanakkaleye ayak bastık • 
ları vakit Türklerden ne cevab a]dı· 
larsa Hatayda yerleşmeğe karar ver .. 
dikleri vakıt de ayni cevabı atacak .. 
lardır. ÇünkU bugün TUrkiyenin !kinci 
bfr Çanakkal~l İskenderun ve An • 
takyadır.,, 

Müteakiben Ordu mebusu Haındi 
Yalman, Gaziantep mebusu Omer J.· 
smı, Kocaeli mebusu İbra.hhn Dl pJao, 
Aydın mebusu doktor Mazhar GermaY 
Eski8Chir mebu:su Yusuf Ziya öz;er 

.-:_ Devamı 1 I intidı 
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2JP9nı rJeglJıni? 
Haklı bDır ırnca 
DUn §Öyle bir mektup aldık: 
"Cumhuriyet hükfunetinin denizcili. 

ğe ve bu arada deniz sporlarına. verdi. 
ği ehemmiyet bütün memlekette §ilk· 
ranl& kar§ıla.nma.ktadir. Çünkü her 
tarafı denizle muhat yurdumur.da, de
nim ancak bu devirde ehemmiyet ve
rılmigtir. Yalnız Türk denizcilerinin 
ve deniz sporcularmm lims.nsızlık bü. 
yUk dertlerinden birisidir. Bu yüzden 
yüzlerce tekne ve motörlerimizin hat. 
t! kocaman vapurlarımızın bUyilk 
tehlikelerle karşılaştıkları mal\.un
dur. 
Şu Mannarada. bile deniz sporcula

n büyük bir liman sıkıntısı çekerler. 
Bilhassa BilyUkadahle.rm, su spor

larına kar§ı büyük bir rabrtalan var. 
dır. Fakat, lımansızlık müşkülatı kar
ıısmda bu rabıta, semeresini vereme
mektedir. 
Barınacak bir liman bulamıyan de

niz meraklılarının bu hevesi kendili. 
ğinden sönmeye mahkfundur. Biz BU. 
yilka.da sporcuları, bUtUn bu noktala
rm na.zan dikkate alınarak, Büyilka -
danın münasip bir yerinde, deniz va
aıtalarmm barınacağı bir limancık 
inp.smı istiyoruz. Bu ricaımızm haklı 
görUJeceğinden eminiz.,, 

• • • 
Biraz tert havalarda, hatt!, çok dal 

ga yapan gemilerin yakmclan geçtiği 
BI1'8larda, BUyükadada. birçok sandal. 
larm, hatta motörlerin karaya vurup 
pa.rçala.ndıklarmı sık sık duyarız. O. 
nun iı;in sporcuların bu ricası tama· 
men yerindedir ve nazarı dikkate alı· 
na.cağından eminiz. 

Yeni neşriyat 

'I'Urk tutunu 
mecmuası 

Memleketimizde büt.Un meslek ve 
sanat §Ubelerini temsil eden birQOk ga. 
uteler çıkar. Faknt, tUtUn gibi Tilrki. 
yenin iktısadi hayatında milhim bir 
mevkii olan bir mahsul için §imdiye 
knd81"-'hlçblr neşriyat yapılmıyordu. 

Dün, bu sahadaki boşluğun da dol
durulduğunu qğrendJk. Yeni çıkmaya 
ba.şlıyan (Türk tUtilnü) mecmuası, bil. 
tUn dünyaca m~hur olan tütünlerimi. 
u ıayık bir gar.ete olarak tertib olun
ınuştur. 

Kapağında, tUtiln tarlasında köylü
leri gösteren renkli bir tablo taşıyan 
ınecmua, mütenevvi mündericatı ile de 
Çok T.engincllr. 

Bilhassa, tütün ekicilerine öğütler 
hakkmda yapılmrş olan sayfanın tü • 
tlln müstahsilleri arasında bUyük bir 
a.llka uyandıracağını zannederiz. 

('I'Urk tütünü) mecmuasına, tütün -
Ciilüğümüw hayırlı hizmetler görmesi 
temennlsile muvaffakıyetler dileriz. 

~ocuk Gazetesi 
İlk defa Tilrkl)•cde Tfirk cocnklarının 

haklarını korumak ve varlıtını tanıtmak 
ilıere bir (Çocuk Gazetesi) cıkmaaa baş. 
1-nııştır. 

Cocuk gazetesinin birinci basılışı bit
!!'· ikinci tabı yapılmıştır. 

• 

-ti:~ın 'aı gQnltri lçln kostı7m: Ctke-
'1ti§ti enarlarına koyu renkte bir zıh gcç
t r. 1:ap ttlttte nazaran dalıa açık bir 

I~ E~-~.!l=~f .. 

Türk İŞÇİSİ 
.. 

ezi lrnernelidİr ı 
Bilhassa büyük teşekküllerin idaresindeki 
müesseseler, buna çok dikkat etmelidirler ! 
Yazı odasmm 

kapısı vuruldu ve 
petinden çekin • 
gen tavırlı bir 
genç, sıkıla bozu.ı 
la içeri girdi. 

Arkadaglarda.n 
birisine: 

- Bir §ik~ye • 
tim var, kime söy 
liyeyim, diye sor. 
du? 

Beni gösterdi • 
ler. Ka~ıma geç. 
ti ve ayni çekin • 
gen tavn ile an. 
tatmaya ~la • 
dı: 

~ lan. yapması için 
lbmıgelen y o 1 u 
göeterdik. S<Szle • 
rinlıı dereceyi aıh • 
ha.tini tahkik et • 
mek esuen o ma • 
kamla.rm vazifesly. 
df. Yalnız, bu vaka 
biT.e, umumi il ha
yatmm:daki mü -
him bir nokunı bir 
kere daha tebarüz 
ettirmiı olduğun • 
dan bu satırla.rr 

\yazmaktan kendi • 
' mizl alamadık. 

Devlet. ioçlnin 
ezilmemesi, ve bil • 
tt1n dUnyad& oldu· 
tu gibi, Ttlrk loçisi 

- Ben Balat• 
taki lpekiş fahri. 
kasında çalı§ı • 
yorum. Şimdi si. 

Türk işçisi dünyanın en çalış~an lşç(lmriden biridir. nln de, inaanbğa ya 
kı§U' bir tanda. 

ze oradaki birçok işçi arkad&.fl&.r na. 
mına eikayetlerimizi söyliyeceğim. .. 

Bizim fabrika idaresi, geçenlerde 
işçilerin yeknasak elbise ile çalışması 
yolunda bir karar vermiş. Ve işçile
rin fikrini sormak lüzumunu dahi gör. 
meden karar mevkii tatbika konmuş. 
Bir gün bize: 

''- HepU"ıiı, yeni iş elbiseleri için 
ölçii vereceksiniz ve bu elbiselerin be
delleri, taksitle yevmiyelerinizden ke. 
ailecektir,, dendi. 

Bu vaziyet lta.rownda. korktuk ve 
ister istemez emre boyun efdik.·· Fa. 
kat ortada yeni bir meeele vardı. Yeni 
iş elbiseleri kaça, yapılacak ve bedeli 
biz.den kaç ta.bitte keslleoekti. Bunu 
da, bir tUrlll öğrenemedik. Yalnız, 

geçen gün para alırken. yevmiyeleri. 
mizden birer lira., 0 elbile ta.katti,, di
ye kestiler ... 

yqıyabil.mesl için. bOyük bir titizlik 
göttermektedlr. Yeni iı kanunu bunun 
eıı canlı bir misaldir. Fa.kat ne ya. 
zık ki, bir.de hlll eski kafalı, ve l§Çi· 
•ini eıair aa.nan patronlar ekalk defi!. 

dlr.. "' le bnunu, mevldl tatblka kondu. 
fuııun UçQnetl sen.esi. tam ma.nasıyle 
tatbik edilmeye ballamııca, filhakika, 
bayle patronların ealtanatma tama • 
men nlha.yet verllmlt olaca.kbr ama, 
ferdlerin elinde idare edilen mUeae.. 
aeJerln Jalalu plecek eenelere kalsa 
btl, bul bllyU.k tefekldlllerhı ellnde 
bulunan mUeaıeeelerde. il kanunu 
lfmdideıı harflha.rflne tatbik edilmeli 
ve Türk igçlsinlıı en uf ak bir mağdu
rt;et.e dahi uÇama.muı: bUytlk bir ti. 
tlsllkle gözetilmelidir. 

EvvelA f&§ırdık, sonra: ''Bizim 1§ 
elbiselerimiz var, yeni elbise için pa. 
ra veremeyiz.,, diye itiraz edecek ol • 
duk •• O zaman ustaba§ılar bizlere he. 
men kapıyı gösterdiler: 

•'Karar kat'I ve mecburldir, dedi • 
ler. tıln17.e gelmezae kapılar açıktır. 
derhal ·:uifenizi terkedersinlz.,, 

Henüz elbiselerin ytlziinil bile gör. 
memiı olduğumuz gibi. arkadqlarm 
bir kısmı da.ha. ölçWerlni da.hl verme
miflerdir. elbiseler ne ,ekil olac&k, de. 
ğeri k&C} paradır, bedeli bizlere &1e. 
tildiği halde bunlardan haberimia bl· 
le yok. Zaten pek f aklr ola.n yevmiye. 
lerimizden çatır çatır taksit kesilme
ye )>&olandı ... Aca.ba, bu vulyetten tf. 
k!yetçl olmaya ha.klamrz yok mu!,. 

Çocuğa, eildyetini resmi makam. HABERCt 

Ml8yonDuk miras, 
yennrse böyBe yennr K 

l::ıı 1R lngilig gazetecisi, geçen gün Londrada bir se. 
imi yahat acentesinde az maaşlı bir memur olan Ma· 

laki Mos ile bir mUIAkat yapmı§tır. 
Mala.ki Mos gazeteciye ~imdlki vaziyetinden çok mem· 

nun olduğunu ve Nevyorkta yaptıklanna hiç de müteessir 
olmadığını ııöylemiştir. 

Bu sözlerin manasını iyi anlamak için Mala.kinin geçen 
sene ölen uzak akrabasından birisinden bir milyon dolar. 
lık bir mirasa konduğunu bilmek 18.zmıdır. 

Sevimll bir delikanlı olan Malaki bu miruı eline a. 
lmca eğlenmeye karar vcrmi3tir. 

Delikanlı derhal güzel bir apartıman kirala.mı§ ve A· 
aıerikanm en pahalı otomobilini satmalmıştır. Sonra et. 
rafına birçok dostlar toplamı3 ve bunlarla beraber, Nev
yorkta çılgın bir hayat sürmeye b&.flam?§br. Malak!, ta.
bil bizim harb zenginlerinin yaptığı gibi, bet dolarlık 
banknotlarla sigarasını yakmayı adet edinmiş vo daha 
buna benz.er bir süril deliliklerle parasını yedi ay içersin. 
de bitirmi§tir. 
Yedi ay sonunla Malakinin elinde yalnız bin dolar kalm?f. 
tır. Delikanlı, &imdiye kadar tatmadığı bir zevki tatmak 
maksadiyle bu banknotları penceresinden sokağa fırlat

mış ve bu yeşil banknotları yakalamak için kOfUPll, bf. 
ribiriyıe kavga eden halkın tel~§ıyla. eğlenmiştir. Bu l!U· 

retle fakirleşen Malakl Nevyorktan aynlmııtır. Şimdi 
haftada 1000 frank, (bizim paramızla 55 lira) kazanıyor. 

~ 

Mezaır ınoırsızllaırı hura
feOerden korkmuyorlar 
M ISIR eski eserler idaresi, Sakkara.h denilen mevki

de, altıncı sUl!leye ait gayet ehemmiyetli yeni r.:ıe. 
zarlar bulmuştur. Fakat bu mczarlarm eski eserler id&. 
resinden evvel hırsızlar tarafından keşfedildiği, mezar
larda bulwıması icab eden çok kıymetli birtakım uerle. 
rin bulunınam~mdan anlagıimaktadır. 

Bu mezarların birisinde şöyle bir kitabe vardır: •'me
zarıma dokunan kim olursa olsun Büyük Alla.hm divanın
da onun ya.kasma yapışır ve başını bir kaz kafUJ koparır 
gibi koparırım ... 

Bu kitabe hrnırzla.rı işten menedememiııtir, yalnız hır. 
sızlar büyük tehdidden yakayı kurtarmak için klt&benln . ~ 

Siyah dudaklı, mavi 
yanaklı artlstıer 

P AR1STE Eyfel kulesine büyUk bir televizlyon ma. 
kineel konmuştur. Parialllere her akp.m bu maki· 

neyle temsiller verlliyor. Yalnız, televizlyon karoısmda 
oynanacak piyeslerde rol ala.n a.rtiatlerin husuat bir su
rett.e boyanmaaı pıt. Bunlar dudaklarmı siyaha, yanak. 
larmt maviye boyuyorlar. Eller ve tmıaklarm iae kıp-
kınnm olmuı lbımgellyor. • 

Eyfel kulesinde makiyaj da.ine! yok ... Bunun için a.r. 
tisUer evlerinden boya.nara.k geliyorlar. Halk bunların o
tomobilden lnitini görmek için toplanıyor. Bu yUJden bir
gok aana.tklrlar teıeviziyon artistliğinden kaçmaktadırlar. 

* Plsllkle mQcadele 
A LMANYADA Kolonya oehri belediyeai pialilde sıkı 

bir mtle&clele açmaya karar vermietir· Bu tertemil 
eehir aoıı gtbılerde ha.Jdkateıı çok pia bir hale gelmiıtir. 
Temizlik ameleelnin her ıun eoka.klarda.n topladıkları kL 
ğıt larmtıl&n gU:ııde 2000 kilodan daha ful& tutuyormll§-

Beled.iye da.lrea1 bunun öntıne geçmek için radyodan 
istifade ediyor. Her akşam radyoda eehriıı temizliğine na
sıl dikkat edileceit hukmda eehlı'Were konf eranalar ve
rtımekt.edlr. Şehlr aokaklan bqta.n bqa "phrfnlzl temiz 
tutunuz,, levhalartyle dolmuftur. Gueteler bilmecelerlni, 
ilk okullar dtnlerlnl bu mevzu etrafmda topluyorlar. Şeb. 
rin temizlifi hakkmda. en gllzel il!ıı örneği yapacak reua.
ma yWaıek bir mtıır.tfa.t vaa.dedi1.Jnietir. .. 

Be•lzler dört yaşına 
glrlyorıar 

K ANADADA K&Jlander tehrinde bir ka.rmda doğ· 
mt11 bet kız kardeoi bllmiyen var mı? Bu kızlar 

mayıım 28 inci sUnU dört Y&fUl& ~kler. Bu mtınue
betle oehlrde büyük veııllkler yapılacakm.Je. Şehir mec. 
llai Kanada htlkbıetinden eehrln admm defı,tlrl1meatni 
de !stemiftlr. Şehre Betlzlerin toy adma imf eUe Dionvil 
ismi verilecektir. 

Bu bet kazdetin yq&YJfı fen hea.bma. bir Z&fc sayı
lıyor. Dotduklan vakit, onlarm yqıyaeaklarmı hemen 
hemen hfg kimııe Umfd edemiyordu. Hararetlerini dtlfOr. 
ıxıemek için bu çocuklan haftalarca bir kuluçka makinesi 
üarinde yatırmJtlardır. Bu bee hayatı ~ ettirmek 

Cinayet gör 
gen bir memle 
Dünyanın görülme 
değer memleketle 

nereleridir? 
Cenubt Afrikada 9000 mil m · 

lık bir saha vardır ki burası n 
ağaçlan ve içinde yaşayan vahsf h 
larile beraber bir tabii park ol 
mıştır. Kruger parkı denilen bu 
600 küsur aslan vardır. Otomo 
derken bu aslanlardan ufak bir 
yol üstünde güncşlendiğine sık 
dOf edilir. Bazan otomobili bunl 

adllll yakınına kadar sokmak k 
Eğer yolcu otomobilden inme 
!arın iştıhasını tahrik etmez. Onl 
bir 13.kaycli içinde kendı işlerile 
olurlar. Bu aslanlar parkta yaşı 
ğer hayvanlardan senede 9000 · 
öldürerek yerler. Bu sayede ot yi 
vanlann lOzumundan fazla ilr 
bu yüzden otlakların kAfi gelmem 
likesi bertaraf edilmi~ oluyor. 

Bu arazide yaşıyan hayvanla 
tını tetkik etmek için en müsait 
lar onların su içtikleri yerlerdir. 
lar, yaban domuzlan buralara 
yin pek erken, yahud da ak§3Illl 
le beş arasında büyük sürliler 
gelirler ve elli adnn ilerinizde 1 
!Ulannı içerler, oynaşırlar. 

Bu parkta ya3ıyan hayvanlar i 
dan korkmakta mana olmadığı 
mişlerdir. Bittabi park dahilind 
mak ve tuzak lrunnak yasaktır. 
domuzlan su içı:neğe daima tek 
linde gelirler. Bunlar su başına 
kadar yaklaştıkları vakit içlerin 
lI bir disi aynlır, su başına gel 
yeti tetkik eder. E~er orada ko 
bir şey olmadığlna, civarda 
lar bulunmadığına kanaat hasıl 
döner ve arkadaşlarını ça~rn. 
Jar, sularını içtikten sonra gene 
olurlar ve inlerine dönerler. 

Fillerle aslanlar ve diğer et yi 
vanlar sularım gece içerler. Bu k 
niş bir sahada başıboş yaşıyan h 
nn tam adedini bilmek imkanı 
park bekçisi 100 kadar fil, 200 
200 su aygın, 800 yaban öküzü. 
ceylln ve sfirülerce yaban eşeği 
vesaire olduğunu tahmin ediyo 

Her sene burayı ziyaret eden 
tabiat ~şıktan ,.e fen erbabının 
terini temin için on iki kamp ve 
yol vücude gctirilmic:tir. 

... 4 

Akomnon<r şehri 
Jamaika adasının tam göbe 

be§ bin dönüm dağlık bir saha 
Akompong siyahilerile m~ldln 
Bu siyahiler Amerikalıların en 

takil demokrasisini kurmuşlar 
maktadırlar. Amerikanın istikl 
ettiğinden yüz sene evvel kurul 
bu siyaht demokrasisi bir lng 
temlt.kesinin gö~inde olduğu 
raya tek bir vergi tahsildarı gir 
buradaki siyahiler İngilizlere 
vermemektedirler. 

İngilizlerin Morronlar dedikl 
yahller Jamaikaya İspanyollar 
dan getirilmişler ve 1655 sen 
J)(lnyollann İngilizler tarafında 
atılmaları üzerine icerlere ka 
Adanın ortaları pek dağlık old 
siyahnerin ~te harbine pek m 
miş ,.e İngilizler onlara kam h 
yapamamıc:lardır. lngilizlerle 
arasmclaki mficadele, aaima si. 
hine neticelenma sttretile 
telif fac:ılalarla tamam 42 sene sM 
En nihayet lngilizler Marronla 
l>ugllnkü imtiyazları verm~e 
muşlardır . 

Marronlar, temiz, cazip kulü 
§IYOrlar. Herkesin kendi arazisi 
sulü var. Kimse arazisini sa 
kını haiz değil. Varissiz ölen! 
kumandana intikal ediyor. K 
kabilenin en ileri gelenlerinden 
kek '~ kadın tarafından in · 
yor ve mevkiini ölünceye kadar 
za ediyor. Marronlarm bir de 
var. Siyahtlerin SPQr sahaları o 
bi bir de dansinglerl var ki bura 
cıe kitara ve armonikle dan 
Sf yahner dinlerine gayet sadık 
Jar. Kilise haftanın hirkaç 
mıa kadar doluyor. Siyahiler 



Eddifat: 

G enç 
n esli 

edebiyat 
ve hayat 

- Koc.ım uyandt, "ldlnıuin yanın
da da1uJ uzun bir merdj"6t& oordır, o-

"" aıana ""' da1&a nlhatpı loagsrabi. 
lir,, tfiyor. 

B e nde butaıı 
v a r ken 1 

Meehur otomobil fabrlbtörll Hami 
Ford, gegenlerde otomoblllyle bir ge. 
zlntiye çılmıqtı. Şehir cbpıda tenha 
bir yolda cfderlerken otomob'Wn mo. 
t&-11 bozuluverdi. Bereket o mada te
sadüfen oradan geçmekte olan lel'leri 
JahJdı blrl yardıma koftu ve mot&il 
ltlratle tamir etti. Ford eordu: 

- Sen motörden anlar mmm ! 
- Bu lfte ça)qmhm, IOnr& botta 

kaldım. 

l'ord kendtatnl tamtbktan IODl'I. 

teklif etti: 
- Ne i8tel'lbı? Şimdi toptan ola • 

rak tıç bin dolar mı, yokla ölllnceye 
kadar her ay yU.s elli dolar mı! Sana 
bir mUkAfat vermek istiyorum. 

Serseri Ialıklı adam tlç bin Clolan 
tercih etti: 

l'ord: 
- fııtihabmm fena yaptmD. Dedi. 

Bu parayı u zamanda harcayıp bltl 
recebhılz. Halbuki ayda yOz elli do
lar ahraamz ömrUnUzUıı sonuna ka • 
dar rahatça yqıyablllrdhıb. 
Muhatabı cevab verdi: 
- Öyle ama, bende bu taJlhılzHk, 

ebde de o methur ta11 oldukça gene 
sararh çıkar, Plecek ay öltıverlrlm! 

J•srmdır. , 
Bize bUtilD bunlan, pedagojik tek. 

Dile dayanarak, temin edecek bir mtl· 
euNe istiyorum, efendiler ... ,, 

F..W ICARDEI 

J8 MAYIS - 1938 

Teseııı 
B.er fıratta GtUnilr, kendiafnfn mL 

him bir adam olduğunu Jddi& eder 
durur. Geçen glln bir merasimde hı • 
lunduğunu e5yUlyordu. 111.ve etti: 

- Gazetelerde bile fsmJm yazıldı. 
Arkadqı I01'du: 
- Ben guetelerln hepsine g6z psot 

dfrmJetlm. Senin Jsmbıi g&medfm.. 
it iddiaya bindi. o gUııkll gueteleN 

bakttlar, hlçblrlnde iam1 yoktu. Blru 
mahcup olur gibi oldu ve ni:bayet 14 

lhı içinden çtkmanm bir çaresini bul. 
du: 

- Jete, dedi, benden baJisedtmd1o 
- Hanl nerede! 
- Bak, guetede birçok la1m yazd4 

dıktan sonra "w tUğer 219Vat,, denlll· 
yor ya; lete o "~ aevat.- benim! 

- ~-,,.. mmt ıvaraTciantwı yaan:ı 
1«uadat& evvel de bir oyağl tahta w 

Hayvanat 
bahçesinde 

- )(atmı•J, bu bahçede fotoint 
gelmıek )'U&kt1r· 

- J'abt ben devanln C!elll ....... 
lımm fotoirafdıı ~ 

..... Net .. ollun, 1'mı ZQP 
hayvannı l'Mllll almamul 

~Jh~--v-. -=-' 
Yiaüoi- VllNOClğsmu 1Jfll' daAcl tt1 

mk ""' Bandaldo1cıi1er - Bflmiyor'Ulll Y~ 
ı. fflfl7'dtk. BW ta1db ecHyoru.tr. 

PCrota (tnemUni) - 8l,lfJ bir ...aJ. 
tlem 11e1r: dill ~ ~ lJll. 

ı..mak ~ beMM Ulft ~ 1JI' 
yiUc Nbaftu "" .... gfiltl. ... aott". 
du. 
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Hıkave: 

SERGCZEŞT 
-Allaha ısmarladık, Bob?. 
- GWe cWe Jim, talihin 

•çık olsun •.• Fakat dikkat et-
- Merak etme canım .. fnu· 

rıırı elinde iyi bir tüfek, altın
da da böyle bir at olursa hiç 
lrcrkulur mu?. 

Bu sözler üzerine genç kov· 
boy atını hafifçe mahmuzladı 
\re ilkbaharın yemyeşil bir ren· 
ge boyadığı ov~a daldı. 

Henilz on altı yaşlarında o
lan bu delikanlının bUyük müs· 
tehzi gö%Jerinde, en kilçUk bir 
lrorku ifadesi görUlmUyordu. 
liaır dimdik, bakr§lan mağrur 
olduğu halde ileriye doğru u
Çuyordu. 

Nereye gidiyordu?. Bu csra· 
tengiz ovalarda çok tehlikeli 
oJc:ıbilecek bir meçhule doğru 
!le:ien gidiyordu? ÇünkU hür 
bir bayatın heyeeanlannı, yani 
lt.güzeşti aramafa gidiyordu. 

Sergüzeşt.. Bu kelime onu 
teshir ediyordu. Sergilıeıt •• 

u, tabiate kaqı meydan o
kuıncıaın güzelliğiydi. Bu bir 
ıtıUcadele, yırtıcı hayvan avı 
~e kimbilir •.• Belki de, belki 
de bu yırtıcı hayvanlardan da· 
ha zalfm hayvanlar olan in
•anlara karşı mUcad.!leyıdi ı.. 

]im bUtUn bunlan dDşünmüı 
tU. Ve ba§ka birisini, korkut-

flıası tabii olan bu tehlike dü· 
Si.incesi, onu serglizeşte sc,·kct
~~ti. O, bu sergüz:e~te, yalnız 

21tna, atı Ville ve karabina· 
•ile atılıyordu. 

Bir at ve bir gilah onun na· 
~rında en büyük kuvvetti 1 

Jiın, ilk gilniln akşamı, gü· 
~tıin güçlükle nUf uz tttiği ka· 
~n ve bol yapraklı bir afac.ın 

1 
tında mola verdi. Ağaca bağ· 

tna.n atı Vil, sanki onu muha· 
"laıa ediyordu .• Jim, memnun 
de ttıcsut bir halde uykuya dal· 

1
1
' Y cgine arzusu aerglizeıtti. 

'dlte 0 na doğru yürüyoridu. Bun 
an başka ne istiyebilirdi. 

lılr.~c kadar uyudu? Delikanlı 
'd Saftnda uyku saatleri o ka
~r tatlıdır ki, kat'iyen iz bırak 
d:dcın ıeçcr. Jim, birdenbire, 
tttcrt_ 8Y•klı arkada§rnın ld!ne· 

tile uyandı. 
- ~e vlr, Vil? 

te~t tekrar kiıncıdi. Bunun u. 
ttltrı~c Jim de güJUmıiyerek 

dandı: 

~ - :Eğer at lisanını bl!ıey-
h~' bcllci derdini anlardrm 
qıç b" • 
~uıı ır tehlike g8rmüyorum. 
•u .. un için gecen hayır ot. 

.... I>o~ 
~l' Grusu benim uykum 

llu 15 1 ou.. ı er llzerine, Jim gene 
.. ra u 

dllldı. z~arak, tc!rrar uykuya 

"l0 l" tn ye . b" bu d f nı ır ldşneyişi onu 
liJtan~ a ~ndi~eye dU§ilt'dU. De· 

_ 
1 t5zlerinl iyice açtı. 

iı.: ._ I>oğrusu, Vit hen seni 
"' "'nı ' t.ınnd llnl .. Beni bu~uboıuna 
it}' ıtrnarsrn. Her halde bir 

~~ Rorırtufun besbelli. 
•8yren,ı nb bu ı8ztert henilz: 
l'crrıe !tf ki korkunç bir lelik· 

onu bU~"- .. a·ı Pctttı r •un vucu 1 e ür· 
ırn kaplanın •esini iyice 

tanıdıfı için yanılmalma imkln 
yoktu. Bu bir kaplan ıeıiydl ve 
bu ıes o kadar yalandan gelmiı
tl lrf, ]im hafif bir korkunun 
kendisin aardıtmı hissetti. 

Bqrnr kaJdrrclı ve bir ham· 
lede 1ayafa fırladı: 

Yandaki çalılığın yapraklan 
arasında, iki ate§ parlıyordu. 

Kaplan yanına kadar sokuldu. 
- Beni kurtaramazsın, azi

zim, §U iki ateşten gözünün or
tasına şimdi ne yerlt-ştlreğlmi 

görfirsün. 
Cesur genç titremeden, ni

şan aldr. Fakat tetiği çekeceği 
sırada arkasında bir klikreme 
•claha duydu. 
Yerinden kıpır.damadı. Geri dön 
düğU takdirde, nipn aldığı er
kek kaplc:m tarafından kolay· 
Jıkla boğaılanaeağını, halbuki 
ona ateı ettiği takdirde, sonra, 
arkısmda bulunan dişi kapla· 
na d8nebileceğini bir &aniye i
çinde dü§ündü. Böylelikle bir 
çeyrek saniye kar ediyordu. 
ÇilnkU erkek ktıplana zaten ni 
§an almıştı. Kıvıkımdan iki gö 
zün arasına ilstüstc iki defa a 
teı etti. Hemen akabinde, atını 
sıçratarak korkunç bir iniltiyle, 
yere dillen bir iri vücudun çı· 
kardığı sesi duydu. Bunun Ü· 

zerine bir hamlede geriye dön· 
ldü. Ud batb ateıten a-öz:ler, 
yakında, belki de yanında dola· 
ııyordu. 

Jlm baktı., 
ölüm etrafında doJaşryor. 

fakat delikanlı onu görmüyor
du. 

Pampa ovasının kanunu, ha 
bası ve karde§i öldürülen biı 

kızıl deriliıden SZJkmmak lazım 

geldiğini söyler. Ayni kanun, 
eşi öldUrülen bir erkek veya l 
dişi hayvandan sakınma ieap 
ettiğini de söyler. 

Jlm, hayvanlar, etrafında do
la§trğıru ve erkeğinin ölümü, 
onu mlicadeleden vaz g~irme· 

diğini bil~kia hiddetini tahrik 
ettiğini biliyordu. Bunun için· 
dir ki, tüfeği yanağında ve pal"" 
mağı tetikte olduğu halde bek· 
Jecli. 

Biltlln dikkat ve hisleri bir 
tek noktada temerküz dti: 
Yrrtıeı hayvanın yaklagtığını 

duymak.. Gafil avlanmamak. 
Jim ancak, evvelce duyduğu ıe· 
ıi üzerine istikamet tayin ede· ' 
biliyordu. Halbuki, bu defa u.· 
kmmağa baılryan diıi kaplan 
bir türlü aes çıkaramıyordu. 

Ağaç yapraklarının hafif bir 
titTeyiıi üzerine Jim ba~ınr 
kaldırdı. Hiç bir ,ey göremedi. 
Fakat gözlerini yere doğru in
dirdiği arrada, ağacın yanında 

bu kadar bUyUk bir heyecanla 
beklediği iki patlak kmlcımr 

gördU. Tüfeğini ıUratle yanağı· 
na götürdü. Kıvılcımdan iki göz 
birdenbire 6Öndll. Korkunç bir 
kUkreme, bağlı bulunan atı ı•· 
ha kalktı ve Jim kendiılne doğ 
ru uçan kocaman bir ciıme atet 
etmeğe ancak vakit bulabildi. 
Yana ırçradı dU~ilnmeden, ka· 
rabinasındakl bUtUn lcut'}untan 
bo§alttt: 

- Ya öldürUr, ya ölll-
rUm. Milcadelf:den çekinmeğe 

imkS.n yok! 
Korkunç aıçrayıı esnasında 

vurduğu kaplan onun ayaklan 
dibine yıkıldı ve aon bir ham
leyle ona yetiımek istediyse de. 
bereket Jim bu defa yana doğ
ru srçraidr. 

Kap!an ıon bir defa çrrpm
dı ve erkeğinin çıkarmıı otdu
fu korkunç iniltiye benzer bir 
tnflti çıkararak, h2':"eketsiz kal
dı, ölmüıtü. 

Biliyor musunuz? 

Hesimdc gördüğünüz sütun 

bfr zafer heykeli falan değil, 

fakat dUnyanm en bUyUk ba

rometresidir. Bu barometre, 1-
talyada, barometre mucidi To. 
rlçellinin ö.oğduğu Faenza. 
§ehrinde inşa edilmiştir. HL 
va tazyikını ölçmek için, bun

da zeytinyağı kullanılmakta • 

dır. 

.Knoksville (İllinua) mezar

lı.'.: ında bir mezar taşı nzerın.. 
de eu garib satırlar yazılıdır: 

''Bir adrım malını ve millkü 

nil ötmeden evvel bırakırsa bu 
çekici atıp kaf ~nna indirin. 

Şayanı hayret 
bir makine 

Avustralyalılar, dakikada 
1000 aded madeni parayı kon. 
trol eder ve kat'iyyen yanılmı
yan bir !let icad etmişlerdir. 
Bu alet sahte paralan derhal 
bir tarata. fırlatmaktadır. 

Bundan başka, bu filet bir 
dakika gibi kısa bir zaman f. 
çinde paraları sayarak paket 
yapmaktadır. Makinenin has 
saslyeti, şayanr hayret derece
de bilyüktlir. 

Maamafih bu makine bir 
hayli pahalı olduğu için, bunu 
küçük tUccarlar alamamakta 
ve sadc-ce bankalar kullan. 
maktadır. 

~ . ~ 
Garip Adetler 
Eğer otel müstahdemleri, 

• iatıralarmı yaz.salardı klınbi
lir ne şayanı dikkat hiklye -
ler anlatabilirlerdi. 

Filhakika onlarm gözü a. 
nUnde, her tUrlil insan gelip 
geçer. 

Amerikanm bUyilk otelle • 
rinden birinde senelerce ça. -
b3J?lIS olan bir hademe, ora.. 
ya gelip giden mUştcrilerin 

ga.rib Metleri hakkında eu bir 
kaç misali zikretmektedir. 

Bir seyyah, kendisine gös· 
terilen odaya girer girmez ce· 
binden bir pusla çıkarml§ ve 
yatağın vaziyetini bu pusla.ya 
göre değiştirmiştir. Filhaki • 
ka bu garib tabiatlı seyyah, 
yatağın başı ucu şimal, ayak 
lcu da. cenub istikametinde 
:>ulunmadıkça irnkfuıı yok uy. 
ru uyuyamıyormuş!! 

Bir kibrit tUccan, hep yan. 
gın korku.su içinde y~~dığı 

için, dalma zemin katında ya. 
tıyor \'e el altında uzun bir ip 
bulunduruyordu. Bu ipin ne
ye yaradığını veya yanyaca
ğını ooranlara ise kat'iyycn 
bunun sımnı söylemiyordu. 

Bir kadın da, odasına giren 
herkesin beyaz eldiven giy • 
mesini istiyordu. Bunun sebe.. 
bi, mikrobda.n korkmasıydı. 

Daha bir çok misaller sayı
labilirse de, buna bütün gıı

zetemiz bile kfıfi gelmez. 

Dar bir yeri ihtiva eden bu boruda deveran eden suyun 
ta.eyikı, zanı:ıcdildiğinin aksine olarak borunun dar yerinde da· 
ha azdır. 

Jim, önünde yatan iki kapta
na uzun müddet baktı. 

- Bu sadık Vil olmasay% 
bu iki kaplana leziz bir yemek 
vazifesi görecektim... Doğrusu 

bu kadar gUzel bir çiftin oea.k· 
larile beraber hayatlarım da 
söndUıtdUğüm için mUteesalrim. 
ama, ne yapalım? Mücadelenin 
sonunda ya benim yahutta on
ların ölmesi tizrmdr. 

Vit, iki yırtıcı hayvanın pen. 
çelerindcn kurtulmasından mU· 
tevetUt memnuniyeti bhır et· 
mck istiyormuı gibi kitnedi. 

- Biliyorum, Vil ıen de 
memnunsun.. Esasen ben ıeni 
değil de, sen beni kurtardm .. 
Kendine göre iıhar ettiğin teb-

rikler ise, benim rutzl'll"tmda 
diğer bUtün tebriklerden ÜS· 

tUndUr., çünkü sen, yalan söy
lemesini bilmiycrsun, sevgili 
atrm. 

Bu sözler Uzerine, Jim, atına 
atladı ve şefakla bembeleşen 

berrak semanın altında, kendisi 
1 

nl teshir eden sihirli liergilzeıt-
tere doğru yoluna devam etti. 

Bu muazzam ~an Japonya • 

da, Osaka şehri yanında. bir 

mabedde bulunmakta.dır. Ça • 

nm ağırlığı 114 ton olup, yUk. 
sektiği 8, diynmetrosu da 5 

metrodur. Madenin kalmlrğt 

ise 55 santimetredir. 

\ Şen FolkıraOaır 

Palavra şam-
piyonu 

- Amim, yeni 
otomobilimi aldı -
ğım günden beri, 
akşamlan dola • 
şamıyorum. 

- Neden? 
-ÇünkU, öyle hızlı gidiyo • 

rum ki, fenerlerimin ı3ıkları
nı bile geçiyorum. Bunun için 
de, hiçbir şey görmeme imkfuı 
kalmıyor! 

~ }#.. * 
Teselli de yok 

Bir memur, ıslık 

, çalan meslekda§I
na: 
- Kuzum diyor, 

' mUtemadiyen ıs -
lık çalman cidden 

tahammUlsilz bir §ey • 
- Fakat sen tam istasyo • 

nun yanında ikamet ettiğine 
göre, trenin dUdUk ve 151ıkla
n na alışkın olman lazmı. 

- Evet, ama, o zaman hix, 
olmazsa trenin çıkıp gideceği. 
ni düşünerek müteselli oluy~ 
rwn. Bu defa ise, bu teselli de 
yok,. 

Kıymetli bir 
general 

Cenubt Ameri • 
kada sık sık vu • 
kua gelen küçük 
'ıarl:ılerln birisin
Jc, bir general 
dilşman askerle. 

ri tarafından esir ediliyor. Bu
nun üzerine esir mübadelesi 
için bir murahhas gönderili • 

. yor ve bu murahhas §U teklifi 
yapıyor: 

- Generalimize mukabil 
size ilç albay teklif ediyoruz. 

- İmkS.nı yok. 
- On iki binbaşı veya yir. 

mi yilzbaşı tercı1ı eder misi • 
• ? 

nız .. 
- Hayır! bte son §arlları. 

mız: beş paket sigara! 

, Müşteri - Gar • 
son, bana iki yu. 
murta yaptınn, 

fakat, muhakkak 
tam olsun. 

Garson - Bay, 
patatesli köfte arzu etmezler 
mi? Cidden fevkalade bir şey. 

Garib bir tesadüf eseri olarak, Londrad:ı. tam 50 seneden· 
beri, her 16 mart günU yağmur yağms§tlr· 

Musiki kabiliyeti 
· --·- Her halde piyano 
~ ve keman resital-

lerinde hazır bu • 
Iunmu5 ve virtU. 

- - - ' ozlann, notasrz 
çaldıklarını gör

mil§SUnilzdUr. 

HanB ton Bolov admd&ki Al· 
man piyanisti, Bah'm Lhst'in, 
Şopen'in, Bethoven'in, Şuman.. 
m ve Brahms'm bUtün eserle. 
rlnl aklından çalıyor ve kon • 
serleri esnasında, bir tek ha
ta yapmadan vasatı 300.000 
nota çıkarıyordu· 

Yine, böyle ~a.yanı ha)Tct 
bir mmdki hafızasma. misal 
olarak, şu va.kn zikredilmekte. 
dir. Meşhur bcsteMr Mozart 
henüz on d6rt ~davken Mi 
lA.noda Allegrlnin "Misercre·,. 
admdakl dlnt eserini dinlf'miş 
ve bu hava onun nazarı dikka
tini o derece oolbetmiştir ki. 
çocuk bunu hafızasına nakııet· 
miş ve eve dönünce, baştan so. 
nuna kadar, hatasız~. 

• • * 
Mikrobun vasaU büyüklüğü 

takriben milimetrenin binde 
biri nispetindedir. 

Bilmece 

nnn~~~nıı 
lıte aiıe 9 kıörit bu 9 kibriti 

öyle bir tekilde yerleştiriniz ki. 
vücda gel~ek §Cldl S müselles 
te§kil etsin. 

Bu bilmecemizi hatlede:ılcr· 

den birinciye bir mektep çnn· 
tası, ikin..:iye büyilk bir şişe l·o· 
lonya, U~UnoJye bir şişe küsü~ 
kolonya ve ayrıca iki yüz okuyu 
cumu:ı:n muhtelif hediyeler \'e• 
receğiz. 

HASEP, 
ÇOCUK SAY.-'AS• 

Bümece kupona 
28 MAYIS - 1938 
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Buda ne demek? 
Sportmence oynanan bir maçta 

Netice mağlftbiyet midir? 
Bir l zmir gazetesinin garip iddiası 

Dedikodusu hala devam eden lzmirde
ki maçlar hakkmda yazdığımız bir ya. 
zıda, İzmir sporunda görülen garip bir 
"şehir Şôvenizmi,,nden doğrudan doğru

ya lzmir sporcularının değil fakat lzmir
li spor idarecilerile Izmir gazetelerinin 
mesul olduldarmı yazmış ve buna birçok 
misaller göstermiştik. 

Son gelen "Yeni Asır,, gaztesi, lzmir 
matbuatının spor zihniyetile kabili telif 
olmıyan bir garabetle körükledikleri bu 
''şehir rekabeti,,ne yeni bir misal teşkil 
eden bir yazı dercetıniştir ki, bunu, bir 
tek virgülünü dahi değiştirmeden aynen 
alryoruz: 

lzmir şampiyonu tJçok tak1mı dünkü 
Bandırma ekspresile lstanbula hareket 
etmiştir. Takım on beş oyuncu ve bir i. 
'dareciden mürekkeptir. 

l zmir şampiyonu cumartesi ve pazar 
günleri Jstanbulda iki maç yapacaktır. 
Maçların biri Beşiktaş, diğeri Galatasa
ray takımiledir. 

Son hddiseler münasebetiyle, 11.mir ta· 
'kımları lstanbul maçlarından ciddt su
rette ürkmeğe başlamışlardır. Dün hare
ket eden lzmirli oyuncular bu endişeleri· 
ni açıkça meydana vurmuşlar; lstanbul 
maçlarında neticeden ziyade 1 zmirin 
sportmenliğini lstanbul sporcularına ve 
~~Ikına göstereceklerini beyan etmişler
'dır. 

Bu itibarlardır ki, lstanbul maçların
aa lzmir şampiyonundan sevindirici bir 
netice beklemek müşkülcedir. işin diğer 
cephesi, lzmir şampiyonunun yapacağı 

maçların ehemmiyetidir. Izmir şampiyo. 
nu lstanbulda bir galibiyet temin eder· 
se ikinciliği ilıtimal dahiline girer. Mal
labiyeti halinde ise dfüdı7.ncüdür. 

Kırmızı • Beyaz mecmuası, 1stanbul 
takımlarının bir lzmirli takıma üçüncü· 
lük derecesini vermemek için aralarında 
anlaştıklarını, hattd güneşin sırf bunu 
temin için Beşiktaşa mağl12p olacağını 
yazmıştır. 

Eğer bu yazılanlar doğrn ise, lstanbul 
takımlarının memleket sporu için taşı· 
dıkları düşüncelerden pek haklı olarak 
şüphe edeceğiz. 

~ 

lzmir şampiyonu lstanbula Hamdiden 
ve Namıktan mahrnm olarak gitmesine 
rağmen hücum hattı kuvvetlidir. Sait 
Yormıındadır. Adil de en iyi vaziyeti elde 
etmiştir. 

Kötü bir spor zihniyetinin mahsulil o
lan bu yazı tahlile değer mi? bilmiyoruz. 

Fakat biz, bazı şayanı 
0

dikkat noktala
ra temas etmeden geçemiyeceğiz. 

"Son hadiseler miinasebetile lımir ta. 
kımları İstanbul maçlarından ciddi suret 
te ürkmeğe başlamışlardır., cümlesi neyi 
~astediyor? lzmir futbolcularına !stan
bulda bir haksızlık mı yapıldı? .• Haka· 
ret mi edildi? .. İstanbul hakemleri lzmir 
f utbolculannı zorla mağIOp edip, sonra 
eller üzerinde mi dolaştı? Yoksa İzmirli 

Futbole 

Dünya kupasına iştirak için Avrupaya 
gelen, Brezilyanın uu:şlıttr futbol takımı, 
antrenman yaparken, bir gazeteci yuka
riki resmi almıştır. Bir zamanlar dünya 

futbolcuları lstanbulda kasden tekmele
yip sakatladılar mı? .. Ne oldu? lzmir 
takımlarını ••ürküten,. şey nedir? 

Gazete, bunu tabii izah etmiyor, çünkü 
bunu izah edemez ve çünkü bu satırlan 
sırf kötü bir "şehircilik rekabeti,, zihni
niyetile savurmuştur .. 
Şu aşağıdaki cümle ise, lzmir gazetesi· 

nin hakiki spor ve sporculuk zihniyeti 
hakkında en küçük ... ama en küçük bir 
malfunatı dahi olmadığını ve bu caha
letile spor işlerine karışması , memleket 
sporu için ne hazin olduğunu açıkça gös
teriyor: 

"l zmirli oyuncular lstanbul maçların· 
da neticeden ziyade lzmirin sportmenli
ğini lstanbul sporcularına ve halkına 

göstereceklerini beyan etmişlerdir. Bu iti. 
barladır ki, 1 stanbul maçlarında l zmir 
şampiyonundan sevirdirici bir netice 
beklemek müşkülcedfr.,, 
Eğer muharrir bu satırları tabit bir 

halinde yazmışsa ve bu yazdıklarının 

doğru olduğuna kani ise bu cümleden 
acı... hem pek acı bir hakikat meydana 
çıkıyor. 

lük derecesini vermemek için aralarında 
anlaştıkların, hatta ıGüneşin srf bunu 
temin için Beşiktaşa mağlup olacağını 

yazmıştır.,, 

"Kırmızı Beyaz,, mecmuasında böyle 
bir yazı görmedik. Esasen, mezkQ.r mec
mua böyle bir "pot,, kırsa bile, Izmir 
gazetesinin spor muharriri şunu bilme
liydi ki, Güneş - Beşiktaş takınılan kar
şılaşnuyacaklanna ve şimdiden Güneş 

birinciliği, Beşiktaş da ikinciliği kazan. 
dıklarına göre böyle bir "anlaşma,, - ki 
uydurmadır - mevzuubahs olamaz. 

Fakat, tabii, İzmirli meslektaş bu ka
darcık şeyi düşünmemiş ve bu satırların 
"delikanlılılk,, çağlarında bulunan spor
cuların üzerinde, istediği tesiri yapaca
ğım bildiği için bunları hemen karalqyı
venniştir. 

Netice olarak şunu söyliyelim ki, İz
mirli meslektaşlar, senelerdenberi, şehir 
sporcuları arasında, körükledikleri bu 
kötü rekabete nihayet verdikleri gün, 
Türk sporu için birer leke olan son ha
diseler hiç bir zaman tekerrür etmiyecek-
& •• 

1- lzmir sporcularile diğer şehir spor. 
cuıarı arasında azgın bir rekabet körük- Me~ hor bir in gi li z 
lemeğe yellenen lzmir spor mulıarirleri oyuncusu 
sporun · tam manasile - kara cahilidirler. Futbol U bıraktı 
(Çünkii sportmenl.ik göstermenin maç- Senelerce Arsenal takımında oynadık-
larda iyi bir netice almaya mani olduğu- tan sonra bu mevsim içinde de Hudder· 
nu zannediyorlar.) fieldde yer alan meşhur İngiliz merkez 

2 - Jzmir takımları aldıkları bütün muhacimi Joe Hulme futbolü terketmeğe 
iyi neticelerde sportmenliğe mugayir ha- karar vermiştir. 
reketlerde bulunmuş olup ancak bu şe- Hulme gelecek mevsim için konturat 
kelide hareket ettikleri takdirde iyi neti- imzalamaktan imtina etmiş ve şu beya
ce alabiliyorlar. (Çünkü sportmenlik natta bulunmuştur: 
gösterince muvaffakiyet göstermek ümi- ''- Yerimi gençlere bırakmalıyım; on 
di kalmıyor.) ~ senedir oynuyorum ve bugün otuz 

Fakat biz birinci hakikate tamamile i· dört yaşındayım; artık tricketle meşgul 
nandrğınuz halde, ikincisine bir türlü i- olmak istiyorum.,, 
nanamıyoruz. Ve her şeyden evvel İz. Hulme beş İngiltere kupası finalinde 
mirli değil, fakat Türk olan İzmirli oynamak suretile bir rekor kırmış bulu
gençlerin her zaman sportmence hareket nuyordu. 
edebileceklerine kani bulunuyoruz ... Ye- ~S~p-0-r-5-3--ha_s_ı_n_d_a_n_m_e_z_a_r_a 
ter ki lzmir spor muharrirleri onları Buenos Aires'den verilen bir habere 
mütemadiyen tahrik etmesinler .. Nite
kim işte kötü bir rekabet tahrikini istih
daf eden bir cümle daha; 

6'Kırmızı • Beyaz mecmuası, lstanbul 
takımlarının bir lzmirli takıma üçüncü-

Ragbi 
Fransızlar Almari

ıarı yen dil er 
Bükreşte tertip edilmiş olan Rağbi 

turunda Fransa Almanyayı 8-5 mağlO.p 
ederek turnuva galibi olmuştur. 

Fransız şampiyonu 
galip 

Fransız hafif siklet boks şampiyonu 

Marsel Gerdan Parisin spor palasta 0-
gilst ümeri ile yaptığı 10 ravuntluk bir 
maçta rakibini 6 mcı ravuntta nakavt e
derek mağlQp etmiştir. 

göre, ''Fransız spor sosyetesi,, rağbi takı 
rnr oyuncularından Fava, Olras Sanida
rias takımına karşı yaptığı maçta tehli
keli bir şekilde yaralandıktan sonra has
tanede ölmüştür. 

BarutgUcU 
Sahasındaki maçlar 

1 - Barutgücü 3. Genç - Bczezyan 
lisesi takımları revanş maçları saat 
!) da. 

2 - Bakırköy Rum Genç· Bakırköy 
Rum A. takımları saat 10.30 da. 

3 - Barutgücü 1. Genç - 'Uzenspor 
genv takımları saat 13 de. 

4 - Barutgücü • Langa B. takımları 

sa.:.t 14,30 da. 
5 - Barutgücü • Langaspor gen!r ta

hmları saat 16 da. 
6 - Barutgücü • Langaspor A. ta

kımları saat 17,30 da. 

? • nasıl çalışıyorlar 

şampiyonluğunun en kuvvetli namzedi O· ~ . · 

~,11 bu meşlım :akım, bakımı ·yapacağı bii;·ilk maç için nasıl bir sistemle ra11şı;•or .. Onlar futbol maçı için jimnastik ve alle- J. 

~-m hare.k:tıe:ıle hazır~~ı~k~n, Bizde ant remnanların hemen hepsi hala topla, şüt atmağa inhisar ettiğini dü§ündükçe, bu 
porda nıçın ılerlemedıgımızın sebebleriniuzaklarda aramamız icap etmez mi? 

Dünya kupası için hazırlanan 
takımı Fransız 

Fransızlar, dünya kupası maçlarına futbolcularını en iyi bir şekilde hazırlamak 
için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Yukariki resim, dünya kupası maçları içi1' 
ayrılan Fransız takımının bir antrenmanınilıayetlendiği sırada alınmı~tır. Ortada 
elinde top tutan zat oyuncıllara kusurlarını ve yapmaları icap eden hareketleri a1' 
latan meşhur antrenör Cottirıettir. 

~a.l koır~©'1' 0lYı ~nır o~lYIYlYl~lYlmlYl~c§lan 
aD~o~nmo~ m®~tt\dl ~ 

Barutgücünü itham ediyor 
ve "Son hadisede kabahat 
t:amamen güçıüıerdedir,. diyor 

Bakırköy Barutgüoü ile Demir. cünün haleti ruhiyesini pek yakındaı:ı 
spor arasında evvelki hafta yapı. bilirim ve birçok maçlarını seyrettim. 
lan ve 2-1 Demirspor lehin.deyken Daima galib gelmeğe alışmış oldukla• 
hakem tarafından tatil edilen rı için sahalarında hep uf aktefek ta.o 
m.a-ç hakkında Barutgüçlülerin kım.larr davet edip yenerler ve arasıra. 

gönderdikleri yazıyı evvelki gün karşılarına çıkan kuvvetli takımlara. 

neşretmiştik. mağlfıb olunca sinirlerine de mağlfıb 
Bugün de bir o'Tcuyucumuzdan al- olurlar. ı 
dığımız ve ayni mevzua temas e· Barutgücü Demirspor klübü ile ilQ 
<:len mektubu bitaraflığımıza bi .. defa karşılaştı. Bu üç maçta da bu .. 
naen aynen siıtunlarımıza geçiri. lundum. İlk karşılaşmada Demirspor 
yoruz: 2.1 galib idi. Fakat çok şiddetli bir 

Haber gazetesi yazı işleri müdürlü- fırtınaya tesadüf eden maç hakem ta· 
ğüne: rafından tatil edildi. İkinci karşılaş .. 

"Muhterem gazetenizin 25 Mayıs mada Demirspor 5-1 mağlfib oldu. Fa-
1938 tarihli nüshasında Banıtgücü kat sahada hiçbir hMise ve sertlik 01. 
klübü ile Demirspor klübünün 19 Ma- madr. Hakem gene Bay Ahmet Ade:ın.
yıs spor bayrammda yaptığı kupa di. Son karşılaşmada maç 2-1 Demir• 
maçı hakkında aslından çok ayrılmış sporun lehine iken güçlülerin sertliği 
bir yazı okudum. ve bir Güçlü, hem de sahada vazife a.1-

Kendim Bakırköylüyüm. Sporla es. mış bir Güçlünün müdahalesile hakeIXl 
kidenberi faz.la alakam vardır. O gün tarafmdan tatil edilmiştir. Maç de -
bir seyirci olarak bulunduğum buma. vam etseydi oyunun galibi muhakkaJc 
çın cereyanmı anlatmadan evvel mak. Demirspordu. Daha bir iki gol atabi. 
sadı teşekküllerini çok iyi bildiğim bu lecek tarzda hakim bir oyun oynuyor
klüblerin çalışma tarzlarından bir az du. 
bahsetmek ihtiyacını hissettim. Barutgücünün gazetenize verdiği 

Barutgücü, barut fabrikaları me • yazıda gözüme böyle bir ibare çarptı· 
mur ve müstahdemlerinden, Demir • "Demirspor ikinci golünü ikinci de°\f" 
spor da şimendifer memur ve müs- renin 15 ci dakikasında atmış ve oyu· 
tahdemininden teşekkül etmiştir. De - nun bitmesine 38 dakika kala maç ta
mirspo:nm bu esas üzerindeki fazla ıs. til edilmiştir.,, deniliyor ki, acaba tele· 
rarına mukabil, Barutgücü bu nokta. nik kaide ve nizamlara çok bağlı oldU· 
da hiçbir şeye riayet etmemektedir. ğunu söyliyen Güçlüler ikinci devreyi 

Bu klübün futbol takımını 53 dakika mı oynanacak zannediyor " 
teşkil eden elemanlarınm hepsi teşki- lardı ? .. 
lat klüblerine mensup olmakla bera • !ki klüble de al~kası olmıya.n ve 
ber bilhassa Barut fabrikalarile hiç a.. semti Bakırköy olan bir seyirci ve o
lakaları olmıyan Eyüb klübünden kuyucunuzun görünüşünün bitaarflı• 
Şükrü, Vefa klübünden Murat ve Hü. ğından emin olabileceğinizi arzedet' 
seyin, Topkapıdan Haydar, Sabahad • bilvesile en derin saygılarımı suna. " 
din, Salahaddin, Mehmet {Memo) A- rım.,, 

nadolu klübünden Gündüz (Niko) gi- Bakırköylü okuyucularınızdatl 
Mumffer Z. bi buna mümasil oyunculara da takım

da her zaman ve bilhassa böyle ehem. 
miyetli maçlarda tesadüf edilir. Buna 
mukabil Demirspor oyuncularımn hep 
si şimendifercidir. Bu iki klübün mak. 
sadı teşekküllerini anlattıktan sonra 
maçın tafsilatına geçelim: 

Bu oyun gerek Demirsporun gol ve 
gerek oyun faikiyeti altında cereyan 
ederken sahanın inzibatiyle alakadar 
biri etrafında bulunan klübünün ida • 
recilerinin gözünden kaçarak sahaya 
frrladr. Bu şahsı ben, yerde yediği 

tekmeden kıvranan Demirsporun sağ 
açığına yardım edecek sandım. Hal
buki yan hakemin elinden bayrağı ka
pıp fırlattığı gibi pek iltifata benze. 
miyen cümleleri sarfettiğini işittim. 

Spor sütunlarına yakışmıyacak olan 
bu sözleri yazarnıyacağrm. Bu çirkin 
hadise üzerine Bay Ahmed Adem ta. 
kım kaptanlarını çağırdı ve bu saha. 
da böyle bir maç idare edilemiyeceği. 
ni, alakadar heyet arzu ederse Şeref 
veya Taksim sahalarında bu maçı i
dare edebileccğ'ini söyliyerek sahadan 
ayrıldı. 

Bakırköylü olduğum için Barutgü-

Bu mektup Barutgiteilnün iddiaÜJ J 

rından birçok noktaları cerhediyor} ~ 
çinde yazı7,anların ne dereceye k.o.iJIJf 
doğru olduğunu bilrniyoruz, netekirtı' 
Barutgücünün mektubunu •d,a, ne§T'e -
derken ayni vaziyetteydik. 

Çürılcü, o günkü nıaçı gözZerim.i~l6 
görmüş değ·iliz. . 

Yalnız ortad.a, muhakkak. bir noTW 
kat var 7ri, o d,a, maçın bir hadise dlY 
layı.siyle yarıdn. laılnWS'ld1r. 

Bu mektupta Barutgü.cil oldıı'M" 
sert bir lisanla itham edilmektedir. . 

Yazıların derecei szhhatini bilnıed~ 
ğimiz için biz burada şimdilik fffçri111-

1
" 

zi yazmaktan çekinecek vaziyette 1JIL• 
lunuyoruz. Yalnız, yulcarki 71ıektll'Pt1J 
yazıların bir kısmı dahi doğru o~' 
çalışma enerjisini daima takdir eti: 
ğimiz ve sütunlarımızda d.a öyle lJQlı,r 
settiğimiz Barutgii.cü gibi yeni bt 
klüb için, bunu ne biz, ne de efkfi.rı 1V 

mumiye iyi karşılıyamayız. ,. 
Barutgiwünün, yapılan t<Jilia7ar'1~, 

Trendini tenzih edece], bir 1ıareketfe ik" 
lunacağını şimdidmı ümid etme7d6 

ti/a ediyoruz. 
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A11ada bugtlne kadar glrllen muharebelerin en mflblml 

Su - Çeu harbini 
kim 

kazanacak? 
aır milyondan fazla Çin 
askeri ııe 350 bin Japon 
nisanın 10 undan beri 
mQthlş bir muharebeye 
tutuşmuş bulunuyorlar 

]aJXmlor 'Su-Çıu 

dlf a olmalı lıalrild 

bir ıaf'1 lıazonm'f 

oltalılar; Çan KoY, 

Şılı toamalan def.-

Son on günde, Çekoslovalfyi meae. 
~ herkeain en fazla, ehemmfY.tt ver. 
c1ll& arala oldu. o.sa. llku 9"91 
de ıqWi • lta1.J.m •mqm•u, l'.raD • 
illi • lııgllls komıpnalvr, ltalp ile 
Fruıunm anlaphlllp anJ•1am17.&cair, 
NecUslln milleUer cemi~ komıeyin. 
deki lW1 umuml allkayı celbetmiftL 
Bu ara um eatk bir an unutulur gıl>l 
oldu. Halbuki Çin • Japon harbi eu 
anda dUDyanm en mUhim meselesi ha
lindedir. Yine 111 anda .Aayanm bugü
ne kadar gördilğil harblerin en mü
himmi cereyan etmektedir· Eski Rua 
Japon harbinin en kanlı sahneleri, ce. 
reyu etmekte olan harbin yanında 
çocuk oywıcaiı gibi kalır. Mukden 
meydan muharebesi, Vladivostok el • 
ftl'IDd&kl harbler, o meehur muhu&· 
ra fllh, timdi Su • Çeu clvarmda ya
pılan harbe bakılll'A hep solda aıfn-. 
dır. 

Neden! 
hah edelim: 
1 - Kareılap.n kuvvetler pek ka. 

Ja'balıktır. 
2 - Her iki taraf, mevcut bUtUn 

Jnodern aUlhlan kullanmaktadll'. 
3 - Alınacak her neticeden her ild 

tarafm atratejik kazanç veya zaran 
Dltllılm olacaktır. 

• - Hldilıenln milleUer araaı aiya-
1111 ilzerhıdeki tesiri her zamandan 
llllhlmdir. 
· S - Akla, havsalaya sığmıyacak de 
1'ecede çok manevralar, dolaplar ve en
truw.r çevrilmektedir. 

Su • Çeu muharebesinin, hiç umuL 
~bir anda Çin. Japon mücade
-.uıuı nihai A.fbuı halini "1mu1 da 
llluhtemeıdir. Yani; 

Japonyanm, ''bu lif ben bqaramı. 
Jacaiım,, deyip bu ıııevdadan vugeç.. 
-.ı de muhtemeldir. Çinin, bütün ::·•m kadrolarmı kaybedip mü • 
41.~Vbe kat•t surette boyun eğmeal 

Ba iki ihtimalden en ziyade ilki 
'tarlddfr. 
...._~in cereyan ettiği sahayı tasvir 
-.alın: 

~~-Oeu. Nanldnl Pekine baflıyan 
~lu hattı berinde en mWıim 
=--·Pekinden cenuba iki demir. 
llbl =-· Bunlardan biri söylediğimiz 
ha ankine uğradıktan sonra Şang-
.ı: Ulatır, diğeri cenubt Çinin en mü 

Umanı olan Kantona dayanır. 1-

Yazan: Sadık DUMAN 

Bo.rb w 1ıarb aahaaını g&terir 
harita 

kinci hat birincinin iki misli uzunlu. 
ğundadır ve aeağI yukan ortasında 
Hankeu eehri vardır. Şimalden cenu. 
ba inen bu iki demiryolunu ıarktan 
garba uzanan bir üçt1nctı demiryolu 
ufki olarak kateder. Yang • Çe • Ki· 
yang nehrine, ilç yt1z kilometre eimal. 
de, muvazi bir hat resmeden bu de • 
miryolu Su • Çeudan kalkar Lungha.
ya gider. 

Harb bqlachit r.aman Çank Kay 
Çek, büyük bir mukavemet g&Jter • 
meden Şanghayı, Nankinl ve Pekini 
bıraktı. Biribirinden mtıhim olan bu 
Uç noktanm Japonlar tarafmdan zap
tını, A vrupada herkes "Çinde millt 
hUkdmetin mahvolueu,, su."'etinde tef. 
air etti. Görünürde vaziyet buydu. Zl· 
ra, Pekin Cinin tarihi, killtt1rel ve an. 
anevt merkezi değil midir? Nankin, 
Çin mllliyetperverliğinln ve devletin 
siyast merkezi değil midir? Şanghay, 
bu Çinin en ekonomik merkezi değil 
midir? Bütün bunların J aponlarm eli
ne terkedilmesi harbin Japonlar tara· 
fmdan kuanıldıfım 17.alı etmiyor 
mıydı? 

Hayır. Etmiyordu. Zira, buglln an
laşıldı ki, Çin umumi erklmharblye. 
sinin harb pllnı, asla bu gibi mühim 
merkezlerin muhafazası endişesine da
yanmamaktadır. Çin erkblharbiyesi· 

nln liarl; plbı, fevliallde m\Uıimdir. 
:Mareşal Çan KaY. Şek, Japonların, 

en mühim mukavemetlerle ka.riılaa • 
tJk1anm ADdıklan Y.eI"lerde sadece 
dUamanmı r.edelemek, yormakla iktifa 
ederek asıl mtihim mukavemeti bqka 
bir noktada teksif etmiftir. Bu nokta 
Su.Çeudur,. 

lılarefal umumi kararghım kurmak 
için Han· Keuyu gelip gli7.el seçmie 
değildir. Bankeu, çok geni§ ve derin 
bir nehir olan Yang Çe Kiyang'm or
tasuıda.dır. Yani p.rka ve garba doğ
ru nehir yolundan bol bol istifade et. 
mektedir. 

Cenupta Kantona ve eimalde Peki
ne yalan toprakları demiryolu ile baf· 
lıdll'. Lunghay • Su • Çeu (1) hattmm 
Kanton • Pekin hattmı kateden kJ8. 
mmı bir iltisak hattı gibi istlfade ede. 
rek Su-Çeu'ya istediği sevkiyatı y&. 

pabilmektedir. Kantondan bütlln harb 
vurtalarmı temin etmektedir. Garba 
doğru Çiniıı iç vilAyetlerine giren Su
Çeu • Lunghay demiryolu ve yine gar
ba doğru uunan Yan-Çe nehir yolu da 
a•ker ve erzak anbarlarm.r emri altm· 
da bulundurmaktadır. Buna mukabil 
Japonlar Pekin, Şanghay ve Nankinl 
zaptetmelerine rağmen Nankin • Pe. 
kin hattından asla istifade edememek
tr.dirler. 

Yang • Çe nehri Japon kruvazörle. 
rlnin seyrillıeferine müsaittir. Fakat 
nehrin boylu boyunca her tUrlü müda· 
faa tertibatı alJnmıltir. Torpil tarla.
l1U1 yaptlmı§tir. Nehir boyunda çok 
kudretli bataryalar mevcuttur. Hani 
eğaza bir Japon gemisi bu nehirde L 
terledi mi kapana Jmnlmıı demektir. 

Japonlar Su • Çeu'yu ele geçirebillr
lf!l'le; 

1 - Cephelerini dt17.eltebilecekler. 
2 - Nankin - Pekin hattmdan latl. 

fade imklmm bulacaklar. 
3 - EhemmiyeUl arazi ka:zanmq o-

1...caklar. 
Ve ilk defa olarak Çinlilerle yaptl

lllll ''hakiki bir harbi,, knanmıı ad. 
d'!dileceklerdir. 

Çan Kay Şek, Japon taarruzlarını 
defedene Japonlarm son mukavemet
lerini de 1mm11 eayılacaktlr. Za.ten 
ıimdi de bu vaziyeti elde etmiı adde
dilebilir. Zira, Japonya. kudreUl do • 
nanmumı kullanamıyacak olsa 111 an. 
da Çinliler Japon cephesini yarmış ad
dedilebilirler. Japon cephesinin de 

Yahudileri yerleşti
recek yer aranıyor 
Bir lnglllz Mebusu, yahudllerln 
Şarkl Erdün'de yerleşmeıerına 

mQsaade edilmesini istedi 
1'alllerl aerserilikteıı açlhmt olan 

yahudiler, tarihin ilk devirlerfndenbe. 
rl memleketten memlekete BllıillmUa
ler, hiol>ir yerde kendi bq1arma bir 
vatan tesis edememftlerdir. 

Yahudilerin bu vatansız halleri bil
hassa bugUıı onlar içln bir mtirap 
tetkll ediyor. Çllııkt1 Avrupa devletle. 
rl onlan kendi aralarında istemiyor -
lar. 

Lehistandan, Almanyadan, :Avua
turyad&n koğulan yahudileıin nereye 
gidecekleri yalnız onları değil, diğer 
devletleri de alAkadar eden bir meae.. 
le halindedir. Bununla bilh888a İngil. 
tere allkadar oluyor, çt1n1d1 Avrupa. 
dan kaçarak Fllistine giden yahudi· 
ler orada Arablarla uyuşamıyorlar ve 
İngiltereyi daima meşgul eden bir ih· 
tillf mevzuu oluyorlar. Bunun için 
gimdi yahudilerl yerlettıreeek bqk& 
bir yer aranmaktadır. Bu arada evve
la Habeşlatan teklif olunmUftu. BugUn 
de tarkl Erdt1nt1n blr yahudi vatanı 
haline getirilmesi flkrl ileri stırllUl • 
yor ••• 

Habetlstanm bot yerlerinde yahu • 
diler"e arazi verilmesi ve orada yer • 
leştirllmeleri ltalyaya bizzat yahudl· 
ler tarafmdan teklif olunmUftur. ltaı-
yanm bu fikri müsait k&l1lladıit ve 
tetkik ettiği bildiriliyor. ÇUnkt1 ya
hudilerin Habetistanda büyük bir ik. 
tısadt amil olacaklarm.r, bu bol mem. 
leketin canlanmasına yardım edecek • 
lerinl dil§t1nilyor. Diğer taraftan. ln • 
giltere de yahudilerin, Flliatlnde ol· 
mamakla beraber, 1.ine kendi hlmaye
sl veya nüfuzu altmdakf memleketler. 
den birinde yerlfJll'JlelaJ.ııi Sstlyor. 
ÇUnkil o da yahudilerin iyi bir llrtJla. 

=== ,, ı========= 
merkezi, denize ancak otuz kilometre 
mesafede bulunmaktadır,. 

Su • Çeu'nun Alman subayları tara
fından tahkim edilmlt bulundufwıu 
söylüyorlar. Son yirmi yılda ÇJııde ce. 
reyan etm.ia nekadar dahil! harb vansa 
hemen hepsinde bu mevkiin bir rolü 
olmue ve çok defa muhasara edilmlt
t•l'. 

Su Çeu'lulara, oturduktan eehrin 
harb aahneal olmam yahut muhasara 
edilmesi dit ağrısı gibi ''basit bir fe
JAket,, gelmektedir. Bunlarm biribirl&. 
rine; 

.. _Yahu! yine dielmin ağrısı tut. 
tu. •• ,, 

Der gibi, 
.._Yahu! bizim eehrl yine muhua.

m etmifler galiba.,, 
Diyebildikleri dahi tabmfn olunu • 

yor. 
Su Çeu harbine, Çan Kay Şek'in 

sürdüğü kuvvetler tam 37 muntazam 
tümden mürekkeptir. Mevcutları bir 
milyondan fazla olduğu samlıyor. Ja. 
ponlar ise 350.000 mevcutlu 7 tUmle 
barbi kabul etm.ia bulunuyorlar. Yani 
apğı yukan üç Çinliye bir Japon isa
bet etmektedir. Harb, nfNnm onun • 
danberl devam etmekte olduğu halde 
nihai safbasma girmemiıtir. Fakat 
Çinlilerin hakimiyeti altmda cereyan 
~tmektedir. Japonların, harbi kaybet. 
tikleri takdirde pılıyı pll"byl toplayıp 
memlekeUerine kaçacaJrJan ve Japon. 
yada birçok dahili kargaplıklar çıka. 
nğı muhakkaktır. Aksi takdirde Ja. 
ponyayı uzak tarkta egemenllllnl 
kat'! surette kurmq bir devlet olarak 
tlmmıak lizmıgelecektir. 

İngiltere Çine Kantondan yardım 
ediyor. 

Alman subaylan Çin lılzmetlnde ça
ll§IYOl'lar ve Almanya bol bol 81Wı 
gönderiyor. 

Sovyetler, altın veriyorlar, petrol 
veriyorlar, silah, tank, tayyare, kon.· 
llel'Ve, kumat ve her eey veriyorlar. 

Çinde asker toplamaktan kolay bir 
eeyyok. 

Acaba Japonya Su Çeu harblnl ka. 
zanabillr mi denlnlz? 

Biz pek aamruyonız ama ,harb bu. 
Cilvesi boldur. Bekliyelim. 

(1) Bu 7aat mm 300 7dlomefrNır. 

dl uııaur olduklanm te8Um etmekt.e. 
dlr. 

Bu 8U1'8tle, :A.vrupanm ntlfualan ltl• 
barlyle arazileri kendilerim dar p • 
len memlekeUerinde yahudiler kolu .. 
lurken lmparatorlukçu devleUer onla. 
n bOI arazilerine )'erlett;irerek fatlfa. 
deyi dUet1nüyorlar. 

Ingilterede yahudilerln Erdt1n'e 
yerlettlrilmeal hakkmda 80D yaptlan 
teklife gelelim~ 

Inglllz mebualarmdan Loar Lam. 
pon orta Avrupadan muhaceret eden 
blltt1D yahudllere Flli8tlıı1I tabiiyeti 
verilme8inl ileri 8t1rmu,ttl. Yahudi da· 
vumı mlldafaa eden bu hıglllz mebu· 
811, bugUıı de yahudllerin p.rkt Erdt1n· 
de yerlepıelerlne mlluade ecJUmeafnl 
ietlyor. 

Bu teklif Jçln liamalcblr Jlylliayı, 
kendi fikrine Jftlrak eden daha bir • 
ÇOk mebualarm cf& fmrMJDI tophya • 
rak avam kamarUm& vermek U... 
hazırlıyan Loker Lampeoıı '61-le eli • 
yor: 

"Mllstemleke nazın geçen 1ene ~ 
kt Erdt1n'lln 1nglltere kadar ıenll 
olduğunu ve buraya yarmı mll1on ki.
dar bir nüfusun yerleotirilebileceğfnl 
aöylemittL 

Her İngiliz, tazyll[ gören yahudlle
re karlı bir aevgi duyar. Ben de, ha. 
zırladlğmı llyiha ile, bu tuyik gören 
yahudilere yardim edflmeatııl ve ken. 
dilerlne, insanl hak1&rmm teminini 

ietlyorum.,, 

Diler taraftan.~. gueteahl .. 
aekl bir :vammda, LordJar Jwna.rul 
•nemdan Vorceater '-lrahil>l tngU • 
tere epr Al'!'anp. ile mUatereien 
glri§Inek istiyona Almanyadald ya.-
hudl aıe,tıtarlılı .,. ırt propap.nduı 
mmele1..ınJn tetkik edilmeaf,, lbu • 
munu Deri llllrllyor, lııgllls efkAn u. 
mumlyeıabıfn. lıllkOmetfn bu memeleyl 
Alman.ya ile g&ilpneıdnl ı.ted1lfnl 
eöyUlyor ve cllyor ki: 

"lngUtere ve Clominyonlar tiu yahu. 
dl aleyhtarlığı propagandan altmd& 
bulundukça bir antapaya van1muı 
mUtJdlldllr.,, 

Rus klylDıll bir kız 

rekor kırdı 

Sekiz aene evvel. tayyare görmeınll 
olan bir kadın bugi1n birçok rekor Jar
Dlll bir tajy&reclcllr, 

Polina Oaipenko lmnlndeld bu Rm 
km bir köfllldür ve l8kla ame evvell· 
ne gelinceye bdar tayyare nedlr bD. 
mlyordu ve &nrihıde bir kere bu uçan 
kue1an görmemiftl. 

Moskovaya gelerek tayyare mette. 
bine yazılan ve okuduktan IODl'a çok 
muvaffak olarak çıkan genç laz; der
hal havalara açıtmre ve tlç kere rekor 
larmJtbr. PoUnanm kJnbğı rekorlar 
kadm tayyareciler arumdakf en yUk. 
ıııefe çıkma rekarlandır. 

Polina Olipenko bugOn dUııya re• 
korlarmdan blrlnl Jarm&k tele:b11Ultl• 
ne~. 

lngllterede hava 

bayramı 

lngillz liava kuvvetlerine meuup 
en büyll elli tayyareyle altıq alır 
bombardmwı tayyaresi Londr& n. • 
rinde bir nUmaylf Jl.PllUlbr. 

400 clller tayyare ele tngiltermhı 
muht.elif tehirleri tmrln4e ucm1Jllar. 
dır. 

Bunlar, yarmJd camaıtMI tnınme. 
de yapılacak hava sUnll Dlbn&ylf1erl s. 
çfn hazırlıktır. O glhı daha bUyllk t&J. • 
yare .teclt resimleri npdacaktır. 
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Size çok mühim bir vazife verme,lJi 
düşünÜlJorum onbaşı .•• 

- Almanca kadar iyi, hatta belki 
ondan da.ha iyi kumandan. 

- Peki. O halde suallerime fransız. 
ca cevab veriniz de bu lisandaki kuv. 
vetiııizi anlıya.bileyim. 

Fransızca konuşm&ya başlamıştı. 

Fransızca olarak cevab verdim: 
- Baş üstüne kumandan. 
- Bana. sizi iyi bir asker, zeki, sa-

dık ve vatanperver olarak tanıttılar. 
Macerayı sever misiniz? 
. Bu sual beni eaşırttı ve ne ceva b ve. 
receğimi tayin edemlyerek mUphem 
bir mukabelede bulundum: 

- Yerine göre ... 
- Bu cevabı beğendim. Aferin ihti. 

yatlısmız; bu iyi ... Lüzumsuz boşbo· 
ğazlığınız da yok. Bu da iyi ... 

- ltaat etmesini bilirim kumandan. 
Susmam emredildiği zaman ağzımdan 
m kalmaz:. 

- tyf... Muvakkaten 
ter keder misiniz! 

Kulak kabarttım ve derhal aklıma 
Lizet geldi. 

Kat'iyetle cevab verdim: 
- Giderim kumandan. Askerlik va. 

ziyetim mUsaitse derhal •. 
Cevabımı gene beğendi: 
- Çabuk karar verme kabiliyeti; 

bu da iyi ... Fransızcayı çok iyi konuş
tuğunum da dikkat ettim. Hiç §İve 
bozulduğu yok. Bütün bun1ar size 
eimdi bahsedeceğim vazifede muvaf . 
fak olabilmeniz için iyi şartlar ..• Git.; 
menizi istediğim yer Fransadır. Oraya 
gider misiniz? 
Eğer kendimi tutmasaydım, boynu· 

na sarılıp §apır şupur yanaklarından 
ö~eklim.~aka.t dediğim gibi kendi. 
mi tuttum ve hatta derhal cevab ver· 
miycrek biraz dUşUnür gibi yaptım. 

- Bas UstUne kumandan. Mademki 
vatana: hizmet mevzuba.hstır, emirleri. 
nlzi bekliyorum. 

Sevinç içi ndcydim. Liz.eti görmem 
imkanı hft.sıl olmuştu ve bu imkB.m 
bana karşımdaki adnm veriyordu. 
Teklifi ne olursa olsun hepsini kabul 
etmeye hazırdım. Bu sevincim gözle. 
rimden okunuyor olmalıydı. Çünkü si. 
vil ado.nı yUzbaşıma dönerek: 

- Fevkalftde bir asker, dedi. Hak. 
kmtz varmıa. 

Sonra bana döndü: 
- Ha.zır ol vaziyetini bırakınız on

başı. Oturmanıza mUsaade ediyorum. 
Kendisi de bir iskemle çekip otur

au. Cigara tabnkasmdan bir cigarn al. 
dı, bir tane yüzbaşıya ikram etti. Fa· 
kat bana da ikram etmeyi aklından hl. 
le geçirmedi. Nefere clgara ikram et. 

mek nasıl olur? Sonra ''silsilei mera- ı -Sen f evkalMe bir askersin. Şim. 
tib" denilen şey nerede kalır? di beni iyi dinle, ben sözlerimi iki de-

Cigarasından birkaç nefes çektikten fa tekrar etmeyi sevmem. 
sonra devam etti: Bir saniye sustu ve dikkatimi böy· 

- Size, çok mühim bir vazife ver· lece teksif ettik"ten sonra kelimeler ü.. 
meyi düşUnUyorum. Bu vazifeyi yapa. zerinde durarak: 
bilmek için l!zımgelen askeri ve mad· - Evvel1' askerlikten firar edecek· 
di bütün meziyetlere sizin malik bu. sin. Dedi. 
lunduğunuza kanaat getirdim. Dosya. Hayretle ve afal afal yilzUne bak. 
nızı ve sicillinizi tetkik ettim. Amirle- tığımı görünce il~ve etti: 
rinizden hakkınızda malılmat topla • - GörUnUşte ta.bit... Merak etme! 
diın. Netice Iehinlmedir. Şimdi karar Bir gece Uniformanla Forbahda Fran. 
vermek (evet) veya (hayır) la size a. sızlara tesllm olacaksın. Seni isticvab 
ittir. Suali soruyorum: maiyetimde ederler. Sen de burada sıkı disiplin • 
istihbarat işleri için çalışmayı kabul den. sana haksızlıklar yapıldığından 
ediyor musunuz? Gizli servis ne de - bahis ve şiMyet edersin. Fransızca ko
mektir biliyorsunuz değil mi? nuşmağı unutma ha! Annen Lorenli 

., . 
- Evet kumandan, askeri casusluk. 

Kabul ediyorum. 
- Dikkat ediniz: emir vermiyor, 

teklif yapıyorum. Serbestçe ya kabul 
veya reddetmelisiniz. Mecburiyet yok. 

- Teklifi iftiharla ve sevinçle ka. 
bul ediyorum. 'üniforma ile veya giz. 
lice çalışmak vatanım için olduktan 
sonra bence müsavidir. Asker değil 

miyim, vatanım uğrunda canım feda 
olsun! Hazırım. Ne yapmam 18.zım. 

• Coşmuştum. Lizetin aşkıyla vatan -
perveraM bir nutuk bile söyliyebillr • 
dim. Kendisine kumandan diye hitab 
etmemi istiycn adam benim bu coş • 
kunluğumdan heyecanlandı. A% kaldı 
elimi sıkacaktı, fru:Ja. laubali olacağı 
dUşUncesiyle vazgeçerek beygirini ok
şıyan bir eUvari tavrıylr. omuzuma 
vurdu ve takdir hislerini bana sen dl. 
ye hitab etmekle ifade etti: 

olduğu için seni burada tazyik ettik.. 
lerini, hakikt Alman saymadıklarını 
söylersin. Ben sana rolünü sonra iyioo 
belletirim. Neyse nihayet dayanamı
yarak kaçmıe olursun. Zaten Fransa. 
ya hayran olduğunu iddia edersin ve 
yabancılar lejyonuna girmek istedi -
ğini bildirirsin. 

Cezairde Lejyonda i~ başlayınca 
mükemmel bir asker olacaksın ve A.
mfrlerlnln takdirini, itimadını kazana
caksın. le bu hale gelince sana. orada 
vereceğimiz talimatı tatbik etmeye 
başlarsın. Bize lejyonun içine girmeye 
muvaffak olmuş bir adam tazım. Bu 
adam, sen olmak ister misin? 

- İsterim. Fakat o esnada askerlik 
vaziyetim ne olacak? On iki senelik 
taahhUdUm var. 

- Hizmetinin yedi senesini doldur. 
muşsun. Beş senen daha var değil mi? 

- Evet ki.ıma.ndan. 
- Bumdan ayrıldığın tarihten İti· 

haren Fransada ve Cezairde geçirece. 
ğin zaman "f evkalMe hizmet., olarak 
çift hesab edilecek. Yani orada iki ee. 
ne kalırsan dört sene askerlik yapmış 
sayılacaksın. 

- Orada nekndar kalacağım. 
- Orasını işin icabı bilir; şimdi • 

den tayin edemeyiz. Belki altı ay. bel· 
ki iki sene belli olmaz. tstedlğimlz 
şey olunca sana. lejyondan kaçman i. 
çin emir vereceğiz ve bunun için im
kan ve vasrta da haz.rrlıyacağız. Bura. 
ya dönUnce zabitvekıli rütbesi seni 
bekliyor. 

Vazüe esnasında paraca sıkıntı çek. 
men mevzubahs değil, istediğin kadar 
paran olacak. 

- Fakat buradaki arkadaşlarım be. 
nim hakkımda ne düşünecekler? As· 
kerlik ~refım mahvolmıyacak mı? 
Şimdiye kadar herkese örnek diye 

Yazsın : M. s. 
Dövmenin acısına tahammül 
edemil}enler de vardı. Fakat 

caka salmaktan geri kalmazlardı 
-t7-

Hapi· anclerde dövme yapılırken çok 
defa seyrettim. Hatırımda kaldığına gö. 
re, dövmesi yapacağı 1eyin resmini etip 
Ustilne çizer ,sonra eline bir iğne alıp 
çizgiyi ve deriyi nokta nokta delerek, 
deliklere mUrekkep damlatırdı. 

Dövme §U suretle de yapılır: 
Dövmeci, hazır.kalıplardan birini e

te dayayıp üstüne yumruğunu basar. 
Kalıp, bir resmi, muayyen bir şekli gös 
termek üzere sıralanmıt iğnelerden .mU 
rekkeptir. 

Dövmeci kalıbı yc.pıştırdıktan sonra, 
Uıtilne kuvvetle basıp, hattı vumuya 
haşlayınca, cildden bolca kan fışkınr, 
yaraların yerine de avuç avuç mUrek • 
kep dökUlür. 

Eskiden mertlik namına işkenceyi gö 
ze alarak dövme yaptıranlar parmakla 
gösterilirdi. Bir nevi alamet ferlk:a idi: 
kabadayılık allmetl. 

Dövmenin acısına tabammnt edemi
yenler do vardı. Buna rağmen caka 
satmaktan geri kalmazlardı. 

Ben, acıya tahammül edemiyerek 
kaçanları çok gördUm. Bunu tevil mak
sadile: 

- Gıdıklanıy.orum da onun için t .. 
Diyenlere de rastladım. Aeı nerede, 

gıdıklanmak nerede ? .. Etine iğne ~ 
tarken insan gıdıklanmaz, acı duyar •• 

Böylelerini utandırmak için ıöylen-
mlt bir hiktye ide vardır. Oldu olacak, 
bari onu da yazayım: • 

- Ba§ dunun. 
Tellak devam eder. Biru sonra bfr 

bağırma: 

- Dur biraz!. - ..... 
- Neresini yapıyo~? •• 
- Kuyruğunu 1 
- Kuyruk istemez, dunun., 
Tellnk tekrar ite baflar, fakat arka-

sından racon severin sesi işitilir: 
- · Nercaini yapıyoraun? 
- Ön ayağını! 
- Duraun! .• 
Blr dakika ıoııra bir eorgu uuıa: 
- Bitti mi? •• 
- Hayır! .• Daha arka ayafmı ya· 

pryorum. 
- Duraun. 
Tellak 'bakar, herif kof, tabanarz, 

yUrek SelAnilc! Zaten sinirine ıde d~ 
kunmuı. Artık dayanamaz: 

- Ulan! Başı yok, kuyruğu yok, 
ayağı yok.. Senin gibi farenin aralan 
nesinel 

Deyip belinin ortasına butn: tekme
yi !.,. 

KADIN PARMAÖl 

Cinayetlerin ekserisinde 
rolil iki şey oynar: 

1 - Kadın! 

2 - Kıskançlık r 

en mühim 

Hınla, tehevvUrle ve taammiltle ya.. 
Hıışarıhğr, bıçkınlığı sırf şekilden pılan katiller, insan boğazlamaklar ya-

ibaret zanneden, palavra aavurmaktıuı nında, kadın parmağı karttan cinayet· 
zevk; duyan br külhan kırmaşı hamama ler:llı ytk<tnu muhakkak bir 1caÇ'. mtilf 
tider... Bıyıklar upuzun, ense onlarm kabanktrt. Köylerde de böyledir, Wsa-
tabiriyle takyeei kalıbı gibi, miras yedi balarda da, ıehirlerde de böyledir bu ı. 
nin tokat atmağa bayıldığı enselerden. Kıskançlık hissi her §eyden ilstUn-
Omuzun biri kalkık, biri inik... . dUr, her feye hlkimdir. 

Tellağa bir emir: Hapishanede kaqılaıtıfmı katiller· 
- Talamlan al gel! den (Capon Mehmet) de kadın ve ıa.. 
Tellak iğnesile, kalıbiyle, boyasile · kançlık yüzUnden elini kanla boyayan· 

gelir. lardan biridir. 
- Bana bir arslan döveceksin. Capon Mehmet!., 
- BaşUstUne ağamı Ona bu adı, ufak, tef ek oldutıJ için 

Tellak ite başlar, iğneyi basar .. Bir takmışlardı. GUçtn, kuvvetli değildi. 
daha, bir daha basar beriki sararır, mcr Fakat çok çevik, atikti. Temi%, şık ci· 
rarır, avuçlarını, dişlerini sıkar. Nafile yinmeğe meraklıydı. Blitiln omuzdat-
dayanıhr ıey değil. .. Fakat kabaıday1• lar gibi elbiseleri siyah §8yaktanıdı. 
lıfa da ltke sürmtk istemez, tahammül Çrtpraz yeleğinin UatUne kırmızı ku-
eder. Nihayet sorar: şak sarar, rugan çektirmelerini ıUril-

- Neresinden b"Şladın ye ıilrüye . yürürdil. Afili afili konu-
- Başından. §Ut, lçerde gizli gizli esrar ticareti ya-

gösterildikten sonra firarl olmam be. 
nim için çok ağır değil mi? 

( Dtmamı var) 

par, kumar oynatanlardan (parti) alır 
ve !böylece geçinirdi. 

(Deııamı oor) 

lfiJWOOB1®1:K0EAE1WSIR·!l:WWE 
Erkekleri umumiyetle çirkin buldum, kardeşçiğtm. Güzelle. 

ri de bize benziyor; o da uzaktan". Elbiselerini de hangi kör 
eeytan icad etmiş bilmem: geçen asırların erkek elbiseleri ile 
mukayese edilince o kadar biçimsiz ki insan hayret ediyor! ne 
göz alıcılığı var, ne rengi, ne·de şiiri; ne gCinle hoş geliyor, ne 
de göze! Bari insan: "şunun için şöyle yapılmış,, diyebilse? O 
da yok; hiç §tlphesiz giyimi de ra.ha.tsızdır. Dapdaracık, kıp
kısa bir vey. 

Hele şapka! Sanki bir sütundan bir parça kesmişler; b:ışm 
Uzerine oturmuyor. Ama, söylUyorlar ya! şapkaya bir zarafet 
verebilmek, ihtilil çıkn.rmaktan da zornıu~. Fransa'da tepesi. 
ne abadan yuvarlak bir takke geçirip sokağa çıkmağı göz.e ala. 
cak bir babayiğit yok; bir güncük cesaret gCisteremedikleri 
için de bUtün ömUr.lerince başlarında o gUlUnç şeyi taşımağa 
razı oluyorlar. Bir de Fransızlar hafiflik eder derler! 

Çeviren: NuıruOBah 

-11-
ATAÇ 

:}ilk bir edib vardı, fakat o da bende ümld edilen derecede bir 
tesir bırakmadı. Eserlerini bilmiyorum; kendisi de bir a!i1zaı. 
de değil. Bir burjua.nın veya asalet sıntfma SDnra.dan geçirilmiş 
bir adamın dehası. meziyetleri ne olursa olsun, onlara kanımın 
bir. damlası bile kaynıyamaz. Zaten o adam özU ile o kader 
meşgul, etrafında.kilere karşı o kadar aldırışsızdı ki bizim, bu 
büyük fikir avcıları nazarında birer insan değil, ancak birer 
e.5Y& olduğumuzu anladım. Edibler, Aşık olunca, bir daha yazı 
yazmamalıdır, yoksa aşkları doğru değildir. Kafalarında daJ. 
ma, sevdiklerinden UstUn tuttuktan ôlr şey vardır. Profesör, 
hatib. muharrir ve, doyn1ak bilmez hırsı yilzilnden, her devlet. 
linln kulu olduğu söylenen o adanını halinde hep bunları gö
rür. gibi oldum. 

Zaten erkekler, başlarına koydukları ne olursa olsun, dai
ma çirkin. GördUğUm yilzlerin hepsi de yorgun ve sert; sUkUn. 
dan da mnlırum, huzurdan da; hiçbir düz bat yok. Alınlarda ki 
çizgiler de hepsinin gönlünde ya bir haysiyet yarası, ya Umid 
edip de yükselemcyişin acısı bulunduğunu gösteriyor. GUzel bir 
alna pek az tesadüf olunuyor. Mis Grüfit'c: 

- işte Parisliler? dedim. 
O da: 
- Çok sevimli, çok ince adamlar. dedi. 
Sustum. Otuz altısına varmııı bir kızın gönlilnde nekadar da 

mtlsamaba bulunuyor! 
Akşam baloya gittim ve annemin yanında oturdum: ~ni 

hep kolunda gezdiren annem, bu fedakArlığının mUkMatını 
gördll. Herkes ona yaranmaya çalışıyordu; beni vef'lile ederek 
ona gururunu okşıyncak en zarif sözler söylenildi. Beni bfrta.. 
kım adamlarla dans etinneye muvaffak oldu; bu budalaların 

hepsi de bana, sanki donuyormuşu.m gibi salonun sıcaklığın
dan, yahut körmiişUm g\bl balonun güzelliğinden bahsettiler. 
Beni orada ilk defn olarak görmek gibi garfb, duyulmamış, 
!evkallide. hayretlere seza, acaib hMiseyi hayranlıkla karşıla. 
dıklannı söylemekten hiçbiri geri kalmadı. 

Salonumun beyaz ve yaldızlı eşyası arasında. yapayalniz salı
nırken ndeta gözlerimi kamaştıran tuvaletim, buradaki kadın
!::ı rın çoğunun arkasında gördUğüm harikulade süsl~ elbiscle.. 
rln yaıımda pek söııük kahyordtL Birer yaver gibi yanların· 
dan hiç ayrılmıyan hayranlan arasında bu kadınlar, göz ucuy
la, liep biribirlerini kolluyorlardı; birkaçmm da, meseli anne. 
min, şahane bir güzellikleri var. Baloda bir genç kız kale bile 
almmryor: bir dans makinesi, işte o kadar. 

Buradaki erkekler de, birkaç tanesi ~ıkarılırsa Şanzelizc'dc.. 
kilerden halll değil. Aşmmışa. yıpranmışa benziyorlar; yilzle· 
rinde hiçbir hususiyet yok; daha doğrusu nasıl söyllyeyim? 
hepsinde ayn! hususiyetler va:-. Vücutlan gibi ruhları. ahlak. 
lnn da kuvvetli olan atalarnnız.m resimlerinde ~ördiiğilmüz o 
gurur, o dinçlik eclası nerede? Ondan eser kalmamış. Maamafih 
o salonda, yUzliniln güzelliği ile btitün erkeklerden ayrılan bü· 

Derhal kararımı verdim: ôyle pek muvaffak olamadığını 
için bu Rleme öfkelenmeyi haysiyetime yediremeyip ta.suızc& 
dansa başladım. Zaten dans hoşuma da gidiyordu. Tanımadı .. 
ğım kimseler hakkında birtakım tadsız dedikodular ~ittiın; 
belki de onları anlayıp r.evkfne varmak için benim bilmediğin1 
birçok şeyleri bilmek Hlzımdır, çUnkU buradaki kadınların da. 
erkeklerin de çoğu onlnn dinlemekten pek hoşlanıyorlar. BU 
kibarlar filemi, halli müşkül bir muamma! iç içe girmiş entri· 
kaları var. Benim de gözlerim keskin, kulağım deliktir; anla• 
yışmıa gelince, onu size tarife hacet mi var, ma.dmazel dlS 
Mokomb? 

Eve döndüğUm zaman ~ok yorgundl}m ve bu yorgunluktBJl 
memnundum. Annemle beraberdim, bu hissimi ona da anlat. 
hm: bana, bu gibi şeyleıi nncak kendisine açmamı tenbih et· 
tikten sonra dedi ki: 

- Yavrucuğum, zevkleri incelmiş 
şeylerden bahsedileceğini dei?U. hanzi 
znngeldiğini de bilirler. 

kimseler yalnız hangi 
şeylerin su.suJma.1t lft.. 
(Dcoomı var) 



27 M'.lrYIS - 1938 

Berlinde bugünkü 
harp meclisi 
-- Baıtaraf ı 1 incide 

ranaa. umumt erkBmharbiye reisi ge. 
neral .Ka.ytel de iştirak edecektir. 

CJ.azete bu telgraftan sonra ·§uttları 
yazıyor: 

"Bu konferanstan sonra ne gibi bir 
netice çıkacak? Bilindiği gibi Hitler 

cumartesi gününün adamıdır.Hariçte ve 
dahilde yapıp §imdiye kadar mu,·af. 
fa:k olduğu bütün emrivakilerine hep 
cumartesi günleri teşebbils etmiştir. 

FiJyaki cumartesi iyi seçilmiş bir 
gündür; hariçte seri bir aksUlmnel ve 
mukabele yapılması böyle bir gUnde 
mümkün değildir. Çünkü diğer mem
leket idarecileri ve parl~mentoları 

hafta tatili dolay1siyle dağılmıs bu
hmurlar. 

Bugünkü konf eraıus bir barb mecli. 
sine pek benziyor. Fakat muhtemeldir 
ki bundan sulh neticesi çıksın ... Çün. 
kü Çekoslovakyaı.ıa siliıhlı bir müda
hale bugünkü vaziyette derhal büyük 
bir ihtilaf doguracak ve mütecaviz ta.-

Bütçe 
kabul edildi 

_.. Baştarafı ı incide 
miş olduğu riyaset makamından bildiri!. 
mesini müteakip alkışlar arasında kür
sire gelen Ba~vckil Celal Bayar şu be· 
yanatta bulunmuştur: 

Arkadaşlar, yüksek meclisiniz bu 
içtimaa ait en mühim ve en esaslı va
zifelerinden birini ikmal etmiş bulu
nuyor. Yeni bütçemizi dalla iyi, daha 
mükemmel bir hale sokmak suretile 
kabul buyurmuı:ıtur. 

Bütçemiz geçen senelere nazaran 
daha mahmuldür. Önümüzdeki seneyi 
hllkfunet kendisi için tamamile bir iş 
yılı addetmektedir. 

Bütçeyi tetkik etmekte .ne kadar 
dikkat ve hassasiyet göstermek hil • 

kUınetin vazifesi ise, bütçe encUmenln
de ve heyeti umwniyede arkadaşları
mız tarafmdan vaki ir§adatı nuan 
dikkate almağı da hlikOmet aynı '8U· 

retle bir vazife bilmektedir. (Bravo 
sesleri alkışlar). Çalışacağız, rnuvaf-

fakJyetimiz ancak sizin müzahereti • 
nizle kabil olacaktır (Allah muvaffak 

etsin sesleri). Heyeti umumiyenizin 
bUtçeyi bu suretle kabulünü hükume-

te karşı itimadınızın bir niııanesi te
lakki ediyorum, bilhassa teşekkürler 
ederim (Şiddetli alk15lar). 

lngiliz ve Fran
sız tayyareleri 
Yakında müşterek 

bir manevra 
yapaca k lar 

l.ondra, 28 (A.A.) - Deyli Herald 
gazetesi, İngiliz • Fransız ask~hava 
kuvvetlerinin teşriki mesaisine bir baş
langıç olmak üzere yakında her iki mil
l~tin hava l·mwetlerinin müştereken ta
lı.nıler yapmağa ba~lıyacağını yazmak
tadır. 

. ~u gazetere göre Fransada birkaç 1n
&ılız tayayre meydanı ve hava üssü ya-

J>ılınasıru i tihdaf eden bir proje· haliha
zırda tetkik edilmektedir. 

Meksika 
asi .erinin reisi 
rrayyare ile kaçtı, 

laklb e diliyor 
11 

!\leksıko, 28 (A.A.) - Milli müdafaa 
e.aıreti tebliğ ediyor: .. 

Si~~d~lo ~yayre ile kaç.nu~tır. General 
f'ak 1li._ın~:.ıken bir süvari kıtası ani ola
t çıftlıgı basmı5 ve Sedillo ancak bir 
a~'Yareye atlarnağa vakit bulmuştur, 
~encraı Salto h . . . 
rle f' • ava meydanı ıstıkametın· 
ta ırar etmekte Ye kendisi üç tayayre 
rafında · · F n takıp edılmektedır. 

k-. ederaı ordunun gittikçe artan tazyiki 
... rı:ı Inda 

rnıı.. · general Seclillo isyanı tama-
f ı·ı . S<innı~k tizeredir. Son 36 saat zar
ile ~~ Sedillo hareketine men~up l .sd 

00 nefer teslim olmustur. 

raf dünyanın bütün büyük ve haW 
küçük devletlerinin .ittifaka yakın bir 
ekseriyetüıden mukabele görecektir.,. 

Çekoslovakya askeıt 
tedbirleri kaldırmıyor 
Londra, 28 (A. A.) - Niyuz Kro

nikl garetcsi, Çek hükfuneti nazırla. 

nndan Bechyne ile yapıldığı söyleni. 
len bir mülakatı neşretmektedir. Bu 
habere göre, na.zır §imdiki vaziyet 
değişmediği müddetçe Alman • Çekos
lovak hududunda alman askeri ted
birlerin kaldırılmıyacağmı ve bu hu. 
susta muhtelif devletler tarafından 

Prag hükumeti nezdinde yapılabilecek 
olan ısrarlı teşebbüslere rağmen ib. 
ka edileceğini söylem!ştir. 

Prag, 27 (A. A.) - Başvekil Hod
za, Çekoslovakyanın Paris ve Londra
daki orta elçilerini kabul ederek ken
dileriyle uzun mliddet görüşmüştür. 
Bu elçiler Başvekile Çekoslovakya 
meselesinde Fransanın ve tngiltercnin 
hattı hareketlerini anlatmışlardır. 

Riyaseticumhur 
yatı 

Cumhurreisliği için satın alrnmıJ 
olan yat 22 mayısta Hamburğ limanın
dan hareket etmiştir. Yat, bir veya iki 
haziranda limanımızda olacaktır. 

(Savarona) ismindeki yata lstanbul
da a.d konacaktır. 

Yat 1931 de Hamburğda inşa edil
miştir. Bir Amerikalıdan .satın alınan 
yat, bugün tekrar tamir görerek mem
leketimize getirilmektedir. Yatın da
hili tertibatt fevkaladedir. Y:ıt 1 buçuk 
milyon liraya mal olmuştur. 

Yat 4646 gayrı safi ve 1501 safi ton 
hat.:mindedir. Sürati saatte 25 mildir. 

lngiltere ile 
mali anlaşma 
Londra 27 - Londrada bulunan eko

nomi heyetimizle İngiliz maliyecileri a
rasındaki görüşmeler bitmiş \'e Türkiye 
- lngiltere mali anlaşması bu sabah saat 
10,30 da imza edilmiştir. Mukaveleyi 
Türkiye namına imzalryanlar Londra 
büyük elçimiz Fethi Okyar ve Muammer 
Eriş olmu~tur. 

Ingiliz başYekili Çemberlayn, yapılan 
mali anlaşma hakkında Avam kamara
sında izahat vermi~. anlasmanın aşağı

daki esaslan ihtiva eylediğini söylemiş· 
tir: 

1 - İhracat kredileri dairesi, Türkiye. 
ye on milyon İngiliz lirasına kadar ln
gilterede imal edilmiş mal ihracı hakkın
da garanti vermeyi kabul eylemiştir. 

2 - 1936 ticaret ve klering anlaşması
na bir fasıl il~.ve olwunuştur. 

3 - Türkiyenin lngiltereye kredi ile 
harp gemisi ve diğer harp levazımı sipa· 
riş etmesini mümkün kılan bir anla~ma 
yapılmıştır. 

Bu hususta laznngelen kanun projeleri 
pek yakında pralarnentoya te,·di olunna
caktrr. 

l ngiliz başvekilinin izahatına göre, 
bundan sonra zırhlılanmm lngilterede 
yaptıracağız, mühimmatımızı lngiltere
den alacağız. 

lngiltereye olan ihracatımtzı 500.000 
sterlinı;t derecesine yükseltebileceğiz. 
Limanlarnntzı slah edeceğiz ve Türkiye 

ile İngiltere ara<:.mdaki münakalatı temin 
için müştereken bir gemicilik kumpanya
sı kuracağız. 

Kesik memenin 
esrarı 

Cinayet mevzoubabs 
olmadıfrı anlaşıldı 
Evvelki gün çöpler arasında bulun • 

muş oii\n bal kutusu içindeki kadın me. 
mesi meselesi t<r.namen aydınlanmıştır. 

Tıbbıa•dlide yapılan muayene netice • 
sinde memenin bir operatör tarafından 
kesilmiş olduğu ve bir uru ihtiva etmek 
le beraber kanser müsabı olduğu anla
şılmıştır. 

Bu suretle hadisenin bir cinayetle 
al.ikad~r olmadığı meydana çıkmıt bu
lunuyor 

II 

Hatay davamız 
_... Baştarafı 4 ümüdı 

söz alarak Hataydaki tazyik siyase
tini takbih ettiler. 

Hikmet Bayurun ~ok mllhlm 
beyanatı 
Bu mebuslardan sonra. kürsüye ge

len eski maarif vekili ve inkılab ders.. 
leri profesörü Manisa. mebusu Hikmet 
Bayur Hatay meselesinin safhalarını 
ve Fra.nsanm bu iı;te takib ettiği siya.. 
seti anlatmış ve bugün Hatayda bu. 
lunan milletler cemiyeti komitesi ve 
azalarının mensub bulundukları, dost 
milletlerin bu memurlarını idareden 
çekmelerini ve ''Fransanm hatırı için 
mes"uliyeti üzerimize almamalıyız,, de 
meleri 19.zımgeleceği mütaleasmda bu
lunmuştur. 

Hatib, Hatay intihabatının bugünkü 
vaziyetine müdahale edilmesini iste -
miş. Lozan muahedesinin hükümleri. 
nin Fransa hakkında iskat edilmesini 
ileri sürmUştür. 

Fraasızlann ~evirdikleri 
manevra 
Hikmet Bayur, Fransanın bize res. 

men düşman değilse de, şu vaziyete 
göre, fiilen düşman olduğunu söyledi 
ve Fransa.nın bugün meşgul olduğu 
diğer harici meseleleri ve gaileleri an. 
la tarak dedi ki: 

··- Düşmanımız bütün bu işlerini 
fiilen halledinceye kadar bizi avut 1 

madan bu vaziyetten istüade etmeli -
yiz, müsbet bir şeyi istihsal etmeliyiz. 
V aidlere aldanarak karşı taraf m İ§le. 
rinl bitirmesini beklersek, vazifemizi 
tam yapmL'.1 olamayız. Bunu daima 
müdrik olarak hareket etmek JAznn. 
dır. Fransanm Cemiyeti akvamda i3l 
karıştırarak, Hatayda bizim hususi 
müdafaa haklanmız olduğunu bir ke. 
re daha teyid ettiği vakit vaziyeti en 
fena vaziyetlerden biri idi. Bunu o va
kit mecburen verdi, ve hepiniz hatır
larsınız, tazyik Ur.erine verdi. O va. 
kitki tazyiknnız pek kat'i ve ciddt idi. 

Bugünkü günün vahim bir tehlikesi 
vardır. BiltUn pu verdiğini ~ri al • 
mak üzeredir ve manen bunda bütün 
cihana karşı kendisini haklı göster • 
mek niyetindedir. Zira Hataydaki ·se
çimi bütün cihan #kan umumiyesi 
reyiam telakki ediyor. Yani burası 
Türk müdür? Türk değil midir? Bu
nun üzerine seçim yapılıyor. Birçok 
yerlerde intihabat aleyhimize netice. 
lenmektedir.Bu gidişle kazanmak im. 
k~nsızdır. Yani oradaki halk nekadar 
kahraman olursa olsun, nekadar feda. 
kllr olursa olsun, bundan fazlasını ya
pamaz. Eminim ki Hatay halkmm 
yaptığı Gş.ziantebin yaptığı kahra -~ 
manlığa muadil bir kahramanlıktır.,, 
Fransızları imana getirmenin 
yolu 
Hikmet Bayur sözüne devamla de-

diki: 

''- İkinci bir §eY var. Aleyhimize 
emrivakiler oluyor. Biz de bir §eY ya. 
pamaz mryız? Burada maksadnn, hu. 
kukt bir muhalefet hududlan içinde. 
dir. Şimdi bu intihabat Franklen Buy
yon muahedesini, Lozan muahedesini, 
Cemiyeti akvamla yapılan anlaşmayı 
feshetmeye matuftur. Netice bu ola • 
caktır. 

Bundan b~ka mesela Lozan mua
hedsinin §u, 12u hükümleri Fransızlar 
hakkında cari değildir. Fransız mek. 
tebleri, hastaneleri hakkındaki hü • 
kümler cari değildir, dense olmaz mı? 
l§te o zaman Fransızlar imana gelir. 
ler ... (Bravo seıılern 

Hikmet Bayur, Fransız halkı tara. 
fından okunan Fransız gazetelerinin 

Pr e ns Blbesko 
pazartesi gUnO 

geliyor 
Dün Yeşilköyden geçerek Ankaraya 

gitmiş olan beynelmilel haYacılık ittihadı 
reişi prens Bibesko pazartesi sabahı saat 
dokuzda şehrimize dönecek Ye sah günü 
Romanya)'a dörunek üzere tayyarcsile 
yola çıkacaktır. 

..,.....,_,,""'""'"'"ııaaı..- a:ı 
itizar 

"MARKiZ Dö POMPADUR,, ve 

"MtKt KOVBOYLAR DtYARINDA,, 
T efrika!anmız, mündenecatmuzm 

~okluğu yü7:ünden bugiin konulamadı. 

Olcayuculanmrza özür dileriz. 

hadiseleri yazmaktan çekinen bir mat· 
buat olduğunu da kaydetti ve beyana
tı sırasmda. Türkiye ile Fransa ara • 
smda. mekteb ve saire meselesi gibi 
bir iş çıkıp beynelmilel sabada Türk • 
Fransız gerginliğinin müessir ve ağır 
bir şekil aldığı görüldüğü zaman Av. 
rupa. muvazenesini Fransa aleyhine ih 
rn1e çalışan kuvvetlerin cüret alacağı
nı ve Fransızların buna kat'iyyen da
yanamıyacaklannı izah etti. 

Hikmet Bayur, sözlerini şöyle bi -
tirdi: • 
"- Bugünden itibaren yapılacak 

şey: intihabatı derhal durdurmak, 
intihabdan tamamile sıynlmak ve 
dostlarımızı da bundan ayrılmağa da. 
vet etmek ve bunu dostluklarının mi. 
hengi addetmektir. İkincisi: bizi ala. 
kadar eden muahedeler hükümlerini 
cebirle ihlal edenlere karşı biz de bir 
iki şeyi ihlal edelim, derhal ortalık 

düzelir. ve bu mesele hak ve adalet da
iresinde halledilir. Onların bize bu 
hakkı vermelerine imkln yoktur. Ta
savvur eder misiniz ki kuvvete isti • 
nat etmiyen bir hak olsun? Bu kabul 
edilmedikten sonra, biz ne bekliyoruz? 
(Sürekli alkı§lar),, 
Türkün sesi, TUrkftn topunun 
ağzından gelecektir 
Besim Atalay ve Hüsnü Kitapçıdan 

sonra. söz alan Af yon mebusu Berç 
Tilrker, 1895 te Çarlık RusyMmm bir 
takım serserileri, ihtillcileri İstanbula 
yollıyarak Osmanlı bankasını bastır. 

dığını ve orada ~ma gelenleri an • 
\attıktan sonra dedi ki: 

•·- Bu tarihi vakadır. Namusum 
Uzerine söylüyorum. O vakit bu he • 
rifler dediler ki siz Türk • Ennenlle
risiniz, maksadımız evvel! sizi imha 
etmektir. Şimdi ben görüyorum ki, 
Fransız hük<ımeti ayni Çarlık Rusya. 
ııJlllft'yaptığı rezil siyaseti tutarak ge. 
ne birkaç Ermeniyi iğfal etmek isti • 
vor. Onlara hitab ediyorum ve diyo
rum ki, nasıl ki Çarlık Rusyası Erme
nileri iğfal etti, bu iğfale kapılmayı

nız, Hatay Türklerine sarılınız. Benim 
yaşım kemale varmıştır. Size bu kür
süden vasiyet ediyorum. Ey Hatay 
Ermenileri! Ben, bugün vanm, yarm 
yokum. Dilnyanm en büyük milleti 
Türktür ve gene Fransız hükfunetinc 
hitaben söylüyorum ki, Türk sabırlr. 
dır, Türk merddir, bir sene, bir buçuk 
senedir sabrediyor. Fakat TürkUn se
tıini böyle kibarca, samimice dinlemek 
istemiyorsanız, Türkün sesi, Türkün 
topunun ağzından gelecektir. Sonra 
böyle diplomatik vasıta ile teati edi
len notalar Türkün kılıcile imza olu
nacaktır.,, (Bravo sesleri, eiddetli al. 
'kı§lar). . 

Berç Türkerden sonra Trabzon mebu
iU Seniha Hızal kürsüye gelerek ezcilm
le şunları söyledi: 
"- Atatürkün Samsuna ayak bastığı 

ile birlikte etraf mda ve kendisinin çizdi
ği yolda Türk kadının da beraber bulun
duğunu bir kere daha söylemek bahtiyar
lığına ermi5 olmak için söz aldım. Hatay 
meselesinde her davada olduğu gibi ka
dınla erkeğin beraber olduğunu bir ke
re daha i~et ederek huzurunuzdan ay
nlryorum.,, (Şiddetli alkışlar). 

Biz de dişlerimizi biliyoruz 
Yozgat mebusu Sım lçöz ve Eskişehir 

mebusu lstemat Ozdamar ve Seyhan me
busu İbrahim .Meteclen sonra Sıvas me
busu köylü mebuslardan İsmail Mehmet 
Uğur kürsüye geldi ve içten gelen kısa 
sözlerle kanaatini ~yle anlattı: 
"- Fransızlar Hatayda Türk köylüle

rinin dişlerini kırıyorlarmış. Biz burada 
10 milyon köylü ise dişlerimizi biliyoruz. 
Elbette biz de onların dişlerini krracağız . ., 
(Şiddetli alkı~lar) 

Müteakiben lzmir mebusu Halil Men 
teş kürsüye gelerek ezcümle şunları söy
miştir: 

"- Bir izzeti nefis meselesi olan bu iş
ten dönmemize imkan yoktur, her ne o
lursa olsun bu meseleyi halletmeliyiz.,, 

Fr ansaya karşı 
alınması islenen 

tedbirler 
Ç.ok heyecanlı olan bu müzakerelerde 

bazı hatiplerin ileri sürdükleri tekliflerin 
hulasası şudur: 

Lozan muahedesile Fransa ile aramız.. 
da mevcut taahhütlerin feshi, Osmanlı, 
bo~armdan Fransız hlmillerine isabet 

eden kısmın ödenmemesi, Fran!ıztara 
ka~ı olan siyast bloklara iştirak, Türld· 
yede yer almış olan Fransız J..iiltüriinü 
bertaraf etmek, Fransız mekteplerini ka
patmak, mekteplerimizde Fransız lisanı
m okutturmamak. 

Hariciye Vekilinin nutku 
Hatiplerin beyanatından sonra harici

ye vekili kürsüye gelmis ve şu nutku söy
lemiştir: 

''- Söz alan hatiplerin hemen hepsi 
Hataydan bahsettiler. Ben de sözlerjme 
bu milli davamızdan başlıyacağım. Bu 
sayede harici münasebetlerimize dair ma
ruzatımı müsbet bir zeminde bitirmek 
kolay olacaktır. 
Hatayın elim macerası hepimizin ma

!Umudur. Anavatandan cüda düşen Tür
kiyenin bu mütemmim diyarı halkının 

çektiklerile bütün Türkiye yirmi sene
denberi muztariptir. Sakinlerinin her va
kit ekseriyeti Türk, bünyesi Türk, kiil
türü Türk olan Hatay ayni zamanda va
tanımızın büyük bir kısmının emniyet 
kapısı ve kilididir. Bu kıtayı askert işgali 
altına alan Fransa ile senelerdenberi ta
kibinden biran bile hali kalmadığımız 

sulh ve iyi geçinme politikamızın icabı 
olarak makul bir hal ~esine varmak 
için 1921 denberi daima biribirini ikmal 
edeceğini zannettiğimiz müzakerelerde 
bulunduk. Zaman ümit uyandıran günler 
olmadı değil .. Fakat devam etmedi. Bize 
karşı alınan taahhütlerin tatbik edilme
miş olması yüzünden tabiatile §ik~yete 
mecbur olduk. Bu suretle her §ikayet 
safhası yeni bir müzakere açtı. 

Nihayet bildiğiniz cemiyeti akvam ka· 
rarlarına varıldı. Bu kararların tatbiki.. 
nin istilzam ettiği intihap talimatname
sinin bütün mukarrerata mugayir yapıl· 
dığıru gene cemiyeti akvam makamları
na kabul ettirdikten sonra, bir yenisi tan. 
zim edildi. Şimdi gQya bu son tallmatna· 
meye göre yapılmakta olan intihabat 
safhasını yaşry'oruz, Arada Fransa ile bu 
son talimatnamenin olsun iyi bir tatbika 
mazhar olması için işbirliği esasında bir 
anlaşmaya varıldı. 

Mfttemadt vai tler 
İçinde bulunduğumuzu arzettiğim in

tihabat safhasmm daha başında izahı ve 
tadadı mümkün olmıyacak kadar tertip
lerle ve iyi olmryan niyetlerle k~ılaştık 

Bu hususta Faris hükO.metinin ve Be
rutda onun Ali komiserinin dikkat nazarı 
celbedildi ve bu hareketlerin manası so
ruldu. Her defasında Paris hükt1metin
den ve Fransanın buradaki büyük elçi
sinden teahhütlere ve anlaşmamıza ria
ret edileceği cevabı alındı. 

Fransa ali komiserinin Hatay delegesi 
Ankaraya geldi. Kendisi ile uzun uzadı· 
ya konuşuldu. Hataya avdetinde ilk iş 
olarak yaptığı, Halayın gayri askerliği 

ahkamma rağmen hakiki bir sebeb olına· 
rtan asker getinnek oldu. Hadiseler sonra 
bunun hedefini bize öğretti. lki gün ev
~:el Paris elçimiz Fransa hariciye namı 
He konu~tu ve şikayetlerimizi saydı dök
tü. Kati emirler verileceği ''aadini aldı. 

Fakat telhiş berdevam ... 
Hataydan gelen haberler orada tüyl~ 

ürpertici bir tethiş manzarası hüküm
forma olduğunu gösteriyor. Intihabat 
bin bir türlü tazyikler içinde cereyan e
rf iyor. 

Vaziyet vahimdir 
Vaziyetin ciddiyeti, hatta vehameti A,. 

&iUrdır. Cumhuriyet hükfunetinin bu 
milli meseleyi beynelmilel katt ve hi bir 
1ıal suretine isal etmek hususundaki ka
rarı da malfundur. Mutadmuz olan so
~anlılıkla hakkmuzdan ve davamız
dan emin olarak, Hataydaki kayıt işleri· 
nin sona ereceği yakın günlerde tebarüz 
edecek neticeyi belemekteyiz. Binaena
leyh hatiplerin bu mesele etrafındaki su
:ıllerine arzettiğim bu neticenin tezahü· 
ründen evvel cevap istemekte ısrar edil
emmesini rica ederim. 

Bu sabah Paris büyük elçimizden aldı. 
ğnn bir telgrafta şahsan kıymetli eski 
bir dostumuz olan Fransarun yeni harici 
ye nazırının biraz evvel arzettiğim katt 
va.adını yazılı beyanat ile teyit etmiş ol· 
duğunu öğrendiğimi aynca tebarüz ettir
meliyim.,, 

Hariciye vekili bundan sonra aiğer 
devletlerle rnüna.~batımın izah etmi~ ve 
Fransadan başka her devletle münase
batnnınn iyi bir inld~f halinde olduğu
nu söylemiFr. 
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ıstanbul Defter.darlığından : 
Ollac91• ...... o .......... 

4,83 19,31 
vaan -o ocıe rua41 ...._ ıra• e-a 

2,39 12,11 16,10 19,31 21,27 2,21 

Lüzumlu Telefonlar 
Yarıqın: 
İstanbul için: 24222, Beyo~lu jçfn: 44644, Kadıkl5y için: 60020, Osldldar 

için: 60625. 
Yeşilköy, Bakırkl5y, Bebek, Tar:ıbya, Büyükdere,Fenerbahce, Kandilli, Eren

köy, Kartal, BOyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa yangın demek kUidir. 
- Rami itfaiyesi: 22711 

Deniz " ,, 36 •• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 44998. l\lüddeiumumtlik: 22290. Emniyet uılldürlnğ{l: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 - İstanbul: 24878. 
Sular: idaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Clball: 20222. Nunıosma-

11lye: 21708. Oskildar - Kadıköy: 60773. 
Hnagaıl: Istanbul: 243i8. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: 44642. 

Tak•i Otomobili istemek için 
BeyoAlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
İstanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma günleri ıaat 8,30 da Tophane 

nhtımından. 
K:ırnbigaya: Salı Te Cuma gf}nlerl saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar 

'Ye Tekirdağ, Milrefle, Erdek, Şarköy iskelelerine u~rıyarak Karablgaya varır. 
Akdeniz postası: Yann sabah saat 10 da kalkacak olan vapur; Gelibolu ve 

Canakkaleye uğrıyarak lmroza cldecektir. 
Karadeniz postası, yann saat 12 de hareket edecek olan vapur; Zonguldak, 

lnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Gireson, Vakfıkebir ve Trabzona uğradıktan· 
sonra Rizaye gidecektir. 

M'izeler 
Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Clnlll Köşk, Askeri Müze Ye 

.. rnıçlar. Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk Ye IslAm eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergün saat 10 dan 16 ~· 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 11 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 yn kadar açıktır. 

'Memleket Dt§ı Deniz Seferleri 
Romanya vapurlan: Cumartesi günleri 13 de Köstenceye: Salı günleri 18 <le 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
İtalyan vapurlan: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendlzl, Venedik, Trlyeate. 

~orupa Hattı 
Sirkeci İstasyon Müdilrlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,83 de gelir. 

'Anadolu Hattı 
Hergiln hareket eden şimendiferler: - -
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır Ye Samsun, 15,30 Cfa 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapa:arı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhteliU Pazartesi, Çarşamba 

:n Cuma günleri Hnleb ve Musula kndnr sder etmektedir. 

MÜNAKASA iLANLARI: • 
Bergamada Bakırçay ovası n şehir ıslahatı amellye.sl kapalı zarf usulile 

~siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1,564,863 ira olan b ueksiltme 8 haziran 938 
'carşaınbn gilnil snnt 3 de Nafia vekAleti sul~ ~uın ~ydpr!9.1liindeki komla
):onda yapılacaktır. 

GEÇEN SE!\"E BUGÜN NE OLDU? 
• Habeşistan meselesi yüzünden fngilleredc halk iki kısma ayrıldı. 
• l\fnvernyı Erdün cmiri Abdullah Ankaraya gelecek. 

----------------------~----1BJJ:·4 J Cinayet görme-
yen bir memleket 

lstanbul Radyosu 
28 MAYIS 1g3s - CUMARTESİ 

öGLE NESRlYA1TI: 

Saat 12,30 PlAklıı Tilrk musikisi, saat 
.12,50 Havadis, saat 13,05 PlAkla Türk 
bıfsikisf, Hat 13,30 l\fuhtelH plAk neşriya
b, saat 14 son. 

AKSAM '.NESRIYATI: 
Saat 18,30 Pllikla dans musikisi, saat 

19,15 Konferans: Üniversite namına: Tıp 
.Fakültesi Profesl5rlerinden Doktor Akit Şa 
lir Sakar (Deniz kıyılannın insan vücu
auna Fizyolojik tesirleri), 
: .. Saat 19,55 Borsa haberleri, saat 20 00 ,,., ' 
",ecmellin Rıza ve arkadaşlan tarafından 
r.ıTfirk musikisi ve hak şarkılan, saat 
~0,45 Hava rapodu, saat 2048 Omer Rıza 
~arafından arabca söylev, saat 21,00 Bel
ına ve arkadaşları tarafından Türk musi-
1Jcisl vo halk şnrkılan .(Saat ayan)1 

Saat 21,45 orkestra: 1 - Suppe: Boka
~· 2 - Herman: OmaJ vals. 3 - Rosey: 

Dünyanın görülmeğe 
değer memleketleri 

nereleridir? 
~ Baıtarafı 5 incide 

seçilen kumandanın İngiliz olınası lizım. 
Mektebin hocasuu da İngiltere temin e
diyor. 

Burada hayat sakin ve hoş geçiyor. 
Kimsenin kimseye zararı dokunmuyor. 
Yer çok küçüle olduğu icin ufak bir ka· 
bahat i§liyeni herkes tanıyor. Onun için 
zabita vukuatı hemen hemen yok. Bu si
yahiler kolonisinin kumandanı albay 
Rova en son cinayetin ne zaman i§lendi
ğini soran bir Amerikalı gazeteci §U ce
vabı almıştır: 

- Ne cinayeti? Burası kurulduğu ku
rulalı burada cinayet olmamıştır l 
Bunları duyduktan sonra bu bir awç 

siyahtye gıpta etmemek elden gelmiyor. 

Srra N. İsmi ve 
§(>hreti 

1 Agob 
2 Mustafa 
3 Yaşar 

4 Yani 
5 Foti 
6 Mehmet 
7 M. Ali 
8 lsma.U H. 

Haşim 

9 İbrahim 
10 lfüseyin 
U Riza. 
12 Vasıf 

13 İsmail 
14 İstepan 
15 lstepan 
16 Fevzi 
17 Koeti 
18 Hüsnil O. 

HUsnti 
19 İbrahim 
20 lsmail Safa 
21 Sabri 
22 Ali O. Ahmet 
23 Fazıl 

24 Dursun 
25 Sabri 
26 İsmail Hakkı 
27 Mehmet Oğlu 

Mehmet 
28 Hüseyin 
29 AbdUrrahman 
30 Ahmet oğlu 

Mehmet 
31 Abdullali 
32 Ali 
33 Yorgi ve İste-

pan 
34 Rim 
35 .. . 
36 Osman O. 

Haydar 
37 Cemal 
38 Camcı z. 

Mustafa. 
39 Şayan 
40 Ahmet oğlu 

Mustafa 
'1 l'~Qi-

lu Hüseyin 
42 Hatice 

Ha.tice 43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

:Ahmet Hamdi 
Ahmet Hamdi 
Osman 
Ziya 
Yordan 
Muhsin 

.. 

Ahmet Musta. 
fa 

51 Rahmi 
52 Hayrettin 
53 Hüseyin iKA-

mil 
M Yani 
55 Alt Asgar 

Kunduracı 
Hası:rcI ..-

:SiskUvicl . 

Kolacı 

!pçi 
Buzcu 
Çuvalcı ' 

Depo \ 
Çuvalcı 

Kahveci 
Stitçtl 
Sobacı 
Çömlekçi 

., 
Kahveci 
Fıçıcı 

Kahveci 
Sapçı 

Berber 
Berber 
Bakkal 
Dişçl 

Bakkal 
Sepetçi 
Terazici 

Manav 
Kahvecl 
Ciyerci · 

Tavacı 

Bakkal 
Sebzeci• 

TUtUncU 

Kahveci 
Kabile 
Kabile 
Kunduracı 

Kunduracı 

Kömtlrcü 
Manav 
Yağcı 
Oduncu · 

Manav 
Kutucu 
Sırıkçı 

Börekçi 
Kolacı 

Çuvalcı 

Adresi 

R. P. Tahtakale C. 82 

" ., 
,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

,, 
" 
" 
" ,, 
" 

Hasırcılar 67 
Balkapan Han 56JS7 
Geriz han 17 /1 
Ca.nbaz han C. 41 
Karakol sokak 8[1 
Bostancı han 4 

Papaz oğlu han S. 13 
K. Çukur han 11 
K. Çukur han 2 / 

Uzunçarşı 323 
. .. 292 
Çömlekçiler 10 

.. 1 
" 1/2 

İpçiler 19 -

" 32 

S. Demir ayazma C. 59 
H. Hamza Uzunça.rşı 299 
S. Demir K. Çeşme 63 

,, 63 

1" 52 
" 12· 
,, 130 

: S. D. Karakolliane 36.38 
S. D. Kantarcılar 66 ' 

H.H.K.Pa.zar47 
,, 

1 ti 

59 • 
58 

Y. Sina Kazancılar 26 
Hacıkadm C. 37 j1 
Y. Sinan Ayazma caddesi ~ 

Y. Sinan Unkapam C. "l ' 
Y. Sinan Cami altı 2 
Y. Sinan Cam! altı 2 

Y. Sinan Cami altı 2 
Y. Sinan C&mI altı 2 

• Y. Sinan Ahır sokalC 10 
Y. S. Unkapanı caddesi 2T 

Y. S. Unkapanı caddes! 27 

Y. S. Unkapanı caddesi 78 
Fil yokuşu 5 
Fil yokuşu 5 
Kuruçeşme 22jl 
Kuruçeşme 22/l , 
Ha.cıkadm İeadiye 7 •, . 
Hacıkadm caddesi 114 
Demirta.5 ıha.n 6 
Demirta.'} Kantarcılar 3.3/41 

birtaş Deve O. Yokuşu s· 
San demir kutucular 47 
Sarı demir kutucular 34 

R. P. Hasırcılar 72 /1 
,, Gerlz han 17 Jl. 
,. Bostancı han 12 . 

56 Musa Kazım 
57 Niyazi 

KalayC',r . 
Ekmek eetış yeri 

San demir Kantarcılar 60 
H. H. K. Pazar C. 31 

58 Cemil O. Yu • 
8uf 

59 Fevzi 
60 Halid 
61 Salih ve Necib 
62 Şakir :Abdul • 

Kahveci 
Kahveci 
Kunduracı 
Ardiye 

Jeli Kıömilrcü 
63 Mustafa Hallaç (Kömüren 
64 Isınan Kutucu 
63 ömer O. MUs-

Um Kanvecl 

66 Hüseyin O. 

San D. lp~iler 19 
Sarı Demir İpçiler 19 
H . Kadın caddesi 4 
R. Paşa Geriz han 17 f2 

Yğ. Sinan camii Şerif 26 
Yğ Sinan camiişerif 8/1 
D. Taş kutucular 5 

H. Hayrettin K. pazar caddeısi 28j'30 

Vergisi c. İhbarname No. 
Kazanç B. 

3 71 1 74 
31 44 6 29 

3 38 o 68 
13 16 2 63 
8 75 1 75 

44 20 8 84 
1 05 o 21 

16 01 
4 22 
5 83 

19 38 
27 45 

4 62 
9 00 
2 00 

18 95 
13 86 

84 00 
47 88 
6 94 
1 69 

22 94 
26 13 
2 15 

45 00 
10 49 

9 68 
2700 

3 53 

14 77 
1 49 
5 54 

3 20 
o 85 
1 17 
3 88 
5 49 
o 92 
1 80 
o 40 
s 79 
2 77. 

16 80 
9 58 
1 25 
o 34 

4: 59 
5 23 
o 43 
9 00 
2 10 

1 94 
5 44 
o 71 

2 95 
o 30 
1 11 

55 30 11 06 
24 40 4 80 
14 46 2 90 

1 66 
2 62 

15 09 
1 07 

Ol 86 

o 33 
o 32 

3 02 
o 21 

o 17 

3 89 ' 
~ 

f. 20' 
ı 66 ' 

15 12. 

15 91 

1 52 
1 05 

15 12 
8 62 
1 40 
o 31 
4 13 

o 39 
8 10 
1 91 

3 49 

o 64 

2 66 

1 00 

9 95 

2 60 

o 16 

19 43 
21 00 

8 29 
75 60 

89 67 
, 4 05 

1 95 

17 93 - .. 
00 81 1 64 

o 35 
17 49 

13 35 

519 
10 80 
15 75 

6 05 
7 56 
1 14 
9 54: 
3 11 

10 .79 
18 96 
12 26 

8 45 

27 16 
H 70 
3 02 

73 63 

00 39 
15 50 

2 67 

1 04 
2 16 
3 95 

1 21 
1 51 
o 23 
1 91 
o 62 

2 16 
3 79 
2 f5 
1 29 

5 43 
2 94 
o 60 

17.72 

2 40 

o 93 

t· 

1974 
19/6 
19/21 
19/28 
19/32 
19/•2 
19f.50 

19/M 
19/64; 
19J66 
19/68 
19(12 
19/80 
19/81 
19/83 
_19/87. 
19/00 

20/7 
20jl 
20Jl.3 
20j14 
20j20 
20/22 
20J27 
20130 
20j36 

20/43 
20/45 
20/51 

20/54 
20/58 
20/66 

- 20/76 
20j79 
20J80 
20/82 
20/83 

20/85 
20j101 

20/102 

21/'2 
21/5 
21/6 
21.fO't 
21/8 
21/19 
21J25 
21,121ı 
21/29 

21132 
21/85 
21/4<1 

21/•1 
21j7d 
21(11. 
21,tnı 
21/8' 

21/SS 
21/86 
21/~ 
2119° 

32/81 
Entermezzo. 4 - Re~ikof: Larbr dö noeL 
'aat 22,15 Ajans haberleri, saat 22,30 PUi.k 
la sololar, opera ve operet parçalan, saat 
22,50 son haberler ve ertesi günün pros
hmn, saat 23,00 son. 

* • • 
BlllbUHer Adası 

Ahmet Piyu.cı . YS. Ayazma. C. 172 3 31 00 66 31j18 
Yukarda adı, işi, eski adresl yazılı KüçUkpazar maliye tubeei mtllielleflerl yeni adreslerini bildirmemlf ve yapı

lan a.rqtııınada. da. bulunamamış olduklarından hizalarında yazılı 934 niait yılı kazanç ve buhran vergilerine ve zanı. 
BÜKREŞ: 19,15 de bando, 20,05 de mn
xikli program, 21,15 de cazband, 22,45 de 
kare konser. 

DERLIN: 19,00 da kfiçük orkestra, 20, 
'.10 da opera plltklan, 21,00 de radyo or
lcestrası, 23.0 de hnfit müzik ve c.azband. 
BUDAPEŞTE: 18,00 de piyano lconserl, 

19,00 da Slgan orkestrası, 21,00 de opera 
öan temsil na'klf, 22,30 dn plnk, 23,40 dn 
bpera orkestrası. 

ROMA: 18,15 de pl!ik, 20,20 de hafif 
müzik, 22,00 de operadan temsil nakli. 
VARŞOVA: 10,10 da pU.\k, 21,00 de mü· 

tik, 23,00 de radyo orkestrası, 24,00 de 
~zband. · 

SEHZADEBASI 
TURAN TlYATROSU 
Halk San'atkarı Naşlt 

ve arlmdaşlan 
~!içe Pencer varyetesi 

DALKAVUK 
Opeert 3 perde 

DANS, SOLO, DCET, 
- . VARYETE 

Bundan yüz sene evvel Felemenk sa~ larma ait ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mUmkün olamamıştır. Hukuk usulU muhakemeleri kanunu b{lkUJll-
hillerindeki Teksel adasına bir belediye lerine tevfikan ve tebliğ yerine geçmek illere keyfiyet ilAn olunur. (3149) 
reisi ta~in edilmişti. Ada pek kurak, pek -----------~ı----ı-=-ı--Ç-O_C_U_K_L_A_R_IN_l_Z_ıN-~----------
çıplaktı. Tabii güzelliği pek seven yeni tstanbul birinci mas memurluğundan: Dl• Doktoru 
belediye reisi ilk icraat olarak adaya 100 En güzel bir kitap N f • pı AKŞ • 
ağa ikti. . . So~·~ d Müflis tütün tüccarı Hacı Hüseyin Tu" rk ı·kı·zıerı· eca l H ı ç d nnıştı. ~"'6a ve a anın ma- zade Nadir masası alacaklıalnrun top-
ruz bulunduğu fırtınalara rağmen ağaç- tanınası 30 mayıs 938 pazartesi günü • Çocuk Esirgeme Kurumunun Hastalarım bergün sabah .... 
lar tutmuştu. Ondan sonra belediye re- saat onda yapılacağı dünkü gazetelerle vaktlle bir aile ktltllphanest oıa.. 10 dan akpm 19 a kadar kabul eder· 
isi tam elli sene mütemadiyen adaya ağaç ilan edilmicı ise de idare heyetinin gös- Sah ve cuma günleri ... t 14 l1'D 
d.kt' · t" )/ 1'ak bastırcbğı tkizJer •erlslnde 1 ırmış ı. terdili lüzum üzerine toplanma saati 18 e kadar parasızdır. 

Fırtınaların önüne katılarak uçuşan ayni günün saat onbeşine bırakıldığı ve duyduğunuz bu eksikliği bu gtt. 
binlerce kuş o zamana kadar şimal deni- alacaklılarla müflisin mezk<lr saatte top- zcl ve reslmll btıyttk hlkA7e k.lta. 
zinde kendilerine bir melce bulamazlar, ]anmaya gelmeleri ilan olunur. 
şurada burada ölürlerdi. Yeşeren at.ıç-
lar onların orada barınmalarına imk~ 
vermiş, lasa bir müddet sonra ada öt
rnelerile m~ur yüz binlerce ku~ vatan 
olmuştur. 

Gilnün birinde adaya bir çift bülbül 
gelmiş, bunlar kısa bir zamanda o kadar 
üremis}erdir ki şimdi sabahtan ve ak
şamlan adada en çok işitilen ses bülbül 
sesidir. Adada ikt, ilç bülbnl yuvaSJ ol-

mıyan ağaç yok gibidir. Oraya her sene 
akm akın seyyahlar gelmekte ve bülbül 
dinlemektedir. Meşhur Amerikan ressam 
tarından Vilyam Çeyz adanın gi.izelilğine 
o kadar hayran olmuştur ki oraya her 
sene muntazaman gelmektedir. 

. 

hı ile doldunılılıuf bulororu. 

• KllltUr bakanlığı uert tetkik 
etmlş, llk okul çağındaki çocuk. 

lar tçln faydalı eser oldutunu tas. 
dtk etmtşttr. 

• At.kara caddes!nde Vakit Ktta.p 
evinde arayınız: Flab 60 kuruş; 

posta lçln " kuruo na.ve edlnts. ·-

Adres: Karaköy Tünel meyclımlı 
Terlllll9 caddesi batında No. ti' _.. 

~ 

Or. lrfau Ka;:;-1 
Röntken Müteha~ı:ı- .. 1 
Herg{ln ölleden sonra saat 3 ten 

71 n ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· 

1 conker sokakta Aslaner apartıınatl 

. .,. .... N.o •.• ~.ı.o ........ ~~,,,.~ ...... 
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Heyecan ve korku 

Cin çarpar 
' 

fakat nasıl? 
Korktuğumuz ve heyecana kapıldığımız anlarda niçin boğazımız kurur ve ••• 

M Dde lhlastaDa klaıırıınıo n, DştalhlasazDok ve hezumsızlakParn başınca 

Heyecanın ve, çok kuvvetli bir he. l 
yet".an olan korkunun vücudumuz ve 
sıhhatimiz üzerinde büylik bir tesiri 
vardır. 

Halk arasında cin, peri hikayeleri 
olarak cola.~an hurafelerin çoğunda 
bu ilmi hakikati aramak laumdır: 

cin çarptı dedikleri bir kimse hakika
ten çarptlmı~tır. Fakat bu, korku ne. 
ticesinde vücutça husule gelen deği§ik 
liklerle izah olunabilecek bir hadise • 
dir. 

Fazla korktuğumuz zaman kalp her 
zamankinden ziyade şiddetle çarpar, 
kan vücutta o nispette büyük bir §id
detle deveran yap:ı.r ve bu "tazyik es
nasında bir kon damarı kopa.bilir . 

İşte, bu kopan kan damarı vücutta 
bir uzvun çarpılması neticesini vere. 
bilir. 

Korku VP. heyecanın vücudumuz ü
zerindeki tesiri her zaman bu kadar 
büyük ve görünür §ekilde olmaz. Fa. 
kat, yine tehlikelidir ve sıhhatimizi 
ihlil eder. 

korku ve heyecandır 
yin etmek için kullanılan bir usul var. 
d1r: 

Şüpheli kimseye kuru pirinç tanele
ri verirler ve yutmasını söylerler. E -
ğer adam pirinçleri yutamazsa suçlu 
olduğuna hükmolunur. 

l1;1in hakikati §U: 

Kabahatli olan adam, korku içinde. 
dir ve, bunun neticesi olarak. ağımda 
tUkrük kurumuştur. Onun için, pirin~
leri yutamaz ... 

Korkunun guddelere tesiri 
Vücuda zararı olan heyecanlar ya I. 

nız böyle ant korkular değildir. Da. 
ha kUçük heyecanların da tesiri var· 
dır. Bunlar ani değildir ve farkma va
rılmaz. Fakat, bu kUçük heyecanların 
vücuttaki azamızda yavaş yavaş hu . 
sule getiruiği tesirler, ekserjya, bU -
yUk bir korkunun ani neticesinden da. 
ha fazla zararlı olarak kendini göste. 
rir. 

Her his ve heyecanımızın en fazla 
tesir icra ettiği uzuvlarr guddelerdir. 
Vücutta birtakım guddeler vardır ki, 
bUyUmemiz, boyumuz, tabiatımız ve 
cinsi inkişafımız bunlara bağlıdır-. 
Korku ve heyecanın en fazla bunlar 
Uzerindc tesiri bulunduğuna göre, 7,a. 

rarı da bu guddelerin temin edeceği 
hususlarda bir gayritabiilik şeklinde 
kendini gösterecektir. 

büyür: tehlikeyi daha iyi görmek i. 
çin. TükrUk guddeleri ifrazatı keser, 
mide çahşmaz olur. 

Bütün bunların sıhhatimizin Uz.erin
de tesirleri olacağı aşikru-dır. Bu te
sir ani olacağı gibi, uzun müddet te. 
daviye ihtiyaç gösterecek hutalıkla
ra da sebf~b olabilir. Korkud&n bilhas. 
sa mide ve baraak hastalıktan ileri ge. 
lir. 

N çin korkuyoruz? 
Korlm insanın ilk duyduğu histir 

ve bu, ıptidat devirlerden kalma bir 
nıir<>stır. Tabiatin korkulu muhiti i · 
çınde yaşıys.n ılk insan daima bu his
si duymuştur. 

Bugünkü medent hayatta korkuya 
pek az yer olması 18.znndır. Fakat, in. 
san neslinin iptidai devresinden kal
ma alışıkhkla, en ufak hadiseler kar. 
şısmda korku duyanz. Bu cihetten, es. 
ki insanla bugünkü insanın korkusu 
arasında fark vardrr. 

Eski insan, yalnız, hakikat.en kendi
sini teh tikeli olan şeyler karşısında 

korku duyardı ve bunda haklıydı· 

Çünkü. tehlikeyi anJadıktan sonra 
korkardı. Bugünse, korktuğumuz öyle 

şeyll'r vardır ki, bizim için hiç tehlike 
li değildir ve tehlikesini tamamiyle an 

marla.rı ihtiyarlamış, bunun neticesi 
olarak vücutları çökmll§tUr. 

Damarlarunm yıpratan eeylerden 
birini daha burada hatırlatmak iste • 
riz: 

Fazla et yemekten h!sıl olan da -
mar sertliği insa.nın ömrUnU kısaltan 
bir amildir. ÇUnkti, etin, bilhassa YAŞ. 
lı kimselerde, damarlara bıraktığı te. 
reMUbat damarların sertlenmesine se. 
beb olur. Sert bir damar da kanın ce
vel!nına mA.ni ~kil eder, bu da vü
cudun ihtiyarlama.sı neticesini doğu • 
rur. 

Korkunun da damarlardaki tesiri 
aynidir. Fazla şiddetle ve in! çarpın. 
tılarlıı deveran eden kan, damarlan 
yorar, yıpratır. Bu da '-Ucudun ihti -
yarlamuı demektir. 
Endi~, mütemadi düşünce, helecan 

da, kan deveranmda ayni tesiri göste. 
rerek ayni tesiri hasıl eder. 

Korkunun, tükrllk guddeleri üze • 
rinde olduğu gibi, mideye ifrazatta 
bulunan guddeler üz.erindeki tesiri de, 
sıhhati bozarak, hayatımızın kısalma. 
sma bir amil teşkil etmiş olur. Doktor
jarın son müeahedelerine göre, mide 
hastalıklarının, iştahsızlık ve hazım. 
sızlıkların başlıca ııebebi korku, he • 
yecan ve bunlar gibi vücudu sarsan 
hislerden ileri gelmiş tesirlerdir. Bu 
hastalıkların tedavisine de ruhun te

kendini gösterir. Sevinç halinde de 
bir heyecan duyulmasına rağmen, bu, 
nıbta bir inşirah uyandırdığı için, vü. 
cut da, ayni ~ekilde memnuniyet du. 
yar. Korku esnasında, insan ölüm dil. 
ıUncesi ile müdafaa haline girerken, 
sevinç halinde vUcut, ruhla beraber, 
hayata doğru büylik bir arzu hisse • 
der. Mes'ut insanların sıhhatte olduk. 
lan, neşelerinin, iştahlarının mükem. 
mel bulunduğu hepimizin bildiğimiz 
bir şeydir. Buna mukabil, sıkmt:Jda o. 
lan insanlar daima baıı ağrısından şi
kayet ederler. 

Mes'ut kimselerde, korku, endi§e ve 
ıstıraptan ileri gelen hastalıklar yok. 
tur, bunun için sıhhatleri yerindedir. 
Bundan başka, saadet ve sevinç halin. 
de, nıh vasrtasiyle vücutta husule ge. 
tirdiği iyi neticeler de sıhhatlerinin 
bir kat daha milkemmel olmasına yar
dım eder. 

Korku, heyecan gibi hislerle liusule 
gelmiş hastalıkların tedavisinde de, 
bunun için ruhu saadet ve sevinç ha. 
line getirerek insanda yeni bir deği. 
şiklik hasıl etmeye çalı~ılır. Tecrübe. 
!erde görillmiiştür ki, ruh inşirah ha· 
line gelince, bir müddet evvel, korku 
ve cndi§eden dolayı vücutta hftsıl olan 
fena vaziyet derhal ortadan kalkmak. 
ta ve vUcut t.nbii bir hale dönmekte. 
dir. 

Korku ve heyecanı:ı. kapılmamak eli. 
mizde değildir. Heyecan insanda do • 
ğar doğmaz başlar ve ölünceye kadar 
devam eder. KUçlik bir çocuk, hoşuna 
gitmiyen bir ~ey gördüğü zaman kor
kar, başlar ağlamaya. H~una giden 
bir şeyle karşılaştığı veya istediği ya. 
pıldığı zaman sevinir, güler ... Annesi 
yanına. geldiği zaman, heyecan duyar. 
Sık sık nef cs almaya, hoplamaya zıp
lamaya başlar. Annesi kendisini yal • 
nız bırakıp gidince rengi sararır, kal. 

Mesela korkuyu misal alahrrı: 
Korktuğumuz zaman "adrenal'' gud 

desi üzerinde bir değişiklik hu.scle 
gelmiştir. Bu gudde kana faz!r. mik -
tarda adrenalln ifraz etmeye başlar. 
K&nın terkibi bu suretle d~ğişince 
ka.nla beslenen bütün uzuvlnrımızda, 
pek tabii olarak bir değişiklik husule 
gelecektir ... 

lamadan korkarız. Bu da, korkunun, 
bir ahşıklıktan ibaret olduğunu gös
terir. 

İptidai devrede yaşamış olan dede. 
]erimizin bize bıraktıkları bu miras 
bizim onlar kadar uzun ömilrlil olma. 
mnmıza tesir etmektedir. Korkunun 

Bunun için, hayatta mümkün oldu. 
davisi ile ba§lam.ak lb.tmdır. ğu k:ıdar korkudan kaçınmak, kendi· 

Bir doktorun fddiasma göre, zama- mizi üzmemek ve sıkıntıdan uzak kal. 
nımızda mide ha.stalıklarmm çok gö • mn.k lazımdır. 

bi korkuyla atar. 
Hiçbir hareketimiz yoktur ki, vU -

cutta bir his uyandırmasın. His de he
yecanın en küçük şeklidir. Binaena • 
leyh, kendimizi heyecanda hissetme • 
~miz zaman bile, vücudumuzda 
hariçten gelen ve bes hissimizle berS.: 
her ibir.e dahil olan hMJselerin Ur.e • 

rUlmesi de, medent hayatın gürültü • '1iiiiiiiiiİlllııiılıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıin 
sündcn, insanları sinirli olmalarından 11 

rimizde bir tesiri olmaktadır. 
Fakat, heyecanın her zaman vücu. 

dumuza zararı mı dokunur? 

Bu suale, korkunun ve asabi heye • 
canların vücuda zarar11 sevinı:ten ile. 
ri gelen heyecanların da faydası do • 
kunduğu şeklinde cevab verebiliriz. 

Hakikaten, doktorların fikrince, in. 
san nekadar mes'ut yaşarsa ömrU o 
kadar artar; günleri ıstırap, hiddet ve 
endişe içinde geçenler de o kadar az 
ömürlü olmıya mahkfundurlar... Bu, 
tıbbın babası ismi verilen eski meş • 
hur Yunan hekimi lpokratm zamanın
d~beri malCım olan bir hakikattir. 

.Fakat, buglinkü ruh ilmi, hisleri • 
mız ve hcyccanlarımızl:ı vücudumuz 
arasındaki münasebeti daha vazıh bir 
§ekilde aydınlatmaya muvaffak ol
llluştur. 

Bugün ortaya konulan hakikat §U· 

dur: duyduğumuz her heyecanla be • 
?'aber vücuttaki uzuvlarmıızdan biri 
~terinde, az veya çok bir değişiklik 
~sıl olmaktadır. 

d Bazılarına göre hadieeler karşısın. 
b~ e~~l~ ':Ucudumuzdaki uzuvlarda 
b de~~ık~ık olmakta, bundan sonra 

u degışıklık beynimize tesir etmekte 
ond • 
J{ an da heyecan husule gelmektedir. 

.orkunca niçin bo'taıımızdan 
bırşey geçmez? 

?'f R~yec.anm vücudumuzdaki tesirle • 

Korkunun guddelerden ba.§ka saha. 
daki tesirlerine gelelim: 

Kalb büyUk bir §İddetle atrrı.aya ba§ 
lar. Damarlarımızın, bilhassa boyrıu • 
muzdaki damarların kopacak gibi ol. 
duğunu hissederiz. Göz bebeklerimiı 

ömrümüzün kısalmasına sebeb olma • 
sı1 kan damarlarımız üzerinde yaptığı 
tesirdir. 

Bir insan, kan damarlan nekadar 
gençse o kadar genç sayılır. Ba.z:ı YB.f
lılar vardrr ki, damarları genç kaldı
ğı, yıpranmadığı için, yirmi yaşındaki 
delikanlıdan daha. çevik, daha sağlam. 
dır. Yine öyle gençler vardır ki, da • 

ileri gelmektedir. 
Sebebs~ olarak hissedilen kırıklık. 

Jar. bezginlikler, yUzUn aolması, sa -
çm parlaklığım kaybetmesi hep kor. 
ku, heyecan, endişe, hiddet gibi halle. 
rin vUcudumur.daki birer tesiridir. 

Saadetin ve lflvlneln tesiri I 

I 

Saadetin ve ııevinç halinin vücut il. 1 
zerindeki tesiri ise, bil~kis, iyi olarak 

Göz Hekimi 
Drra M'b!Jrat ~ama 

Ay<dlın 
Muayenehanesini Taksim•Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmi§tir. Tel: 41553 
Pazardan maada hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kndar 

------------------ -BAKIRKCY MALMCDCRLCGCNOEN: 
Mükellefin ismi Samıtı l\fahallesi Sokak 

Osman Marangoz Cevizlik Paçacı 
Leon Sobacı şekerci " lsmail Hakkı Hallaç .. Yorgana 
İsmail Hakkı Hallaç •• .. 
Numan Hallaç ,, Hüsreviye 
Mi hal Berber .. !stasyon · 
Su tiri Bakkal .. Istanbul" 
Şevket ' Ekmekçi .. .. 
Mehmet Sebzeci .. " Necmettin Kunduracı 

" İstasyon 
Pol Tanaş Bakkal Zeytinlik .. 
Ohannes Kömürcü 

" Hafız Çik 
Yahya Ahçı 

" İstasyon 
Şevket Doktor .. 
Hüseyin Manav Sakıza~aç Revnak 
Yorgi Bal< kal lstanbul 
Be im Ahçı Yenimahalle .. 
Hasan Attar .. lsta~yon 
Ayten Trikotaj .. Fırın 
Ayten Trikotaj 

" .. 
Cemil Necati Kahve ıane Osmaniye Cami 
Hüseyin Fmncı Sakrzağac Orta 
İsmail Ah~ı Yenimahalle Istanbul 

l 

Mehmet Tuncer Fotoğrafçı CevizF" İstasyon 
Mehmet Tuncer Fotoğrafçı 

" .. 
Ta!At Lluta~ GUmrük komic•ron -

cusu 
" Hamam 

TalM Ulutaş Gümrük komic;yon -

Kapı No. Tarih No. 
24 9 
4 13 

16/18 50 
16/18 50 

1 53 
50 87 
59 119 
20 140 
24 142 
46 85 
13 25 
4 28 

57 47 
27 33 
16 39 
88 31 

121 14 
Bil! 1 

25 38 .,-_., 38 
1 26 

50 86 
2011203 10 

22 71 
22 71 

54 78 

Kazanç vergisi Buhran vergisi Ceza zammı 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Senesi 

3 75 
7 08 

15 00 
140 41 
7 70 

28 84 
33 50 
10 38 
13 62 

4 20 
35 « 

10 ıs 
6 60 

31 00 
2 10 

14 15 
9 ()() 
50 ()() 
17 91 
32 50 
2 75 

150 ()() 
20 00 
18 00 

5 55 

180 ()() 

65 
1 42 
3 00 
2 39 
1 77 
6 63 
6 70 
2 08 
2 72 

84 
7 09 
2 03 
1 32 
6 20 

48 
3 25 
1 80 

11 50 
3 58 
7 39 

67 
00 

4 60 
3 60 
1 11 

1 56 
1 15 
4 33 

o 31 
2 12 

934 
934 
934 
934 

" .. .. 
" 

•• .. 
,. 
it .. ... 
" 7 60 .. 

934 
4 86 934 

41 
932 

3 ()() 935 
937 
937 

()() 252 ()() 932 

Kıstelyevm 

" 
!<ıstelyevm 

.... 
\ 

ı " .. 
" 
H 

•• .. .. .. 
" 
" 
" 
" 
n 

ti 

,, 
İkinci ihbarname 
Kıstelyevm 

.. 
!kinci ihbarname 

' bılhassa korku mevzubalıs olduğu 
:::an, gayet ~ikar olarak görillmek
aaı~r. Biraz evvel gösterdiğimiz mi • 
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ıstanbu l Defterdarl ığından : 
. 
Sıra No. İsim ve §Öhreti ve Adresi Verçi miktan 

kazan~ 

İhbarname No. 

1 Osman 

2 Ekrem ve Sahak 
3 Lutfi Dikran 

4 Ali Haydar 
5 Mihran 
6 Yervant 
7 Nişan 

8 Ali 
9 Osman oğlu Ömer 
ıo ee1a1 
11 Mehmet 
12 Süleyman oğlu 

Ahmet 

13 Mustafa. 

13 İbrahim Cevdet 
15 Abidin Osman 

16 Yervant 

17 Halit Salih 
18 Mirza ve şeriki 

Talip 
19 Kadri 
20 Raşit 

21 Cafer oğlu 
Mehmet 

22 Sultan 

23 

24 

25 
26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 

33 

34: 

35 

36 
37 

38 
39 
40 

41 
42 

43 

44 
45 
46 
47 

48 
49 

Hikmet Arif ve 
Verjin 
Armanohi 

Fehmi 
Mehmet 
Muhiddin 

Salahaddin 

Mıgır oğlu Nişan 
Sadık oğlu Şerif 

İhsan 
lbl'ahim 

Kamil 

Agob 

Hayrullali 

Halit oğlu Faik 
Celal Kasrın 

Ahmet oğlu Şükrii 
Mehmet 
Mustaf !\, oğlu 
Haydar 
Mustafa 
Faik 

Bahri ve Hüsnü 

Mahmut 
Ağya 

Kemal 
Mahmut oğlu
Raşit 

Va he 
Hüseyin Hüsnü 

50 Halil oğlu Halit 
51 Kevork 
52 Rifat 
53 Ali 
54 İstrati Yanko 

55 

56 
56 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 

Eyüb Sabri 

Şükrü oğlu İzzet 
Yervant 
Mehmet 
IstTati oğlu 
Yanko 

Salahaddin 
1stepan 
Mehmet 
Yervant 
Annik oğlu Nişan 
Ömer Lütfi 

Manav 

Kunduracı 

Tenekeci 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Sa.yacı 

Kahveci 
Kırtasiyeci 

Bakkal 
Bakkal 
Lostracı 

Terlikçi 

Sanayii nefis~ 
matbaası 

Fotoğrafçı 

Berber 
Kahvehane 

Yemi§Çi 

KömürcU 

Kahveci, aşçı 

Aile evi 

Kahveci 

Kunduracı 

l'erli.kçi 
Hancı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Terlikçi 
Aşçt 
Ka.hvec\ 

Terlikçi 

Kunduracr 

Marangoz 

Sultanahmet Atmeydanı 

13 
Mimar Hayri Hattat 12 
Mollafenari Vezir han cad. 
39 
Divanyolu Babıali N. 20 
Kalçacı Sepetçi H. 45 /7 
Kalçact Sepetçi H. 20 
Kalçacı Makasçılar 55 
Kalça.et Makasçılar 48 
Kalçacı Çarşıkapı 41 
Kalçacı Makasçılar 35 
Binbirdirek Mehmet P5 4 
Alemdar Divanyolu 66/86 

Molla fenari Yeniçeriler 
42/15 
Eminsinan Hattat 5 
Molla fenari Gazi Sinan 
Paşa 2 
Alemdar Ticarethane so • 
kak 5 
:Molla fenari Vezir han 10 
Alemdar Fatma Sultan 
3/1 
Alemdar caddesi 31.37 
Aelmdar Divanyolu 6-8 

Cankurtaran Ahırkapı 20 

Cankurtaran Gülhane 
meydanı 35 
Molla fenari Mengene 7. 

Molla fenari-Vczir han 
cad. 61 

Alemdar Babıfili 60 
Molla. f enari Bileyciler 66 
Molla f enari Cami içi 
17f19 
Binbirdirek Divanyolu 
165 

Ka.lçacı İskilip han 3 
Molla f enari İskilip han 5 
Molla fenari Bileyciler 2 
MOila. fenari Yeniçeriler 
medrese 

Molla fenari Yeniçeriler 
medrese 42 fi 
Molla f enari Mehmet Pş. 
2/7 
Molla. f enari Eski Ali pa. 
şa. 2 

Ekmek satış yeri Molla Fenari Vezir H. 16 
lş evi Binbirdirek Divanyolu 127 

~ı 
Kahveci 
Bakkal 

Piyazcı 

Marangoz 

Kunduracı 

Kunduracı 

Yumurtacı 

Kahveci 

Berber 
Bakkal 

Kahveci 
Bakkal 
Eskici 
Kahveci 
Yazmacı 

Berber 

Ta.mirci 
Aktar 
Aş1:1 
Yazmacı 

KömürcU 
Kunduracı 

Aşçı 

Aktar 
Sayacı 

Bakkal 

Binbirdirck Klod Fn.rer 5 
Binbirdirek Peykhane 13 
Binbirdirek yokuşu 16 

Binbirdirck at meydanı 
Binbirdirek Tavnkpa • 
zar 55 
Molla fenari Yeniçeriler 
16.38/13 

Molla f enari Vezirhan 16 
Knlçacı Maka.sçılar 30 
Divanı fili Bali Pş. 12 
Kahvecu Şehsuvar Bos • 
tan 2/i 

Çadırcı Vali paşa 49 
Divan Ali Gcdikpaşa 62/1 

Bali Paşa 12 
Esir Kemal paşa 50 
Nişanc.ı caddesi 10 
Nişanca caddesi 36 
Muhsine Hatun Telli oda. 
lar 50 
Bostan Ali Kadirga liman 

·50/2 

Küçük Ayasofya cad. 51/1 
Çadırcı Kömürcü 23 
Kürkçü iskele 23 
Muhsine hatun Telli Oda· 
lar 50 

Mehmet pa~ 9 
Çadırcı Bali paşa 57 
Kürkçü iskele 23 
Çadırcı KömUrcü 23 
Kalçacı Makasçılar 55 
Alemdar Babıali 2 

5.41 

41.75 
4.72 

10.69 
14.79 
22.36 
3.91 
4.06 
8.64 

18.97 
7.77 

20.70 

11.86 

84.00 
119.15 

11.34 

14.48 
13.92 

17.50 
71.42 

7.25 

59.62 

14.40 

\ 
7.24 

15.45 
5.53 

172.80 

38.64 

26.20 
19.78 
28.57 
1.3.80 

11.86 

9.94 

12.74 

6.42 
12.60 

6.21 
9.66 
5.35 

33.76 
345.60 

108.00 

3.90 
40.37 
17.29 
18.70 

8.82 
6.88 

\ 28.98 
3.83 
9.82 

34.78 
17.66 

19.03 

7.44 
26.10 

5.05 
17.28 

16.20 
15.12 
ı~.50 

54.00 
3.96 

32.59 

12/82 

15/9 
15/42 

13/79 
14/99 
14/100 
15/1 
15,n 
14/97 
12/81 
14/90 
13/74 

14/18 

15/23 
15/38 

15/46 

14/48 
13/92 

13/86 
13/73 

13/57 

13/53 

15/21 

15/44: 

15/45 
14j9 
1/8 

12/87 

13/95 
14/2 
14/4 
14ft4-

1'f16 

14/35 

14/38 

14/49 
14/85 

14/88 
14/89 
14/91 

H:/92 
15/20 

16/34 

15/43 
14.52 
6.86 
7. 76 

12.~ 
8.2 

8.3 
8.4 
6.2 
8.5 
8.8 

8.9 

8. 12 
5.80 
6.47 
6.41 

7.57 
6.34 
3.85 
3.67 

15.2 
13. 75 

Yukarda adı, İ!ii ve eski adresi yazılı Alemdar Maliye aubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan 
araştırmada da. bultınamamt§ olduklarından hizalarında yazılı 934 mali yılı kazanç ve buhran vergilerine ve zamla-
rına nid ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mUmkUn olamamıştır. ' 

Hukuk Usulü muhakemeleri kanunu hükUmlcrine tevfikan ve tebliğ yerinegeçmek üzere keyfiyet ilan olunur. 
(3148), 

~ MAYIS-1938 

'f:l.e~den: 
~-şp/r;tn r 

Zonguldak Valiliğinden: 
Mukaddema kc:ıpalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılıp ta talip çıkımyan 

Zonguldak • Devrek yolunun 6x000 • 4 7:ıı:OOO kilometreleri arasında yapılacak 
ı 5367 lira 68 kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiri i§i arttırma eksiltme kanu • 
nunun 40 ıncı maddesi mucibince 6 • 6 • 938 pazartesi günü saat 15 de Zongul • 
dak Vilayet D aimi Encümeninde ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye çıkanlmı~tır. 

Ekailtme prtnameler ve buna milte ferri diğer evrak Nafia müdürlUğUnd 

ve Daimi Enclimen kaleminde görülebilir. '"" ' .. 
Muvakkat teminat 1152 lira 57 kuruştur. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 

talimatnamesine tevfikan Nafıa :Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesi· 
kalariyle Ticaret Odasından bu yıl için aJ.ınrnış vesika ve muvakkat teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarmı yukanda ki günde ihale saatinden bir saat evveli. 
ne kadar Vilayet Daim Encümen Reisliğine vermeleri ilan olunur; (3015), 

Vevlei-Demıryolları ·ve Limanları- iŞlı-~1ft.İ( ~1 
. . ·. · .. u~:Um' idaresi ilanl~f 1 ' ·: "·.-:. "; 

~ ' . ~ . - .. . . : 

Muhammen bedeli 4200 lira ohm 20 adet mütenavip cereyanlı elektrik mö-
törü 16. 6. 38 perşembe günü saat 10, 30 on buçukta Haydarpaşada gar bina-
sı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 315 lira hk muvakkat teminat vermeleri ve ka· 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatlaırı lazımdır. 

Bu i§e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3132) 
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Baş ve Diş 8ğrılarına 

karşı muafiyet demektir 
Nafile yere ve çanııi vuken 

'cliçin uhrab ~ekmeli 

Bir tek kaşe 

Gri pin 
En muannit afn~al"', en kısa zamanda 

ketmeie kifidir. 

lcahmda ,ünde 3 kate alınabilir. 
ismine dı1drat. Taklitlerinden llllmmm ft Gripin yerine haılra bir rmrka 

nrirlene ıiddetle reddediniz . 

• 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Uldenb bolut, dWala pelb 

KABIZ 
çelrl:ronuını:ıı •!•de OD binlerce Mtf lfbl 

lecrllbe edıniı. MIUE •• banaklan 
yormadan •• alıttırmadan lıbal eder 

•• temlıler. 

Hazımsızlığı, Mide Ektilik, 
Şiıkinllk ve yanmalarını 

Giderir 
l:)tiha •• aahhatlnlıl dOnlttr. Jçtınıul 

Ra)et IAtlf; tesiri kolay•• mOlentndlr. 
Son derece tekalf edllmlt bir tuı olmak· 
lı mümasil hiçbir müstahıarla lu,.aıı 
huı etmez. Mazon lıdm, Horoz marka. ' 

- sın• dlkht • ..................... 

ILIL cı 

1 
y iizdeki çil. sivilceleri, 

laAVANLARIN 
don.n lekelerini ıiclerir. 

Uykusuzluklaraa 
Umuml bir raabet 
'<ezanmış olan: 

-tath bir uyku. 
temin eder 

Sinir ağrılan, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpınb ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıklan 

EYi EDER 
N'e nebati ne kim· 
ycvl zehirli blçbl r 

madde yoktur 

~DOKTOR çı.SnuT. 

1 
Cildiye Ye Zühreviye miitebuu11 

Beyoflu Yerli Mallar Puan 
tr: nda Po sokağı kötesinde 

Meymenet apırtıma . .ı. Tel: ,3353 

Çok ucuz fiyatta 

satılık klfk 
Kuzguncuk Nakkaş tept.Sinde }irmi 

he§inci ilkokul karşısındaki 27 numara· 
lı nezareti f evkalldeyi havi çamlıklı ve 
hol yemiş ağaçlan hulunan köşk yazlık 
veya yazlı kışlı olarak kiralıktır. C'.ar
mek istiyenler içindeki sahiplerine mü· 
racaat etsinler. 

HABER - 1'ktam P01tL ıs 

il 

Bağdan Kadehe. 

MiSKET SARABI 

100 .,. • 

tO • 

SOFRA 
SARA .. LARI 

200 • 

ro • 

ıoollr. 

'" . IH• .., ... ·····•ek 

iMMiSAR SARAPLARI 

Turbinli Generatör-------. 
Bir kilovatlık 1 urbinli jeneratör 
s. s. c. ı. Fabrikalara mamulatından 

Yük•ek keyfiyette malzemeden 
imal olunmuetur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufanal mılOmn almak için: Telefon: 44262 müracaat ecliniL 

Venüs 
Kremi 

Terkibindeki huıust madde. 
yi hayatiye dolayısiyle cildi 
beıler, teravetini arttınr. Yeni 
bir ten yaratır. Venüs Kremi 
asrf kadm gtiı'elliğinin bir tılaı
mıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda '" gayet cuip 
rcnklerile kullananları hayre
te dUıürür. Dudaklarda 24 
saaıt aabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıklan ye-

Venüs 
Pudrası 
• 

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandmlmrı fev

kallde ince ve hafif Venüs 
pudraaile tuvalet gören bir cilt 
dünyanın en taravetli güzclli
lfni ifade eder. 

V .. ' en us 
Allığı 

Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze aü. 

rUldilğünde cilde fevkallde ta-

bii bir renk verir ; teni bozmaz : 

güzellC1tirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmu ve ıözlere za. 

rar vermez. Venüs ıürmesile 

tuvalet ıısren kirpikler bllyür 
ve gibellqerek kalplere ok 
gibi 'Saplanır. 
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.BEYHUDE JODIALARA_LÜZUM ~OKTIJR.t. ",,, 

.. 
'lfuhtelif markalı l>lizJ. dolapları ,arasıiiilatyiPılan 

'r~smi _t~crübeJerin~neticcsin~ gösterir Amerika µu
kumetının.bu tasdıknamcsi~WESTINGHOUSE !buz 
doJabının:emsaJi~meyamncfSen. az~ereyan.,.sanhen 
'Ve_· en: az~yıp!ana~: d~Jap: olduğunu_ ıspa f: .. etm_ekt~"itir. 

M\..A .. ,a.,_,.ııııt • •Ji 
- Prt•~ ... V 1 A 

Türkiye Umum Mümessilliği EL. S Mtıessesatı oaıata,ıstanbnl(P. k. t400) 

Satış yerleri: An~ara Halil Nacı Mıhçıoğlu kırtasiye mağazası, lzmir Pinetti ve Pariente 

·-- Her akşam • 
TAK i 

Belediye Bahçesinde 
Memleketin en çok sevilen 30 ki~ilik muaızam saz heyeti bir arada 

Keman= Nubar, Necati, Cevdet. /,. 
Piyano= Şefik, Y orgi. ' 
Kemençe: Sotiri, AlalCo. 
Kanun: Ahmet, lımail. 
Klarnet= Ramazan, ŞüKrü, Şeref. ı 
Cünbüş: Cemal, Abdi, Şevket. . 
Ney ve Darbuka: Nihat, Hasan Tahsin 

Okuyucular: Ağyazar, Yaşar, Celal, Hamit, Yahya, Mustafa, 
Bayan okuyucular: Mahmure Şenses, Afitab, Radife, Süzan, Ayda, Dür

dane, Birsen 
BESTEKAR TAI\'BURt SALAHADDiN PINAR 

Telefon: 43703 

Ekzema ve en muannit cilt yaralarından knrtulmak için 

• 
1 

kUllamnız. Binlerce hastayı kurtarmışhr EczanelerdPn iste~1ini7. 
~~~~~~~~~~~~~~~--------.. ) a ............ J ____________________ 'm 

Cildinizin tahrif edilmemesi
ni isterseniz?. 

Dilnranm lier faratmda Jmllam1an, 
ve cildi tıra.,tan sonra pamuk gibi 

ymnn~atan 

ER 
Tıra~ bıçaklarını kullanınız. 

. ' 
' -

' 

ODEO:-ı N., 1 \ODEON N-. o,.. 

'"-----------------------------------------------~· ·· 

Kan çıbanla.rJ, el ve aya.il parmı:ıklarmın arasındaki kaşıntılar, dolama, ~! ' 
mem iltihabı ve ça.tlakla.r, flegmonla.r, yanıklar, traş yaraları, ergenlik

ler, koltuk ala çıbanları, ANT!VlRüS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

f":'\,_ ŞARK tSPENÇ!YARI LABORATUARI T. K Ş. 
~ ~ 1 

.... i':J 
WLJJIW ı 

I• 

1- ~ 
~~ 
UJ ~ 
LL ~ 
c::: ~ 
UJ ~ a. :::> 

fil 

P ER FEK T markası kuUaJllfİ1 

dayaruklı ve elverişli olan yegaııc: 
süt makinesidir . 

Satış yeri: M. CAM C 'A rl 
Galata, Mahmudiye caddesi ~·1 bl.I• 

61, Telgraf: Camcan - tstan ---


