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Bu kupondan yedisini birik• 
: tiren okuyucumuz KURUN dok 

. . . . . . 
toruna kendini parasız muay~ 

ne ettirebilir. 
(Ta/siUit 7 inci sayı/ada) . ................................................. . 

Fransada yeni kabine gürül-. 1 ~etris çiftliğinde dün 
tüler arasında· kuruld~ 1 atış tatbikatı yapıldı 

leon Blum ameleden hükumete karşı itimat 
• 

istiyor 

'Y ent kabine Iogiltere'd·e ve Alman• 
..._____ 
~fb~da bir 

ya'da nasıl karşılandı ? 
l ---~~~~~~~~~~ 

Dünya •• siyasasına 
top u bir bakış 

}' er.i F rar.su hükumeti: 

lisi Attı~ yeni Fransız meb'uslar nıe<:- , 
§.ekk~P.landı. Yeni Blum hüklım<'li te· ı 
ar Ul etti. Bu suretle bir aydan beri 
F' ııı.uıu"!al işlerin hallı için beklenen 
raıı-·a h"'l • 2:a. -> u rnm tinin ,-aziyet alması 

d:.a.."tJ.ı geliyor. Bununla beraber bu 
lt' .1k1ty:t kadar yeni Fransız hükfıme· 
hın '1 • • • 

l)fJ,. · e ıç, ne de dış siyac;ası tama· 

2 ıd .. ~ydınhğa sıkmış değildir. Fr.ı.n· 
a a ,ı.L ·a . . . 

L l\l.l ar yerınm yem kahramam 
""'n n 

1.,, · hım ~ z yade can alacak me!:e· 
,.. •et haklunda söz söylerken o kadaı 
...:ı h olamıyor. 

d;ı, ! --eon Blum'un örs ile çekiç arasın· 
tıı.ct· almış gıbı bir durumu vardır. örs. 

r• ıxaııer. re.kır de komünistlf'rdir 
~(> • 

rn"~~nıstıer hlikümete iştirak etme-
'hilk::e beraber ellr.rinden geldiği kadar 
na l~e i kendi ihtilalcı programlarr· 
kaıfı:ı~ ııUrtıtdemek istiyoruır. Radi· 
İç" er ı~e buna mani oluyorlar. Onun 
rrı.ın Leon Blum işçilere karşı sabır ve 
ll et~net tavsiyelerine me('bur oluyor. 

reni FrallSIZ Başvekili n. f,eon Blum 
~ 

(Yazısı 3 üncü. ~"yfada.1 

B •• 
gunı 

.... -zt:w:,..._...... 

3 
Kuruşa 24 sayıfa 

UN 
bu ~~ısında da mil

k\!mmel bir mecmua hediye ediyor. 

Müvtzzileı den isle-

-----..-------------~ 

Paris grevleri ihtilal 
halini mi alJı ? 

P~nik çıkması~da.n k9rkuluyor 

1 atbikaia tayyare defi topla1ile beraber 
bütün askeri vasıtalarımız iştirak ettıler 

.. 

Dünkü atışlarda alınmış fotoğraflarıinız. 
. ıkıkat halde Fransada komünistlih 
t~~dilik imkansız bir ihtimal gibi gö· 
il Uvor. Fakat k"mun·smk tehlikesini 
erı 5 .. g urerek sağ partilerin faşizme Gazete bayileri de 

yüzden bi1çok 

ve~g~&kn~nbu __ <_Y_a_z_ra_m_1_"_d_~_e_r_fu_t_q_·r_a_r_~_rr_ı_m_1z_1_._a_u_n_cu_··_~_Y_d_~_ız_rl_a~~-1_a_m_b_m_n_)_ 
eçrneıeri daha kuvvetli bir ihtimal 

§eklind b 
hili .~ ulunuyor. Bu cihet işin da-

reJım safhasıdır. 
'Bug .. il icab mn n müstacel surette halli 

ce ~den arsıulusal meselelerine gelin
i! ' unlarm halli Fransanm İngiltere 
e elbirıı · - · Ye k-a ıg-ı etmesine bağlıdır. Şimdi· 

A.ı dar Fransa (Ren) meEelesinde 
rtı.any ·ı cı,, . a 1 e anlaşarak Habeş ve Ak-

let~ız nıeEelelerinde !talyaya karşı Mil 
liy er <:ern;yetini kuvvetlendirmek is
l~n İrıgiJtereden uzak durdu. Bilaki~ 
ta ~~ ile anlaşarak A lmanvava karş• 
•-lyık siyaseti takin etmek icin lngil-1.t!re • • · · 
lışt Yı ke~dı tarafın~ kazanma~a ça-
lti ı. Yenı Fransız hükürnetinin hu es
~ siyasada filen bir değ''şiklik yapıp 
apzrıtyacag-ı ·· ti ·· d 1 · ...ı'-1 ·· ter nı on muz en ı:;uu er gor 
ecektır. · 

gazeteler çıkmadı 
Paris, 5 (A.A.) - l\1essageries Ha. 

chet~ amelesinin grevi münasebetile 
bu sabah ancak beş gazete neşredil
miştir. Bu gaıetelerin de tevzii çok 
müşkül 'e natamam olmuştur. 

Paris şehri sureti zahirede sükun 
içindediT. Gerek Pariste ve gerek e. 

yaletlerde her hangi bir hadise vuku. 
una dair hiç bir haber yoktur. 

Bu sabah neşredilen gazeteler.şun. 
tardır: 

llumanite, Popu1aire Aube, Pe
uple ve krallık tarnftarJarınm naşiri 

(Sonu,: Sa: f Sü. 5) 

!vecaşi Cenevre' qe 
~idecek mi? 

-
Şimdiki halde Eden'Je 

" 
ve Blum'la 

I 

rsonu sa. f sü. 4' görüşmiye karar 
au-g-ün~r-st-a~n-b_u_l ___ A_n_k_a-ra~,-,-zm~ir--

verdi A~IM US 

\/iyana takımları karşılaşıyorlar 

Dün §Chrinıize gelen lznıir nıııhlelit takrmı. 
(Yazısı !'> inci sayıfamrzda) 

Londta, 5 (A.A.) - Necaşi dün &i
yasal tasavvurları hakkında, Habeş el· 
çisi doktor Ma.rten ve elçilik memurla· 
rile görilşmüştilr. 

Necaşi, Daily Telegraph gazetesi· 
nin muhabirine verdiği beyanatta ulu
sunun davasını iyi neticeye vardırmak 
için elinden · gc!eni yapacağını söyle
miştir. Batı Habeşistanmda Gerede 
bulunmakta olan bakanları kendisin· 
den icap eden talimatı almışlardır. 

Necaşi, hükümdarlık hukukundan 
asla vazgec:memiş olduğunu ilave et· 
miştir. 

Daily Herald gazetesi, Necaşi'nin 
Milletler cemiyeti assamblesinin 29 ha 
zirandaki toplantısına, Habeş noktai 
nazarmı müdafaa için, iştirake kat'i 
olrak karar vermiş olduğunu yazıyor. 

Bundan başka, Necaşi, kral Edvard 
B. Eden ve diğer bazı İngiliz bakanla
rile ~örüşmiye tews~iil edecektir. 

Negüsi.in, Cenevrcye giderken, B. 
Blum ile de görüşmesi muhtemeldir. 

(Sonu: Sa. ! sıı. 1) 

Bay Şevki Be~men 
Yugoslav nazırı dün geldi ve 

Ankara'ya gitti 

''Müttefikimiz ve .dostumuz. 1 iirkiyeyi 
görmeğe gelmekle mes'ut ve bahtiy~r.ım,, 

Ba11an t•e Bay Şeuki Belımen 

Sirkeci garında. 

Yugoslavya' hükumeti nezaretsiı 
nazırlarından· Şevki Behmen eşile bir
likte · dün saba/İki t!kspresle "şehrimize 
gelmişlerdir. istasyonda lstanbul 
vali muavini Hüdai, Yugoslavya bQf 
konsolosu Vukoliç, konsoloshane er· 
kanı, Yugoslav gazeteleri mümessili 
Bukiliça, Yugoslav kolonisi ve diğer 
zatfc>r ı•c bir kıta polis tarafından 
kar~ı 1aıımış t'e Perapalas oteline mi
rnfir t?dilmişlerdir. 

fJm~t t'e müttefik memleketin na
:ırı, Dolmabalıçe sarayına giderek 
ıtlntıirkiin :iyaret defterini imzala
mı~ "" riğlc yemeğini konsoloshanede 
yedikten ~onra ,,azetecileri kabul t'· 

rlerN· aşağıdaki beyanatta bulunmuş.. 
tur: 

.. _ Seyahatim husu~i mahiyette. 
dir. '.\temleketinizde birik! hafta ka-

(Lütfen ıayılayı çeviriniz) 

Son güreş müsabakaları 
Dün geceki güreş müsabaka
larında 3 • 4 mağlup olduk 
F: n lan di.} alı güre~<;i ler son müsa. 

bakalarını dün gece Taksim stadyo. 
munda yaptılar. 

Greko Romen 56 kilodaki ilk mü-

sabaka Perttunen ııe Hüse) in arasın. 
da idi. Dört dakikada bitti ,·e Hü. 
seyin sayI hesabile müttefikan galip 
i1an edildi. . .(Sonu Sa. 2 Sil. 3) 
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Boğaz konferansı 
1 ehir edilmemiştir 

Ankara, S (A.A.) - Bazı gazete -
lcr Montreux boğazlar konferansının 

gayri muayyen bir tarihe veya asamble· 
den sonraya tehir edildiğini yazmış -
!arsa da, yaptığımız tahkikatta Ankarz-

a bu yolda bir tehir hakkında hiç bir 
,,,aıumat mevcut olmadığı anlaşılmı§ · 
tır. 

iş kaaaaaaan Dil 
... iz keresi bitti 

işçiye Ücret veremigenler "zaruret,, 
karşısında mazur görülmelı mıdir? 

Ankara, 5 (Telefonla) - Kaınuta·j niçin ayrıca konuldufunu izah ettiler. 
yın bugün dört bçuuk saat süren top- Neticede encümenin teklifi aynen 

N • c ' la.ntısında iş kanununun birinci müza· kabul edldi. 
ecaşı enevre ye keresi bitti. Bere TUrker gl'eVin lokal olduğuna 

gl
.decek ffil• ?. Müzakere esnasında SÖZ alan Re· göre lokal toplantılann önüne geçil• 

fik Şevket i"çiye iş ve işe işçi bulmak mesi için zabiti. memurlartnın daimi 
( Ü•ııunı 1 ıncide) hususlarının amme hizmetleri mey&- bir tarassutta bulunmalarını ve bunu 

nına alınmasını çok yerinde bir hare- men etmelerinin çok muvafık olaca-
Diğer taraftan Necaşi ildel B. ~;:; ket olduğunu söyledi ve illve etti: ğını ıöyledi ve bit takrir verdi. 

a.ruında bir milllkatm §im ye a. Uz k Takrirae •öyle denilmektedir: 
tasavvur edilmemi§ olduğu emin bir "Bu hizmeti ifa etmek ere uru· " 

lacak teşekkUl biç zannetmem ki i~ Amelenin herhangi bir sebepten menbadan öğrenilmiftir. h t 
iMPARATOR EDEN'LE GöRUŞTO verenlerin muhtaç oldukları leçlleri dolayı grev için toplanma.lan veya u 

bizzat bulmalarına bir mani tetkıt et· grev teklltf yasa.kbr. Emniyet memur 
Londra, 5 (A.A.) - Dıı bakanı Eden sin. Bu cihetin tavıih edilmesini lıte· lan bunu tarassut ederk menetmekle 

bucUn atıede:ı sonra Habeı elçiliiine mükelleftirler.,, 
ciderdr :Ne&Ua'il ziyaret etmiıtir. MU. rlmMuhtellt encllıııen llyiba muhani· Ali Rıza takrire itiraz ederek: 
llkat yarım uat kadar allrmUıtilr. rl Rasim Ferit cevap vererek ıunıan "Cemiyetler ve umumi içtimaiyat 

Bu nyarftteıı enel Negila, bUyilk IÖyledt: kanwılarile bu kanunun müteakip mad 
Britaya &lw.ri abidesine bir çelenk "Bir il l&hlbt ttçlyi kendill bula.· delerine dair hükümler vardır. Onun 
koymattur. Habq elçisi ve Londıada bllir, bu, pek tablldlr. Yalım lflerl için bu maddenin kanuna konmasına 
blilurumkta olan diğer Habefler ~e • bulmakta batkal&n mUtevauıt rolil lüzum yoktur.,. dedi. 
... refüat ediyorlardı. Ne&Uılln kA • oyıuyamular. t}ztım. incir itleri gibi Takrir reye kondu ve reddolundu. 
ttW, Neftllla yalanda tnlçreye ıtde ... bası itler vardır ld otuz Jark bin, hat- ÜCRET VEREMİYEl\"LER 
celfnl fakat mfltaTlrlerl ile ı8rilfmeai t& elll bin amele lrullunlmuı llmndır. HAKKINDA 
IHtllM _.blenln mlaakerelerlne biz· Bu ameleler blrlbtri vuıtulle tedarik İshak (Zonguldak) 108 inci mad-
•at fttlnlı .-.meye brar •erdlltrıi olunabilmeUdir.,, dedeki işçi ücretlerini zaruret olmak-
buua dıl 1tbtW Mmetler Ctmiyetinln Buna dalr maclde reye kondu ve sımı ödıemiyen il verenlere 25 liradan 
latlll,ıw n biç bir teaire bpdmak • kabul edildi. aşağı olmamak Uure para cezası ve· 
•mı ıı.tar •mneaf olduğunu aöylemlt• Rulm Ferit enctlmenln '1fJ lncl rilir,, eeltlindekt fılrramna itiraz etti: 
tir. madde olarak yeni bir madde teklif "lşçi Ucretlerinln verilmemesini 

B•y ıw.n, düa enelden intihap ettiğini söyledi. mazur g&rterecek .. zaruret,, gibi bir 
mmt8lcamti gitmek nadlııde bulun • Bunda. "Um\iml ve lobi grevlere kelimenin kanunda yer bulmaaını il
muı o14ulu için Habet tlçlllflnde bu mUtealllk 73 ve 71 inci ml4deler, bi· temfyorum. Alacaklarım alamıyan lt
airtattı yıptlıcak olan reıml Jııbuldı bu tinci maddede tat1f olunan it ft ifçl çilerin sayısı tahminin çok fevkinde
hanımıyıcıktır. Buna mubbll dıt itleri yerlerine dahil obnlY&ftlat h&ltlmıda dir. '~u kelimeyi kanuna koymak 
ml\sftptı Lord Ranborne, Ne,UıUn da• da tatbik olunur,. den.lllyor. suihıtimale kartı açık kapı bırakmak· 
•etini .,ıttt olıra1r kabul edece1rtfr. Jııla4de reye kobdu ve kabtil olun• tır. Bu kapıyı sımsıkı kapamalıyız.,, 

cı Efer mtıt1a.ka kanunda bu kel~e-
dAf kal..,.•. Allbta1a b ıt• ı;·KANUNU vı: FAK! XANUNLAR nin bulunması llzmı geliyorsa zaru· 
ceflm. Ytnl Tiltldrenla Uerlnle 1°· tı verenle 0 ıı yertn4e çatıpn !Mi" retln ne gibi sebeplerden ibaret oldu
Jlında urfıttltl pyrıtl bllyitk bir Jetin bette biri arumdakl anlıeamaz- ğunu tasrih edelim veyahut da bu ke-

mıt&tl Ilı takt; ıt•ekt.,-ls. Ba •· hfa "toplulult ı, lhtllltı,, ve ayn ayn lime,i ın&ddecı. çıkiarlnn. Binlerce 
e;;f e mUtteffkhnfa •• 4oetumu olan lietıdl hak ._ meiıfütıerl tçlıı it ve. ameleye IU veya bu aebepten dolayı 

rur i e7l 1ötaelı 111•*1• •ent " mdet1e llQl ~ .._ d1ae- ücret venııı patfonl4&" • affedeni-
~ mıı.zlığa "tek bqh f§ fhUJAtt,,, denir niz, iş veren r - çoli:tur.,, 

T 'rki.>e Cumuriyeti fle Yugoslav- şeklinde olan 76 ıncı maddenin ukerl Fuat (Erzurum) 00\?ap vererek şöy 
va kr Jlığı aruında eplce zamandan- fabrikalar hakkında tatbik edilmeme- le dedi: 

ri fıalkaftlat n 'beynelmilel polltl. 11 hakkındaki General KUııh'M tak- "Bu ugart bif oendır. F.aasen bu 
~nftMında meveat olan Terimli tef. riri Uzerine Ali Rıza şöyle dedi: eezty:i hlıtitrder tlytrt edecektir. Bunu 

riki ır.esai gittikçe inldpf etmektedir. Bu kanun yeni bir esasa istinat hAklmlerin takdirlerine btrakmal< aa-
Bu teşriki mesainin esası, iki mem- etmektedir. bi m\lvUtktır. 
ld.etın milli hürriyet ve istiklallerini Onun içindir ki temelleri Roma hu- Kemal Tuhln - 10 işçiye llcret 
miidnfaa yolundaki sulhperver duy- kukuna dayanan bugünkü kanunlara verml)i'en1el1e 100 lerce Jıçiye ücret 
gulnrrdır. Hilr Tt müstakil memle. ahı;ıhııt kafalar bu hUkmU kavramı- vermiyenlerl ayni cezaya çarpmak 
kctlerimiz için bu sulh, kiilttir ve fi. yorlar "Bu nokta filan kanunun fllan ooğru mudur! 
kir ".3ha.ı:unda iştirakimizin devamı te- maddesine muarizdir,, diyoralr. Bu tshak (Zonguldak) - Ceza artırıl-
rnkkiyatınıııı arttırmak için elzemdir. ıtanun devletbı sevk ve ıaatesl6de ku- malıdır. 

lıu gayeden mtilMIİl olarak iki rulu bUtün sosyetelerle hususi sosyete Kanunun bu maddesi reye kondu 
büyük inkilapçı şef, Yınl Türkiyenin leriıı tı hayatını tanzim etmektedir. ve en<ıUmenln teklif ettiği şekil kabul 
Cumur Başkam Kariill Atatürk ve ae Eğer bunda devlet müesseselerin- olwıd\l. 
yazık ki kaybetmiş bulunduğumuz Yu- den herhangi l)irinin hususi vaziyetile Mllzakereden sonra kanunun birin-
goslavya kralı birinci Aleksandr ay.. tezat teşkil eden maddel$i vana ?Sun- el müzakeresi bitmiş bulunuyordu. 
nf tolda ka1'Ştlatmışlardır. lar iş kanununun mer'iyet mevkiine ----------~-----

Krahmrzın ölUmünden sonra kral gtrmesile ort4y~ çıkacaktır. S •• Ja.r 
fi&lbt A.1l. Prens Pol n niyabet mec. Kazım..,... Arkadaglara cevap ver- ÔÔ gufeŞ ~ 
J~i, Doktor Stoyadinoviç hükOmeti. mek tsteritn: Dıld liafamı ~- (t!atyan• 1 incide ) 
ıtin fardnnı ile YagMlav politikasmı yeceflm. GREKO- ROMEN - 61 KiLO -
a7nı emin tan ve islup üzere yüriit- Refik Şevket - Duıiu klnunun he- y afar ..... Ltiline 
atekte devam etmi"lerdir. yeti umumlyeei fnU.ltett edtlttllen Lanne dildük çalar çalmaz atıldı 

Türk - Yugoeln anlqmaşı 1933 IÖ)'leyıtıis. vı Yapn• beliaden ka\Tıyarak yere 
son11n4a akt.edilen dostluk muahede- BtiUıtA.DDE UzERtNDE Jıtt)MAXAtA vurfilak istedi. Yaşir bun elan kurtu. 
Bile elduğu gibi, Balkan Misakı ile Feflk Şevket 82 lıicl ınaddeDln •tg lonca saldırışlAta başladı. Dört daki
de blkdls edilmiş bulunuyor. O ta. veretılerle i§Çiler itUibdald ittifakla- kada Finlandi,alt daha hakim gftreş.. 
rihtenberf, Avrupa siyaseti sahasın- n igçilerle it verenlerden 1*1fi •~ ti Ti neticede Lanne sayı hesabile 
da kendini gösteren her hangi hadl8e yahut bunların aruat, dava Yeklli miittefikaa galip ilin edildi. 
karşısında iki hükQınet, gerek bu ha- gibi mUmesslllerl kab\il 4!1emes.,, tek- SBRBEST GIJREŞ _ 66 K/1J0 
diselerin telakkisinde, gerek hal su- lindeki fıktaaiii'üö kaldmlmumı ille: Sadık _ Ranta 
retinde tam bir fikir uygunluğu ile dl ve illve etti: Karşllıklı yoklamalardan sonra 
hareket etmiştir. ''Hit zanfietıtiem ki muhtelit enetı- i d tık be d ki 

1'ürk ve Yugoslav milletlerinin men avukatların bu , ...... bulunmalann şiddeti atıhşlar ol u ş a -
.,... ka biyle geçtikten sonra kura ile Sa-menf aatlerindeki bu benzerlikten baş.. dan bir fenalık tasavvur eyle9lıı,, da-

dık alta dilştü. Sonra kurtulup Ran

Haftada bir: 

Dünya siyasasına toplu bir bakış 
--------- ""' (U•t gam 1 incide) fevkalade bir toplantıya çağırı ttf 

ltalya ve 911/h: nı istedi. Son haberlere göre ~ 
Itnlya Habeşistan ilhakını emriva- Jantı haziranın altısuıda ;iJı',. 

ki hahne getirdikten sonra birinci de- caktır. Hiç eüphesiz ltaJyarı-, 
recede ln~iltcreye, ikinci derecede A · noll k meselesinde İtnlynya kar§ı " ı l 
denız dostlnnna karşı anlaşma tema- olan mütearriz devlet hilktn~ 
yülleri göstermeğe ba§ladı. Bu tema· JJamble th9dlk etmişti!· Gene , 
ylillerin ilk tezahilrü Mussolini 'nın tarafından alınan saııkJJiyoıı t 
(Deyli Telgraf) gazetesine verdiği bir nssamble kararı ile olmuştur. 
mülakat oldu. İtalyan hükumet reısi için ltalyan-Habel meselesin~ sJ-

surette halli ancak assamblenın bu mülakatta şöyle diyor: d r 
"- /atlya Habqiatanda.. t.ıe Akde- hlyeti dahilinde olmak icap e e tıJJf' 

nizde lngiltere mcnafiinc tamamile ri- Şu kadar var ki assamble op 
ayet edecektir. Tilr'Riyc, Yunanistan toplantıya çağınhrken meselenin~ 
Yugôslat>yl gib! devletlerle doatl!'k Jetler cemiyeti paktile telif oJudt f 
paktlannı muhafaza cyliyccektir. !tal- cek~urette hıl.lline müsait hiç b~P~ 
ya uzım zaman sttlha muhtaçtır. Jla- mül hatıra gelmiyor. Olsa olsa ti 
beşistandd bizim için elli yıl sürecek ler cemiyeti bir kere dağıtılaca1E ,d 
uzıın bir faaliyet sahası açılmı§tır. dan sonra yeni esaslar tizerine ı;i~ " a 
Balkan sahillerinde Draç ve Avlonya let1cr cemiyeti kurulacak. ltal. yıl 
limanları1Ula bcı§ladığımız yeni infaaf Habeş meselesinin halli işi bıJ ~ 

Milletler cemiyetine bırakıl~~...W Arnavutluğun istatukosunu muhafaza )ıl11J4"'." ... 
etmek içindir. ltalyanuı llabeşistan- Fakat bu arada İtalyanın da ,JI 
d4 bir ıenci orduau yapacağı rivayet- cemiyetini tazyik eder bir du~ ~ 

gıw görülüyor. Egw er haziran o~ Zeri de d-Oğru değildir. Çilnkü /falya P"'". 
ktı ·ı kadar cemiyet sanksiyonlarnı --~ = t;~~=~n:~r 11::!i:i~ette~;,Y~~ rılmasına karar verme~ !~~r-; la 

aynca bir zenci ordusu teşkil etmeğe Cenevteden kat'i olarak çekileC96· " 
le söyleniyor. Bu itibarla !tal~.4 il\ 

ihUya.ç yoktur.,, kt saçv ~ 
Mussollni bu sözlerinde ne derece- Habeş meselesi gcrçc en arap 

lerde samimtdir? Bunu zaman götıte- benziyor! ot" t. 
recektir. Yalnız şimdiki halde zihinle- Bofazlar koni" ~ 
re şftphe veren bir kaç noktaya işaret Türkiye Boğazlar konf er~•~ 
edelim: l~an bUlrlımet reisi geçen- Lozan muahedesini imza etınıı rcrl_ 
lerde bir Fransız gazetesine başka bir devletleri (22) haziranda tsvi<: ı,; 
mUlikat vermişti. Onda da rene IUlh (Montrö) şehrine çağırmıştı. '/ttf> 
&rZU8unu izhar etmekle berabet: davet umumiyetle iyi karşılandl ~ 

"/talya gerçekten aulh.a taraflar- Bununla beraber sonradan wıtec'° 
mr. Jrakdt bizim '8tediğ1m~ aulh mil~ cemiyetinin haziranın son haftas! ~ b 
ZetJerin fabli inkifaflarına tıyan bir de fevkalade olarak toplanaca'7 t 

aulhtur.,, bahisle Boğazlar .konferans.~ın I it 

Demi9tl. Mussolini'nhi bu Söltlndcn bir tarihe kalması ıhttmallen ıterl ~ , 
herkes şöyle bir mana çıkal'II\!Ştı: ltal rülmüştü. Salahiyetli makamlar~ d 
ya sabit bir sulh değil, elnstik bir sulh teyit etmemişlerdir. Hakikaten Bo (lf 

1 
istiyor. Habeşistanı bir kaç yıl içln~e konferansının buw türlü bir sebe~le ; '1 
kendi arzusuna uygun bir bale getır- bırakılması dogru olamaz. Çun~t -,1 
dikten sonra tekrar Roma imparator- ğazların tahkimi işi ~·alnız .TUr j 
luğu namına yeni fütuhat veya inki• için değil, arsıulusal bir emnıyet 
şaf istemek hakkını tanıyacak bir ı;elesi oldu~tmdan gerive attlmnal 
ıııulh ııııt'iyor, aennmi~l; Gene bu eıra- kın Şarkta bir takım , ..... ni tchlWt 
larda Avlonya ve 'Draç limantarını bilerek sehebivet vermek dcme'k 0,1 
genişletmek için Arnavutluktan imti· Bu takdirde Türkiye kcnd~ ha~att,.; 
yaz alınması, Arnavutluk hudutların· niyeti için icap eden tedbırlerı al 
da tahkimata başlanması bu şüpheleri hakkını kazanmış olur. 
takviye eden birer teşebbüs olarak ASIM ~ 
gösterilmişti. 

Bizim bildiğimiz Balltafilaröa A b/ f / it"' 
ne Yunanistan ne de Yugoslavya tara- SQnt e Of) an ' 
fmdan Artıavutluk nuautıanna en kü- çag" ırıldı 
çUk bir zarar gelmesi ihtimali yoktur ce • 
Balkahlarda statokoyu muhafaza et- Cenevre, S (A.A.) - Milletler . 5' 
mek arıruslledir ki bu ilii deVlet TUrki· miyeti asamblesi başkanı, asamble>''. , 
ye ve Romanya ile BQlkan antantmı ha.ziran 1036 tarihinde saat 11 de iıÇ 
lm~a etrriiŞ1erdir. O halde İtalyanın timaa davet etmiştir. . J 
Arnavutluıt hudutlafinda yaptığı tah- ........ .__....__ ......... _ .,..__ __ ..:.a..__..-...-

klttıatın bedefi M olabilir? 
B. MüsSOUni'nin Balkanlardaki te· Vehip Paşa 

şebbüslerile ltalyanın elli yıl sulha t Un Q n IS tan da 
muhtaç olduğu hakkındaki sözleri na• _..,, 
~ıl telif edilebilir! Atina, S (A.A.) - Gazetelerin 1~ef" 

Hakikat halde Mussollni tiir taraf- dığına göre, cenup Habeş ordusunu ;fi" 
tan sulhun teessüsü için hararetli ar- sik etmi!J olan Vchip Paıa Yunan 
zwar göstermekle beraber bir taraf· na gelerek bir müddet kalacaktır. , 
tan da onu zorlaştırıyor. Zira MilJctlcr Atina. s (A.A.) - Vehip Pata lılll 
cemtyetile anlaşmak için ilk şart ola' raya gelmittir. .. ~ rak sankslyonlann kaldırılnaasını ile
riye sürüyor. Halbuki mııntıkt olaralt 
düşünülüı:se sanksiyonların kaldınl
maSı Milletler cemlyetile ltalvanın 
konuşmalarının ilk şartı değil, ancak 
a.Dlaşmalarmın bir neticesi olmak la
zmı gelir. 

Assamble.nin toplanr.fı: 
Arsıulusal vaziyet böyle bir man

zara göstcrriken Arjantin cumuriycti 
Milletler cemiyeti ai8ambleeinln fts
beş meselesini aUtatle halletmek için 

Paris grevleri 
(Vstyanı ı incid~) 

etKAn olan Action Francaiae. "(IJ! 
P&ri8, 5 (A.A.) - Bu saba11 ! " 

gazett-ler, trev hareketinin git ~ 
11eni leıne.,fni kaydt>derken mifntl 
yetsi7.liklerini gizlememektedirler. 

GRBYIN SEBElll NB1 

ka, mütekabil bir diğer kuvvetli say. Ya vekili bulunmaz,, demekteme ._ n-
l tayı tuş vaziyetine ıetirdi. Sadık. ••-•----111111•-lilıl~ımlil~ gı hissi daha vardır ki o da, iki mi - ren işçi vekili ve i~den bqki kim- 1 ld 1 1 Ra ta d' remlyorda. Netle~H tıayı hMBbHe 

na .. ntte putesl diyor lltr. __ ,d_ 
Kunetll ptT hareketiıtt11 119!:6 

aebebl. hayat pahahlltı mi~ 
yen u rttıft lual41e Uft111tlttfıt ~...:. 
denlterl boruna eblltihnlt 01~· 

Jet tarihinin karaktericıtiğini teşkil _ b'utumnas demek daha d-.._ olur,, fası asız sa ırıt ara n yı ez 1 ve 
"""" ugr~ 12,22 dakikada tuşla galip geldi. Veeksten galip ilin edildi. 

eden kahramanlık ve faziletin tam Refik Şevket bu hususta bir takrir 
1 

(}.,,EKO. ROMEN_ .. ..,.IR SIKLPT 
kd• "d' SERBEST GIJREŞ - ';'2 K LO- n nu ,,, ta ırı ır.,, verdi. 

/Ki MEltllıEKET ARASINDA Encümen mazbata muharriri Rn- Ilaik - Kokko Çoban Mehmet - llJtvinen 
iKTiSADi VAZIYET sim Ferit ve azadan Fuat bu kaydın DUdük çalınır Çalınmaz Faik ilk MehtMt ilk on daktkayi çok hakim 

Dost memlektt. nazın Şevki Belı- ----=:ıı.,_:=-ııı.9:11-----• hamleyi yaptı. Hasmını minderde güreşti. tkınel on d•klkada Mehmet 
tneil, &untlaiı ıonra ilci nwmk1rel a. sakııun ekbnomili konseyi bu stnt ttk. kU~deri köteye •urdu. Güreş hüyük ayakta g8reş istedi Vf knımıftı. Atd 
raBındakl iktisadi faaliyete geçerek rar l'ugo.:ılavyada toplanarak faydalı bir zeTk i~inde devam •derlten Kokko arda tiddetlt saldrrtılar J&ptı n 80· 
1932 de afyon ihracatı için aktlülllmlı çalışnalarına devam edecektir,,, gÜuı bir bvrayış1n Faika 5,16 dakl. nundtl ayı hesabtle ralip llAn edileli 
olall N ııu de genilenmı, bulunan Gayet ıevlttiU blf şcıHliyet olttn kada tuşla ralip g 40Jdi. SER8EST GURBŞ - " KIW 
anlaşmanın iki memleketin buhrandan doıt dmılet nazırı t!ün akşam Ankara GREltO • ROMEN - 79 Ki l~O Habip - Lanfie 
en çok matenıir olan köylü miiıtah. ekspresine bağlanan ltusuıi bir !1.0- M~rıillli Alltnet - Yetlttrten Habip ilk dakikalarda t;I gilrı,tl 
sUlerlnl ne derece himaye ettlOlnl an- gonla beraberinde Yugbilavya kon'lb- ilk on dakika ll<incl ııtüsabakada ise dı! bir ka( kere be11nı kaptırdı te 
latmış, 1936 ikinci kdtıUnutıila posla loıluğu 1...Citiplerindrn Hıfzı Harar.eviç hasdhnı ftanya kaldıraralt mrtını ye. sonra kabtt.,guı sakatlandı Altıncı 
tarlfeıinde yapılan tenzlltftın t.cmin olduğu halde Ankaraya gitmiştir. Bir re gıtlrew Menlnli Ahmedln faiklye- dakfi<ada JAtnne garip iı:m etiılö1 
itliği ldyddlara tim& etmiş ve de- kaç gün sonra lzmire giderek ve tek tile bfHl. Kura "811411. AhMet yere Bu müsahakala .. dan sonra misa. 
lltlftlr' ki: rar latanbula gelip /Juraa11a gegecek. düttil Çol< sert g.üreşmeslne rağmen 'ı firlerden Jiokko ile Ranta bil göste. 

•-.. ~flffflae göre Balkan ML tu. hasmının mrtını bir ttırltı yere getl. riş müsabnkası yaptılar. 

'Halk~ıfar ttphMI, hldiô .... ;it! 
nllpUI prtlar t~lfldfı it ...... itt' 
yor. tıakemUjlnl ifa t!dtM °'ı''
fın sUratle ham haso11ua .. ~~ 
pattlSlnln hUkQınete karıt" ~ 
•i•lterette bülnieattna ille 

~~~ ~ 
Attloa Ptanalse 11 1Jtf1dllı 

şar etntlıttlr: 
•rraua bit 1ahudtntı hla.._. 

tında,, it" 
Bu gazete, ICl'f!' in indiill mala 

tlnd~ oldttfunda i8Tar etmekte ve ı; 
riste panik çıkacağından bahseylefll 
tedir5 
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Metriste 
illa lllJlk aa, 
tatlllkatl. 1apddl 

Tatbikata tayyare defi toplarile be
taber bütün askeri vasıtalarımız da 

iştirak ettiler 
*t=: To* atıf okulunun Metris 
lıika deki sahaamda bfiyük atıı tat_ 
•tı tı YapıJllH§tır. Bfnleree mermi 
~ aurettıe yapılan ve saat onda 
edet ba mühim atışlara iştirall 
._1.~1lharrlrlmiz intibalarını şöyle 
~1or: · 

lttr,Jrretns1n en hikim noktasındaki 
._ili.en bakılınca, l)iç bir hareket 
ta h~ınryprda. F&!'at bira~ son
--~ tepeleri cehennem gibı kay. 
ıııa..._. k bataryalar ba saha içinde 
.... ,~derini almış bulunuyorlardı. 
~t. tam onda keşif tayyaresi, 
'-t.1 iki bin metre yükseğinde do. 
~ Ordu. Bir dakik:ı sonra etrafı
h da Yer Yer ateıten diller uzanma
lePe~~dı ve bir az ''akit geçince de 
~ erın ardından gök yüzüne doğru 
btt a danıanlar yükseldi Tayyare, 
te\~alar sahasında kurulmuş olan 
llıııe .istasjonu ile muh:ıbere ediyor. 
ı:1ıer1n iaabethti bildiriyordu. 

t11, IJi Bekiz dakika süren atış, sükt1. 
~'-anasını unutturmuştu. Sesler. 
ıa !ia~n bir uğultu dalgası halinde 
~ Bütün bataryalar saniye farkı 
tı 1 knt:ıdan hep birden atış yaptıkla. 
•ra ~ha, ancak binlerce yıldırımın bir 
"a.hh. Relerek laynaşmalan gibi ha
~ftf tltretiyorlardı. Atışlar sona er
'1l ~t tepenin ardında dumandan 
~ bir tepe hasıl olmuş gibiydi. 

"'- ı ll§ın lkind safhasında, pfyade
'-ta~Uea. hattına geçmesi için karşı 
.. ~tf' •ttıtıert diftllecektl. ilk atış 

ba on da'kfka olmuştu· ikinci saf. 
eı~tadı·o.. Heder. kar~mızclakl te

le, · e... .tsiltiln bataryalar rene a-''r ~rlllağa başladılar ve bir kaç sa-
e tonra tepeler ıözükmez olda. 

''Ba.tarYalar dinmeden stille yaf. 
«. •e tepeler kaynaprken gök ytizti 

~:::: Terınete başladı. Başlannı 
-._ lar, boflakta yüzlerce da. 

Dlınkü atışlar altı safha olarak 
yapıldı. ikinci safhada karşımızdaki 
tepelt-r tahrip edilmiş ve bazı mermi. 
)er yer ) er sis tabakalı ile etrafı 
gizl~:nişlerdl. Atı~ esnasında piyade 
hücum hattına geçmiş bulunduıundan 
müteakip .yfha ikişer yüz m•tre ge
riler döv{llmek su:·t!tile devam etti. 

A:tıncı safha biterken topçu mek
tebi i\umandanrnın bir emir verdifl 
görillUyordu. Emir şq idi: Batar. 
yalar. düşman mevzflerlnl tahrip et. 
tikleri andır başka bir cephede karşı 
taraf ıtünrlsi belirmişti. 

Bu lata, topçu atışı ile kaldırıla
caktı. Atış programına alınmamış 

olan bu vaZİJ et, emir nrildlkten bir 
kaç <!:ıklk:ı sonra yerine gelmi' bu
lunuyordu. Bat.aryalar derhal r<-ni 
hedefi bulmuşlar ve glllle1erini bura 
ya yafdırmafa başlamrılardr. 

• • • • 
Dünkü atıılarda tayyare. ses hö. 

lilğü, telsiz, tayyare defi toplan, 
ordu, si3 tertibatı seferber edilmiş. 
bütü:ı bu ayrı ayrı kısımların birbir. 
Jerinc bailanarak gösterdikleri a
henk ve isabet tam bir muY:ıffakiyet
le neticelenmiştir. 

Burada şunu ka7detmek isterim 
ki Türk ordusu, diın atılan binlerce 
mermi ile harp tarihindt: sayısız mu. 
zaf f eriyetler kazanmıı ve bir çok 
harpl~rde bu kadar biJ, mermi bula 
mıyarak düşmanı matlup etmeğt' mu
,·affak olmuştur. Cumuriyet ordu. 
sunun kahraman topçulan en son 
harp..feklllerl•l bllfUI sörerek yetiP 
yorlar. 

Topçu atıı okulunun yirmi yedin. 
el yıl dönilmti tirenlnde mektebi lm
ranlardan mlitekatf General Hasanın 
bir sözünil burada tekrar etmekten 
kendimi alamıyorum. General 1iyle 
demişti: 

-ı!u toplar n bu vasıtalarla harp 
edebilmek için yirmi yqmda genç bir 
subay olmak isterdim.,, 

N.A.Okan 

ll-~afının bellrdifini rördUler. 
lllla -...ıar tanare defi bataryaJan
~ 111•rıauer1 ldL A nıç anıç d•man
tttı~•lfllyor Te akisler bırakarak 
~da. 

lıın_i_r_e_t_a y_y_a_r_e_s_e_f e-r-le_r_i 

başlamak üzere 
İdip gelme 32 Lira olacak 

~tlıser tnJe bam lıuırhkaJrmml vaziyet mu.aıt oldup takdirde An· 
~ IÇfıı geelken 1ımlr tayyare kara ile 1ımlr arumda dofru aefer-
~. temmuzun birinde baeJ•n• Ier yapılacaktır. 

lL... Bilet tlcretlerine gelince İzmir ile 
h.~ &ldıiumza göre 1ımlr hava 4ntara arumdald yolculuk için ı. 
~Od lll'91ıtelif gehire ieliyecek tanbuddan geçmek prtile ~ flra ı. 
~ lleterler bir iatitametten yaplla- tanbulla İzmir veya mtıtekabil ;yolcu
' ır:!~ .lıergun sabahleyin lzmlr luk için de 20 lira almıcıktır. Gidir 
1-~ tayyare evvel! lstaııbu- gelme yolculuklar lttD de ytıde yirmi 
~ tebrimlzden Aııkaraya tenzillt yapdacaktır. Yalluı bu ildlt s .11~ Azıkaradan kalkacak tay- gelff blletJerlnln OD bef gtln içinde 
._~evvel& latanbula gelecek kullanılmuı ~· 
~ İznılre gidecektir. tteride 

lfVllTELIT HAKEM 
k~L _ •AHKEMESI 
~~ ~ mahkemeainiıı be
~~~ satın aJnıdiğmı ve 
' bir ~dlfmı yazmqtık. Tas. Ilı-~ ay zarfmda bltirile
)~. ~ dJfl beyu renge bo-
~~.~~ld odalarda da tadi-
11~-
~ .._._ llıllhteıit hakem mahkeme-
~~~~ ajanlığı bürosu çalışmak 
;.,.~ --."411QUl belediye tarafından a-
't_ ::ı":cı tebligat yapdmıe, ta
~eı Odaıann " bildirilerek bir an 
~ botaıtwn881 istenmiş-
~t ..___~ Hariclye Veki.letine mu 
-.:.:... 9Clerek batka bir binada yer 
' ··~ IRenıiftir. 

YOtfOK ALI PLAll 

BQyUlractadıkl YtlilQll: plljmm 
hipm bir buçuk ay .vleı Mil ve Sey
fi laıinde ikl genç mJmaftlr }hale edil· 
mifti 

O zamaudanberi devam eden ça· 
hpıa netlceeinde pl&Jdak1 beton ka
bineler ve gulnonun Jneuı IOna er
mi§tir. On bet gUne kadar plij bele
atyeye telllm edilecektir. , 

ICAZIM DIRIK'tN GEZiSi 

Şelırimiz.de bulunan Trakya genel 
ispektert General Kizım · Dirik dün 
BUyllkderedekl fidanlıklan gözden ge
çirmif, oradan Beykoza geçmiş, akpm 
beri Dolmabahçe sarayına gltmietir. 

Metris çlflilbıde1d tatbikattan g6rllnG1ler 

Fransada Yeni Kabine Kuruldu 
Parla. 5 (A.A.) - 1' ' t ı m, bueün 

aat 12,30 da Dk resn . .unu ~yle. 
mit ve bu nutuk ı·a .. J J al" neşredil
miştir. 

Bqvektı, btlhassa §U !!Özleri SÖY
iemiştir. 

Programun lıolkçılar cepheai prog. 
ramı olacaktır. A,,an ıııe mebuıan 
medWmnden kırk •oatllk hatta. 
milfterek ~,..,.De tatU gün. 
im ~in de #km ,,mlıneaf talepleri 
dolıU oldafrı halde gmx:l amelenin 
MUiin nwtalUbl wal edecek lkl ka. 
nuna ürlaal kabul etmelerini latfıle. 
celbn. BllldUıtet. ...... ieııdlaf.. 
ne Uind etnw.ınl, ailduın " dlalp_ 
lbrl ""'1ıalaza etmnlnl laUgor. BiL 
Wmd Yıla palroalardan Gmelenln 
mdalibatuaı en blJ,,Sk bir hllanli nl. 
..,ı. tdklk ftıftelerİllf latlgor. 

YBNI KABiNEYi INGILTERE 
iYi KARŞILADI 

Lonclra, 5 (A.A.) - Blum kabine
alnfn tefekkilHl biltlln suetelerde bil. 
ytik bir allka uyandırmı§tır. Gaze. 
telerln ekserisi, yeni Fransız kabine_ 
sini sempstl ile ka?fllamıı1ardır. 

Datly Herald, Fr&ıMız buhranı
nm ancak frank kıymetinin lndirllme-

~i ile izalesi kabil 'llaeatını yazmak ' 
tadır. 

BLUMUN INGILIZLERE SOZLERI 
Londra, 5 (A.A.) - Reuter ajan. 

sı Parla muhabiri Ue bir görüşme ya. 
pan B. Leon Blum lnfillz halkına hi
taben qafıdaki eöıleri ~ylemiştir: 

Yeni Fransız kablnell lngllu de_ 
mokrulal Ue aıkı bir ff birliği gap. 
,,.,,,.. beynelmilel hulad«ı hürmeti 
tada elllWle, lnitelcabU 1/fll'dunlo 
lwlkktll emnlgeU organize etmele " 
.Udlalaldıta llflntına nu.a,,et ıJennele 
~. 

INGILIZ iDARE SiSTEMi 
KULLAN/YOR 

Parls, 5 (A.A.) - Radikal 908~
Jlst La Republlk gazetesinin işaret et
tfflne slre, Leon Blumun, lnglliz sis. 
temlnı tatbik ederek hUklmet işlerini 
mtlateprlar YUJtasile döndilrmek 
huuuncbld niyeti tatbik edileme. 
mlştir. 

YENi KABiNE ALMANYADA 
NASIL KARŞILANDl1 

Bedia, 5 (A.A.) - Gazeteler, 
Frauıı kabinal hakkında derin ml
talea ve tefsirlerde balanmaktacbr
lar. 

"b·oelf _ übr 8Jatt.. yeni Fraa
sız kabinesirun bılhassa ıaçeteci ve 
ve avukatlardan mürekkep hafıs bir 
FraD81Z kabfnesidiı-. Meslekten yetlf.. 
me bir Od siyaset adamı münferit va
ziyette kalmaktadırlar. 

Gzatelerin çofu Fransadaki dahL 
il vaziyetin f evkalid'e vahim oldap. 
nu yazmaktadır. 

Parla. 5 (A.A.) - Meb'uaan mecll • 
ıi, saat 15 de toplanmıftır. Bay Her • 
riot, mutat olan açma nutkunu a6yle • 
miı ve bilhana apltclald Uç hikiın ti· 
kir üzerinde 11rar etmittir. Bay Herriot 
ya 16re bu Uç dutilnce yeni tctril dn
re,ye biJdm olacaktır: 

1 - Cumuriyet mileueselerini ko • 
rumak. 

2 - Ekonomi uh•anda btJmunı, 
3 - Gerek içeride ve gerek dıpnda 

ıulhu muhafaza. 
Bay Herriot, netice olarak, IOll in .. 

tihabatm Franaa."Ull k'endiaini aerbett 
cumuriyet mileueaeleri vaatulle km• 
tarmak ama.unda bulunduğunu ıa.ter 
mit olduğunu, çOnldl, bir talmp ma • 
ceralar pCflnde kopnanm ne bıt.r pa
halıya oturdutunu pek iyi bildilfnl llJ 
lemfttlr. 
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Klltlr itleri 

ilk okullarda 
Polis ha~erleri• 

Çıkar çıkmaz •• 

Va~ifelerine nihayet ilk işi gtne hapishaneye 
oe1 ilen hademeler . gi1 mek olacak Apturrahman Naci'nin. 

aleyhine açtığı davaya 

~,,.,. .. j 

Etem izzet 
başlanıldı 

Bütçede tasarruf yapmak maksa- t lki gUn evvel hapishaneden çıkan 
dile 500 den fazla ilk okul hademesi- sabıkalı hırsızlardan 1negöllU Mehmet 
nln vwfcsine nihayet verildiğini yaz
mıştık. 

Bu mesele etraf mda yaptığımız a
t ırmıya göre bu yıl · Jayet kültür 
bU~slnin 135 bin ol n hademe tab
i atından 1.5 bin lira kndar tasarruf\ 

· · p!lmasmrı tUzum görUlmüş ve kUI· 
tür dlrektörlUğU bunu temin için ta

l aylnrmda hademe! rın vazifelerine 
nlha~et vermı tir. 

Diğer taro.ftan söylendiğine göre 
ıkarılan 500 h demenin dört aylık 

ı 1aa~ları 32 bin lira tutmaktadır ki 
yapılması Uızım gelen tasarruftrın l 7 
bin lira fazla tutmaktadır. 

DUn bu mc le etrafında bir yazı
runıza çıkarıl n b:ızı hnd meler şun
' an söylemişlerdır: 

"- Geçen yıla 1UJilar bütçede ta-
arru/ yaprııaT~ rfl,,a]< adile 1 ademe i 
~-5 tane olan okullardan birer arka
daf çı1u.ınlıyordu. Biz bu çıkarılan cır
kadcıfC' aldığımız maaşlardan tatll 
maddctince yardım ediyorduk. Meac1a 
be4 1ıaclemeıi olan bir o7ı."ttldan çika
rılan bir hadcmer.Je diğer arkada§1ar 
kendi maaşlannı taksim etmekte 1di-
1er. 'Jl'akat btlglln bir hademe 11erine 
a-4 hademe çıkanldığı için im.kan 
kalmamı§tır. Çı1mnlan bizlerin ço~ 
rıile aahibi dört beş çocu1clu kim8ele
riz. Va~yctimizin dıizcltilmc.si fçin a
ltilcadar makamlara bmı vuracağız.,, 

Rum, Ermen; ve Fransız 
okullarında 

talimatnameler 
Rum okullan bir araya gelerek keıı 

di okullan için mUoterek bir talimat
name haztrla.mıelardır. Hazırlanan bu 
a Um tname kUltür direktörJUğU vıı
• ılc KUltUr Bakanlığına gönderil

--rl tir. 
'Ermen{ ve Franan okulları da ay

n! f1 ' :il e birer talimatname hazırla-
mnğa başlamışlardır. 

Bina ve arazi 
vergileri 

MalİlJeden Belediyeye 
qeçen memurlar 

şubelere dağılıldı 
Maliyeden belediyeye geçen binn 

ve arazi vergileri memurlan belediye
nin mevcut 27 şubesine tamamen da
ğıtılmışlardır. Belediyede merkezde 
t~kil edilen tahsil mUdürlüğüne Üs· 
kUdar kazası maliye tnhsil mUdürü 
bay Hilsnü tayin edilmiştir. Tnhakkuk 
mildi.lrlUğüne henüz kimse tayin olun
mamıetır. 

lstinaf ve tadilat işlerine bakmak 
için beşer komisyon kurulmuştur. Ko
miıyonlar da bir kaç güne kadar ça
lışmıya başlıyacaklardır. 

Tahsil işlerinin devri için maliye 
V<'kaletinden dün bir talimatname gel
miştir. Tahakkuk devri hakkında da 
ikinci bir tntimatname gönderileceği 
bildirilmiştir. 

Yaz eğlenc·eleri 

ı4vruva ve Balkanlarda 
propaganda yapılacak 

lstanbulda yapılacak yaz eğlence
leri programını hazırhyan komisyon 
dün belediyede toplanmı§tır. Evvelce 
eğlencelerin 2 temmuzda b 1 masrna 
karar verilmişti. 

Komisyon A vrupada ve Balkanlar 
da eyice propagandıı yapılabilmesi 

için eğlencelerin 2 ağustosta başla

masına karar vermiştir. E lence C· 

7.0nu rasında yapılacnk Ball·an fes
Uvallnin de 27 ağustosta ba lıyarak 
6 cyHildc nihayet bulması muvafık 

görUlmUetUr. 

.. ,,· Qelenı r, Otd,_*:i r ,-

Atina elçimiz Bay Ru en ı-; ref ve 
Gümülcüne kon olo umuz Bay lzzet
tln • 'i.h<ı) AnkaraJa gitmek üzere 
izinli olarak şehrimize gelmislcrdlr. 

çıktığı gUnUn gecesi Bcşikta§ta Sa
man iskelesi sokağında Emin'in evine 
girmiş, bir hayli elbise ve eşya, saat, 
kordon, ayakkabı ve para çalmıştır. 

Mehmet evden çıktıktan sonra kaçar
ken devriye gezen polisler tarafından 
yakalanmıştır. 

Şoför ve metresi 
Tarlaba.şmda Pqabakka1 soka

ğmda 33 numaralı evde oturan şoför 
İsmail Saip metresi Cemile'yi yanına 
alarak evvelki gece BüyUkdereye git
miştir. Orada bir gazinoda sabaha ka· 
dar rakı içen eoförlc metresi sarhoş 
bir halde btanbula dönerlerken oto
mobil Şi,..Iidc Gazi Halıiskar caddesin· 
de evvelce açılmış hava.gazı çukuruna 
dilşmUş, çukurda çalı"an amele Ahmet 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Amele Şişli Etfal hastahane ine kaldı· 
nlmış, l}Oförlc metresi yakalanmıştır. . 

Deli mi idi? 
Taksimde belediye sokağında otu· 

ran Andon evine giderken yanından 
çıkardığı Moiz elinde bir balta olduğu 
halde yolunu kesmi§, öldürmek kasti
le ll1.erine hUcum etmiştir. Andon'un 
feryadına halk yetişmiş, Moiz'in clin
deki balta alınmıştır. 

LOKOMOTİF ÇARPTI - Sirkeci 
istasyonunda manevra yapan maki· 
nist Halid'in idare ettiği lokomotif 
hat yanından geçen ateşçi Behçet'c 
çarpmış, yere düşen ateşçi ba§ltldan 
ağır surette yaralanarak kumpanya 
tarafından Balıklı rum hastahanesine 
knldınlmıştır. 

"Açık Söz,, gazetesinin doğru olup 
etmeden asılsız şeyler yazdığı 

. 'ı 
olmadığını tahk11 

iddia edi,iyor 
Müteahhit Abdurrahman Naci'ye 

dair bazı neşriyattan dolayı "Açık
söz,, gazetesi aleyhine açılan davala· 
ra, 1stnnbul üçüncü ceza hakyerinde, 
dün saat on altıda ılk defa bakılmış
tır. 

Bu davalardan biri, gazetenin muh 
telif sayılarındaki neşriyat Uzerme 
Abdurrahman Naci tarafından "Açık
söz,, gazetesi sahibi ve umumi ne§ri· 
yat müdürü Etem İzzet Benice ile 
yazıların mevzuunu teşkil eden hMi
seleri ihb:ır ettiği mevzuu bahis olan 
müteahhit Sabri Celal aleyhlerine a
çılmıştır. Diğer bir dava da, gene Ab
durrahman Naci tarafında

0

n Etem İz
zet Benice ile Galata İthalat gümrliğü 
muamelat servisinde memur Vebpl 
Demirer aleyhlerine, açılmış bir da
vadır. Bunlardan başka iki dava da
ha vardır, ki Abdurrahman Naci tara
fından dava açıldıktan sonra, dnvayn 
dokunur surette ve iki defa da uzun 
boylu neşriyatta bulunmak noktasın
dandır. Bunlar da doğrudan doğruya 
müddeiumumilik davacı yerindedir. 

Davalardan birinci ve ikincisi mat
buat kanununun 27 inci maddesinin 
son fıkrası ile ceza kanununun 80 in
ci ve 480 inci maddelerine göredir. 
üçUncU ve dördüncUsU de matbuat ka
nununun 42 inci maddesine uygun
dur. 

Müteahhit Abdurrahman Naci'nin 

Etem İzzet Benice ve Vehpi Demirer 
hakyerine gelmişlerdi. Sabri Celal'e 
tebligat yapılamamıştı. 

İstidalar okundu. Bunlardan A b
durrahman Naci tarafından açılau da
va istidasında, gfıya taahhütlerinı ıfa 

sırJ.Sında bir takım gayrimeşru ıolıa 
ra saparak fnhiı, kazan ı.tar temrn d ' 
miş, gayri fenni, bozuk insaat yapmış 
gibi aslı olmıyan eyler yazıldığından 
madde tnyinile halkın husumC'tirıc 

maruz bıralnldrğmdnn, hays.yct \ e 
vekarma dokunulduğundan bahst:dıli 

yordu. J{azanıhş tarzı iÜpheli gösteri 
len yüz bin lira üzerinde kalem oyr.a 
tılırkcn, memleketin hava miidafaası
na yüz hin lira hediye ettiği de mana
lı bir tarzda yazıldığı, ayni zamıınd:> 
tayyarelere ad konulma törenind(' koı 

delil keserken alman resmin hu nrnrlıı 
imalı bir tnrzda basıldığı ortava atı

lıyordu. MüBdeiumumiliğin açtığı dava 
mevzuu tesbit edilirken de, matbuat 
kanununun 42 inci maddesi dava nçıl

dıktnn sonra, ancak basit bir şcl ' 'de 

larımızın, cürüm 1ca1ötı nuktaı~rıııı 
silen tcsbit etmiş bulunuyoruz! .Jı 

• •Jt"" 
J<;tem lzzet Benice, 5ôyle 50) l 

. IJ\u 
- Dava mevzuuna şimdı fi. 

oluyorum r:::vrakı okuduktlU'l ~ 
C'saslı cevap verebılirını . Şimdik 
de yalnız şu kadaı soyliyeyin1. ~ 
y.ılı: b r dava açılmış olduğu h~1 '1 
dava gayet k\içUk sebeplere tııtınt 
tirilmiştir. Biz, bir şey uydurıı"' 
lcnsltle harrket ctmecllk. tddial~r 
ri t değildir! 

Ve:ıpi Demirer de, şu cevabı '~ 
- Vergi kaçakçılığı vnkicltr '. 

ye Vekaletinin tahkikine tsbi bl• 
km.dır. Dosyayı tetkik <'dip, vn<l•ıl 
ra da'ıa fa7.la söyllyere~im ! 

J ;tem tızet Benire. lstanbul ) \ 
rınm va'ltlıFma ait ihbarı :Nafı 
kf!le!;i~in gbnd~r.Hğ" h--yetin rl'B t 
kik etmekte oldı~mu, bunuıı 
veya yanlış olup olmadı~ının ar. a 
ması için. evvel cmir<"E' tnrki~ntır 
ticelenme3iniL \'Et ra "'''nıtı ~ 1 f' 

kısaca buna işarete cevaz verdiği nal- nın lfızım geldiı!ıni sö•· 1 <>mi~ti1 
de, dava hakkında mufassal mütalen- Müddeiumumi Kam liıı mUt.~, 
lar yazılChğı ileri sUrUlilyordu. almdı.neis Necip :f'Tadir fıza HlifC' 1 

Abdurrahman Nnci'nin avukatla- Burhanettin, Bebekte polis karakolll 
rından Sadi Rıza , şöyle dedi: salinde saylav Haydar'm evindl' 

ÇOCUK DÜŞÜRMEK 1Ç1N iLAÇ 
IÇMlŞ - Sultnnselimde Çukur bas· 
tanda 18 numaralı evde oturan Ah· 
med'in karısı 27 yaşında Zehra'nın avukatları Sadi Rıza ve Ziyacttin'lc 

- Doğru olup olmadığı tahkik ran Sabri Celal'e tebligat yap· 
1 

edilmeden, Sabri Celfıl'ln söylediği ve dava edilenlerin etraflı r{',·nr 
asılsız şeyler dercolunduktan başka. mrlerine zaman kalmak iizere. :. f 
Etem İv.et Benice, cephe alnrak, resen mayı on iki hnzirnn cuma günU 
ve tahsisan yazı da yazmıştır. lstida- on dörde hıraktılar. 

çocuk düıUrmek Uzere aldıit illç U:zc. '!!!!!!!'!P!!s!"'!!!~'!!!!"'!!~~~~~~~~~~~":r'ı-~=:o-~~~--::::--.--:-'."'.~~ 

rlne has al ndığı ve fazla knn kayb t Jl JI k f d 1 d b l n 1~ 
tiği zabıtaya bildirilmiş, Zehra Fntih ıv.1ev u vezne arın evııı e u Ut&IA 
belediye doktoru tarafından Haseki 
hastahanesine kaldırılmıştır. Z~hra'ya l 
naç veren hakkında tahkikat yapıl- para C.Y nereye 
maktadır. 

~itmiş? 
KALP DURMASINDAN ÖL'OM.- Yirmi beş bin lira ihtills etmekt<'n · ! .,_., .c ..!~esinden dolayı takibat ya- birinci sulh ceza haky<>rlnc gzsnl. 

Akay idaresinin Pendik vapuru eski \ 
suçlu olarak tevkif edilen Çorlu Zira- p.ıJ 0;ınn göre, vazi,•et, bunu icap at- miştir 

çarkçılarmdan Üsküdarlı Aziz oğlu " · ,. 
Rasim dün sabah tekaUt maaşmı al- at bankası veznedarı Kamil'in karısı tirir. Vazifemizi yapmalıyız!,, demiş. Orada hakim Reşit tarafınd•" 

Calibe. polise müracaat ederek, Vehpi ır d d 1 · tıli mak Uzcre Osküdardan lstanbula geç· ~a m a, razı o muş, parayı vcrmış. guyu çekilen Vehpi, Callbe'dcn 
. k" .. U K dk" . k 1 . d k ' adlı biri tarafından dolandırıldığını Fakat Vehpi, parayı polise teslim ede- b' ld ğ l 1 d ğınJ 

nuş, oprun n a ı oy ıs ·c esın e ı iddia etmiştir. ır para a ı ının M ı o ma ı . it 
memur odasına girerken birdenbire cc-'" yerde, cebine indirmiş! lemiştir. Hakkmdn tevkif mUıt 

Calibe'nin iddiasına göre, kendisi 
yere dUşerek ölmüştür. Çarkçının kal- evdeki çamaşır sandığını kanştırır- lşte bu iddia ile Calibe'nin vaki resi kesilmiştir. 
bi durmduğundan öldüğü anlaşı1mış- kcn, çamaaırlar arasında, tutarı iki müracaatı Uzerine, Vehpi yakalanmış, Şimdi tnhkikat dosynsı, mUdd 
tır, bin lira olan banknot destesi bulmuş. dün öğleden sonra polisçe adliyeye ınumtıiğc geri gönderilmiş bulurıU) 

OTOMOBİL ÇARPTI - Şişlide Vehpi de oradaymış. "Bunu polise tes- getirilmiş, müddeiumumi Şefik tara· Bu noktadan tahkikat derinleşti 
Havuzlubahçe sokağında oturan Bay lim etmemiz lazım. Kocanız aleyhinde fmdan da tevkif isteğile Sultanahmet cektir. 
Asaf isminde malul bir zabit Bomon- , 

........ !$3 • 1 s 
ti tramvay durağında karşıya geçer· 

kenı3ssnumara11 hususi otomobilin Sultanahmet hafı·ı·yat yerı·nde 
altında kalmış, başından ve omuzun-
dan yaralanarak hnsthaneyc kaldırıl-
mıştır. 

KARABATAK YAKALANDI -
Fenerde Drağmanda 37 numaralı evde 
oturan dolandırıcılık suçundan dolayı 
hakkında Üsküdar asliye ceza hakye-, 
rince ihzar müzekkeresi kesilen sabı· 
katılardan Karabatak Mehmet dün sa
bah polis memurunun kapısına geldi· 
ğini görlince evinin arka taraf pence· 
resinden kendisini sokağa atmıştır. 

Sabıkahnm sağ kolu kırılmış, başı ya
rılmış, Balat musevi hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

1rERD1VENDEN İNERKEN -
Beylerbeyinde Abdullah sokağında otu 
ran Irf n.n'ın hizmetçisi l 6 y~mda E
mine merdivenlerden inerken düşmUr~. 
elindeki 5işc kırılarak parçaları kolu
nun damarlarını kesmiştir. Yaraları 

ağır olan rmmc hastahaneye knldırıl
mı tır. 

YANGIN - BüyUkndada KarE vıı
lisi Bay Akif'in hemşlre"i bayan Js
met'e ait 23 numaralı evden diln saat 
on b tc ynn"ın çıkmış, evin çatısı yan 
mıı;tır. 

1 enezzüh trenleri 
Ge~en } ıl halk tarafından bil} ük 

bir rağbet göten Haydarpaı;a - Sn. 
panca - >\dapazarı tenczıUh trcnlttı·I 

bu yıl da yarınki p:uar günlinden iti. 
haren işleme~c başhyacaktır. 

iki 
toprak 
ame~e ile asistanlardan çöken 

yaralandılar 
biri 

altında kalarak ,,. 
Diin Sultanahm~tteki hafri)at ye. 

rinde bir kaza olmu tur. Bir arkada. 
şımızın \'aka yerinde ynptı{!ı tahkikat 
neticesini yazıyoruz: 

~meleler, Amerikalı Profesör tn. 
rafından gösterilen yerleri kazarlar
ken Tokatlı 22 yaşında Abdullah ile 
arkadaşı Yu uf oğlu Hemze h:t~lm 
bir tarafta kazıya ba lamışl:ırr'ır. 

Bunların çalıştıkları yer e" r ' r "' 
dört metre kadar ılerinllkte knzılm•ı;; 
bir yndir. 

iki amelenin diğerlerinden a) rı bir 
yerde çalı~ tığım gören Profesör lJnks. 
tı:rin Amerikalı a .. iı:ıtan1arındnn biri 
kazılan yere gitmiş. kendilerine bu. 
rasını knzmamalarını söylttmio;tir A. 
si tan işaretle meramını anlatırken 

kazılnn yer çökmU~. dört metre de-
rinlikte bulunan ilu amele toprak al. • 
tındı ka lmıı; tır. Amerikalı nslsfan 
da çöken toprakln. ı' birlikte kısmen 
toprak altına düşmU tür. 

Kazadan Prof e.iÖr Baksterle mil. 
ze namına hafriyatta bulun::n ıat ha. 
berdar edHmfşlerdlr. Bunlar zabıta
ya, ltfaiye)c tclc'on ederek çökün. 
tüyü bildirmi, !erdir. 

Hafriyat yerinde çalışma 

(\ısa bir müddet sonra itfaiyeciler 

yeti:;ımiş, e\'\ela Amerika!ı asistanı 
toprak altından çıkn rmışlardır. ltfa. 

iyectlerle hafriyat , t!rlnde buld t~ 
ameıt:nin yardımı aayrsinde iki '~ f 
de bir müddet sonra topraklar • ,, 
dan ba)gın bir haldtt çıkarııını•· 
dır. 

Muhtdlf yerlerinden yaraııır.~ 
olan nmcJeJer hemen ı;;ıhhi lmdııf 11 ı 
mobilı ile Cerrahpaşa ha tahftn~ 
knldrrılmışlardır. Kauı hakkınılıt, 
livc · tt 7 .. 'lbıta tahkflrntn el ko~ rı11 

.5por münakaıasınrl"f. 
çıkan dava oüştii 
Bır milddet evvel ''Tan,. gs.zttt ti 

de çıkan bir yll%ısından dolayı .. ('il 

huriyet,. gazetesi spor muharrir ~ 
san, muharrir Burhan ı-~eleği d•~d' 
miş, o da ''Cumhuriyet,, gazet ,>' 
çıkan bir yazısından dolayı lhsall 
hine dava açmı§tı. •" 

Bir spor milnakaşaaından ~
bu davaların, iki taralta blrib 'ol' 
yakırsık almıyan neşriyatta bulll 
ğunu iddia ediyordu. t 

İki taraf Mnıınrşlardır. BUll~ 
zerine, lltanbul ikinci ceza h•:,P 
dUn, davaların dtl§meısini karat 
mıştır., 
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Futbol 
iki dakika ve on 
heı bin kilometre 

================================••••••••••••••••I Bugün lstanbuua Ankara, 

11ti dakikalık bir görü§ için, 
;

11 
.. beı bin kilometrelik yollardan, 

Qgfar, denizler n•arak bilginler 
rel' ~ 

•Yor. Koltuklannda raaat def-
ter/ • 8 erı, yanlarında aletleri var. 
b~ .'Yıl, güney tutulmasının, en ıyı 

lZon ülkeden görüneceğini he
;QPlıyanlar nefes nefese ko§uyor-
ar. Dağlara çıkacaklar, açıkta 
•abahlıyacaklar, ovada kavrulup 
tepede titriyecckler. 

l Dün birisi, bütün bu didinme· 
erden bıyık altı gülerek ko-
~Ufuyor, aklı sıra nükte yapıyor-
6~· . Düm düz bir düşünüş için, 

it.,lerin bu zorluklara katlanı-
1~fer~e~tcn an~aşılır.fe)' değildir. 
b :l~kikalık bır ıreyır tadı ile on 
;: bın kilometrelik bir yorgunlu· 
._ kargılamaları beklenemez. Fa· 
'fQf • 
. ınıanlar, her anlamadıkları 

;: k?rııaında gülmek hakkını da 

1 .~nırnaeyemezler. Bence bu tür
~ fetlakarlıklara saygı duyulur. 
er~eğe kavu§mak hakikatin ka

"~nlr.rını bulmağa ko~mak sevgi· 
•ı, belk" d 'l • ""k .... ı e sevgı erın en yu segı 
ve en temizidir. Önünde bir lok
ma, ardında bir yudum buluna
maz Harcanan emek dökülen 
ter, tüketilen güç, hep pir aşkı
na, ülkü uğruna uçar gider. 

Bugün yerleri zelzelelerle sar
;an tUrbinlerin temellerinde bin
;rce len kurbanının kanı çağıl
b ar. Bugün ince. süslü bir cam 
~rr.ı i,incle cebimizde gezclircliği
~ız hiiçiiciik hapların kim bilir ne 
orkımç birer tarihf var. 

j f!e l;Ona bnhaa.h. nerede iler· 
elt!is bir alet, yüksclmi;; bir gü-

Zellil ·· rz l' · gorse. , altında aayıaı:; ide-
a •st hcmiklerine rastlarız. 

Eier herkes, bana ne? Aclam 
~~~.de!.. dese ve yukarda söyle· 
tgım zavallı gibi dudak biik

•eycii. insanlık hala hayvan pos
tq . . 1 
.. ıçınde yaşıy!Zcaktı. iki dakika• 
t~ ,on bet bin kilometrelk yolcu-
4ııga, dağları, denizleri aımağa 

Af antik okyanusunda 
iki büyük cana var var! 

Kral karısını 
annesinden çok 
seviyormuş! 

Avr.upa-Arnerika deniz yolu re

korunu kırmnğa çıkan Queen Mar:y 

vapurunun sahibi olan Cunard L'1ne 
şirketinin diğer bütün gemileri sonu 

Denizlerdeki büyük canavarların 

kendilerinden kücük balıkları yutaralc 

yaşadıklarını biliı iz. BugUn Atlantilr 
Okyanosundn iki biiyük canavar be 
linniştir ki bunlar da hayatlarını kcn 

dilerlndcn küçük cnnav:ı.rlan yutarak 
temin ediyorlnr: Fransızların büyük 
Transatlantikleri Normandie ile İngi
lizlerin Queen Maryleri. 

Hakikaten, bu iki vapur Avrupa
Arnerika yolculuğuna çıktıklarından· 

beri diğer Transatlantikler, pek ko· 

laylıkla tahmin edilebileceği gibi, ade
ta 41tatill faaliyet,. etmişlerdir. Öyle
ya, dünyanın en bUylik gemileri du
rurken daha kliçtiğiine - yani paburu 
dama atılanlara kim biner! 

Şüphesiz ki bu gemilerin yiik ,.c 
yolcu tarifeleri ötekilere nisbet~n pa

halıdır. Fakat, bu iki vapur biribirle
rile nasıl yarı§ ediyorlarsa Amerika 
yolcuları da biribirlerile yarışa giri
yorlar ve herkes bu iki en b:.iyük va-

purla sayahat etmek istiyor. Hatta 
bunun için. büyük fedakarlıklara da 
giriyorlar. Bunun bir misalini son gün 
lerdc gördük: 

Meshur zenci dnnsöz Josephinc Bn
ker Paristcki bir tiyatroya angaje e
dilmişti ve hemen Amerika.dan ayrıl

mak mecburiyetinde idi. Fakat, dün
yanın en büyük vapuruna binmek sev

dası onu da sarmı§tı: Amcrikadan bu 
vapura binerek ayrılJ11ak istiyordu. 

Bunun için bir hafta beklemek lazım
dı. Halbuki, beklemeden gitse ü~ gün 
!mznnacak ve bu Uç gün içinde de, ti-
•atroda çalışmağn başhyar\lk, üç bin 
irnya ynkın para alacaktı. 

J. Baker bu parayı ve ayrıca bU
yük Transatlantiğin daha fazln olan 
yol parasını gözUndcn çıkardı: l<"'ran
saya Normandie ile geldi! 

"ia,. olan isimler taşır: Aquitanıa , 

Mauritania, Berangara. Şirket, yaptı

ğı bu son vapura da böyle bir isim 

vermek istiyordu. Fakat bir kraliçe
nin ismini koymağı düşünüyordu. 

Bir Fransız gazetesine ı;öre bıı hu

susta beşinci George'a müracaat eden 

vapur eirketinin mildürü krala şöyle 

diyor: 

- Yeni vapurumuza zatı şahaneni
zin en sevdiği kraliçenin ismini ver
melde bahtiyar olacağız. 

Bunun üzerine kral cevap veriyor: 
- Hayhay! Kraliçe Mary bu tale

binizden çok memnun olacaktır. 

Kraliçe Mary kralın karısıdır. Hal

buki, şirketin müdürü "En sevdiğiniz 
kraliçe,, sözile kralın annesi kraliçe 

Victoria'yı kastediyordu. Bu suretle 
yeni vapurun ismi de "ia,, ile bitecek

ti. Ne çare ki kral karısmı annesinden 
çok seviyormuş! 

Quccn Mary'yi Nevyorkta halk büyük bir sevinçle karş
0

ıladı ve h:ıtıra meraklı 

ları geminin öte berisini koparıp götUrdülcr. Reımimizdc gemiyi Ntvyork limanın 

da iken görüyorsunuz. 

lzm17/e Vi9ana 
kar ş11aşı1Jorlar 

Ankaı a 'e lzmir muhtelit takım. 
lnn aün ı:ehrimize gelmişlerdir Bu. 
gün 'l'aksim stadında ilk maç Anka. 
rn ile İstanbul ara~nda yapılaraktır 

Aukarada futbol son yıl ir.inde 
çok :!erlemiştir. tinlatasaray, Fe . 
ner, He.,iktaş klüolerinin Ankarada 
aldıkları neticeler buııu çok iyi g()g. 
termiş bulunu)·or. rJu itibarla bugün 
yapıı3cak muhtelit maçı her hald(' 
çok rı•kknte değer olacaktır 

r-rıncl maç \'lyana ıle Iımir ara. 
'5ınd:ı yapılacaktır. First Vienna 
tnk1rnı bu yıl profesyonel Jikle ikinci. 
liği <llnır bulunduğu için çok kuvnt
li olması tabiidir. Bunun içindir ki 
bugaıı sahamızda bir Viyana futbolu 
gör!'.ek zevkini tadacağımızı umuyo. 
nız. lzmirlilere munffakiyet temeL 
ni cdı.?riz. 

l'EPA Kl~UBlJ KONGRESi 

Vda idman yurdu genel ıcknter. 
liğ1ndcn: 

Yurdun yasası emrile Ylllık kon
gresinin 14 haziran 936 pazar rünl 
saat 10 da yurt merkezinde olacağı. 
iıı biitiin üyelere bildiririm. 

Eelediye - Evkaf 
Hakem kom1s9onu qerıi
cıen çahşmıga boş adı 

Belediye ile Evkaf a.rasındak · an
la""mazlığı ortadan kaldıracak olan 
saylavlurdan milrekkep hakem ko
misyonu iki gUndenberi vilayette top
lanarak çalışmıya başlamıştır. 

Komisyon işini altı ayda bitirecek
tir. Fakat tetkik edilecek meqeJell"r 
<;ok olduğundan milddet uzatılmıştır. 
Komisyon bu seferki toplantıhmnda 

mezarlıklar ihtil:"tfı halCkında kat1 
·ararım verecekt r. 

TAVUK KAFESLERiNE FAZLA 
TA l'U K /{ON M l:t"AC AK 

Hayvanları koruma cemıyeti bcle
d~yeye baş vurarak tavukçu dükkan
larındaki kafeslere muayyen miktar-

dan fazla tavuk lfonduğundan Ye tavukla 
ra ekseriyetle su verilmediğinden şi

kayet etmi§tir. Belediye bu müracaatı 
iyi karşılamış, şubelere bir yayım gön 
dererek tavukçu dükkanlarının ınk 

sık muayene edilmesini bildirmittir. atlanan/ardır ki clünyada insan Ve h ..,_.. __ ._...,......,.-.._...,. ... .__......,.. __ ,....,._ ____ __.._._....,. __ ._. ____ .....,.._,.. __ ,,... • ..._ ...... _.._.. __ _. __ ,.... ... __ ..._._. __ .,_ ........... _.._. ... ._ ......... ..,.. 
O ayvan ayrılığını yarattılar. 

~miizden bunların geçecekleri· 
Ilı gördükçe ayağa kalkalım. 

S. Gezgin 
........_____~----~~~---~--''---

Odun • 
yerıne.~ 

Dairelerde maden 
kömürü yakılacak 

(~Ornıanlanmızı korumak ve yerli 
için den kömürUnün sarfını çoğaltmak 
ll'ıU devlet daire ve müesseselerinde 
ll'ıa:hasıran :maden kömürünün yakıl-

ı bildiril:mişti. 

"e ~Un Dahiliye Vekaletinden vilayet 
lıua lediyeye gelen bir yayımda bu 

usta §Öyle deniyor: 
''aes lcuıı :mt dairelerde maden kömlirU 

\te laıuhna~ı .. hakkında yapılan tamim 
ledb:ıe~ı uzerine dairqlerce alman 
lilı lerın kısmen muvafık olduğu gö-

hu:ekle beraber bazı vilayetlerce bu 
raat Usun. henilz temin edilmediği Zi
br. );Vekaletinin ıiş'armdan anlaşılmış 
ltıaa aka~k ihtiyacının münhasıran 
,1>11 en kömUrüno .hasrı, §imendifcr 
4'"-ıer ·h llaıtil ga ı olmıyan yerlerde bile ba§lca 
ihu vaaıtalarile bu medeni ve iktisadi 
)euYacın Yerine getirilmesi ehemmi

e tanı· 
~·:· _____ _ 

HALK 
OPE.RE.Tt 

'l'akaı 
&uYU:1 Babçesind 

): hazırlıklar 
eni Kadro 

~):eni orkestra 

enı Bale heyeti 

Kalabalığın ortasındaki bu konuıma sırasında ı 
kalabalık dağılmıı, Kadıköyüne ve Kısıklıya giden 
tramvaylar kalkmıı, meydan boıalrnııtı. Çetiner, çc
cuk bakımevinin önünde sıralanan eıki püskü otomo
billere doğru bakıp içlerinden bir temizcesini seçmek 
iıtedi. Mis Kolet: 

- Buraya bir iki defa celip gittim, dedi; Oskii. 
dar, iğri büğrü ıokaklan ve çokluk birer tarafa yat
mıı evlerile bana primitif renamlann son zamanlar. 
da Avnıpa salonlannda moda olan tablolarıni hatır
latıyor; yalnız bu güzel kompoziıyon içinde otomobil 
aykın bir maddedir. Bundan evvel geldiğim znman 
beni Çamlıcaya tek atlı bir küçük arabayla çıkard·. 
lar; tamamen tarihin ve kurunu vuıtanın içinden ge· 
çlyonım sandım. Böyle bir arabaya binmemizi iste. 
mez misiniz? 

Çetiner, her ıcyden önce, Mis Koletle birlikte 
bir arabaya binmeyi hatırına getirmemişti; fakat ka
dın, bundan ıonraıı pek tabii olarak devam edecek 
bir emrivaki yaptı. 

Tek atlı uzun araba,' bozuk kaldınmlardan kr. 
çarak ve tramvay yolunun üstünden gitmcğe uğraşa.· 
rak fazla &a1lantıdan mümkün olduğu kadar çekir. 
meğe çalışıyor. Arabacıyle müıterilerin oturduğu 

yer arasında bir muşamba perde var; öteki iki yan 
ca muşamba perdelerle Örtülüdür; yalnız ark!l taraf, 
arabaya girilen tarafın perdeleri üstüste katlanıp 

tavana doğru ili§tirilmiştir. Dar ve uzun arabanın 

içinde karııhklı oturuyorlar; fakat o kadar dar bir 
yerde ki karıılıkh oturan bir kadınla bir erkek ancak 
dizdize ve araba sallandıjjı zaman dn , göğüs ğöğüıe, 
bilinmez, hatta nefes nefese denilebilecek bir vaziyet. 
te bulunabilir. • 

Çetiner, vaktile kendisinden hoşlandığı mevzuu 
bahs1c::ilen \'e l<ehdishClc:ı hcşlanftn bir çok kimıelr. 
rin de ancak uzaktan içlerini çekerek seyrettikleri 

t1:]~,{~~~ • ~~·~~ 
REFiK AHMltT: 

111111i1 SEVENGıL. 
bu ıüzel ve ince kadınla bu kadar yakın, adct• 1 
mahrem bir halde bulunmuı olmaktan baz duyarak 
naıılıa gene bir sarsıntı esnasında onan uzatmıı ol
duiu elini tuttu. 

- Miı Kolet, görütmfdiğimiz oldukça uzun Z<· 
man içinde gö;derimin ehemmiyetli bir zevkinden 
mahrum kalmıı olduğunu §İmdi çok iyi anlıyorum. 

Genç kadın, elini Çetinerin, avucunun içinden 
çekmiyor, öteki elini genç adanun dizlerinin üstüne 
bmtkıyor: 

- Sahi mi söylüyorsunuz, doktor? Halbuki ıizin 
benden aıla hoılanmadığınız:ı ıanıyordum. 

Çetiner, bu ıiddetli ıitem karımnda utanıyor 
ve önüne bakarak: 

-Mümkün mü? 
Diyor. 

Arabanın hafif kemerli tavanında muşamba üs
tünde C!ki taı basmaıı tablolara benziyen İptidai bir 
retim var. Yaiız: bir at üstünde palabıyık bir adam, 
ay yüılü bir genç kadını b.ılinden yaluılayıp atının 

terkeaine aJnuı, onnanlann eraıından kaçırıyor. 
Mis Kolet, bozuk kaldırımların üstünde araba 

sallandıkça vücudu Çet"ncrin vücuduna mühimce bir 
ıaha içinde dokunup çekilerek, gözleri bu resimde, 
konuıuyor: 

- Garplı kadınlan. şarklı kadınların yanında 

daima bedbaht sayıyorum; çünkü hiç bir zam!ln hiç 
bir ıarplı kadın §U reıimde gö:-ülen erkeiin felake'
lere ve maceralara kadar giden korkunç ihtirası 11e 
aanlarak iıtenmemittir! Mil!e~inizin aıil kan.kterini 
muhafaza eden ıiz erkek!er, henüz aıkı bir epope 
ve bir kahramanlık m!!vzuu olarak almaktan vazgeç· 
memiısiniz. 

- Öyle mi san•yorsunuz? Garpta tereddiye uğ • 
raynn R§k dft Mitün öttlci rlej!:nere mevzular gibi kö
tü cinıten •taiılık bir ithalat eıyaaı olarak menlleke. 

timize getirilmiştir. Bu alım satımın alakadarlar1111 
her gün sinemalann yetiıtirdiği bozuk sedyeler içia. 
de istediğiniz kadar bulabilirsiniz. 

Miı Kolct, yüzü Çetincrin yüzüne büıbütiia 
1 

yaklaşnuş olarak ve genç adİlının tatlı ıözlerinia 

içine iıtekle b.ıkarak cevap verdi: 
- Bizzat ıiz, davanızın aksini id>at ediyonu • 

nuzl Onun İçin bu sözünüze inanmıyacağım, dok • 
tor! 

- Hakkımdaki güzel cümlenize tetekkür ede • 
rim; benim cibiler, artık cinai tükenmeie yü. t11t. 
muı bir nevi acayip mahluk aayılmağa batladı; yi .. 
ne nezaketsizlik etmiş olmaktan korkmaıaycİım ıirr. 
di gitmekte olduğunuz evin de böyle rezil istekle • 
rin panayın sayılacak bir toplanb ywi ol4uiı11 .. 
ileri sürebilirıJim ve orada ıördüğünüz kadınlar ft 

erkekler aşkı aramıyorlar, etin ete olan iıtihas11• 

dindinnek için uğraşıyorlar, derdim; fakat heyhat, 
affedersiniz, bunların hiç birini aöylemiı deiilim! 

- Oraya gitmekten çoktan vazceçtim, doktor. 
- Şu halde b•.ı araba ıizi nereye götünün? 
- Arzu ederseniz sizin gideceğiniz yere ... 
Araba mahallelerin arasından kurtulmuı, Bül • 

bül dcresind~n ıonra iki taraflı papatyalarla donan • 
rnış bir kır ır.anzaraıına einniıti; F11bk aiaeına 
t?eHikle~i 7 ~sn n .. k:u!a bırakt1kl .. r1 kasaba vadinia 

i inde kaybddu; deniz, Beyoğlu ve htanbul silueti 
görünmeğe başladı. Yokuıu tırmamyorlardı. 

Çetiner, belki ilk sö_%iyle kendisi cesaret ve in-. 
kan vermişti; fakat timdi dal baıında nraalc .... 
arabanın içinde gü:r:el ve zeki bir kadıma ıner ve ta• 
kip ile devam ettiği bir taarnız:u kartıamcJa huluaı•. 
yordu. Bu derecede güzel bir kadın tarafından ceph'9 
den ynpılmrş böyle bir hücumdan sonra kendiıini tao. 
ruyabilecek kudrette erkek buın.k güçtür. 

( Artluı wr)" 
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... , ';)'elimiye Askeri Satınatma Komisyonu ilanları l 1 ... 
: - Tümen Birliklerile Haydarpaşa hastahanesinin 18-6--93~ J 

,hn 30-7-936 gününe kadar ihtiyacı olan 15000 kilo sakız l<abn 
<1, 12600 kilo taze fasulye, 4500 kilo taze soğan 18 - 6 - 936 

BORSA 
5. 6 . g3:; 

flb.alıtrınd!t yıldı:.- l~lln-llı ulanlar. D.tt' 

f-KAD E-R-~~-1 
i f Muharriri: Voıter Çeviren: A. US l rlrıdt• ruunnll'lt- ıı:or .. uı .. rıtir Kııkamlar 

"llol il? de kupaıııı:ı .. 111111 "·' ıttl.nt ıır. 
1 

per~:::mbe günü saat 15 de Selimi ye Askeri Sn tına im~ Komisyonu 

tara~mdan açık eksiltme sure~ile alm.>caktır. 1 

' ArfAlArl --..-----· 15 . . ı-: t ." ... )• ' . t 
2 - Sebzelerin tahmini fia•ı ~muınisi 2950 lira 65 kuruştur .. : 

' de ~·.s teminat r-kçesi 221.5 liradı: 1 

3 - Muvakkat teminat akçesi eksi:tme saatinden bir saat evvel 1 

Tün Muhasebeciliği veznesine ya tırmı~ olmaları lazımc!u ; 
·I - Bu eksiltmeye ittirak edecek talip!erin bu i~le meşgul ol İ 

<lu!i:r..rma dair resmi vesaik ihrar etmeleri ve beraberinde getirme· 

lcri meşruttur. 
5 - Şartname her gün Komisyonda görülebilir. (3015) 

Denizli vilayeti daimi encümeninden: 
Denizlide Uçancıbaşı mahallcsin:Ie Hususi idareye ait (Pandu· ı 

zoplus fabrikası demekle me§hur) fabrika ve imalathane bina11, I 
imalathanede bulunan ve nevileri ~e ne işle kullanıldığı kaimeye 

1 
bağlı 4;elvelde yazılı olan makina ve aletile birlikte 4158 metre mu· 

rabbaı yeri muhtevi binanın mülkiyeti satılmal< üzere kapalı zarf usu 1 

lü ile ve şartnamesi dairesinde 28 gün müddetle arttırmaya konul· ı' 
muştur. 

1 - Muhammen kıymeti (15000) lira ve muvakkat teminat ak• 

çası (1125} liradır. 1 

2 - ihale 17 /Haziran/ 936 çarşamba günü saat 15 de Deniz· 

li Vilayeti Daimi Em:ümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartname bedelsiz olarak Denizli Encümen kaleminden 

tedarik edilir. istekliler teklif mektuplarını ve 1125 liralık muvakkat. ' 
teminatlarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki sarahat dai 

resinde ayni günde ve muayyen saattan bir saat evvele kadar mak

buz mukabilinde Denizli llbaylığına teslim etmiş bulunacaklardır. 
Posta ile gönderi~cek mektupların nihayet ikir.d • maddede yazılı 

saala kac\ar gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumile iyice ka· 

pRhfmı§ bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez 

5 - ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihaleler haklnnda: 

l<i kanuna göredir. 
6 - Şartname ömeii Denizli Encümen Kalemindedir. 

7 - ihale bedeli üç taksitte dir. Yıl içinde ödenecektir. 

8 - ilan, ücretile pu'l ve ıair masrafları a1ana aittir. 
(1372) (2908} 

tstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Ame.Jihnyat Ticaret lisesi birinci de\'re ve Türk lisesinin Orta ve 

ı· ce kısımları mezuniyet sınavların da ikmale kalan talebenin ikmal 

r czmıiyet sınavlarının Pertevniyal li!'esinde yapılması uygun görül

müştür. llgililerin okul direktörlü ğüne müracaat eyle-meleri be}'an 

oluntır. (3085) 
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l Onüçüncü kısım 1 
Sadık Basra taraflarmda scyahatte)

ken beride yıldı7lara tapan rahipler 
kendisini cezalandırmağa karar vermiş· 
!erdi. Zira ateşte yanan dul kadınların! 
bütün ziynet eşyaları rahiplere ait o -
duğunda:ı Sadık bu adetin kalkmasına 
sebep olduğu için onlara büyük fena· 
hk etmişti. Bu oyuna karşı onların 

Sadığı ateşte yakmaları cezı:ıların en 
hafifi sayılmak Jazım gelirdi. Onun :. 
çb Sadık, rahipler tarafından yı:-

dızlar hakkında kötü itikatlar bcs· j 
!emek cürmile ittiham edildi. Sc:-
dık aleyhinde dava açıldı. Sadığın 1 

"yıldızlar deniz içinde lıatmazlar .. de· 
diğine şahadet ediliyordu. Bu müthiş 

küfrü işiten rahipler titredi. Eğer Sa
clıkta zarar ve ziyanlarını ödeyecek 
mali takat olsaydı hiç şüphesiz heye
canlarından ve hiddetlerinden üstle· 
rindeki elbiseleri bile param parça e

deceklerdi. Fakat bu kadar büyük ız · ı 
tırap duymuş olmalarına rağmen on -
!ar gene Sadığın küfrüne karşı küçiik 
ateşte yakmak cezası vermekle iktifa 
etmişlerdi. 

(Setok) bu halden çok müteessir' 
oldu. Dostu Sadığı kurtarmak i~in <· 
linden gelen gayreti yaptı. Fakat ra· 
hiplere söz dinletemedi. Nihayet süküt 
ctmeğe mecbur kaldı. Bu sırada had'
scyi güzel (Almona) haber almıştı . 

1 Sadığın ate§te yanmaktan kurtardığı bu 1 
___________ _. dul kadın hayattan büyük zevk almış., 

bu:ıdan dolayı Sadığa minnettar kalmış 

T k • CUfltA Curı,.ırtesi dı . Sadığın başına geleni işitince deı• 

• Ergeni lstlk. ~ 2i> • Anadolu D 45.4., 
192.fl A M ili o:ı Anadolu ru ı7 4~ 

s. En:urum ti rıı • Mnm.,c.sıı A .ı 711 

a VJm 6 Haziran 7 Haziran 
======116 R.Evw•I 17 R.Evvel hal harekete geçti. Onu ateşte yanmak 

GOn aoguşu 
GUn batışı 
Sabalı oAmaz. 
ogıe oıımazı 

ikindi nameu 
Akşam oamu:ı:ı 

Yataı nıunaz> 

lmsak 
Yılm geçCD gunlen 
Yılm kalan günleri 

cezasından kurtannağa karar verdi. 
4~1 4 30 Bunun için kafasında bir plb hazırla· 

19,:14 J9,3:i 
:ı 30 3 30 dı. Fakat bundan hiç kimseye bahset-

1 ~ ı 2 12· 12 medi. Sadığın ateşte yakılacağından 

16, 11 J I fı, 11 bir gün evvel planını §U suretle tatbike-
19.34 l9 ~;, geçti: Güzel (Almona) o gün en süs· 
21 S2 21 3 . .J 
2 11 2 11 lü elbisesini giydi, üstüne ba§ı:ıa kc• 
l 5S 

1 
159 kular sürdü, esasen yüksek olan güzel-

207 206 liğini bir kat daha arttırdı, yıldız n:• 

Zahire satışı 
hiplerinin en büyüğüne müracaat ede
rek gizli bir mülakat istedi. İhtiyar bir 
adam olan bu başrahibe dedi ki: 

lf''ıma9•••••••••••••ı,-------------·-- bıanbuJ tl<'.aret ve uhlre boraMında dili' - Aziz ve büyük rahip, size bir 

D .... n ,· zyo 11 arı 1 Jstanbul Harici Askeri 1 muıunelf' (Ören (klloJ maddrlrr: sırrımı söylemeğe geldim. Ben kocasız 
V Kıtaatı ilanları Kt- r. K, P. dul kaldım. Onun cesedi üzerinde ker· 

i c L E T M E S i ._______________ Nev'i: En aı Eo çoll dimi yakmam lazım gelirken yakma· 
-r Buğday yumu§ak' kilosu 6.32 dım. Bunda:ı dolayı büyük bir gilnah 

A l · K akö Kö' • ba Askeri lise ve orta mekteplere cente en: ar y - pni ş· Buğday sert kilosu 5.35 6.5 işlemiş olduğumu sanıyorum. Ateşte-
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade öğretmen ve Kırıkkale sanat lise· Buğday kızılca kilosu 5.35 G.15 kendimi yakmamakla · hayatta ne kı:-
-...m Han telefon: 22740 •••I sine tedrisat müdürü aranıyor: Arpa kilosu 3.32 3.35 zanmış oldum? İşte nihayet şu fani 

Jaylıa:a kdı!iı :.iz de bana Jütufkarlı'1 
diriğ etmemelisiniz . 

• ceıt1 
- Bana haddim olmıyan bır :s 

veriyorsunuz. Yalnız güneş batukt~ 
sonra benim odama ~elmek zahxnetı!l" 
de bulununuz. Beni orada butacaJcSI' 
ıuz. istediğiniz gibi güzel bir gece gt• 
çiririz.,. 

Bundan sonra dul kadın ihtiyar ra· 
hib:n imzasını alarak gitti. onda~ 
sonra ikinci rahibi görmeğe gitti. M 
ni suretle- ondan da imza aldı. J3U!1: 
karşı n rahibe- de odasında bulu§rtl8 

için söz \'erdi. Daha sonra üçüncü ra· 
hibe gitti. Gene bir mülakat vadil' 
onun elinden de S;ıdığın affı iınz:asıf\I 
alclı. Ondan sonra hakimleri:ı yanıtı• 
giderek gayet mühim bir iş için evifı' 
çağırdı. Hakimler gelince kendileri~' 
Sadığın affı hakkındaki imzalan gô" 
terdi ve bunun ne mukabiJinde a1ırıııı1f 
olduğunu da anlattı. Rahiplerden ht~ 
biri kendilerine kadının söylediği 
saatte gelmişlerdi. Bunlar mülakat rt: 
rinde bekledikleri kadın yerine kendi 
arkadaşlarını görünce hayretten hayrr
te düştüler. Fazla olarak burada hl· 
kimler ile karşılaşınca hicaplann?.'~ı 
yerlere geçtiler. (Sctok) dul ve guı 
(Almo:ıa) nın yaptığı b-..ı mahirane tc:I"' 
tipten o kadrır hoşlandı ki onu kel'' 
disine zevce oı=-r<ık aldı. 

:;. >.\ "' 

Ondördüncü kısım 
IJANS 

(Setok) ıın işleri için (Sere:ıdib) ~ 
dasına gitmesi lazım geliyordu. Fakat 
güzel Almona ile yeni evlenmişti. IJt• 
nüz bal ayı içinde bulunuyorlardı. O
nun için bu seyahate kendi yerine sa· 
dığın gitmesini rica etti. Sadık: 

- Ah, sevgili Astrate ile benim ı' 
ramda bu uzu:ı mesafeler biraz d:ıll1 

uzayacak; öyle mi? Faknt ne yapayıiO 
ki ben velinimetime elimden ı;elen hil' 
meti yapmalıyım.,, 

Dedi. Ve hemen kalktı, ağlayara~ 
yol çıktı. Sadık (Serendib) adasına .,ı,r 
dığı zaman orada dahi çok geçmedi• 
halk tarafından fevkalade bir adatı' 
gibi telakki edilmeğe başlanmıştı. Biİ' 
yük tüccarlar arasında olan davalardl 
kendisi )ıakem yapılıyordu. Memte1'" 
tin yüksek alimleri arasında dostlar 
bulmuş;u. ( Sere:ıdip) kralı Sadığı g!W 
mek istedi. Derhal Sadığın kıymetiıı1 

takdir etti. 
( Arkıu1 v•rl 

1 rabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, 

Perşembe 15 de 

1 - İstanbul ve Bursadaki As· Çavdar kilosu 5. 5.5 vücudü bugüne kadar hayatta tutmak 
keri liselerle Kırıkkaledeki askeri Keten tohumu kilosu ü.20 değil mi? Halbuki bu vücut denilen etı-------Z·A-Y•lııiml ___ _._, 

sanat lisesine aylık ücretle tarih, Kuşyemi kilosu 9 parçası üç beş gün içinde solup bite· 

lzmir Sür'at Postaları 
Cumartesi 15 de pazartesi 16 da. 

Mersin P.ostaları 
SM!, Pertembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

·- Cumartesi, 

Çartamba 18 de. 

- Pa?.:ar, Sah, Per· 

ıembe, Cuma 9 
30 da 

Murlanya - Cumartesi 14 d 
diğer günler 8.30 
da. 

Bandrrma - Pazartesi , Salı 
Çarıamba , Per ... 

§embe. Cumartesi. 

Kara~iga 

lmroz. 
4yvalık 

20 de 

- Salı, Cuma 19 dn 

- Pazar. 15 de 

- Salı 19 da, Curna 
17 de. 

TRABZON ve MERSiN posta 
katkı~ günler; yük alın

(3112) 

larına 

maz 

ZAYİ 

Bcyoğln 44 üncü jk okuldan nldı
" ;m şahadetnameyi zayi ettim. Yeni· 
Rini alacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. .. 

116 Muzaf!tw 
(V. No. 16466) 

• · f' 'k Susam kilosu 21 cektir. Esasen bugün bile solmu,. de- Tür tabiiyetine girmek üzere çal" 
rıyaz:ye, ızı . k · d F t 'h k k ı ;;.,1]• 

E 
• K A k d Tabak yünü kilosu 65 l ğerdcn ctü~müştür... mer ezın c \'e a ı ayma am IEı·· 

rzıncan, onya, n ara a- d ı .. k _.,ıı.· tç fındık kilosu 42.20 Güzel kadın bu sözleri söylerken o. muamc e gorcn evra ımı ve pu-
ki orta.r.ıekteplere Tarih Co~raf. • · ,. 0 · l b · · J). ortumu Sebze iskelesinde zayi et.· - Yeynır beyaz kilosu 02.18 :..ı .12 bir tarafta:ı da ıpe c esva ının yenını ed 
ya, fen bilgisi, Aımanca, Fran· Peynir kaşar kilosu 35. sıvamı,. içerisinden terütaze bir el ve tim. Bulup getirenlerin memnun ı· 
sızca, lngilizce öğretmenj vd sa-1:..--------------....;

1 
kol meydana çıkmıştı. Ondan sonra leceklcrini aksi takdirde yenilerini s· 

nat lisesine tedrisat müdürü alına- şöyle söziine devam etti: lacağımdan bunların hükmü \llarnıy•· 
caktır. Crolog Operatör - işte görüyorsunuz. Bunun ne cağını ilan ederim. . 

4 Şelırcmini Tatlı1:uyu caddesi 8"' 
2 - Lise öğretmenliği için ilse Doktor kıymeti kalmıştır?,, .Mis'iıı bostanında Ethem 

S 
• • Halbuki ihtiyar rahip bu bcyaı ve 

öğretmeni ehliyeti orta m;ektep u reyya taze eli ve kolu görünce bilakis onu (V. No. 16482) 
için orta mektep öğretmenlik eh· çok kıymetli buldu. Gözleri bunu söy· 

liyeti gerektir. Atamal ledi. Ağzı da tekrar etti: Hayatında 
3 - istekli o]anların dilPk ka., bu kadar güzel el ve kol görmediğini 

Muayenehane: Beyoğlu • Parmak" ı 
ğıt1annı a•ag"'ıda sırC\laıımı .. evrak· itiraf etti. Dul kadın: 

::r ':f 1 kapı tramvay durağı, Roma oteli 1 
la Ankara da Milli Müdafaa Veka· vnnında 121 birinci kut ~-S ı - Heyhat 1 dedi. İhtimal ki be:ıim 
leli Askeri Liseler Müfettişliğine Her gUn 15 - 20 ye kadar elim ve kolum vücudumun diğer taraf· 
göndermeleri lazımdır. !arından daha az çirkin ve fakat itiraf 

edersiniz ki gerdanım görülecek şey 
a) Tasdikli fotoğraflı fiş yazıye, Fizik derslerine 108 : 126 
b 

değildir ... 
) Yüksek tahsil şahadetname· tarih dersine 98 : 108 lir.aya ka· o vakit vücudunu açtı. Ak gerdanı, 

si veya tasdikli benzeri. dar siyah gözleri, gül yanakları, sevimli 

c) Üniversitede imtihan vere· Bursa lisesi ve Kırıkkale sanal burunu, mercan dudakları, bütün bu 

rek E>hliyetname almışsa ehliyet· lise.ı Riyaziye. fizik derslerine RÜzelliklerin yekunu ihtiyar rahibe o 
nam~ tasdikli berızer i. l 08 : ı 26 tarih dersine 98 : 108 derece tesir etti ki kendisini yirmi 

d ı Nüfus tezkeresi tasdiki; ben lira\..,. kadar. Orta mektep ders· yaşındavmış sandı. Dudakları titri}•erek 

Zeri güzel dula ilanı aşketti. ( Almona) ih· 
lerinC:' 108 liraya kadar ay lak üc-

tivarın ateş aldı/;ını görünce f1rsattan 
4 - Durumu uygun görülen· ret verilecektir. ;.,f:'"de cde::ek Sadığı affetmesini i·-

lerden '·\'lğıda yazılı evrnk .. onrr ~ - Krrıkkale sanat lisesine 

İslenecefdir. alın ıcak tedrisat müdürü içi.n lise 

a} Hüsnühal ilmühaberi 1 öğretmenlik tartlarını taşımak ve 

b) Tam teşkilatlı askeri ha.!- iki d:":rs ıümresinrle ihtisası olmak 

taneden al·nmış -.n~!ıl< rapor; : g~re!dir. Ücreti 165 :iradır 
c) Tenhhüt senedi (notc-rlih , 7 -- lsteklilerın 1 eylUI S36 gü· 

len) ı nün'! kadar müracaat t:tmeler; di· 

5 - Ücretler. leği ''erine getiriimiyenleı bir hak 

lstl\nbuldaki askeri liseler Ri- istiycmezler. (9) (3073) 

teı~i. 

ihtiyar: 
- Heyhat! güzelim. dedi. Ben ()· 

nu affetmiş olsam bile bir fayda v~· 

mivecektir. Onun affı için yazılacak 

kağıtta benden başka "aha iki rahibin 
;.., ..... l;ırını knu,,-,a)arı 15..,ımdır ... 

K"dı!'I - Hl'le ~iz imza <'diniz. 
Rahip - Memnuniyetle. Yalnız 

bir şartla ki benim göstereceğim ko-

Modern Alman san'atı ve Almatı 
Tczyi?atı San'atları Sercısi 

ZAYİ 

İstanbul UçüncU icrasında nafaJc' 
işinde kullandığım mührümü zayi e.t· 
tim. Yenisini alacağımdan cskisiJl1" 
hlikmü yoktur. . 

Kasımpa§a Hacı Ferhat Pirin~ 
~okağı f9 numarada Bahriye 

·v. No. 16472)J 
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Münevverler 
Hakikat Cephesine! 

Yazan: Sad,.; Ertem 
Meseli 924 aeneıinde Türk 

mlincvverleri objektif hakikat
lere bugünkünden daha fazla 
yakındılar. "Milsbet ilim,. t'• 

fuklanna koıtnak, müabet gö
rüşe dayanan bir fclıefeye H• 

bip olmak onların idealiydi. 
O 11enelerde çıkan mecmua

larla,. bu ıenelerde çıkan meee 
muaları karıılaıttrmak bu ru
hi temayiilU daha iyi . tebarüz 
ettirecek bir ıekildedir. 

On, on iki yıl ancc yüzde 
yüz poztiviıt olan münevver 
bugUn kafasını ifial eden mee 
aeleler, halline çalııtığı dava
lar bakımından poıitivizmde:ı 

caymıı daha çok fantezilere 
aapmıf bulunmaktadır. 

Po%itivizmden uzaktapn 
münevver bunu niçin yapıyor: 

- Bunu kontenjanlara rap 
men Avrupadan bir ithatAt em
tiası gibi girdili için yapıyor.• 

• • • 
Avrupada temelleri aaraılan 

bir hayat var. Bu hayat &n~ 
aanstanberl koynunda betledi· 
ği, Ye o zamandan buıUoe k• 
dar kendisine aadık bir k&le 
gibi hizmet eden determiniz· 
min UstUne artık gaıünU çevle 
remez, çUnkU yilzde yUı inhi· 
lalden haber veriyor • Bu yUz· 
de yUz inhilAte kartı tek çare 
gözlerini kapamak, bütün ha • 
yat ümidini meçhule Ye hisle
re baflarriaktır. 

Vücudunda ihtiyarlığm, ni· 
zam bozukluiunun bUtUn ac1e 
ları ve aJAmetlerl beliren libe
ral dUnyanm blitUn sat cenah 
unsurları Yunan ve Roma te
fekkUrUnUn yıkılmaya bagladı· 

ğı günlerde olduğu psikoloji 
içindedltler. Mantıktan, zeki • 
dan, inaan iradeıinden limitle
rini kesmiıler kendilerini "ne
cat,, içm hi11in kucağına at
mıılardır. Beynine balta yemiı 
bir emperyalizmin kalkınmasını 
da yine likir • mantık ve deterw 
minizmden değil, hiıtcn, "i· 
mandan,, kalkanlar vUcuda gt• 
tiriyor. 

Avrupa bUnyeıbde dahi 
ayni nziyetin titr tuah~ 
rU o1mı bu hal, TnrJd -
ye'ye tıpla tandmat dev
rinde oldufu rlM bir moda 

1. 2 KURUN'un UAvesi 

halinde gazete, kitap, ve inil• 
nevver kafası kanalile akıyor. 
Bu yüzde yüz ta:ızimatçı mü
nevverliğin devamından bı:9ka 
bir fey değildir. 

Türkiye gibi, determinizm 
ile hayatı arasında hiç bir te· 
ıtat olmıyan, yannrn güzel 
gilnlerlnin mübe11iti ideali 
ile hayatının seyri ara11n
da hiç aykırılık göze çarp
mıyan bir memlekette milsbet 
tefekkürden uzakl:ıımanın ma
nası hazindir. 

Bütiln hayatı müıbet ilini 
yolunda araıtırma ile yıpranan 
bir tarihin içinde zaman .12 • 

man beliren. mUsbet dUıünce 
irtifa ıflçme ileti, 1 O dinleme 
düımanlıfı bir kaç kere daha 
tekrar ettiğimiz gibi nihayet 
bir fantezi olarak ortaya çı• 
kar ve fantezi olmaktan daha 
ileri gidemez. Halbuki biz he
nb milabet tef ekkUr devresine 
yeni giriyoruz. 

Bizde po.sltın.t bir tefelddir 
harekethlln ıerllemninin ee
bepJerlni aramak ıerckdr. 
Sınıyorum .ki, bu bldiıenin 

eebepltri ıunlardır: 

I - Aıyat ilim ve tecrübe 
dUtmanlıtı tamamen uamıı
dan çekiUp ıitmlt delildir. 
MU.bef bir tahlite tabi tutarak 
hakkında hUkUm vermek mec
buriyetinde otdufumuz bir çok 
meseleleri h&IA, içimft titriyc• 
rek ve türlü, tUrJU fantezilerle 
bah ederiz. 

Kafamızdaki tnüsbet bilıiler 
bıfka türlil, bi%im kafanuz hA
diaeltr lcar9ısı:ıda baıka tUrİU 
itler. Milsbet tefekkUre yan 
çiziıin ıebeplerinden biri bu 
tenbet psikolojidir. 

II - A vrupadan gelen mÜE• 

bet tefekkUr dü9manlığı ya 
katolik papa.zile, yahut "Naıl,, 
miıt!k imanile yolurulmuıtur. 

Bunun sebepleri de basittir. 
Avrupaya tahıile ıl:Snderilcn 
insanların bir kısmı on •enedir 
biıe Avrupadan saf cenah 
tefekkllril malzemesi ve bu 
memleketin bOnyesiyle asla a
likalı olmıyın tefekkür tarzl2• 
nnı toplayıp gelmftltrdlr. Te· 
fekkiir bir hayatin ınnn oldu• 

(S-. 10 .... aaJfaa) 

Baltanın 5 

~ 

~l! ~· • .... J 
Şair Orhan Seyfi hakikaten 

güzel bir mecmua olan "Ayda• 

bir .. de bit fiir neırettl: 

Karanhk!a yiiztinü iyi seçemi • 

yorum, 

Tek baıına Yaııyan bizden a • 
zalc biri var. 

Diye baılıyan bu tflr ı&yle 
bitmektedir: 

Her tarafı kaplıyor bin fellket 

akını 

Hil':atinin smrru bilmiyor en 

)'akını 

Kimee1e veremiyor sual ıonnak 

hıdctcını 

KeAdi aciz k~Junclan daha kor

kalr biri var. 

• • • 
Münekkit Nurullah Ataç, 

tercümei halini öfrenrnek isti • 

yen Resimli Ay anketçialne t(Sy 

le diyor: 

'.Benim tercUthel balim ya • 

aılarıtnı okuyanlan bt'Jyyen 
alakadar etııiu. Bir intanın ya. 
anında bishn arayacafmm .-y, 
o yumın kendi Jı:t)'meti, isinde 

söylenen filrirlerdir. Bu 1ebep • 

ten yazıtımmam bile lmzaaıa 

olması daha dofnıdur. Bfr .mu. 

barrlrin terctımef baH ıneak 
kritik ptikolojl ite ufratan mü

nekkitleri aJAkadar ed~bfllr .. Bi• 

de iae henlb blSyJe kimıelır yok 
tur ... 

• • • 
Varlık mecmuatthm eon ... 

)'Isındı "Eve dü,en yıldırım,. 

mUtlifi Nahit Srm, bugünler • 

de Unlverslteclen ayrılmak Uze

re olan garp edebiyatı profe • 

tarU ve dostu Spit.ser hakkında 

senaHr bir yazı çıkardı. Kut • 
tilr haftasında "LUıumauz bir 

kaside., batlıktı bir makale Uı 

felsefeci Ziyıettin Fahri buna 

cevap veriyor, ve profet<SrUn 

deferini testim etmekle be • 

raber ıu mUtaleayı ileri sUrO ~ ., 
yor: 

"Ba Avrupalı WIR ~ .... 
içinde ae t .. ir benılaauıtırf Yet 
nı rrıJyonlulc bİ1' memleketin 
,..ti Jtirclili ilime, o ~ ...... mil-

. . 
yonlulc ınemlek ~bn anc. ti v r • 

bildiği parayı hevesle t'e tnkle 

Yereft on 7edl milyonluk inin • 

l5p · ı Türkiye bu fedakir.lık mu 

kııbilinde ne gördü? Daha fazla 

Jrıtlaaydı ne sörebilecelcti?. 

- Bizce Varide mecm&1U1 • 

nın bu methiyesi bizzat o ee

nehi proleeörü hayrete dütGrt'• 
tele lladsr lüzumsuzdur. Hele 

tah•i Mnıpıtileri milli mesele• 

ltre lcanıtırrnalı: çok hatahdtrf,. 

Bu hafta, akşam gazeteair.• 
de Orhan Selim imzııile NAzım 

Hikıhet "Bay Miıtik,, bafhldı 
bir fıkra yazdı: 

"Bayım miııiktir. 

"Bayım mistiktir ...., yı • 

mekte tabak tabQ nıistiıizıne 

delil, talNık taWr lenefin ata. 
una, kebabın tumutafıaa" 
pil.ivın ,..ilııı,. iltihak eder,. 

Ba11m ..U.tilstira miatildir 
...., ae SlrtlDda ...... elinde 
........... E..._mocla,aay. .... ~ ............ 
Ru• ._.. ... W..-.. siW yol 
.......... , ........... ,.., talı 
• ,., ...... lıııİ1*' ı., 

~ 

Bu 1umıtı hemen ertesi ıU. 
nU Peyami lafa da COm!uui • 
Jetteki fıkra ıUtununda .. Tıı 
atmak., ba,tıkb ıu yazıyı çıkar 
dı: 

"J...., lrimİJWM aaa'at •• • 
,. ·~ ldnli ,...... • - • 
..nettir. 

•• u Bu tat kime?. liensi llMf
hul bfaya, hansi hazirhlc.12 ve 
salil aöze. clize, luınsi mo4aya 
a11un. ütülii pantalon paçaıı • 
na ffJ'• trlcek kunduraaına ı ... 
t..t eder? Seyirci ,..hut da he • 
defi oldaitnnaz böyle bir kan • 
aldık nls'aımcla soraeafız, bet 
nalfn ••ti mes'ul muhıtab·, taın 
arkanızı dCSndüiflnüz nldt ı ... 
tlfi lnnnıı. köıeyl çoktan dö • 
nerelr ımamı,tf1' .. 

Tat Necip Faı:ıla atdmtfı 
Polise mUracaat etmediffne ga. 
re iaabet vaki otmımıı demek f, 
Şimdilik edebiyat sahamızda, 
htlt, dostluklarla husumetler 
sUJmelc veya boluımakla mq • 
auUer-

• • 

' ' 

' 

• 

Unutulan qıidızıar 
··ıe oıdular? 

Bir artlıt ia • 
ml ·itltlyorsu • 
nuı: Meeell, 
Norma Tal_..• 
madee. Hat e-

vet; diyonunuz. . ~ 

Böyle bir ismi 
natıtlıyoram • ., Sonra dUıU:ıü • 
yorsun uz: Bu artist bundan bir 
kaç eene evvel ismi her gUn ıl· 
nema ıaıetelerinde geçen bir 
yıldııdı. BuııUn "endi11inden hiç 
bahseditdifl yok: Acaba ne ol· 
au? Nerede? Na1ıl y&flyor? 

tıte bu gibi artistler Uaertn• 
C!e biru mali1mıt edinmek Is • 

• tertenlz okuyun: 
Norma Talmadre bugtın 

Oeorgle Jeaaet lımlnde bir tan• 
törUn kanadır. Xocaaı .e,,ıu • 
yor. lı:endltl .. dinliyor. Olduk • 
ça mn•ut"blr hayat yıpyor • 
lar. 

Plorence Vldor a. mqhut 
bir kemancı üe n1en4L O ,et. 

' aakln b4r hayat stlrth,or. Pıbt, 

butları da aan'at dllnyaıından 
tlmamlte at&kalınnı ketmerniı· 
Jet, ufak ter.lı: tiyatrolarda •k• 
triıtllk etınel• raaı otmutlar • 
dır. ÇUn1cU bunlar, ıerek seı • 
Ji filmlerde rol atamadıklan I· 
çln, ıerekıc artdc yaıtandtklan 
için ılnemı dUnyH~nı \ttda tt • 
mek mecburiyetinde katanlar • 
drr. 

Bunlardan bid LUlan Olth'• 
dlr. Zamanının en bUyUk yıl • 
dızJarından olan Llian bugUn 
Kalif.omlyada kUçUk bir tlyat • 
roda oynımı1ctadrr. trene Rlch 
de onun •lbl, 9ehlr tehir tiyat• 
tolırda dolaJıyor • 

Slntma Aleminden ölt1n\1e 
ıyrılanJır da 11 dtfUdlt. tkf 
ıtne enet kanaerden ölen M .. 
rle DrenJer .,. C.ro1ı Lom • 
bard1m nltanlılt Umı en sndt. 
ıı arlradaımm UH n. tabaft• 
caundan çıkan tıı:urıuna kurban 
stda RuH Colombo henU. ha· 
tır1ardadır • 

Nasıl &aepladılar·? 
Mqbur artlıtltr Mlnemaya 

nasil .baıtadı• 
lar? Bu merak 
edilmi1ecek bit 
ıey midir? 

Me1ell Gabj 
Morlıy kendini 
ilk defa bir pl· 
yeate ı&eterdl 

ve baıırlan-

makta ohm 
"Kartallann ö

lümü,. filmlndt• 
k,i bir role onu 

en mUna1ip but· 

dular, bu ıuretıa 
le ılnemaya ilk 
adımını attı. 

Joın Crawford tı .• aayı• 

tına bir 11nt8s olarak &irdl " 
orıdan bir flJmde yer almak 
gayet lı:olay oldu. 

rada en muptll rolleri verttelı: 
blrdenblrı mepur etti. 

Birhirinın 1'opya•ı 
ilci çocuk I 

KUçllk yıldıa Shirley Temı:
a.•ı taıunsnaa ı Sevimli blr ço
cuktur. Fakat, bllmeyia aia de 
Pranaıalar &ibl Sbirley•e bene 
aer bir çok çocuk ·vardır, diye 
Jddla eder lhlainis ~ 

''Cehennem me
'elcıeri,, nin 

tombul perısi 
Jeıt .. 11"tlow, ıu meıhur ar

tist \t• kadınlar 
arıaını plltin 
renıl uç mo. 
d11anı ulan U. 
hn ılnema dün 

11nda •n fu· 
t lnatçıhfl llt 

tanınmıt bir 
yddısdır. Bu 
natçtltlınM ilk 
'tıaU, daha ıl

nemaya batlat· 
k ... ı gb, U1mU1tUr. 

Jean Hırtow öyle pek sayıl 
artistlerden delildlr. Sinemayı 
girmefe hatırlanan kadınların 

Uk yaptıkları ıey sayıflamak .. 
ken o bu ~ıreye bafvutmadı. 
Hatt& kendisine verUtcek ilk 
rol bunu icap ettiriyordu. Pa • 
kat o, bu rolden Yat ıtttl Yt 

aayıflamamakta ıarar etti. 
Onun tlaırlnı, lrmdlıint 11: 

,aftamatı icap ıttlnnly• bir 
rol ftrmelt dUtOndUltr: 

Bu ıutttlt Jtan Hırlow'un 
ilk illmi olan .. Cehennem mı • 
tekleri .. nde onu tombul bir pe
ri ktaı otaralt ıardCUı: t 

Hol•11wood , 
muharrirleri ne 
gapıgorlar? • 

Hollywood alnemı memlıltte 
tlnln merkeaidir. Orada &er ıey 
ıinemı ıtrafındi -döner. Orada
ki muharrtlerin hemen hepsi dı 
alnema lçln çalııırlat. tenıryo 
hutrlırlar. Bunlınn lçlnde tn 
batta ıetenl uaıen tomanlan 
he mqhur WlUA.m Paulkner• 
dlr. "Mabet,, lıimli eaerlnden 
geçen iene blr film vermlttl. 
Buıtın de bir kaç ay evvel 6e 
len tngilla tılrl R. JC:lp1lnı'ln 
manıum bir eserinden tenaryo 
çıkarmakta meıgtıt. Holtywood' , 
un sine muharrlrJerlnden biri de 
futbol Oıerlnde, bir batkau A· 
merikı lktnadt buhranı Userin-...... 
,de senaryolar hanrlımaktadrr
lır. 

1'.flırllne Dietrldİ'I ılnema 
dünyasını tarutan bir reji.ar 
olmuştur. Onu Viyanada bir ti
yatroda gözüno ke11tiren rc=ji • 
sör Amerikaya_ götürdü ve o • 

Franaıılar bunu iddia etti
ler ve ild ıaacte kollan 11Va• 
J1P ite airiıti. Franaanın her 
tar&frı:ıdan Shlrley'e benalyen 
cocuklar toplandı. Bir kere e. 
lendi. tkincl bir elemede on 
bet çocuk kaldı. Bunların ara
unda da ıon bir seçme yapıldı 
ve Oinette iımlnde, hakikaten 
8hlrley'e benalyen blr çocuk 
orta,. çılrantdı. Çocufu aldı
lar, npura blrıdlrdiler. Amerf. 
kaya g8tUrdUler •e orada uht" 
ci Shirley'le kn&aya tutuıtu 
.zannetmeyin: !ki iyi doat oı. 
dular 1 Amerikalılar biribirine 

-"'•ıııttl"""""""illıııııttffltıtı11 11ııııııın1 ......... 
bu kadar bentlyen iki ç~uk 
karıısmda !'ll'P kaldıklannr i
tiraf etmekten çekinmediler. 

Hırsız .ar mı 
kapacak? 

Dünganın en meşhur 
çocuf u telıiılteae 

BuıUn dUn • 
anın en met • 
r 'Socufu 1Up 
ıla ld Shirley 
mple'dlr. BU 

un dUnyınm 
ıöaU yedi y.ıtındıki bu bUyUk 
- veya kUçUk - ırtlıtln tl· 
serinde. Fakat Shlrtey'in Ame
rlkıda bulundulunu cl.UfUnllr • 
ttk bial •ndltt ıhrr Amerika, 
ına11 ve baba11 aenıln çocuk • 
ların her ın kaçırılması ihtimali 
olan memteliet t Llndberı'ln so-. 
cuıunun batlhı ıeJenJn ma " 
lam. Zavallı anı bıba, çocukla• 
nm lcıybetdkten ıonra Avrupa 
ya kı~ttlır. Ondan sonra. Mır· 
lhe Dletrkh'ln de çocutunun 
lJnl 'aktbete utram11mdın lror 
1rank A•Npayı ıtldlflnden· 
bthtolundu. '$imdi Ho11•wooda 
dan ıelen blr haber lhlr1tJ 
Temple•ln b&yle bir tehlikede 
- yani .Arntrl1r114ı "kldnıpper., 
(çocuk kaçırıcı) deftlltn hı1 • 
.dutlınn tehllkeal kııırıt1ında -
oldufunu bUdlrlyor. 

KUol\k attlıt, hu kıtdar m .. 
hur otdulu l~ln, hAkikaten 'bu 
tehtllı:e ılttndı bulunuyor. Pı '• 
kat, ona gelecek her tUrtU fe • 
Ulı:ettn önUne ıec;rnelr için de 
bUyUk tedbM't ıhnm11tır. Hn 
11bah 11at O da stU4)'01I ti • 
derken otomobilde annesi ,. • 

nanı oturuyor. ŞoförUn yamn .. 

da mltrıtyözlU bir idam bini • 
yor. Arkalarından bir otornoMl 

dıhı ıellyor. Bunun da içinde 

ıMt ve ıltl'iL ~ollı mem~lan 
vardrtl 

Televi~yonlar 
kar getirmiyor 

Alman tclcvlayon tirkethıin 

ıecen aenekl blllncoaunda 140 

bin marklık 'blr sarar kaydet • 

mektedlr. Bu rakam acaba yeni 

iflemeğc batlıyan Eiffelt Fran

aız televizyon istasyonunu 8 • 

mitsizliğe dUıürecek mi? 

S. 15 KURUNun lLAVES! 
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Zamanlarının "genç ııair" k
ri idi onlar. Sonra toplandılt!r, 
"mektep" kurdular. Bir iş yapa 
mak, bir yol açmak, yeni bk 
şey yaratmak imanile birle~en, 
heyecanla çalışan, zevklerinden 
gülen gençler. Hangi genç ha • 
aytında bu zevki tanımadı! 

Onlar Mallanne'nin evinde 
toplanırlardı. Orada şürlerini 

okumak milsaade veya fırsatı • 
nı bulurlardı. Malların~, üstat, 
onlarr dinlerdi, tebrik ederdi, 
~eşvik ederdi, ellerini sıkardı, 

şiirlerini neşrederdi. 

MallarmC'nin evinde salı giln 
leri toplanırlardı. Fakat hafta -
nın yalnız salı gü:ıü yok ya, Pa• 
riste yalnrz Mallarme'nin evi 
yok ya! Kahveler, Quartier La
tin'in ıair kahveleri - hayır, 

onların dili ile söyliyel~m: ede
bi kahveler - onlann toplan -
malan için hayli geniş bir mey• 
dandı. Bu kahvele'ri Verlaine, 

"Edebi kalıv6la., in mtl<"lavitn
~ndon l'achcttc 

S. 14 KURUNun ILAVESt 

.Pornasse 'li/ordon 6rrr:· 

Henri de REGNIER .. 
.. croquis" leri:-ıde o ~apık çizgi
lerile ne güzel çizmiştir! 

işte bu kahvelerden birinde, 
"Şark 'kahvesi,. nde bir gün 
- veya bir gece - bu gençler 
toplanıyor, "Müstakil mecmua,. 
yı kuruyorlar, Henri de Regnier 
de 1888 de bu mecmuada ilk 
şiirlerini neşrediyor. 

Henri de Regnier: Kahvede
ki edebi toplantılardan birinde, 
.Edouard Dujardin'i:ı şimdi ••ma 
sanın ucuna ilişen . sıkilgan 
genç, diye andığı genç şair bu• 
gün öldü. Onun ölümü ~ize bu 
Parnasse'lılan hatırlattı. Çünkil 
o, Parnasse'lılann en sonuncu • 
tarından biri ini ve bir tarihi gU 

"Edebi 7;ahveıcr,, dcl:i şairler-
den bir,i 

nümüze kadar yaşattı. Onun ö· 
llimü ile "Symbolisme,. ölUyor 
mu? Bu akla gelir bir sual ama, 
manasız. Çünkü Germaine Beau 
mont "ölüler ·ölmez,, der. Haki· 
katen öyle: ölüler ölmez 1 

Simbolisma romantisma dev
rinin bir devamı sayılabilir. Rc
ma:ıtismadaki ferdin yüksekliği 
yerL'le simbolismada ferdin 
derinliği vardır. Viktor Hugo•
nun "Ey 1 .. diye hitap ettiği yer• 
de Verlaine "Ah 1., diye bağı -
-·r. Biri elini göklere kaldırır, 

eki elini bağrına bastırır. Vic
•or Hugo yüksı:k manalı, ai:ttr 
kelimeler nr::ır. Thcophile Gau
tier kelimderi ı•ontnr, Maltamc 
kelimelere hususi mana verir. 

Yazan: Vahdet 

Ölüler ölmez, çünkü ölmüş
lerdir, çünkU tarihin malıdırlal'. 
Henri de Regnier bu tarihe ka 
rışa:ı ·son adam oldu. Bu suret• 
le simbolisma devrimizden bi • 
raz daha uzağa gitti. Bıraka • 
hm "Saatlerin aynası,. nda şa
ir el>«'di "Bahar" mı ansın: 

KalbiıDin çarpması için 
Yeni ı~ığa, yeni güneıe' ihtiya. 

cım yok bemin: 
Eb~di bir n:san hatıramda tit-

rer. 
Kuıun dışarıda sövlediği ıar • 

ktdl\n b"na ne! 

Bana ne ağacın r ks ı düşen kay· 
naldan, 

Toprağın .kokusundan, göklerin 
renginden! 

Gözlerinde gördüğüm bahann 
gülü 

Gültekin 

Panmssc'lıiaıcimı şair Gillatl
me Apollinaire 

Madem ki dudaklannda gülü • 
yor, yqıyorl 

ilim dünyası 
Bieloru""Sqa ilim 

akademisi 
Sovyet inkılabından evvel 

Bielorusya'da ne bir Bieloruı 

ilim akademisi ne de bielorua 

mektepleri vardı. inkıUiptan son 
ra Minsk şehrinde, cumuriyetin 

yüksek tedrisat müessesi olarak 

bir Bielorus kültürü enstitüsU 

kurulmuş ve bu enstitilnUn bi • 

lahara genişlemesi ıuretile bie • 

lorusya ilim akademisi doğmuı 
tur. 

1930 da bielorusya ilim A~a

demisinde 7 S ilim adamı çalı§• 

mak~ idi. 1935 yılında ise ayni 

akademide 293 ilim adamı çalı§· 

maktadır. Bunların arasında .14 
akademi azası, .l 2 ilim ve fen 

doktoru, 26 enstitü azası. 34 

doktor namzedi, 74 birinci sı • 
:uf ve 109 ikinci sınıf asistan 
vardır. 

Bielorusya Adakcmisi: Fel • 
sefe ve hukuk, ekonotni, tarih, 

edebiyat ve dj, jeoloji, tur!;, 
bioloji, fizik ve riyaziyat, zira• 
at enstitülerini ihtiva eylemek• 
te, aynca bu akademiye mc:rbue 
bazı komisyonlar ve heyetler d• 
bulunmaktadır. 

Akademinin bütçesi, 1930 yı 

hnda 548 bin küsur ruble ikefif 
1935 yılında 3 milyon 779 kile · 
st\r bin rubleye çıkmıştır. 

Son beş yıl .içinde Akademi. 

372 kitap neşretmiştir. 

BIELORUSY A SOVYETı 

ANStKLOPEDISt 

Son gü:ılerde ?ytinsk'te Bie

lorusya Sovyet ansiklopedisinin 

ilk cildinin basılmasına başlan

mıştır. Ayni ansiklopedinin i • 

kinci cildi de hatfrlanmaktadır, 

10 ciltten terekküp edecek olan 

bu ansiklopedi, Bielorusya hak• 
kında her türlU malllmatı geniı 
surette ihtiva edecektir. 

... 

11 Y•b•lll masolilti#••• 111 .. 1111 Bdea 
şa yılanı - -~~.,= 

parçala! 11 

Fransada da 
gizli bir cemi
qet kurulmuş 
Parolası · şu: 

Siyon'a 
doğru yürüyor! 

- Yılan 

- Evet ama . kılıç 
onu durduracaktır! 

Amerikada faili meçhul ka -
lan tUrlü türlil cL-ıayetler yap
makla meşhur gizli bir cemiyet 
vardır. Bunun adına K r -:<:luk
Klan derler. 1860 da tesis edil· 
miş olan bu cemiyetin "Kara • 

lejiyon" denilen bir şubesi var
dır. Bu eski teşekkülün şimdi 
Avrupada da benzerleri meyclcz
na ~ıkmaktadır. 

MeseUl Almanyada böyle 
gizli bit cemiyet vardır. Buna 

. ......... u .. w., AuA'~ • Klanlar 

benzer cemiyetlerden biri de 
şimdi ke:tdini Fransada göster
miştir. Bu sonuncunun hedefi 
franmasonlarla, yahudilermiş. 

Fransayı, büyiik Fransız ihtilti
linden önce sarmış, avucu içine 
almış olan fra:ımasonlardan 

temizlemek ve yahudileri:ı nü -
fuz ve kuvvetini kırmak için her 
cinayeti göze almış bulunuyor• 
muş. 

~Son günrfrde failleri ele ge
çirilemiyen tehlikeli bir taarruz 
bu cemiyetin vücudunu hisse'• 
tirmiştir. Mayısın yirmi üçüncü 
günü Pariste Dö • Pon (iki köp
rü) sokağında beş genç vahş'• 
ce bir taarruza •uğramış. ağır 
surette yaralanmıştır. Taarruzu 
yapa:ılar otomobile atlıyarak 

büyük bir hızla çekilip gitmiş · 
]er ve arkalarında hiç bir iz b -

rakmamışlardır. 

Lö Vuala mecmuasının bir 
muharriri bu gizli cemiyeti keş 
fetmeye muvaffak olarak, ha · 
yatını tehlikeye koymak sureti • 
le cemiyetin bir içtimaında bu • 
lunmuştur. Muharrir, gördüklr· 
rlni anlatıyor. diyor ki: 

"- O gün cemiyete bir aza 
kabul edilecekti . .Reis rr.as:mnın 
başın::ı geçti. s~ıonda otuz ka • 
dar aza vardı. Hepsinin başınd:ı 
Kt·.·c\ukı-K'an'lardıı olduğu gi 
bi göğJC kad•r İnen bir külah 
b · lunuyo'"du. Yalnız hr1u şu 

. idi: A cril< .. ı.ı-.rı., ltülfıhinnnın 
gözlere tesadüf eden yerlerinde 

b:rer delik olur. Bun1annlci Öy
le değ 1. Kü1ahın önünde dört 
kö~eli bir tül vardır. Bu tül her 
kesin görülmesine müsaittir. 
Yalnız sahib'nin yüzünü gôı • 
tenniyecek derecede sıktır. Bun 
dan ba~ka azanın elleri birer si
yah eldivenle ltapnnm!ıtır. 

Salonun duvarında bir yar.ım 

daire içine reımedilmiı bir kılıç, 
vardır. Bu, cemiyetin alameti • 
dir. Esasen loş olan &alonda lıer 
şey siyah ' ır. 

Re~s cebeyi açtı: 

- Şövr lyeler, X .... kardefi • 
n .in cemiyetimize g~rmek i~in 

dil k~e b bnduğunu Grand Ş2. 
r itr'e (Büyük müb'lhhiıe) bil -
d'riyorum. 

Dedi, Kimse yerinden kmuP. 
dan l ndı. Namzet gct:rildi. Bl& 
ot_z yaşlarında kuvvetli bir 
genç g bi görünüyordu. Riyaset 
n asaıın n ör.ünde bir gcridoo 
bu:unuyordu. llunun örtüsüne 
bir yılan resmi iılenmiı ve üı • 
tüne de hakiki bir kılıç konmu,. 
tu. B : tün şövalyeler yanm da
ire şeklinde toplandılıır.. Biri • 
birlerini tanımek için iki şaret
leri olduğunµ gördüm: . · 

1 - SoJ c'ler' ni kalpleri hi
zasma götürerek baş •e iıaret 
par:raklannı bir halk!I halinde 
ucuca gctiriyorlor. ;öteki pıır • 
m~khr.·nı göğüslerinin ortalfna 
kadar uzatıyorlar. 

(Sonu 1 O uncu sayfada) 
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Şek•pır 

Yaz ortasında 
bir g,eceJik r üqa 

"Salome" si çıktığı vakit_.ge • 
ne bu sütunlarda "Nurettin Se
vin,, den bahsetmiştim. O hü • 
lı:üm'lerime zaman da ortak ol • 
du. Bugün yine onun yeni bir 
emeğile karşılaşıyoruz. 

"Shakespeare" in "Yaz ,or • 
jasında bir gecelik rüyası" nı 

dilimize çevirdi. Hem nazım ola 
rak. Sbakespeare, bir buçuk asır 
danberi bgiliz dilinden, büyük 
Britanya kıyılarından dünyaya 
taşmış bir deha olduğu için her 
millette tercümeleri var. Rus, 
Yunan gibi uyanıklığı yıllanmış 
olanlar şöyle dursun, Balkahlar 
bile önümüze geçmişlerdir. 

J:ıgilizce bilmediğim için, 
Nurettin Sevb'in eserini asli
le karşılaştıramadım. Fakat ba· 
tı dünyasının üstünlüğünde bir
le_ştiği "Montegü" nünkilerle 
yanyana koydum. Vardığım nt• 
pce sevinmek oldu. 

Evet sevindim; çünkü bir dil 
öen başka bir dile derin duy • 
guları, yüksek düşü:ıüşleri ta • 
şnnanın ne güç olduğunu bilen
lerdenim. Arkadaşımın başarı • 
§I. kendi kabiliyetile birlikte, 
benim dilimin kuvv·etini de or· 
bya koyduğu için, sevinçle gu• 
ruru birden duyuyorum. 

Vezin, kafiye sa:ı'atkann 

önünde iki duvarken, türkçe ile 
İngilizce arasında bu kadar tat
lı bir dostluk, candan bir anla~
ma kurmak gerçekten övünülc -
cek bir üstünlüktür. 

Nurettin Sevin, baş tarafa 
'Shakespeare'b biyografisini de 
koymuş. Bin yerde bin türlüsü 
çıkan bu tiirlü yazıların da 'en 
öoğnısunu orada görüyoruz. 

Bu çapta bUyük adamların 

her nedense yaşayışları muhay• 
yı,e1erde tn!hl'tlamr. 

Nitekim Homer ve Shakes
peare için kaç kere yanlış şey • 
ler söylenmiş, hatt~ bir aralık 

böyle -adamlann doğup yaşa • 

S. 4 KURUNun iLAVESt 
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madıklanna bile hükmedilmiş • 
tir. 

"ilyada" yı bir çok destancı
ların malı sayanlar, "Makbet" i, 
"Otello" yu, "Hamlet" i <Ba • 
kon> a - "Beykin" e - mal e· 
denler azımsanamaz. Çalışkan 

dostum, bu noktaya da doku • 
narak, Shakespeare hakkındaki 
en so:ı incelemeleri eleyerek sağ 
lam bir biyografi de yapmış. 

Zaten esere hangi yandan ba • 

Bay Nuteltİn Ser.iin 

kılsa, insanın içinden takdir t;:• 
şıyor. Kim bilir niçin bu giizel 
araştırmanı:ı sonunda onun im
zası yerine cömert bir tevazuun 
silinişi var. 

Nurettin hemen on yıldır 

Shakespeare'Je uğraşıyor. Uğ • 
raşıyor diyorum amma bu ke -
lıme, hiç bir zaman istediğim 

manayı anlatamaz. Güreşiyor, 

boğuşuyor demek belki daha 
yerinde olurdu. Evet güreşiyor., 
boğuşuyor, fakat sonunda eli:ıi 

kavganın terile incili, gözler.i 
kavuştuğu zaferle par par ayak· 
ta duruyor. 

Bir gün bütün Shakes -
peare'i bize taşımış göriirsem 
hiç şaşmıyacağrm. Zaten daha 
şimdiden hazırladıkları imreni • 
lccek bir yığın tutmaktadır. Yaz 
ortasında bir gecelik rüya, bü
tün bir ömürlük gurura değer. 

S. Gezgin 

Ru,hsati 
Ruksati.. Sivas halkevi dil, 

tarih, edebiyat şubesi neşriya• 

tmda;ı. Toplıyan: Kadri Öz • 

Jalçın. Sivas Kamil basım evi, 

193.6. 227 sahife; fiyatı yok • 

tur. 

Tanınmış edebiyat tarihi 

profesörü Köprlllü Fuadın ye· 

tiştirdiği talebeleri, memleket:

mizde kendisinin bir rehber o

larak ilk açtığı bir' yol üzerin• 

de yürümekte devam ediyorlar.: 

Bu uğurda bir çok cehitler sar• 

!ederek, şimdiye kadar bir ta • 

rafa bırakılmış olan sayısız halk 

şairlerimizden nümuneler veren 

ve bunları basan Sadettin Nüz

het ve arkadaşlan:ıdan sonra, 

yeni bir isim .• Sivas kız orta o • 

kul türkçe muallimi Kadri Öz· 

yalçın da, Ruhsati'nin şiirlerini 

toplayarak neşretti, 

Şimdiye kadar kendisinden 
pek az bahsedilen ve mahdut 
bir iki şiiri münteşir bulu;,an 
Ruhsati, halk şiirleri edebiyatı 
tarihimizde parlak bir sima ol • 
mamakla beraber, devrinin fi -
kir, me.zhep ve lisan hususi • 
yetlerini tesbit noktasından di
ğer herhangi bir şair gibi şüp • 
hesiz ki mühim sayılacaktır. 

Ruhsati, henüz bizden çok 
uzaklaşmamış ,olan b!r devre, 
on dokuzuncu asır halk edebi • 
yatı devrine mensuptur. Bunun 
la beraber, biraz evvel yukarı • 
da işaret ettiğimiz gibi, belki de 
lisanın on dokuzuncu asırda gös 
termeğe başladığı büyük sade
leşme temayülü, koyu bir divan 
edebiyatı seneleri:ıde yetişmiş 

bir halk şairi kadar, dikkati Ü• 

zerine celbetmemeğc vesileolmuı 
tur. Biz, sadece, kitabın intişa • 
rından okuyucularımızı haber • 
dar etmek istediğimiz için, bu 
noktaya kısaca temas ediyor ve 
Ruhsati'nin edebi şahsiyetinde • 
ki tahlili edebiyat tarihçilerimi-
ze bırakıyoruz. ( • ..t) 

~ 

Küllükname 
Küllükname. Yazan: Sıtkı 

Ak Ozan. htanbul Burhane • 
tin Ras'm evi; 1936. Sahife 85, 
fiyatı 20 kuruı. 

Tanınmış mizah şairi Sıtkı 
• Akozan küçük kitabının mukad 

demesinde şöyle yazıyor: 
"Haritaya göre Küllük, Muğ 

la taraflarında bir limnnın iıd! • 
dır. Fakat bizin;ı bahsetmek İs· 
te:liği:niz o Küllük değildir. 

lstanbuJda Küllük Beyazıt ca • 

minin türbe kap111 dııında, kör."' 
fez ~eklinde ve bahçemsi bir 
yer~ir. Bilhassa yaz tatilinde 
üniversite ve lise hocalarile 
memJeketin bir çok fikir ve san 
at adamlarının uğrağıdır:;, 

Baştan başa bir nükte sağa• 
nağt olan bu kitaptan küçük bir 
parça alıyoruz: 

Sanmayın avare bülbüller 
gibi güllükteyiz 

Biz yanık bir kor gibi akfam 
sabal-i küllükteyiz 

Yaz gelir ıüıler pneıler Be • 
~azıt meydanını 

Bunda §Ürler Fuzulinin okur 
d:vanını 

Banda Nef'.i yükıelir, BaJii ge

çer, Nab' düter 
Söylenir lakin Nedim bir ıairi 

fevkalbeter 
Bunda hacc{;l'ekbere verdi ka • 

rar lbnül'emin 
Bunda takrir etti ilmünnaa: CZ• 

ber Mükrimin 
TaktN.dan ıiirin henüz kır saçı• 

na elmas tarok 
Gerçi tuttuk Hamide :manzuıq 

.için hayli çanak 
Biz ne Yahyadan Kemal umduli 

.ne Mithattan cern~J 

Hikmeti nazmeyliyen ıaird : k"'• 
dı ihtim: l 

Yuıufun sönmüı ziyası çekmeo 
den Orhana ıeyf 

Aldı Faruk ıazını ti Çıunlıbel • 
de çattı keyf 

• * • 
Bir demet gÜ)dür tılkılmıt göf. 

süne htanbuluıı 
E;y Nba ıen de ko:ıak!a L::- r,ün 

uğrarsa yolun 

, 

'11• fflııc ~rrraufl• 
lltllc 4111 o.t, HJl<~t 
...... u. ~ııllt• 
ve• 'Vnllla Olt• 
larııtt (ıı J:rll'lfl. 

.. 

~ 
~ 
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Çiç~kli kumaşlardan yazlık elbiseler 
Kadı:ıları gençleştiren, zevk 

:9e neşe veren yalnız yaz mev• 
aiminin güzel havası değildir. 

İZarif elbiseler, renkli ve çiçek
ıli kumaşlar da kalplere rahatlık 
~erirler. Bugün gösterdiğimiz 

modeller iıte bunlardandır. 
K. 28644 geniş kollu beyaz 

çiçek reszel koyu renk İJlckliler 
d~n yapılmıştır. 

90 santim genişliğinde 4 met 
re 20 santim kumaşa ihtiyaç 
vardır. 

~. 28598 kolsuz, ge:ıe koyu 
renk ve benli ipek kumaşından 
yapılmış şık bir elbise. Yaka-

sı istenilirse kaldırılır ve plisse 
den yapılır. 80 santim genişli· 
ğinde, 3 metre 50 santim ku
maştan çıkaç. 

K. 28643 bu elbise de pek 
zariftir. Yakası batist kumaştan 
yapılmıştır. 90 santim genişli• 

ğinde, 3 metre kumaş kafidir. 

Tarihi eski modalara 

G:;, :_::. ! :' S ·'- ... ~::. Dt:;ıten-~-Ir :r.lJ1aife-

huklm.Iir. l . tir. 
~· ··"~ 

ı·s·.s _ 
Gmt.. ~Jatıe-
•~ ~--:•---.--11 · 
91: ~.~. ·-'• 

K. 28518 küçük çiçekli kttp 
kumaşından rahat bir elbise. 
90 sa=ıtim genişliğinde, 3 metre 
70 santim kuma~ Jazımdır. 

K. 28668 gençler için kadi
f c şerit1erle süslenmiş elbise. 
80 santim genişliğiı:ıde, 3 met• 
re 60 santim kumaşla yapıhr. 
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1 - Bir zamanlar muharebe • 
de Almanların eline esir düş -
müştüm. 

2 - Bana zincir kıran derl<'r
di. Ayağımdaki - zincirleri ko -
pardım. 

• • • :Hoş 
Hiıe 11arı,.qo1 .muş 

Fırıncının kızı ilhan altı 

yaımda idi. Bir :gün babasının 
müıterileri:ıden bir 'kadınla kr
sap dükkanı önünden geçiyor • 
du. Kasap ş"kl' olsun dive ika • 

dına dedi 'ki : 

- Bu küçük kızın 'babasını 

tanıyor musunur? Ah ne kur • 
naz adamdır bilse:ıiz. Yaptığı 

ekmeklerin idne su 'İle un ko -
yar. 

- Öyle mi? B~r daha ondan 

·ıllltllll11111ııııtııı1uııııııı1 nıııııııı ıı:;,1"''"Uu11••tttıı1:ı 

da daima görülcnlerdir Ama 

bunlann arast:ıdl! aykırılıklar 

da görülmUştür. Y,apılan OTU! 

bir hC"saba g'öre irt.!!anlarm boy· 
lan bir metre on beş santimı-•· 
reden Jjtr m etre doksan dı'kuz 
santi-~treye kad'lrdır. Bu h,. -
saptan dahıı küc:ük olıınlar ri'· 
:ce, d;ılıa b'ü•rü1• olanlar rlev 

'dir. Nitekim. DeT'AASlıların h'>y 
ları iki metreyi geçer. 

R~imde ,gördü_ğüniiz ,cu~e. 

,7etmi:; Qç bucıık s .. :ıtirr.etre bo
yund.- '\mer:kıılı ""'inr Mil'dir. 
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3 - Pencerelerin demirleri -
ni. zincirin ucundaki gülle ile 
kırdım. 

4 - Pencerenin kenarına tu
'tunarak kendimi aşağıya ptt:Tm. 

S - Eyvah, nöbetçi askerler 

Sözler • • • 
ekmek almam. 

Küçük 'kı7.m cam sılcıMr. 
Öfkesinden kıp :kırm:zı k~dl.: • 
rek cevap verdi: 

- inanmay.ınız tey.zc, babPm 
öyle ıey yapmaz. Asıl suçlu 'k • 
saT'trr. Etlerin içine kemik ko • 
yar. 

Ka·Vffll oımasın ai:qe 
Bir çocuk 'koşa koşa gider • 

ken polis o:ıu duıdurdu 
- Vavrum, niçin böyle ko • 

şuyorsun? 

- Büvlik lrnvganın olmamasr 
için 

- K-a..,ga mı? Kimler arasır.• 
da? 

- Ben·mle şu uzaktap koşup 
gelen çocuk arasında. 

~an ~ ,ış cEva~v-

Babası çocuğun 'hesaptan ne 
kadar ilerlediğini anlamak isti
yordu. Dedi ki: 

- Saruı 8979 ile 67869 u zar• 
bcttirsem ne c.evilp verirsin.? 

- Her ıh "'ide yanlıt cevap 've• 
ririm baba! 

·varmışı Şim<lı ne yapmalı dıye 
düşündüm. 

6 - Bir topla r,ülleleri gö • 
rünce :ıklıma hir şevta:ıhk ge • 
liverdi.' 

7 - Gülle:Ieri birer birer alıp 

kaldıtaıak oüytlk bir kLıvvetle 

8 - Nöbetçilerin kafalarına 

Ptrp hepsini yerlere serdim 
9 - işte o ~ünden sonra h • 

na "Biiyük gülle ~ampiyonu,, 
dediler. 

Bi lmece ,.._ ·6 
Ülkemizi bcJslar.dan ilk kurtaran tfığım. 
Bir muitu gibi doğdum dağlar.ın arasınclan, 

ilk unulmaz. ·yarcryı açtı o gün altığım 
Kutlu bir k.ılcç: budur ferefimi koruyan. 

Birincim inan başı, bununla dü~tü yasın; 
Birim, ikim kurr..'ların •ığındığı bucaktır. 

Üçüm ile dördümü arkanda bulamazsın,· 
Dördüm ile bqime sondan bak, şan anlatır. 

Uçüm ile ilıim de .üçle dördüm · gibidir. 
Ulusı,ın ,en l:arar.!tk günlerini bir düşün, 
Beş harfim k11.rtufu.,un .bir· nurlu meleğidir; 
Vafıma bir ''Biri"1cİ., sözii tak benle öğün. 

• 
Dcrovr :cü bi11rdcemr21n (Ö; ;:m;; 

Bilyüklüğün başı (B) dir. 
Göğsüme inen nurun parlak 
rengi beşinci ve altıncı harfle
rim olan (AK) da görülür. Bi
rinci. ·ikinci ·ve üçlincü harne -
rim buyura:ı .tanlı bey ,olduğu

na göre ı(Bay) demektir. Öyle 
ise ikinci ve üçüncü harflerim 
(Ay) ,olur. Birinci. ikinci, 4 cü 
ve 6 ncı harflerim aıiınmak anla 
mma gelen (Bark) · tır. Şimdi 

altı harfim .anlaıılrr.ış ya:ıi kim 
olduğum meydana ·Çıkmıftır. 

~·Bayrak .. son harfimi de • 
ğiştirirseniz (Bayram) olur ve 
ülkeye ıe"nlik dolar. 

Tanı:ı ilk al tııklanna eski 
Türkler taparlardı . .Ay ,onlarca 
bir Tann idi. Yıldız ·da göktan• 
n itaretidir. Demtk ki ben bin· 
terce yıldanberi Türklerin 'tap • 
tıkları tannlan ~öY.ııUmde ta • 
ııyorum . 

Sev'imli Tfük çocuğu 1 Bayra 
i:tnJO ne kDdtır kutlu oldufunu 
bil •e Ofta tapı 

. 

' 

CASUSLUK! 
. 

meşhur casuslar niçin En 
• 

lngilterede -yetişir? 
Bir casus namzedinin soğuk kanhhğını 

anla,mak i,çin yapılan tecrübeler 
Casus ne demektir. Bir ca • 

•us naııl yetiıtirilir? Bir Frar
ıız muharriri buna dair malu • 
mat toplamıı ve bazı meşhur 
,casuslarla ıörüş'?rek onlann 
izahatinı ~"1hlcmiştir. Bu muhar 
ri' in yazd k'a· ını k,saca anlatır. 

h m: 
Gizli işleri araştırıp meyda

na çıkarmaya çalışanlara, biz u
mumiyetle, casus diyoruz. Bun· 
lann en hafifinden en tehlike ,. 
lisine kadar derece derece va -
zife görenleri vardır. Devlet 
hesabına çalışanlardan -başka 

bu işi meslek edi:ımiş olan hu• 
susi kimselere de r'astlamr. Bun 
tar l.>ir büroda çalışırlar. Bir 
devletin esrarını elde edince bu
nu başka bir devl~te satailar. 
Bu suretle büyük menfaatler· 
elde ederler. HükQmctler ca • 
susluk ve mukabil cası,ısluk için 
bütçelerine büyük bir para kc
yarlar. Fransada bunun için on 

1 
"milyon frank sarfedilmektedir. 

Umumi harp bu lıususta 

epey tecrübelere sahne olmuı 

ve pek mühim dersler vermiş -
tir. işte bu tecrübelerde:ı alı -
nan neticelere göre bugün bir 
casus yetiştirmek ilmi ortayd 
çıkmış ve mütehassısları da ye
tişmiştir. Bü mütehassısların 

en kuvvetlileri 1nailteredeki 
"'Jntellicens Servis .. de bulun • 
makt.-ıdır. 

1ngilterede en muktedir ca -
suslar yetişmesinİ!l sebepleri u 

değildir. Bir defa İngiliz milleti 
casusluğu fena bir meslek ,diye 
telakki etmez. Orada bir casus 
bir centilmendir ve sosyete ha• 
yatına çok iyi kabul edilen bir 
aaamdır. Sonn ingilterede, a
çık bir harp içinde gizli bir harp 
yapılması lüzumu ve bunun an• 
cak mütehassıs kimseler tarafın 
dan yapılacağı anlaşılmıştır. 

İşte bu fikirledir ki kimya 
casusu. radyo casusu, makine 
casusu, elektrik casusu gibi şu
beler de vücuda getirmiştir. 

• 
tehlikeli vaziyetleri bir bakışta 
hiısederek ona göre tedbirlerde 
bulunur. Casus namzedinin sc• 
ğukkanlılığını anlamak için şu 
yolda bir tecrübe yapılır. 
. Bu adam otuz kişilik bir ta· 
kım arasına ko:ıur. Bunlar ön • 
ceden tazım gelen talimatı almış 
bulunurlar. Reis bunları kar -
ş1sına geçerek boyuna silahla 
ateş etmeye başlar. Namzet bu 
silahta kurşun bulunmadıj?inın 
farkında değildir. Sağında so • 
lunda beş kişinin gfı)!a yaralan

. ......_ . ~ ... 
. 

ı 

Casus yüzbaıı .lAdu, bayan casurı.Jart Rlıa~ın· elini .sıkıyor. 

Bu şubelerde icap ede:ı bilgi • 
ler verilir. 

Bir casusa her şeyden önce 
soğukkanlılık lazımdır. Fakat 
bu soğukkanlılık duygusuzluk 
demek değildir. Bir casus asabi 
olmalıdır. · Ancak bu suretle si· 
nirlerindeki refleksler artar ve 

mış veya ölmüş gibi yere düş • 
tüğü:ıü görür. Orada bulunmak 
ta olan bir doktor derhal nam
zedin yanına gelerek yüzünün 
sarardığını, yahut krzardrğını, 

titreyip titremediğini, kalbinin 
vuruslarmı tesbit eder. 
" B.u tecrübeden sonra bir d"• 

•efhlır casua kadın Mata Hari',.lıa kar5uno dUUİneıinl g#llteı·en 

Analılar içfoe saklanan 
ı::.:ld :ıp r:e dilğme alt ma 

yazılan şifre 

ğeri yapılır. Toprağa çakılmış 

bir kaz·k Ü!t'rinde gittikçe hı
zı artarak dör.e, bir tahta üze
rindeki namzet. verilecelt ilk 
işarette he-men kt-ndisini bura
dan vere atmaya rnecburöur. 
Vücuduna uir r.arar olmaması 
için muhtelif yerler.ine hava ile 
doldun•lmuş keseler bağlan • 
mı~tır. ~u tcı;rübe bir çok ele -

} 

falar tek• ar edilerek t-:ılim ma • 
hiyetini a1 ır. Buna alışan bir 
casus icabı U•kdirinde kendisi -
ni sfüatle ~ide:ı bir trenden o • 
şağıra atmaya al•ş.,,ış olur. 

Bundan sonra duvarlardan 
atlamak. hız1a giden bir otomo 
bile binmek usu11eri öğretilir. 

Bir casus dUnyada bulunan bü
tün otomobil markalarını tanı • 
mak ve her birini idare etme -
yi biJrnck mecburiyetindedir. 
. . 

Soğukkanlılık için vaptırılan 
t'>limlerden biri de şudur: Nam 

(Sonu 10 uncu sayfada) 
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Büyük 
harpte 
!ve kadar. 

zaqiat 
verdirdi 

• 
Hücuma 
karşı 

logiliz 
şeb rleri 
nasıl 

müdafaa 
o.un.du? 

lngilterede, yakınlarda hava 
harbi tarihinin beşinci cildi ç 'l.
ıı . E ser, pek mühim mes~lelere 
temas ettiği için, her tarafta, 
büyük alaka uyandırdı. Bu e· 
serde, cihan harbinin son iki 
yılında Alman hava kuvvetle
t'inin lngiltereye yaptıktan ha
va qücumltrile yaptıkları za• 
rırlar ve bu taarruzlara karıı 

alman tedbirler tetkik ve rtıü
nabp olunmuıtur. 

Dünya harbinin son aenele
rinde, pek seyrek ve çok az 
miktarda tayyare ile yapılan 
~iman hava hücumlannm mu
cip oldufu telefat ve bunlara 
kup abnan tedbirlerin· ıenlt
lllf istikbal içip, her tarafta 
ciddi etıdifeler uyandmnakta • 
dır. 

istikbal harplerinde, ıeriler-
41e, memleket lçerlerlnde de, ha 
Jdkt, fabt daha ha ... bir mu
harebe cephesi meydana gele • 
celloc1e a?tık h~ tGl9 kalilla
mlfbr. 

Eser. tnglltereye kartı ya
pılan Alma 1ıaq 1ı8cum1an1e 
tesirim hakkında tu malfıma-

S. 6 ICURUNun lLAVESt 

Londra1Ja havadan bir bakış 
tı veriyor: 

tki Alman tayyaresi, 2 e} • 
lüJ 1917 de Dover tchrine 14 
bomba atmıf. Zayiat: 1 Zi!• 

bit telef, 1 zabit, 3 nefer, 4 
kadın ve 2 çocuk yaralı. 34 7~ 
İngiliz lirası maddi zarar. 

Ertesi ıece Vestnte . sahili 
Uzşinde uçan iki tayyarenin 
attıtı ild bomba sadece iki 
pencere camı kırabilmiıtir. Ay. 
ni zamanda, Chothaın bahriye 
iatnyonu da bombardımana uğ 
ramıı. ve pek atır .ı:ayiatı mu
cip olmuıtur: 

~lblerce neferin yattığı ~
riye krılasına ikJ bomba inbet 
ederek 130 ukeri . -öldtlnnOt ve 
88 ini yaralam11tır. Sivil lihaU. 
den de. biri bdm olmak llze
re. '8 telefat kaydolunmuştur. 

Tavmis r.eh .. i hoyunca ilcr • 
Jiycn bir Alman hava filosu da 

Londraya 118 bomba atmıt. ne
ticede 162 kiti ölmüf. 426 in• 
~n yaralanmııtır. 

Bir mektep binasının her üç 
katı:ıı delen 50 kiloluk bir bom
ba mektep çocuklannda:ı 18 "ini 
öldürmüt ve 34 ünü. yaralamıı· 
tır. 

Bu hava hücumları, tnıim
lfrl, adalann müdafaası içiıı 

F'ransadald harp cepbeslnCtea 
ceriye 'bava 'filolan .çcJpueled
ne ve Alman tehirlerini bom· 
bardntwı etmek 1Uretlle muka
beleye sevketmittir. 

Şehirlerin bom~ Ye 
ahaliden birçoklarmm telef o1-
~· tnsDterede bilyOk heye
can uyanctırauı •e Abnanlar, 
vahfd Ye barbartrlrla ittiham 
olunmu§bardf. 

Almanlar, şchirle:i değil. hah. 
riye müeıacıeJeri ve 'imendi • 

ferleri bombardıman cttiklennı 
iddia ediprlardı. 

Sanayi sahasında bulunan 
bir ıehir, harp malzemesi \' c.• 

rir, harbi idare edenleri barın
dınr, yollar oradan geçer, pro
paıanda Ye hü1d1met merke!i
dir. tnsiliz rnıııt eseri. bu ıc• 
beplerden dolayı, tehirlerin lıa
va mrrualan 'için bir aıkert 
hedef olabileeepü tereddUtllia 
.olank kabul etmektedir. . 

Cihan harbinde, tayyareler • 
den \latb, Alman ka6Ôi 1nk 
~onlan ~ pek mGbim zayiat 
nrcUrmltlerdir: Sl balon hü
cwnunda atılan 580 bombadan 
557 inlaı.ı mmGt, • 2058 insan 
,.ralalll9lft Ye bir buçuk mL• 
yon lnlillz lirıhk zarPr husule 
gehnisttr: ·- P ".>. 

(5-a 10 uncu aayfade) 

... 

Açıkgözün liiki)'esi 
Açgöz, çocukları bir lokma

m yiyen bir devin adıdır. San
mayın hayır, hayır; sadece· kü • 
ç6k Ninaya takılmıı bir ek ad
dır. Neden bilmiyor muau:ıuz? 
Bu yaramaa kıs ne bulu yer, 
hiç glSri • doymu. Hele yemek 
tiolalmıı açık bulmasın. Orada 
her ne varsa, hiç biri• bu obur 
kam elinden kurtulamaz. Yer 
de yer. Annesi o kadar baktı ki 
dolabı kilitlemeye mecbur oldu. 

Eve bir miufır gelmif, re • 
çel çıkanmJlar. Açgöz bir ke • 
nara gülenir, hizmetçi reçel ka 
vanosünu acele De kaldırmayı 

unutmupa, o hemen koıar, ·par 
maklarmı bir kavanoza, bir af· 
.1ma daldırmaya baflar. 

Bir sUn hizmetçi sofrayı ku
rup nasılsa meyva tabağını dolu 
olarak masanın lberine yerleı • 
~di. Nereden gördliyse g8rdll, 
1lçgöz yetiferek meyvalan:ı ya, 
rıamı aömilrdU. O gUn annesi,!'· 
t!en, babasından büyiik bir a • 
sar ititti. ama ne faydası var? 
Huylu huyundan vazgeçer mt 
biç? Annesine· babasına ne ce • 
vap verdi bilir misbiz? Dedi 
ki: 

- Neye beni payhyorsuı\uz? 
Bu meyvalar yemek için ya • 
ratılmadı mı? 

O akpm eofrada kendisine 
tatlı verilmedi. Açc8s .yatafma 
yattL Yiyemedlli tatlmm ha • 
78liJe pek~ uyuyaWldL·RG • 
,..iıda duvarlan baklavadan, 
...... tahta1an pku)atadan. 
tnaaJan kremalı pandlapaya
- ka.Jder içinde buhmdup 
nu g8rdt1. 

'Rahçelerde keblibar &ibi ti· 
ıı:Umlcr. sulu sulu armutlar, lap 
1nn!'u:ı ıritaliler vardı. Havuz • 
1ttnn f•ı.\tive!ermden tUrlil tür • 
1ü ıerbetler frşlanyordu. Tabii 

bir oburun rüyası batka nasıl 
olur.? 

Xardqleri alay ettikçe o al • 
dırmıyor, Yerilen cezalar hiç bir 
tesir göstermiyor. İnsana "bin 
'nnihattan ise bir musibet yey• 
dir . .,"demitJer. ipe en eonunda 
Açı&'6n batma blyle bir mu • 
sibet geldi de ancak o nman us 
lana bildi. 

Bir giln öteyi beriyi kanıtı
nrken bir ~kmece içinde bir 
kutuya doldurulmuı beyaz, yu. 
varlak nane ıekeri biçiminde 
bir teYler giSrdU. GWerek, ı.:ıp
lryarak kendi kendine dedi iri: 

- Oh, oh 1 Nane ıekerlerbi 

benden saklamak için bak ne • 
reye koymuı1ar. Budala mı • 
yım ben? Hele bir gözüme bak• 
unlar. tpe·ben bayle bulur. a ğ 
zona atanm. 

Yaramaz kızın ağzına attığı 
ıey nane ıekeri değil, dondu • 
rulmuı ispirto idi. Biraz sonra, 
~Uk obur, ılddetli . ağnlarla 
kıvranmaya avazı çıktığı kadar 
bağırmaya batladı. Annesi kot
tu. Acele hekim getirdiler. Aç· 
g8z gO:ılerce aınmıe pençele, • 
ti. Yataktan kalktıktan sonra ar 
bk o eski obur deiftdi. 

Her s6dl dinler, kendisine 
verilenlerden bqb bir feyl ye 
mu, sevimli, utllu bir Nlnacık 
olmupı. ... ............................ 

Alclı nerede ? 
Yaptılı bir suçtan at6rll ba

bası çocufmı arbmna Dd tobt 
vurduktan IO!ll'a dedi 1d: 

- ipe blyle beyle YtffeG ak 
im yerine gelir. Çocuk aflıya • 
rak cevap °verdi : 

- YanltŞ yere vurdun baba, 
aklım orada defDdi ki ... 

Çocuklar •• 
Bu sayıfalar sizin · için •• 

ikinci sayı/anız bu sagıfanın arlcaaıntla 

Ciiceler 
Dtinya yilzUndeki insanla • 

rm 'loylan bin'blrine 'U)'fDUyor. 

KGçOk çocuk boyunda cilceler 
olduiu cı'bl dn .UCutlu adam • 
laı; da vardır. BUttln bu boylan 
f6ylece uralıyabiliria: En lril • 
çOk boylu Çin Hindiltanmda. 
Japonyada, Malezya adalarında 
bulunur. Orta boylular, orta 
Asyada~ tranda, orta Avrupa 

ve devler 

Bu söylediğimiz insanlar, o 
memMcetlerde yafl}'mt IOJln' 

r ı.ıitf1."1t ~m/nyı C'C'l'friate 



ğu gibi, uyabileceği maddenin 

de motörüdür. 

Avrupa t_ahsiljnio Tilrkiyeye

göre ve Türkiye mikyasında 

bir dil:ıya görti~ünc istinat et

meı;i gayet tab;idir. Fakat bu 

şartlara riayet edilmediği için 

Avrupadan gelen tezler, ve çc

cuklanmıza a§ılanan fikirlerin 

'bir çoğu hicreti düşündürecek 

mahiyettedir. 

111 - Sanat ve fikir namına 

yapılan tercümelerin çoğu başı 

bo§tUr. Tercümeler alemi bir 

memleketin ·yeni b~r medeniye

te intibak ;ıekli demektir. 

Bu intibak şekli:ıin' kültür 

makamlarınca ve münevverler 

.tarafından süratle tayini bir 

çok inşanların manevi intihaı• 
lardan kurtarılması demektir. 

Münevver ıllbjektif bir hak 

telakkisini değil, objektif ha

kikat telakkisini yaymayı, anlat 

mayı kendisine misyon adde

den adan:ı demektir. Haklki 

münevverlerin bir .realite ceı-· 

besinde birle!meleri zamanı 

çoktan gelmiştir. 

Münevverler hakikat cep

hesine! 

''Yahudi masonluğu
na tem$tl eden 

şu yııanı 11arçaıa,, 

(3 üncü .ayıfadan devam) 
ı> 

2 - Bu ;,,reli gören fÖva'. 

ye ıu tarzd:ı k .ı tılık ver;r: 

Yine sol elini kalbi hizasına 

uıııııuıı 11111ııııı11 111111ıııı11 11 uımıııııuırııııııııuıııııııı 11 

tisti. Yalan tabii! Onun gibi 

bacanızı öyle bir kadın ,sever 

mi hiç. tna:ulmaz bir sevda bu 1 

Kimhilir ne biçim bir kadır• 

mış! 

Çocuğun bu &özüne üfkelcn

diın. Çünkü bu doğrudan do~· 

ruya benim kalbimi tabkirdi. 

- Sus, dedim, Bessie'yi ben 

de tanırdım. Son derece gUzel, 

hakikaten dünyada e~t bulun

maz bir kadındı. 

Çocuk bu sözlerime imı:ım;• 

dı tabii ve "good night .. diye 

aytıldı. 

Ben de bu "inanılmaz sev

da .. ya inanamıyarak odama 

girdim. 

0 .o..sınc: gebn.11 su • 

r.: iıı= u~.ıtu > a tıız 'baf pıunv. 

gını otrki par ••. aklarrnın arka • 

unda • .lxlar. 

Farolnlan da fU sözlerden 
ibarettir: 

- Yılan Si:ra11'a doğru yun. 

yor. 

Cevabı da böyledir: 

- Evet. ama kılıç onu dur· 

dcr~caktır. 

Namı:ede karıı yap~lan ilk 

,ha: cket onu küçük bir hücrede 

on beş dakika kadar düıünmeye 
bırak r.ak.tJT. Bu zaman ıeçince 

rehber n ımzed n yan'ne ıt.lir o
na, ıon kara ın• verip vermedi • 

ğini sorar. Namzet muvaf akal 
etrtÜfH ıöyle bir talepname im· 

za eder: 
"Kılıcın enıri crmiyeti aza • 

sından olmayı diler ve bütün 

k.ıvveti:nle onun uğrunda çaht
rrayı taahhüt ede.r:m.,, 

Rehber bu l~ğ'. dr alarak bir 
iki dakika kıybolduktan sonra 
tekrar gelir. Namiede hiç bir 

~eyden korknuyal'ftk 'k<!ndiıini 
tak p e•m:-s ni söyler. Namzet 

riyaset masası önüne geleTek 
ıağ elini kaldırır ve ıu suretle 

ant içer: 

- Cemiyetin mevcudiyetini 

açığa vurmıyacaiıma yemin ede 

rim. Yüksek icare tarafınd~n 
bana veril!c.k emirlere, hiç bir 

iti•az etn-edcn itaatta buluna -

cığuna, fı:bn it için tayin edi'. 

di~in\ bi\dii·m ıövalye • 
le e yardım edeceğime, herhar• 

gi b r vesile ile oluna olıun ce
miyetin mevcudiyetini bana ken 

di ini parola tıınıtan 'fÖvalye • 
den ba lnıına hatta ıünahnnı 
~ıka ·rn 'p p Z" bile itiraf ebnİ· 
yeceğime. diiımanlanmıza kar-

~· bütün kuvvetim, bütiin gay ·• 

reti 1· le mücadele edecetime. 

her nerede ve her ne zaınanda 
ol usa olsun buna dair alaeağım 
e drlere kat'iyyen itaat edecr. 
ğime yemin ederim • .., 

Bu yemin üzerine reis ker

disine ıu tözleri söyler: 

- Kılıç eınri cemiyetin ıö -
! valyesi olm·k üzere takdis olun 

dunuz. önünüzde yahudi ma .. 
sonluğunu tu~1<1'.l eden yılan var 

c'ır. Elimizde tuttuğumuz kılıç 

ile onu parçalar ıibi bir hare -
kette bulunm"'lmnız! 

Namı;d bu emri yerine ıet". 

. • • 

rinct rfhlur kdıcı elinden "lır 
ve dıia tanJ.lo omuaıımna vu -
rur. 

Yemın töreni !:öylece bitü
ten sonra kül hlı!nr birer birer 

vestiyere sıderek kıyıJetlenni 

değ •tirir ve topl<ınb yPrinden 
ç kular •. ' 

Bu c mi.yetin gayesi her va
ntaıa mürocaat ederek yahud -

lerl =, yabancı unsurlarla, ıon 
:ram 'nda Fransız tab!iyetine gir 

rr.iş olanlarla ve masonlarla mi!. 
ca:lele elm'?k ' ir. Bununla ber • 

ber m htefü fi.a1İyc.tleri tetkik 
e irrse bu gayenin itiraf etmek 

i lemedikleri batka bir planı 
gizler.ek ic n o'du&u -unnl"dilr. 

bilir. Bu c«"miye' in Alınanyada· 

ki ıle ı kr l::ir münasebeti bulun 

d ğu muh kY."ktrı-. ne:sıeri Nü 

remb rg'de yapılan n~zi kon • 
gresinde bu'unmuşlardrr-., 

CASU~LUK I 

~5 inci sayfaclan devam) 

zet kırk derece hararette bulu· 
nan bir duşun altına götürülUr 

ve bu sıcak omuzlarından aıa -
ğıya dlişerken, kendisine his • 

settirmeden, birdenbire sıfır de 

recede su dökülür. Bu sırada o-, . 
nun dişlerini:ı çarpması. viicu-

dünün titremesi, bağırması bir 

mlişahit tarafından not edilir. 

Bu ameliyat bir çok defalar tek 

rar olunarak namzet alıştırılır. 

Göz, kulak hislerinin terbi

yesi de casuslukta çok mühim• 

dir. Gözün i&abetli görüşleri, 

kulağın en ince bir ıesi bile :iıit 

mesi temin edil_ir. Çaauslara ve

rile:ı derslerin en ehemmiyetli• 

leri hilekSrlıklardır. Yazılarını, 

kendi el yazıları olduğu halde 

belli etmiyecek surette, tilrlU 

türlü yazabilmeleri, hissedi~mi

yecek vaeıtalar icat ederek mu• 

haberelcrini bu ·ı~retle yapma· 

lan öğretilir. Bir casuı için bir 

çok diller bilmek en esaslı bir 

şeydir. 

Casus Ladu'nun yanında ça• 
hımıı olan casus bayan Mart 

Ripr yaptıklarını ıöylece anla· 

tıyor: 

- Benim yaptığım iı •• tkinci 

Büro'nun verdiği askeri talimP• 

tt Alma:t ata,emiliteri Von 

Kron'a bildirmekten ibarettj. 

Kron 7a lsp.any11d.a t.anr,rnr,tun . 

Benden aldığı malıimatr, .c da 

,.AlnMu orlılrn harbiyeslnc ,on• 
dıriyordu.,, 

ava hü<'''"'• 
ıarı büqük. hürnze 

ne'/.: aaür 2llt-'• at 

e,.tl , Tü.ı. 

İngilterenin, Alman hava hü· 

cumlanna kar§ı müdafaası ıçın 
' 469 top, 622 projektör, '258 

aJt-ti ve 6136 zabit ve nefer 

kullanılmıştır. 

Cepheden geriye. İngiltere• 

ye getirile:ı tayyarelerin sayı

sı da. 376 dır. Bu tayyare tt>!;• . -
kilatında 660 zabit, 3639 asker 

ve 315 kadın hizmet görüyor
du. 

Balonlara karşı müdafaa ter• 

tibatında da, 82 zabit ve 2573 

nefer varmııı. 

tngilterede, tayyare ıneyda· 

nı, top siperleri. ıniınaklar 

yapmak ve beheri iki tnıifü 1 • 
ras değerindeı on binlerçe mer• 

mi ~~zırlamalç yiiJUnden pe1' 

kuvvet aarfl 

si gayri medent blr harp usultl 

ise, ya medeni milletler birbir
lerile harbetmesinler, yahut kr
!if , ve ihtlralannın fena akibet 
Ye neticelerine katlanırn1ııd 

B. Q. 

\ 

. 

E11 

nerede öldüler? 
- Hepsi denizde. 

- O halde. sız denizde 
mu su• 

rica ede-
rim .•• 

Memı.ır bir '!lafta ,,onra ne• 
:saretten bir mektup alır. Zar
fı yırtar iGinden gCSnderdiği kf • 
irt çıkar. Fa.kat ıltınd• böyle 

.bir :derkenar 'bulunur: 
"M:ıPo.rıfen iade ııedilôi, .. 

Hiç gördü,n mü? 
~riste iki ıçöpçü konuıu· 

yordu: 
- t)uydun mu Jak? Piyan• 

'kodan :bir •adama 'bir milyon 
ıfran1c .clüşmüş. 

- :Kim· söyledi? 
- :Gazetede .olmmuşlar. 

- ~.veı sen •de 1 ıGaze-te1erin 

ıhang1 dediği doğ.ru? :Dünyada 
.bir ·milyon frank ıvar '1l1ı 

Getiren 
get'fr mıge,,. •• 
Bir tefeci aiğerine anlatıyor• 

du: 
- Ah sorma, azizim. Heri· 

fe elli lira ikraz etmiıtim. 'Her 
,gün gidip isterim. i)ç ay oldu, 
daha beş para alan:ıadım. 

- 'Ben senin gibi yorulmam. 
Para verdiğim .aaamlan:ı au. 
rü,stlUkleriqi bilir ve 'hiç gidip 
istemem. Kenaileri ,getirir. 

- Va getirmezse? 
- O bala! 1ôürüst değildir 

demek! 

Kadının lJDŞl 
'Bir salonda .yüz yaşında o • 

,Janl~r hakk,nda ~onuşuleyor •• 
du. J3ir'.i dedi ıki .: 

- Ne ·kader 'tuh<!f•I Erkekle
.re nisbetle yilz yaşında .olan .ka 
ıdınlann ·sayısı jpCk azdır. 

'M~hur •bir mizahçı ·buna ıce 

<Va.P verdi·: 
- Bunda şaşılacak bir şey 

yok. Bilakis ~ayet ~biidir_ Çün 
kü elli yaşrnda olan kadınlar .bir 
.den otuz ya!!ına .i11in~e. artik 
yüz yaşını bulmaları ,pek 1güç 
olur. 

~~<>""' iı'r:zrusn 
İdam edilecek bir mahkftma 

sordular: 
- Son dileğini söyler misfn? 
- Son dile~m mi? Bana ·li· 

raz istakoz ,getiriniz. 
- Hiç 'bövle rlilf'k olur mu? 

lfstakozu ne vapacaltsm·? 
- 'Midemt1e:t 1ztmfürm •vardı. 

Havni bati o1ur dive .doktor iı
takoz yememi 'fSB~ik .ıetmişti. Fa 
kat bugün. bir defa ıiçin, 'Jdyan 
•v.crmez ·diy.e ıyeme ıkistivonım. 

S. 7 :KURUNun fLAVESt 



\~\Tn\·z .. ö~ e~acı,g,. 

mızı bu\muştuk : 
Aşk! .. 
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,99\e ~ •• ~a~a
tım Bessie. Eşsiz 

L Bessie •.. 
~ 

Devrinin çaplonlarındanmıı. 

Hayabnın büyük bir loımım 

tiyatrolar~ aalonlarcla geçir. 
miı. Fa.kat rubu hali gençti. 
lıte bana anlatbğı gençlik ma• 
ceralanndan biri: 

''B ~ . k- • · ~. b ·ı--- /J . u auam ımuı l ı.vormusun ... ,. 
adamla aldattı, biliyor musu:ı? 
Hikayeme devam edeyim, öğre• 
neceksin: 

"Bessie artık bu adamla be
raber yaııyordu. Bir gece de 
tiyatroya getirmiş. Benim bun• 
edan haberim yoktu ve ansızın 
Bessie'nin odasına girdim. 

Bessie uzun boylu, etine 
'dolgun bir kadındı: Yani bir 
erkeğin kalbini çarptıracak, 

gözleri:ıi parlatacak bir_ kadın. 
Onu görmek için nereleri do• 
laşmazdım. Fakat daima, saba
ha karşı, Jack's barında rast• 
]ardım. içeri gir.er gir:mez bü
tün b~rı bir sessizlik kaplar, 
dost~arı ihtiramla peşine düıer• 
lerdi. 

' 
Bessie, bir pntöz ve dan· 

sözdü. Fakat ne çok gUzel . ,ar• 
Ja söylerdi, ne de pek güzel 
dansederdi. Onda sevilen ve 
berkesin tutulduğu ıey sana
tında gösterdiği heveskar tav• 
riydi. Hakikaten, bu bar kadı
nı, ne kadar mahir bir dansöz 
veya ıantöz olsa gene bir o
yuncuda~ ileri gidemez. işte 
Bessie, profesyonel bir bar ka
dını olmayıp bir sanat hevesli• 
ai kalıyordu. 

Bessie'yi ilk defa "Fahişe,, 

isimli bir operette görmüştüm. 
İkinci ro?ü almıştı, fakat birin
ci rolU alan, kısa boylu ve kc• 
oi suratlı He~inie'nin yanın

~a levent endamiyle ilk göze 
çarpa.-ı ve piyesin bütün ruhu• 
nu kendisinde taşıyan oydu. 

GCSzlerim onunla karşılaşın· 
ca elimdeki programa baktım, 
ismini öğrendim ve kendi ken• 
dime "işte benim sevebileceğim 
kadın!,, dedim. 

Oyunun sonunda heme:ı ku
lise koştum. Herminie'yi tanır
dım. Onu buldum. Beni görün
ce: 

- Ne istediğinizi biliyorum, 
dedi. Bessie ile tanışmak isti• 
yorsunuz. 

O sırada Bessie kapıyı aça
rak yanımıza çıktı. Herminie 
beni takdim etmeğe hazırlanı• 
yordu. Bessie: 
• - Bay Davenportu ta:ıınm, 

dedi. Watlack.s•ta çok görmü • 
Jümdür. 

Bessie'nin arkasından yanı • 
mıza kısa boylu, garip bir su
rette .g1yinmi§ bir kadın geldi. 
~ktrl!s bize onu takdim etti: 

- Kardeşim Bayan Raffer-
iy. 

,, 
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Sonra, bilhassa bana döne· 
rek: 

- Biraz burada durun, de• 
di. Gideyim elbisemi değiştirip 
geleyim. 

- Hay hay, dedim, bekliyo-
ruz. 

O gidince Herminie'yi bir 
kenara çektim ve sordum: 

- Kµn bu baya:ı Rafferty? 

- Kardeıi, dedi. Koca11 
aarhoı bir adamdır. Altı çocu• 
ğu var. Evdeki kavga gürültü
den kaçar, ara sıra kardeıinin 
yanma gelir. Gene kocasile bo
zuımuı olacaklar. 

Biraz sonra Bessie geldi. 
Son derece tık giyinmifti. Sa· 
lona geçtik. Herkesin gözü es
lri_s.den fazla onun üzerinde 
idi. 

Saat bet olmuştu. Berrie, e
vine dö:ımek istiyordu. Benim 
de ne zamandanberi beklediğim 
buydu: Onu evine götürebil· 
sem! diyordum. Fakat, haya
limde tasarladığım bu imkan 
hakikat olunca, ne yapacağımı 
şaşırdım ona: "Seni seviyo
rum, Bessie; hadi sizin eve gi
delim,, diyemezdim. Bunu be!• 
ki her hangi bir kadına söyli· 
yebilirdim. çünkü o kadar toy 
~eğildim. Fakat Bessie':ıin kar 
şısında dilim tutuluyordu. 

Tiyatronun kapısında ötek:• 
lerden ayrılmııtık. Ben Bessic• 
yi evine kadar götürdüm. Ka• 
pıda birbirimizden ayrılırken 

kendisini bir daha ne zaman 
görebileceği~i sordum: 

- Her gece gelin, dedi. 

• • • 
Ertesi gece; oyun başlamadan 

evvel, Bessie'nin kulisteki oda· 
sına gittim. Fakat hayret için• 
de kaldım: Odası gayet sade 
idi. Çiçekler, çelenkler ve her 
aktrisin odasında muhakkak 
bulunan dost resimleri falan 
yoktu._ 

Oturduk, konuştuk. O ,zaman 
anladım ki Bessie'ye ilk görüş
te hayran olanlar çok olduğu 

halde onunta rabıta tesis eden 
hemen hemen hiç kimse yoktu. 

Çünkü, Bessie hiç birine yüz 
vermiyordu. Ona göre, erkek• 
ter korta ederlerken çok çirkin 
ve pis oluyorlardı. O yalnız, 

hisleri samimi olan erkek arka• 
daş arıyordu. 

Bessie'nin bu karakteri onu 
gözümde daha fazla büyüttü ve 
uzatmıyayım, birbirimizi se\'• 
meğe batladık. ikimiz de biri· 
birimizde, aradıklarımızı bul • 
muıtuk: Atk 1 

Bundan sonra günlerimiz 
beraber ecçmeğe bafladı. o 
günler hayatımın e:ı mesut 
anlan oldu. Besaie'den sonra 
ki.mbilir kaç kadın tanıdım. 

fakat hiç biri onu unutturama· 
dı. Onunla geçen her günün 
yirmi dört saati de sırf heye
can ve saadetti. 

Bu hayat tam altı ay devam 
etti. Bir gün Kanras'da bulu
nan babamın ölüm haberi gel• 
di. Bunun Uzerine; annemin 
yanına gitmeğe mecbur oldum 
ve Bessie'den on güne kadar 
döneceğimi söyliyerek ayrıl· 

dımı 

Fakat bu hesap doğru çık• 

madı. Annemi hasta buldum. 
On gün uzadı, iki hafta oldu. 
Sonra üç hafta, ve daha so:ıra 
bir ay. Besaie ile mektuplaşı • 
yorduk. Nihayet annem iyi ol• 
du ve cuma günü hareket et· 
mek üzere bilet aldım. 

Fakat, çarşamba günü Her• 
minie'den bir telgraf geldi. Bu 
telgrafı hala unutamam. Sanki 
o dakikada bütün dünya b'şı
ma yıkılmıştı. Berrie ölmüştü. 
Oyun esnasında bir ~ kazaya 
kurban gitmişti. 

• • "' 
Hemen o gün tre:ıe atladım, 

Nevyork'a gittim. Apartımanı
ma koştum. Kapıyı çaldım: A• 
çan olmadı. ~izmetçi de yoktu. 
Yandaki apartımanın kapıcısı 

çıktı, hizmetçinin° benim için 
bıraktığı mektubu verdi: Hiz
metçi şöyle yazıyordu: 

"Sayın Bay; 
"Himıetinizdcn ayrılmalı: 

mecburiyetindeyim. ÇtınkU, arw 
tık yanınızda kalaımyacak va-

slyetteyim. Kusurumu affedin. 

.... ıı"'"l"'ıu'"""'"ııı'"'l'"""'•ıı "'""'""""'ııı'''"'''''"''n .,ııı "'•••""'"'"""' '"""'' ııı11uıııııııı11111ııııııı11111ıııı ''" 
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ıe aynlmunu pk garip bul· 
Hayatınıza dua ile arhhatinlzf C!um. Fakat ~rdim o kadar 

temenni ederim.,, !JOyUktü ki fula ehemmiyet 

Bundan sonra bat .urdu • 

~m ikinci kapı HermJnle ol

du. Vakanın h.ik&J.Cllnl ~ 
ilnledim: • · ~-Himıetçinio ~Y.lc birdenb:- vermedim. 

Bir kır eğlencesinde at c
yunları yapıyorlar. Altı at. 
Gemlerin hepsini ortadaki atın 
üzerinde ayakta duran tutuyor. 
Bessie bir hevese kapılyor. Bu 
mevkii o almak istiyor, orta
~aki atın üzerinde ayağa kaI• 
kıyor, bu urada atlar ürküyor
lar, kaçııınağa başlıyorlar. 

Bessie yere yuvarlanıyor. Et • 
raftan koıuyorlar, kızcağızı kal 
dınyorlar: ölmüş. 

Besaie'ye bUyük bir cenaze 
merasimi yaptık ve çiçekler a
rasında gömdük. 

Macera bu:ıunla bitmiı ol• 
muyordu. Böyle olsaydı belki 
Nevyork'dan ayrılacak, mem • 
leketime çekilecektim. Hayır, 

polisin tahkikati , beni gene o
rada oyahyacak vaziyete sok • 
tu. 

Hizmetçimizin birdenbire 
ortadan kayboluıu polisin me• 
rakını mucip olmuıtu: Bu a
dam nereye gitmişti? Niçin bir 
denbire gitmitti? Bu "cihetlere 
ben de akıl erdiremiyordum, 
fakat fazla bir ehemmiyet ver• 
miyordum. 

Polis evvela hizmetçi Les
terin evdeki kıymetli e~yayi a• 
lıp kaçtığını dütünmüttü. Fa
kat ko:ısollardaki, çekmeceler • 
deki mücevherlerin hepsi yerin
deydi. Evde başka bir ıey de 
eksik değildi. Yalnız, Bessie'• 
nin bir resmi yerinde yoktu. 
Bunu polise söylememiıtiın. 

Çünkü, bir kere pek fazla ehem 
miyet vennemittim. İkincisi, 

bu aşk macerasını herkesin di
line düşürmek istemiyordum. 

Neyse, polis tahkikatına de• 
vam etti. Fakat Lesterin hiç 
bir y,erde izi bulunama~ı. Ben 
de biraz sonra Nevyorktan ay
nldım. 

• • • 
Aradan on sene fgeçmiıti. 

Bu macerayi yaıamadığmı za• 
man otuz dört yaşımda bulunu
yordum. Şimdi kırk dördUmU 
gcçJjtiın. Bir gün Nevyor~ 
rf ttim. 

Hermbıle, çalııtıfı tiyatro
Ukl ~ilerden _bfrile evlen-

mişti. Beni gene eski dostluğu 
ile karııladı ve evine davet et• 
ti. 

iki eski dost uzun bir ayrı

lıktan sonra birleıince :le ya• 
parlar? Eski hatıraları anarlar 
şüphesiz. Biz de öyle yaptık. 

Uf Bessie'den açıldı. 

Herminie, Bessie'yi sağlığın
da . pek fazla :sevmezdi. Şimdi de 
ondan pek soğuk bahsediyor• 
du. Benim ise derdim kabar
mııtr. 

Bu vaziyetiıni gören Her• 
minie: 

- Sana maceranın son saf-
hası:ıı anlatayım, dedi ve 
lattr: 

an• 

Besaie eskiden olduğu gibi 
gene her gUnünü Henninie .ile 
beraber geçiriyorlarmış. İlk 

günler benden çok bahıetmiı. 

fakat, bir gün baJka bir ma
cera anlatmış: 

Her gece, sabaha karşı Bes • 
sie oyundan çıkıp evine gider
ken bir köşe başındaki fenerin 
altında, kendisini kısa boylu, 
çocuk gibi, garip bir adam 
bekliyormuş. Bcssie bu adama 
çok acıd:ğınr söylemiş. Bunun 
üzerine Herminie ''konuısana, 
niye ko~uıınuyorsun,, demiı. 

Nihayet Bessie bir gece 
Herminie'ye: 

"O adamla konuştum,, di
yor, "ve· evime götürdüm.,, 

. I 
,Herminie: "Evime götür• 

d~m ne demek? Jack ne ola· 
cu?., Diye beni hatırlatıyor. 

Ben!e: 
"Geli:ıceye kadar, diyor "o 

yokken olup bitenleri ne bile· 
cek?,. 

Hennin.ie hikiyeıinin bura • 
.sına geldiği zaman yüzüme bak 
tı: Bu bakııta :bir alay mı- var• 
d~? Bilmiyorum. Fakat, benim 
gözlerimin hayretle açılchlmı 
ve hakikaten ıaşıp kaldığımı 

hissetmişti. 

Henninie, acıklı bir gülüm
ıemeyle devam etti: 

"Hikiyenin asıl hayret edi· 
Jecek tarafı o delil. Bessle se
m aldatabilirdi. Fakat nasıl bir 

Bir köşede güçllikle farkedi
lecek ıekilde büzülmüş oturan 
bir gölgenin kıpırdamasaydı 

belki farkında olmıyacaktrm. 

Fakat, bu garip adam beni gö• 
rünce hemen arkası:ıı duvara, 
döndü. O zaman baktım : Bu 
kimdi biliyor musun? Senin 
hizmetçi Lester !,, 

Kendimi tutamıyarak ağzım
dan bir "a 1,, fırladı. Hayret i
çinde dona kalmıştım. BaflJDa 
ikinci defa yıkılan dünya göz
lerimin önünde biraz durulu:ı• 
ca Lester hayalimde canlandı: 

Cüce denecek kadar kısa 
boylu, esmer, kara kuru, avuç 
içi kadar kilçük surattı,- çipil 
gözlü. hülisa son derece çirkm 
bir .. adam diyemiyc'ceğim, mah':. 
liik ... 

Şampanya kadehindeki , son 
damlayı yuvarladım ve Her• 
minie'nin yanından ayrıldım. 

• • • t 

Ge:ıe Nevyorkta yerleımlf • 
tim. Bir gece, uykumdan, dı• 
şardaki gürültüler Uzerine u,
yandım. Bir ses geliyordu. Ku• 
lak . kabarttım, yarı anlaplır 

"' yan anlatılmaz kelimeler arasın• 
daki pek vazıh olarak işittiii.m 
bir kelime vardı: -
~ Bessie. 
Yerimden fırladım, oda lra• 

pısını açtım. Ust kata dotru 
merdivenleri çıkan bir ayak 
sesi ve bir sarhoşun yaygara-
81: 

"Bessiel Hayatım Benle! 
Dünyada e!}i olmıyan Benle!,', 

Sarhoıun gürültüsü üzerine, 
benim bulunduğum katr:ı hiz• 
metçisi dışarı frrlamrıtı. Ona sor 

dum: 
- Kim bu yahu? 

. Çocuk güle1e_k cevap verdi: 
~ ..;... Delinin biri. En üst katın 

hizmetçisi. Her gece böyle sar• 
hoş gelir. Gündüzleri de aklı 

batında değildir. Vaktile Bessie 
isminde bir sevgilisi varını§. 

Anlattığına göre bir artfstmiı. 
..flem de büyük bir tiyatro ar• 

1
( LUtfen sayı/ayı çeviriniz) 
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