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Hatay meselesinde Vekilimizin . mühim beyanatı Nafıa 

Fransa ile g·örüş Elektrik şebekesinde tehli-
ihtil&fı kalmadı . . . 

h~n. !Joktor Ara~la Fran~ız . Ha- ke .Olduğunu SÖyliyebİJİrİID 
t~cıge Nazırı tekr"iı~ görüş.tji ler ~~--~.._.--..· ... ..-~.-~-----------

rı~ne,·r~ 30 (.A.A.) - Türkiye Ha
cı, te VeJctıı Aras Ho Fransız HarL 

• e nazı D .lıaıtk rı elbos. Hntay meselesi 
. tlldn tekrar cHrilşmüŞlerdir. 

ı-erbiye 
SiSterninıiz 

Nad· · 
gilô.h ıı:: de olıla mekteplerde hocalara 
le ~t~ak, yahut diğer bfr surct
l'Ct el \'\11.de bulunmak gibi vicdanla
~ .~~ ve1en hadiseler 5on zamanlnr-
1~ arıurn.umiyeyi terbiye sistem
~rıeı ilzerınde düşünmeğe sevkctti. 
Usuıı e~ var ki mekteplerimizde ceza 
Banı: ı ~aldırılmıştır. Falaka, dayak) 
tibf !5oyJe dtıniun, izinsiz ve tevkif 
~ ceıalar· d.a artık tatbik edilmeyor. 

l~:ıı Yeni mektep talirnnthnmcs1 
"akıt ~Yeihtiı.r, tekdir, teScil ve mu
~~ tard. cezalan \•erilmektedir. 
en So i.allUia da uslanmayan talebe, 
?tıe~ !ıtuıda nakil tasdiknamesi veril· 
l'Iııne~iyle başka bir okula gönde
~'1 ı r. Şu halde. talebenin uslan. 
'il~~ Çin verilen bu cezalar kafi gel
en~~~ mu?... haklı-0lar.ak zihinlere 

lJ ı-e~n ~y işte bu rntila11q.zadır. 

bir ~t surette fikirler muayyen 
!er da :ar üzerinde toplanamadı, rey
'1rıi &ıldı : Ceza usullerinin her ne
i~ıtg::ı:ledenler 9lduğu gibi tevkif ve 
~ . en başlayarak maddi cezalara 
~bi~ ılerj gidenler de var. Hatta bir 
l'atıısı e ll'lUtehassısr açıkca dayak ta
"eddilt ~l~uş ... Bazı arkadnşlar da ı tc. 
~a ha 1~1ndedir: Vaktiyle zir.danlar
ltCitUı~se kadar varan ceznlnnn en 
caıa .. a tatbik edildiği devirlerde hol • .sıı. . 
~ hiç ~.atmak nevinden fenalık-
~}{ gorUlmeyor mu idi? föçin 

\ıUı~t~c~~~un mutlak ceza ile, dö
~llrtiYerSöğUlerek, yahut haysiyet ve 
~?ı'k 01~ ~ırılarak terbiye edilmcğe 
"1.1 C:iha u~nu düşünüyoruz? Eğer 
<leıı Öi ncıa ınsan §erefine hUrmet e -
t~fllly~1 let-biye usuiü tatbik olunan 
\r~ınd er Varsa niçin biz de onlar 
it~ fae a ?.ulunmayalım? Eğer müm
~r~ 'ıi~k çocuğunu · haysiyet ve 
hlletireulnı esas tutnn bir terbiye ile 

h hı. 
Ql,t au :. 

dır, F'aıt şunc~ler de hakikaten güzel-
~~en ·.,at kr..t'i bir "hüküm ifade et-

~~or ki btııUm~u.~ ise...... sözü göste
l' ·etıcı.a1 .u. duşunceler de haklı bir 
'I' tlırtt ki ~~ınd dir. Doğrusunu söylf. 
lt~dütıer :~e bu ceza ml?selesinde te
ol il i .. :... . Çlnde bulunuyoruz. hakikn
"llt. .,~nları h · · lt ırguıarı ayvanlıktan ayıran 
ı~bı d n ~aşı eeref, haysiyet. iuc
ltı. lh1lk e;11:n duygulardır Biitün 
ı ~ §~r u~ gul~rı tahlil edilecek o. 
~tıtlen 'k' haysıyet, izzctinf'fis kök
rt\f: lQl'de uvvet aldığı görülür. Mek
t ı.~rbi ~e>_cuklarımıza vereceği -
'k " . Yenın esası d .. h • 1 ltltt -.er~f h . a eup esız o a-
i8u~rırıa da aysıyet. iuctincfis duy. 
la-q~e ed Yanmahdır. Her fırsattan 
· tı hesı ... erek gençlerde bu duv(Tu-
ıı "rnek ta · I':' 

dıı "e ~"kif . ~mdır. Şu halde i:ı:.in-
tn~elidi gıbı cezalar da tatbik e-
l<' r. 

'1trı ı 8.kat bu ce 1 • 
~ 'tı~ Ve Ut ar mekteplerden kal-
ıı. tıee tCtiy.tııevcut cezalar kafi (Yelme-
'"l.IJlltnd e kala ~ 
f\ıı a 'lnıfta n ~Y nedir? Sene 
tıı esı ictndcı n ~önmek. değil mi? 
~terı bir tcr~ıyesirre dikknt edil-

~le ~CUgun bütün bir sene .,apt .. 
ıgı yaramazlıkların, 

ASIM US 
(Soııu Sa, :t sa. 5) 

Bu mesele konseyin top -
lnntısından sonra yarın mütehassıe
lnl'm te tkik snbasına lntlkal edecek, 

" (Sonu Sa. 4 Sü 5) 

"l,esisat hemen hemen tamamen bozuktur 
. Şirket f~sisatı is/ahı kabul etti 

. HalkdSn tazıa olarak alınan 3,5 milyon lira! 
·.".·.Şi rket bl!. m~seıev! görüşmeye de davet ediliyor 

f 

Par.is 3Q Ulusuı:J)" --.Çitle Yfirclırn 
projesi hakkınd·a· ".r.ctit .. I~ariı,ye~,, 
dl~·Qr ki: · . 

B. Delbosu·n · B. Yellinıon Knaya 
Fr~nsnmn Çine y~rclım işine Ame:L 
knnın bu. işe · iştirak! nisbcl!1de işti~ 
r.a}c . edcbiolocctlni 15~ylenılş olduğu 

. 'Nafia :Vekili Bay Ali Çetiiıkaya 
dün akşam Ankaradan· şehrimize gel
miştir: B. Ali · Çetinkaya .ile beraber 
Devlet Deniiryolları umum · müdürü 
Bay Ali R!za "ile idari müşavir Bay 
Ruchan da lstanbula· gelmişlerdir. 

Bay :Ali Çetinkayayr Haydarpaşa 
istasyonunda bir-Çok mebuslarla Na
fia müesseseleri mudürleri mühen -
dis mektebi idareci ve prof~sörlcri ve 
dostian karşılamışlardır. 

Bay Ali Çetinkaya kendini karşıla
yan g~i:etecilere _şu beyanatta bulun
muş~ur: . 

"...:.. ·Eminönü meydanının açılması ., . 
için avans olarak belediyeye 300 bin 

l 

. Url\ kadar pir para yoJladık. Bu pa-
ra ile ev\·ela birinci bölge istimlak 

• 1 • 

edile~ktirki bu kısme Valde kıraat-
hanesi de d~ildir. İstimlak işlerini 
vekalet adına takip etmek ib~re iki 
m_limkip .tayin ettik. 

1 • 1 

: .. . ÇlNE 
müd8bale 

işaı elini kim 
verecek? 

haberi teoyyüd etmektedir. 
B. Ruzvclt. Çin dayasına karşı bes 

lemekte olduğu sempatiye rnğınen, 
muhteriznne hattı hareketini muha
fazn etmektedir. Herhaldo mildnhn. 
le işaretini vercC'ek olan o olmaya-
cakt ı r. (Sonu Sa. 4 Sü. 3) 

.lngil iz
1 
Amcril"!'>ı t·c Jtıpoıı lıcup gc;ııilcri dlüıya tlc11izlcriııdc futaııa 

ko7ı'trı yor., .. 

.ngiltere Ja.ponya
da·n t.eminat alınadı . . . 
- ·. 
ı,:,gilte,~e, · Fr'linsa· ve Amerika 

·daha ·b'ügük ·gemiler. yapacaklar 
.. 

(Ya~ı 4 füıcü sayfada) 

' 'Eminönü meydanına,. tramvay §İr· 
kelinden alını§ olduğumuz l mjlyon 
700 bin lirayı tamamen hasretmi§ bu
lunduğumuzu biliyorsunuz. Bunun i
çin bir talimat.name hazırlandı ve bo
led iyeye gönderildi.· İstimlake derhal 
başlanması için vekfılet~e icap eden • 
lere emir verilmi§tir. 

• Halkt:cm Fazla Alınan S,5 Milyon 
"Elektrik §irketinin halklan almış 

olduğu paralar Uzerinde şirket mu
rahhasları ile 

0

konu~ağa başladık. 
Bu paralarr.ı geriye verilmesi etrafın
da murahhaslar baza.n m(!nfi, baza.nda 
mlisbet birçok şeyler söylediler. Yap
tığımız hesaplara göre girkctin halk
tan haksız olarak aldığı parnlarm ye-

( Sonu Sa. =4. Sü. 1 ) 

i r~ nı 

.rneli yakası 
R 

Sahiller.de geniş caddeler açılıp 
·her. taraf ağaçlanacak 

Beşiktaş G~latasa
rayı 3 - 2 yendi 

fl)'Rb'1mlnn lıir top altrkcn 1 
(Y a...'""tSı- 9 u:ncu8iıy;ıJ.ö4ii}. 



2-KURUN 

tehlikesi 
Olurolmaz misafirden yaka silkmiş veya müziç bir 
misafir olmak bedbahtlığına uğramış herkesin dik

kat ve ibretle okuması lazımgelen bir yazıdır. 
Sabahın sekizi var yoktu. Gt4.:eden 

iz kalmanuş olmakla beraber, bazı ev
lerin iç.inde hfilii uyku mahmurluğunun 
hüküm sürdüğü muhakkak .... Ben işime 
~eliyordum. Girdiğim dar bir sokağın 
üst başından iki şişmanca, orta yaşlı 

bayan belirdi. Ağır ağrr yürüyerek ve 
biribirleriyle bir şeyler konuşarak gel
diler Altı karkir, •Jstü ahşap bir evin 
halkalı kapısını vurdular. 

Az bir bekleyişten sonra içerden bir 
ses: 

-Kim o? 
Dı§ardaki iki orta ya lı §işman ba

yan yine biribirlerine baktılar. Kıs kıs 
güldü~ten ve ne yalan söyliyeyim: 

biraz da utançla kızardıktan sonra -
evin yuk~riki penceresine bakarak: 

- Açın bakalım, dediler. Sabah mi
safirleri geleli. 
Kapı açıldıktan sonra bu iki şişman 

bayan içeri girerlerken, ellerinde, tığ
ları çıkından dışarı uzanım~ yumak 
yumak yünler bulunduitunu da gör
düm. Demek ki bir yandan ucu bıka
ğt gelmeyen bir örgü örecek, bir yan-

dan da çene çalarak öğleye ka.1a.r otu
racaklar&. 

Bu sabah misa!irleri, eğer :.. · iİmine 
getirirlerse yemeğe de kalabilirler ... 
Oturduktan oda biraz sıcak olmaya 
dursun! Veya konuştukları mevzu biraz 

dedikoduya müsait bulunsun .. Yandı -
ğmız gündür. 

Bu iki §işman bayanın girdiği evin 
sahibini d·:işün.düm. Belki yeni gelindi. 
Belki ko.:ası henüz işine gitmiş te, 
kendisi yatakları düzeltmek veya kah
valtı takmılannı toplamakla meşguldü. 
Ondan sonra günün yiyeceklerini ha • 
.zırlayacak, temizliğini yapaC3k, öğleyin 
kd.:asiyle ve çcx:uklariyle birlikte yeme
ğini yiyeek ve belki işte o zaman mi
safirleri kabul edebilecek bir vaziyete 
girecekti. Yahut kendisi de, başkalarına 
acımayacak bir yaratılı§ta ise, misafir
liğe gidecek, bir başkasrrım kafasrnı 

şişirecekti. 

• .y. • 

Bir lostracrnın, aya~kabınızı boyama 

ğa başlar başlamaz hemen yanındaki ile 
konuşmağa girişmesi gibi, siz de evde 
hazrrlarup sokağa çıkmak üzereyken 
derhal bir misafir gelir. 

Eğer fazla nazikseniz, paltonuzu 
şapkanızı çıkarır, hiç bir şey yokmuş 

ve adeta kendisini dört gözle bekliyor
muş gibi sahte bir iştiyakla karşılar -
sınız .. 

- Ooooo ..• buyurun ef cndim. Buyu
run, sizi hangi rüzgar attı. 

Halbuki mübarek, daha üç gün evvel 
kapınıza damlamıştır. Çaldrğr çenenin 
akisleri ne kulağınızdan, ne de hayali
nizden silinmiştir. Ne yapacaksrnız. 

Başa gelen çekilir. Kendisini yeniden 
dinler ve uğurlayıncaya kadar her tür
lü cehennem azabına katlanrrsıruz. 

Gittiği zaman bir de saate bakarsı
nız ki, Sizin gitmek için ha.zırlandığız 

yerin zamanı geçmiştir. Kim bilir, bel· 
ki de pek iyi olmuştur. Çünkü siz de 
gideceğiniz yerde ihtimal bir başkası -
na ayni surette musallat olacaktınız. 
kurtuldular. 
Diğer bir misal düşünelim: Kafaca 

ve vücutça yorgunsunuz. Biraz şöyle 
zanıp kendinizi dinlemek isteyorsu -

nuz. Maziniz gözlinilzde ı.:anlandı. Ge
Jece~ gıanlerinize ait tatlı hayaller, ve
ya milsbet planlar kurabiliyorsunuz. Dü 

şünüş kabiliyetinize öyle bir ferahlık 
geldi ki, önümüzde öyle yollar açıldı ki 

her şeyi her şeyi görebiliyorsunuz. 
Yalnız bir şeyi göremiror, kestiremi -
yorsunuz. Gününüzün bu kıymetli sa
atinde kapınızın önünde bir misafir 
tehlikesinin belireceğini... Filhakika 
kaprnrz çalınıyor. Bir misafir t. Haydi 
şimdi alınız bu misafiri, koyunuz rafa.. 
Rafa koyabilirsiniz iyi... Atalannızdan 

kalma bir görenekle onu rafa değil, ba
şınıza koymanız lazımdır. Ve hiç te 
riya yapmadan söyliyelim ki bu misa-

fir, o saatte başinıza pek ağır geliyor. 
Ben bu yazıyı yazarken yalnız bir

takım isabetli nazariyeler ileri sür
mekle kalmayorum. Onun bunun fik -
rini de soruyorum. Şimdi şu dakikada 
bir arkadaşım yanrma geldi: " Ne ya
pıyorsun.. diye sordu. "Mi~fir tehli
lı:esinden bahsediyorum,, dedim. "A-

1 

Yazan: 

Hikmet M~ -
man yaz!,. dedi. Misafir afetinden •.:i
ğeri yannuş bir arkadaş olduğunu his
settim. Anlattı: 

- Şimdi çoluk çocukla birlikte evde 
oturuyor sohbet ediyorduk. Çat kapı 
çalındı. Bir misafir zuhur etti. Odalar
dan birinde soba yakıyoruz. Diğerleri 

soğuk. Kimsenin geleceğini ümit etme
diğimiz bir saat olduğu i~in herhangi 
bir hazırlığa lüzum görmemiştik. Hay
di efendim, biz boşalttrk srcak odayı, 
geçtik soğuk tarafa .... Misafiri "harimi 
itibarımıza,, alarak karımla birlikte 
başbaşa bıraktık. Ben de dışarıya fırla
dım... Gelen misafir de gözlüklü ihti
yar bir kadındır. Bundan iki hafta ka
dar önce - sizlere ömür • kayın valdem 
vefat etmişti. Ozamandanberi dokuz 
defadır geliyor ve her gelişinde: "Rah
metli şöyle ka'dındı, böyle kadındı,, di-

ye herkesin dertlerini tazelendirerek 
ortalığı bir matem havasına boğup gi 
diyor ... Böyle misafir .. 
Arkadaşımın diğer hislerini sizin 

tahminfnize bırakarak, doğrudan doğ
ruya sadede geliyorum: Misafir tehli-
keli bir şey değildir. Tehlikeli olmamak 
lazımgelir. Zira, insanları yalnızlıktan 
kurtardığı gibi, derecesine göre tenvi
re de yarar. Biribirimizle görüşmeğe 

daima ihtiyat.:ımız var. Fakat "daima,, 
derken, bunu "hergün, her saat, her 
dakika başımıza biri tebelleş olsun,, 
manasına almak istemeyoruz. İçtimai 
hayatımızda misafirliği bir usule tabi 
tutan bazı kayıtlar konulmuştur. Bir 
çok evlerimizde "misafir kabul günle
ri,, ihdas edilmiştir. 

Bunun bütün mahallelere teşmili la
zımdır. Uzak yakın komşu ve tamdık 
mUnasebetlerindeıı. kendini alamayan 
her aile ihtiyaç ve zaruretleri göze ala. 
ra haftada birer veya ikişer "misafir 

'k,abul günü,, ila~ etmelidir. 
4' :{o • 

"Misafir kabul günü,, ayırmak bir 
züppelik değildir. Züppelik sayılma

rnalrdır. Gerek misafir kabul edecek in
san, gerek misafir rolünü alacak kim. 
se- Ki bular münavebe ile bi11birinin 
mevkiine geçmektedirler - yek!diğerine 

~arşı müsamaha ile misafirliği b!r yola 
koymalıdır. 

Hulflsa birbirimize acımalıyız. Sev
diğimiz bir insanı bile, bize nefret edi
lecek bir şeytan haline getiren usul

süz, saygıstz misafirlikden sakına 
hm. Çünkü' misafirlik bazan gecelerce 
uzamak ve bu müddet içinde onun bu
nun yoksul kesesine zarar getirmek. 
gibi maddi neticeler de doğurabilir. 

Fakat insa:-ılar var ki, kapılarını es
ki konaklarda olduğu gibi iyi gönülle 
açmak imkanını bulurlar. O şekilde 

bile misafirlerin layikile izaz edilse 
dahi ~.:ap ettiği derecede manen tatmin 
edilmesi mümkün olamaz. imaret baş. 

ka, misafir ağırlanan yer b1şkadır de 
ğil mi? 

Diğcrtaraftan bazt kimseler de var 
ki misafiri kendi ailesi efradını bekli
yormuş gibi bekler. Onlara her zaman 
hakiki bir arkadaşlık zevki vermek ka
biliyeindcd;r. Kendisi deı gelecek her 
hangi zev1"e biltUn ağrrlığile klayanabL 
Jecek müstesna bir yaradılıştadır. 

Mesela sayın arkadaşım Mehmet Se
lim, şair Halid Fahri Ozansoydan bah
sederken, onun, yaz ve kış oturduğu 

Adadaki evinden - hele yaz mevsimin
de - hiçbir vakit misafir eksik olma;dı
ğınr, her misafirin daima sevgi ve sa. 
mimi bir mukavemetle karşılaştığını 

anlattıktan sonra şu fıkrayı söyledi: 
- Geçen kanunusanideydi. Kendi

sini Büyük.adadaki evinde ziyaret et.. 
miştim. Adanın bu ıssızlık devresin'de 
tam bir inzivanın zevki doyasıya tadı. 
labileceğini ileri sürerken, "fakat sizin 
için vaziyet, mevsim kış da olsa, her 

halde biraz başka türlü olsa gerek!,, 
dedim, "çünkü, evinizden misafir ek-
sik olmaz!,, Bu jşarctim üzerine 'ef 
saneler,, ve ''hayalet,,~ir inin başını 

dikle~tirmesile gözlüklerinin parlaması 
bir oldu ve sesini pctlde perde yüksel. 
terek, "misafir mi? Aman, ne söylü
yorsunuz; rica ederim., dedi '' o hal, 
hatır sormalar yaza mahsusmuş; daha 
açılc5ası, gelenlerin soğu, beni özlüyor 
değil de, §U canım Adaya can atryor 
lannış ! Havalar bozdu bozalı, bu g~ 
nü birlik değil de, !daha ziyade gece 
yatısı misafirlik adeti, hemen hemen 
toptan bozuldu l Tektük gelenleri i&
tisna edersek, şimdi kapırmzı salan 
yok!,, ve elini sallayarak, sözlerine 
şunları kattı: "Fakat, hele bir yaz geL 
sin de bakın ne yapacağım! Ben de 
kışın kapımı çalmayanlara yazın kapr 
mt açmayacağım!,, Lakin, böyle deme
sine rağmen, §air Halid Fahri Ozansoy 
g~çen yaz lda gene misafirden tıaş ala
mamış, kı§ın semtine uğramayanlara 

da kapısını ardına kadar açık tutarak 
hepsini, misafirperverlikle güler yüzle; 
karşılamış?! .. 

Böylesine bittabi diyecek yok .• 

- Kafa İşite meşgul oluyorum, di
yorsunuz muharrir nüsiniz? 

- Hayır, berberim. 

<.;iiH.teWı peşinden : 

Yeşil ay ile bir meyhaneci 
Bir meylıaneci Ycşilay kurumıt mcrlcezi1ıo mektup ile ntüraoaat et

miş: 

- Ben meyhaneciliği y<l§amal' için yapıyorum; Yc~'ilaya hiznwt et
mek isterim/ beni aza olarak aranıza alım::.,, 

Demi§. 
Kurum azası (oplamyor, mektup ökımuyo>", müzakere, mü::akerc ... 

Bir mcy1ıancci iç7ci aleyhinde sa 1..'aş yapaıı bir kuruma aza olabilir miY 
Uzun 1:onıışmalcırdan sonra bu mesele menfi olarak lıallediliyor. MmJ
hancciye: 

- iyi duygularınıza teşeklnlr ederiz. Ancak saızntwı~ Yeşilaya aza 
kaydcdilmenizc manidir.,, diye cevap ııcriliyor. 

Biz başka türlii dii..§ilniiyoruz: Brı J...YJrar pek ele dôfi1 u olmasa ycre7.-. 
Zira es1d hü1;emadmı birinin edebi kimden ö!iremlini:; Stwliııe 7wrşı 
edepsizden cevabını verdiği 9ibi Yc§ialy azasının da samimi ol.aral• 
kendisine hizmet etmek isteyen bir m61Jhancciden öğreneceği 7)irço7c fay
dalı §eyler olabilirdi. Belki bu sayede içkiye kar§'t daha nıiiessir müca
dele edilebilirdi. 

Yalnız burada bir nokta var ld o da Ycşilaya a.:a kaydedilme7~ istc
y01ı rrıeyhanecinin .samimi olmaması ilıtinuilidir. Kim bilir belki Ycsil· 
ayın faaliyeti mey1ı.anclerin kıinna kesat vc1'meğc başladığrnı göriüıcc 

nıey1ıanecilcr Yeşil.ay kurumıınu. dağıtmak için en 7•ısa yol olmak üze
re içlerinden birini azası ara.onna k.a7"U1tırmağa karar vermişlerdir. Bıı 
ihtimale göre YC§'ilaycıların Tc11rarı ihtiyat Trnidcsinc da1ıa ::iyade nııwa-
fı7" demektir. IIASAN. KUMQAYI 

1940 Deniz Harbi : j 

JAPONLAR 
a mış ardı 

Japon casuslarının 
lınz tahrip ellikleri 

Panama kana
hakkında ve1 

uydurma idi/ rilen haber 
Asamiral Millerin idaresi altındaki tayyarenin motörleri işlcmeğe b~ıa ' 

on altı kruvazör, büyük okyanusun kö dı. 

püklü sulannı yararak, canlı bir tırpan Amiralin, sabah gezintisinde bets • 
gibi ilerliyordu. b b 1 • -oq;• er u unan kumandan muavinı " 

Havay adalarından biri filo ile bera ı d 16 G · · · · oıı an : cmının ileri atılması sçırı 
bcr gelen altı tayyaretaşır geminin pro- altı dakika! dedi. ğüzcl değil rni? 
jektörleri bu çelik devlerin zırhlarını &O' Amiral Miller biraz sonra harbe 
parlatıyordu. ]efil kacak olduğu hep bir çeğit on altı 

Panay hadisesinden sağ 'kıalarak kur -aııı: vazör üzerinde gözlerini gezdirldi.. P 
tulan Asamiral Miller Japonlara karşı ı•O-

l 
ların hepsi, kendisinin bulunduğıı 

mücı:l:lcleden biran geri durmamış bir limpiya,, tipinde gayet güıel bire1 
adamdı. Gerek Vaşingtonda, gerek as harp gemisi idi. 
kcri ateşe olarak bulunduğu Londrada biJ1 
bu gaye ile çalışmış, İngiliz amiralliği- Bununla beraber Japonların onat 
nin en manalı adamlan ile temasta bu·• lilf. "Mogami,,lerinden her biri, bir aııôJ.,, 

152 şerlik on beş menni atabilecek k' 
lunmuştu. . . .. c: 
Ş. d' J ı k b'" "k bılıyette idiler, bu mermiler ürer uÇ 
ım ı, apon ara arşı uyu • " it!' 

darbe hazırlanmış bulunuyordu. • beş t~p ağzından ç~kacaktır. F (JJ 
Panama kanalında bir süikast yapıldığı\ Amerıkahların hep bırdcn atac~ 
hakkı~:fa çıkarılan yanı~ haber Japon~ f iki yüzerlik .o~ iki mermisi kar§ISl;·~ 
ları sevindirmişti. Şimdi, onlar Ameri· , b~n:~rın tesırı pek az kalrr~ı. B. ~ bil' 
kalıların elinde yalnız, eski büyük ok-, yuz ukler Almanların 280 liklennı. S 

yanus filosu, yani çok yavaş giden! f g~çe~ek ka~.iliyette idi ve sü1:tlc11 ; 11 
zırhlılar bulunduğunu zanneıiyorlar .i\ ~mıldı. Bu surat de, §Clrklı düşına 
dı. Halbu~i Amerikanın Atlas okyanus~ ~fersah fersah ge~iyordu. 
filosu olan üç yüz binlikler birdenbi:e ı Ja~nla~ı~ .en fazla güvendiği .~ 
enselerine inecek, Sir Davit .Hantcnn ~ol~ bir ~ışılık mahut ~t:l~t ·~ 
üç buldoğuyla beraber Sıngapurla t ge~ncc, birer Japon fedaismın'biflj, 
Hang Kong arasında toplanacaktır. l t bu torpil tahtelbahirleri de.Sam'~~ 
Amerikanın gizli teşkilatı bütün.Pa-ı nın yeni gemileriride totP,ille~e ~~ 

namada Tokyo (1) S.rdokasının üç bin. ! aldığı tertibatı kruvazörlere gelip sr· 
casusunu darmadağın etmişti. Casuslar' tıklan zaman öğreneceklerdi. 
la beraber, şefleri ~rmay albayı Hiro- ; ı.ı .(Arkası v~ 
ta da yok edilmişti. Hirota kanalın ha~' it. -\' ...... ~,~ .. , •"1 .. 

vadan, k~radan ve denizden m~dafc:a: 1Sigasi icmal 
kumandanı olan general Mak Allıstenn ıır--;_ _____ _ 
yanma ahçı olarak sokulmu tu.. 8. . M k 

Bu casusların eliyle, az kalsm bütün ı 1 r 0 S . 0~8 
Panama kanalr, bir iki saat içinde imh/

1 telgraf I 
edilecek ve kanalı tekrar B~ için 
en aşağr on· ay lazım gelecek bu mlid· lı) 

• Birknç giln evvel Fransızca. 
det zarfında da, 1938 de tezgahlara ko.~ 1 Tan) gnzctcsinde Mosko.-adan "'f· 
nup inşa edilmiş olan elli binlik yeni ~ 
zırhlılar büyük okyanusa geçirilemiye t kilmiş bir telgraf vardı. Bu tcl6r rfı 

tı:ı. Sovyet Rusyanın hudutları içtl ..ı 
cekti.. \ili' 

sindeki her dc\'lete ait konsoıos Jil-
Kruvnzörler lkar§ı kar§ıyn.. bire indirmelt kararından baJıSC" 

Japonların Çine taarruzundanberi dik aıı· ten sonra şöyle deniliyor • ," 
Asyada qüyük bir faaliyetle sa,lışan Va ...ı..av ~ - Sovyct gazetelerinin ncşr>r",. 
şington gizli teşkilatının ve entellicensı .. ttıfl" 

1 d ğ ld 
.• , nn gorc, geçen sene Gürcis ""' 

servisinin aldıkları haber er e e er un, pi 

d 
ı\zcrbnycnndn, Ernıcnistnndtıı et. 

den evvelkiler gibi oğru çıkarsa çar Jıazyndn, .ı\cal'lstanda. bu meırıte~ .Al 

pışma (2) Guam açıklarında olacaktı. J>'. ,. Jcrl Sovyct nusyadan ayırnııı ' ıJJ' 
hir ccncl>i dc,·lctin Mmnycsi ıılt ı:t• 
1>.oyrnnk maksndmn matuf sııil'ıatlfl 
ler kcşfcdilmi';'tir. nu meınlc1'c ııl' 
l'in ·rnziyctlcri zihinlerde öyle ,~ 
.,Upho uynmlırıyor ki bnhso Jl1C tı51 
olnn ccnchl clevletin Türkiye olıt1 ~ 
ihtimali '\'Rı-dır. Durıılnrda çı!ıı• 
gazeteler ile Türkistan, Jur~.rıil-

Amerikalıların karşılaşacakları ümit 
ettikleri Japon gemileri, bilhassa, ami
ral Kamamuranın idaresindeki altı 
Mogani zırhlısı idi. Amiral Kamamu
ra 1937 denberi, beyaz ırka karşı tu • 
tulan siyasetin en ateşli taraftarların
dan biri idi. 

- Kumandan Forbesin raporu .. : t ı · 'h t bnll • JlliP' gnzc c crı, nı aye a sı *~f 

Amiral Miller, atlet vücutlu gen~ rnım vcyn Türk .. Mogol olnn 
61(e• 

yüzbaşının selamına mukabele etti ve • Sovyct cumhuriyetlcrin<lcki gııı~ıP 
uzattığı lı:,ağıdı aldr. Şunları okudu: Jcr c<'nebi pnra<.-ı ile Turnıı JJlf cll-

'' Altı Japon ke§if gemisi ile altı hareketi propagandası yapnı~ıı ;or 
bombardıman torpidosu gördük. Bizi • tcmıı.yll tnhrikçilcrden babscd

1 

farkedcr etmez Maryan ndalanna \doğ- Jar. 11 1'"' 
ru kaçtılar ve derhal telsiz yağdırma· (Haber) arkadaşımız bir ~o~şı1 
ğn ba§ladılar.n "a telgrafı icinde geçen bu sııt.ır rlL'"' 

Amiral: naklettikten sonra bu türlU Jıııb~şf' 
- Mükemmel! dedi ve "Olimpiya ,, rin Moskova menşeli olmasına. tU!' 

nın arka güvertesinden çıkarken emir- ret ediyor, Rus dostlarımızın b~ ~ 
lerini verdi: 1ü neşriyata karşı daha JıaSS11 

rd0' 
"Çattanuga,, daki tayyarelere işaret rünmelerl ıuzumuna işaret edf)O J\ş!' 

verin, derhal kalksınlar Forbeslc ra • Aynı zamanda Sovyet Russıı~·tı. bl~~ 
btta temin etsinler.. şı dostluk hislerimiz bertnrs.f• ~ 

Tayyareler havalandı ı . ! yakın olnn dost memlekctıerdl~şrel 
t kiycnln samimi sulhculuktlln: ııeıc' 

Kurşuni renkteki uzun kruvazörün t harici siyaseti hakkında. şUP ıc"1'' 
aldığı telsiz daha bitmeden, geminin {uyandıracak neşriyata JllkaYlt 
200 mctrelf~ uçma sahasından ilk uç mayız diyordu. ac~· 

" . . . Hakikaten '(Lö Tan)' gazeteS~ tı"' 
(1) - Japonlann lngılız entelıcena ! • Moskova telgrafını gördUğillll ç~ 

servisine,, benzer casus te~kilab. man bizim de hatır~mızdnO ~ P~ 
A1manlımndı, 1918 denben bu adaya, 1 ~şey bu sual oldu: A.caba sod' 11ııfY 

(2) Guam Büyük okyanusta, Mar • kQmcti TUrk .. Rus dostluğuntl ıJ ıııl 
yan taknn adalanndan !biridir. Eskiden cc karşı şüphede bırakacak 01

' fDt' 
Almanlanndu 1918 denbcri bu adaya, türlil haberleri nnsıl teJAkkl ed: tV' 
Milletler Ccmiy~tinin '\'erdiği himaye Eğer Sovyet Rusyııda. ccııeb il ~CJ 
hakkı ile Japonlar yerleşmi!lcr ve bu· 1 rlkO.tı "arsa bunun bin bit tnrl 1de~ 
rnsım ik:nci bir Cebelittank haline koy ! bebi olabilir. Fakat bu sebCP!: olP" 
vıu§lnrdır hiçbirisinin TUrkiye ilo alCıktı 

p 
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Şehir haberleri 
~iYE iŞLERi 
Slr1t r ~ ecı meydanı açdacak 

afia bak l 
ası:ı:ıa an ığı Sirkeci meydanını 
tcJcu%:° karar vermiştir. l.Ieydanın ne 
l>rost t aç~lacağıru şehir mütehassısı 

lıt" csbıt edecektir. 
Utchas • .• 

~la sıs şımdılık bazı esaslar hl 
l3 lllı§trr. 
u esasa .. 1'ylcak gore Florya sahilinden lnş 

tllıirıö .?1a:ı sahil yolu Sarayburnu ve 
'~r. ~n~en geçerek Eyübe uzana 
~ti taJc ~fıa bakanlığı projeyi kabul et 
fiiııu dırde binaların istimlak işi gö 

Ctektir, 

1 Valide hanı 
'tanb 1 tııı Otu u da mevcut bazı eski hanla-

Ol:ıp oı~rrıa bakımından sıhhate uygun 
P:lınaltta adıklan hakkında tetkikat ya. 
ll Ydı. 

Vaı~:anlardan Eminönü kazasındaki 
Ctııl'ılıa al\ın;ia ilk tetkikler bitmiş ve 
~~~tıl Ya elverişli olmırdığı görülerek 
'laıdrnasrna karar verilmi§tir . 

llıaıiıtti c hanı l 90-200 yılhkı bir tarihe 
tllıtllcdr. 200 kadar odası vardır. Bu 
hQ1 fa~n olarak Yeşildirek tarafında 
Oldug· rikalann da bacalarının kısa 
L \l o" • "qla borulerek haklarında tetkikata 

llrrııştır 
~iiıtc ·ı·. 

l'l 1 otomobiller yolda benzin 

~aı alamayacak 
~OJc,, 1 

taksi otomobillerinin içlerinde 
" O)d v 

~be .ugu halde dura~ depolar 
h~ b' nıın aldıkları görülmektedir. Bu 
ltdiy~r ~ok şikayetlere yol açmıştır. Be 
;'tınan U~dan sonra içinde müşterisi 

' bır otomobilin benzin almasrnı 
tc~la Ctrrüştir. Alan şoförler şiddetle 

ndırııaı.::aktır. 

~Ot -o-

~ ~ .. ,, 
8'eserken parmagmı 

' kopardı 
?\slda Şahinkaya caddesinde 80 
•trkc:ı a oturan Arif, Koruda çalı ke 
' .. ~itayı son eline indirerek üç 
li~~ı koparmt}tır. 

~lf lfOROA YANGIN - Dün ak 
ı:~c1 ~hor caddesinde B. SüTeyyanın 
~ııı lllunlduğu 124 numaralı evden 

"'ı:ı:ıa1 Çıkrnıştır. İtfaiyenin b:.itün uğ 
~c arına. rağmen ant.:ak üst kat ta 
ltir ~ }'atı<lıktan sonra • sön dürüle bil . ıa 
~ Pılan araştırmaya nazarar: yan 

\.'llaııı'°ba kurumlarından ileri geldiği 
tıct "rtlaktadır 
t 1 ANc · 
tol\ 

0 
iN DAHA - Diin sabah sa 

~:ıı Ur tuzda Büyük Parmakkapıda on 
C\>in adya sigortalı Markonun dört kat 

crı 
t Yiı\g Yangın çıkmıştır. 

lllıtıUşt~~ Çok hasar yapmadan söndü 
" ı.ır. l"olia 
.. ut\ ~~iyet tahkik edilmektedir. 

~~tİtl ;~rn saat 19 öa Fatihte H üsa 
2ııullıa ahaııesinde Ferah sokağında 
~ tah · d ı. fazı . evın bacasından yangın c;ık 
tıı •ond~' ılerJemesine meydan verilme ~ 
~l\~'I' UrUtrnUştür. 
~~ Ot ASINI ÇALARKEN - Bey 

'tt· İıl<irıu~~n Süleyman kızı Remziye 
~ l-vtuta.t cı: geçerken sabıkalı yanke 
ft ta&ını 0 &lu Şaban, elinden para 
1hd1 U Çalrnalc istemi§, fa!<at kadının 

, bö'1C zerine yakayı ele veı miştir. 
t~~~oı ,_;~u ~O - Y eBeğirmeninde 
\e: l\braıı desınde 114 numarada otu 

11 
ilıUra arn kızı Kadon Bebe poli ı. 
~ ta.at d "<atad e erek, ayni caddede 103 

h- a oturan Bahar kızı Semye 
~~ . 
~~ . Olnıas ________ _ 

l'ıa 4~ı:ı ll r asla hatıra gelemez. 
11.t~ ~llldtğ~: Zimamdarlarının hatırı
~~,~ llderız 1 

de zannetrucylz: fakat 
~ı. ili h ki Sovyet efkArıumumL 
"~it azırıa 

~iş btr kı Yan matbuatın da en 
t1 oıllıa.ıı smındn bile hatıra geL 
Qo" ın. 

<l~ l'ctıer· 
<lı:ı~a.ıııaştn 1 Yıkmak gayesi üzerin-
\t~rlldatı ~ş ve anlaştıktan başka 
1(:1' (, l'alt oğruya harekete geçmiş 
~ 110 nıu1n devletler vardır. Sovye~ 
h(! "lctıQti cadelo Yaziyellnde olan o 
1 ~(l <l llnut ı(! Uş... nrn'k Tilrklyedcn şüp 

teıı "•ek h i 
(l . t oıu ang akıl ve mantık 

htı "'l 'l' na bi 11 r? 
1 C1tı·d an) ın M 
~l l~ı b oskovadan aldığını 

" lllq u teJg f .,~ (;t lltııı ta ra sadece donso. 
ı~~ e~l ta.h hdidi haberini veriyor 
lllı~ ~llz(!te tntn ,.e nıUtalclnr Fran. 

'ıı 11 .l 1111t d ntn llAYelerl mi oluyor? 
-ı1tt 0StJuğ ' 

llıtıuz umu:r. hesabına a-
llokta budur. 

A. 

~------· 
kocası Kemal ve komşulan H urşit tara 
fından dövüldüğünü iddia etmiştir. Suç 
lular yakalanarak tahkikata başlanmış 
tır. 

KOCASINA KIZDICI İÇİN - Gedik 
paşada sebzeci Rifatın dargın olduğu 
karısı Saime dün ko;asınm dükkanına 

giderek bir sandık elmasına gaz dök 
mü~tür. 

Suçlu yakalanarak tahkikata başlan 
mıştır. 

Hisar facıasınrn kurban
ları için 

Yeni kurulan yüksek deniz ticaret 
mektebi mezunları cemiyetinde yarın 
fevkalade bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantı Hisar faciasının Karadenizin 

kara <lalgalanna gömdüğü deniz erle
leri için bir ihtifal mahiyetinde ola
caktır. Memleketimizde !deniz kurban -
lan için böyle bir toplantı ilk defa ya
pılmaktadır. Bu suretle deniz ticaret 
mektebi mezunlan cemiyetinin 'k.uru
luşunun güzel neticelerinden biri de 
tahakkuk etm:ş olmaktadır. 

Toplantıda Hisar faciası kurbanla-
rının ailelerine bütün deniz mensupla
rının müştereken yardım §Ckli de tes -
bit olunacaktır. 

--o-
MUTEFERRIK 

Şirket hayrlyenin yeni 
vapurları 

Şirketihayriyenin kendi tezgahların 
da yaptırmakta olduğu 76 numaralr va 
pur haziranda seferlere çıkacaktır 

Şirket araba vapuru adedini de çoğalt 
mağa karar vermiştir Yeni bir araba va 
purunun inşasına Nisandan itibaren baş 
!anacaktır 

Yeni araba vapurları Beykozla Yeni 
köy arasında sefer yapacaktır 

Elazığ'da göç
men işleri 

Göçmenlerin yerleş
dlrılmesl için 35 gün 

tahsis edildi 
Dördüncü umumi müfettişlik mın

takası içinde bulunan vilayet ve bun -
!ara bağh kaza merkezleriyle köyleri
ne yerleştirilecek göçmenlerin iskan 
işleri esaslı bir programın tatbiki su -
retiyle devam etmektedir . 

Umumi müfettişlikçe gösterilen lü
zum üzerine beş postadan mürekkep 
bir heyet yaz ortalarından beri çalış
maktadır. 

Bir program üzerine çalışan bu he
yet 3 - 5 ay gibi kısa bir faaliyet müd
tdeti içinde 4000 parseli geçen üç kö -
yün kadastro işlerini tamamlamıştır. 

Göçmenlerin yerleştirilmiş ve yer -
leştirileceği köylerin sayısının 35 ka
dar olduğu tesbit edilmiştir. Bunlar 
birinıti. ikinci, üçüncü derecelerde ol
mak üzere tasnife tabi tutulmuştur ve 
kadastroları tamamlanarak hazneye 
aid olmak üzere kayıdlandırılmışlardır. 

Parselasyonu biten arazi getirilecek 
göçmenlerle :Oaha fazla toprağa ihti
yacı bulunanlara dağıtılmak i.zere is -
kan müdürlüğü emrine verilecektir. 
Bu suretle kendilerine toprak verilen 
göçmenlerin eraziye hakiki miktar ve 
şekilleriyle tasarruf edebilmeleri im

kanı temin edilmiş bulunacaktır . 
Şimdiye kadar yapılan işleri inceli

yerek hasıl olacak kanaatlerle onu
müzdeki yaz mevsimi içinde heyetle
rin çalışmalarının daha verimli ve sü
ratli olması, tetkiklerde bulunmak ü -
zere Elaziğa gitmiş bulunan ka'::lastro 
fen müfettişi Ahmet Salih Korur tet
kiklerini tamamlıyarak c!önmüş ve 
hazırladığı raporları umum müdürlü -
ğe vermiştir. Haber alhğımıza .göre 
önümüzdeki yaz çalışması programı -
nın başında Hazar gölü civarındaki e -
razının kadastrosu gelmektedir. Bu 
gölün civarındaki erazide muntazam 
bir plana. !dayanarak yaptırılacak ye -
ni göçmen evlerile modern bir köy ku· 
rulacaktır. 

Kadastro umum müdürlüğü yaz ça -
Iışması için gereken tedbirleri şimdi-

1 tır • 
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Hava hücumuna karşı 
Büyük şehirleri muhafaza 

tedbirlere başvuruluyor 

• • 
ıçın muhtelif 

lngiltere balonlu alaylar terfih etti 
Bir harp vukuunda büyük. şehirlerin 

tayyare hücumlarına karşı nasıl te!d. 
b:r alıp korunacakları bütün hükumet. 
!eri düşündürüyor. 

Nevyork gibi, 50, 
binaları bulunan bir 
mak. Bombardıman 
zor bir iş dc;ğilciir. 

l 00 katlı yüktek 
şehri yakıp yık

tayyareleri için 

Londra şehri gibi sekiz on milyon 
insanın barındığı büyiıK; beldelerdeki 
medeni zenginlikler, tayyarelerden 

atılacak yangın bombolan, zehirli 
gazlar ve biner kilo ağırlığın'da öldürü
cü bombalarla bir gün içinde harabe 
haline getirilebilir. 

Bunun içindir ki İngilizler Londrayı 
tayyare hücumlarından korumak husu
sunda türlü türlü tedbirlere baş vuru
yorlar. Şimdiye kadar baş vurdukları 

birkaç. tedbirden sonra, Fransızların 

Parisi korumak maksadile tatbikini dü. 
şündüklcri en son bir plana da, ehem. 
miyet vermeğe başlamışlardır. 

Bu plana göreı balonlu dok,uz yeni 
alay teşkil edilmektedir. Bu alayların 

herbiri beş yüz mevcutlu olacaktır 

38-50 yaş arasrndaki erkeklerden bir 

kısmı bu alaylara daimi aza. diğer bir 
kısmı ise gönüllü olarak girecekler. 
dir. 

Balonlu alayların teşkilinden mak. 
sat. yalnız Londrayı değil, İngiltere 

içinde büyük şehirlerin hepsini tayya
re hücumlarından koruma~tır. Şimdi. 
lik dokuzalay ile başlanan bu tecrübe 
muvaffakiyetli neticeler verecek olur
sa, diğer büyük şehirlerde de bu türlü 
alaylar vücuda getirilecektir. 

İngilizler hafif fakat çok sağlam, 

Kral Zogo'nun 
nişanlısı 

Paristen gelen ha
berlere göre ihtida

yı kabul ediyor 

Kral Zogo ile yakında ni;anlanacağı 
Tiranada resmen teyit edilen genç Ma
car kontesi Jeraldin Apponyi'nin miis
lüman olmağa razı olmazsa k,ralla ev
lcnmiyeceğini Faris gazeteleri yazmak 
tadır. Kral Zogo, geçen sene de eski 
Macar başvekillerinden Kont Bctlenin 
yeğeni kontes Henna Mikez ile evle • 
etmeyince izdivaçtan vazgeçmişti. Ar
navut kanunlarına göre kraliçenin müs 
lüman olması lazımdır ve kral Ahmet 
Zogo da müslüman:hr. 

Müsta~bel nişanlısı kontes Apponyi 
ise katoliktir. Genç kızın ihtidayı ka -
bul etmiş olduğu sanılıyor. 

Kral Zogo kırk, nişanlısı yirmi iki 
ya larındadır. 

bir halat imaline muvaffak olmuşlar
dır. Balonlar havaya kaldırıldıktan son 
ra eskisi gibi. yere, ~alın tellerle bağ
lanmayıp, bu yeni bulunan halatlarla 
bağlanacaktır. 

Bu suretle 8 bin metre yüksekliğe 

çıkan balonlu alaylar düşman bombar. 
dıman tayyarelerini şehrin haricinde 

bir ağ örgüsü gibi önleyecekler ve 
şehre girmelerine mani olacaklardır. 

.Balonlar havada o şekilde taksim edile 
· cektir ki. tayyareler ne balonların üze

rinden g~ebilecek; ne de balonların 
altın;lan uçarak şehri mitralyöz ateşine 

tutabiJeı.;ektir Balonlardan aşağı doğru 
'Uzatılan ve yere mıhlı halatlar öy 
le bir ağ teşkil edecektir ki, tayyareler 
bu ağın içine bir örümcek gibi sıkışıp 
'.kalacak ve balonların içindeki mitral. 
yüzlü askerlerin ateşi ile düşürülecek
tir. 

Balonlu alaylar icap eden yere gayet 
süratle naklolunabileceklerdir. 

Her 'balonun içinde mürettebatmdım 
baş~a gaz ldoldurmağa mahsus bir ma
kine de bulunacaktır. Şc!hrin en dar 
ve küçük sokaklarından bile bu balon
ları havalandırmak mümkün olacaktır. 

Balonları idare edecek askerlerin çe. 
vik ve birer tayyareci kadar ze~ olma
larına ibilha~sa ehemmiyet verilmekte
dir. Lonfüayı müdafaa planı mucibin. 
ce balonları §ehrin muhtelif semtlerine 
taksim ederek uçurmak icap ettiği tak· 

dirde., balon ve mürettebatr taşunağa 
mahsus kamyonlar derhal muhtelif is
tikam'!tlere tahrik edilecek ve kamyon 

Jar süratle yollarına devam ederken, 
balon mürettebatı gaz makinesi ile 
balonun içine gaz dolduracaktır Bu 
suretle muayyen yere varıncaya kadar 
balon uçurulmağa hazır bir vaziyete 
getirilecek ve kamyon durduğu dakika, 
balon hemen uçmuş olacaktır: 

'·Birkaç tane dayak 
nıektebi açalını,, 

Mekteplerde eski usul ı.;ezalann tat ı 
bikine taraftar gibi görünen bir ecre 
yan açıldı Bu münasebetle eski usul 
cezalara aleyhtar bulunanlar da, daha 
şid~etle harekete geçtiler, ates püskü • 

rüyorlar. 
Eski usul cezalar "Tevbih,, "izin -

siz .. den başlayarak dayağa kadar va
rıyor. Gazetelerde bu mevzuun sık 

sık münakaşa edildiğini gören latifeci 
bir kariimiz bize şöyle bir mektup gön 

dermiş: 

"Dayak meselesi hakkında amelı bir 
tedbir ikeıfcttim. Türkiycnin bir kaç 
vilayetinde dayaklı mektep usulünün 
ihdası ile1 bu hususta ısrarda !bulunan 
)arın maaaile o vilayetlerde yerleıtiril
mesi,icabında kendilerinin de ıbu nimet 
ten istifadelcrinin .temin edilmesi ... 

Bu ı:urctlc gürültü de ıkesilmiş ola -
c::ıktır • ., 

Diy:.ır. 

Şakctcı k,ariimiz: "gürültü kesilmiş 

olacaktır,. derken, hiç şüphesiz. dayak 
meselesinin münakaşa cldildiği gazete
lerden gürültünün kesileceğini kastedi 
yor. Yoksa, dayaklı mektep kurulması 
nı tasavvur ettiği vilayetlerde çığlıklar 
gökleri tutacaktır.!.. 

Ama kimbilir, modem ilim, belki 
bu tarz cezalandırmanın da yeni bir 
yolunu bulur. İhtimal elle dövme~ ve
ya ayakla tekmelcmekı kulak ve saç 
çekmek gibi iptidai dövme şekilleri or 
tadan kalkar ıda, bunlar makine ile tat 
bik edilir. 

Yeni "dayaklı mek,tepler,, in modern 
ceza odalarında. mesela bir düğmeye 

basıldığı zaman. talebenin, icabeden 
yerlerine hi~ zahmet çekmeden bir 
veya bir kaç sopa vurmak mümkün 
olabilir, bu oda, tdışanya ses sızdırma • 
yan tertibatı haiz bulunur. 

Dayaktan sonra acıların hafifletil • 
mesi için duşlar alınabilir. 

Talebenin kendi kendine uğunması
na mahsus daireler bulunur. Kulak çek 
mek için kulak kıskaçları ve saçtan kal 
dmnağa yarayacak otomatik c.işli çen
geller hazırlanmıştır. 

Ancak bu tarz mekteplere girecek ta 

lcbenin. yaramaz olmasından ziyade, 
diğer mekteplere girecek talebeye nis
betle biraz daha sıhhatli, dayanıklı ve 
gürbüz olması lazımdır, 

Ee dünya bu, cezalar modem şekilde 
tatbik edilse dahi, yine ceza değil mi
dir? Yani, bu mekteplere girecek tale 
be, o yaraıdıhşta olmalr ki, arabalarla 
sopa yeldiği halde sersemleşmeyil>' yine 
derslerini takip edece~ ibir kafa kala
bilmelidir kendinde .• 

Artık bu seşit mekteplerde çocu~la
rınr okutan ailelerin gururuna: değme· 
yin ! Birbirleri arasında şöyle konuş -
tuklarını işitebilirsiniz: 

- Aman efen!dim. Benim oğlum bir 
dayak yemiş, bir dayak yemiş, eşşe'k; 

sudan gelinceye kadar .. 

Hem, üzerinde bir küçük izi bile 
yok. Ah, zemane !dayakları! 

- Aman bayan, seninki de laf mı? 
Benim oğlumun. kolunu çıkarmışlar da 
yine yerine takmışlar .. , Saçtan tersine 
bitmeğe başladr. Fakat ze'k,ası bir açıl 
dı maşallah ... Bir feralilık geldi kendi
ne ... Derslerini bülbül gibi okuyabili • 

yor. 

Bir başkası söz katılarak: 

- Benimkinin dayaktan gördüğü 

fayda o kadar fazla ki, babası her sa· 
balı mektebe götürünce ceza ddasına 
sokuyor. Onu bir boy dövdürüyor. On
dan sonra dershaneye göndertiyor. 

Bir diğeri: 

- Benimki dayak yiyerek ders çalı· 
şıyor, bir küçük dayak makinesi de e
ve aldık. Böylece beyni harekete geli 
yormuş: "Anne, kliyor. Her sopa değ 
dikçe beynimden elektrik çil~ar gibi 
oluyor. Onların ışığr önündeki kitabın 
ta içine vuruyor sanki... Dersimi ko • 

!ayca anlayabiliyorum. 

Ve bu mektepler öyle bir yer ola -
<:aktır ki, çocukluğuna hasret çeken ba 
zı çocu'lç babalan istedikleri zaman zi
yaret edip, litifeci kariimizin dediği 

gibi kendileri ldahi ''o nimetten,, isti· 
f ad·e elde bileceklerdir. 

HiKMET MUNIR 
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Erzurum 
•• s 

kış sporu 
aları 

Çok muvaf f akıgetli neticeler alındı 
Her Cumartesi spor günü I 

Erzurum 30 (A.A.} - Kış mevsL 1 
mine gfrclfdenberi Erzurumdn her 
hafta yapılın.akta olan spor sUnlerl
nin en müstesnnsı diln bUyUk bir he
yecanın yapıldı ve dUnkU spor hare. 
ketlcrine 200 sporcu iştirak etti. 
Erıurumda yapılan kış sporları 

tcnev..-u itibarile Türklyede ilk defa 
yapılmıştır dencbfJir. Erzurumdan 
daha evvel kış sporları yapan bölge
lere nazaran Erzurum gösterdiği 

muvaffnkiyet bllyUk tnkdirlerle kar. 
şılanmıştır. 

Halkın kış sporlarına gösterdiği 

rağbet. fe,·kalAdedir. On beı, bin kL 
şi soğuk sıfırın altında yirmiye ya. 
kın olmasına rağmen sokaklara dö
kUlmUştür. 

Müsabakalara saat 14,30 da vali 
ve bölge başkanı Haşim lşcnnın hL 
mayest altmda büyük bir resmi ge
çitle başlandı. Önde bando, gidiyor
du. Merasim yeri olan Cumhuriyet 
caddcshfnde ordu müfettişi Orgene. 
ral KAzrm Orbay, Korgeneral Mu
zaffer Ergüder, general Zihni Toy
demir blrcok mümtaz zevnt ve bir 
cok bayanlar yeralmışlardı. 

Evvela. kayakla mukavemet yarı.. 
şma. başlandı. Bu yarışa. üç klüple 
mektepler iştirak etmişlerdir. Yer
ler buz olduğu için müsabakaya gi
renler S'iiclüklerle karşılaşıyorlardı. 

Birincll1ğ1 Erzurumgücü sporcuları, 
kazandılar. 

1500 metrelik kar koşusuna 25 
gene iştirak etti. Blrlncuttı Jlse1iler 
aldı. Bundan başka kUc;ükler arasın 
da paten ,.e yer kızağı müsabakaları 
yaprldı. 

Son ve en heyecanlı müsabaka. at. 
lılar tarafından çekilen knyak müsa 
bnkaları oldu. Buna be" kişi iştirak 
etti. Keticede Dağ klUbü. blrlnclllti 
kazandı. 

TUrkiyede ilk defa yapılan bumll
sabalrn, sporu seven Erzurumlular 
tarafından heyecanla takip edildi. 
Blrlncllere belediye salonunda. Or. 
general Ktızım Orbay hediyelerini 
verdi. Vali Haşim İşcan da kayak
çılığın ve sporun ehemmiyeti hak. 
kında gençlerle hublhalde bulun
du. 

Bundan sonra Orgeneral KAzım 

Orbay, kısa bir nutukla kayakc;ıh. 
ğın faydalarını anlattı. 06rdilğU in
tizam ve alAkadan dolayı sevincini 
bildirdi. Kış sporlarının Erzurumda 
gördDğil rağbet tahminin çok fevkln 
de ve çok Umlt '\"erici bir safhada. 
drr. 

Spor bölgesinin spor günü olarak 
yapacağı cumartesi gUnlertnt ha.Ik 
sabırsızlıkla beklemektedir. 

e Ja onya
d 

Londra, 30 (A. A.) - İngiltere, A
merika ve Fransa arasında Japonya
nın otuz beş bin tondan yüksek harp 

milerl inşası tasavvurunda bulun
dtığu. nıtihakkaK surette anlaşıldığı 
takdirde 1936 tarihli Londra deniz 
muahedesinin sahabet maddesinin 
tatbiki için müzakereler cereyan et -
mektedir. 

Bu haberi veren "Sandey Tayms,, 
gazetesi ilave ediyor: 

Tokyoda1...i lngiliz sefirinin tc§eb -
bilslcri iizcrine Japonya 1ıükUmctin -
acn Jcıponyamn. 35 bin tondan <kı'h,a . 

at almadı 
yülc:Jek hacimde zırhlılar in~a etmiyc
ccfji h.alcknu/(t. tcnıiJtat almak lu.ıbil o1-
ma.mı§tır. 

Tokyo, 30 (A.A.) - ''Asabi,. gaze
tesi, Amerikanın bahri ihtiyacatmdan 
istihza ile bahsetmektedir. 

Diyor ki: 
''Amerika, şüphe ve korkunun te

siri altında korkunç bir hayalet vü
cuda getirmek üzeredir. ,, 

Gu.ete, icabeden tedbirleri alması 
için JaPQ.n hükumetini sıkı§brmakta
dır. 

ehir p anında Ru
me i yakası 

Boğaz.içinin yeni §chir planında n-) 
facağı vaziyet etrafında tetkikler ya
pılmaktadır. Şehir mütehassısı Prüst, 
Boğazın Rumeli kısmının Beyoğlu ci
heti ile alakalı olan taraflarına Bey
oğlu planını yaparken büyük bir iti-
na sarf etmiı;tir. . 

Bu plana göre Cihangirden Fındık
lıya ve diğer taraflardan Boğaz sahil
lerine inecek geniş caddeler buluna
caktır. 

Bugün mevcut sahil yollan çok dar 
ve halk ile beraber nakil vasıtalarının 
geçmesine de müsait değildir. Yeni 
planda boğaz sahillerindeki iç ve dış ] 
yolların genişliğine bilhassa dikkate-

dilmektedir. 
Sahiller genişlerken yeniden Ru

meli Hi~anna giden güyük caddenin 
üzerindeki mezarlık da dikkate alına
caktır. Yalnız mezarlığın nasıl bir 
vaziyete ifrağ edileceği de kat'f olarak 
belli değildir. 

Mezarlık meselesi mevzubahs olur
ken boğaz sahillerindeki tarihi ~er
ler de tesbit edilmektedir. 

Diğer taraftan bütün sahil yolları 
ağaçlanacaktır. Ağa~lardan başka da
ha geniş kısımlara çiçek bah~eleri i-
18.vc edilecektir. Ayni ağaçlama ve çi
çekleme usulü Anadolu yakasında da 
tatbik olunacaktır. 

Nafıa Vekilinin beyanatı 
(Vstyam ı inci sayıfcıd.a) 

künu 3.5 milyon Türk lirasıdır. Şir

ket murahhaslarını bu mesele ctraf ın
da görüşmeğe devam etmek ilzere da
vet edeceğiz. 

Şirketin Satın Alınması 
"Elektrik şirketinin satın ahnması 

etrafında şirket murahhasları ile 
yapmı§ olduğumuz uzun görüşmeler 

bizim için müsbet ve ehemmiyetli ne
ticeler vermiştir. Şirket 1926 mukave 
lesinin kaldırılmasını esas itibariyle 
kabul etmiş vaziyettedir. Bundan çok 
mühim üç netice çıkmaktadır. Birin
ci netice şudur: tık mukavelede imti
yaz müddeti 1960 olarak tesDit edil
miş iken 1926 mukavelesi ile imtiyaz 
rnürJ.deti otuz sene daha uzatılmak su. 
retiyle 1090 a cıkanlmıstı. Yeni ko -
nuşmalarımızda bu otuz senelik iınti-

yaz mukavelesi rcfedilmiş ve tekrar 
1960 senesi imtiyazın hitam müddeti 
olarak kabul edilmiştir. 

"İkinci :oP.ticc de çok mühimdir. Es-
.:a vdcdc hükumetin şirketi sa

tın almak hakkı 1940 senesinde ba§
larken 926 munzam mukavelesi ile bu 
müddete yirmi sene ilave edilmiş ve 
1960 a çıkanlmrştı. Yeni anlaşmada 
hükumetin şirketi satın almak hakkı 
run başlaması tarihi 1940 olarak tes
bit edilmiştir. Yani iki yıl sonra hU
kumct istediği takdirde ı:ıirketi satın 
alabilecektir. 

"Üçilncü Mtice de sermayenin hesa
bında İsviçre frangının yerine TUrk 
lirasının kabt.:1 cttirilmi§ olmasıdır. 

Tesi~at /slah Olunacak 
"Şit ket murahhasları ile yapmış ol

duğumuz konu~a.larm en mühim he-

ÇiNE 
müdahale 

işaretini kim 
verecek? 

(lJatyanı l inci ~yıfacla) 

JAPOSYAD.\X F.RANSAYA BİR 
TEHDiT 

Paris 30 (Hususi) - Parlssuar 
gazetesinin Şanghay muhabiri, Çin 
JhUIUı münasebetile Fransız - Ja. 
pon vaziyeti hakkında görUştüğil Ja
pon ileri gelenleri arasında general 
l\lltsui ile de bir mülAkat yapmış. 

General bilhassa eunları söyle
Geenral bilhassa şunları 111öyle

miştir: 

Ben, Japon aleybtarr tahrikAtcıla
rın karınca gibi kaynamakta olduk. 
ları, Fransız mmtakası memurlarm 
dan hiç de memnun değ'iUm. Eğer 
Fransız memurları bu faaliyetlere 
nihayet vcrmiyecek, mülteci asker
leri silAhJarından tecrit etmiyecek 
olurlarsa Japon makamatı bundan 
müteessir ve müsbet tedblrler alma
sa mecbuı· olacaklardır. 
ÇtN '.l'EICUFt UARUiı ET:\IEZSE ... 

Cenevre 30 (A.A.) - Uzak Şark 
ihtilafı hakkında derpiş edilmiş o. 
lan karar sureti projesi yarın Çin 
mun.hhasına tebliğ edilecektir. 

Eğer bu metin, Çin tarafından red 
dedtlecek oluı'Sn konserin her türlü 
karar sureti projesi tanziminden vaz 
geçmesi muhtemeldir. 

Yarın sabah toplanacak olan 28 
ler komitesine gelince akdedeceği 

içtima. enteresan olacak hıe de c;a... 
buk tatil edilecektir. 

Delegelerin hUkilmetler1nln vazi
yetlerini tarif etmelerine medar ola.. 
cak olan umumt müzakereden sonra. 
komitenin salı günil içtlmalanru bl 
Umüddet tehir edeceği tahmin olun 
maktadır. 

;JAPO, ·1.. .A r R-ı ZEORl TED

BİR VE AJıMAXl" A 

Berlin 30 (A.A.) - "Deutsche Al
gemeine Zeftung,. B. Vellfnton Ku. 
nun Japonyaya karşı zecri tedbirler 
alınması talebi aleyhinde bulunmak 
tadır. Bu gazete. ltaJyaya karşı it
tfha7. edilmiş olan zecri tedbirleri ve 
Cenevre kollcktivfzminl tenktt et
mektedir. 

Gazete, kendisine karı;ı zecrt ted. 
birlere mfiracaat kararı veri diği 
takdirde Japonyanm buna. karşı gi
rişeceği mukabil hareketin tarzı 

hakkında blrgiına şüpheye mahal 01-
madrğını yazıyor. 

deflerinden biri de bugünkü te5isatm 
ıslih edilmesidir. Bugünkü tesisat he.. 
men hemen tamamen bozuktur. Hatta 
elektrik §ebekesinde tehlike olduğu -
nu da ~öyleyebilirim. Bu ise prt.na • 
meye tamamen mugayirdir. Şirket te
sisatı mlflb etmeyi kabul etmi§t.ir. 
Bunun için teknik bir komisyon seçi
leoek ve ısllh edilmesi 18.zımgelen hu
sıuslar sıraya konacaktır. 

'Tesisatın ıslihı için Jizırngelen 
ı-nasra!a gelince, şirketin halen 3 mil
yon lirası vardır. Bu üç milyon linyı 
derhal bu işe yatıracaktır. Bundan 
başka, her sene kaıanc:mm iki milyon 
lirasını ayni işe hamedecektir. 

Bugünkü tesisatın mlô.ht altı sene 
kadar sürecek, ve bunun için on beş 
milyon lira. sarfedilecektir .. 

''Tesisatın Mliıhı ~inde ortaya iki 
mesele çıkmıştır. Biz bu ısl&hatm dı
şarıya döviz çıkarmadan yapılmasını 
ve sarfcdilccek paranın sermayeye 
ı.an edilmemesini istedik. Bu cihetler 
hen~ aramızda teabit edilmiş değil • 
dir. Bu talebimiı.de haklıyız. Çünkü 
fi&rtname mucibince şirket, bu tesisa
tı bize tam ve kusursuz olarak verme
ğe mecburdur. Şayet şimdiye kadar 
yapılmarcrı~. bozukluktan ıslah edil
memiş ise buna sarfedilecek para 
sermayeye eklenmemelidir. 

Huli.sa; teflisatm ıslA.hr üzerinde 
noktainazarımı:ı:a ve mukavele şart -
namesine uvgun olmıyan tekliflerinin 
tekrar teftiı;i için murahhMlann ge
lip müzakereye oturmalarmt teklif 
etmek üzereyiz. Bu bahsettiğim teklif 
bugün yarın kendilerine tebliğ edile
cektir.,, 

ŞilCI maçları 
, (Üstycını 9 uncuda) 

Güneşli Salahaddin kale ağımda topu 
havaya dikerek heba etti. Akabinde Yu
sufun hatası yüzünden Güneş kalesi de 
bir tehlike geçirdiyse de, Cihad bunu 
önledi. Nihayet 24 üncil dakikadaki bir 
Güneş hücumunda Necdet ani bir şiltle 
topu Fenerydmaz kalesine soktu ve ilk 
kısım böylece nihayetlendi. 

lkinci haftaym, yine Güneşlilerin bas
kısı altrnda cereyan etmesine rağmen, 
Feneryılmaz kalecisinin ve müdafileri -
nin gayretiyle bu devrenin ortasma ka
dar Istanbul sampiyonuna çok güzel mu 
kavemet ettiler. 

De\Tenin otuzuncu dakikasmdaki bir 
Feneryılmaz hücumunda, top Mukad • 
derin eline çarptı ve bunu gören Güne§· 
li Reşad da topu eliyle durdurdu. İlk 
pozisyon için hakem müdahale etmemi~ 
olduğundan seyirciler Güneş aleyhine pe
naltı verilme~ini beklerken hakem Fe -
neryılmaılt oyÜncunun hatasını tecziye 
etti ve ikinci kümenin bu enerjik takr
mrnm ~ref sayısını kaydetmesine mani 
oldu. 35 inci dakikada SaJAhaddin fri -
kikten takrma ikinci golü de kazandırdı 
ve müsabaka böylece 2-0 Güne§ lehine 
bitti. 

Galip takım kendinden beklenen oyu
nu oynıyamadr. Bilhas~a hücum hattı 
çok bt>ceriksizdi. Mtidafaada Omer, Re
~d ve Cihad göze açrpan oyuncular ol
dular. !\Tağhib takrm, ümidin fevkinde 
güzel oynadı. Bilhassa kalecileri fevka
ladeydi. Müdafileri, merkez muavin, sol 
müdafi ve hücum hattında Mukadder 
ve Necdet temayüz ettiler. 

Fenerbahçe 
Süleymaniy e 

Dün Kadıköy stadındaki §ild maçın
da Fenerbahçe ve Süleymaniye takımla
rı karpıla~ılar. 

Seyircilerin Taksim stadmdaki mühim 
müsabakaya yetişebilmesi için sabahle
yin saat 11 de oynanan bu maça Fener
baheç takımı her zamanki kadrosuyla 
çıktı. Yalnız eı.velce de~ olduğu
muz veçhile müdafaada Sedadm yerinde 
Ali Rıza oynamaktaydı. Soliç mevkiine 
alman F.Aiadın yerine de .ı: Tecdet konul
muştu. 

Stileymaniye takımı ise birkaç kıymet
li oyuncusundan mahrumdu. Ve saha
ya ~yle çı],.-t:I: Muvaffak - Ruhi, Bür -
han • Rışid, Orhan, lbraTum - lstepa,,, 
Sii.reyya, Hamdi, Hayri, Kerim. 

Hakem Bürhan Atağın idaresinde ve 
Fenerin hücumuyla ba~lıyan müsabaka 
derhal sarı lacivertlilerin hakimiyeti al
tına girdi. 

- Ust üste soldan Fikret \'asıtasiyle ~id
detli hücumlar yapan .Fenerliler, üç or
ta muhacimin tesirsiz oyunu yüzünden 
otuzuncu dakikaya kadar sayı yapama
dılar. Süleymaniye müdafaası başta Ru
hi olmak üzere, Fenerin hücumlarına 
büyük bir enerji ile mukavemet ediyor
lar ve san lacivertlilere gol fırsatı vcr
miyorlardr. Nihayet 31 inci dakikada 
Nacinin hazırladığı f ırsah iyi kullanan 
Bülend. günün ilk golünü çıkannıya 

muvaf!ak oldu. 
Süleymaniye müdafaasında kü~ük bir 

şaşkınlığa sebeb olan bu golden biraz 
sonra Esat ikinci golü yaptı. 

Vaziyet 2-0 olunca Süleymaniye takı
yah beyazlılar üst üste müteaddid hü • 
aımlarda bulundular ve bunların birin
de Hamdi vasıtasiyle güzel bir de gol ka
zandılar. Fakat Fenerbahçe takımr bu 
gole cevab vermekte gecikmedl. Esat 
güzel bir şiltle üçüncü sayıyı da yaptı. 
Ve birinci devre bu suretle 3-1 Fenerin 
galebesiyle nihayet buldu. 

ikinci partiye daha süratli başlıyan 
Fenerliler, ilk anlarda Bülcnd vasıtasile 
dördüncü gollerini de kazandılar. Bun
dan sonra Süle;ınaniye müdafaa..,ı dev
renin sonuna kadar hasmın hücumları
na muvaffakıyetle kal"§ı durdu. Fakat 
son dakikalarda sağ açık Naci, iki gü
ıel sütle, gol adedini altıya çrkannca, si
yah beyazlılar sahayı 6-1 mağhib ola
rak terketmek mecburiyetinde kaldrlar. 

Dünkü matça Fener takrmı wnumi -
yet itibariyle vasat derecede bir oyun 
göstermi§tir. Tekrar sol açıkta yer nlan 
Fikret, cidden yüksek bir oyun oy
nadı. Memleketin bu eşsiz açığı, Fener 
takmımm yaptığı gollerde büyük hisse 
sahibidir. Diğer oyuncuJar arasında va
zifesini başaranlar, Naci, Ali Rıza, Esat 
idiler. Niyazi t"Ok taıihsizdf. 

Süleymaniyelilere gelince. zayıf bir 
kadro ile kuvvetli bir hasım önünde 
kendilerinden beklendiği kadar muvaf-

Terbiye 
sisteminılı 
cezası olarak sonunda. ark~ 
dan ayrıldığını ve tahsil Jıa)"ll .ırıf 1 
geri ka.ldığmı görmesi kifi gelir tır" 

Bu noktada şöyle bir fikir ha.ha!' 
geliyor: Tababet .sanatının ba.z;l rt' 
talara illç olarak az miJtt&rda at'' 
hir verdiği vardır. Acaba ailesi rJ. 
ımda haysiyet, şeref hislerine kIY'1yı· 
verilmeyen bir gençte bu hisle;i ~· 
ratmağa çalı§mak, kaJbfl oınıadığ1 olJ' 
dinle doktorl&r'.n hastalar& Ui.Ç t!· 
rak az miktarda zehir venn~ 1tf. eıı 
!inden bugün terbiye sistmrt~ 
uzakla~mlmış o!an bazı ceza1 

tatbiki tecviz edilemez mi? . ~ 
Henüz unutmadık: Altı, yedi · 

evvel memleketimize gelen -~r_1~ 
liz terbiyecisi İııgiltcre mekf.BP"';\'• 
de bugün hali dayak usulüniln ın bS 
cut olduğundan bahset.mi~. ~cı ~ 
İngilizler bir kımm. mekt.eplerfnd8 uıırt 
hi olsa. ne ~ilde bir dayak usul aıı· 
hangi ahval ve §e!'ait içinde ve ıı 
gi talebelere tatbik ediyorlıır?.. bS' 

Biz. da.yağı değneği bir taraf' ~ 
rakalım. Talebeyi ısWı edecek t' 

kendisinden istenilen randımanı ~ 
bilecek bir vaziyete eolonak için ~ 
gojik usullerden istifade çareterill ~ 
rayalnn. Bunun için de en başttı. wa
tedbirler arasında olmak üzere ~ 
beyi mektep dışında m~aul ed 
okul teşekküllerine yer vereıtnı- ~ 

Bugün dUnya. öyle bir vaziyet tı6' 
ki siyasi idare sistemleri ne l)E!t'S ~ 
terbiye sistemleri de her- men:ıl~ 
değişiyor. Bu değişiklikleri ~ ~ 
kitaplar içinde değil, hayat f..ı~ 
tetkik ederek ona. göre hareketlCJ' 
zi uydurmamız 18.zmıgeliyor .. 

ASIM U~ 
' 

Hatay mese/est 
(VBtycını 1. inci sayıfoM~ 

tir. Türkiye ile Fn.nsa. arasIJldl ! 
siyast nokta! nazar 1hti1A.fı bertıl 

edilmiştir. -' 
Paris 3ü (A.A.)' - '.Anadolu Bl 

sının hususi muhabir! bUdirlyor: fll' 
Hemen bütün gazeteler. Hata.1 P 

tihabatı ile meşgul komisyonun~, 
bat sonlarında; birer Türk ve 'f 9' 
SIZ mliteha.GSISJUin da iştira.ki iJO ~.t 
lana.rak intihap statUsünde ııı4 pı.. 
yapacağına. dair haberi melllıııı 
yetle kaydediyorlar. .,.. 

Petit Parizyen diyor ki: • aıl 
"Mesele en iyi bir surette bıı.11° 

mek yolundadır.,, .ı' 

Jurnal, Cenevrede Türk ve tt d• 
sız murahhnslarının beyanaU~11; 
iki memleket arasında.ki d i tt' 
bağlarına kıymet veren sözlerlll 
barüz ettirmektedir. Jfl 

Er Nuvel, makalesinde, Baş~ 6" 
CelAl Bayarın beyanatında Fr811ıııY 
dan bnhsedilmediğini, general 11. ,., 
Uzigere Ankarada göstorlleD 1>'1 ~ 
bulü ve Dolbosun Anka.rayı s11b""' 
tine dair haberin Türkiye Jll&t tıf' 
tında. nasıl iyi karşılandığını ıı• 
)atarak diyor ki: f6t,, 

l•'rannanın aldığı uzlaşıcı 'faıi fiG' 
Türkiye - Fransa ve Türldrt' ~ıf" 
rlye münasebntmın daha iyi ııı .<' 

ıı;lP• 

fına mUsait reytAmt hazırlı 
yardım edecektir. ıı;ııl' 

''Tcmps,, (Tan} gazetesinin. 
1

or: 
habiri, Cenevreden şunları ys~stl* 

Dnzı ecnebi matbutının Dl '(tf' 

vahim bir şekil aldısını haber 01et' 
dikleri mesele, dostane glSrUşlll tf ş
le kolaylaşan mükemmel bir ıs 
met almıştır. ___./ 

Hariciyede ter/ffef v· 
bş.t• 

Ankara 30 (A.A.) - tstJtı tl ptc' 
mıza nazaran Hariciye vcıtAIC d 1'8" 
tol umum mUdUrll Şevket J1'1l~16ritl' 
cecl Jle daire mUdOrU ulllunı 0fl' 
den Mohmot Cevat Açıkaiııtfll ı t'*' 
elçtllk payesine terfiler! ynıcııe 
diko

1 
iktiran etmiştir. ,_.-/" 

fak oldular. ·bi ı.-tl" 
içlerinde h~ zaman ol~ ~~ 

tan Ruhi, Muvaffak, lbrahin1ı 
etmi~t~dtr. .. .... 1 ıd'' 

Hakem Bürhan :AtaK rnaçt ~ 
re etti. o. KavraJ:.. 
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YAZAN: Kenan HUl(S 
50,000 Yahudi gene Yahudi-

ler tarafından öldürüldü ~-------------------------------------J r 4 arnaba<ln sıkılan ilk kurşunla _ . 
t nı sesinde l:ıllbnssa kasabn)'I henüz 
erketm· 

Yuk . . 'Yen Panayırın vel'\"elesi bil.. 
lüı:ı~u · çocuk sesleri Karnnbadın Us
'" c telCı.şla birbirine karışmn\'a 
uaşıa • 
b mıştt. Radın çığlıkları endişeli 
ay,·nıı ı . 

tıorı ses ermin nrnsında Osma. 
geıı!ra kndnr yu,·arlana ~-u,·arlana } 
lkt ~~rdu: Ye Karnabad, birdenbire 

11 ·Uz çapulcunun ayakları nltrn. 
ıı. katmıştı. 

\ı:asabanıu bu ilk karışıklık dn
keı:~nrınun Pl~tro Grlgorofun hare. 
el" nl lııraknrak Osmanoflnra 
vnnıeı- ın 

ıu 
0 

' zunıuntı duyuyorum: Ha. 
,.e b nıanofun uyanması, birdenbire 
il.le aklkaten müthiş olmustu. İnine 
Ya: ~dilmiş bir hnyYan ~lbl sıçra. 
Ilı aıu Osmanofln beraber Os 
aııotıa ı . -

ltaı r, ıemen hemen aynı dakl. 
stıı arda. iç \•e dış bahçedc>n her lkl

e de l buı aı;ı an avlunuıı ortasında 
l'o Uşnıuşlardı. Buluşmuşlardı. dl_ 

ruın. U . 
letı • C nku hemen hepsinin yilz. 
tın ~do birbirini kaybetmiş adamln
hUtUnaıı:rı \·ardr. Ye Halil Osmanof. 
dıg, ~Ukunetlne rağmen yakalan. 
Sad u inden nasıl kurtulacaktı? 

ece "K kon arnabad yıkılıyor.. dire 
URuyord • her · u. Kendi kendine; ,.c 

bu f~anıanki büyük nefis ttimaclı ile 
tar ~klerln iki dakika sonra tek. 
llil ..... geldikleri yere gideceğini dUı:;U 

,,ordu. , 
ı.~ak 

rlaıtı at her nedense yine bu ilk 
ıunı katarda. Grigororu aramak lü

;nu duymuştu. 
Zoh Ununla. hcralıor ağabeysinin 

ra Os tUr manofu alıp odasına cö. 
en rııek Istı~·cn hareketleri ~n~ında 

sakın a811 olanları Yusufj.11. Duvara 
aj'a~ış bir boy resmi gibi dik ve 
btr Ua duruyordu. 'Yusuf! Başka 
tt!l/lı: n olsaydı Halil Osmanofun bu 
tegllı 0Daı·acağı, ve bUtUn cam ve 
"'~r" 1 

sakin vaziyetinden çeke • 
tıııhe,. ile pnrca parça edeceğ\ 

tıııaıı.e;Slıdi, Fakat Osmnnoflara yn.. 
ha bir baskına mulrnbeleden da. 
ı.ıa. 1~1""{)1 G rigorofu görmek !stlyen 
clQ. 'ı; Osnıanof bunu düşUnemlyor
kaıa er Sabah çayını pişirdiği daki. 
~ehrrda, ilk aydmlrğı a:nıak Uzere 
))1ııa~ Osmanofun açtığı kapıyı itti. 
bir ıs a InUthiş bir vızıltıdnn başka 
lıata c-y ışittlmlyordu. Ve tn. Herde 
ı tıın b ı ar1 ı:ı u unduğu yerden kısrak. 
decelı: sest l:ılitUn Karnabndı isU!ft. e

h kadar korkun" duvuluvordu 
.u-aı ı. • • • 

l~ltece~a: llnın Osmnnof hlçblrlı:;lnl 
'"rlgor \azı~·ettc dt'ğildl. Sadece 
heın('n °~tın odasına giden kapıyı 
Otacııı, açtTğı dnkikalar<ln Petrofun 
~a; !lİJ~lacat;ını zannediyordu. Ora_ 
u~~te l h seslerini geriye yollamak 
teııni ta111 Osmanofa ~·ardım için 

() ş olacaktı 
sın . 

<luşuı:ıuanorıarın en tedblrllsl bunu 
b \·o lr lab r \•e hicbir vakit herhangi 
llluııı.ı ~atın tahlilini yapmnk IUzu. 
'~ııt lıı UYtnayan Halil Osmanof en 
l'orı.ın / dlınağ kabillyetl ile Grfs0-
0sınıın~~iatını c;izıneğe c;ahşıyord u. 
l'otu11 k arın stıith odasında Grlgo. 
l'tırıq cndısıne söylediği sözler .. 
ıı er ol 
flhad'd Illndan Bulgarların Kar-

'6~lor a Yaşayamayacağını anlatan 
lıı. •• F'ak 
1 

l'ı snyıı at Grlgorof, _ bizzat bun 
11 OsnıaYen GrJgorof _nerede? Jfa. 

%1.1 nor he . 
~ buını Ill<'n knpınm önünde 
ôtba Y a<lığı için aR-ır ulr uykunun 

tır<l atar Yat b %111 maz Grigorofu bas. 

11 
Urutt ta :zannediyordu. Kurşunların 
1 tı ort rakalarına rnğ'mon bahçe. 

~a asında o 
('; '°()rcıı ki sın anoflarm Petro. 
~f:~etıhı oıerı odaya doğru koştu. 
tattı anca. k l\ arı h ' aranlığına rağmen 
eııen &l iç sUrc;mlyorclu Ynlnn:, 

~a? dirordu ilam Osmnnof ora. 
Osın 

!:ol{ anorıar 
ttıı l;Uven ' ın içinde sllCı.hınn. en 

~dl? en 1Ialiı Osmanof değll 
l'lı11 atta bir d k 

~'"'ldlkl n ·Jka evn~ı silfı.h sesle. 
it ıj'ııl';ıtı li erı Yere yollayncağmı 
(\tıe aııı o 

"tııı rı fJaya .Eımnnofun bu hare. 
•• rıorıarın nı dıkkntti. ÇünkU os. 

(~•ı tabı"'tl 
"'""' ' rder "" .. arına sinmiş lın-

""1l • r..e-ncli • • 
l' '•1l d 1111 ~n çok kurta Ord il 3'ln J[ • 
1.iı:ttlt il. l'leııtı G e alil Osmanof olu. 

•. ~ ını... rrlg-oroftıın htf'hfr şey 
vttıı ., orcıu F 

lt '"tt · nkat Grigorotu 
Yordu• 'c flk kurşunla-

rm işlemcğc başladığ'ı dakikalarda, 
Ahmet Osmanofun bUyUk blr basL 
retle söylediği gibi. Oımıanoflardan 
çok panayırın yabıınr.ı kalcıbalığını 

kurtarmak istiyordu. Birdenbire içi 
ne girdikleri uu panik dakikalarına 
rağmen Osmnnoflarda Lôyle bir fi. 
kir hakimdi: Osmanorıarı Cecla bile 
etseler, panayırı kurtarmak fikri .. 

Onun içindir ki lıer muhtemel 
tehlikeye karşı slH\hını avuçlarında 
muayene etmekle mukabeleye çalı
şan Halil Osmanof bu sefer karabi
nasını Osmanofların llst katma yer. 
lcşUrcrek bUtUn kasabayı bir mitral 
yöz ateşinde olduğu gibi yere ser
meden daha evvel Grlgororu gör. 
mek istiyordu. Ne olursa olsun Gri. 
gorof bir Bulgardı; ve onun lıUkilm
lerlnde, Osmanorıar. Bulgarlara 
karşı yapacakları mukabelede kcn. 
dllerlnl koruya bilirlerdi. 

DUtUn bu dakikalarda. Karnaba. 
dın Uzerlndeıı kurşunlar bir ses 
~eridi halinde gelip getiyor; ve Ha
lil Osmanof, bahçesini karış karış 

bilen usta adımlarla koşuyordu. 
Grlgorofun odasına gelince kapıyı 

yıkmaltla bü)•Uk bir asabiyet arasın 
da karışık durdu! 

- Grlgorof. diye ~eslendi; Petro 
Grigorof. 

Bu ses, yaralanmış bir hayvanın 
sesine benziyordu. Boğuk ve hırıL 
tılar içinde gelen bir sesti. Uzun bir 
saniye. Fakat ne olursa olsun Halll 
Osmanof Petronun açmasını bekle. 
meden knpryı omuzlayacaktı: bunu 
bir saniye iclnde yaptı: ve yeniden 
karanlık odnda Halil Osmanofun 
endişeli sesi, du'\"arlar'.I. çarparak bir 
tokat gibi geri döndü: 

- Grigorof; Petro Grlgoro!!. 
Adeta. Halil Osmanofun sesi bir 

lcuyudan içeriye doğru yuyarlanı. 

yordu: 
- Yazık. dedi kendi :kendine; ve 

büyük bir fikir rlcatllc "Bulgarlara 
yapacağım mukabeleyi Grlgorofa 
göstermek isterdim,. diye ilAve etti. 

Kurşunlar Knrnabaclı bırakmış. 

lar, Osmanoflara doğru yaklaşıyor. 
Iardı. Vızıltılar Osmanorıarın yuka
rı pencerelerini btrer birer kırıyor, 
<'amların bUyük şakırtısına per\'az. 
ları delip geçen kurşunların tara.ka 
Jarı kanşıyor, \'C her şey bir maki: 
nede oldu~u kaclar süratle ilerliyor. 
du. Bir nralık Selim Osmanof: 

- Knpı) l\ dayırndılar, dedi? Ni~in 
mukabele etmiyoruz?. 

Hakikaten Osmanofları Karna. 
lrndla irtibata. getiren ce\'i7. kapının 
üzerinde kurşunlnr daha yakın bir 
mesafeden lşlemeğe başlamışlardı. 

Niı;:tn '? Delki de Osmanoflar bunu 
dilşünmcmlşlerdi. Ve belki ele, nadL 
ren olduğu gibi. seslerin birdenbire 
duracağını zannediyorlardı; dura. 
cak ve Osmanoflarrn kapısında her 
şey büyük bir denizin silkiınctinl nln. 
caktı. 

Bununla beraber Halll Osmano. 
fun uyanması k:ıdar Grlgorofun boş 
oclasından geri dönmesi de aynı şld
cletle olmuştu. Halil Osmanof bir 
tehlike esnasında daimn ycrle~tlr. 

meği tasarladığı Ust kat odada, bU. 
tiln Karnnbad'da '\'e daha ziyade 
Dulgar mahallesine hAkim pencere
ye kara.binasını dayadı; yUıilne, bU. 
yük bir a\'a tıkan bir adamın neşe. 
si gelmişti. Artık Jtafa.sında böyle 
bir nvdan başka bir şey düşilnmfyor 
du. Gözlerinin önünde. yanan bir or. 
ınnn kenarında inlerinden fırlamış 
Yahşi hay\•anların kaÇIŞl Yardı. Tiu 
hay\'anlnrı inlerinden çıksın diye ne 
kadar beklemişti Halfl Osmanof! 
Şimdi birer hlrer re en büyük ho. 
murtulnrı iı;:inde başlarını toprak. 
lardn sllrllye sürüye ayaklarının 

önüM gelmişlerdi. 
Knrnahacl llal!J Osmanofnn mu. 

kab€1esile birdenbire büyUk bir 
harp kasabasına döndü. Osmanofla 
rm silAlıı daha ziyade kapıya doğ_ 
ru işliyor ve dalmn panayırın kaln
bahğını korumaya 1:alışıyordu. 

Fakat. hemen hemen nynr daki. 
katarda haradaki kn:ıllıkla her şey 
birdenbire değlşmE'ğe yüz tutar gibi 
olmuştu: 

- Harayı yakıyorlar, dedi Selim ı 
O manof; ve Halli, karablnayı onun 
ellerine bırakarak geri~·o döndU: Antiyohcns Epl

fan da. tarihin mcş
h ur Yahu<li düş

man!aı mdnn biri
dir. K?Jdtis muhn
aara \'C zaptettik
ten sonra, Yahudi
lerin mukaddes ev
lerine bir heykel 
ycrkştirdi \'e: 

YAZAN: Niyazi Ahmet 

SllAh sesleri manast1rm rırkasın. 
da birer birer kayboluyor; onun ye. 
rlne yeşil Karnabadı bUyUk haranın 
yan~ın kızıllığı istila ediyor: Osnrn. 
nofların klsrak sesleri bu kızıl ge. 
cenin nfhayetindn ncı a<'ı duyulu-
yordu. ı 

Karnabad baskınının hemen er. 
tcsi günü sabahın saat beşine doğru 
idi. Kapının 6nllnde bir sil!ih sesi 
ile birdenbire uyanmak mecburiye. 
tinde kaldım. Durgazın sokak baş. 
ları, sabahın llk aydınlığında nskcr 
ler tarafından teslim alınıyordu; ,·e 
Burgazm hcnUz uyanmaya başlamış 
sokaklarında ne garip bir manznray 
dı bu!. 

Gece yarısı. kasabayı Osmanofln. 
rın Karnabadına mukabil en büyUk 
sllkönett ic;fnde ve uyurken .bırak. 

mıştım. Yalnız. kallılmdcn daha 
fazla boğazımda susuzluk gibi bir 
sıkıntı hlssedlyordu:m; ve sıkmtıdan 
daha fazlA da hareketlerimin kon
trol edildlğino kanldim. 

Bu his, Karnabad baskınının ter. 
tip edildiği g"cce bana nereden gell. 
yordu? 

Birçok hislerimde olduğu gibi bu
nu da tayin edememekle beraber 
Burgıı.z sıhhiye dairesindeki odam. 
da böyle bir kontrolUn yapıldığına 
inanmıştım. Gerçi. bUtUn eşyalarım 
bıraktığım şekildo ve yerli yerinde 
duruyordu: ne fı;kemlc, ne masa, 
ne de bir cıgaralık ile daima ehem. 
mlyet verdiğim kitaplarıma doku
nulmadı#ı muhakkaktı. Fakat söy. 
ledll;im gibi bir histi bu; htrçok 
hiı::;lerimlzde olduğu kadar doğru idi 
de .. 

Nitekim uyumaya karar Yerdiğim 
bir dakika, gece yarrı;mr hemen bir 
az getlyordu ki, ~ışarı 9ıkmakla 
içeri girmek arasında sarfcttl~lm 

kıııa bir zaman. koltuğumun yanı 

başına yerleştirdiğim masa üzerinde 
bir ucu crgnra tablamın altına. yer. 
Ieştirilmiş küçük bir kftğıt dikkatimi 
çekti. 

Birçok ker'31er odamızda hiçbir 
şeye dikkat etmiyeıı tabiatımızın, 

bazı kereler de ne kadar fazla ac;:ıl

mış bir hassaslreti vardır. Belki de, 
. böyle bir hassasiyçt daha çok bizim 
kendi uyanıklı~mırzdnn Jlerl gelir: 
fakat hor no olursa olsun bu has
sasiyet, bütün kabiliyeti ile açılmış 

bir kulağın hassasiyetinden do daha 
çok ileridedir. Ye yine bu dakikalar 
da, işitmek hassnınızm hu aşırı ka. 
billyetle beraber diğer l>iitün uzuv. 
larimlzi da içine alarak işledi~ini 

h1Mederlr.. 
Onun tçinclir ki cıgara tablamın 

altmn yerleştirilmiş küçük bir klğıt 
parçasında birdenbire cebime atıl. 

mış gizli bir elin ~:abancılrğınr bul. 
muştum. Yabancılık mı? Eğer Pctro 
Grigorofun el yazılarım taşıyan vo 
bana karşı yazılmış bir kfiğıt için 
"yabancılık .. kelimesini kullanmak 
doğru ise ihtimal ki böylo bir sıfat 
tla doğrudur. Ama. Grfgorof için 
hunu sl.iyliyebilecek miyim? Belkt.. 
Grlgorofun Karnabad baskınını ba. 
na haber veren satırlarrnda. başka, 
ve bence daha ehemmiyetli olan ikin 
d bir lıa\'adisi görmeseydim; şUphe. 
siz ki Osm anoflar için bir acı duy. 
makla beraber o kadar da merak. 
!anmazdım. 

Halil Osmanofun ne yapıp ynpn. 
rak, Karnnbnd baskınında kaybolan 
bir onuru tekrar iade edece~n'l lıi. 

lirdim; hatta, Osmanorınr, bUtUn 
kendi aralarındaki zıdlıkları birden 
bire ihmal ederek toplanırlar<lı: bu. 
ııu yaııarlar. \'O hiç kimsenin hnbmi 
olmaksızın. keneli kendilerine Yer. 
dikleri bir taktın hUkilmlerle aşağı 

·Balkanların yeg-t\ne sahibi olclukla. 
rmı anl:ıtmara çalışırlanh: fakat, 
Osmnnoflar bunu yapmaya vakit 
hulacnklar mıydı? Grlgororun mek
tubunu okuduktan sonra bir suniro 
bfiylik bir tereddüt için do kaldım; 

Zehra Osmanof aynı gece hastalan. 
mı~tı. 

(Arkası var). 

- Bundan son
ra buna t:ıpınacak
smız .. 

gınriıı; verdi. 
Bu emri dinlemi

yen Yahudiler. il!= 
önce istihfaf!!' kar
§tlam~ k istediler. 
Fakat acınm::ı.dan 

idamların ba~ladığı 

görülünce, koyu bi
n'rput pcrcst kesil
diler. I:crkes Ya
hudi dinini bıraka
rak canını kurtnr
nıak için pu~a ta~ 

pınmağa ba~ladı. 

Antiyohes Ku
düste bu kadarcık 
ıslhlıat ile iktifa 
etmedi. 

- Bundan sonra kimse sünnet ola- ( her öldürüldü. Kudüs tekrar karıştı, 
mıyacak. Bu usulü mencdiyorum. de- ve Yahudiler duramaz oldular. Şemu-
di. nun Herkanus adında. bir oğlu kaç-

Bir müddet sonra da: mnğa muvaffak olmuştu. 
- Herkes domuz eti yiyecek emri.. Herkanos, uzun müddet dolaştıktan 

ni verdi. sonra etrafına birçok Yahudi topla-
Biitün bunlar tatbik edilir ve yap- yarak silahlandırdı ve Kudüsü tekrar 

mayanlar idam sehpasını boylarken, almağa muvaffak oldu. Fakat bu iş 
kimin elinde Te\'rat nüshası varsa de evvelkiler gibi çok silrmcdi. Kanlı 
toı>lattırıhyordu. bir muhasara Kudüsün Yahudi ha-

Antiyohes Tevratları da yn.ktınp kimiyctine yine son Yerdi. 
yok ettirdi. Bundan sonra Yahudiler dinlerinde 

Bu sonu gelmeyen zülüm, bir kısım üç kısma ayrıldılar. 
Yahudileri dağlara lrnçınnıştı. Bun • Yirmi sekiz sene hükümdarJık yap
lar, dinlerini her şeye rağmen bırak~ nıağa muvaffak olan Hcrkan öldilğii 
mak istemiycnlerdi. valat yerine geçen öğlu Aristobulos 

Metityo ad;nda bir Ynhudi, muha - Filistinde metin istihk8.mlar yaptır
lifleri etrafımı. toplayarak ny:ıklan - dı ve Babil esaretindenberi gelen hiç 
dırdı: lbir Yahudi hükümdarının iktisap ede-

- Biz de düşmanlarımızın gözi.in\i mediği krallığı kazandı ve tacı ba§ına 
korkutmalı onlardan intikam almalı.. giydi. 
yız, dedi. Ellerine geçirdi!dcri bir Yu. Aristobulosun İskcnder adlı bir kar
nan zabitini parçalayarak öldürmek- dcşi ba.bası tarafından hapsedilmiştir. 
le i~c başladılar. Fakat sonu gelmedi, Diğer kardeşi Antigon yanında idi. 
Metitya çok yaşamadan öldü. Yerine Fakat bir gün kardeşinin de hüküm
geçen oğlu Yahuva, babasının yolunu dar olmak hevesine kapılarak mevki
bırakmaclı. Diiı:ımanları ve bilhas...c:;a ini elinden alabileceğini düşündil. Ka-

.Kudüs valisi Filips 1lc mücadelesine rısı Salome ve daha birçok Yahudi 
devam etti. büyüklerinin teşviki ile öldürttü. Fa-

Yahuvanm birkaç ınuvaffakiyeti kat kendisi de çok yaşamadı. Yerine 
taraftarlarını kendisine bağlamıstı. hapis bulunan kardeşi tskender geç-
Bir hUcumda Kudüsüde istilfı. ederek ti. 

düşmanları olan FiJiposu yakaladı - Yahudiler, bir gün mescitlerinde !-
lar . .Ateşte yakarak intikam aldılar. yin icabı biribirlerine meyva ve çi -

Kuvvetli düşmanlaı'dan kurtularak cek atarlarken, Rebbaniyun fırkasm
J{udüse tekrar sahip olmak, Yahudi- dan birinin attığı çiçek, lskendere gel
lik için çok mUhimdi. Bu yüzden mu- mişti. Bu hadise, en kanlı ça.rpı§1118.
zn!fcriyetlerinin ilelebet anılmasını is- ıara ve binlerce insanın ölUmUne se
tcdiler ve "kandiller ba)Tamı., nı ih • bebiyet verdi. 
das ettiler. Dmt fırkalar biribirlcrine girmiş • 

Asırlardır de\•am cdeıı kandil 6Cn- terdi. Yahudilerin biribirlerine düş -
liğinden sonra gelen seneler, Yalmdi- manlıklnrı tam altı sene sürdü ve bu 

. ler iç.in gene karanlık, gene korkunç müddet içinde elli binden fazla Ya· 
ve fena geçti. Yeni hükümdar Ychuna hudi öldürüldü. Biribirlerini yiyor ve • 
Yunanlılarla, diğer düşmanlara bir doyaımyorlardı. 
müddet karşı durdu, hatta birkaç da --------------
zafer temin etti. Yahudi dU§mnnları, lstanbul Beledluuı 

lllllllllnllll Şehir Tiyatroları 
fırsat kaçırmıyor, vıı.krt buldukça onla Sn at 20,SO dn A '\'NA. 

rı ezmekten geri durmayorlardr. l l il~ noz KADISI komedi 
Yehuva bir harpte Yunanlılara ga- G tııblo. Ynznn: Celal 

lip gelmiş, esirleri Kudüse getirerek i- m ~111s11hipoıtlu. Pazar 

dam ettirmişti. Bunun intikam~ı al- llfl(llll gunlcri 15,SO da ma. 
mağa hazırlanan Diınitriyos, otuz (ine. 
bin kişilik bir kuvvetle Kudüs üzeri-
ne yilı üdü. Yehuva bu kadar çok ve 
intikam almağa atmctmiş bir kuvve- , 
tin karşısında duramayacağım anla
\'arak knçmak istedi. Fa'·:ıt çok geç 
kalmıştı. Dimitriyosun n.skerleri l{u
düsU sarmışlardı. Yehuvn çarpışmada 
öldürüldü. 

Kudüs, Ychuvanın hUkümdarJığm -
dan sonra birçok defolar eldenelc geç
ti. Bir aralık Romalılar idare ctmeğc 
başladılar. Fakat Şcm'un, gene Ya
hudi hükümdarlığını yapıyordu. Si -
lifke kralı Ynhudilerin elinde bulu -
nan bütün arazqer i almak kararını 
vermişti. Hicretten 757 sene evvel 
·Şemun bir ziyafette iki oğlu ile bern-

ERTUGRCI. SADl 
TEK TiYATROSU 

Bu gece: (Kadıköy • 
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Ne garip şeyler! 
1 - Fil dünyada kalbi en yavaş atan 

hayvandır Bir filin nabzı dakikada 30 
defa atar Halbuki insan nabzının daki 
kada atışt 65 - 70 dcfadır 

2 - Ripa korigası denilen bu hayva 
nın erkeğinin smtındaki kbaı.:ğunda u 
fak ufak ısukurlar vardır Hayvanın dişi 
si~ yeni doğan yavrularını bu sul:urlara 
yerlegtirir Erkek kurbağa da onları hep 
tiırıtnda taşır 

3 - İngiltere Warc (Mcr) yatağı di 

ye me~hur bir tarihi yatak vardır İngiliz 

1 
Hatoırıno~da 1 

kaUSDl711 

Her bUJhUlden ayda 
bin lira kAr 

Bülbülün güzel güzel ötüşünü dinlet 
mekten daha büyük bir faydası olduğu 
ııu bilir misiniz? 

Hakikat:n, bülbül, güzel sesinden baş 
ka, C-:aha mühim iyiliği olan bir ku§Ca 
~tzdır Son yap:lan bir tetkikte bir ali 
min ortaya koyduğuna göre, bir bülb:il 
gilnde tam elli böcek yutarmış. Bu bö-
ceklerin nebatlara ne kadar zararlı oldu 
ğunu aaşünüıJek bülbülün faydasını o 
kadıı::' daha iyi anlarız 

Ayni filimin yaptığı hesaba göre, bir 
bülbülün ortadan kaldırdığı bu böcek 
lct yaşayacak olsa ayda bin liralık za 
rar verir Demek ki, bir btilbül insanlara 
bir ayda 100 lirlık bir kar getiriyor 1 

·Bu · ı:üzel hayvanı nasıl sevmeyiz!. 

1 

Çay adeti 
Bugün herkesin hemen hergün içtiği 

ça:fı Avrupada bundan üç asır evveline 

kadar kimse bilmiyordu 
1610 senesinde bir Holanda ticaret 

!irketi ilk defa olarak Avrupaya Hin 
distandan çay getirdi 

Bu suretle Avrupalılar çay ismcsini 
öğrendiler. 

On yedid.;i aarın ortalarında çay iç 
mck; bilhassa ingiltercde, li.iyük bir sal 
gün halini almıştı 

kralı altıncı Edvardın yaptrrdığı bu ya 
tak tam 68 kiıi birden yatıp uyuyabilir 
di Yatak otuz senede yapılml§tır 

4 - "Köprü baıında duman toplayıp 
satmak,, dilimizde alayl( bir söz vardır 
Halbuki. iptidai şark memleketlerhıden 
birinde duman satıp para kazananlar 
vardır Sırtlarında taşıdıkları .dağarcık 

larda tüten duman doludur 

Sokaklarda dotaıır, isteyenlere, dağar 
cığın marpu'.;undan ·kas paralık istiyor 
salarsa, o ka.dar verir 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

Bir yaıış 
Uç kardeş, 15 kilometre uzaktaki bir 

köye gidecekler, Ali saat 1,30 da yürü 
y e yürüye ıitmck •Lizere, yola çrkıyor 

Saatte altı kilometre alarak gidiyor Beh 
zat bir saat ıonra çıkıyor fakt.t bisikle 
te biniyor, saatte on sekiz kilometre yol 

alıyor 

Şükrü Behzattan kırk beş dakika son 
ra hareket ediyor ve otomobile biniyor, 
Otomobil de saatte otuz kilometre kidi 
yor, 

Acaba köye ilk evvela ~ varacak? 

Onlar &ide dursunlar aiz de hesap e 
din Bulamazsanız c:evabmr 8'elecek haE 
ta burada vereceğiz, Onu beklersiniz) 

Gidecegi ger ne kadar 
Küçük Ahmet, yürüye yürüye bir ar 

cek, yürümeye başlıyor. Saatte S kilo· 

kadaşı ile buluşacağı uzak bir yere gide 
metre 7 50 metre giderse sözlettikleri 
saattn 50 dakika evvel varaı.;ak, Satte 
4 kilometre 500 metre giderse, tersine 
20 .dakika ges ltataeak 

Buna göre, gideceği mesafe· ne kadar, 
bulabir misiniz? 

(Hesap edin, bulmağa çalı§m, bula 
mı:zsanız, gelecek hafta cevabını verece 
ğiz, okuyup öğrenirsiniz.) 

- Anne! Yemek yanıyor ... 
- Ne telaı ediyonun! Yavaı söyle! 
- Nasıl teliıt elriıiyeyim! Yemek 

yanarsa ne yerim diye korkuyorum .. 

Va~ eğDelii1c<eOerlndeını aa 

- Nereye gidiyorsun böyle ~e'! 
- Bir yere aitmeyorum ... MaÇS çı• 

kacainn ... 
- Demek .top atmaia &idiyortdll 

ha!? .• , 

Ejderha ile kaplan arasında 
Çocuk, kendisin e saldıran eJder h adan kaçmal' 

ıstnyoırdlYlo fakat kapDaınırn pençeDerı 
alf'asnuıdan kur.tuıamıyoırdu 

yanan kızcağız gölün soiuk ~ 
kendisinin çok f erahladı&mı hissetti "' 
ıözlerini açtı: 

Yazın .§iddetli sıcağında susuz kalan 
bir köyde, hasta annesine, civardaki 
kayna~tan ıu getirmek için küçük bir 
kız yola çıkyor 

Suyun bulunduğu yer çok tehlikeli
dir: Yakın!da, kaplan bulunan bir or -
man vardır. Fakat c::esur çocuk bu teh 
likeyi aklına bile getirmiyor ve gidiyor 

Sr:aktan bunalmış, yorgunlukıan bit 
mit bir halde bir aralık ~endisir.i kay 
bediyor ve gözlerini açtığı zamanı ken
dini bir kaplanın göğsünde buluyor .. 

{Hikayenin buraya kadar otan kıs
mını gesen hafta anlatmıştık. Şimdi 
daha meraklı olan arkasını dinleyiniz.) 

Küçük kız, evvela nercıde olduğunu 

anlayamadı. Hayvanın yumuşak tüyle· 
rini yüzünde ve sıplak kollannda hisse 
dince evvela )sendfoini evde, annesinin 
yanında, yumuşacık yatakta yatıyor 

zannetti. Fakat, Hayvanın soluyan sı· 

ca knefü:i kendisine, korkunç bir mah
lukun kolları arasında olduğunu batır 

lattı. 
Bunun üzerine, derhal kendine gele 

rek, fırla:dı. Fakat, kaplanın kor"k,unç 
pençesi .zavallı yavrunun ü.2:erine bir 
indi ve çocuk birdenbire önünde ateı 
ler saçan iki gözün yandığını gördü ve 
çrğlık atarak, geri çekilmek istedi. 

Fak.at, tepesine inen yumruk, kendisi 
ni yüzü koyun yere sermişti. O zaman, 
k,cndisini büyük bir yangın ateşi içinde 
hissetti: Sanki kaplan kendisini tutup 
bir kova kaynar su içine atmı§tı .. 

Bu sırada bir!denbire karşısına, da
ha korkunç bir ıey çıktı: Küçüklüğün 
de annesinin anlattığı masallardaki gi
bi, büyük bir ejderha, ağzını açmış, ze
hirli dilini uzatmış, üzerine doğru sal

drrryordu. 
- Anne 1 diye bağırmak istedi. Fa

kat ağzını açamtyor:iu. 
Ka;mak istedi, fakat kıpırdanamıyor 

du: Kaplan kendisini sıkı sıkı tutmuş 

tu .. 
Bir yanda:ı kaplanın pençeleri arasın 

da kıvranan zavallı çocuk, bir yandan 
da ejderhanın kendisine doğru yaklaş -
tığını görüyordu. Şimdi, kaplandan 7.i
yadc ejderhadan korkuyordu . 

Çünkü kaplan hiç olmazsa, onu ye-

meğe çah§mıyor, fakat ejderha, ağ.ıını 
bir kant açmış, 5aldmyordu: 

Bu müthiJ dakikaların ne kadar ıür 
düğünü bilmiyoruz. Fakat, küçük kız 
cağıza bu korkulu anlar birer gün gibi 
~idi ... Fakat, tehliJse bir türlü uzak -
laşmryor, kaplan kendisini pençeleri a
rasında a:kmakta devam ediyor, ejder
ha da ayni şekild ;aldırıyordu. 

Fakat, bu korkunç canavar niçin ha
la çocuğun üzerine atılmıyordu? Kap
landan mı korkuyordu? öyle ya, kap
lan çocuğu vermek istemiyor, ~olları 
arasında sım sıkı tutuyordu. Ağ.ıını da 
açmıı, ejderhanın iler~ atılışında, kor -
kunç bir sesle böğürüyordu .. 

Evet .• Kaplan küçük kızı ejderhaya 
kaptınna.k istemiyordu. Bunu dü}ünen 
krzcağı.ı, artık kaplanın pençelerinden 
kurtulma~ istemiycr, onun yumupk 
göğsüne gittf~çe daha fazla sokuluyor
!du. Biliyordu ki, kaplanın yanmdan 
ayrılacak olsa, ejderha derhal üzerine 
atılacak ve onu yutacaktı., 

Şimdi, kaplan onu ejderhadan koru -
yan iyi kalpti ve cesur bir adam halin
de idi. Hakikaten, biraz sonra, kapla • 
run yine masallarda anlatılan mlZraklı 
atlılardan biri olduğunu görJü: 

Kaplan, birdenbire ailkinmiş, bir 
mtzralÇı genç adam şeklini almıştı. 

Bir kotu ile küçük kızı tutmu~, yine 
göğüsü üzerine sıkmakta d~vam ediyor 
bir eliyle de büyük bir mıuak yakala 
mıı, ejderhaya doğru kaldırıyordu . 

Fakat, ejderha da bu mızraklı ada • 
mın kendisine doğru ilerlediğini görün 
ce, daha fazla hücuma geçmiş, birden
bire saldırmıştı.... Şimdi ejderha i
le mızraklı kahraman, karşı kar -
~ıya çarpışıyorlar, biri zehirli dilini 
korkunç pençelerini uzatıyor, öteki 
ona uzun mızrakım saplıyordu 
:-Birdenbire, çarpışma çok kızıştı. Mız. 
rakh adam ejderhaya doğru bi.ôyük bir 
hücumla saldırdı ve rruzrakını hayva. 
nın tam açık ağzından içeri sapladı. 
Garip §ey: mızrak, tüfek gibi patladı! 

Mızraklının bu ileri atılışı esnasında 
çocu~ da kolundan kurtuln.uş ve yanı 
başındaki göle düşmilştü .. 

Son derece büyük bir hararet içinde 

O zaman, karpmda, tüfeğin ~ 
tdan henüz duman çıkan bir adl%ll ıfl: 
dü .. Evvela farkcdemcdi, eonra tanıcl1 • 
Bu, köylerindeki Dunun ağabeydi~ 

Küçük kızı kolundan tutup • 
çiyran Dursun ağabey: 

- Korkma, diyordu. Kaplan• öıdii' 
Kızc.ağızr her JCYi Jiıtıdi daha.iyi af\' 

lıyordu: , 
Gördüğü ejderha bir rüyadarı 1"f 

ka bir şey değildi. Kend~ini ejder.Jı'~ 
dan kurtaran da, kaplan değil, purtıl 
ağabey ~i. 

Dursun ağabeyin tiOnra anlattı~ 
göre, kaplan km ağzına alımı ~~~ 
mağa başlamıştı. Fakat, iyi bir JU. ~ 
olan delikanlı, kaplana ateı etmitt1~ 
sırada kaplan, ağzındaki çocuğu. l!f• 
batındaki ~aynağm seıin sularına 

rakmışt.t .• bCY 
Küçük kız, biraz ötede destisiı'U p 

lunca çok sevindi. Desti bir kayıt' ~ 
soğuk suyund:ın doldutidu ve !)1.lff 

ağabeyle beraber köye döndüler• .,e' 

Annesi, bu temiz suya o kadar 

vindi ki 1 ____,./ 

•• -o-• 

Gemici -Alın 

cevizi ... ı:ı fd~ 
Kazadan kurtulmuılar - .,ıt tıf' 

mel! Tam on bir kitiyİS-·• °" '"_j/Jll 
ıi daha olıa bir ludbol ..-ı 1!f1!P:-o-
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ili< TüRk GAZETEC.i 
f\!O . 24 YAZAN Turan Aziz Be ler 

\938 in sinema dün yasına getirdiği heijiye . 
.Yeni Alman yıl drzr Zaı-ah Leander 

da elektrik teliyle i~tialler vücude ge-1 
tirilir. Bazı defalar da fevkaladelik 
olmak için eski .hakiki bir vapuru alıp 
batırırlar veya barakalar yaparak 
yakarlar. 

Perdede hazan bir artistin tayyare· 
den son süratle ıiden bir . otomobile 
ve bir beygiri son süratle kO§turarak 
bir lokomotife atladığını görürsünüz. 
Bu roller yıldızın yerine geçen bir ta
kım Stud men - cambaz adamlar • ta-
rafından yapılır. Yalnız Douglas 
~airbanks ile Tom Mix'in rolleri ha
kikidir. Diğerleri hep ikame suretile 
• yani yerlerine başkalan konula
rak yapılmıştır. Stüdyoların bütün 
tehlikeli sahneleri günde 25 dolar a
lan ve ekseriya 5 sene için kontrata 
bağlanan bu cambaz adamlar yapar
lar. Bunlar nrsmada kontratları bit
meden ölen veya sakat kalanlarm ade
di senede elliyi geçer. Kazalarda ek
sel'iyctle cambazların değil onlarla be· 

raber oynayanlarnı liatalarm<ıan ileri 
gelir. Mesela süratle giden bir otomo
bilden yine süraUe geçen diğer birine 
atlamak tabii çok güçtür. Burada yal
nız marifet para etmez. Şôförlerln ae 
çok ihtiyatlı ve dirayetli olmaları ıa.. 
zımdır. Bazan bunların en ufak bir 
volan hatası zavallı cambazı öbür 
dünyaya götUrebilir. 

Çok iyi hesap edilmiş böyle bir sali
nedeki kazayı gözümle gördüm. 

İskeleden ayrılmakta bulıman bir 
araba vapuruna haydutlar tara.fmds.n 
takip edilen bir otomobil bütün s\irar 
tiyle gelerek atlayacnktt. Millıendls
ler, otomobil süratinin arabayı vapu
ra atacağına emindiler. Sahne hazır
landı, makineler dönmeğe ba.,Jadr, o
tom<>billere i§aret verildi. Bunlar sü
ratle biribirini takibe başladılar. Oto
mobil iskeleye geldi ve hakikaten at
ladr amo. araba vapuru yerine denir.e. 

(ATkaaı wr.J 
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Esas itibariyle, her §ey iyi, her şey 
gii2.cldi: Mektepte birçok yenilikler 
bulacak. okuyup bilgisi nrtacak, yeni 
arkada§lar tanıyacak. Fakat gel gele
lim i§in tatblkına.... mektep bir 
müessese olarak başka, gerçe olarak 
başka. 

Mektep nerede? yeni arkadaşları 
nasıl çocuklar? okuyup yazma acaba 
zor mu? hocaları kim olacak? Bütün 
bunlar esasen mühim §eyler; bunun 
Uzerine bir mesele da.ha biniyor: An
nesi ile babası mektep intihap etmek 
hususunda uyuşamn.yorlar. Babası 
Paulayı da György'iln gittiği Maari
fin mektebine vermek isteyor. Çünkü, 
evvela, mademki büyük oğlan oraya 
gidiyor, küçüğü niye gitmesin? Son
ra, cemiyetin her sınıfından çocuklar
la arkadaşlık etmesi, bu mektebin is
ter istemez daha fazla demokrat olan 
muamelesi, daha az laubali olınası 

çocuğa miistakil bir insan terbiyesi 
verecek, kendisinde cemiyet hissinin 
kuvvetlenmesine yarnyacakt.J; bu da 
son derece mühim bir mesele idi, -
halbuki hususiğ mektepte bunun ta
mnmiyle aksi idi. 

Annesi de, hiç olmazsa ilk sene ve
ya bir iki sene çocuğun evde okuma
smı isteyordu. Babası: 

- Olmaz! diyordu, olmaz! 
- Öyleyse daha iyi bir hususiğ 

mektebe verelim. 
Babası: 

- Kadın işi değil bu, diye cevap 
veriyordu. Herhalde oğlunu bir bayan 
yapacak değilsin. Bir doktor mirala
yı torununun, bir ihtiyat süvari mü
lazimi oğlunun daha flÜndiye kadar 
erkek oyuncaklariyle oynamamış 9l
mas1, başım mn.sanm kenarına çar -
pmca o.ği.amaya başlaması yebnez mi 
artık?,, 

Nihayet liabası Paula'yı en yakın 
mektebe verdi. Bu suretle, hiç olmaz
sa görtiniişte, iki taraf ta memnun 
oldu. Paula'ya bliyük bir resimli ki
tap verdiler: İsmi Gii.zel Alfabe idi. 
Sonra birçok da dörtköşe dörtköşe 

tahta parçalan verdiler. Bunlar o su
retle yanyana getiriliyordu ki, her -
kesin bildiği bazı nebat ,.e hayvan 
şekılleri meydana çıkıyor, ayni za.. 
manda büyük harflerle isimleri de ya
zılm13 oluyordu. Çocuk, ilk harfi bu 
suretle öğrenince dikkatini öteki harf
lerin üzerine toplayor, onlan birer bi
rer hecelemeye başlayordu. 

Sonra elyazrsı harfler geliyordu. 
Daha ne kaldı? ''Bir elimde beş par
mak var, öbür elimde de bel'J parmak 
var, hepsi etti on. Babanım yatağının 
yanındaki duvarda sekiz baş var, an
nemin yatağının yanındaki duvarda 
da. iki ba.s var, hepsi etti on. Mektep
te okuyup yazmak herhalde zor bir 
şey olmayacak!,, 

Fakat, mektep meselesi halledildik
ten sonra başka bir mesele çıktı. Da
ha kolay görünüyorC.u ama bu mese
le hakikatte ondan daha rordu. Bu 
mesele hakkında ilk lakırdıyı Eva'dan 
duydu. Paula durmuş, büyük bir gay
ret ve dikkatle, iskarpinlerin.\ bağla
mağa çalıeıyordu. En sonunda Eva'ya 
başvurdu: 

- Bağlayamayon!ffi ben iskarpin
lerimi .... 

Dadısı aldı onu iskemleye oturttu 
ve bir yandan iskarpinlerini bağlar
ken bir yandan da: 

- Kendi kendine bağlamağa alı§
malısın artık, diyordu. Bakalnn önü
müzdeki sonbaharda iskarpinlerini 
kim bağlayacak! 

Paula: 
- Niçin sen bağlnmıyacağın, E

va? diye sordu. Bana artık yardım 

etmiyeceğin mi? Sonbaharda bana 
kızmış mı olacağın? 

Eva, biraz tercddiit ederek, cevap 
Verdi: 

- O zamana. kadar gideceğim ben. 
Bunun arkasından artık yilzlercc 

sual yağmağn. başladı: nereye gide
ceğin, niçin gideceğin? senin yerine 

kim gelecek? sonra. ne olacak? Gide
cekti, çünkü büyük çocuklara artık 
dadı istemez. Gidecek, dadı isteyen 
başka çocuklara bakacaktı. Ynhut da, 
kim bilir, belki köyüne gidecek, ve
ya evlenecek, artık çalışmayacakt1. 

Yerine kim gelecekti? Onu bilmiyor
du, belki bir mürel:biye gelip çocuk
lara alanıanca öğretecekti., yahut. .... 
bunları biraz yüzünü ekşiterek ilave 
etti: 

- Bakalım gelecek olan f rauleinla.r 
Eva dadı gibi seninle oynayıp meşgul 
olacaklar mı? 

Hayır, hayır, olmaz! Gidip bwıun 
önüne geçmeli... Çocuk hemen anne
sine koştu. Eva'yı yollanıamnsı için 
söyledi, Eva giderse ben de mektebe 
gitmem, dedi. Annesinin rengi sap -
sarı kesildi. Biraz sonra da yandaki 
··-:rı:ia.n bayanla dadının bağrıştıkları 
duyuldu: Ne münasebet, çocuğun 
zihnini karıştırmıştı? Çocuğn frau
lein'ların fistanından bahsetmek de 
aklına nerden gelmişti? Utanmayor 
muydu? 

Eva, her zamanki ~ tatlı sesinden 
bambaşka bir sesle kar§Ilık veriyor, 
Paulanın annesi mukabele ediyor, da
dı yine altta kalmayordu. Fakat son
ra ikisi de birdenbire sustular. Ne 
annesi, ne dadısı kavgacı insanlar de
ğildi, biribirlerine hakaret etmek is
temiyorlardı. Annesi emindi ki bu, 
Eva'ya bir ders olacak ve bir daha 
çocuğa böyle §eyler söylemiyecekti; 
Eva da biliyordu ki kendisi bu evden 
gittikten sonra müteessir olacak bi
risi varsa o da bizzat bayandı. Evde
ki kanunlara göre, sonbaharda olacak 
yeni §eylcrden daha. 5imdi !bahsedilme
si doğru değildi. Eva da bir daha bah
setmedi, çocuğa da evvelce söylemiş 
olduğu §eyi unutturdu. 

Fakat Paula annesiyle babasının 

bir Alaman mürebbiyeden bahsettik
lerini sık sık işitmeye başlamı§tı .. 
Annesine yabancı bir memleketten 
mektuplar geliyordu. Halbuki ·eskiden 
hiç böyle mektup gelmezdi. Sonra, 
annesi de mektup yazıyordu, - bil
hassa babası ile yavaa sesle konuştuk
tan sonra. Çocuk, konu.5ulanlardan 
bazısını da işitiyordu. 

Bir kere annesi, elinde tuttuğu bir 
fotoğrafa bakarak: 

- Pek gözüm kesmeyor, dedi. 
Bir keresinde yine bir fotoğrafa 

baktı: 

- Bu bana pek sıhhati yerJnde gö
rü.nmeyor, dedi. 

Sonra, Berlin'den, Dresden'den, 
Graz'dan, verilecek paradan, seyahat 
masraflarından bahsediyorlar, Ala -
rnan milrcbbiyey Gyöfgy'ün odasının 
verileceğini, iki çocuğun bir tek odatla 
yatıp kalkacaklarını söylüyorlardı. 

Bahası, György'iln alamanca öğ -
resmesi "en mühim,, bir şeydir, eli • 
yordu: Şimdiye kadar durdukları ka
bahatti; onların vaziyetindeki Yahu
di ailelerinde çocuklar daha üç, dört 
ya§ında alaınancayı su gibi konuşu • 
yorlardr, halbuki on bir yaemda.ki bu 
çocuk daha tektlik bir iki kelime ke
l{eleyebiliyordu. Hadi bakalm artık. 

Gittikçe daha açık anla.sılan 1bu ko
nuşmalar sonbaharda büyük deği§ik
likler olacağında artık hiç şüphe bı
rakmayordu. Mektep! Eva dadısız 
ya§anıakl György ile bir cxlada ya
tıp kalkmak! Alaman mürebbiye! 
Bunlar hep düşünillecek, manası nraş
tınlacak ve bUtün yaz üzerinde pro
jeler hazırlanacak şeylerdi. 

Bu yazı da, her yaz/ olduğu gibi, 
Balaton sahillerinde geçirdiler; yal
nız, bu sene günler biraz daha yavaş 
geçiyordu. Evet ya, Paula yazın o 
müthiş sıcağında günlerin tembel 
tembel seriliverdiğini hissediyordu. 
Güne~in altında yatarken ge!:.en sa -
atler daha uzundu, geceler de geçmek 
bi1meyordu. 

Eva hemen daima evde kalırdı: 

gezme saatinde Pauln'nın elinden an
nesi tutar götUrürdü. György de on -

Hübbusselô.tln 
fasülgesi 

Son zamanlarda memleketimizde 
hindyağı fasulyeleri istihsal olunan 
hususi cins bir nevi fasulye yetiştiril
meğe başlanmıştır. 

Hübbüsselatin adı verilen bu fasul
yelerclen bu yıl Bursa ve havalisinde 
l S bin kiloya yakın mahsul yetiş tiril. 
miştiı..: 

Memleketimizde her yıl hariçten 
külliyetli miktarda hindyağı ithal edil
diğini nazarı dikkate alan alfikadarlar 
memleketimizde bu mahsulün daha faz 
la yetiştirilmesi için geniş bir tetkikat 
yapmak üzere faaliyete geçmişlerdir. 

Bu fasulyenin en mühim hususiyeti 
tebabette en fazla istimal olunan hind 
yağının istihsal olunmasıdır. 

Bundan başka son ı;enclerde aym 
malddeden tayyarclerde kullanılan bir 
nevi yağ istihsal edilmektedir. Bu ya
ğın hususiyeti son derece ince olmasın. 
da ve ince yapılı makinelerde makine
lerin işlemesine mani olacak hiçbir 
teressübat bırakmamakta!dır. 

Hübbüsselatin fasulyesi, bundan se
nelerce evvel Hindistandan memleke
timize getirilmiş, bazı bahçelerde he
vesliler tarafından ekilmişti. Fak,at §im 
diye katlar bu madd~dc geniş bir istih
lak sahası bulamamıştı. 

Bu defa Bursa ve havalisinde yapıl
mış olan geniş ekimden çok iyi bir ne. 
tice ~lındığından ekimin genişletilmesi 
için icap eden tedbirlere baş vurula
caktır. Alınacak olan bu tedbirlerle bu 
günkü 15 bin kilo istihsal miktannın 

15 milyona yükseltileceği umulmakta
dır. Memleketimizin birço'ls yerlerinde. 
ki topraklarımız bu mahsulü yetiştir

meğ e müsait olduğunidan temenni olu
nan neticeyi almakta mü~ülat çekil. 
miyecektir • 

Alakadarlardan aldığımız malumata 
göre, ileride ihracat maddelerimiz ara
sına katılması çok muhtemel olan Hüb 
büsselatin fasulyesi, Bursa ve civarın
dan başka, Akdeniz kıyısında cenup vi. 
Iayetlerimizde izmirdc lzmittc ve hat
ta istanbutda yetiştirmek müın~üıı. 
dür, 

HUkQmctimiz bir taraftan bu işlerle 
meşgul olurken diğer taraftan hindya. 
ğının en kuvvetli müstehliklerinden 
olan Çekoslovakya, Almanya, Avus
turya İtalya gibi yeni mahreçler bulun 
ması için teşebbüslere geçecektir. 

Memleketimizde bulunan nebati yağ 
fabrikalarında bu fasulyeden hindyağı 
yapacak tesisat bulunmamaktadır. 

Bunun için bu yağın fabrikalarımız
da istihsal edilip edilmeyeceği hak~n
lda tetkikat yapacakları haber alınmış
tır. 

Bu tetkikat müsbet netice verdiği 

takdirde geni~ mikyasta hindyağı is
tihsaline geçecektir. Bugün birçoli 
hastalanmmn derdine deva olan hind 
yağının kilosu 50 kuruşa satılmakta. 

dır. 

Hindyağı memleketimizde istihsal 
olunduktan sonra biridyağının en ucuz 
fiyatla satılması temin edilmiş buluna
caktır. 

larla beraber her zaman değil, ara.sıra 
gelirdi. Arkadaşları gelir çağırırlar
dı onu, o da kalkar, kimseye bir BCY 
söylemeden çıkar giderdi; ynhut ev
den tek başnıa çıkardı; bazan da onu 
parkta ' oturm~, tenis oyna.yanlan 
seyrederken görürlerdi. 

Paula çabuk yorulurdu; su, hava 
ve güneşlen sanki yanar gibi olurdu. 
Eve gelirler, yemek yedirirler, yntı
rırlardr. Birdenbire her yer karanlık 
olur, yıldızlar parlamağa başlardı .... 
Fa.kat daha neza.mana kadar sü • 
recek bu? Çok sürecek mi? Yarın ne 
zaman olacak·: 

Babasından mektup alıyorlardı. 
Mektuplar evvelfı Pcştcdcn geliyordu, 
sonra. bilmem hangi yabancı bir mem
lektteki kaplıcadan, yazın ~on günle
rine doğnı da yine Peşteden. Yalnız, 
iki kere gelmiş onları görmüştü. Cu
martesi akşamı geliyor, pazartesi sa.. 
babı gidiyordu. 

Bir pazar ak§amı çocuklar yemeğe 
geldikleri zaman annelerini tahtaboş. 
ta babaları ile beraber otururken bul
dular. Anneleri: 

- İstersen yaz, diyordu. 
Babaları: 

- Biraz daha bekliyelim, diyordu. 
GörünUşe aldanmayalım. Yarın yaza-
rım. (Arkası var.) 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?/ 

Kaybolan General !1 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Teşki
latı,, reisi Millerin izi üzerinde .... ·· 

Yazan: Alfrad Garlgk ---Tefrika numarası: •• 

Kedi ailesi 
Giillll bahçenin dUrtblr tarafından 

sök Uoedl p, gözlerl okşadı ..... 
teıer, 

nıyor; bunlar da kitaplar, gaze ıt 

ı>Ic\"içknrn; l.,nıistc polis müfctfr;-i 
rcfalmtiııclc ... 

nen-ak bir sonhnhnı· sabahı. 
<lır; istintnk Iıftkimtnln, IK>lis 
nıcmurlnrmm, n\"ukntların ve 
bu ev nrıımnsmcln hazır bulun .. 
ınak i tiycn birçok gazetecinin 
otomobilleri Ozu' nra 'arıyor. 

Plcviçkn) n, kendJsinln ,.o ko. 
cnsı Skoblinin geliı'lcrindcn 

~ok <lnhn fnzlıı lınrcn<lıkları llir 
kcro daha ileri sürülünce, para 
,-nziyctlcrino clnir koca~mm J .. 

tinn ile tuttut,rıı be &Jl defterini 
O.mvardnld kır c\'lerindo buln-
cnğmclnn bnhsetmiş, bunun üze 
Tine oraya gelinmiştir. Şhmll 

oradalar: 

Kendisine 2 Uniformalı polis tara
fından refakat edilen Pleviçkayn, 
sarı pencere kanatlı ve kurşunt 
renkteki ufacık kA.rglr evin önUnde 
bir an duruyor ve gözlerinden boşa
nan yaşlar yüzünden yuvarlanırken, 
gUc;lUklc bahce kapısına dayanıyor. 
O, istintak tevkifhanesinde bariz su
rette çökmüştür ye 62 yaşındaki ka
dının son zamana kadar, 22 eylUl va· 
kasına kadar muhafaza etmesini 
bildiği iyi görUnUşten bakiye olarak 
nrtrk biç bir şey kalmamıştır. Evin 
önündeki tlmento döşeli avluda zin
cire bağlı 2 köpek, havlayor. Ple
viçknya seslenince, bütUn bir kedi 
ailesi, bahçenin dörtbir tarafından 

söküncdlyor ...... 
Bahçe duvarını yukarıya doğru 

saran gUllerle bezenen yoldan geçi
lerek, evo gir111yor. Lehll hizmetçi 
kız Mo.riy:ı, Pleviçlmyanın elini 6· 
püyor ve tavuklara yem Yermek, kö
peklere Ye kedilere bakmak işlerini 
nasıl yerine getirdiğini heyecanla 
anlatıyor •. Ple'\"lçkaya, bir sandal
yeye oturup, elini gözlerinin Uzerino 
götUrUyor. Sonra, istintak bft.kimlnin 
ihtarlyle, ı yatak odası ve 2 çalışma 
odasının bulunduğu 1 lncl katın mer 
dh·enin, çıkıyor. Filhakika, Skoblin 
ailesinin yatıp kalktıkları yerler, 
pek dolu görUnmüyor. Mobllyeler fa
kiranedlr; sarı perdelerden birisi 
yarıya kadar yırtıktır, yatak odasm
ilakl 2 kişillk yatağın yanında yarısı 
kırık bir iskemle ... 

Tnm manastyle kayda değ-er mlk
tarcln para harcadıkları nçıkça orta
ya konulmuş bulunclu~u hnlde, na
sıl oluyor <1n bu Skoblinlerin evi böy 
le fakirane bir görünUştedlr? Beyaz 
Rus tnnıdık1nrında zaruret çektlkle· 
ri intibamı maksatla. uyandırmağa 

mı g6zetlyorlnrdr? Yoksa, kahve Ye 
lokantalarda geclrilen hayata evde
ki yaşayıştan daha bUyük kıymet ml 
Yeriyorlardı?! 

Ploviçkaya, hic; terecldUt etmeden 
bu 2 çalışma odasından birine yilrü· 
yor ..... Zaten evvelce bir defa aran· 
mış olan diğeri, polisçe kapatılmış 

ve mUhUrlenmlştlr. Girdiği odanın 

duvarlarında boyasız raflar sırala-

yazılı kt\ğıt parçaları darııındıığıll ,,1 
altı"' 

yığılı ... Pleviçkaya, kft.ğıUarın ot• 
ilstilne getiriyor. Rafları araştırır ot· 
Gittikçe daha ziyade asabUeşlrııe· 
Gözyaşlarlyle boşanıyor. Ltlkitlı uııı• 
sap defterini bulmak, blr turın tıl 
kün değil! İstintak hdklmfne: ııııs 

- Herhangi bir yerde, J<U t' 
tab'ı bir İncil hulunsa gerek! dl1'0

1 
~ 

• a lr 
ben bu !ncile pek bağlıyımdır. 
götilrmek nrzu ederdim! , 

11 
Uzun süren bir aramadan soJlrt 

1!9. 
bir yığın evrak altında snklt 100 
mış bir İncil bulunarak, ]{cndl5 

uzatılıyor. .., 
C""' - Hayır, ben bu 1ncili lsten1 <il 

benım oıae etmem rnzım se1cn r~iJ!l 
1'lr tncildir. O, benim kendi tncl ' 

dl! • 
Lakin, Skoblinin bu çalı~·' 

sahasındaki bUtUn arama. boŞtl~ııe 
Ne bu ailenin para vazlyetıerııe· 
vuzuh vereceğinden ba.hsoıunan e
sap defteri, ne de yeşil lncll ele g ' 
çiyor. SJ 

Pleviçka.yanın dolaptan aldığı '\'C :ır 
ket yapıp kızıl bir iple bağladığı b~ 
kaç kat kışlık çamaşır, Ozuvnrı.ı. 
gidişin biricik semeresidir! ııe; 

Plovlc;kaya elinde çamaşır P\ll' 
ti, aşa~ıda, yemek odasında. bir aııı 
re daha duralıyor. Bu odantll ~ 
varlarmda meşhur sa.natkArliı s
reslmleri asılı .. Şalyapln, bir re" 
mini, üzerine "seV"gllf Nadyşto. ~~ 
silyevnaya sıhhat, saadet, mu'1'1~ 
kiyet,, yolunda temenniler 'yh°ıll ~~ 
kendisine ithaf ·etm!ştlr. tşte ~ur• 1Q 

da Rahmaninorun bir resmi, Ill"11~ 
bir ithafla duvarı süslUyor. :rJ'tlg~.~ 
niyenin nıuvaffakiyetli sana.tkM 

11
, 

hayatının gnntmetlerl hep bir 11~ 
da .. Pleviçkayn, bütün bunlara ırı1 

gezdiriyor. Bakışları, rnazlsinlfl ft' 

metli hatıraları olan resimler il ' 
rinde dolaşıyor. , 

cif' 
Yeşil !ncilimi tekrar ele ge 

mem lftzım? 1'Y 
Mtiteakip günlerde sorguya ç~tıll 

lirken, Plevlçkaya istintak :tıfılt t$t 
karşısında blrtevlye bu isteği tel' ııOJ 
Jıyor. Yo gilnün birinde polfse 8 <fi 

••1e• nim bir ihbar '"ald oluyor. 01ıı 

!ncildc Skoblinin gizli yazısı pıll 
anahtarlarını arıyımz Yohanl'.111 

!ncilfne dikkat ediniz?,, ıı:ıdt 
Paris, polisi, bu Rus mese]~S ı:Jcıı 

en ihtimal haricinde gibi gl1rilctıl
izlcr üzerinde yUrilmek de fcaP ,-9 
ğlne tedricen alışmıştır. Pievıçıc:ıctı 
Ozuvnrn götürüldüğü vakit, c~o<W 
aranan vo mühürlenen çahştna tıl' 
sr, tekrar acılmnmışlt. ~ fncf 

1 

deneme yapılabllfrdi? ! 
O· 

Pleviçkaya ile birlikle tcJ~rıır J1 1ıı 
ruza va gidiliyor. Çalışma odfl61 13~ 
kapısındaki m~hürlor sökUlüY"~~1ı'' 
sahadan blrcok şey uzaklaştıfl f• 

tır. Fakat bir köşede duran sar~9ııtı 
dlrden ve onun berisindeki yaıı ttıl~ 
den başkaca da bazı şeyler lt~ııitıl' 
m1ş değildir; ilk aramada tJl 4dfl1 

şııf" _ı:f 
senmemiş olnn bazı şeyler.. 11w 
duvar dibinde ve döşeme tıı"ct1t·· 
Ustlinde 3 ynzı makinesi ııı 0 rtsttı 
JJlr bnşkn. yazr makinesi de l';ıııdl' 
"Paks,, otelinde bulunduğ\l 1'ıııD' 
Skob1in Ustelik bu 3 yazı ııı~r ıı6' 
sini ne iş için kullanıyordu? J31'tt1t' 
şede, döşeme tahtası üstünde ı<t
lar vo kitaplar kümelenrofŞ·· tfJııf' 
murlar, bu kağıtları araştır ıı~' 

ııcrifl ~t koyuluyorlar, Madam l\ff nıılh- • 
katı da bu hususta birlikte f 

~t 
göstl'!rfyor. cııf>1' 

PJoyiçkayn, bu faaUyctl ar~ıJ1 

kesilmiş takip ediyor. Bit uldJ)~~ 
iğblrara kapılıyor, hazır b tıı!fl. 
lardan klm için Bayledtğtn! 
etmeden: ~d 

(Ar'i«'81' 



Hava kupasının dün yapılan son maçında 
Galatasaray Beşiktaşa 3-~ 

cç~·' ~ ... "' ağ Ilı} r [j rn r r Fıı ra f' i i 

~1kt,. 
...... ş takrnu, mnçrn ııihnyctinclcn 
uun '.r 

ıııı. llıllhı aksim stadında men;lmin 
taıı1ıd lll karşılaşmnlarındnn bl rl 
l'are ~· tic; sene evvel konulan Tay. 
Caıat UJ>asının finali de Beşiktaş _ 

asara lfat Y takımları yaptılar. 
tı11 he::ın tok güzel oluşu fiyatla. 
?.g bi ese uygun bulunması stada 
l:ıııştı. ne Yakuı lılr kalnbalaık topla. 

Saat 3 tarıar .3Q da her iki takım taraf. 
ının 

~llttııa alkışl arı arasında sahaya 
llaıı J\;· liakem lstanbulsporlu Ad. 
l'al>lığ 1111n iki tarar oyuncu larile 
~~~iltt~ bir kısa konuşmadan sonm 
~)'le d ş • Galatasaray talnmıarı 
~~ildiler: 
ı;~\ '-ray: Sa d d • • \dua n, Jteı;nd • 
·~. ~ lim, J:ştnk • J>anynl, H a. 
lı' lleşik1ttu't, Silleymnn, Xccdct · 
~I '-ş : Mehmet Ali • l<'aJ'uk, 
tıı~,; l<'11a<1, Peyzi, nttnt • Hayati , 

1 
Otuııer, lfnkkı, Şeref, }.~~rc r. 

e başı &,25 de Beşlktaşın hilcumL 
llııı te ~d r. Galatasaray mUdnfaası
lııııara;ı Cevirdfğl bu hücuma Gala. 
'er. llar hemen mukabele etti. 

O~·u 
tıl'naıı. 11 

tok seri ve o1dukcn zevkli 
~n ırke 

lUııı, n Dülendin \"erinde bit· 
ttı 11 rrıu ~ tıı lll(llbif darııerl kurtardrlnr. nuııa 
~ Sa~ld /1 akkının kuvvetli bir şü. 
._ııratıı arnfrndan çelindi . .Mn~ ~ok 
ıı;I\ Oyn 
ı ~ tliıeı an'.ror; iki tarafın ela bir 

l e Utıer l>oııs:ronn geçtiği ve güzcL 
ırd rna... . 
~ lfü ı~ı ,,rn ZCYkınl daha çok nr-

a. lltt1y0 
n seyircilerdekl heyecan 

be\'r rcıu. 
t.>. e bu . 
'lftt güzel '"e karşıhklr hil-

ll fg •. .. 
Ucu .flaha."111aa-

t>Un ki ma r,; la r 
'a_ı,_ l3a.kırk h -

~e·-qıllda b" .. 0Yu~dcki &rutgüeü 
atıtı her har~Ytik ~ır kalabalık önün· 
to:ı; hareketı 01~ugu gibi yine birçok 
~e 

1
a l"ap11 .erı Yapılmı6l ı r. Öğleden 

rl\.~ ldrııan an futbol maçlarında, Sir· 
~ · .takırrıı ~Urdu ile Barutgücünün 

..ıır· arı nı.. b tlı Un ga}"· usa akası 7-2 Barut-
~-0 ~ takırnıııbyeti ile bitmiştir. 
~ ?atımı arı nıaçında Barutgücü 
~~rutgUc~: genç takım!ar maçmda 
ta~ 1~tlr Ö'" u neticeyi ;3. '> lehine bi • 
,_ ıı.. • glede - .. 
~~;ı~ıa 'Yen· n evvel Baktrkoy rum 
llerıı.11'~rnay1 ~ Pera ~rasmda yapılan 

h llaıı 4.
3 

akırkoy rumları Yeni 
UiJll Yentn~lerdir. 

IJiJ,.b Yapı/an yağlı 
•r r.ş 111 •. 

liı- er harta U.'la baka la ı 
'<I A: oldug- . 

ıle bah . u &ıbı. clün de <;enber 
rı Çesınde ,.a-ı . . 

h .. -· ~"<IPılrnı - 'g ı gurec; mu1::1 
~ '4.'Stt(te d" strr. 

llıJı (°' - Ort llehl' 
\allda 'klat. l<u .. 1\ an ara ında Kum 
lilişı~ n. J\dapa çuk ortada altı pehli . 
di(~ <lır . l3ü}~~rlı Arab ~alih. galib gel 
taı 1 ~ Sonra Ada ortada bırer kişi yen • 

aıw._ tceb he . Pazarlı $ervetle Çatal
,,. ~ ı._ }etantı bı'r .. 
"""ık "<tin. &uresten sonrı 
('. ., '<\fl ·••IŞ!ard '" ' 
t~~llrtşte Sit: Son olarak ba~a 
~}""'' 1

• Batı{ . ..;. 1~lı Rahmi, Arnavut 
'<lb.. <qı Ah , ...... ır ı lb • h' 

"ıır~ıa rn~di . . ra ım de Ro . 
~I r \e ~~ }endıkten onra karşı 

}ıltb ~ harta ~r~ kalmışlardır. 
~~al )nı Yerde birçok mü. 

ar Yapılacaktır 

-.onn t Hn1·:ı kupnsım nl ılıktnn sonl'ıt 

cumlarla ~u uncu dakiknsmı bul. 
muştu ki Stileymandan Ncedete ve 
ondan ilülcnrle geçen bir JHtsı Bü. 
ıend harikııll\dc blı· şülle Mehmet 
Alinin mUdahalcsino hile imkftn 
vermE'dcn Gnlntasnrnyn lılrinci golü 
kazandırdı. 

Bu goldım diirt dakilrn sonra Be
şiktaş E~ref _ ~ernf kombinezonile 
topu Muza fferc geçirdi o <la tnkımı. 
nın br>ra her ilk ::;ayısını yapın n kt:t 

becikmedi. 
Oyun bundan sonra yiııe mülcrn

zin oynanmağ"a Ye süralini artırma_ 
~n devam ediyordu ki soldan flerJL 
yen bir Bcşil{taş hüc-unrn Saridin 
Iıatnsı lle gole çevrildi Ye devre 2-l 
Hoslktaş lcıhinc bitti. 

tı\lxcı ımnn~ 

1kinci devreye Galatasaraym hü. 
cumlle lıaşlnHdı. Beşiktaş devrenin 
ilk anlarında dahn ağır bnımrak 

Galatasarayı birbiri nrkasınn ynptı_ 
ğı birkaç hücum ile epey sıkıştırdı . 

Fakat bu sıkıştırmalar şimdi Gnla
tascırnya geçmiş bulunuyordu. 

Bu sırada Hiilcııırl çok mühim bir 
fırsatı bir ıska yiizlinclen kaçırdı. 

Bu den ede birlııdııin aksine olarak 

l ü p 
o ldu 

0l}unlar çok he
yecanLz ve güzel 

oldu 
Oalatnsnrny hep hücumcla göriinü. 
~:ordıı. Nlhnyct :n inci daklkada yL 
ııc ırnıcıı<l ınüdnfilerl atlatarak ~ıkr 
bir şiltle beraberlik sayısını :vaptı. 

Orun :!-:! hernbPre gfrinı·e Beşiktaş 

Galatasarayhlar 
kır koşusunda 
birinci oldular 
Dün sabah Maltepe ile Topknpı a

rasıncla büyiik bir kır koşusu yapıl
dı. 

:JOOO metroda l~~ puvanla Beyoğlu
spor birinci, :ı5 puvanla Beyoğlu haJ. 
kevi 2 nci, :39 puvanla Galatasaray 3 

üncü oldular . 
l\fösabakayı Beyoğlu Halkevinden 

Serkis 12 dakikada kazandı. 

2 nci müsabaka ayni yerde (7000) 
metro yerinde yapıld ı. Galatasaray -
dan İbrahim 23 dakika 43 saniye 115 
de birinci, Galatasaraydan Hüseyin 2 
inci. Beı::i!üaştan Artin 3 cü oldular. 

Umumi tasnifte 7 puvanla Galala
sarny birinci geldi. 

Hakkı ,.e ~erer ile çok sıkı hlicumJn_ 
ı a haşladı. Ve ~5 inci dakikada bu 
tazyik semeresini vereı·ck Şerefin 

yaııt ığı üçünrü sayı Beşik taşı :ı.2 ga
lip Yaıiyeto getirerek Tayyare ku. 
pasını kazandırmış oldu. 

l IPr ilci takım da çok güzel ve te
miz bir oyım çıkardı. Doksan daki. 
knlıl< maçın liçte ilci müddetinde da_ 
ha ağır basan Galatasaray fırsatlar. 
dan istifade edemedi. Halbuki Be. 
şiktaş yakaladığı Uç fıı satı da golle 
ıı eticelcııd i rın<'ğe muvaffak oldu. 
Slynh beyaz takımda Faruk, Feyzi, 
ŞerP.f, Muzaffer <:<>k çalıştılar ve 
muvaffnk dn oldular. 

Galntasaray takımında Reşad ve 
Adnan çol{ iyi idiler. Knlecl takımın 
mağlfıblyetiııe sebep oldu. EşYak, 

Necdet, Süleyman müsellesi yirmi 
iki oyuncunun on iyileri idi. 

Bülend isabetsiz, Haşim ve Dan_ 
yal de durgundu. Jiak<'m müsnbnkıı
~·ı çok güzel idare etti. 

• • • 
1ılüsalıalm sonunda galip Deşlktn.ş 

takımilc:> bu turnuvaya iştirak etmiş 
olan on iki klübe birer kupn mera_ 
si nı l c veri ı eli. 

Ş Ü ~ <df liifil c§l Ç 0 c§l lr D lril <dJ c§l 
Fenerbahçe, Güneş ve Vefa 

rakipleriei yendiler 
Vefa. Kasımpaşa f 

Dı.in lstJınhulun liı;; stadında da şild 
ınaçlarma devnm edilmiştir. Günün en 
heyecanır. en zorlu oyunu. ~ref sta -
dında birinci ki!mcnın 5 ~ncisi Vefa i
le ikinci kümeden Kasımpaşa arasın
da yapıldı. Geçen hafta oyun temdid 
edildiği halde ycnişmiyt'n bu iki ta -
kım, dün mümklin olduğu kadar kuv
vetli bir kadroyla sahaya c;ıkmııılar-

dır. İzU!t Muhiddinin hakemliği ile 
başlıyan oyunda. iki tarafın ge~eıı 

haftanın tesiriyle çok sinirli olduğu 

görülüyordu. Hele daha birinci daki-
kada :\Tuhteşem 20 - 30 metre uzak -
tan bir fri kikten Kasımpnşayn ilk go. 
lü yapl\ erince. sinirleri büsbütün gerdi. .. 
gerdi... 

Beklc.nmiwn bu goldrıı sonra Ka . 
sımpa~alılar 20 dakika dişlerini tır

naklarına takarak Jynadılar \'e Veıa 
yı fena ha!de sıkıştırdılar. F'aknt ).luh 
teşemin konıerdcn çektiği top hir kafa 
nmı~vla ikinci dela Ka ımpa..:a aı.!l:ı

nna takılıre<ı. oyunun ~rkli dı•ği-;ti. ha
kimiyet Velaya geçti. 

tik devrenin son 20 dakiJ,ası iki tara( 
da • rnirli olmakla bernt:rr, çok "eri. çek 
canlı \e çok güzel bir oyun oynarlılar. 
,·e devre 2·0 \"elanın lehine bitti. 

İkinci de-.:reye takımlar ohlukça yor. 
~un ba~.ladılar \'e dakikala"ca bu \'azh·ct ' . 
de\·am etli. nevre ortalarına dn~ı'4. Ka-
ımpa53 mfülahlerinden hirisı topu ehle ı 

· • tı Vefa ü üncü o-

lünü de btt sayede attı ye aradan iki daki 1 
ka g eçmeden JJüscyinin ayağıyla 
dördüncü Ye son golünü kazandı. 

Bundan sonra Kasımpa'i<!lılar birdenbi
re canlandılar ,.e iki gol yapmaya mu -
\'aftak oldular. • 

i\lüsabaka da böylece 4-2 Ycfanın ga· 
!ebesiyle hitti. 
Gün es 

Feneryılmaz 
Dün Tak ... im tadyomundaki şild l~r

fiıla~ması Günc~Je Fener yılmaz arasın
da, doktor I lalid Galibin hakemliği ile 
yapıldı. 

!pek formalar ~iymiş olan her iki ta
kım da şu kadrolarla oyuna ba-.ladılar: 

(;üıw:}: Cilzad - }'usu/. Repd - i bra· 
p.; 

izim, Hıza. Ömer - Salahaddin, Necdet, 
Melih, Niyazi, Rrbii 

feneryılmaz: lsmail - Muammer. Mus 
lafa - Atıf, t'alıdct, Ekrem - Mukadder, 
Refik, Ahmet, Necdet, Ahmet Ceııad. 

Bir iki kar~ılıklı hücumdan sonra 
derhal ii tünlüğü tesis eden Güneş, oyu
nu tek kale haline soktuysa da, çok can
lı bir oyun çıkaran Feneryılmaz müda
faa mı bir türlü maQ-IQb edemedi. Ba5ta 
kaleci lc;mail olmak üzere bütün müda
faa hatları vazifelerini kusursuz yaptı
lar. 1 Hıcum hatlarıysa - ender olmakla 
beraber - arasıra yaptığr akınlarla rakip 
müdafaayı bir hayli hırpaladılar. 20 in
ci dakikada güzel bir fırsat yakahyan 

(Arkası dördüntiidc) 

GiiıH'~ • Fcn<>ryılmnz nınrmcln n hl r gi)rihıüş 

.... l!litl 

Gayrıf edereler 
arasında 

Her hafta oynanmakta olan Taksim 
stadyomunda gayrifedere klüplcr ara ın
daki müsabakalara dün de de\'am l'dil
di. Günün ilk maçı Şişli ile Galataspor 
klüpleri (B) takımları beynindeydi. Ta
raflar golsüz olarak berabere kaldılar. 

İkinci karşılaşmada da Amavutkôy 
ve Kurtuluş B takımları da attıkları bi
rer golle berabere kaldılar. 

Galataspor Şifllyl yendi 
Her ıki B takımları maçlarının bera

bere kalmalarından ronra Şişli ile Ga
latasPor birinci takımları çarpıştılar. 
Müsabaka tamamen mütevazin başladı, 

10 uncu dakikada Galataspor merkez 
muhaciminin güzel bir pası ile sağ içleri 
maçın ilk goliinü attı. Şişli bu gole dev
re ortalarında Suldurun attığı penaltı 
ile mukabele etti ve birinci kısım bu şe
kilde 1-1 beraberlikle bitti. 

!kinci devre gene müsavi bir şekilde 
başladı ve son dakikalara kadar böylc
ğıyla üçüncü gollerini attılar 'e müc;a
baka da böylece mağrur Şişli takımının 
3-1 mağlubiyetiyle bitti. 

Arnavut köy Kuı luluş 
beı abeı e llaldılar 

Taksim stadındaki gayrifedere maçla
rın dördüncü~U Kurtuluş ile Arnavut
köy ara::ıında yapıldr. Taraftarlarının bü
yük tezahüratı araı::ında sahaya azami 
kuvvetleriyle çıkan takımlar. biitün di
dinmelerine rağmen beraberliği bozama
dılar \"C j]k devre 0-0 nihayetlendi. 

ıkinci devre beraberliği bozmak ve 
galibiyeti lehin çevirmek için azami e
nerjilerini sarfeden takımlar, zaman za
man oyun üzerinde hakim oldularsa da 
maçın bera~rlikle nihayetlenme i mu
kaddermiş ki, kendilerine düc;en mütead
did fırsatları kulla:ıamadılar ve hake• -
min düdüğü maçın nihayetini ilan etti
ği zaman takımlar sahadan 0-0 berabere 
çıktılar. 

• En. Er. 

ikinci küme 
maçları 

Dün Şeref stadında iki:ıci küme 
lik maçlarına de,·am edilmiştir. 

Saat 9,:::o da ba§lıyau ilk oyunda 
Anadoluhisarla Ortaköy karşılaştılar 
ve netice 3-1 Hisarlılaı m galcbsilc 
bitti. 

İkinci oyunda Davutpaşayla Beyler
beyi ilk devreyi 0-0 berabcı c bitiı di • 
lor, ikinci dc\·rc biribirleı ine bırer 
gol yaparak neticede yeni~emdiler. 

Şeref stadındaki son ikinci küme 
maçında, Altmordu ile Galata genç • 
lerbirliği karşılaştı. Çok heyecanlı ve 
zcvklı olan maç Altmordunun 2-1 ga
lebcsile nihayetlendi. 

I<adıköyüııdeki ikinci küme ~ik ma
çında disiplin heyeti tarafından iki 
hafta müddetle cezalandırılan Doğan
spo~ sahaya gelmediğinden J{aragüm
ıiik takınır h ükmen galib geldi. 
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Meşhur Fransız romancısı 
• 

orı~ de Kobra 
Hayatının en merakll 

anlatıyor 

macerasını 

Fransanm meşhur romancılarından 
:61oris dö Kobra, şa1'acı ve kurnaz bir 
sima tanınmış. Hikfiyeleriı fıkraları ile 
de aynca bir şöhret bulmuştur. 

Yirmi yıl evvel büyük Fransız ga. 
zetelerinde çalıştığı zamanlarda, gaze. 
teler kendisini Avrupanın büyük ricali 
ile mülakatlar yapmağa göndermiştir. 

Gazetecilikte mülakatçı olarak ihti
sas kazanan Dckobra, Umumi harp se. 
nelerinde Faris gazeteleri tarafından 

Amerikaya yollanmıştır. 
Deko'bra bugün zenginlemi , kıy -

metli bir romancı olarak ]lerkesin mu
habbetini kazanan meşhurlar arasına 

karışmış olmasına rağmen, gazetecileri 
ve gazeteciliği sevmekten vazgeçme. 
miştir. Onunla görüşmek istiyen gaze. 
tecileri büyük bir memnuniyetle kabul 
ederek, kendine ait eski gazetecilik ha
tıralarını anlatır J 

Bir Fransız gazetecisi Morls De~ob~ 
::-a ile konuşmasını şöyle naklediyor: 

"Dekobra beni ~alıştığı odasında ka. 
bul etti. Piyanoda, çaldığı modem bir 
tangoyu bitirmişti. Gülerek şöyl~ ko
nuşmaya başladı: 

- Modern musikiyi çek sev\diğimi 
biliyorsunuz. Ralfyoda daima, dans 
ır.usikisi veren merkezleri arayıp bulu. 
yorum. Siz benim ile tabii mülakata 
geldiniz. Buna çok memnunum, Ve 
emirlerinize amadeyim sorunuz, ne 60-

racakaanız ! .. 
Gıızeteci, düşünmüş ve meşhur ro

mancıya şöyle bir sual vermiştir: 
- ''Hayatını~da en meraklı addetti

ğiniz maceranın ne olduğunu lütfen 
anlatır mısınız? 

Moris Dekobra bir iki dakika tered

C:lüttcn sonra, gülmüş ve §Unları nak
letmiştir: 

- '"Hayatımda en heyecanlı addetti. 
ğim macerayı soruyorsunuz. Evet, ba.. 
kın bu naul oldu •• 

Vilson en sonunda, heyet azasının 

nerede olduğunu, ne için yalnrz olarak 
geldiğimi sordu. 

Biitün zekamı toplayarak, "h•vete 
dahil azalar, kalabalık bir hallde buzu. 
runuza çıkmakla rahatsız olacağınız

dan çekindiler. Kendileri namma da 
saygılarınm benim tarafımdan bildiri!. 
mesini muvafık &ördüler, dedim.,, 

Fransada en kalabalık bir ca\:ldeye 
(Vilson caddesi) denmesine miluade 
lerini istedim. Derin bir mahzuziyet 
içinde olan Vilson: 

- Amerika cumhurreisi· Fransızlarla 
görüşmeği sever. Onun için vatandaı
Jarmızı da hep birlikte getirmiı ol~y
dınız iyi olurldu; memnun olurdum. 
dedi. 

Vilsonun huzurunda hayli terlemi§
tim. Heyet filan yoktu. Beyaz sarayın 
ıkapısından dışarı fırladım. Geniı bir 
(Ooh) çekere~ nefes aldım. Vilsonu 
da bir daha görmc!dim . 

Gazetemde bu müllikat basılıp çık. 

tıktan sonra Vilsonun güceneceğini 

zannediyordum. Halbuki, öyle olmadı. 
Bilakis hususi katibine yazdırıp bana 
yolladığı bir mektubunda, mülakatı iyi 
kaydedebildiğim, iliveler yapmadığrm 
için teşekkür ediyordu . ., 

Moris Dekobra, bu macerayı na~le
derkcn 20 sene evvelki heyecanı yine 
yaşamış ve hayatında bu maceranın u
nutulmaz bir hatıra olduğunu tekrar
latmıştır. 

• KAPO Pii\O YE ;\f.l.GEJ.T .. A"XOS va· 
purl:ırı arasında gecen y:ız Çıınakkıılcde 
vukubulan ve lınlyan vapurunun batma· 
sile neticelenen müsademenin tetkiki ikin· 
ci ticaret mahkemesi tarafından bir ehli 
hlbrcye hav:ılc edilmiştir. 

• BiR MÜDDETTEi\'BERt şehrimizde 
hıılunan Türkoris asbaşk:ını Celfıl Aydın 
Ankar:ıya dönerek v:ızifesine haşlamıştır. 
• :'ıfARAS HAI.KEVt namınn sntın alınmış 
olan sesli ve seyyar stnema makinesinin 
ilk tecrillıecl diln ı:ıcce belediye shuunasın 
dli :rapıJrnıştır. Yen 1 filmler gelifilerek 
her gece halka parasız gösterilecektir. 

r 
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Kısa Haberler J 
• PLAKA RESlMLERl'nin indirilmesi 

Te benzine zam ~·apılma:ıı hakkında bele· 
diyece hazırlanan proje dahiliye vekaleti
ne gönderilmiJtfr. 

• iKTiSAT VEKA.l.ETt'ne ba~ı müet· 
seselerden şehrimizde bulunanlann bir 
binada toplanaculdan yaıılmı,tı. Bu dai
relerin dördüncü Yakıf hanında ~:erle-tıme
Jeri kuvvetle muhtemeldir. 

• SiGORTA PRODÜKTÖRLERİ hirli~i
nin dünkü !oplantısı ek.,erlyet olmadığın
dan yapılamamıştır. 

• YUGOSLA \' El .. ÇlSt Accmoviç Belgra
d:.ı gitıni,tir. Kendisi Balkan antantı kon
scylnrlc bulunmak üzere Ankaraya gele
cek ol:ın Stoyadinovice refakat edecektir. 

• BEt.EDtYE bayram Te merasim gece
lerinde şehrin tenviratını dnha iyi bir şe
kilde yapmak ve Beyazıt. Taksim, Şemsi• 
pa a meydanlarile yangın kulelerinde d~· 
imt tesisat Tilcude getirmek için elektrik 
~irketile müzakerelerde bulunmaktadır. 

• SABIK H1D1V Abba!! liilmi (pa,a) 
Ankaran Rihni~tir. Orada bir gün kaldık
tan ııon.ra Beyruta hareket edecektir. 

• GAT.ATA ~e SUAT icıimli vapurlar 
bund:ın blr müddet enel Karadenizde 
ç~rpışmışlardı. lkinci ticaret mahkemesin 
de devam eden duruşmada. fıalata vapuru 
süvtırisi "Kazayi Ilahri,, raporuna itiraz 
etmiştir. Dava itirazı tetkik iı;in başka 
güne bmıkıJmışhr. 

• YALOVı\Dı\ bir tayynre meydanı ve 
ı;ıüzel bir srıor .sahası meydana getirile• 
cektir. 

• E).l~l\"ET U:\IUM ~lUDURO Şükrü 
dün Yalo,·ndan şehrimize selmi~tir. 

• ~A"FfA VEKALET! taş işlerile uğra
-ıanların çalışırken kırılmaz etımdan veya 
~ıikndan sözlük kullanmalarının nıccburl 
kılınmasını alakadarlara bildlrmi~tir. 

• OTORÜS TAHKİKATI ile meşgul olan 
Dahiliye nklileti müfettişleri işletlni hi· 
tirml~ler ~e fez1eke3i hazırlam~a ba,ıa-l 
mışlardır. 

• XIGDEI.11.ER'den şehrimizde bulu
nanlar biribfrlerfni tanımak için şubatın 
beşinci l{iinü Parkotelde bir toplantı yapa
caklardır. 

• KÖ!'ıfOR ;\fADEXl.ERl'nden Kastamo
nunun Sohta, Saldere ve Boğaıdere ocak
ları icin '·erilmiş olan imtiyıaz fe hedilmi~ 
lir. 

• tT.K SEYYAH KAFfl.ESt dün şehrimi
ze gelmiştir. Bunlar 350 ki~idir. 

• J\!ARAŞTA şehrin iman için yeni bir 
pl~n bazırlmımı,tır. Ayrıca içme suyu 
için de 235 bin lira sarfedilecektir. 

• S1RKETIHA YJllYE tarafından inşa 
ettirilmekte olem 76 numaralı vnpur. ho.-
2irandan IUhnren sefere b:ı~lnynbllece'k· 
tir. Bun<fan bu'ka l'eni araba npuru 
mayısta bitecektir. 

.......... =-------~----------...... --------~· ........... ~--....;;;.--·------..... --=~ 

Rus ihtilAlinin 
ilk günlerinde 

Prens Gabriy el'ln hatıraları: 6 
Finlandiya hududuna yaklaştığımız ( 

sırada yine büyük endişelere dilştük. 
Huduttaki komi!er Kızıl hükumetin 
müthiş bir taraftarı görtl.cUyordu. . 

Pasaportlarmırzı sordu. Pasaportu-
muz yoktu. Karım bizi bıraksın geçe.
Hm. diye kendisine rica ettl Uzun bir 
tereddütten sonra, adam elindeki ki
ğıtlan fırlattı yere attı ve öfke ile yü
zümüze doğru haykırdı: 

- Şimdi Petrograda, Çekaya te • 
Jeton edeceğim ... Sizi ne yapaeağımı 
onlar söylesinler! 

Kendi kendimize "acaba oimdi ne o
la.cak ?,, diye sorarak, korkulu daki • 
kalar geçirdik. Dah& doğrusu, ne ola
cağını pek iyi biliyorduk: Bizi tuta
caklar ve ihtimal ki, idam edecekler
di! 

Bu bekley.i& bize o kadar uzun gel
di ki! Nihayet komiser tekrar görün
dil Kendisine b&kmağa cesaret ede .. 
mi yorduk: YUzünde lldbetimiz hak • 
kmdaki karan okuya.cağnnızdruı o 
kadar korkuyorduk. 

kulağına fısıldadı: . ne 
- Size yardım edebildiğiın içın 

kada:r memnunum! • 
.A,damın bu sözlerine inanaın11Yo1' , 

duk. Komiser, Çeka telefon ~~ş· 
miş gibi yapmtş, öfkeli öfkelı k:~ 
muştu, çUnkU etraftan göre nıe) 
§Uphesini gidermek isteyordu. J)e dı 
hlli. Romanoflara acıyan jnsalllar 

vardı ha! ut 
Köprüyü geçtik ••. , Artık ~~' 
tuk! Arkamıza bakrnağa ~t eıı 
miyorduk. Helsingfors'a en ıasa ... ~rill 
çabuk yolla gitmeye koyulduk· ~ıı 
civanndaki bir sanatoryum da 
kapılarını açtr, ,. 

Bizim sevgili ve unutulmaz ~e
manımız ikinci Nikolanm, ks.rd ~ 
rimin ve amcalarım büyilk Dll~dJ~· 
6ldürUldUklerinl orada haber ol• 
Bunlar benim ka.çmağa. muvaffa1' 
duğum hapishanede kn.ImIŞlardJ·" 

BiTTi ~ 

En sonunda. ikimizi de aldılar ve,.,.-._ KURUN 
ayrı ayrı birer odaya götürerek, soy
dular ve üzerimizi tamamiyle aradı· 
la.r. Bunun manası ne idi; hayat mı; 
ölüm mil? 

SERBBSTIZ! 
Verilen karar ha.yattı ... Aran.manıız 

bitince biraz ötedeki hududa kadar 
yürüye yürUye gideceğimizi söyledi • 
Jer. Ben o kadar bitap bir haldeydim 
ki kanm benim ara.ba ile gitmeme 
müsaade olunmasını rica etti. 

Bunun üzerine küçük bir araba ge. 
tirdiler. !çine girdik oturduk, asker
ler çekti. Böylece köprüye kadar gel
dik. Köprüniln ba,eında F"mlandiyalı 

askerler nöbet bekliyorlardı. 
Bu sırada, Rw:ıla.rla. Finlandiyahla

nn ara.larmdn yaptıltla.n blr göril....§l!le 
emasındSi:.bizi o kadar korkutmuş o. 
lan komiser karımın yanına geldi ve 

ttAN UCBETLEB1 

Ticaret ilAnlannın .~anUm - satırı so;t 
dall itibaren illn ıayfalo.nndı 40, lod 1, 
falarda 50 kuruş; dör(.üncO sayfıı ~r 
tklncl ve üçüncüde 2.. biriucıde 4, 
hk yanı kesmece 5 liradır. ~ 

Düyük, çok devamlı, klişeli, renkli ı}lf• 
nrenleı e ayn ayn indirmeler yıtP f1.1f 
Remıl UAnlann sanUm - satın 30 1'ı1 
tar. _·-•!it' 
Tieart i:ıalıiuette olmıyan J.."iiçük i~ 

Bir defa 30, iki defası SO, Uo de~~ot· 
diirt defası 75 ve on defası 100 knı-~ 
Uc aylık llfln verenlerin bir defası fJ.' 
v:ıdır Dört sahn geçen illnlantı 
satırları beş kuruştan hesap edilir· J:O· 

ane hb!met kupona getirenle~ 
çill: ildn tarif uf piUde ~ indiralt· ..1 

KURUN hem doğnıdan doğıµr•~ 
'Cli idare yerinde, hem Anknnt ca~~ 
de Vakıt Yurdu oltındıı KEı"\IXL'IWd(.· 
1REN H~n bürosu elb·lo iJAn kabul ' 

'(Büronun teleronu: JOSSS) 

Um mi Harp senelerinde idi. Paris
teki gJzetelerde ç.alışıyorldum. Bir ga. 

zctc beni Vaşingtona muhabir olarak 
gönd~rdi. Verilen direktifte, reisicum. 
hm Vilsonla mülakat yapmaklığım is
teniyordu. 

Va~ingtona vardığım zaman ilk iş 
olarak Reisicumhurla görüşmek mak. 
sadile Beyaz eve mür.acaat ettim. 0-
muzlarnna yükletilen iş kolay değildi. 
Fakat, gazeteden bana verilen tavsiye 
mektupları ve gazeteci kartnna güve
niyor, Vilsonun karşısına kolaylıkla 

çıkabileceğimi zannt"diyordum. 
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ıHaftalık Radyo programı; 

, Fakat, Vilsonun yaşadığx Beyazev. 
öeki muhafızlar beni içeri almadıkları 
gibi, uzaktan da olsa Vilsonun yüzünü 
görmekJiğime müsaade etmediler. Bu 
vaziyet karşısında şaşırıp kaldım. Ga. 
zetcme ne söyliyecektim, Vilsonla mü
lakat yapmadan Vaşingtondan Parise 
ldönmekliğim gururuma dokunuyordu. 
:Bir, iki gün düşündüm. Kafamın için
'de türlü, türlü planlar tertip ettim. 
Zeki ve tecrübeli her gazetecinin baş 

vuracağı planlardan en makulunu der
hal tatbik etmek iizere faaliyete geç
tim. 
' Telefonu astım ve doğrudan doğnı
ya Reisicumhur Vilsonu aradım. Hu. 
usi katibi karşıma çıktı. Fransadan 

kalabalık bir heyet halimle Vaşingtona 
geldiğimizi, reisicumhur Vilsona say
gılarımızı arz ve Fransadn bir <:addeye 
~ilson, ismi verilmesini kendisinden 
:istirham etmek üzere reisicumhur ta. 
tafmdan kabul edilmekliğimizi, bekle
Cliğimizi söyledim. 

Hususi katip telefonu lderhal Vilso-
0nun telefonu ile bağladı, şimdi karşım. 
Baki Vilsondu. Konuşuyorduk .. 

Fransadan hususi surette gelen 
Fransız heyeti meselesi, Vilsonu fev
kalade memnun etti. Yarım saat sonra 
bizi beklediğini ve kabul edeceğini bil
öit1di. Ben, tam vaktinde Vilsonun hu. 
zurundıı bulunuyordum. Tek ba~ıma 
idim. Yanımda heyet filan yol.tu. Fa. 
kat, heyet azalarını sormağa meydan 
kalmadan, ben, reisicumhuru birçok 
tuallere boğdum. Memnun ve müsterih 
olan vilson bütiln sorduklarıma teker 
teker cevap veriyordu. Gazetemin sor
mamı söylediği bütün sualkri sormuş 
ve cevaplarını almış, çok enteresan 
tllan mntakatı yapmı§tım. 
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.'H - K. sani - 938 Pazarleı.i 
Öğle ncşrh·ntı: Snııı 12,30 Plôklcı 'für1.: 

musikisi. 12,50 Hn,·ndi . 13,05 Pltıkla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif plfık neşriyatı. 

J4 Son. 
,\kş:ıın neşrhrıtı: Snııl 18,30 Çocukl:ıra 

nıas:ıl: B:ı:rnn Nine tarafından. 19 Bayan 
İnci: Şan ply:ıno \'C keman rerakotiyle. 
19,30 Meınlckcl şnrkıl:ırı: :'llalulyolı Fahri 
tnrnfındnn. 19,5:» Borsa haberleri. 20 Rt· 
fnl \'C nrknduşlnrı tarafından Türk musi
kisi , .e halk şarkıları. 20,30 Hnva raporu. 
20,33 Ömer Hıza lorafından arnpça söy
le''· ::W,45 llelma ve arkadaşları tarafın
dan Türk mu ikisi ve hıılk ş:ırkıları. (Sa
nı :ıyarJ). 21,l!i Fıısıl S:ız Heyeti: Oku
~anlar: lbrnhlm Ali, kanun Muammer, 
kJnrinet Hamdi, ut Cevdet Kozan, tanbur 
Selô.hnllin, keman Ce\'det. 21,SO Radyo fo~ 
nlk temsil: Stüdyo orkestrası reCııkatiyle 
(Louisc). 22,45 Ajans haberleri. 23 J>lfık
Ja sololıır, opera ve operet parcalan. 23, 
20 Son haberler ve ertesi sünün programı. 
23,30 Son. 

1 - Şubat - 938 Snlı 
öıııc nc.5riyntı: Saat 12,30 PJAkla Turk 

mll';ikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Pllkla Tfirk 
musikisi. 13,30 Muhtelif ı>lik neşri~·n.tı. 

11 Son. 
Akşam nc~riyalı: kaol 18 tsınnlıul kon· 

scn·nıuvarı talebesi konseri: Fransız ti· 
yatrosunrl n naklen. 19 Ekonomf n Ar• 

ortırm:ı kurumu namına konferans: t, Ban 
Jrn sınd!ln • "ej:ıt. 10,30 Konferans: Bcyo~lıı 
Halkevi namına Zinsal Orman Şirketinin 
Umumi Müdürü Tc\'rik Ali (Aftaç evslsl). 
10,55 Dorsa Jıabcrlcrl. 20 Klasik Türk mu. 
sikisi: Oku)-an Nuri Halil, keman Reşat, 
kemence Kemal Niyazi, tanbur Dilrrü Tu
ran, konun Vecihe, nısfı:re Selfthattin Can· 
dnn, ut Sedat. 20,30 Hava raporu. ~0,33 
Ömer Rı7.a tnrefındıın onırıt'n • 5ylev. 20, 
4fı Rndlfe ve arkadaşları tararından TOrk 
musikisi ,.e halk şarkı lan. (Saat ayarı). 
21,15 n:ıy Muzaffer tıkar \'e arkadntlın 
ttmıfından Türk musikisi n halk arkı
J:ırı. 21,50 Orkestra: 1 - Rossinl: Semi
r:ımis, Ouverture. 2 - Delibes: L kme, 
fnntnsic. 3 - Brnhms: Prols danses bon. 
ı;rolses. 4 - Gllnlm: Valse fantasie. 22,45 
Ajans haberleri. 23 PUıkla goJolnr, opern 
w operet pnrç:ıları. 23,20 Son hııl>crler 
'c crll'">İ sünun programı. 23,80 Son. 

2 - Şubat - 938 Çarşamba 
Öğle ııc:şriyatı: Saut :22,30 Pllıkla Aürk 

musikisi. 12,~0 Havadis. 13,05 Pllkla Tütlı.: 
musikisi. ı 3,30 Muhtelit pllk neşriyatı. H 
Son. 
Akşnm neşriyatı: Saat 18,30 Plakla dan~ 

mu ikisi. 19 Çocuk Esirgeme Kurumu na· 
mına konferans: Doktor İbrahim Zatı (Ço 
cuklarda lı:ızamuk ha..tahiı). 19,30 Emin
önü Halkcvl ı;österit kolu t:ırafımlan bir 
temsil. 19,55 Bor~a haberleri. 20 Mustafa 
ve arkadaş!Arı tarflfından TQrk musikisi 
ve halk şarkıları. 20,80 Hava raporu. 20, 
33 Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45 Nezihe ve arkada~lnn tarnfındım 
Türk musikisi ve hnlk şarkıl:ırı. (Saat 
ayıırı). 21,15 ntmen Sen '"c arJ.;:tdn~ları 
tarafmdan 'für" musikisi ve halk şarkılfı
rı. 21,50 Orkestra: 1 - Griel: Pcer Gynt, 
suitc. 2 - Voldlenfel: Pluit d'or 'V lsc. 
3 - TransJaıcur: lntermcııo. 4 - J\ol· 
monn: l\far:iızıı. 22,45 Ajans b:ıbcrlcrl. 
'.!3 PIAkln sololar, opera "f'e operet ı>arça
lan. 23,20 Son haberi r ve ertest gQnün 
l>roaramı. 23,30 Son. 
krşyucut(ammcrt, :,c e-

·' - Subnl - 938 P~rıt.rnbc 
Öf;le ne~riyatı: Saat 12,30 P!Akla TürJ. 

muı;ikiııi. 12,50 Hnaclit1. 13,05 Plllıla 'T!irk 
ınusiki'r!. 13,30 ltuhttlir plAk neşriyatı. 

14 Son. 
Ake3m neşri>·atı: Saat 18,30 Çocuk ti

yatrosu (Elnd• "flllil ve l\lltf)), 1D Vedia 
nıza Te arkadaşhrı tarafından Türk mu
sikisi Te halk farkılırı. 19,30 Spor musn
habcJerf: ~ref Şefik. 19,55 Boru haber
leri. 20 Cemal KAmfl -ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk oarkıla· 
rı. 20,30 Havn raporu. 20,33 Ömer Rııa 
tarafından arapça öyleY. 20,45 F'aıul sar 
htyell: Oku)-anlar: tbrahlm, Ali, KüçijJ.: 
Safiye: kanun Muammer. klarlnct Hamdi, 
ınnbur Scllıhatlin, ut Ce\·det Kouın, ke· 
man Cevdet .. Snat R)'Arı). 21,15 Tahsin 
,.e nrkada~lan tarnfındcn Türk musiki i 
,.e halk şarkılan. 21,50 Bedri:rc TOzün: 
·an ııtüclyo orkesıruı refalctıllyle. 22,'20 

Orkestra: t - T..cher: E"a, Polpaurri. 2 -
Moussors k;>·: Danse persanne. S - Mic
heli: Serenade. 4 - Rahmaninoff: No<" ... 
turne. 22,45 AJnn h:ıberlerf. 23 PllkJa 
ııcololar, npcra ,.e operet pıırtııları. ~ll,20 

Son haberler ''e ertesi sfinün programı. 
23,30 Son. 

4 - ~ubal - 938 Cuma 

Öile ne~riyatı: Saat 12,30 P!Ukla Türk 
ınusikisi. 12,50 Havadi5. 13,05 Pl5kla 'l'ürk 
musikisi. 13,30 ;\luhtelir plllı: neşriyatı. 

14 Son. 
;\kş:ım neşriyatı: Saat 18,30 Xebil oğlu 

1 mall Hokk1 refnkatile Türk musikisi ve 
halk ~11rkılar. 19 (Çocuk terbiyesi) All 
!\Amil Akyüz .19,30 BeyoAlu Hnlkevi gös
lcrit kolu t:ırafınd•n bir temsil. 19,55 Ilor. 
s:ı hael>rlcri. 20 Xecmeıtin Rıza ve arka
d:ışları tarafından Türk musikisi ve hıılk 
~arkıl:ın. 20,30 Han raporu. 20,33 Omer 
Hıza tarafından erapca söylev. 20,45 Ba
yan .Muı:ıffer Güler ve arkadaşları tarafın
dan Türk mu~ikisi vt-. halk şarkıları. (Sn
ııt ayan). 21,15 Münür Nurettin ve or)\ıı.
da~ları tarafından Türk musikl~i n hıılk 
ıs:ırkdarı. 21,50 Ork~stra: 1 - .Mouırt: 
Ln Noee de tiı;aro. 2 - Raııısak: Vienrte , 
• rı:ıinuıt fantasic. 3 - Tsclı:ıikovsky: Ro· 
mnnce. ıt - Rubin~lein: Toreador et An
dalous~. 5 - Ponchfeltf: Gioeonde. 22,4~ 
Ajans haberleri. 23 PHklıı ~ololor, opera 
,.c operet pnrcaları. 23,20 Son hnberlcr 

• \'C erlt.!İ 1ıiinün programı 23,30 Son. 

5 - Şıı&at - 938 Cumarle!i 

Öğle ne~riyatı: Sial 12,30 Pl6.kla Tiirk 
musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Plakla Türlı 
nmsiklsf. 13,30 :ı.tuhlelif plAk neşriyatı. 

14 Son. 
Akş:ım neşriyatı : S:ı:ıt 18,30 Plakla öans 

ınnsikisi. 19 Dıyan fühal 'c arkadaştan 
tarafından Türk mu ikisi ve halk o.rkıln
n. 19,M Konferans: Selim Sırn Tarcon 
(Ömrümün kitabından). 19,55 Borsa ha. 
hrrleri. 20 Sadi Ye arkaıla~lnrı 1nrofın
dan Türk mıısikfgi ve halk şarkılıın. 20, 
30 Hnn raporu. 20,33 öın r Rızn tara· 
fından arapta ~öylev. 20,45 Scmahnt Oı
denses ve nrkadaşları tarafından Türk ınu 
ııikisi \'C halk şarktlnrı. (Saat ayarı). 21,15 
Kluik Tilrk musikbi: Okuyıın: Nuri lla
lil, keman 'R<!fııt, kemence Kemal Ni:rnz.i, 
l:ınbur nürrii Turan, kanun Vecihe, ms
rıye SPJiıhattin Qından, ut Scdııt. 21,50 
Orl\estra: l -Lisıt: RJıansodic No. 2. 
2 - t~ehar: Wo dic Jerc::lıe singt. 4 -
Poussitfne: Nocturnc Slnve. 22,45 AJarı~ 
haberleri. 23 PIAkJıı ısololor, opera ve orıe· 
,.et parçaları. 23,20 Son haberler "''" .,.,n. 
si sünOn programı. 23.30 Son. 

..---- KUR UN 
Hizmet kupon~~ 

aıı kUponu .:aute ld4ru!Dt ~ 
1 - KUc:llk tllnJann.ı parUo ~ 

2 - KUruDWl heklmlerln ~ 
lırtar. ' el 

• - Huku~ •• ...ıı mu.:;:~ 
ttırtU kanUD yollarını ı>araS1Z ~ 



Ne-den 
A . . ? 
spırın . 

Çü~kü ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü soaukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A , S P İ R i N in tesirinden 

emin' olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

'111b • .... 
3 

anıruen bedeli 66.300 lira olan 85.000 adet ŞOmtnman takozu 
r" btn ... 938 porşenbe gUnO saat 16,30' da kapalı zarf usulü ile Ankarada lda· 

asında satın alınacaktır. 
ll11 l rıurı ta te girmek isteyenlerin 4565 liralık muvakkııt teminat ile kanu· 

ll)ııı ~:~n ettiği '\"eslkalart ve Nafıa Milteabbttltk l'esikası ve teklifierlnt 
ş Rant 14,30 n kadar komisyon Reiıllllne vermeleri llzımdır. 

lıı:ı.1;tn~ıttn·ııııeJcr ~!l O k u rutıa An kara 'fe Haydarpaşa veznelerinde aatıl
·•t. <ın!I) 

lt> Chızflt · l'lııcı(\ f'<'ılı>re mahsus tenzilli iki nylık halk ticaret bileli ile silr'at tren-
l'~tı"l'inr:;Yahat Pdecok gazetecilere bu trenlere mahsus munzam bilet üc
~ r;, GO tenzlUlt yapılacaktır. (241) (532) 

s
11

; 111ndarma Genel Komutanlığı Ankara 

1 
•nat ma ~ omlsyonondao: 

ç)'tuu llir llletrcslno altmış kuruş flat tahmin edilen "'asır ve örneğine 
lrı ... ( 150 000) metre ynzlık kumaş kapalı zarfla pazarlığa tah"'ilen 

... !J:ı8 • • 
., tn~anbn gilnU saat onda satın alınacaktır. 

lııı .. Bun·t · r. • nıt şartname (4:i0) kuruş karşılığında komieyondan alına· 

'> 
lli'll' •• - Paz ı ltı:11 ar ı~a lrnrışmak tstcyon lerlıı ( 5750) ıtralık ilk teminat ve 
llıaı ncuc y ~'· rınn:zılı ''csikn ile birlikte halli gUn vt> saatte komisyona başvur-
~1454) 

1938 
~&tbuat 

1tnanağı 
l\~tii ÇJ /( 1 J ! 
ı 8 ı>ttara. · • t..._ 37 Yıl n nıaın en rüzel eaeridir. 
~ 1 ın tarih ~ "trın 1 en me,hur mu· 
. ~flttııt h'lakaı .. ı~ri c- d ,.k 

DOKTOR 
Hecaettln Atasagun 
H eı &ün ubablan ..eltiı buçuia 

ıkşamları 17 den 20 ye kadar Ulc 
U tayyare ıpartmantan ikiııc.i daire 
ı 7 numarada haatalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.a 
dar hastalarını para~·z. Kurur .. Ha 
ber olruyueulanru dalrupoD mub· 
bılinde muayene eder. TPlcf: 2395~' 

'•i , avı k - un e ı , 
~ltt• ıazet 

leli '"i RÖrd' .... ~ve mecmualaıda !~------------~ 
h:ı" rtainıt . ur~nu2 bütün muhanir· O O K T O R 
~ti• en · .. _.
1 

·tr, • ıatatatakler, _ faydalı K e nı a l ô 2 s a n 

~tı Operatör • üroloğ 

il ---.-....;.K:..:;u~r.:;u!lş~t:~u!;!!r Galata • Karaköy - Abdullah cf. 
tlttı lokantası kar§ısında Galiçi Han 

..... ~, kitap~ı'ıu da aJamyız Hergtln 15 den 20 ye kadar 
""" .. "· '-bı .. · Telefon: 41!35 

"~\tu ı•rı: htanbul BASIN 
-Talcıinı. 

1 1 - KURUN ~l lK11'Cl KANU .. • 1938 

__ ..-..._ ..... __ _ 
tr n -

Sahibi: ASIM US Neıriyat mUdUrU Refik A. Sevengil 



12 - KURUN 31 tKtNCI KANUN 1938 

,. ... 

25 iNCE SiGARA 
20 KALIN Si GARA 15 KURUŞ 
~ .............. .. D('::\\'ANJX :\fESHIJR ŞEKERGfSt ---------

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Mamuliilını teşhir elliğ i Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciliği kaınnını~ tır. (;iizt•I J tan bul gezmeye gelen 

~eyyahlar nefa eli cihanın dört köşesine nnm solan 

Haıco BekDır Dckt.Dm ve şekeırDeırıının aU.rDaır 
Bir buçuk aııırdan fazla bir tarihi olan bu meşhur Türk ticarethanesi lokum ve ıekerleri kadar nefis kare

mela imaline baıladı. Hacı Bekir karemclası gayet lüks ıı.mbalajh ve kilosuperakende fiatı 80 kuruıtur. 

=--............... ~ .. 
.JJ. IE. GarllrD 

11anıar1nız için ECZA HANESİ 

1 .............................................. , 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısmm) ycrl ve arlia'daki 
depoları kiralıktır. • 

n::-ıeştirilmek s,tretiylc 150 metre murabbalık bir mesaha elde cdilebi• 

1 
lir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatlcri. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. , 
Bundan baska: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ,·e ıo.~)J 

a 

.iralık iki adet mükafat vardrr. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_.,,,,-

lstaobul P. T. T. Müdllrliiğünden: 
(stanbul Btiyük postahane binasr bahçesindeki me\'cut sundurmalardan f~ 
fada etmek suretlle bir anbar binasının keşifnamesi dahilinde yaptırıllll d• 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksllt me 8-2-938 salı gUnü saat 15 e· 
BüyUk postahane binası birinci katta lstanbul P:r.T. Müdtirlüğilnde II1Ut

1
S 

şekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedoll 4089 Jlraeteı 
kuruş, muvakkat teminat.ı 306 lira 73 J;:uruştur. Taliplerin muka" ••• .:lksiltme bayındırlık işleri umumt, bu susi ve fennt şartnamesi ve proje 

1 
şif bUlAsasiyle buna ilişik diğer evrakı görmek ve muvakkat temtnatıarJJI 

ın· yatırmak üzere çalışma saatinden bir hatta evvel lstanbul Nafıa Mndilr ~ 
ğüne müracaatla en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair ~l • 
::akları fennf ehliyet ve ticaret odası vesikasiyle birllkte komisyona DlurJ 
•aatları. (415) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık- Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

lstanbul Defterdarlığı Av VergUetl 
MUdllrlUğOndeo: 

ııs· 
1 - Kliçükçckmece gölünün balık aylamak hakkı 1 Mart 1938 tarill ,r 

den 28 Şubat 1941 tarihine kndar üç s~..nelfğl on heş gUn müddetle acı~ 
tırmaya cıkarılmışttr. yalnız 

telefon 
ediniz 20335 No. 

der nevi reçeteler sıhhi levazı- 2 - S&bık bedeli "10261" lira 20 lrnruştur. J.( 
do İstanbul natı ve ıtnyat. 3 - Arttırma ıo Şubat 1938 perşembe gilnü saat H 

3eyoğlu İstiklal caddesi No. 419 1 Vergileri MUdUriyetlndo yapılacaktır. 
Yerli Mallar Pazarı karşısında ı I 4 - Muvakkat teminat "769" 11 :rıı fil> Jrnru~tur. 

1 Pazar dö Bebe sırasında. 5 - 1steklllerin şartnameyi görmek ve fazla lıilgi 
1.. 1 her glin Av Vergileri Miidliriyetine gelmeleri. (471) 

oı•t' 
toplamak 

. 
Liseler Ahm Satım Komisyonundan: 

Cicleccği yer Eşyanın cinsi Sandık miktarı Takriben ağırlığı B. Kilo Tahmin B. tık teminat Eksiltmenin yapılacağı gün Ye saat 
Adet Kilogram Kr. Sa. Lira Kr. 

lstanbul ve 11- Fizik, Kimya ve ) 

ı·t lorlne Biyoloji aletleri :~s:~ 22050 1 ~5 ) i/2/1938 Paz;ırtesi saat 16 da. 

l >iğer 1 l ve 11- 11'1ıik. Kimya ve ) 436 2ö 

~pJore Biyoloji rtletlcri 1340 s~oııo G 75 ' 
İstanbul. diğer il \ ' C il<;elcrdcld I...i ·e, Öğretmen okulu ve Ol'tn okullarn göndcrilcccl• olan yukarıda cins, miktarı, ağırlığı, tahmin bedeli ve ilk 

ı mlnatı yazılı Cı.lctleriıı yanında gostcrilen glin ve saatle kupalı zarf usu Jlylo eksiltmesi yapılacaktır. 

:mutıtme lstanbnl KUltlir O!rektörlUğü binası içinde Liseler l\lulrnsebeciliğinde toplanan Liseler Alıııı, Satım Komlsyonunda yapılacaktır. ts
t.kllleıta Ticaret Odası Yesikası, bu gibi nakil lşlori yaptıklarına dair 'resmi dairelerden almış oldukları belgeleri, ilk teminat makbuzlyle birlikte 

tcklltlort havi 7.Rrtln birlikte nyrıcn blr 7.nrf lçinclc kapalı olarak belli günde belli ımnttcn bir saat evveline kadar Komlayon Başkanlığına ver
meleri. 

Şartnnmeyl görmek için Liseler Alım, ~atım Komisyonu Sekreterliğine murncaa.t cdllıncsı gereklidir. (384) 

~ Göz hekimi 

}I Dı.Muıat RamiAUd 
Muayenehanesinl Taksim-~ 
Tarlabaşı Cad. U Rll' A Apt. 

aakletmiatir. Tel: 41:>53 

2azardan maada hergün: Oi~ 
ıonra saat ikiden altıya ka .... -.::1 ==----·········· .. ··=······ ... ----·········· 

1 Meccani mu•Y•118 ~ 

1 Peroemtıe ınnıert aat 2 _ d~ _D..:.U -
Ortak5y Taabasamak PaJSD5~ 

1 numarada Doktor MQıDtaS 
i fakirleri parasız muayene edef· 
• 


