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Kasak ve Yavrusu 
1 

G eçen gUn bUttln J'fl yazlakta 
oturan antika meraklısı bir 

do turna gece yatı ına gittim. 
Geç vakit herkes oda.sına çeklldL 

Ben ele odama girdim. Uykum yok
tu. Yatağa uzanıp gazete okumak 
istedim. Tnm göz gezdireceğim sı

rada gözüme bir şey iliştt Biti 1-
ğimdekl duvann çhislnde tahta 
helva kepçeslne be.nziyen bir şey ... 
}~ili snnthn boyunda bir sap, bir u
cu delinip sicim geçirilmiş. ÇMyf' 
asılması kolay olsun için. Öbür u 
cunda içJ OJ'Ulmamı~ bir kepçe. Bir 
yüzü düz, bir yüı.U lokum lokum 
kertikti. 

Ne ol a gerek! demiye vakit kal
madan gülümsedim, Bunun ne ol
duğunu, çocukJuğwnla beraber ha

·tırladım: J\a§ak! 
Bu nesil, kaşağı bilmez, Belki 

sırtı ka.5ıruyor da ondan. Eski 
nesillerin sırtlan çok mu kaşmıyor 
du ! Orasını da pek bilmiyonım. Fa 
kat herhalde kaşmmasaydı her ev
de bundan bir veya bir kaç tane 
bulunmazdı. Kaşak, 8ırt ka.,nmya 
mahsus aletti. Bunu kaşağı Ue ka.
nştırmamalıdır. Kaşağı içi zilll de
mirden yapıhr. Beygirlerin sırtını, 
sağn mı kaşıyıp timar etmlye ya
rar, kasak ta insa.ıı.larm sutmı ka.
~ır. 

O delirde bn kapk tuh ömür
dü. Hele Pi<şarn yemeklerin

den sonra.. 
Akpm eza

nından sonra 
hemencecik o-
turulur. Çorba
lar gelir; tara
torlar dizilir, 
)ervişll yahni 
ler kalkar, bal-

1.ı lalangalar konu; nohutiu işkem
beden sonra "börek, börekten soma 
tistü karabiberli tepeleme plli.\' - 
Sağında solunda -tanelerile bera
ber yenil611- hoşaf kiselerl. l\ley
'' §Crbetlerl, tuzlu ayranlar. Su 
böreği. MuşmuJalı tükenmez, har
daliye vesaire .... 

Yemekt.en sonra bUyUkler &edlr
Jeriııe, koltuklanna, minderlerine 

yan gelirler. Kahveler, kunı, Ya§, 
ikisi ortası yeftlişler. Bir Jkl hoş 

beş. Bir kaç esneme. Biraz dediko 
do. Derken bir el çırpış. Bu el ç.ırpı
fla; selamlıkta ise uşak, haremde 
ise halayık ko~up gelir. El çırpan 
ev sahibidir. Gözü ile bir misarırJ 
,.e sağ elinin ikici parmağı ile ken
di ... ,~ ini i arf't PCler. Bu: 

- Misafirln 
kaşmacağı tut
tu, kaşak ge
tir. 

Demektir. Bu 
kapkla.r evln 
hallne, flUlllU' 
göredil'. Sade fil 

~----- dişi, üstii gii
n1uş kakmalı fildişi, altın ~bgill a
banoz. Oymalı abanoz, sapı sancı 

değneği maplağmm sırtı lacl iş~ 

meli gergedan boynuzu, mürver a
tacı, sapı püsküllü tahta, sadece 
tahta .... 

K apk gellnclye kadar misafir 
sırtını arkasındaki yastıkla

ra sUrter durur. Ka§ak gellnce san 

Türkkuşu 

çubuklu kırmızı ipekli mlntanla hl
lili gÖ;mleğln yakalan ~özülür. Ka 
pk lmdiki iskemleli sofrada çatal 
tutulur gibi bir tutuluşla tutulur. 
Kepçesi en!Jeden girer, sırtın her 
tarafmı tatlı tatlı ka,ırmya ba.5Jar. 

Sırt ka.5ınma.coı esneme gibi saridir. 
ikinci, üçüncü kaşak gelir. Evla 
varhğma darlığına göre. .. ~r
keaı ka,tjlar kalkar, yüzlerin birer 
tarafı hunışur. ka.,ınmanm bütün 

zevki yüzler -
de, hendesenin 
bütiln rlzgilerl
ni çizerdi. 

Y aln.ıı kaşak 
mı idi! Kaşağm 
bir yavrusu, yu
murcağı da uç -
kur değnekleri 

idi. Uçkur değnelderlnln bir ucu da 
slcfmJI, ipekli, Jalaptanlı olurdu ki 
uçkurun ucu buraya takılır ve uç.o 
kurluğa ~eçlrillrdJ. Bu da ailenin 
nrhğına darhğma göre çeşitlenJr
dl. Bu uçkur dtğneğlnln altından, 
Mvatlı giimU,tt-n yapılnuşlannr da 
~önnü~Umdür. Şimdiki lnunJar uç
lru.r8uz mudur nedir. Bu uçkur değ 
neklerl de ortadan çekilip kayboldu. 

B en en !lllislU, en pahah, en ~ 
U kat•klan bir Evrenos Zade 

meşhur lskender Paşanın konakla 
nnda; bir eşraftan Kerim Efendi -
nln yalısmda, bir de redif kuman -
danı bacak!i!ız Ali Paşanın havuzlu 
köşkünde görmüştüm. Fakat E
ınlrgi.ndakl yalısında oturan Ali 
Şahbaz Efendinin ıımlonundakl kll
çilk carnhğln içinde gördüğtirn ka.
pkla uçkurluk giblsini görmedim. 
Dört parmak yeri halis ~ergedan 
boynuzu, dört parmak yeri halls fD 
dişi, dört pannıtk yeri som altın o-

Jan bu kaşak, 

üzeri ~itli el
maslarla sUs
lenml,, bir mm
at eserlydL Uç
kurluk ta öy
leydi. Oldügü 
zaman teteke
!i!lnden (Mısır

lılar aldı) diye işitmiştim. 

R ahmetll halam ıtöylerdl. Nuı
reddin Şah mı, )f uza.ffered

dln Şah mı ne,.Sultan Azize ıümrüt 
fılemeJJ bir altın kaı)ak annagan 
etmiş. OgUn Abdülhlzln siniri üs
tünde imi,. 

- Vavl diye haykırmış. Şah be
nim ıurbmm ·kqmdı~ ne blllyor! 
Sırtm kaşınıyor demek, dayak isti
yorsun demektir. 

Az kalsın muharebe olacakmı~ ta 
kızJa.r ağası önüne ı;e(miş. 

Anlaşılan o zamanlarda sırtın ka
ımmaın vücudun ka.5mma ihtiyacı 
anlamına geldiği gibl köt.ek yemek 
ihtiyacı, anlamına da gellyormu,. 

Bugün kaşağuı ortada bulunma
muı; anlaşılıyor ki her ild anlam
da da kllD9ellin sırtı ~mmıyor. 

O uman neye ka§ınryordu da bu 
saman neden ka§Dımıyort tnenıa 

olmalı bu mühim meseleyi hal et
sln. Bana kalına bunu hiç incele
memeli de, kannnmn ufunetlenme
diğine, 11rtmmm kqmmadığıııa 

§Ukredlp oturmalı. 

Aka GünJü 

Kadıköy Su 
Şirketi Toplantısı 

Çalışmaları 1 Kadıköy au firketi umumi heyeti 

Türkku u talebeleri dünden ltiba- dUn topl&nıru1, yıllık billn~ ve 
ş ' idare heyeti raporunu kabul etmiş--

Azlık mektepleri hakkında yeni 1 

bir emir gelmiştir. Bu emre göre, şeb-r 
rimizdeki bütün azlık okulları derhal 
bir bUtçe yapacaklar, bu bütçelerinde 
yıllık gelirlerile bu gelirlerin memba
larını ve yıllık masraflarını ve sar
fettikleri yerleri göstereceklerdir. 

Bütçeler, İstanbul maarif idaresine 
verilecektir. Bunun haricinde gelir 
toplıyan veya masraf yapan mektep- ~ 
Ier hemen kapatılacaktır. Maarif id~-

1 resi, bütçelere göre bu mekteplenn 
gelirlerile masraflannı sık sık ve an- ı 

"'""' kontrol edeceklerdir. ı 

Büyükadada
1 

Su Aranıyor J 
A kıarayda meydana çıkarılan eroin labrikcuı hakkındaki 

Hazirandan itibaren belediye, Bil- tahkikat bitirilmi,, ıuçlular dün lhti.ıcu mahkemeıine ve-
yUkadada su aramıya başlıyacaktır. rilmişlerdir. Yukarıki reıimcle, sucluları lhti.scu müddeiumumüi
Bu &.ra§lırmalar, Uç ay kadar süre- ğine götürülürken görüyorıunuz. 
cek, alınacak neticelere göre938 yı - =========================== 
lmda BüyUkadada arteziyen tesisatile 
su çıkanlmasma başlanacaktır. Bu 
suretıe BUyUkada ancak gelecek mev 
sim içinde suya kavuşmuş olacaktır. 

Hususi 
Otomobiller 

Gümrükte Bekliyen 
Eşyalar Çık~rıhyor 
B e9 seneden beri gümrükte birikmif malJ~ın .~th~~iy ~~İn v~ri

len müıaadeden sonra lıtanbul İthalat Gumrugu aervıa-
Belediye hususi otomobillerin durak 

yerleri için muayyen bekleme yerle
ri ayırmış ve bu gibi yerlerle buralar
da ne kadar hususi otomobil duraca
ğını gösteren levhalar astırmıştır. 
Bundan sonra her kime &it olursa ol
sun hu8Usf otomobiller tramvay yolu 
g~n caddelerde duramıyacaklar, mu 
hakkak surette o caddeye civar yan 
sokaklarda kendilerine aynlan yer
lerde bekliyeceklerdir. 

lerine yüzlerce müracaat yapılmı~tır. 

1 

Gemi Leşine 
Oturan Motör 

Verilen beyannamelere göre, güm ı--------------

rilkte birçok çeşitler üzerinde mü - Elek+r·ık 
hiın miktarda mal vardır. Bilhassa, 
ticaret anlaşmalannda yer almamış 

olan yünlü ve pamuklu mensucat eş TARl.fESI• 
yası çok fazladır. Bundan başka, yi-
ne fazla miktarda makine, kükürt, 
günlük, yün keçe, mendil, ayakkabı 
derileri, sargı kağıdı, ipekli mensu -
cat vardır. Antrepolarda bekliyen 

Değişmedi 
makine ve yedek parçalar, vaktile İk Elektrik tarife kom~yonu, yeni 
tisat Vekaletinin müsaadesile getir- üç aylık tarifeyi tesbit etmiştir. Ka
tilmiş, fakat sonradan bazı sebepler misyon, elektrik ücretlerini eskisi gi 
dolayısile güınrilkten Qıka.rılamamış- bi kilovatı 12 .kur.uş olarak bırakmlf 

ta. · tır. · " · 
!zmir Burhaniyeslne yamı Meh- FAkiden ithaline müsaade edilmi - Havagazi tarife komisyonu yakın 

met rehıin idaresindeki 45 tonluk Ni- yen pamuk iplikleri de son kararla da ve tramvay tarife komisyonu da 
met motöril dün sabah, tuz yüklü o- piyasaya <;ıkarılacak mallar arasında mayısın ilk haftasında toplanacak -
larak Sarayburnu açığından geçer - dır. Şehrimizde pamuk ipliğ\ sıkıntı- tır. 
ken deniz içinde bulunan bir gemi le- sı henüz tamamile giderilmediği için 
şinin Uzerine oturmuştur. Kaptan su- bu ipliklerin piyasaya çıkması mühim 
yun içindeki ankazı görmediğinden bir ihtivacı karşılıyacaktır. 
motör birdenbire l~in Uzerine çık -
rnış ve devrilmek tehlikesi geçirmiş
tir. Motör, uzun çalışmalardan son
ra kurtarılabilmiştir. Leşin üzerine 
nasıl işaret konmadığı araştmlmak
tadır. Deniz Ticaret Müdürlüğü, bu
raya bir işaret koyacaktır. 

Bir Ayda 14 Yeni 
Apartıman Y apddı 

Geçen ay şehrimizde yeniden 33 
ev, 14 apartmıan 7 dükkan, 3 muhte
lif bina olmak Uzere 57 bina yapıl -
mış 289 bina da tamir edilmiştir. 

Doktorsuz Kazalar 
Yapılan bir tetkike göre, muhtelif 

kaza merkezlerinde 131, vilayet mer
kezlerinde de 2 hükumet doktorluğu 
nun mUnhal olduğu anlaşılllllftır. 
Yurt içinde kaza ve vilayetlerde mUn 
bal ebelik yoktur. 

lngiliz Sefiri Geldi 
Bir müddettenberi Ankarada bu

lunmakta olan İngilterenin Ankara 
bUyilk elçisi Sir Persi Loren dUn İs
tanbula gelmiştir. 

----
Talebelerin Tramvay Puolan 

Yüksek mektep talebesinin tatil -
de bütiln şebeke üzerinde pMOlu bi
letlerden istifade edeceği tramvay 
şirketi tarafından ilan edil~tir. 

Karısını 
Ustura ile 
Yaraladı 

Namık isminde bir sabıkalı. kan
smm yilzUnU ustura ile birkaç yerin 
den parçalamıştır. Hadise şudur: 

Fenerde Kiremit sokağında 29 nu-

iç Ticaret Umum Müdürü 
Tetkikler Yapıyor 

Sahte Reçele 
ile Morfin 
Alan Kadın 

Diln, Kadıköyünde sahte reçete ile 
eczaneden morfin almak istiyen bir 
kadın cürmU meşhut halinde yakalan 
mrştrr. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Mualla isminde genç bir kadın, Ü· 

zerinde doktor ismi yazılı bir reçete 

Arabanın Altında Kalan 
Çocuk öldü 

Beylerbeyinde SUUücede oturan 
Beylerbeyi Ukmektep müdürü Adilin 
Ruşen ismindeki çocuğu evin bahçe
sinde araba ile gezerken düşmüş ve 
arabanın altında kalarak ölmüştür, 
ve UskUdar nıüddeiumumiliği hadi
se hakkında tahkikata başlamıştır. 

75 Yuzde 
Ucuzlama 

Denizyolları İdaresinin 93T 
yolcu ve navlun tarifeleri İktı.-1 
Vekaleti tarafından dün İdare1' 
bildirilmittir. 

Yeni tarifede gerek yolcu, g~ 
navlun ücretlerinde mühim tenzil& 
yapılmıştır. Mersin ve Marmara h81 

zasma ait navlun tarüeJeri bir hSY • 
1ı ucuzlatılmıştır. Karadeniz navlıı?· 
ları tarifesi evvelce indirildiği iÇ111 

tekrar tenzilata lilzum görülmeıııir 
1t" M . -..ııı • ır. armara havza.qı iskelelen a>~ 
sında muhtelif eşya cinslerinden e"" 
velce 100 - 300 kuruş arasında ucret 
alınırken timdi bu miktar 40 • 100 
kunif olarak, tesbit edilmiştir. S1J 
suretle evvelce 100 kuruş nakUY" 
Ucreti alman navlunlar şimdi 40 )tll• 
ru, ve yine eskiden 300 kuruş ucretf 
tlbi tutulan eşyalar da 100 kuruş ~ 
tiye parası vereceklerdir. Bu bee&bf 
göre, ucuzlama miktarı yüzde alt • 
mışı geçmektedir. 

Mersin hatU Uzerlndeki iskelele!' 
arasında navlun nakliye fiyatlarlll • 
da yan yanya ve bazı maddeler U..
rinde yüzde yetmiş beşe kadar :ineli • 
rilmittir. 

Yolcu ücretlerinde mühinl 
tenzilat 

Bunlardan ~a yolcu ucretıertıl 
de de çok mUhim ucuzlama vard'• 
Bu indirmeler, bilhassa ara iskelelef 
arasında olmuştur. Trabzon ile Bat" 
tın arumdaki iskelelerle Ayvalı) " 
Karabiga ve İmroz hatlan a.rasıncil" 
ki iskelelere ait yolcu tarif el~~ 
de yüzde 40-50 niııbetinde teıw

yapılmlfbr. Aynca btanbul - tııııtı' 
aruında işliyen aUrat posta.ıarııı19 
güverte Ucrettleri 3M kuruşta' 
280 kuruta indirilm~. 

Aileler için hu•u•i tariltı 

yapıldı . . l· 
Bundan b8'ka tenzilatlı gıdıp ge 

me aile biletleri ihdas edilmiştir· P 
u iki kişiden mürekkep aileler i~iO 
bütün hatlardaki gidip gelme bılet 
ücretlerinde yüzde otuz tenzili~ .~d 
pılmıştır. Bunlara mukabil birifl 
mevkilerde bütün hatlar için ye.ııı~ 
mecburiyeti konulmu,tur. 

Yeni tarife idareye geç bildiri~; 
ği için 15 mayıstan itibaren tatP""' 
edilecektir. 

Afıkta kalacak memur yalı 
1 Diln bir aabah gazetesi, DenizY0 • 

lan idaresi kadrolarında bir ına~ 
tan itibaren mtihim değişiklikler~: 
cağını, bu arada bazı şube şefle ti 
memurlanrıdan birçoğunun açıll 
bırakılacağını yazmıştır. Alakadal' • 
lardan yaptığımız tahkikata görfr 
bu haber kat'iyyen asılıszdır. !da:' 
merkezinde sadece tasarrufu teıniD 
edecek tedbirler alınmaktadır. Bll • 
nun içinde b\lgiln aidatla idare ~ 
len a.centeliklyden bazdan meJJl el 
yete çevrilecek ve buralara nıerlc ti 
kadrosundan ayrılacak memurlar dl 
yin edilecektir. Bu suretle merkeı 
oldukça mUhlm tasarruf yapılmif " 
laca.kttr. 

Ç arpmbad: halll'lanan ~ 
bahçeııılnln yapılması oı•Y 

sonunda blteoektil'. 
Bahçe tatanbulun yukan muhl~ 

deki pocnklar için çok faydalı bir Y 
olaeaktll'. J 
~~~ 

ren Ramideki kampta ~şınala.rma tir. Şirket umumf heyeti 27 mayısta 
başlamışlardır. Bu umumı derslere fevkalade mahiyette bir toplantı ya
ba.ziran sonuna kadar devam edile- pacak ve satış işini müzakere ede • 
cektir. Bu devirde muvaffak olan - cektir. 

Bu, Martta Nafıa ·Vek8.leti ile şir
ket murahhaslan arasında kararlaş
tınlan şekildir. Asıl ihti!iflı mese -
le, ortamektep ve lise talebelerinin 
de tatil zamanlarında pa.solarında.n is 
tif ade etmeleridir. 

lç ticaret umum müdürü Mümtaz, 
Trabzona kadar bütUn limanlarda 
tetkiklerde bulunmak Üzere dUn ak
şam Karadenize hareket etmiştir. 
MUmtaz, Zonguldaktan itibaren bü
tün Karadeniz limanlarında iç &a -
retin inkişafı için alınacak tedbirler 
üzerinde tetkikler yapacaktır. Kara
denizden döndükten sonra Marmara 
ve Akdeniz limanlarında da dolaşa • ITAkVi~IJ~HAVJil 

lar, 1 temmuzdan sonra lnönU kam
pına gideceklerdir. 

Ha va Kurumunun hazırladığı bir 
projeye göre, !stanbulda Uç tayyare 
meydanı kurulacaktır. Bunlardan bi
risi lstan bul cihetinde, diğeri Kadıkö 
yünde, UçUncüsU de Beyoğlunda ola 
eaktır. Ayrıca leyli bir Türkktışu mek 
tehi t esisi kararlaştırılmıştır. Mekte 
bin idare ve tedris talimatnamesi ha 
mlanmaktadır. 

YOGURTTAN 

ZEHiRLENDiLER 
Zeyrekte hamam odaları sok~

da oturan Hayriye ile kızı Zehra ve 
oğlu Zekeriya yedikleri yoğurttan 
zehirlenmişler, t edavi altına almmı, 
lardır. l>oliıı, yoğurtçuyu aramıya 

başlamıfbr. 

Şirket, bunu kabul etmediği için 
bu hususta temaslar yapılmaktadır. 

Dün Gelen Seyyahlar 
Alman bandıralı Milvoke vapurile 

dün tehrimize 500 kadar seyyah gel
miştir. Seyyahlar, diln şehre çıka -
rak, camileri, müzeleri ve Abideleri 
gezmişler ve akşam Ak.denize hare -
ket etmişlerdir. 

caktır. 

1 
SÖ Nisan 1937 

CUMA Buıünkü ban: BULUTLU 

ltalyan Prenses 
Atinaya Gidiyor 

Yqilkö1 meteoroloji iıtuyonundan alı
nan mal!imata ıöre, havanm timal. cenup, 
Kocaeli Trakya, Eh ve Orta Anadolu mm 
takalar~da kapalı, Şarki Anadoluda Jı:m • 
men bulutlu olması muhtemeldir. Rüzılr-

Birkar gUndenıberi fehrimizde bu- ıarm wnumiyetle cenup iıtikametindeo nv 
Y vetli eaeceii tahmin edilmektedir. 

lunmakta olan İtalya krahnm kızı oUNKO HAVA 
Prenses Maria, pazartesi günü ,\ti - Dlln hava, öfleye lı:adar bulatla ıeçmiı, 

a gı'tmek Uzere lstanbuldan ayn öileden sonra buf~tlar biraz ualm11tır. Ha 
nay va tazyiki 757 mllımetre, harar~t e? ~ok 21, 
lacaktır. en az a santiırat olarak lı:aydedılmı:ıttr. 

4 UncU ay Gün:30 Kasım:ı74 
13S6 Hicri 1353 RunU 
Safer: 18 Nisan : 17 
Günee: 5,04 - Oğle: ı2.ı1 
lkindi: 16,02 - Akp.m: 19,04 
Yataı: 20,46 - lmslk: 3.06 
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ı<oçoK HAııci !Belçika, Kendi Toprağına 
HABERLER 

B ulgarlstand&leobleraa- Karsı lstil a yolunu 
yısmm 84 bin olduğu ı 

tesblt edllınif tir. 

8 ~:~;:: Brü~~~~~~Yn!. N~!~!~~e~uH 
kaç ki§l tevkif edll.ml§ti.r. Mecliıinde afağıdaki beyanatta bulunmuttur: 

* "- A11rlardanberidir ki, Belçika, A vrupanm harp tabneai ola 
gelmittir. Artık bu iıtili yolunu kapamak lizandır. Ve her iıtika 

"ı ngilterecle bu senenin b' b deniz inpat progra • mette ecne ı ir ordunun topraklarmnzdan ıeç.muine mlni ola 
cak engeller yükteltilmelidir ." 

aı mma dahil üç harp gemlslnln . indir ki B ırıiSQ/ir N K " .. • • . . . lslml ri k Bunun ıç , elçikanm askeri 
azır omur •ergı•ını tetkık edıyor e onmuttur. siyaseti harici siyasetine mkı sıkıya 

Tu• • k• 1 k * bağlıdır. 24 Nisan ta.rih1i Fre.naız -r ıye ve ra . ngilt.erede nazırlar tah- İngiliz beya.nname&i tam mamasiyle Ye n·ı 1 slsatmın indlrllm~lni bir muahede değildir. Bu, Belçikanm 

Karar Verdı·ıer :z~:alefet teklifi red- ~b:ı;~~t:~=~:a~;~ı !~e;es::~= Mu··nakasa 
günün birinde serbestliğinden istifa 

lerbıt tJAk .. ..ı (B~1 ı incide) de ederek bitaraflık siyasetinden çı- • 
l't.... ıı. ....... a K c • kacak olursa İngiltere ve Fransa da R h 
~ llıut~ ~~n meseleler üze- F . 1 ya n o bugUn Belçika ya vermekte oldukla.n u u 
ı!i(ı~ ~ ko fikır ~ati.sinde bulun r a n S 1 Z garantiyi geri alıruya hakları olacak (B l in .d ) 

D 

--. 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

11-
llbı t!J1 "llh v ~ulan ile ıdame ettir- r• d tır. Bu hususta hiçbir fÜpheye ma - tarafa b kılır b' 8§1 be cı ke 
~ ıııu.ıereıı: e~yı anl~a siya.seti - Fra n g 1 1 ra n a hal yoktur... dır başlrra. H '1 ıbr: sen k n avga 
in-.. te"'lfuk eaUerıne en iyi ola • .. 1 . . .. 1 b•t· . . ar. e e ır ma amm yeni 
~ eden si Spa.a.k soz ennı şoy e 1 ırmıştir: k' hib. · b' 'b. · · tabil d"-dir lUı!YetJ. Y&set olduğunu " Bel ik garp paktının tanzi ve es ı sa ını ın ınnm "'9 -

a 
k ~ e Illlişahede eylemişler y·, n e D u·. s t u·. Konuşuyor minde rol ço;amak ister. Belçika hU manı bilirdik. Eskiden bir makam 

~ ll'a ..... ,___ k"'- t' kAla biliyor ki ·--:~ i geçen adamlanmızda.n çoğunun il eJnl-.L -ıJ1i. hus .. e • ik wııe 1 pe a t v~e8 ı d' f 1..:-:- ı,.., a}adığmı k.--a.k • h ...:et, ~ uDl ıurette i ı Al da ka.bul edebilec - . bir en ışes :S et!All.l.lLI. l.l'Cl'9 uvz.uı 

e.:ıen«ne\Pcut ltıU Inda doğrudan doğru Fakat Hu··kumet Mec• ltalya Hariciye Nazınna g;;,an=:;eti meselesi hall~~ - ~kmak, k~~di adına yeni bir lfeYe gi 
-

g,. 
"e llıeeeıeı ll&sebetlerl a.18.kadar . ten sonra nihayet bulacaktır. Birçok r:ıımek degıl miydi'! .Bu ~en h 
ta. ~\>eku ~ ~tk?Wıe geçilmiş ı• . .. • muazzam mercuım yapıldı defalar da Bitlerin beyam.atma neka ~tımıza devamlılık gırememıt ve aa 
de~~ ~la.ne nönü. J?okttor A- ısfe Güçluk Çekmedi Roma, 29 (A.A.) _ İtalyan myasl dar büyük bir ehemmiyet verdiğiıni Y,DIZ ~ekler boşa gitmiştir. 

-
~~ ~lernda. ::: El.bil, ild doet Parla, 29 (A.A.) _ Dün lngiliz nı_ahafilinden bildirildiğine göre, K. söyledim. Bu beya.ne.t Belçika hükit- Jngilll parllmentoeunda bir hUldt 
\~~t: \ni!nasebetıe~ bir . ıurette Iirumm 111 den aşağı dilşmeei. par Cianonun Tiran seyahati, İtalya • Yu metinin ihmal edilmemek istediği bir met mtlmeeelli ile en kızıl bir muh 

. 
a-

"f bı.~ ~ılıkıı 'tim ~m hır aami- llmento mahfellerinde mevzuu bahse goslavya p&ktiyle tarsin edilmiş olan takmı ilıtiınaller yaratmaktadır.,, Uf arumda.ld konutma tarmnı afsı 
,,~ını görı:,, at havası için- dilen gev,,ekliğin malt aksUllmelidir. İ:a1ya - Arnavutluk ittifakı ç~rçeve- m.mn ıuyu akara.k okurduk. ''Muh 

. 
-

~~erdir ekle bahtiyarlık Gerginlik h&kl1d olmaktan ziyade• aı dahilinde vukua gelmektedir. Bu terem arkad&§rmm fala.n noktada ha 
~tc.i ı,h" 0oicto lıtıi idi eebept.en Arnavutluğun endife etme A 1manya la var. fakat ... " di)'e hükQ:met nam 

1t 
I-

k 
e-

~ ~leu.~5~~~8.8 Ue Ebellnı Blum büktı.inetinin fU llrl cenah meei lhmıdır. l~ ıa bq.hya.n bir anlabf, yahut: ''Ço 
b%ıt an l926 -~ ~r:t esnumda, a.raamda. kalmı, gibi göstermiye :mar Roma, 29 (Radyo) - Kont Cia • nauhterem arkadqnn fala.n meeel 
'ıtı tern~~hYoı:ı.~ ~a:: tut but şayialar deveran etmekte nonun ,,erefine Tiranda yapılan nü- borç para <tı&n ba.heetmenin BlraaI geldiğine ka 
~ bıı1ıı':_ a.lrlunda notalar t.e&ti .. idi: mayi'1er azami dereceyi bulmuştur. ni midir?" yolunda bir 8\lal i.nAn& eu 

""lllln ~l&!'dır ~ cıevreet,, nden uwım Dfhl Lrıut Ciaıno, Arn•vutlvJt la.ricl flir:t Teriyordu ki ortadaki olfWl, te 

. 

r-

~l hnp,;-:tUl!lU en ~nra eaki Os - komünist eenahı ile amele smıfrnm ye numrun refakatinde tayyare ka,,. arayor biyeli adamle.r bir eaniye bile oahıl 
~- 4.-- - a. orı !fu ardı arkası relmiyen taleplerinden rarglhına gitmiş ve İtalyan tayya - tberinde durmuyorlar ftl .me meıvzu 
'ebetl'P lneını ku n~an ayrılmış di bıkmış olaın radikal cenahı. re firketinin kurduğu binanm temel Moskova.. 29 (A.A.) - Beynelmi - olan meaeleyi gözden kaçırmıyorlar 
bıiııetıtrbı~ ge/ !\lfııtl Ue olan müna Ha.1'buki hiçbir hldise vukua gel _ tqmı atmıştır. K. Ciyanokral Zo 1el bir ekonomi konfe:ranaınm içti Yem .u/i., 
de bıweliııizı ıa:c~· ibu memleketler medi. Parlamentonun açılışı, istisnai go tarafından da kabul edilmiştir. maa davet edilmeai projesi M.K:kında K amut.andaki son münakaşa bi 
hı....~"'· .. Ukümranhk için . tz t · di ki .~~ ~ go bir silkunet içinde cereyan etmiş ve vestiya ga.ıe esı yor : ı.e şunu öğretti: Mesele Uu 

-
-

1-~tını.~ 'l'urkiye rınekle bahtiyarlık kabinenin siyaseti hakkındaki istizah Tu·· rk • Rus .. _ Alma.nyaya borç vermek fikri, rlnde durmak, şahsi ihtiraslara kapı 
llıh~· ge-k ve Irak devlet a . 1lı ... "lltbeı ~" . nıilletlerinin gerek ların süratle münakaşa edilmesi için Fransız, tngiliz ve Amerika mahfel- mamak imkanı, siyui hayatımıza 
ili etttieic~ eaıUerinin refahı için bu kimse israr etmem~. Demiryolu terinde rağbet bulma.maktadır. Buna girmiştir. 
~l'itıı~led dostane teşriki m~ai Jak DUklos, ko~ünistler nanuına binaen Alman dostu olan İngiliz, A- Bir gttn Recep Pekerl kUnftde go 
~~ eva partinin 40 sa.atlık haftanın tatbiki M k 1 • 'k . ı.4' ll . . 1 . . rüyonız. Diyor ki: "Kıymetli arkada 

~tır. nı ettirmeyi karar- meselesinde uzlaşmamazlık göstermi u ave esı men an m~>Le erı ~r~Je ennı mas- şım Ali Çetinkaya Şark Şi~ndiferle 

--
-
-

'.&- V ı· · ~· · b · · il ı , ke altında gızlemek ıstıyorlar ve sa- · ... ~~kara 
29 

a ı Geliyor yecegını ve u ışın sıra e yapı nıa • Ankara 29 (TAN Muhabirinden)- . . . . n ışınden bahsedterken 1929 mukave-
da~edlye n!:1'~) _İstanbul Vali s:ru teklif ettiğini beyan etro4ıtir. Kamutay yarınki toplantısında Tilr- dece beynelnulel bır Alman ısti~azm lesini tenkit etmiştir. O mukaveleyı 

n ~2taic liarı ısı B. Muhiddin UstUn- kiye ile Rusya arasında 9 Temmuz dan bahsedecek yerde beynelmilel e- ben yaptım. O zaman yapılabilecek e 
, ""ltifi ınu clye N~zınnm Istanbu- MonfrÖde 1922 de imza edilmiş bulunan demir- konomi konferansından bahsediyor- iyi mukavele diye telakki ederek im 
hı1.:...·'• tla8e\..-t ı yolları mukavelesinin 2 maddesını· · ta lar.,, za ettim. Mukavele"" karşı yapıla bıı--.ııtttır }> ·~ ıy e şehrimizden .r ... 

. 
n 

~i.~ reİece~liesi günü tekrar . Görücmeler dil için Moskovada aktedilen anlaş tenkitlerde şahsıma ait imalar hisse 
--111a d ve vekA.Ietıerle ı. ~ 1n . manm tasdikine dair kanun projesi Prens Polün diyorum. Halbuki bence memlekett 

-
e 
r h evıun edecektir Montrö, 29 (TAN) - giliz ınu. görüşülecektir. şahıslar111. fevkinde devam eden bi 

~ -- • ra.hhas heyetile Fransn: delegelwi a- nu anlaşma Devlet Demiryollarile Yılda·· nu··mu·· temizleın. w Uerileme hareketi var 
Q'/)Q ] k ruındaltl noktai nazar üzerinde •ü Sovyet demiryollannın üzerinde vuku «ır. Jler gün nereye varmıya imki 

. 
n 

e Tt!lr hlriı bir ya.kla.şma. vardır. Mısır, Fra.n bulacak müşterek ve doğru nakliyatı Belgrad, 29 (A.A.) - Naip Pr.nıı olursa oraya kadar varmıy& çalışılı 

l 
} aız mekteplerile müessese ve hasta- tanzim etmek üzere hazırlanmıştır. Polün yıldönUmü milnaaebetiyle dün yor. Temizlik hareketinde yeni netice 

" r l aşf l nelerinin himaye .eı;Ule~~iioe dair f&- Deligne sarayının killeeeinde dint l- ler alınınca bunu kim yaparsa yapsı 
~ ~ ~ minat verecektir. Konfe~ımı um\l- Zirai Aıayİf Kanun Projeıi yin yapılmıştır. Mera.simde valde kra hepimiz iftiharla takıp cd.i~.roruz:• 
~ ~ı..'.r 9 (A.A,,) ..,.~m sih mi komitesi, yarın sabah toplana - Ankara, 29 (TAN) _ Zirai asa. }içe Marie ile Prenı Tomislav ve An· Ali Çetin Kaya IU oevabı veriyor 
-.b.~~ ~tı.<U,eYi m~ 'lmakta- caktır. yiş kanan projesi vekaletlerim.iz ta _ dre hazrr bulunmuşlardır. "Ben aziz arkadaşımı kat'iyyen kasi 
~~ \>e ~UdUnde Yorgunluk hl.::ı MOEBBET KOREK ! rafından tetkik edilmekttdiT. Proje, DUn sabah Belgrad garnizonunda ve ima etmedim. Yeni yapılan muka 

. 
-
n 

: 

t 
-
-~".~ta. ac.aklan f~mektedir. Bük~, 29 (TAN) - Divan~~r:_ı>· memleketimizde sılu ııkı rastla.nana- bulunan 9,000 kur'a efradı harbiye veleyi ve kazanılan sa.hayı tarif ve 1 
-'-f~ctlt ~lYealı:ıe ragmen Pa - burada 8 lejiyon~i müebbet lrl.ırege razi )ıudut.laı"tıldan mütevellit ibtlit ve ••hriye nazırı General Mariç'in fa.de için 1929 mukaveleıindeki hü 

~ ebn~P&ıa.rteei lrlinleri mah.kitm etmiftir. - ... larm önünü alaca.ktı:r. huzurunda Y'emjn etmişlerdir. kilmlerle bir mukayeee yaptım. Ben 

~;;..s.anın 
'tayyare 

i 

~.l<11vveti 
---.~ 29 
'"'~ Jl ~.\.A.) - Fransa ffa
'l ~ bltlda.ler Kot, Fre.nsanm 
'-11 ~ 'bAıı t. &aaı için halen birin 
~ )1L' ı.;:a.reye malik olduğu-
-~ ~ .... ,~da: bu miktarın bin 

--&4&Clağmı bildirmiftlr 

.. 4Mhiive . 
S 'fUNAN 

~ U1.4RINDA ~29 (!f 
~-~Uauat) - TUrk Bahri 
~~ betbı lemisi ola.n Hamidiye 
~~~~.runn Faler limanın 
~ ~· Hamidiye bura 

' ~ını;'e Dalmaçya ll-

ldeolojik Endişeler 
L ondn gazetelerinden biri 

mtlstaar bir ad kullanan, 
fakat asker ı olduğu da saklar11lım
yan bir muharririn Merinden dik
kate deier bazı parçalar lktibM e

diyor. Bu İngiliz ve asker muharri
re göre İspanyada kanh bir bofut
mıya glrlşea taraflarDl gördükleri 
yardımlardan biri de ideolojik en
dlff)lerle vuku bulmamaktadır· 

Çtlnktt ispanya meselesi De all
kadar olan devletlerin biri de ls
puıyada galebe çaluak ideolojiye 

zerre kadar ehemmiyet vermez. Me
sel& Framayı ele alalım: ispanya
da bir dlktat.öritlk vücut bohnul 
onun bir kdmı loprrdatın&L Onun 
ehemmiyet verdllf nokta ha dlkta
törltlfttn Franaya dost ol.maAiDdan 
ibarettir. ltalya da öyle. o da ı. -

panyada korporatif veya partmant.er 
bir rejimin teeestls edip etmemesi-
ne ehenmılyet vermez. Onun bttttln 
dile~ lspuıyada kurulacak hlik6-
metln kendlsUe anlafmuıchr. İngll-

['''"~;.;~: .. ·~~·~~ .. ·;ı;:··~~~;~~····"ı 
... ······················· ............................ ! 
tereye gelince, onunda tereddUdtt, 
ideolojik hiç bir encllte ile a
Wıadar değildir. Hakiki .ebep ln
gilt.erenin Akdenb hlldmlyetl ıne
seleelnl İtalya Ue harp ederek mi, 

yoba anlapn.k mı halletmele he
ntb karar vermemlt olmasldır. Btt
tttn bu vulyetler, bu battı hareket
ler daha ful& atratejlk mahiyette
dir. 

E ser sahibi ba noktayı izah 
için Almaıılarm ne dÖfÖD • 

dttfttntt hul&sa ediyor ve ba dtttftn· 
ceye göre, İtaıyanm Akdenlsde ln· 
glıt.ereye karp man vadeli bir ta • 
amma pçmlf oldapna ve lspuı
yaya kartı alyuetlnl buna göre 
tıottafana anlatıyor. 
İtalyanın Akdenls· 

de v a t: 1 y e t 1, strateji bakı
mından zayıftır. Çttnktl Akdeniz 1-

çlnde mahbustu.r. Cofratya bala. 
mmdan Brltanya, daha dop.u 
Brltanya Ue Fransa, İtalyadan da
ha çok kuvvetlidirler. İtalyanm. 
strateji bakımmdan zayıf olan . bu 
vaziyetten kurtul11uu11 için, hpuı -
yaya hlklm olması icap ediyor. 1-
talyayı lspaııya Ue a1nıu:1ar eden 
ud eebep budar. Yoksa fqi9tllk, 
yohut komttnıstllk dÖ§lnallbiı de -
jlldlr. İtalya, lspuıya hUk6ıİletlnl 
ılyuJ kontrolttne almakla Akdenls
de kopacak herhangi mahanbede 

İspanyol topraklarmdan •trateJlk 
nrett.e latlfade etmek istiyor. 

I• ngllb muharririne gire ne
Uce apaçıktır. İtalyanm is

panyaya mttdalıalesbıbı büttln he
defi Brltanya lmparatorluğma t.eh
dlt etmek ve lngllterenln Akdeniz
deki eahdamarma htlcam leln ha-

lll'lanmaktrr. 
O halde bu tehllke De !&yık ol • 

dap tekilde metgül olmak gerek· 
tir. 
tn~ muharrlrl tehlikeyi ve 

tehlikeyi bertaraf etmek Ç&l'fJ8in1 ıu 
1&tırtarla anlatıyor: 

"Brl~ lmparatorluia bıugttn 
t.elıllkededlr. lngllterepe kartı dtlt
manblmı mltt.emadlyen göeteren İ· 
talya, artık lmparatorluiun en e
UAh tahdaman yolunda yerletlyor • 
Buna kartı gelmenbı çareel bütün 
tngflls fırkalarmm İspanya mtlea
delMIDe karp tah81 Jıı.lerlnl, lm
paratorlaian sellmet ve emniyeti 
fevkinde tutmalandır.,, . 

Ba lngflls neerlyatı, lngDtere De 
ltalya arumda baflıyan rekabetin, 
bllttbl tefebMllllere ratmen. de
ftlll ettoekt.e oldatana g&st.erlyor. 

Stratejik hedefler ecllnlllek mtt
nbelrapnm llODU bir harp mi olur, 
yolma mttaJwlrada geri kalanm bo
J"111l etmekle iktifa etmMI mlf 

Buna b&dlleler göeterecek.. 

8 

lı BileninL 
mç unutmamamız lizmı gelen bir 

llÖZÖ gerçi tekrarlar dunınız: 
1t bilenin! 
Kılıç kuşananın! 

Uk.bı bunu galiba minasmı bilme
den M>ylediğiıniz lli.ç. isimleri nya 
(kadın göbeği) teklinde Wzf mlna
souı. tekabül etm1yen tabirler gibi eöy 
löyonız, zannedJyorum. Zira 1§1 ller
zaman bilene verdiğimizi iddia etaek 
bile aruı:ra ehllyetslzllkten dolayı•
ntan lıler bu sözün tarkılarda oldu
ğu gibi yalnız "beste,, sini söyledlli
mizl bize anla.tıyor. 

Bir l§ln bilene verilmediğini görüp 
te yadırgadıg.ın zaman bir dert orta
ğı arayıp tasamı açar: 

- İyi! .Kardetlm amma bllmem ld; 
o adam o 1§1 yapabilir m1 'f derdim. 
Yüzde dok.san ıu cevabı alırdım: 

- Hüsnüniyet l&h.ibl adamdır. 
- Evet amma hllimUnlvet ... 
- .. İyidir, iyi. Ç-0k iyi ·boylu, tA!ır-

biyeli adamdır. 
Bu llÖzti o kadar çok işittim ki; 

muhakemenin istikameti değişti.Şim
di ben terbiye ve htlllniiıdyetl delil 
bir 1§, bütün işler için ihtısaa tellkld 
etmJye başladım.. Bu inamı umanüle
tlne günün birinde çok te.ibiyell bir 
ada.mm bir lıaatayı iyi edeeeğine '" 
büyük htlsnttnlyet sahibi bAr dlğerhı.ln 
büyük bir m1mart eı1er ,..r.t.eapıa 
kan~ Bunun netieell o aman 
lhU.. me~plerbıbı ve tecrübi bll
pm ehemmlyetlnJ byt.etıı...-. ve 
mUtehaws yetitmenfn kolayhlm2

• 

na tahtt ola.cabz. 
Nureddin Homam ıfıll .... ya ı.. 

llllınrken : 
- Ya bir de tutanal dedJjt g1W 

hakikat.en böyle oluna 'ae kadar ,._ 
hat edeeelb ı 

B. FELEK. 

lngiliz lstikrazının 
ilk Tertibi 

Londra, 29 (A.A.) - BugUn ytts.. 
de Ud buçuk faizli miW müdafaa ı.
tlkramıın yüz milyon İngiliz liralık 
k tertibi ihrac olıınnııışt . .n-r il 

• 

a 
d 

ncak meselenin kendisi ali.kadar e
er. Şirket meeelelerinde dünden kal

y 
k 
zi 

ma hükümler var ki memleketin btln 
esini tahrip ediyor. Bunlarla sonuna 
adar mücadeleye devam etmek ~ 
femdir." 

Kala ıporu mu? 

d 

• ki tarafın bu sözlerini dinler
i ken, bize öyle geliyor ki orta

a şahıslan alakadar eden ateşli bir 
yasi münakaşa yoktur, ancak kafa 

poruna a.it tatlı bir münazara vardır 
si 
8 

h 
v 

d 

Nitekim lsmet lnönü de bir hakem 
aliyle konuşuyor: Diyor ki: "Muka
ele nankördür. Her mukavele ima 

edilm('zden bir saniye evvel iyidir. 
Çünkü karşı tarafı o dakika için el
e edilmesi mümkün olan azami neti

ce 
dr 
ç 
v 
di 

lere bağlıyor. lmzadan sonra fena
r ve tenkide layıktır. Çünkü daha 
oğunu koparamamıştır. 1937 muka
elesini bile: "Hatta. pahalıya aldınız" 
ye tenkit edenler bulunacaktır. "im 

b 
lu 
m 

u tenkitlerin hepsini göz önünde bu
ndurduk, fakat i§in muallakta kal
UI ve hattın bozulmuı gibi mah
rlan da dil§ilndük. Netice olarak zu 

e 

. 
n iyi lmell imkln diye mukaveleyi 

ima ettik ... Bu gibi huswılarda iıle
nn iyi tarafı arkadaşlanmmdır, ben 

m 
mes'ul taraflanna iştirak ederim ve 

ee'uliyette onlardan daha evvel ~ 
rlm ... Umit ederim ki bUtilıı bu mü
akaplar efkln umumiyede, mesel• 

li 
D 

ni n etraflı tetkik olunarak Büyük 
ilet Meclisinde huzurla karar verilMi 

diği hakkında yeni bir teminat ne,e
huaule getirsin.,, si 
Recep Peker, bu milletin en büyük 
rlığı, milli birlik, beraberlik ve btı· va 

t 
a 
IÜ 

UnlUk olduğunu ve bunun da f&hısla 
rumdaki birliğe dayandığını ileri 
rmek ihtiyacını duymuıtur. Bu 1&1-
rden m.akaat, mUnakapnın "derin 
ygulu yurtda.Jlan tutun aevket • 

le 
du 
me 
m 

meai ve kara nıhlulan aevindirm• 
esidir." 

bir 

Halbuki Meclisteki son mUnaka.p. 
billkia umumt hayattaki aheng ve 

liği teyit edecek tesirler yapDUl
"Şalua yok, yalnız mesele var'' 

deeinin ıiyul hayatnnızda kökle,. 
esine h"'b:met etmiıtir. 

tır. 

um 
m 

bet 
Bütün temennimiz, bu yolda, mUe

bir münakaşa ruhunun, hayatımı
her köteslne yayılmasıdır. zm 

Alamet Emin YALMAN 
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~ahkemelerde 

Sahte Bir 
Paso Almak 

Jsterken .. 

~ 

ı 
Karısına Zehirli 
Gazle Hücuma 

Dfir1 ağrr ceza mahkemesinde bir •~• 
sahtelc!rlık davasına başlandı. Suç- Kalkmış! 
lu, Bflrhanettin isminde bir gençti. 
Kabataş lisesinin matbu paso kağıt- Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza mahkemesi, dün Adliye tari
lamıdan birisini eline geçirmiu, fotoğ himizde ilk raıtlanan bir davayı neticelendirdi. Zehirli ve yakıcı 
rafıl'll yapıştırmış, ve taklit bir mil- bir gazle bof'ma davuı ... Doktorlarımızın henüz mahiyetini te.-
hUrJ e mUhürlüyerek UstUııe ınektep b' ed d'"-' bu · kull Yal H"' ah il ~ .. . . . ıt eme ı5ı gazı anan ovanın uırevpqa m a e-
muı lurli Nunnın imzasım atarak Şir- • 
keti Hayriyeye müracaat etmi§tir. ıınde otur~n aeyyar balıkçı tek kollu Etem Balıktı. 
Şirl·eti M.. taz b Davacı yenne geçen Zekiye adlı 35 n---------

ah ~ k~ .~~o mf emk uru umd y • • u llk bir kadın şikAyetlnl şöyle anlattı: ÖL DO R M E 
s e a.r1ıgın ar ına var ıgı ıçın Et"'-' Bal k b · kiz 
U • . - .uem ı , enım se sene-

B ı hanettın yakalanmıştır. Dün, mah l'k k d E 1 div. . . be KASTI iLE . . . . . . ı ocam ır. ven gımızın on -
kemede mektebın ınUdürU Nurı şahıt . . .. ·· d 't'b b d k 
olarak dinlendi. Kendisine gösterilen şıncı gunun en ı ı are~ ana aya YARA LAM 1 Ş 

ki - dı hakkmd ded' k'. atmıya başladı. Sebepli, sebepsiz da-
puo gı ~ _ 1 

• 
1
: yak yiye yiye ı;ıimdlye kadar dişimi 

-- Evet, matbu kagıt bızım mek- sıktım. Belki yaşı ilerler de ıslahı Asker Mehmedt ve a§çı Ahmedi öl-
te'bindir. Bu genci hiç tarumam. El nefseder dedim. Fakat büsbütün a- dUrme kastiyk yaraladığı iddia edi
yazılan da idare memuru şinasiye a- zıttı bı~k kemiğe dayandı. Ben de len §Oför Salih Nalbantoğlu'nun mu
ittir .. Yalnız "Arnavutköyü" başka mah~emeye müracaat ederek boşan- hakemeslne başlandı. Suçlu, reisin 
yazı ile yazıhnıştır. MUhürler mek- ına davası açtım. Kendisi gecimsiz- ilk sualini §Öyle karşıladı: . . 
tebin değildir Benim imzam da tak- d' B' d f 1• h k t ttl mah "-Bu davada şahit ola.n Vedıa ı· · ır. ır e a po ıse a are e , 1 d 
lit edilmek btenmiştir. kftm oldu. Sonra müddeiumumiyi tah- e beş se~e metres hayatı yaşa ~m 

Suçlu kendisini müdafaa etmek i- kir etti. Yine iki ay hapiste yattı. Ni- Ben kendısinden ayrılara~ ev~endı~ 
w-ln kısaca· h t bal kl bo b t k n ya Vedia bunu hazmedemıedı. Ikıde bır 
,.. . aye , ı ara m a a ar e • b ali t 1 · t rdi H!-

- Bu paso klgı .. dmı Mustafa is- kal dı H - k 1 k tu Hem de ana mus a o ur, para ıs e . an . em aag o u op • d" la · .. tU dü 
mlnde bir admdaşrm verdi. Beni po- iki aylık bir hUküm giydi. Artık böy- ıse gUnU beni zor evıne :a!: ~ 

le bir koca ile ya~namıyacağmı her- Evde başkaları da vardı. • -
lis yakaladığı zaman Mustafa bana 

1 
madığım iki mi.safirin rakı mMasma 

al rd •tn.. ben tı " d keı takdir eder. Dün gece Ya ova-iY va ı. .DVnu yap m ersen . oturdum Vedia siteme başladı: 
bir bir .... y lArnm gelmez dedi Ben ed dan gelıyordum_ Vapur KöprUnUn · be be 

'V "" ' • H d · k 1 • tı Be - Alçak, beş ısene ra r yaşa-
öınrUmde ilk: def & karakola çağrıldı- ay arpaşa ıs e esıne yanaş . n k 1 beni b ktm • di· 

. iskeleye çıkınca karşımda Ethemi gör dı tan aonra na~ı ıra : 

PARiS 
N El. t: t Et. Dm seyahatleri 

J-.--- Radyo 
Bü'-·ük program ( 23 Temmuz) 

.J Buıünkü ... ----Paris, Londra, Berlin, Roma, Bükreş, Nis, Montekarlo, Hamburg, lataaW: .--•·-
Plymouth - 260 liradan itibaren 

lUa... -...ı-tı : . (Bu kafilede ancak 27 boş yer kalmıştır.) "&- ---~-
Küçük program (1 Temmuz) . 12.30 PWıla Türk musilı:isi.. 12.50 ~ 

dia 13,0~ Mııhtelif plilı: nqrinu. 14 ..,_ 

Parie - Mali.no - Belgrat _ 142 liradan itibaren J Akpm ~yatı.. 
Bu grupun nısfı dolmuştur. Acele karar veriniz. 17 lnlullp deralcri Uoivenitcdeıt 

Recep Peker ıl,30 Plikl& dans 
·--·· Adres: Beyoğlu NATI'A Acentalığı, Telefon:: 44914 19,30 Spor müsahabdui: Eıtcf Scfık 

flndan 20 Turk masiki heyeti. 20.30 
Rıza tarafaıdan arapça ıöylcv. 20,45 'i 
Rıza ve arkad&alan tarafmdan Türk 

Bugun Matinelerden itibaren iPEK Sinemasında' 
Altın Program Haftası Başlıyor 

2 BUYUK FİUI BİRDEN 

1-YENi RiN- TiN- TiN 
G~'\TGSTERLERE KAUŞI 

1 Franaızca !Ozlil, '.ARKADAŞLIK, DOSTLUK ve FEDAKARLIK filmi. 
Meşhur 100.000 liri.lık bir köpeğin akıllara hayret veren MVTH1Ş 

maceralan. B&§ rollerde: JAKlE KOOPER -
J OSEF KALEYA- RİN TİN - TİN 

2 - DANS iÇiN YARATILMIŞ 
Aşk - 7.enginlik - İhtişam -Musiki ve dans filmi, nefis ve çok güzel 

mevzulu büyük komedi. Baş rolde dünya dans kraliçesi 

ELEANOR 

Torununu 
Dışarı Atan 
Bir Kadın! 

POwELL 

Boğaziçi Lisesi 

izcilerinin Kampı 

kiai ve halk ıarlnları: Saat Qarı. 21,ıs. 
keatra: 22,IS Ajıms ve bona ııatıerl'!!-, 
ertesi cünün procramı. 22,30 Küçük 
kir Meri Uatad tarafmda.n: Pi:faDG 
23 Son. 

• Günün program Mi 
Senfonik koll8el'le.r : 

2ı,ıs Var~ova Filhannok takımı k~11d 
22 Praı Roma Janacek'in cserlertıı · 
22,30 Viyana Filharmoni (Brüno yalt:er. 
idaresinde) 1 Stutıart Beethoveıı k011 

Hafit konserler : 
12,30 İıtanbul Plak ile Türlr rnus· 

18,30 Budapeşte Macar musikisi (ÇiıaD 
keatruile) 20 Hambure Halk liarlu ye 20 ı lan 20 İatanbul Türk musiki heyeU ' 
Praı koro 20,45 Barıova Opera parça 1 ı 21,10 Brealav Sololar ve hallı: havaları Z1·ı 
Bedin Orkestra ıopran Lilli Claussu12 iJr 
Kolonya Askeri muzika 21,15 İstanb · 
kestra 21,30 Poıt Parizycn Varyete~. 
yatı 21,40 ~oma karqık musiki ZZ Pı
kestra (Janacck'in eserlerinden) 22 }laJlltl 
burı Guzel valıılır, sopran ve orkestr;,. 
rafından 23,10 Roma Karqık konıet· 23 Kolonya Alınan eserlerinden konser· tı 
Berlin Gece mııııikiai 23,40 Budapeıt~ · 
can orkeatraaı tarafmdan Macar nııı 

Operalar, operetler : 
20,30 Bııdapeıte Eıterhazy'nin 11At1ı 

tubu., iıimli opera piyui 
Resitaller: 

20,20 Berlin Finlandi7a prkılart cf jO 
Vartova prltılar 20,45 Jatanbul Ve 11 dil 
ıa ve arkada1ları 21,20 Ziırih Piyano k 
ti (Schubert) 21,45 Bükreı Dini ıar 
22,30 İıtaabul Pllk ile piyano aolo 
Dana muaildsl 

gnn için itirafta bulundum, dıyordu. düm. Hemen yüzüme bir §işe illç bo- yordu. Ben kendisini susturmak ıste-
' Müddeiumumi, paao klğıdmdald plttı. Elbiselerim yanrnıya başladı. yinoe Mehm~tle Ahmet: Dtin uliye dördüncü ceza mahke-
1(.Anıavutköy) ve (Nuri) yuılarmm Ben de boğuluyordum. Haykırdım. -1:0 ... B_ız burada ka~ ha~~- me.si, Vangelya isminde yaşlı bir 
suçlunun yazısı olup olmadığmm tet- lis geldi. Beni, ha.~ye götür- ret ettırmeyız .. Zaten senı buraya ol- Rum kadının aorgusumı yaptı. Van
kikinl istedi. Mahkeme de bu isteğe ruler, midemi yıkadılar, koluma şi- dürmek için çağırmıştık, dediler ve gelya, altı aylık torununu sokağa &t
uyarak yazıları ehlivukufa teeblti· ringa yapWar. Beni muhakkak bir ö- ıaldırmalarnu çekerek kapıyı ~~- maktan suçlu idi. Şöyle anlatıyordu: 
ni kararl8§brdı. lümden kurtardılar. Bu adamın oeza- lar. Ben pencere taraf~da ve müşkUl "-Ah, bay reis, nasıl anlatayım. 

23 Nisa.o bayramından istifade e • 
den Boğaziçi lisesi izcilerinden 60 ki 
şillk bir grup jimnastik öğretmenle
ri Bay Hamdi Saver'in başkanlığın • 
da Polonez köyünde 4 gün devam e
den bir kamp kurmuşlardır. 

Köyün en güzel yerinde 7 çadırda 
kurulan bu kamp çok eğlenceli geç -
mi.f, izciler burada muntazam bir 
programla yatıp kalkID.If ve izci na
zari ve tatbikatlı dersleri, izci oyun
ları yapmışlardır. 

ıuo htanbal (Pille) 23.20 Breııla• dı 
Varıon 24,15 Roma. 

Bunn Birlifinin ToplantJll 
TUrk Basın Birliğinden: dit 
Son kurtluş toplantıemda ark• .., 

1arm izhar etmiş oldukları arzıı 
İdare heyetinin gördüğü ıuzuın u-e. 
rine had bir ~ekil alan klğıt bub:rt '1 
nı etrafında görUşUlmek için tst~ • 
caddesinde (Basm Birliği) ınerk. ,... 
ne bUtUn banın ve basım evlert ~ 
hiplerinin bugün cuma saat 18 
gelmeleri rica olunur. 

lil 'ni vaziyette kalmıştım. Bir aralık Meh- Kızımı bir genç iğfal etmiş, gebe kal-
sını verı z. 

• A • , medin eline atılarak bıçağı aldım. Bu dı. Nihayet gilnü geldi. Doğururlren İzciler burada bir gUzel müsamere 
vermişler, Milli oyunlar oynamış ve 
şarkılar söyliyerek iki komedi ile 
programlarını süslem~lerdir. Köye 
veda edilmiş ve 17 kilometrelik yol, 
2,5 saatte yürilnmtiştUr. 

Kunduracı DükkCiınında Suçlu ınkar eJıyor sırada kadınlar ve erkekler biribiri· hastalandı ve on gün sonra da öldü. 
Hakim Ihsan, sözü suçlu Ethem mize karıştık Ben de kaçmıya mu- Ben funun, bunun yardmıiy!e yaşıyan 

Yapılan Cürmü Meıhut Balığa v~rdi. O, kendisini şöyle mu. vaffak oldum~ Doğru merlreze git- ve şuna, buna yük olan fakir ve ih-
dafaa etti: tim. O ınrada Mehmet Ahmet te ya- tlyar bir kadınım. Bu çocuğa bakama 

"KsırRknytlA lrunduracı Yorglnin ··-.. Bu benim karımdır .. ~kelede ralanmışlar. Fakat, ben yaralama.- dım. Olen yavrumun bu canlı hediye-
dükkAmnda bir cürmü meşhut yapıl- kendısini karştlamıya gitınıetim. Ta- dım." sini de BOkağa atamadım. Panaiye ki
dığı, Mümtaz isminde eski bir sivil nımadığun bir adam ilstUne zehirli Muhakeme, "ahitlerin çağınlması lisesine götürdüm. Mütevelli heyetin-
memunın suçlu ola..-a.k yakalandığı gaz serpti. Kanın bağırıyor ve başı- için başka bir gUne talik edildi. den bu çocuğu alıp baktırmalannı di-

Mezbahada Bir Ayda Romanyalı T~enin K~~~
EminönU Halkevinden: Evimızın ~t 
safiri bulunan dost Romanyalı ııejıs1 
tarafından bu akşam (30 - 4 • et 
cuma) saat (21,30)da CağaJoğlU ~,. 
kez salonumuzda bir konser. ve ~· 
cektir. Bu konser için davetıye ~· 
tur. Herkes gelebilir. Konser ıs 
bul radyosu ile de neşr~ilecektit· 

l idd" ö- nı, saçını yoluyordu. Ben yanmday- ledim. Onlar, beni kovdular. Ben de 
yazı nııştı. Mümtazın ıasma. g dırn, nikahlım olduğu için başörtüsU- dınnıya başladı: "Suçu sabit olduğu 

Kesilen Hayvanlar 
k d" · b had' d u...ı;- u bi çocuğu onların meclisinde bıraktrm. 

re, en ısı u t!!Je e ı.l.&UC r şa. nU örtüyordum." irin bir ay müddet hapsine .. " cümle- Mart ayı içinde mezbahada 228 kr
vırcık, 18933 karaman 1847 dağlıç, 
~31 keçi, 38315 oğlak, 1548 öküz, 81 
ınek 273 Manda, 208 dana 205 Malak 
ve 10 boğa olmak Uzere 62279 hay -
va.n kesilmiştir. 

d y d d - :. lşte suçum budur. Çocuk bende kal-
hıs vaziyetindedir. Ve ogru an og- Karar ya~ılırken.. sini tamamlamadan, Ethem, elindeki saydı, açlıktan ölecekti. Sonra, çocuk 
ruya hiç bir alakası yoktur. Yorgiye Bundan sonra dinlenen §ahitler da- kağıdı muarun UstUne attı ve çürli- Rum bakım evine verilm~tir." 
alacaklı namına müracaat etmiş, ye- vacınm iddi.um ıkuvvetlendirecek söz ınüı bir çam yere yuvarlandı. Polis Mahkeme, &ahitleri de dinledikten 
kfuıu 3420 lirayı bulan ve 500 U bir ler söylediler., Hakim, Beyazıt bele- ve mübaşir onu tekrar yerine oturt- , 0nra Vangelya hakkında beraet ka
müddet evvel ödenen borcun geri ka- diye doktorunun ve Sen Jorj hasta- tular. Kansı: "Kasten yapıyor,, di - ra.rı verdi. 

ı kıs istemi•tir. Bu sırada da nesinin verdiği raporları okudu, yordu. Bir dakika sonra ayılan Et-
an mını "' .. l bo v h • - b 1 dı 

cürmü meşhut yapılmıştır. Raporl~ göre, . d~ku en 
1 

gılu - H~mk' bagık nnıya, tamçagırm1ıyda aş a . 
cu gazın malııyeti an aş a - a ım, arannı am a ı 

Alacaklının elindeki bonoların sah- mıyordu. Şahitler: "Kadmm her ta- Kendisine evveli. 30 gün hapis ce-
teliği de iddia edildiği için emniyet rafından buhara benziyen boğucu bir zası verdi. Kan koca oldukları için 
mttdUrlUğU bu ciheti tetkik ettirmek. duman çıkıyordu" diyorlardı. cezumı altıda bir nisbetinde artırdı 
tedir. Bundan sonr& hakim, kararını yaz- ve tierhal tevkif etti. 

Yalnız adamın hayvandan farkı ne? Yalnız yaşa
mayı kabul eden mahltika insan denir mi! 

Bu sözler kolay söylenir amma, kolay anlaşılmaz .• 
Hele yalnız adamlara, bunu anlatmak imkansız· 

dır. 

• • • 
Akşam oluyor. Her saat biraz daha bul"UfUP siyah

laşan kAğıtta bili. on beg imza var. Kabil olsa, ek· 
silecek amma, f aUalaşm.ıyor. 

Evet, iınzalıyanlardan bir tanesi: 
- Ben sözümü geri alıyorum. Ben de korkuyo

ıı.ım! 
Diyebilse, kapıdan içerisini gözliyen Çopur Emine 

bile imzasım yalıyacak. Fakat Na.mıkla Hüseyinin 
yüzU öyle sert, hareketleri o kadar UrkUtUcü ki bu
na ilk önce cesaret eden çıkmadı. Bu yU7.d.en on beı 
imza on beş imza olarak kaldı. 

Sade ben bile on altmcı imzayı eaymıyorunı. Bu 
imza igletme müdürüne ait. O, ister istemez lmzalı
Y.acaktı. Buna meoburdur. 

• • • 
Büt.Un gayretler beyhude. 
lm.ıalar hep on beo kaldı. 
Bir ta.ne daha illve etmek mi.imkUn olamadı. 
Akşam Uatil idare ınüdilrll aordu: 
- Otekileı imz&lamadılar mı? 

Sesinde ne içi acıtacak bir istihza var ..• 
Namık bu sefer ba§mı eğmiyor. Dalıa dili, daha 

gözgöze duruyor. Istihzayı sert eeeiyle kesti: 
- Korkuyorlar. 
- Peki ... Siz bu kAIJdı bana bırakın. .• Yarın ce-

va;bını alırsınız! 

• • • 
Paydoeta Namık, ameleleriıı gfdifinl seyrediyor. 
Imzalıyanlar yavae yav,.., pl§man pipıan yllrü

)'Orlar. 
Imzalamıyanlar, her gUnlrtlnden daha hDlı adım 

atıyorlar. Sokağm köşeein<t. blrer birer, fakat ça,. 
buk ça;buk kaybolanlar onlar .• 

No. (8 

Kapıcı Rahmi, Namığa bir şeyler sl5ylemek iste .. 
di. 

Saatlerdir kendi kendine dllfündükten sonra ıöy
le bir karara gelmi§ti: 

- Şu Namığm bir ağzını aruam, patron memnun 
olur. 

Sonra vazgeçti. Namıkla karşılaşınıya cesaret ede
medi. Neden? .. Bilir mi! Peki, ötekiler neden hWı 
yllriidüler de, on beş kişi yav&§ yavaş geçti, gitti? 
Hepai korkuda.n. Rahmi, Namıktan korktu. Imzala
mıyanlar, imzalamadıklarından, imzalıyanlar, imza
ladıklarından korktular. 

Ah, bu sürU sürü ıuursuz insanlar ... Ah, bu ıuur
auz korku ... .Aaırlardanberl muazzam tablatle, muh
teşem bir kavga içinde bulunan §ereni insanın bu 
bayağı, bu &§Jllalık korkusu. 

Allahta.n. cine periden, kuvvetliye, f rrtmadan, 
yıldırıma, gölgelerimize kadar sinml§ bu korkular ... 

• • • . 
Ertesi sabah kağıdı imzalıyanlara marka veril· 

medi. 
Onlarm hepsine birden: 
- Size İf yok! 
Denildi. Sebep: Fabrika disiplinini ih 1'1 ettiler. 

Ustlerine vazife olmıyan i§lere karıştılar. Adeta grev 
tehdidi bu! 
Namıkla Hüseyin, sapsan yüzlü arkad~lanna ba

kıyorlar. Hepsi bu neticeye geceden haztrlanmıı. 

Hepsi biribirinden tamamiyle ayrılmayı dilşUnUyor. 
O .ıama.n belki teker teker looşacaklar, mildUre Y.al
varacaklar. Rica edecekler. 

Kapıcı Rahmi, küçük kulUbeslnden çrkmıyor. 

A dliyeye verilen m ütecaviz 
lta lyadan F uara G elecek Et':~ 
lımir, 29 (A.A.) - 1talyadal1 s.111':' 

dinci İzmir Enternasyonal FU ti· 
gelecek ziyaret~ilere teghir için ~.J 
rilecek eşya navlunlarmda ıw1;, 
demiryolları idaı_:esince ~zde ~çi· 
tenzilat yapılacagı Roma bu~. tit• 
mizden fuar komitesine bildirilJlliŞ 

Sahte Kaymakam Adil ismindıe bir genç, Ayazpaşada 
Kadıköyilnde Yeldeğirmeninde O· Buşe apartımanı kapıcısı Hasanm al

turan Ali Şevket isminde bir sabıkalı tı yaşındaki Mustafa adlı çoouğuna 
kendisine kaymakam sUsll vererek tecavüz ettiği için dün müddeiumu
bir takım işler çevirmek isterken ya- mlilğe verilmiştir. Tahkikat devam 
kala.nmıgtır. etmektedir. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Iınzalamıyanlar içeri girdiler. Onlar fa.~rika di

siplinini ihlat etmemiş, üstlerine vazife olnuyan i§
ıere burunlarını sokma.xm~ adamlar 

lşletme mUdilrU de dışarı çıktı. Pardesüsü kolun
da. Yüzünde hafif bir solgunluk var. Kapıda ne ya
pacağını bilmeden duran arkadaşlara baktı. Sonra 
Na.mığa yakl&§tı: 

- Aklırma, Namık! dedi, bu iş böyle olacak! iki 
yüz ki.fiden on beş kiei ayrılırsa ezilir. Teker teker 
kovulmukla, hep beraber hak istemek arasmdaki 
farkı öğrenmedikçe bu böyledir! 
Namık, cevap vermiyor. Sade genç işletme mUdil-

rUnUn elini uzun uzun sıktı. · 
O sabah ... 
Patron daha apartırnanında uyanmadı. Sütlü kah

vesi havagazi ocağında yeni kaynıyor. 
Idare mUdürU fırtınayı hafif atlattığına sevinerek 

ellerini uğuşturuyor. 
Ustabafılarla kapıcı Rahmi o günlUk, iıçilere iyi 

muamele edeceklerdir. 
On beş kieinin verilmiyen ma.rkalan, marka tah

tasında asılı kaldı. 

İfletme mUdUrilnUn istif ası dosyaya konuldu. Kon 
tratosu muc.iıbince davaya falan kalkarsa esbabı sU • 
bu tiye olarak kullanılacak! 

Nam.ıkla HU.eyin, köfedeki kahveye oturdular. 
lpiz kalan ameleler dağılıyor. 
Işsizlik ... Hep sağ elini kullanan lbir adamın çoltık, 

hep okuyan bir adamın kör oluşu gibidir. 
I,sizlik ..• Muazzam bir içtimaı istihsal dUnyasmda 

birdenbire parazitletmek, sillbsız kalmak demektir. 

lfsizlik ... Maddeten ve manen ölmenin bir diğel' 
Çetididir. ~ 

l.,aizler yUrUyorlar. Once hep bir arada, sonra 15 

kak ba.şlannda dağıla dağıla ufalandılar. 
lşsiuler, tek ba.flanna ba,lıa.rmm çaresine baltrı\Y 

fa gidiyorlar. 
Sakin, ezilmif, sessiz ... Gittiler. 

• • • 
Kö~eden Arif göründü. Namıkla, Hüseyin kallCU' 

lar. Onu geri çevirdiler .. 
Namık: .., 
- Git yerine yat Arif, dedi, buradan hayır yo 

Sende mektup yazacak para. va.r mı?. 
-Var. , 
- O halde memlekete bir mektup yaz. Sana o!S 

dan para göndersinler .. 
Arif döndU. . dıt. , 
Iki arkada.ş, koltuk değneklerine acemi acernı , 

yanan bu bitik toprak çocuğuna kö9eden kayb<>lllll 
cıya kadar baktılar. 

Arif kayboldu. 
Samıkla Hüseyin, konu9madan yürUyorlar. _.., 
Fabrikanın makine horultusu gittikçe uzaklar 

yor. ş). 

Fabrikada tam on be, makine bugUn çalışmIYac ·ye 
Bir teviye yiyecek, bir teviye giyecek, bir t~V:,ıı• 

ev kirası istiyen on beş a:damın, on beş makine!1 

gün paydos etti. alt' 
Imzalam.ıyanlar, on beş makineye bakmadan ç 

şacaklar.. nrf 
Bu hal sUrse, sürse iki gUn mUrer. !ki gUn .s0 &

boşalan makinelerin b8.Jlll& yeni Namıklar, yenı l1 
seyinler, yeni Nazlılar gelecek.. •, 

Bu iki gün içinde, burUf uk bir klğıdı imzal~e , 
dıklan için şarkı söylemek hakkını kazanan aJlle • , 
ler, bir hafta sonra bu haklarını yine kaybedeCe 
ler, yine usta bRfilar: 

- Gevezelik yeter .. Şarkıyı keeln 
Diye haykını.cak •• 

(Arkası var l 
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Yeziri$fanlı ipi Fakiri 
Vemt.tuıı ipi fakiri, Hlncllatan

clald lhtDlUn başına g~m.1§ bir Uva 
1m1t. Bir lhUWbı b&§ma geçtiği için 
ipi faklrlnl, General Franko gibi bir 
'81 zannetmeyin. Fakir 850 milyon 
Hintlinin milli kurtuhışu için, başını 
koltuğunun altına ve aç sürünen bla· 
lerle esiri de yanma almış, uırlardaa
berl yapun bir esaretin isyan baJ• 
rapı. açıyor • 

• 
Blncllstan, 1600 11eneslndenberl 

Brltanya lmpu-atorluğunun müstem
lekeaidlr. llladl8taodakl servetin Uk 
lltMmar hakkım alan "Şarki HlnclJs. 
tan Kumpanyası,, hukukunu muha
fua için arkasından İngiliz ordulan· 
m ptinnlştlr. O gtln bugüa llbaclJs. 
tu, lagUlz lınlmıa tacındaki en par· 
lak elmutır. Böyök servetler, yerden 
mantar sibl töremlt, İngiltere hazl. 
nelerlne bir teWe gibi lu!fll' ~ır ak· 
11111tır. YerU Blntll, esir Hintli, altın 
Ye eenet ı..- t.oprağmm östtbıde 
ta ekmekle mlcleıslal .uğuştunnuştur. 
Bu çok eekl taribtenberl köylü, dere
beyi lorcllanıı, -gbl fabrikatörlerin, 
tröetleıta hamlyetu köleleri gibi, e
saret liaclrlerbll pkırdatarak bu&il· 
ne gelmlf*lr. 

• 
Blndlstu, mllli ~o için 11&o 

nelerdir oarp111yor. Gaadl, sililum 
mukavemetile, lngllls mıperyallmıl. 
Din be&owme kalesini yıkmıya çalı· 
ıryor. llllU kollgre, rel8 Nehnı, sulh 
ve müu• .. et içinde bu dünyanın en 
muhkem kaleslnl devtrmeğe yeltenl. 
forlar. Milli kongre kahramanları ye
ni Esas Teşkilat kanununu reddede
rek istismar zlnclrlerlni koparmak i
çin nefesi tükenirken, ipi faklrl bir 
ilim kltabmdan değilse, tarihin tec
rübelerinden ders alarak esir Wkele
rln ancak kanla kurtulacağına inallı· 
yor, kıbç kuşanıyor • 

• 
Gandi mistik bir ilim, Nehra ... 

Olmferd mezuna. lpl fakiri bir ümmi 
olabilir ... Bu lhtllil belki organize de
jlWir, b&lk ldiUelerial arJıa-mcJua 

.... ...., .... beDd bir - UıtllUler 
gibi llÖnllp gidecektir. Paba; ....... 

tan ''münakaıa.. ve ''müzakere,, Ue 
değil, ancak kütleye dayanan organl• 
z., bir lhtlW De kurtolaeaktır .. 11119 
lstlldU m~I olmaaaydı, Ttıar. 
kiye de bagtba l>lr mösWnleke olaı
ealdl. 

'ADSIZ YAZICI 

Km Sanat Mektepleri 
AçılaCak 

Maarif Veklletl im sanat mektep

lerinin ve Jm enstttUlerinin aayısmı 
artırmıya karar vermiştir. 

Gelecek tedrl.I yılmdan önce muh• 
telif yerlerde yeniden on kadar aa • 
nat mektebi açılacaktır. 
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Gençlik Şırıngası için 
Sporcular N.eler Söylüyor? 

1 

Necip Şahin 
Şırıngadan Sonra 
Ates Kesilirmis l 

' ' Necip Şahini hangimiz tanımayız. En çetin maçlar-
da sahaya neşeler saçan ve girdiği oyunlarda ne ya
pıp yapıp gol çıkaran Galatasarayın eski merkez mu
hacimi bizim Necip Şahin ... 

Naraları bile çoğumuzun kulaklarımızdadır. Necip 
Galatasaraya bir gol kazandıracak fırsatı farkeder 
etmez, rakip kaleciyi ve müdafileri şaşırtmak, ken
disi de golün zevkini çıkarmak üzere nara atarak ka
leye dalardı. Aşağıdaki sözler, işte o Necibin şırınga 
meselesi hakkındaki kanaatleridir. 

"Bahsettiğiniz gençlik şırıngasını imkanım olsaydı 
ve vücudüme bir zarar vermiyeceğini bilseydim, der
hal yaptırırdım. Şırıngayı müteakıp eski halime gel
diğim takdirde bugünkü takımlara da eskiden attı
ğım gibi goller atacağımı kuvvetle umarım. 

Fenerbahçe, şınngalaşmış eskilerin on biri bu
günkü takımları halaç pamuğu gibi atacağı muhak
kaktır. 

Bu gençlik şırmgasının bir an evvel memleketimi
ze getirilmesini candan dilerim. O zaman yine Şa
hin Naimle derhal sahaya frrlardım. 

Bu vesile ile şunu da şimdiki gençlere tavsiye ede
yim: 

Bu yaşta iken şınnga yaptırnuya kalkmasınlar. 
Çünkü şırınga yaptırılmak ihtiyacını otuz yaşından 
evvel hisseden futbôlcünün bugünkü vazi)'etini de 
emniyetle başaramadığı malfım olur. Bizler o yaşlara 
vardık ta mecburen şınngadan medet ~muyoruz.,,. 

(Yannki nfüıhamızda Galata.'i&J'ayın eski kalecisi 
n bugünün hakem komitesi başkanı Ye Güneş teknik 

1 

heyeti azasından Adil Girayın fikirlerini neşredece

ğiz.) 

---- *** 
HANGiSi YENECEK? LOZUMLU BiR iZAH 

Merkezi Avrupaya Karşı 
Garbi Avrupa Futbolü 
A~pa federaıyonları arasında pek arzu edildiği halde tatbik 

preleri ve müaait zaman bulunamıyan mühim bir proje nihayet 
icra edilecek bir hale gelmittir. Avrupa kıt'aıını ikiye bölerek 
aeçilecek iki temaili takımın ltalyada yahut F ranaada kartıla.t
muı tekarrür etmi,tir. Bu takımlar; Merkezi Avrupa ve Garbi 
Avrupa iıimlerini alacaklardır. 

Merkezi Avrupa takımına: Avus- ------------
turya, Italya, Macaristan, Romanya, 
Çekoslovakya ve lsviçreden oyuncu
lar alınacaktır. 

Garbt Avrupa takımına: Almanya, 

Sekiz Klüp 
Turnuvası 

lsveç, Norveç, Danimarka, Finlandi- Sekiz klüp turnuvası tertip heye-
)"8., Belçika ve Fransız oyunculan alı- tinden: 
nacaktır. 

Bu fikir etrafında şimdiden muha
bereler)e seçilecek oyuncular hakkın
daki kanaatlerini söyliyen mütehas
aıılann seçtikleri oyuncu listelerinin 
IU noktalarında ittifak hasıl olmuş
tur: 

Merkez! Avrupa takımına, üç oyun
cu Avusturyadan, iki oyuncu da 1-
talyadan girecektir. Macaristandan 
yalnız merkez muavin olarak Şaroşi
nin alınması muvafık görülmüştür. 
Sağ iç mevkii için ileri sUrülen nam 

r..etler arasında Romanyalı Bodola -
nm ismi de vardır. Kaleci olarak Çe
koslovakyalı Planiçka yahut Pariste 
Fransa hesabına çalışan Avusturyalı 
Hiden'in isimleri üzerinde ittifak var
dır. Merkezi Avrupa takımının en e
hemmiyetli elemanlarını vermek şe
refi ltalya ile A vusturyaya düşmüş
tür. 

Garbt Avrupa takımına ise, en zi. 
yada oyuncu Almanlardan alınacak • 
tır. Garibi şudur ki, Fra.nsadan, Gar
bt Avrupa takımına layık göıiilen bir 
oyuncu bulunamamıgtır. 

1 - Turnuvanın iki mayıs 937 ta
rihli programı aşağıya yazılmıştır. 

Saha: Şeref stadı. Saha komiseri: Ah 

met Adem Gögdün. Birinci maç: Bey 
koz - Hilal. Saat 12. Hakem Feri-

dun Kılıç. lkinci maç: lstanbulspor -
Anadolu. Saat 13,40. Hakem Burhan 

Atak. Uçüncü maç: Süleyınaniye -
Vefa. Saat 15,20. Hakem Halit Galip 
Ezgü. Dördüncü maç: Eyüp - Top
kapı. Saat 17. Hakem Ahmet Adem 
Gögdün. 

2 - Umumi duhuliye 15 kuruştur. 

Gençlik Şırıngası 

Ciddidir 
Dünkü nüshamızda gençlik şrnn 

gMına dair fikirlerini ne§rettiğimlz 
Zeki Rızanın böyle bir şınnganın 
mın·cudisetinden şüphe eder yolJu 

cümleleri vardı. Biz Bay Zeki Rı

zaya da, diğer okuyuculanmıza 

da bu şınnganın ciddiyetle mev

zttubahis olduğunu ve tesirleri 1n
glllz oyuncularında görüldüğünü 

temin ederiz. 

Rebiinin Pederi 

Vefat Etti 
~filli takım oyunculanndan 

\·e Güneş klübil birinci futbol 
takımı kaptanı maruf futbol
cülerimizden Rebiinln pederi 
Sült-yrnan evvelki gtin irtihal 
~erek dün Edlrnekaprya def-
nedilmiştir. 

Futbolcü arkadaşonızla ke
derli aile1'lne bu eleminden do-
la~, taziyetlerlmb:i sunar, 
merhuma mağfiret dileriz. 

1 -----

• • Avrupa Boks 

Şampiyonası 
Her dört yılda bir yapılan Avrupa 

amatör boks şampiyonası bu sene 
ltalyada yapılacaktır. Müsabakala
ra Fransa ile İngiltere iştirak etme
diğinden bu sene 17 millet araımda 
olacaktır. Bu karşılaşmalara Alman
,., Jtalya, Çekoslovakya ve Lehis
tan tam kadrolarile ve bütün sıklet
lerile iştirak edeceklerini bildirmtş
lerdir. 

hıt uykusuzluktan kıvranan ılnirlilertn bilmez liikenmeı dileklerT - -
istenilen salih gelmez, her gün artan sinirlilikten gittikçt kuvvet azalır. 
ertesi gün insan )'Oriun ariın, hiç bir şey yapamamak halsizli~ile kalkar. 

8romural ·Knon. 
bu tellketten lcurtulmak için kullan!lacak Haçtır. Asla ıaran yoktur, sinir
leri yatıştırır ve dkin ve salim bir uyku davet eder. 

10 ve 20 lıonıprlmryl havf lüp. 
krdt ecuncltrdt rcçrtc ile salllıl\ıı 

Knoll A.-Ô., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwlgshafen sfRhin. 

1 -ı KAY~ H 

N ıyöje,:sey eyaletınin 'l'renton isuı.syonun -
da trenden indik. Bir garaja gittik. Uzun 

boylu pazarlıktan sonra 28 dolara bir Doç otomobili 
satın aldık. Satış muamelesini takip için bizimle be
raber belediye dairesine gelen makinist çırağı her ne 
kadar: 

- Fazla verdiniz! Tam sekiz senelik arabadır. 

Dayatsaydmız. 20 dolara da alırdınız!. 
Diyorsa da biz memnunduk. Şimal Amerika.sını 

yavaş yavaş dolaşmak ni~tindeydik. Seyahatimiz üç 

bin mil sürecekti. lki arkadaşı üç bin millik bir me
safede gezdirecek bir araba için 28 dolar para mı? 

Cenuba doğru gidiyorduk.. Her kilometre biraz 
daha uçuyor, her kilometrede sıcakla beraber toz da 
artıyor. 

I 
• ki akşam sonra mola verip üstümüzü başımızı 
1 kaplıyan tozları silkmek için, tam bir saat 

uğraşınca Jeo He, geceleri seyahat etmeğe karar vel'
dik. Hiç olmazsa yakıcı güneşten kurtulacak, serin se-

• 
rin yol alacaktık. Fabrika şehirlerini arkada bırak • 
mış, Misisipi havzasına girmiştik. Kolombiya şehrine 
yaklaşıyorduk. Bozuk yolda sallanıp dururken bir -
den bire motör yavaşladı, bir iki kere sarsıldı ve ni. 
hayet durdu. 

Bir müddet tamir için uğraştık. Mümkün olına

dı. Kolombiyaya varmak için daha otuz milden fazla 
yol almak lazımdı. Çok yorgunduk. Çaresiz, bekle
meğe karar verdik. 

- Belki bir araba, bir kamyon geçer! 
Diyorduk. Belki bir saat, belki iki ıaat geçti. birden 
bire uzaktan bir motör gürültüsü duyuldu. Hemen ,,. 
doğrulduk. Otomobilin fenerlerini yaktık. 

E ski bir kamyon önümüzde 
durdu. Şoförün yanından 

bir adam yan beline kadar dı'a.rı 
carkarak baği.fdı: 

- Hey ne var? Bir şey mi ol
du?. 

Vaziyeti anlattık. !çeri çekildi. 
şoförle biraz konuştuktan sonra: 

- Biz de Kolombiyaya gidece -
ğiz, amma, dedi, küçük bir işimiz 
var. Bir linç vakası . Eğer seyret
mek isterseniz beraber gelin. Kal
bimiz dayanmaz derseniz, bekle -
yin. dönüşte sizi buradan alınz. 

Kamyona bindik. Evvela bizim 
le konuşan adam elindeki şişeyi 
uzattı. Teşekür ederek aldım. Çok 
sert bir içki. Gırtlağımı baştan ba 
şa kavurdu. Hele Joe, bir yudum
dan ronra uzun uzun öksUrerek şi 
şe sahibini bol bol güldürdü. 

Sorduk: 
- Kim linç edilecek? 
- Zengin bir beyaz kadına ta-

arru:r. eden bir zenci! 
- Kadm genç mi?. 
- Ne ~ezer. ellilik var ferah 

ferah! Cirkhı bir koca kan .. 
- Ya delikanlt?. 
- Delikanl!'lr (fa ne nluvor? 

Zencivi mi sordun? On dokuz yar 
yorı:ıunuz?. 

şındavmış .. 
- Tıuıruz ettimnl nPrPflf'n bili-

- Kadm söylemiş. Yalan olur 
mu?. Bitişik komşmmna koşmuş. 

işi anlatmış. zenciyi de sröstermiş. 

Zaten tanrvormuş .. Kendi tarlalar 
rmda calışanlarda.n biriymiş. 

- Demek hizmetkarı?. 
- Hayır gündelikçisi! Galiba 

kadın yevmiyelerini vermemiş. İ
şin içinde iş var amma, bize ne? 

J oe düşünceli cevap verdi: 
- Elbette böyle b!r meee 

le olacak! Yoksa 19 yaşındaki bir 
delikanlı, bir koca karıya hiç sa
taşır mı? Muhakka~ yevmiyeleri
ni istemiştir. Kadm da iftirayı bas 
tı. 

Sustuk. Konuşacak kelime hu-
la.mıyordum. Joe kulağıma. eğil -

dl: 
- Bana bak, dedi, ne yapa.ca -

ğız ? Bu işe seyirci mi kalac~ız '! 
Oğlanın kadına bir şey yapmadığı 

meydanda.! 
Joe'ye cevap vermeden şoföre · 

Yazan: 

Martha Gellhorn 
'\ 

Çeviren: 

Kemal Tahir 

sordum: 
- Kalabalık olur mu? 
- Elbette bütün köylere haber 

gönderildi. Zenci zaten ha.pisane • 
de. Orayı zorlayıp alacaldar. Bu 
nu mUhim bir mesele zannetme
yin. MalO.m a., gardiyanlar bir 
zenciyi müdafaa etmezler .. Bir ke 
nara savuşurlar •. 

- İyi amma, bu zavallmm ka. 
dma hakikaten taarruz edip etme-
diğini nereden biliyorsunuz? •. Ka
dın söylemiş, söyler a ... Bak ara
larında. bir de yevmiye meselesi 
varmış! .. 

- Olsun! Şimdi bir beyaz ka
dın yalan söy1Uyor da bir zenci mi 
haklt? Eğer bunu böyle kabul et
sek dünyanın sonu gelmiş olur. 
Bir zenci haklı ha! Saçma bir söz 
dive buna derler. ı.,te .. 

SÖ7:lerimize kr:r.dtklan belli .. 
Artık veni açtıkları •işeyi bize 

uza tınıyorlar .. 

B ir aralık kamyon hızlandı. 

Bir acık otomobilin yanın 
dan ~eçtik. Otomobilde beş altı 

adamla bir iki tüfek gördüm. 
Şoför Re"lendi: 
- Merhaba Damsy! Hapisane

ye mi'! 
- Evet! 
- Vnlun açık olsun! Meydandıt 

görliıdirU:r. .. 
Bilviil'ek bir mevdana eirivo

rm:. C"..ece mehtı:ıtıR'7:. ıımmıt vıl -
dızlar parlak.. Etnıffa. mes'ı:ılP.ler 

yanıvor. Sekiz on otomohil, bir ke
nardıt. vi\z. vUz E>lli kt"ilik hir lt~
lıtbalrk bir kenarda duruvor. MP.v 

danda bunlardan evvel na.zan dik 
kıttimizi celbedf'n •ev. kocaman 
bir ai?a<' oldu. Rir kolunu. t~ bii 
bir dllrıığıtr.r P.ihi ötl'kf d11 lfarmdan 
avınp boşluğa uzatmış ya.,h bir 

çmıır .• 
Kal11h11.lrl( , dR1P'Al'8nrvor. ~lli ki 

lcivorlar K11hlı-,.halar dııvuvonız. 

A r11dıı bir e-f'ltH<Yiml7'. votun ~ lı-qhıe 
doğru bakıyorlar. Bir şey bekle -
niyor. On dakika sonra uzaktan 

oır motör sesi duyuldu. KalabaJJ• 
homurdandı. Demin gördUğümUI 
açık otomobil ağacın altına gelif 
durdu. İçinden harekeUcrl keakiJ>, 
fakat sessiz ada.nilar ındiler. 

B 
unlar ve bu kalabalık, bD
tün geçtiğimiz yol boyuD" 

ca kih yaya, kih beygirde ve oto
mobilde rastladığımız Amerikall 
çiftçilerdi. O avurtları çbkUk, sr 
kin, boş gözlü adamlar .•. 

Otomobilin döşemesine yaPlf. • 
mış siyah bir cismi şiddetle çekıP 
çıkardılar. Ağacın dibine doit" 

sürüklediler .• 
Joe fısıldadı: 
- Ben de, ben de ö!dUrme'k lr 

tiyoru"m. Ah, bir mitralyöz.. Ş.1J 
kalabalığın hakkından gelecek bil 

mitralyöz olsa. l 
Bu anda kalabalrktan, aheniftı 

hiç tanımadığım, garip bir sel 
yUkseldi: 

- Çabuk olalım! Çabuk~! :fi~ 
rif asılmadan evvel, korkudaJI 

gebermesin! • 
Nihayet zenciyi gördUm. Etleri 

arkasına bağlı. Gömleğini yatU " 
lar. 

Kalabalık sustu.. Gene bit ;rııO" 
tör homurdandı. Bir otomobil r 
ğacın altına geldi. Bir adam oto " 

mobilin Ustüne tırmandı. EliJl1; 
bir ip var .. Sert bir hareket .. 

t·.ıot• boşlukta kıvranarak yükse ı., Bil 
Ağacın çıplak dalına çarptı.. • 
ucu zencinin kafasına doğru saf 

tı.. r 
Yanında duranlardan biri ipi ıll 

şağı doğru çekince, asılacak adil 
kımıldadı. Deminki cansız ha ıaeıı 
kurtuldu. Tuhaf bir tngiliZCe il• 
bağırıyor: fi!!" 

- Patron! Patron! Ben sana t a• 
nalık yapmadım. Beni yakma P 

ron! 
Kalabalık tekrar dalgaıandl-

Neden hala söyletildiğine. rıed:: 
lştni hemen bitirmediklerine kl 

~rl~ s~ 
tlmiği boğazına geçirdiler. (i.1 

feryat eden vücut bUkUldil. a!S 
""'"'tü. Ben ölü mkorkusunu siY 
~Vft •'t ti 

bir gölge halinde işte orada go 

dUm. • 

T ekrar bir motör se~i ~~"' 
duk. Otomobilin ustU~ ftl 

ki adam çoktan yere atlsrnış. ıP • 
öbUr ucunu arabanın arlc~'~ 
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