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SAYIFA KUKUŞ 

Telefon: 23872 21 Mart 1~~5 - l't:R~El\l liE Sene: .ı - Sayı: 1147 .. , u. Berlin muharebe meydanına dön 
Fransa ile lngilterenin arası iyice açılıyor! 

Sar me8elcsinin halli işinde büyük iü
mat kazanan bu sefer de çok nazik 
Alman meselesinin görüşülnıesl lçln 
konsey içtimaı zamanını tayin edecek 

olan Tevfik Rüştü Araa 

Alman hadisesine dair yazılar 
ikinci ve dördüncü ıayıfalanmu • 
dadJT. Sonuncu sayıfadaki resim
lere bakınız r 
wıı::...----- - --- ---, 
Türkiye namına 

300.000 
Liralı le 
Bir yemin 

Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinde bu sabah mühim bir 
davaya bakılmış, Türkiye hükumeti 
namına umumi ajan Bay Emin Ali 
Durusoy yemin etmiştir. 

Davanın mevzuu şudur: 
Papa lstratos biraderler ve şüre • 

klsı komandit şirketi lzmirdeki depo
larında bulunan tütünlerin Türkiye 
hUkQmetl tarafından zapt ve mUsade
l'e edildiğini iddia ederek hüktimetl • 
miz aleyhine bir dava açmışlardır. 
Bunlar 300,000 1'ürk lirası tazminat 
latemlşlerdir. 

Davacılar. iddialarını ispat edecek 
•esikaya malik buJunmadıklan gibi 
Türkiye hükumeti de böyle bir milsa • • 

( IJevanu 2 neide) 

l-~~~~:~·!3~~~~~::J 
1 

kiki ak~am gazetesidir, tlanla ·! 
rmı HABER'e verenler kare ·I 
derler. 1 

......... .................... - .......... p ............. . 

lngilizler 
Almanlarla 

uyuştu 
Milletler Meclisinde Fransanın 
Almanyayı şikayetine Tevfik 

Rüştü Aras bakacak 
Bertin, 21 (A.A.) - Berlindel 

hava manevralarına dün sabah de· 
vam edilmittir. Bütün tehirde ai
vil bayat durmuttur. Halk mah
zenlere doldurulmuştur. Polisler 
kimsenin çıkmasına müıaade et· 
memiılerdir: Siyah, kırmızı ve 
mavi dumanlar, obüslerin patla
:raıını, yangınları ve boğucu gaz
ları temıil ediyordu. 

Alta ıaat müddetle büyük bir 
disiplin görülmüıtür. 

Tehlike vukuunda halkın inti· 
zamı koruyacaklan ve hükumet 
memurlannın emirlerine itaat e • 
decekleri hakkında İ(anaat hasıl 
olmuıtur. 

Fransız notası 
bugün veriliyor 
Berlin, 21 (A.A.) -Havas mu· 

ha birinden: 
Fransa hüklimeti taraEmdan 

- ----

resmen ıilahlandığmdan ötürü 
Almanyaya gönderilen protesto 
notası, ihtimal ki bugün tevdi e
dilecektir. 

Alman mahafili, bu notanın 
dün akşam tevdiini bekliyorlardı. 

Fransız elçisinin arzusu üzeri· 
ne, mülakat bugüne talik edilmiı· 
tir. 

lnglllzler, Fransız 
siyasetinin tama
mile aleyhinde .. 

Londra, 21 (A.A.) - lngili-ı 
gazetelerinin çoğu, baı yazılann-

da fnn anın Almi\nya t&tafındaQ 
Veraay muahedesinin ihliı ediliti 
meselesinin, uluslar kurumuna ve-

ri1mit olmasını tasvip etmemekte
dirler. Bu gazetelere göre, muahe
denin ihlil ediliti, o kadar sarih
tir ki, uluslar arası konseyi müna-

(Devamı 2 ncide) 

Bir Yunan vapuru 
daha durdurduk 

Yunan kabinesinde bUyUk değlşlkllkler 
oldu. - Divanı harpler devam ediyor. -

Metaksas muhalefete geçli •• 

Bugün, Yunan hükUınetininj 
talebi üzerine limanımızda bir 

Yunan vapuru daha tevkif edil-! 
miştir. Vapurun ismi Posilondur 
ve Venizeloaa aittir. 

Fakat, kaptan, geminin bundan 
altı ay t.vvel, başka birine satıldı
ğım iddia E.tmektedir • 

Vapur, maden yüklüdür; Rua
yarun Poti limanmdan gelerek, 
Fransaya gitmekteydi. 

Bundan evvel tevkif edilen ve 
Venizelosun oğluna ait bulunan 1 

vapuru teslim almak üzere Yuna
nistandan yirmi altı kitilik bir he· 
yet gelmişse de vapur, henüz ha
reket etmi§ değildir. 

Fennin yeni harikalarından 

Bir saat kırk dakika 
kalpsiz 11aş1qan adam 

Kabinede veni 
değişiklikler 

Atina, 21 (A.A.) - Kabin.ede 
değişiklikler olmu, tur. Dahiliye 

nezaretine B. R3.llsi, adliyeye B. 
Hloroa, ziraate B. T eotokis, sıhhat 
i~lerine B. Nikolaitas ta.yin edil • 
miş'erdir. 

Paris - Soir gaz~tesirun Mos-ı 
kova muhabiri yazryor: 

Bundan evvel, kalbi 45 dakika 
dunnuı bir adama can vermek ıu- ' 
tetiyle töhrel kazanmıt olan dok- ı 
lor lzmirhof yeni bir ilmi mucize
yi gerçeklettirmiftir. 1 

Geçenlerde bu meşhur profesÖ· 
~~ bir kavgada kalbinden bıçak· 

Yaralanmıt bir bahriyeliyi <ilmek 
~~ere iken retinnişlerdi. Prof e-j 
tör, Jaralınm kalbini tamir et.. 

mek için çıkarmıt ve yerine mu· 
vakkaten kavuçuktan aun'i bir a
let koymuştur ki küçücük bir mo
tör bu aleti tahrik etmekteydi. 

Bir ıaal kırk dakika aonra dok
tor asıl kalbi yerine yerleştirebil
mif, kalp de derhal norm<ıl faali
yetine girmittir. Sıhh'.\tİ günden 

güne iyileşmekte olan hasta az 

sonra doktorun kliniginden çıkıp 
siclecektir. . j 

Ayni zamanda Makedonya va· 
(Devamı 2 ncide) 

Yedigün 
Dün çıkan sayıaında Çanakka· 

le zaferin"n yirminci yıldönümü 

münasebetiyle Nazmi Kaptan de
niz aavaşlarmı anlatıyor. Tarihin 
meçhul bir köşesini aydınlatan bul 
lazt~ı her Türk okumalıdır. 

Aslan baba, 
kaplan ana! 

üç yavruları doğdu ... 
ta çapraz noktalar yoktur. Üçün• 
cüde bunlar görünmektedir. 

Cenubi Afrikanm B1omfontayn 1 
hayvanat bahçesinde !-slanla kap-1 
l nın birletmesinden doğmut üç -------------
yavru büyütülmektedir. Bunlar Marsilyada ltal
şimdi üç aylıktır. Böyle çiftleıme-
lerde baba daima aslan, ana da yan konsolato
kaplan olmuştur. Di§i aslanın kap- suna bomba 
landan çocuk doğurduğu vaki de· 
ğildir. 

Bu yavrulann fotoğraflan a
li.kaya değen hususiyetler göster· 
mektedir. Gövde de analarmm gi
bi kaplanlara mahsus çizgiler ol
makla beraber bunlar biçim bakı
mından az farklı sayı baknnından 
da daha 11k ve çoktur. 

Yavruların ikisinde başlar as
lan yavrularında olduğu g:bi baş-

Bu hafta iç:nde, gece yarısma 
doğru Marsilyanm Alger sokağın• 
dan dehıetli bir gümbürtü ititil• 
mit ltalyan konsolosluğunun yer
letmeıi için tamir edilmekte olan 
Kaza ltalyana binasına bir bom • 
ba a.tddığı anlaşılmıştır. Zarar 
ve z:yan mühim yekUnlara baliğ 

olmaktadır. Binanın yeni battan 
tamir edilmeıi lazım gelmektedir. 

T elgrallarua hülô.Muı 
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Berlin muharebe 
meydanına· d,.öndü 

Musolini ve 
araplar 

Flô.nden bir nutuk söyledi 

Roma, 21 (.A.A) - Mektkede 
ton günlerde Hicaz kralına yapı -

(Baştarafı 1 ncide) ne gibnİ§tİr. Her tarafta sevinç lan suikast teşebbüsü münasebeti-
kaşa kabul etmez bu vakıayı sade. ve heyecanla karşılanmıştır. le B. Musolini ile lbnissuut araı • 
ce kaydeder. Franaanın hareke~~, Doktorlara İŞ çıktı unda telgraflar teati edilmiştir. 
Almanyamn uluslar kurumuna do- B 1' 21 (A A ) y·· l -o-
nüşünü menetmeğe mütemayildir er ın, · · - uz erce R kt •• •• • t•f 

hekim, orduda hizmet etmeğe ta· e orun ıs 1 aki, bu dönütü, bütün dünya iste-
mektedir. lip olmuşlardır. Etibba birliği rei- Si dog""" ru degv ı·ı 

T. et • l si doktor Vagner: "Hicap ve aciz 
ımes gaz eıı, tun arı yazı- d . . rtık d . . 

evrı geçtı a ,, em ıştır. Bu sabahki Zaman gazetesi 

"Almanyanın harpteki 
mesullüğü mururu 
zamana uğramadı,, 
Fransızlar, silahlarını azaltma 

taahhütlerini tutmuşlardır 
yor: · 

"Fransanın kararı ıayam tees- İngilizlerin Ruslar- Üniversiıte rektörü Bay Cemil Bil -

•üftül'. Uluslar kurumunu Alman- dan alacakları genin istifa etiğini yazıyordu. Bu 
haber doğru değildir. Bay Cemil yaya her zamandan fazla Alman Londra, 21 (A:A.) - Avam 

aleyhtan olarak gösterebilir ve Kamarasında kendisine 1 sorulan Bilge bir kaç gündenberi rahatsız 
Almanyanm buraya dönmek ihti- bir suale cevaben B. Eden "Sov· I bulunmaktadır. Kendisini doktor 
malini daha azaltrr.,, yet hükUıneti erklm ile, Rusyanın Aki~ Muhtar ~e Neş'et Ömer te • 

Almanlarla ingillz- borçlan meselesine temaa etmiye· davı etınektedırıer. 
ler ~özbirliğl ceğim,, demiştir. Bay Cemil Bi1lgenin cumartesi 

t · "bl Fransa hava tesli- günü vazifesi ha§ına geJmesi muh-e m r ş g ı . . : t ıd· 
hatlnl arttırıyor eme ır. 

. Cenevre, 21 (A.A.) __.Havas --o-

muhabirinden: . Pari•, 21 - Fransa hüktiıneti, • 
Alman mabafili, Fransanın te· ~~va teslihatmın.tesrii için parla- Bır Yunan vapuru 

tebbüsünü fuzuli, konseyin top-1 ment~dan salahiyet istemiştir. d h d d ld 
lantısım da faidesiz telakki edi-,1 Fransa tayyare kuvvetlerini art - a a Uf UfU U 
yorlar. brm~k için bir buçuk milyar frank (Baştarafr ı ncide) 

Bunlarm noktai nazarınca hu aarfe.lerek 'lon ıistem bombardı- liliği.ne Mantas, Trakya valiliğine 
gibi hadiseler, ancak Almanyayı man tayyareleri yaptıracaktır. de Lontos tayin oiunm.uştm. 
CeneVl'eye avdet hususundaki her Londra, 21 - Hitler Fon Ri- Atina, 21 (A.A.) _Kabinede. 
türlü ..ıü•ünceden büsbütün uzak- benlrop'u Londraya murahhas o- k' d ..,. "kl"k h '''.kA t' t ··ı "' -s ı ı egışı 11 

, u ume ın emayu • 
laştırmaktan ve Avrupa uluslpı larak göndermittir. Ribentrop'un lerini değiştirmemektedir. 

d k . h ı · rt ak 1 İngiliz hariciye nazıriyle görü~. 
arasın a 1 usumet erı a tırm - mesi muhtemeldir. Burada temi~ B. Maksimosun cumartesi günü 
tan başka hıç bir işe yaramıyaca.k- gelmesi beklenmektedir. Tekrar 
b edildiğine göre Sir Con Saymon r. dıt işleri bakanlığına geçmesi 

- Sir John Saymonun Berlin se- Ber~ne Alman or.d~su ~akkm?a muhtemeldir. 
yahati kararında sebat etmesi, bu ! malumat &lmak . ıçın gıde~e~ır. -
mahafilin ho§nuuuzluğunu mucip Almanya yarımmılyon askerı sılah B. ~aid.aris,. bu değişikliğin, 

' 
1 altında bulundurmak istemekte is- meclıstekı yem halk fırkası meb • 

o mu~tur. ı 
Hitler Almanya 

1 
ra.~ ed~rse Sir Con Sayın.on hiç bir uslarmın ka~i.n~ye iştir~ine m~. 

Y muzakerede bulunmıyacaktır. 1 saade edeceg .nı gazetecılere bıl • 
d O! a Ş 1 Y O r . Almanyanın harp gemilerini dirmiştir. 

Berlin. 21 (A.A.) - 8. Hitler, 1 400 bin tona çıkarması için lngil.ı Atina divanıharbinde şahitler, 
Ştut::art'tan gelip Haydelberg'e, tere ile müzakere ettiği de tama- üçüncü celsede, asnerın nucumuna 

oradan da Ôarmıştat ve Yiesbade.
1 

men tekzip edilmektedir. maruz kalmrş, askeri mektep za • 
bit!erinin kafi derecede müsellah 

Habeş~erle yeni 
b]r hadise 

Italya nukômell 
tazminat lslly9r 
Roma, 20 (A.A.) - Habeşis

tan i'e lta~ya Somalisi hududunda 
Agable yakinide yeni bir hadise 
olmuştm. StJabli bir kaç gurup 
Elne:t ve Korogoi karakolları ara
ımda yüz kadar deve alıp götür -
müş.erdir. Bir halyan seyyar müf
rezesi mesul!eri takib etmişse de 
bun~ar ~Habeşiıatnın kontrol unda 
bulunan araziyi geçtJderinden 
yeni hadiselere se!Jeb o'mamak İ· 
çin durmaya mecbur kalmıştıl'. ı 

Türkiye namına 
300.000 liralık 

bir • 
yemın 

olmadıkları için mukavemet im· 
kanlarını bulamadıklarını söyle • 
mişlerdir. 

Karar, cumartesiden evvel veril
miyecektir. 

(Baştarafr 1 ncide) Atina, 21 (Hususi) - Müstafa 
dereden haberdar olmadığını söyle •

1 
hariciye nazırı Maksimosun yeni • 

n\tş, hllnun üzerine mahkeme Türkiye den hariciyeye getiri1eceği söylen-
ajanma yemin tevcih etmiştir. 1 kt d" B ·· kü" 1 d 

1 me e tr. umum n oma ı -
Bu sabah saat on ikide Türkiye hü· ~ kd' d k d' · b .. yük. b' 

kfımeti namına umumi ajan Bay E- gı ta ır e, en ısıne u ır 
min Ali Durusoy mahkemede evvela sefirlik verilecektir. 
Türkçe, sonra Fransızca şöyle yemin Şiddet istediği için kabineden 
etmiştir: çekilen Metaksas muhalefete geç· 

"Sal!hiyetli makamlarca y~nlan , miştir. Bu zat, dün reisicümhur
araştırmalara göre, davacı şirketin la görüşmüştür. 
dilekleri arasına giren mütebaki tü - ı . .. . 
tünler hakktnda bir zabıt (vaz'ıyet) Dlvam harp, henuz bır karar 
yapılmış olduğunu bilmediğine and vermemiştir. Kendilerini müdafaa 
içerim,ı ı e~~ın asiler! . bu işi cümhur~_yetin 

Bu yemin üzerine dava sukut etmiş- mudafaası ıçın yaptıklarını soyle -
tir. ı mektedirler. 

Paris, 20 (A.A.) - Fransız Baş· 

bakanı Bay Flandin ayan mecfüin
de askeri ıneseleJer hakkındaki mü· 
zakereler esnnsmda irat ettiği bir 
nutukta demiştir ki: 

Hükumet, Fransa askeri hizmet 
müddetini kati surette uzatıyor den· 

mesini hiçbir zaman arzu etmedi~i ı 
içindir ki, l~ Mart tarihli h~yanna- , 
mesiyle, 1928 senesinin bir senelik 1 

hizmet kanunu çerçevesi içinde ve 
o kanunun 1935 ili 1940 seneleri a· 
rasındaki az ~tarlı sınıflar için na· 
zarı dikkate aldığı esaslar dahilinde 
muvakkat bir zaman için asli hizmet 
müddetini uzatmıştır. Ve hu beyan
name ancak son hadiseler üzerine 
ehemmiyet keahey1emiştir. 

Fransa, yalnız olarak ve lüzumu 
takdirinde müttefiklerile birlikte, 
kendisini müdafaa edecek kadar 
kuvvetlidir. Fakat Avrupada birçok 
zayif uluslar vardır ki, eğer biz hak 

politikasmı değiştirir iske, bunla· 
rm mevcudiyetleri tehlikeye düşer. 

Alman ordusuna gelince, bu 36 
fırkahk 12 kolordu 15 Mart beyan· 
namesinden evvelce de mevcuttu. 

Demek oluyor ki, bütün bir siya· 
sanın neticesi önünde bulunuyoruz. 

Alınanyanm beyannamesi öyle bir 
zihniyete tekabül etmektedir ki, e· 
ger dünya tarafından kabul olunur· 
sa bu uluslar kurumu üzerine mües· 
ses bulunan bari§ eserinin mahvol -
ması demek olacaktır. 

Fransa Almanyanm tezini kabul 

edemez. Alman ulusunun, arzu et • 
mediği dört buçuk senelik harptten 
sonra silahlarını bıraktığı doğru de
ğildir. Harbin mesuliyetleri lıak.km
da dünya çoktanheri kararını ver • 
miştir. Bu kararı hen müruru zama
na uğratmak istemem. İki ulus ara· 
smda hepimizin arzu euiğimiz iti • 
matlı iş birliğini bu mesuliüyetleriu 
unutulması temin edemez. 

Diğer taraftan silahsızlanma hak· 
·kında taahhütlerimizi yapmadığı • 
mızı söylemek doğru değildir. 

Asker miktarının yüzde elli nia· 
betinde azaltılmas~ üç senelik biz -
met müddetinin bir seneye indiril • 
mesi unutuluyor mu? Deniz kuvvet· 
lerinm tonilato miktarını 768 bin • 
den 550 bine indirdik. Hava kuvvet· 

Adiıababadaki ltalyan masla
hatgüzarı hadiseyi tiddetle pro
peıto için talimat a 'mı1 vıe sebebi· 
yel veri!en zararın tazminini iste
mek hakkınm muhafaza olundu
Junu bildirmiıtir. 

\ --0-

[ Sabah gazeteleri ~-diqorlar? ] 
V arın k 1 ma~lar 

latanbul Mıntakcm Futbol Heyeti 
Bafkanlığındcm: 22 Mart 935 Cuma 
ıuncı yapılacak mıntaka resmi maç -
laru 

l - Beşiktaş Şerer alantnda: Alan 
l'ÖzcilsU SadJ Karsan. Sa.at ı:ı de Ka
ragiimrük - Haliç Birinci takımları 
hakem• Sadi Karsan. 

Saat 1~45 te SümerspoT - Ortakö) 
Birinci takımları Hakemi lzzet l\lu -
hitUn Apak. 

2 - Fenerbahçe alanmdat Alan 
ıözcilsU: Ali Rıdvan. 

Saat 10 da Süleymanlye - Vefa B. 
takımları Hakemi Ali Rıdvan. 

Saat 11,45 de letanbulspor - Bey· 
'lros B takımları Hakemi Ekrem Er -
•1. 

XGçt'l'k sahadat 
Saat 12 de Süleymaniye - Vefa 

Genç takımları Hakemi Aptullalı. 

"Bugünkü vaziyet 1914 den daha fena,, 
KURUN - Asım Us bugünkü gazı- dır,, cümlesini almıştır. Bugünkü va· la berabermiş gibi görünerek bir tara· 

sında /talya ile Yugoslavyanın birbi - ziyetin harbe, veya sulhe dökülmesi lın ağırlığı kahir ve kendi emniyet ve 
rlne yaklaşma siyasetinden bahset - lngilterenin elinde olduğunu söylü • menfaati noktasından tehlikeli olm.a· 
mektedir. Yazıya göre bu tlıtUalın a- yor. Jngilterenin istel'se harp, isterse dıkça lıiç bir tarafa iltihak etmiyerek 
sıl sebebi ltalyanların Adriuatik de - sullı yapacağını Uiive ediyor. iki yüzlü bir siyasa gütmek. Ve telıll· 
nlzini blr ltalııan oölü llaline getir- JJJILLIYET _ Alımet Şükrü Es- ke sezdiği vakitte işe karışarak bu gİ· 
mek istemeleri ldi. Fak.at son zaman- merde bugünkü yazısında Alman ve dişe kendi maksadına uygun bir çığır 
larda ltal11m Amerikada bir sergü - Fransız meselesinden bahsediyor. vermek.,. 
zeşt harbine girişmek isterken Avru- Cermenlerin Fransızlnrla mütemadi- ZAMAN - Zaman imzalı yazı da 
pada vaziyetinin sağlam olnıasım is - yen çarpıştıklarını ve bin senedenberi Alman meselesinden bahsetmektedir. 
tedi. Bunun için Fransanıtı tavassutu kdlı Cermenlerin ve kdh Fransızların Neticede bugünkü vaziyetin. umumi 
ile iki memleket arasınila münasebet- galebe çaldığını söylüyor. Yazı şöyle harbin patla.dığı 1914 senesine çok 
ler l!Jlleşmeğe bQfladı. Fakat bu iki biti!Jor: benzediğini söylüyor, ve vaziyetin in· 
devletin blrbirlerile asıl anlaşmak is- "Bir taraftan Fransa., /talya, Rusya kişalı için daha bir miiddet beklemek 
temelerine sebep her ikisini telıdit e - ve bunlara bağlı deııletler, öte taraf • ldzım geldiğini ilave ediyor. 
den Alman korkusudur: tan. Almnya, Lehistan ve bunlara bağ- AKŞAM - Akşcmuıı Maarif Vekd-

CÜMH(JRIYET - Bugiinkil baş .. lı devletler. l:Ju müvazenede lngiltere- letlnde Avrupanın diğer memleketle -
makaleyi Abidin Daver yazmıştır. de tarifli: rolünil 01no.mağa başladı: rile yapılması düşünülen talebe mü • 
Yazısına mevzu olarak Lord Çörçil'in 1 Kuvvetler müvazcnesinin tam olması- badelesinin çok iyi ve yerinde bir iş 

"bugünkü vaziyet 1914 ten daha fena- na itina etmek, 1(.tilı bir kfih diğer taraf olduğunu söylüyor. 

lerinde de ayni derecede tahditler 
yaptık. 

Mülarekedenberi ıilihsız1anma 

arzusu ile meıhu bulunuyoruz. Eğtr 
daha fazla siJalmzlanmadık ise lıu 

urf Ren'in öbür tarafında yapıl • 
makta olan silahlanma dolayısiyJe 

olmu,tur. 

Venay muabedeRioin en esa"h 
ıarılarmdan vazgeçişlerimizin u•ron 
hikayesini acaba ayrıca an]atınam Ja· 
zım gelir mi? 

• Roma ve Londra konuşlarmdan 

sonra nihayet bir Avrupa hal'l§ı göz
önüne alınabilecek bir hale gelmi~ • 

ti. Almanya ise, tehdit edilmekte ol· 
duğunu bildirmek için böyle bir za· 
manı intihap ebniştir. Mesele Cenev• 

rede müzakere edilmelidir. l\Icşru • 
iyetler çerçevesi içinde muahede -
lerde bütün tadilleri yapmak kabil • 
dir. 

Fransa harpten nefret etmekte • 
dir. Fransa sulhü muhafaza için bü
tün tedbirleri alacak ve etrafına ay· 

ni ülküyü muhafaza eden devletler· 
den kuvvetli bir blok toplamaktan 
feragat etmiyecektir. Bütün Frrumz
lar mukaddes vatan a§k.ı ile birleş -
melidirler. 

Bay Flanden hundan 11on1"11 nlu• 
aleyhtarı ve müstemleke aleyhtarı 
propagandalarla mücadele edeceği • 
ni bildirmig ve bütün Fransızların 
mutlak surette ittihadını ve iş birli· 

ği yapmalarını istem.iştir. 

ögdanbMrucla 

BuJgar sefiri gelmedi 
Yeni Bulgar sefiri Bay PavJof 

memleketimize gelmek üzere Sofya • 
dan hareket etmiştir. Yeni sefirin btl 

sabah şehrimize gelmesi bekleniyor " 
du. Bay Pavlof yarm sabah konvan " 
siyonelle gelecektir. 

-0--

Klişeci AlAeddinln 
cezalandırılması 

isteniyor 
Bir buçuk sene evvel Masla.le 

yolunda Ha.san Hüıeyin imıinde 
b:r jandannaya çarpıp öldürıne1' 
suçuyla maznun kılişeci Alaetti " 
nin muhakemesine dün üçüncii 
ceza mahkemesinde devam edil" 
miştir. Bu celsede müddei umuJ1lİ 
davayı teş.rih ederek iddiaıııt' 
söylemiştir. 

iddianameye göre "kılişeci A. • 
laettin jandarmaya çarpıp öldür " 
clükten sonra başka bir taksi ilt 
Beyoğluna dönmüş ve Galatasa. " 
ray karakoluna, kaldırım keıııı.~ 

rmda duran, otomobilinin kaybol" 
duğunu söylemiştir. Bu suretle ka." 
bahatten kurtulmak istemiştjf• 
Fakat bu iddia doğnı ve inand:ırı'" 
cı değildir. Neticede tedbirsizJiJc, 
dikıka.tsizlik, ve nizama riayeuiı" 
lik göstererek jandarma Ha.131' 
Hüseyinin ölümüne sebep olduğı' 
sabit olduğundan Ceza Kanunıı" 
nun 455 ei maddesine göre ce:ı3 " 
la.ndrnlmaaı li.zmıdll' •• , 

Muhakeme müdafaaya kabı:ı•'"' 
tır. 455 nci madde bir seneden bet 
seneye kadar hapistir. 
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~eniffı9-öiüşiim.: 
---...__ 'W'~ awa ıswwwaz ~---

Mükemmel bir 

Bu geceki 

BALO 
Yumurta 

yurddaş 
Bugün s·ze bir Lab!akarı anla. Talimatname IEstonya ile taca· 

i~:~~denem, Hikmet Feri· UCUZiaması yeni tiCS• hazırlandı loouoda e,:?Jenecekler 
dun da kendisinden bahsetti. Ya· t h • l ·~l 8 b 1 • d 

"({urun,, refikimizin 
karileri Makslm sa• 

ııyı okumadım, fakat imzalı bir Aybaşında ııyatlarııı re rTI US 0•j Peynir ı~Lıhsa a ı - u_ #o. a oya . ~ız. .e 
lllakalesinin içinde bugü~k~ mev· 1 yükselereği umulıyor de nl İZ kontrol allana alınıyor f Ştlr ak ed ebılrr Sin iZ 
ı~urn olan adamın re~mım .gör: Yumurta fiyatları son gün1erde Nefaseti itibariyle lanmmı1 "KURUN,, refikimizin kupon 
dunı. Emin'm: Aynı şahsıy~tı çok düşmüştür. Bir taraftan ihra- Eslonya o 1 n fevk aU\de Trakya peynirlerinin son seneler- toplayan karileri için hazrrladrğı 
ha.ıkaw~aşka cephelerden te~kık catın yalnız ispanyaya inhisar el· m Ura b hası m U ha rr 1- de bazı muhtekirler el' nd~ bir ç.ok balo bu akaşm Maksim salonlarlll"" 
~deceg:z ... Şu"..- muhakkak kı. o, mesi d'ğer taraftan Anadoludan • l b l I O • hileli yollarla kıymet ve töhretın· da verilecektir. 
\!Zerinde dw ~-:a layık bir in- f 1 , l ı . f' tl 15 5 r 1m1 z e za a ver y ı den düşürülmemesi ve Trakya Baloya iştirak edecek olan1ann 
lfU! ·'... az.ama ge mesı ıya an ' Ankarada hükilmetimJıle kl~rtrıu • I • • • d • 1 d 

--· liraya kadar düşürmüştür. esası üzerine bir ticaret müahedtt•l peynır erının ıç ve ıf pıyasa ar a ıabaha kadar iyi ve eğlenceJi bir 
lsn:ıi, evvelce "Hafız,, dı. Hepi· Son günlerde Almanyaya fazla Lmıalıyan Edlunya hükilmetl l'nıg tam kalite üzerinden revaç bul· geee geçirmelerini temin husu : 

tni~ öyle derdik. Daha doğrusu ihracat yapılamamaktadır. Bunun 6IOJ1lahatgüzarı dün ıelırinıize gel· ma11 için Trakya umum müfett J· ıunda lazım gelen tertibat almmıf 
hakiki ismin; bilmiyorduk. Ço- sebebi Alman kontenjanı 'le bera• mJştir. liğinin idari bazı tedbirler aldığı· ve hediyeler hazırlanmıştı. 
cukluğunda kend'sine Kur'an ez· her konulan kayıdlara göre yu· Aanadolu alan. 11nın yanlışlıl.la m yazmıc.tık. Bundan ba•ka öko- b 
b T Y Bıılonm en hususi tarafı, el ise• erlctilmiş. Lakabı böyle olmuş. murta bulunmamasıd.ır. Maa.rna• (/ıpanya) olarak çık"uf <EstonyaJ nomi bakanlığının peynircilik mu· 

llf'limesini düzeltme yollu L'e bu nu-•c- • k'k . n1n serbest olması ve ayrıca üç Şimdi, hacılıkla, hocalıkla lıe· fih Nisan ba§ından itibaren gel· 1 .. . d'· tt . . , b' t lqrul tehauııının yaptı gı let ı ata ııtı· 
e uzerıne un neşre ıg ır t' • • müsabaka yapılmasıdır. 

ral::er, "Hafız., ünvanı da kalktığı · meğe baş!ıyacak olan lnebolunun haberinde müahedenin 13 ı1tart tarl- naden b .r de talımatname hazır· 
için, adını sorduk: yeni yumurta mahsulü Almanya· hinde imzalandığı ve imza tarihinden lanmış ve lıtanbuldaki alakadar· Bu 11\Üsa.bakalarda jüri heyeti 
Aı Aparan ! ·dedi. ya ihraç edilmek ~çin lazım gelen on be11 gün aonra nutr'iuete ge,ecegi lara da gönderilnıiştir. karariy le en tık giyindiği görülen 
- Nasıl şey bu?... şartları haiz ~lacağmdan Alman- 11a.zılıyordu. Bilhassa mandıralarda gerek bayana ipekli bir kumaş hediye e-
- Soyadı, canım... Herkesin yaya tekrar ihracat ba§hyabile- Dü~, müahedeyl lm:a ede~. Eıfon- beyaz, gerek katar peynirlerin ne di!ecek, en giizel giyinen baya da 

h. d k 1 B <l b k . ş· d'l'k rt 'h ya hukılmt:tl fevkal6.de murahha11ı k"ld . 1 d"l -· . .. bir kostümlük kuma' verilecek .. r soya ı yo mu .•• en e unu ce tır. ım ı ı yuınu a ı raç ~ lJ p·ı· Kal t il p k t 
1

. d ,e ı e ıma e ı ecegını goıteren ır 
b t d ay ı ıp 110 o e ar o *' "' " tr 

uldum... dilebilen yalnız. ıpanya var ır. görüftük. Ve nıemlekelirniıe ille dcdu bu talimatname het fasılda 28 1• 

- Sahi mi söylüyorsun?... ispanyada da pıyasalar son Za· gel«'n bu E:1tonya diplomatından n.ü · maddeden mÜTekkeptir. Bu tal '.- En iyi c1anıeden çift de aynca 
- Elbette sahi ... Hergün sizin manlarda kırıldığından fiytları bu alıedetıin esaslarına dair bazı tzaJıui matnameye göre beyaz peynirler teshit edi1ecek ve kendilerine a-

Yerneklerinizi getiren ben değil· sebep de b'raz daha düşürm'üttür. aldığımız gihi ~·11tonya ile Türklycmıu yalnız koyun sütünden (nihaye:t yaklarına göre birer çift iskarpin 
iniyim? ... Demek ki aş aparıyo· Y uımurta fiyat!armın ay batmdan ticaret ''" kü.lt~r nwn~e~e~lert ü.ıeri· yüzde 1 O keçi ıütü karışlırılıuak) a.lınacaklır. 
tum ... B'r çok kimseler meslekle- itibaren tekrar düzeleceği nıuhak· ne faydalı bU11ıler edındık. yapılacaktır. 
tine göre ad alıyorlar .. Ben de öy· kak addedilmektedir. J'ün. pamuk, kuru yemiş, ıehr, rn. Her imalathanen;n tene1cesi 

tün, tuz Uıraç edeceğiz l'~ buna kar~ı-
le yaptım: Aş Aaparan oldum... --o-- lık da türlü •arın.yl mahıwllf'ri, tuzlu ilz"'rint hu imalat.hanenin kontrol 

Du arada, bir takım numaralat 
yapılması kararlattırılmıştır. 

Öyle ya: Bu genç adam, tabla- (zmlrf n bir seyyah balıA. ~ 11azete kağıdı gönderebilect-k 

kaı-dı. Hem de mükemmel bir tab- şehri olahll mesl için olan Eslunya nıenıJeketinin nıilrru:Hili 
la.kar. Turing ve Otomobil Klubünün diyor ki: 

Şu beyit aklrma geldi: 
"Helvacıya tablakar lazrm, 
"Ol kara da iktic!e.r lazım 1 
Şaka!aştık. Bizden cesaret, teş

vik bekliyen bir heyecanla aöyle· 
di· 

- Söyleyın amma kuzum ••• iyi 
tahlakarım, değ ' ) mi? .. itimi iyi 
başarıyorum ... ismime adamakıl
lı hak kazandmn mı? 
.. . ~u yazı muhayyel bir fıkra de- I 
gıldır. Aş Aparan, Sirkecide, 
l<onya Lezzet lokantasında çalı-! 
fır. Böyle biri var mı diye kontrol I 
ede~ilirsiniz. 1 

Söylemek ve göstermek :atedi-
"• 
~ını, Aşaparanın itini benimseme· 
gj, sevmesi, ona canla, başla bağ· 
1ilnnıış olmasıdır .•• Bütün vatan· 
da,lar onun gibi olsa, hükumet 
da 'ır ' · d h • ·· l e.erm en ususı muessese ere 
kildar işler, nasıl trkırına girerdi. 

Mesleğ ·ne dört elle sarıLmıı bir 
'-danı ... · 

• • • 

... Şimdi birdenbire aklıma gel- , 
di: Hikmet Feridun, Aşaparanı 
~es'ut adamlar serisinde bir mi
•aı diye zikretmişf ! 

lzmir fubesi lzmirin bir seyyah "- Türkiye tle ökonomlk, tlcarl n 
kUJtllrel bağları kuvvetlendirmek L-t

şehri olabilmesi için bir proğram te)t-n hükQmetim, bu vazifeyi banll 
hazırlamıf, lıtanbul merkezine veı mi~tl Bu ünlü vazifeyi bir gün ev· 

göndermiştir. vel başarmak için derhal Ankara, a 
Turing Klup, bu rapol'\l Türki· gittim. Türkiye lle Estonya ara. .. ındu 

yeye seyyah getirilmesi işi ile pek bir kledng müahedesf lmzala"•ııı. 
yakından ve esaslı bir ıurette Uundan başka, fırsattan lstifadc ~d~ 

rek, -Estonyalılar gibi- büyük Al· 
meıgul olmağa başlıyan Türk O- tay afle!Clinln çocukları olan Türklerin 
fiıe verecek, üzerinde görüımeler tahakkuk ettirdiıtl inkilaplan da &et· 
yapılacaktır. Hazırlanan rapora kik ettim. 
göre, on yılda muhtelif yo!lar, o- "Türkiye tle Estonya, her ne kadar 
teller vesa'r inşaat yapıldığı tak- Avrupanın iki ucunda ve blribirinden 
dirde lzmire pek çok seyyah gele- uzak bulunuyorsa da, bu uzaklık, ay· 
cekt~r. ni ırka mensup olan iki ulusun ökono

mik, ticari ve kültürel müna:sebetleti· 
Balıkesir - Bursa Yalova yolu nin inkişafına engel olama:ı.. 

bir yol haline konduğu takdirde, ''Estonya, Türkiyenin pamuklan
ıeyyah~ar bilhassa otomobilli sey- na. yünleı ine, tuz. tütün ve kuru >~ 
yahlar lzmire gideceklerdir. Ra- mi~lerine muhta~tır. Buna n1ukalıl1. 
porda Çetme plajmın daha iy: bir Türkiye)e sanayi mahsullerini, tuzlu 

tekle sokulması, Çeşme ve lnciral· balıklarını, bilhas.~a gazete kağıtJan

tında muntazam o~eller yapılma-
sı, Ağa.memnun ılıcasından incir· 
altına sıcak su alutı!arak orada 
kaplıca yapılması, Bozdağ, Ya
manlar, Gölcük Tuzak ve Karagöl 
yaylalarında her türlü konforu 
olan otel!er yapılması ve eski e
serler harabe?erine giden yolların 
yaptırılması istenmektedir. 

nı gönderelıUecek tir. 
"Kültllr sahasına gelince, memle

kete döner dönmez, iki yurd ara'iınd;ı 
se.) ~hatltır tertibini alnkadar maLam· 
lardan fstiyeceğim. Bundan ba~ka bfl· 
ha.s8a iki memleket arasında talel~ 
mühaJeleı-;i teminine çalıı:aca~ım. Bu 
suretle kül tür bağlarının son derece 
kuv,·etleneceğini umu) urum. 

..ı 1-Iem ferd, hem de yurd saa- Rl F 0 
"· f 

'4etJerinden biri, mes!ek a~kı olsa' r r80S1Z 8SKer 

"Ayni ırka mensup olan Türklerle 
Estonyalılann tarihi de esasen bir 
çok noktalardan blı-ibirine benzemek: 
tedir. • 

~~tektir. Ben bunu kendimde de tayyaresi şehrimizde 
l •asederim .•. Aşaparan, bize mes• Yeşilköye bir Fransız askeri 
'ain fenası olmadığını da ispat tayyare gelmi,tir. Üzerinde Blon· 
~d· y 1

Yor. se isminde bir makinist Deyober 
~ (Va rtQ) ism;nde bir plot vardır. 
U Tayyarenin seri atışlı topu 2,2 
ayındırlak Ve güm• milimetredir. Mitralyözü bet ta· 

l'Ükler bakanları nedir. 400 kilo ağırlığında bomba 
l k Şehrimizde bulunan Bayındır- taşıyor. 
~·· llalcanı Bay Ali Yalçın Kaya Sürati, saatte 500 kilometredir. 

Un Ankaraya gitmiştir. Tayyare çeliktendir. 

.\ı·CUnırük ve inhisarlar Bakanı 
lij 

1 
Rana da Ankaraya dönmüe-

t, 

~ocu k Ja-;;;;-;bUlkını 
0 lacak mecmualar 

~Ut~ültür Bakanlığı tarafından 
~l un okullara bir tamim gönde
Cıletek polis mecmualariyle fal· 

·t~ . . 
ı, aıt ne!rıyat yapan mecmua· 
~"b~ talebede bulundurulmaması· 

ıldi-· t' •OUAlf lro 

---0-

Beledlyeye alınacak 
memurlar 

Yol paralarını top'amada çabş
tmlmak üzere belediyeye alına· 
cak 35 memur baklanda Şehir 
Meclisinin kararı lç işleri Bakan· 
lığına bildirilmiştir. Bakanlık mü
saade verdikten sonra bir müsa· 
baka imtihanı açılacaktır. Nisan 
başından ·tibaren memul'lar çalı§· 
mağa baılı1acaklardır. 

.. Türkiye Cilmhur[yetl, varltflm, 
na.,ıl ki büyük önderi Ata Türke borç
lu ise, Estonya Cümhur Reisi, Ku~ 
tantin Pats da Estonyanın lstildalinJ 
temin etmiş bir kahramandır .• Diğ~r 
taraftan, Türkiyeda olduğu glbiı bu· 
gün, Estonyad~ da, ulusal dilimb.I 
yabancı kelimelerden kurtarmak için 
bütün fikir adamlarımız çalışıyor. Bu 
münasebetle şunu da ilıhe etmek iste
sim k(, Türk ve Eı:ıtonya dilleri ara· 
sında bir çok ben7.erlikler vardır. 

Mesela. değerli dış işleri Bakanını
zın adı "Ar~ öz bir Estonya kelime
sidir .. ., 
"- Ankarada nereleri gezdiniz?" 
•- Atatiirkün çiftliği beni çok a

lakadar etti. Dünyanın hi~ bir tara
fında büyük Cedakarlıklarla orta)n 
konmuş böyle çiftliğe rastlamadım. 

.. Ata Türk, çölü bir cennet bahçesi 
haline getirmiştir_ Bizim Cümhur 
Reisimiz de hükumet merkezimiz olan 
Talin'in yakininde bulunan eski ba
takhkJarı kurutarak orada asri bir 
çiftlik vilcude getirmiştir. 

,.Riitün hu örnekler, E~tonyanın 

Tür.ki~eıılıı ıwüdüjü .r.ollardan ilea· 

numarası kabartma olarak vuru· 

hcaktrr. Kaşar peynirlerine gelin
ce: Yağlı k:ışer peynirleri daire 
teklinde imal •>!u.cacak kıyısına 

kontrol Sa}· ı "ı ile beraber (yaAla) 
kelimesi yazıla•.a~tır. Yağsrz ka
fl'r peynirleri ise U7.lın!uğu l'eni.
Jiğinin bir buçd< m:sli olarak 
beyzi §ekil de iroal edilecektir. 
Bunların üzerine de ( ya~zız) ke· 
limt-ai yazılacaktır. 

--~ 

Seyyahlar geliyor 
Cumartesi günü Akitanya ra

zarteıi günü de Setisya vapurlan 
,ehrimize ıeyyah getirecektir. 
Seyyahlan gezdirmek için T ayya· 
re Cemiyetince tedbirler alınmıı· 
lır. 

lmt'han edilen tercümanYarn 
da rozetleri ve hüviyet varakaları 
bu ayın nihayetinde merasimle 
verilecektir. 

basamak lurı kapalı 
tramvaylar 

Basamakları kapalı bir şekilde 
tadil edilmiş olan iki tramvay a
rabasından sonra yen"den böyle 
iki araba daha ıefere çıkarılacak· 
tır. ikisi de motris oln bu araba!ar 
uzun hatlarda sefer yapacaktır. 
Yeni fekildeki kapıların nasıl bir 
netice verdikleri ancak bir ay ıon
ra belli olacaktır. 

Baloya "KURUN,, gazetesi ka • 
rileri davetiye ile iştirak edecek • 
ler, bunlardan arkadaşlarını gö • 
türmek isteyenler aynca 150 kurut 
mukabilinde bir bilet tedarik ede-
bileceklerdir. 

Davet!yeJer ve biletler "KU· 
RUN,, idaresinde verilmektedir. 

Refikimjz, tehrimizin tanınmıt 
ve yüksek simalariyle gazeteci ar • 
l<adq!arma ve kendiıt-ile alal<a • 
dar bazı müenesata aynca birer 
davetjye göndermiştir. 

Vali An karaya gidiyor 
Vali ve Eeleidye Re'si Muhit· 

lİn Üstündağ Anümüzdeki Pazar 
günü Ankaraya gidecektir. Mu· 
bittin Üstündağ Ankarada, be!e
diyeler bankasında yapılacak İsa 

tikrazı,belediye bütçesi ile beledi· 
yenin diğer işleri etrafında alaka· .. 
dar bakanlarla görüşecektir. 

Ourllşşefakada ihtiraı 
Yarın ıaat 15 de Darüe~afaka· 

ntn yetiştirdiği SaJih Zeki, Ahmet 
Rasim, lsmail Sefa, Hasan Feri• 

din hatrralarmı ·anmak üzere bir 
ihtifal yapılacaktır. 

Şoförler bir örnek 
elbise giyecekler 
Şoförlerin yeknasak elbise ve 

kasket giymeleri meselesi yeniden 
ortaya çıkmı~hr. Şoförler talimat• 

Jemekte olduğunu göstertyor- . names'ne göre bu elbisenin ve 
Okonomik sahada da Türkiyeyfta- kasketin giyilmesi mecburidir. 

kip eden memleketimiz, ulusal sana- Memlekete gelen seyyahları taşı
yii korumağa çalışıyor. yan otomobillerde ilk olarak bu 

Dış sıya."'B.ya gelince, burada da mecburiyet tatbik edilecektir. 
benzerlikler göze çarpıyor. Türki)·e --o-

gibi biz de müşterek büyük komşu· Edebiyat fakilltesl 
muı Sovyet Rusya ile dostça müna."t'· 
bel kurmuş oluyoruz. Memleketimizin dekanı 
~tirak ettiği Baltık antantı, llalkan Paris Oniversites'nde Türkiye 
antantı gibi karşılıklı ökonomik an- edebiyatı mevzuu etrafoıda kon• 
!aşmaya dayanan St)asal le~riki me- ferans vermeğe çağmlan edebi· 
saiden başka bir şey değildir, Oç Bal-
tık de\· le tinin de, tabii zenginlikler ve yat Fakültesi Dekanı Fuat Köprü• 
tamamiyle biribirine benzlyen tarihi lü yarın Parise gidecektir. 
an'aneleri vardır. Bu itibarla karşı- --<>--
lıklı surette anlaşmaya ' 'e birleşmeğe 
mecburdurlar ..,ı 

• • • - Mı --

Estonya Maslahatgüzan Bay Kal· 
yota dün Türk Ofise giderek Türk 
mah~uneri hakkında bazı malılmut 
a.1.ouftır. 

lstanbul liültilr mil-
;1n-u ,. .-x.ı~•ı 
u~ ..... "9"""'.., ... v ... -

lstanbul Kültür Müdürü AH 
Haydar Başbakanlık umum mua

melat ll!il~~...!:,!aıin c;dilmi 
t:r. 
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halletmek Üzere 

şarka çevirmek istiyor Tevfik Ruştü Mmener lngiltere, Fransa, Italya 
Sovyet gazetesi 

varid 
böyle bir ihtimali 

•• •• goruyor 
Moıkova, 20 (A.A.) - lzves • aonra tahaddüs edecek vukuat, bu 

tiya gazeteıi "Berlinin zaferi,, baş- üç izah şeklinden hangisinin doğ -
lığı ve Viator imzaaı altında net • ru olduğunu gösterecektir. 
retmiş olduğu bir makalede diyor 1 Fakat her halükarda ıulh ve 
ki: harp meselesi etrafında cereyan 

"Almanya hükumetinin Fran - etm.e:kte olan tarihi oyunda kay • 
uz ve İngiliz diplomatlarının ken- bedilmiş bu!unan bu ilk partinin 
disi ile müzakere etmek arzusun • hesahatını görmek mecburiyeti ln
da bulundukları bir mese!eyi ken- ~ltereye ait olacaldır.,, 

diliğind:~ hall~tm~! olmasına rağ: Almanyenın silahlan
~cn tn.gı:t~renın.Sır Con Saymen 1 ması Sovyetlere mi 
•ın Berlını zıyare~ı karannclad vaz• 
geçmemiş olmasını öğrenen Ber- h arşı ? 
iin, rahatça bil' nefes almrştır. Ber- Son Alman hadiseleri üzerine 
lin hükUmeti, bu oyunda büyük Alınan propagan:la nazırı Göb -
bir muvaffakıyet kazanmıştır. AI- belsin söylemi~ olduğu nutuktan 
man matbuatı, büyük garp devlet- aşağıdaki parçayı naklediyoruz: 
ler:nin ve her §eyden evvel lngı1- "Almanya şimdiye kadar silah
terenin Bay H'tler tarafından ken· sızdı. Ve sulha hiç bir memleketle 
dilerine takdim olunan lokmayı ınu!:ayese edi!emiyecek kadar 
yutmu§ olduk~annı bütün dünya _ çok hizmet etmiştir. Almanya 
ya söyliyebilir. lngiltere hükUme- senelerce silahsız yaşadı .. Buna da 
ti, Almanya hükumetinin r!ay Hit· gebep Almanyanın her zaman ver
lerin 3 §Ubat tarihli notac?a mün- diği sözde sonuna kadar durma • 
deriç bütün hususat hakknda mü- sı idi. 
zakereye amade olup olmadığını Bazı gazeteler bize Versay mu
bir kere daha istimzaç etmi~tir. Bu abedesini bozduğumuz iddiasiyle 
ist.i.mza::a Bay Fon Neurath, le • hücum ediyorlar. Hayır, bu doğ • 
hessüınle: Maalmemnuniye ceva- ru değildir. Versay muahedesini 
bmı vermqtir. Alm.anya ile birlikte imzalamış o-

Her şeyden bahsedilebilir, her lan devletler, yavaş yavaş silah -
husus hakkında görüşülebilir, fa- !anmaktan vaz geçeceklerini 
kat bi'inmesi lazım gelen nokta. vadetmişlerdi. Halbuki bi akis 
bu kabil görü§1Jle'lerden ne gibi ilkönce onlar bu vaitlerinde dur -
bir netice çıkacağıdır. Almanya, ma.dılar, ve silahlanmakta devıım 
tepeden tırnağa kadar silahlan • ettiler.Beynelmilel statistikler hu· 
mz~tır ve İslİ'kbalde yapdacak bü- hu gösterir. Binaenaleyh diğer 
ti.in müzakerelerde bu vakıaya iı- devletler tarafından hükmü tutul • 
linat eclccektir. 

İngiltere hükUmetinin protes • 
to~an bütün dünyada merhamet 
uyandıracak bir intiba hasıl ede • 
cektir. Hiç kimsenin Bay Hitlerin 
muvafakat edeceği emniyet ıiste
ıninin ne şekilde olacağından şüp
hc$İ yoktur. Si:· Con Saymen'in bu 
hususta ne cevap vercccğ:ni keşif 
ve tahmine uğr~ahm. 

mayan bir muahede kendiliğinden 
fe$holunmuş demektir. İşte biz 
yalnrz bunu ilan ettik. 

Almanyayı hariçten bir hücum 
vuku.unda kinı müc.1afaa edebilir? 
Hiç kimse! Fakat Almanya bu leh 

dide maru%dur. Almanya, elinde 
lruvYet ve silah olmadan, kendisi -
rri koruye.bt1ecek bir va~iyete gel -
meden hiç bir clevlete itimat ede -

İngiliz ıiyaseti, üç veçhile izah 
edilebilir: me~. 

t - İngiliz hükUmet-.i vaziyeti Almanyamn iddia edildiği gibi 
tenvir için yeni bir teşebbüste bu- Fransaya karşı bir fena niyeti, ve 
lunmak istemektedir. Alman ıiya- kini yoktur. Hitler bunu Sar reyi· 
setinin vaziyeti kemaliyle aydm • lnu eana.smda bütün dünyaya kar
!atlDlf olduğu §U zamanda bu §e. '1 ilin etmiştir. Daha açıkça söy -
kil deki izah gülünç olur. liyeyim: 

2 - İngiliz hükUmeti, Faşist Almanya Sovyet Rusyadan kor· 
Almanyanın arzularını önlemekte ı byor, ve Sovyet Rusayaya kz~şı 
V& tarihi fırbnanın istikametini ailahlanıyor. Sovyet1er daha bir 
şarki Avrupaya çevirmek arZU5un- kaç ay evvel dünyanın en kuvvetli 
da bulunmaktadır. hava kuTI"etine ma!ik olduklarım 

3 - Üçüncü izah şekli şu ola· söy1emi~!erdi Yanı başmda gece 
bilir: lngHtere hükUmeti, tehlike gündüz harıl harıl silah imal eden 
önünde tnmamile puslayı şaş.ıra- bir devlete karşı Almanyanm si • 
cak derecede zayıftır. Bundan lahlani.llası gayet meşrudur. 

Ruzvelt sulhten ümidini 
tamamen kesmis 

Amerikanın Avrupa devletle... 
riyle temasta bulunan siyasi şahsi 
yetleri olan Norman Davis ve Hull 
Alınanyanm protesto edilmesini 
iatenıektedirler. Llkin bahriye v 
harbiye nazırları, bu işin sonun
da bir çapraşıklık çıkabileceğini 
dü§Ünerek, Amerikanın Avnıpa

<iaki ihtilaflara karışmamasını 

tavsiye etmiştir ve bu noktai na
•r galebe çalmı~tır. 

!t 

noktasından cesaretini kaybetmiş 
vaziyettedir. Rebicümhur artık' 
silahları bırakma etrafında ulus

l:ır arası bir anlaşma olabileceği
no inanmamaktaclır. 

Fransanın notası I 
Fransa Almanya şiddetli 

Cemi yetinin icti maını 
tay·n edecek 

Paris, 20 (A.A.) - Fransanm 
Alman karan hakkında uluslar ku· 

rumu konseyine müracaatı bu akşanı 

telgrafla ulu~lar kurumu genel ka . 
tipliğine bildirilecektir. 

Talebin uluslar korumu statfile. 

rinin on birinci maddesine istinat 

edeceb'İ ve hclki de bu talepte statü· 

)erin 16 mc1 maddesinin son fıkra -

ıımın da zikredileceği zannolunmak. 

tadır. 16 mcı maddenin son fıkr&!J 

suçlu azanrıı uluslar kurumundan 

çıkarılmasmt istihdaf eylemektedir. 

Konı:;cyin fevkalade içtimaı tari· 
hi, Başkan Bay Tevfik Rüştü Aras 

tara(mclan teshil olunacaktır. Maa -

mafih bu i~timam 28 Martta ve ya· 

hut 1 Nisanda olacağı tahmin edil • 
mekteclir. 

Cenevre, 20 (A.A.) - Konse. 

yin derhal toplanmıya davet edil • 

mesini istiyen Fransız tebliği bura

ya gelir gelmez, telgrafla Reis 

Tevfik Rüştü Arasa bildirilecek -
tir. 

Bay Rüştü Aras Konsey arka • 

da§lariyle istİ§are ve konaeyi.n içti

maı için bir tarih tek1if edecek • 

tir. Ma!Uındur ki, konsey, kanu • 

nusani devresinde, azanm fevka -

iade toplnntısmdan en az on beı 

gün evvel haberdar edi~esini ka

rarla~tmnıştır. 
-0--

F jJe ltalya 
BirHkte hareket ediyor 

Fransanm Almanya protesto no· 

tası Fransanm Berlin büyük elçisi 

Bay Fransua Ponceye gönderilmiı · 

tir. 

Notanın yarm tevdi olunacağı 
muhtemeldir. Bu teahlıür İtalyanm 

ela ayni zamanda notasmı hazrrlıya· 

lngilizlerin Fransadan yüz çevirdiğine 
dair emareler 

Dün, İngiliz, Fı:ansız ve ltal- da kaydetmek IAzımdır ki, A'lınaı:t 
yan nazırlarının Alman tneselesini - lngiliz görüşmeleri diplomasi 
tetkik etmek üzere bugünkü per · tarihinde bugüne kadar görülrne
tembe günü Pariste toplanacakla· mi~ ıartlar içinde yapılacaktır• 
nnı bildimıi§tik. Bugün gelen Çünkü müzakereler hadiselerle 

ajans t_elgrafl~rınd~ i•çvt!maın cu·ı daha e~~) v_e a~an açığa ta~ak· 
martesıye tehır edıldıgı haber kuk eltırılmış bıy mevzu üzerınde 
veriliyor. Bundan maada, Parise ' olacaktır.,, 
Sir Con Simonun değil, Lord E • T emps gazetesi, AlmanyanıJJ 

denin gideceği, bu zatın tayyare kütle halinde tekrar silahlanma • 
ile Londraya dönerek Sir Con Si- smın uzun zamandanberi ve bit 
monu alacağı ve birlikte Berline U$Ul daires~nde hazırlanmış bit 
gidecekleri yazılıyor. planın tatbiki olduğunu ilave et' 
Eğer bu teeyyüt edene, lngilte- mektedir. 

renin Fransadan ne kadar yüz çe· Almanyada askeri hizmetirı 
virerc.'- Almanyaya meyletf ği an· mecbm·i şekle konuluşunu, F ran • 
laşıhr. . sanın iki senelik askeri hizmeti 

Paris, 20 (A.A.) - ReuteT &· kabul edişine bir cevap o!arak sa· 
jansı muhabirinden: Zannedildi. yanlar, Fransanm bu tedbiri, 1930 
ğine göre, üç hükumet ansmda senesinde silahları brrakma kon -
iki toplanb yapılacaktır. Birinci- feransma hazrrlık yapan ve Almat1 
si, cumartesi günü, evvelce haber mümessitltrinin de hazır bulundu
verildiği gibi Pariste, ikincisi de. ğu komi~yonda mevzuu bahsettiği 
tahmin edi1diğne göre, S\r Say- ni unutmaktadırlar. 
mon ile Bay Ede'nin Berlin, Mos· -------------
kova ve Varşovadan dönüşlerin
de yapılacaktrr. 

Tan gazetesine göre 
Parie, 20 (A.A.) - İngiltere -

nin Berline verdiği nota hakkında 
Temps gazetesi diyor ki: 

"lngiltere hükUmetinin uzlat · 
ma gayretlerinde en son dereceye 
varmak istemesi, müdafaa edile . 
Li!ir bir vaziyettir. Fakat şurasını 

Olüm 
Anadolu ajansının en eski ,,e 

eme~-dar mütercimlerinden biri er 
lan Bay Enver, uzun bir hastalık
tan sonra dün sabah ölmüştür. Ce
nazesi bugün Ortaköydeki evin "' 
den kaldırılacak, aile mezarlığı * 
na gömülecektir. 

Merhumun ailesine en samiı:ııi 
atziyetlerimizi bildiririz. 

Mi 1a1 c:.: ............... - Da~-
Ba~ünden itibaren: Senenın ıki biiyü filmi birden: 

Dünyanın en meşhur hırsızı olan 

FJINTOMAS 
lklnci film:Fernand Gravey'ln son temsllJ 

Patron Olsaydım 
• B888g'ggg Fevkalade büyük komed ggggg-~ -

bilm~i ~~ ~pdm~~ İt~ymm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
notasmm Frnn!Iz notası ile B)'nİ me· 

al<le olması ve ayni zamanda veri· 

leceği zannedilmektedir. 

Y apılnrak le~ehbüsat hakkınila 

hu Cumartesi günü Pariste yenideıt 
toplamlacaktır. 

Sir Con Saymon ile Bay E<leniıı 

avdetlerinden sonra Şimali İtalya 

şehirlerinden birinde aynca ba§kD 

hir içtima yapılmaıı:r da varitlir. 

W.4LlACC 

8"RY 

Bu akşam SARAY sinemasında 
Sinema yıldızı olmadan evvel bok\ ıampiyonu, müzik hol artisti, 

dansör ve ha.tta fabrikatör olmuş olao 
GEORGES CARPENTlER 

nin hayatı ve aşk maceralarını tasvir eden ve büyük yıldız 
ARLETTE MARCHAL ile beraber temsil ettiği 

TOBOGAN 

- mühim ve alakabahş filminin ilk iraesi münasebetiyle 
BUYUK GALA. llaveten FOX JURNAL 

Onümiizdeki Cumartesi matineleTden itibaren 

ipek sinemasında 935 senesinin Ben-Horu 
Kuvvetini - azamet ve zenglnliğini 

SÖYLEMEK için kelime bulmaktan aciz olduğumuz bir 
ŞAHESER GÖRECEKSiNiZ 

Viva Villa 
(istiklal uÇJrunda ) 

' • 
100 binlerce figüran- Muazzam Holivut stüdyola· 

rmın yapamayıp bütün te~kilatları ile Meksika•ya 

nakledilerek çevrilebilen, Metro Goldwyn Şirke.ti· 

nin ekstra süperfilmi. 

DiKKAT: Halkımızın gösterdiği emsalsiz rağbet üzerine 
Türkçe sözli.ı ve p.rkıh filmimiz yalnız bugün Perşembe ve yarın 
Cuma günleri olmak üzere 

Daha iki gün temdit edilmiştir 

-

Rei:5İciimhur Ruzvelt, zuhur e
den 1>u kötü vaziyetten dolayı 

bir nota vermek üzere hazırlan.1 
maldadrr. Ayni zamanda uluslar 
kurumu va!ıtasİyle de teşehbilıte 
bulunmak üzere müracaat edece-

ği &ôyleniyor. 111••••••••••••••••••••••••••••••••••...,. 
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eis artık Graçyozayı 
skanmıya başlamıştı 

- Ne var, ne yok?. 
Sansor Osman hafif yağmurda 

ıslanan elbisesini silkerek ,raporu -
nu ver:yordu: 

- Sabah!eyin §i~an bir adam· 
la, sıska bir kadın evden çıktılar, 
çar§ıya gittiler ve biraz sonra el -
lerinde sebze, et ve öteberi ile 
döndüler .. 

- Bundan bana ne ulan! .. Baş· 
ka? Eaıka ne var?. 

- J3a.şka hiç bir şey yok. .. Graç
yoza bir saat kadar evvel odasının 
pancurlarını açtı, kanala ve açık 

den'ze şöyle rastgele bakındı ve 
İçeri girdi ... 

- Sonra?. 
- Bir daha görünmedi .. 
Sekiz gündür, bu rapor hiç de • 

ğişmedi .... 
Fakat dokuzuncu gün sabahle

yin, gök masmavi, deniz durgun 
ve güneş parlaktı .. 

Ali Reis pencereden balttığı za • 
nıan bunları gördü .. Yüzü güldü . 
Gözlerinin içleri bile güldü ve el • 
)erini oğuşturdu .. 

- Oh! Dünya varmış be!. işte 
iş baş' ıyor ! 

Diye söylendi .. Sonra bunu müj
delemek için Kara Yuıufun oda • 
ama geçti .. 

Fa1mt o da çoktan kalkmıf, açık 
"-t?-.. nm önünde kanaldan gi • 

dip 1Jelen gondolları, kenardan ge
çen in&anlar seyrediyordu. 

Sansarm ge1işi geçikiyordu • 
Ha 'buki, Ali Reis ne olup geç -

tiığini bir an evvel anlamak ve dı -
§arı fırlamak istiyordu. 

Sansar, ancak güneş iyice yük -
seldikten sonra döndü.. Ali Reis, 
tnera'·la sordu: 

- Ne var ne yok?. Gene ıipnan 
herifle sıska ka.dm:lan söz açarsan 
dil'ni koparırım &en'n ! .. 

- Hayır Reis!.. Bugün ba,ka 
haber getirdim .. 

Güne~ cloğmadan evve1 rıhtım -
da id=m .. Graçyozanm pencereleri 
e.çrktr .. Bir çiçek sak&ısı, al per • 
delerin nrasmdan görünüyordu. 

-Evet! .. 

Graçyoza görünmedi .. Demek 
lci ben oraya varmadan evvel kalk
nıış !.. 

-Evet!.. 
- Biraz sonra süslü ve büyüle 

lıir gondol konağın kapısına ya • 
ııaştw... Graçyoza oraya bindi.. 
'ram a:-rı!ac.akları sırada biı zabit 
başka !J•r gondolla geldi.. KI7!a 

konuştular .. Sonra o da kızın gon
rlolüne geçti .. Karşı karşıya otur • 
dular.. Denİ:l!e açıldılar.. Epeyce 
uzaklaştıJ<lan zaman genç zabitin 
Craçyozaya kitara çaldığını duy • 
dum. 

- Nasıl bir aBamdı bu?. 
- Onu tanıdım .. Hani buraya 

reldiğ'.ımiz in ertesi günü 
l'neydanmda raat!amıf, ona 
MaTki Valeryonun konağını sor • 
Qıuştunuz ! .. 

Ali Reis hemen hatırladı: 
-- Hani!.. Evet.. Vikont 

Perini! .. Marki Marki Vaforyonun 
rto kumandanı... Graçyoza ile 
llrdeş çoaıklan olurlar .. 

in kır;ka~btm ~I~ defa olarak hir 
skaç gıbı kalbını kavradığım du

)ordu .• 

§inıdi Graçyozayı kaçırmak ar-

2usu büsbütün arlmıf, sanki şaha 
kalkını~tx .. 

- Acaba Graçyoza her ıabah 

hu gezintiyi yapıyor mu? Bu Ve -
uedikli asilzadeyi seviyor mu?. 

- Bunu da anladım •. Venedik-
te gondolcülerin, hele kalp itlerin
de bilmedikleri şey olmadığım 

söylemiştiniz.. İçlerinden birine 
rordum. Beni battan ayağa kadar 
süzdü: "Sen bundan ne anlarsın? 

Markiz Hazretleri hava güzel ol • 
,{ukça her sabah bu gezintiyi ya • 
par; fakat o aklı kıt parası çok 
zabiti hiç sevmez, onunla alay e· 
eler.. Fakat bundan ıana ne, 
aptal!. .. ,, diye çıkıştı ... "Kusura 
bakma! .. Ağzımdan kaçtı!.,, de • 
elim ve uzaklaştım •• 

- Aferin! .. Aferin!.. işler yo -
!una giriyor .. Eğer bu sabah ge • 
ıtintilerinden birini de benimle be
raber yapmak için kandırırsa~ 
yahut açıklarda elimize geç.erse 
ftteai çorap sök••vü gibi gider! .. 

""1(."" 

Savulun! •• 
Üç arkada! erkenden kotraya 

binmişler, kanal boyunca ağır ağır 
gidiyorlardı. 

Ali eRia ikide bir arkasına ha -
Juyor, sanki birisinin onların ar • 
dından gelmesini bekliyordu. Ara
u.ttnu sö rnııctlik~e kalbi hızı~ sa.r-

pıoyr, canı sıkılıyordu .. 
Kanalın ağzında bir dakike 

durdular .. Çünkü orayı dönerlerse, 
demindenberi kapısının onune 
baktıkları konak artık görünmi -
yecekti. 

Artrk ümidi kesilerek yollarına 
düze1ecek~eri bir sırada Sansar 
Osman haber verdi: 

- Geliyorlar! .. 
Ali Rei5 döni.ip baktı: 
- Acaba onlar mı?. 
Diye mırıldandı .. Sanıar anlat • 

tı: 

- Ta kendileri... Valeryonun 
konağmın önünden gondola bindi
ler ... 

- O ha1de aç yelkeni. .. Rüzgar 
güzel. .. Onları beklediğimizi anla· 
şılmasın! .. 

Yelken açıldı ve ileriye atıldı· 
lar. 

Çok geçmeden gondol da ka. 
naldan çıktı ve açıldı. Sabahın 

ilk I§tklarma kar~ı, ipek yastık • 
lara yaslanan sarı saçlı güzel 
Graçyoza, timdi büsbütün güzel -
di. 

Genç Perini onun bira2 ileri -
sinde oturuyor, kitara çalıyor ve 
ağır bir ıesle ıarkı söylüyordu. 1 

Ha_reketlerinde, bakış ve nağme -1 
lennde genç kıza kartı derin bir 
aık beslediğini açıktan açığa an
latıyordu. Fakat Graçyoza ora • 1 

larda değildi. ı 
Etrafına bakınıyor, elini gon

dolun kenarından denize sarkıta-
rak ~ularla oynuyordu. 1 

(Devamı var) 

~ 
KUPO" 

71 
21-3-965 

:: Geç·reo : 1 
mü~~~f E~~~~j~::t!~ ıi .. _ _::.:~::==·::=:~~:~~:~;:~.:.~~::::~;;::.;~:::~.~ 
ismini alırken ve yerti bir idare - 12 -
kurulurken halkın her zaman şi- Ali Cengiz sokağa çılonca A- - Çok güzel, çok güzel amma, 
kayet ettiği bu vapur seferlerinin lemdara doğru uzandı. Yavaş ya· çok da pahalı diyordu. 
ıslah edileceği ümidi beslenmişti. vaş yürüyor, yeni boyalı potinleri- Dükkancı bin dereden su geti• 
Hakikaten Akay idaresi az za- ni yeniden kirletmemeğe çalışı· riyor, mallarının halisliğinden 
manda, el:ndeki vesaitle, çok şey- yordu. bahsediyordu. 
ler yapmağa çalıştı. Fakat idare- Buralarda vakit kaybetmen'n Nihayet yarım saate yakın bir 
nin elinde bulunan asırdide Neve- doğru olmryacağmı anlamıştı. soruşturma ve araştırmadan sonra 
ser, Bağdat, Basra gibi, müteaddit Zaten saat te bir hayli ilerlemişti. b"r ufak şişe esansa elli kuruş pa· 
defalar kadro haıici brrakılmala- On b:r buçuk olmuştu. Saat on ra verdi ve dışarıya çıktı. 
nna mğmen gene her nedense bir ikide Deapinada bulunması çok Şimdiye kadar altmıf kunış 
türlü terkedilemiyen, yandan faydalı olacaktı. Nasıl olsa para- sarfetmişti. Bununla beraber eli
çarhh vapurlar öyle meharetler ımı da bozdurmuştu. Artık tram· ne ancak küçük bir , ·,e en.nstan 
göstermektedirler ki bu yapılan vaya binmekte de hiç bir mahzur başka bir şey geçmemişti. 
işleri hiçe indıinnekte ve yeniden yoktu. Galatasaraya kadar gide- - Otuz beş kuruş param kaldı; 
şikayetler yükseltmektedir. Işte cek oradan arka sokaklara sapa- çok yazık diye mırıldandı. Fakat 

dün matbaamıza kadar gelerek şi- cd h. başka türlü de ne yapabilirdim? 
kiiyette bulunan dört Akay müş- Alemdann önünden yoku, a- Gilzel kokulan pek sever'm, Bu· 
terisinin b.r şikaşet meh"tuhu ki ı şağı oldukça süratle geçen b'.r nun kadar inaam kibarlaştıran bir 
buna hak vermemek elde değil- tramvaya bir canbaz meharetiyle ıey yoktur. Arkanda eski bir el· 
dir: atladı. Ama bunu yaparken de bise, başında eski bir fes bile olsa 

bir hayli korku geçirmişti. Ya, yanından geçenler insanın tebdil 
dü,üp de elbisesi parçalan&aydı. gezdiğine hükmederler. Artık 35 
Ne yapacaktı. kuruşa el sürmem. Öğle ve akşam 

Akay 1 daresinin sabahları 8,50 
de Haydarpaşadan kalkan ve 
Bostncıdan itibaren bütün tren 
yolcularını da taşıyan postası tre
nin muntazanıan Haydarpafaya 
8,40 da gelmesine ve vapurun da 
8,50 da kalkmasına rağmen Köp
rüye ancak 9,15 de varabilmekte· 
dir. 

Halbuk: idare vapurun KöprU
ye muvasaletini 9,.5 olarak tesbit 
etmi) ve bu suretle yolcularına 
(miişterilerine) kartı da resmi bir 
teahhütde bulunmuştur. 

idarenin, seri bir çok vapuTları 
bulunmasına rağmen bu ıef eri ya
pan vapurun yandan çarklılar c·n· 
sinden ve on dokuzuncu asır ma· 
mulatmdan o\ması do\a.yısıyle yir
minci asrın ikinci nıb'unun ihti
yaçlarmı tatmin edemiyeceği el· 
bette ki aşikardır. Arada fark yal
nız asır meselesi değil, ayni za. 
manda zihniyet meselesidir de .. 

Tramvayda ayakta kaldı. Tık· yemeklerini de bedava yedikten 
lım tıklım doluydu. Havanın so· sonra el sürmeğe lüzum da yok .. 
ğuk olmasına rağmen içeride ter Ali Cengiz, dalgın denecek bir 
kokusundan dunılamıyacak gibiy· halde Taksime kadar gelmişti. Bu 
di. Bu yüzden kend'sini dt§arıya sırada arkasından elinde bir deste 
attı. Arka sahanlığa sıkıştı. baston ta,ıyan bir yahudi çocuğu• 

Galatasaraya geHnce·tramvay- nun seslendiğini · şitti: 
dan indi. Ve yürüdü. - Beyim bir baston almaz m"Dt 

Kadın güzelliğini arthTan mal- smız?. Bakınız ne kadar da güzel,. 
zeme, kolonya, pudra, lavanta aa- son moda bir baston .. Sonra ucuz .. 
tan bir dükican önünden geçtiğini Ali Cengiz durup bastona bak
yüzüne çarpan kuvvetli kokularla b: 
anladı. O dakikada ayağı yürü· -Hayır istemem. Gerçi baston 

güzel şeydir amma .. mez oldu, Yerinde mıhlanıp kal
dı. Ş · telerin üstüne fiyatlarını da 
koymamışlardı. Kaf a&ınm içinden 
muhakkak bunlardan bir tane a· 
lıp Despinaya götürmeyi geçir
mişti. İnsanın cebinde bir liradan 
pek az eksik parası olur da tered· 
düt eder miydi. işte o da h'ç dü
§Ünmeden dükkandan içeriye dal
dı. 

Yoluna devam eden Ali Cengi• 
zin arkasını yahudi çocuğu bırak
mıyordu: 

- Bakrn12 amma .. Ço1c güzel .• 
- İstemem dedim ya.. Zaten 

alacak olsam bunları almam .• 
Bunlar pek adi şeyler! 

Seyr' aef ain idaresinden ayrıl· 
dıktan sonra en büyük ehemmiyet Ufaklı büyüklü bir sürü şişeyi 
ve dikkatini yolcularınm istira• önünden resmi geçit yaptırdı. Her 
hatlerine vereceğini vadeyleyen feye, her gördÜğüne o ltadar ala· 

- Bende başkalan da var .. is
terseniz .. Hele şuna da bakınız .. 

Çocuğun uzattığı bastona da 
baktı. Çocuk şayanı hayret bir a· 
ğız kalabalığıyle: 

Akay idaresi, biz Haydarpaşa ka gösteriyordu ki onu bu halinde 

1 ı k 
görenler muhakkak her •i~eden, 

- Bakınız, beyim, dedi .. Halis 
hezaren.. Çok kibar bir baston •• 
Hele bakınız nasıl bül<ülüyor. Bu• 
nu imkanı yok kıramazsınız ... 

yo cu arma arşı Yapurlarında . Y Y 

forsunu değitfrmekten başka bir hepsinden b rer t_ane alacağını 
yenilik göstermİ§ değildir. s~nırlardı. Fakat fıyatlarını öğre· j 

. nınce yüzü ekşiyor: 1 (Devamı var) 
Bız, bu kış günlerinde, yandan 

çarklJ vapurların ancak iki yüz • 
yolcu alan dar ve kasvetli iki an- 1 
lonunda sıkı§an yolcular, istira· 
hatlerimizin temini ricasından 
vazgeçtik. Fakat: idarenin resmi 

seyrüsefer tarif esiyle teahhüt ey· 
lediği vechile vapunımuzun 9,.5 
de Köprüye muvasalet etmes"ni 

lemin eylemesini ve teahhüdünü 
muntazaman yerine getirmesini 
talep etmeğe bir müşteri arfatıyle 
kendimizde hak görmekteyiz. I 
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E11 sıhhatlı adam! G i r it i h ti 1 a 11 eri 
Meğer en büyük hazine sende • • • 

imiş de haberin yok ı Delı T eodoros elınde bır hançer, kah-
Bedbin bir lnglllz, bak, neler anlatıyor? kaha ile gülüyor: "Cümh.uriyet yiğit· 

leri neredesiniz,, diye bağırıyordu 
lngllt.ecenin ölüm an)an adamı öl

dü. 
W. J. A. Grant zenrf n ve dUnyayı 

baştan ba:şa dola~mış, tam btr sıh· 

hatle ya~mış rakat son zamanlarda 

bir ameliyat dolayısiy1e k"ndbdnin Girit, 1205 de batlıayan, birinci kaynatmaia bqladı, diyerek müs- b. ihtilalciler korkudan dağıldı• 
anlattıtı gibi "Müfrit bedbin.. bir ha· ihtilalinden on üç ihtilil aonra ia- takil cümhuriyette batlayan yeni lar ••• 

le gelmişti. tiklilini kazanabiJdi. ihtilali anlatmaktadır. Bu ihtilal, İhtilal rene yatrf111adı. O gün, 83 yaşındaki Grant tabutunu hazır· 
On dördüncü ihtilal, Yani Kar • içten batlayan ihtilaldi .• Cümhuri- bir Gir~tli, reiıicümhurun zından • Jamış. ve mezar taşını yaptırmı' bu 

Junuyorda. Ve siikinetle ölümü bek- liki adında bir reiıin önayak ol- yetin kurulmaıına önayak olan da bulunan vali ite bir muhabere-
llyordu. maıı ite baılamıftı. Yani Karleki. Yani Kaleriki, askeri kumandan • ıini yakalayarak reiıicümhunJ 

Fakat 810m onu derhal bulmamıt- kale muhafazaıında bulunan Ça - / dı. Reiıicümhur Marino Grade -1 hançerle öldürmüttii.. Bu haber 
tır. Bundan bir sene önce bir balo ver- kunların taburlıanm ele aldıktan koni idi. itte Giritli Yani, bunu halkı sevindirdi .. Yaninin ölüıü, 
miş ve orada me~erret içinde öleceğini sonra, bir gece iki yüz kadar a • çekemiyordu. Kendiıi o ıandalye • binlerce Giritlinin araaında meza• 
zannetmişse de. ecel onu orada da damlarını evine ıakladı .• Sabah • ye yükıelmek iıtiyordu. nna götürülürken, reisicümhuruıı 
tutmak lstememi~tir. Bunun üzerine 

leyin erkenden hükumet konağını Bu esnada Girit içlerinde bat • ölüıü de kendi ailesinden bir kaÇ 83 JUk adam yatla bir seyahate çık-
mıştır. Seyahat ona pek donuk ve sardı. Y etm İf kadar adamı, kale- la yan bazı yolıuzluklan tenkit , ki.fi ile bir çukura konuluyordu. 
zevk8iz R'elmlş, tekrar memleketine nin burcunu zaptetti. Rastladıkları için gönderilen Yani, kendiıi is. ' • • • 
dönmüştür. nöbetçileri öldürdüler. yanki.r hareketler yapmağa bat • Ciritte olan bütün hidisefer, bir 

Grant nihayet iki giln önce, öğleden Uykusundan uyananlar, hükQ • ladı. Ha!kı zandanlara alıyor, Venedikli papas tarafından gizli• 
sonra ölmüştür. met konağının meydanına toplanı- bir çoklarını idam ettiriyordu • ce Venediğe yazrlmaktaydı .• 1363 

Vasiyeti, cenaze!'fnde bnl hnl çf(el< yordu. ihtilal reisi, konağın önü- f al~ktron adla Venedikli bir aile • yılan~a Miceli Dominico adlı bir 
bulunmas1 olmu~tur, ayni 1.amanda, ne gelmiş, valiye dışan çılanaııru nin büyük çiftliklerini yaktınnıt , kumandanla altı bin uker hareket 
herkese, en şık ve açık renkli elhiMle- emrediyordu. Uykudan uyanan b "r Rum papazının Zoiça adındaki etti. iki dütman harbi günlerce 
riyle gelmelerini bildirmektedir. 

vali, mahmur mahmur gözlerini kızını kaçırLara.k bir köylüye ver • ıürdü. Giritliler, yüzlerce Ve • .. Ben mat.em bilemem,. deml~tir. W. J. A. Grant 
Olüm arıyan adum kendJ eceliyle uğuşlurarak pencereden yüzlerce dirmitti. nedik askerini bir hücumda yaka• 

:ralnız ba~ına ölmüıllilr. httyatrn hl( bir des?erl yo'ktUT. Yaşa· kit"nin konfaı sarmıı olduklarını Güzel Zoiçanın papaı babası, !ayarak zındana altılar •• 
Daha hayattayken hazır1am11 ol-1 dığım yüzlerce ve binlerce heyecan görünce ,aşırdı.. ellerini açarak fÖyle dua etmitti : Bütün harplerde muvaffak ola-

duğu mt-zar taşının Uzecinde fU .beyit ve ıevk dakikaları. hayatımın bitit1I ilk it olarak kapılann demir - Linet olıun, o reiaicümlıura yorlardı. fakat bu sefer gene 
yazılı bulunu)ordu: demek olan lstırup yıllarımda ka)bul· sürgülerini sürdürdü. Ve balkona ki seni buraya gönderdi .. Linet ol- Giritliler araaında anlatamamaz • 

Ey llliJm, nerede ıenln l,n,.n? du gitti. Artık ölümü bekli)orum. çıkarak Yaniye ne istediklerini ıun o mecliıi umumiye ki Grodeni- hk batlamıttı. Halk lüzumsus 
Ey meıar, nerede •enin 

7
oferln .. Dün) aya benden son ha~r ~u oJa. sordu. Yaniı yi reiıicümhur seçti .. Bin kere li - yere biribirine giriyordu. Bir çok• 

Bir Hne evvel verdiği . n 00K u~11 bil G J k b d 
lrı - Kapıları kırmadan açtırma. nel olaun o iril iye i un an ları Venediklilerin himayesi altm-dan~ı .. tesmiye ettiği ha loda arkadaş- "Korkusuna ya- t- iyi ya- t v., h . . . ·-t. _J_ h aha ld--'~ 

]arana bol şampanya, her türlü içki lk· 'r" r- nı .•. Diye kat'I emrini verince, soıva rum cüm urıyetının le,- • da ya9arlanlen da a r t o ua-
tam sıhlıaUn her IAhı~inden tat çı- 1 bil k'" I" ·· · l · 1 .. I '" 1 d ram etmiş ve pek yakında öl~t"t'ğinl f. va i, kapıları açamıyM:ağuu · • u unu il eıın... arını aoy uyor ar ı. 

JAn etmişti Olilmil seneleıdenberi karmRğa çalış! Çünkü hutalık ve se- dirdi.. • Yani durmiyor, kilise1eTe girip Bu Fikirde olanlar, bir ıün z-m-
bekı dL falet kö~de bekli,>or_ lu ı· · k l h 

emektey ihtilalcilerin g8zleri karannrt • en ymel ı gümi.ıt ta ım an •t•· dana hücum ederek apiste bulu-
Fennf tecrübe için. lnı.anhfa yar- .. Mükemmel sıhhat, hayatta en • tı. ilk hamlede kapıyı parçalaya- nyordu. Bu hal, adamın ticaretini nan Venediklileri kurtardılar. Şe-

dım etmek üzere her hanıci ameliyat hemmlyetll şeydir. Şimal Kutbundan l . 1 .. J•· .. l'" H k h" d h 1 k b 1 t H lk, 
rak ireri oirdiler. amamıy e ıon urmut u. er es ır e asta ı a9 amıt ı.. a i i d kt 1 k dini •- k•tmek Is- ve Aydan daha büyük bir gayedir. T • 

ç n ° or ara en .... r ' cİY&J'_AdalarA uzaklaııvordu. Re • V"'nediklilerin alutaca.iı 1·--· dil 
~r~ lle tfefl{torlu bu &allll kabul •Bu benim Mn siztlm- 8 " benlnt ~~·~~--~..,l~Up.-d~Elh~·· iıicumhurun yazdığı emirnamele- tünerek tehirden uzaklaııyordu •• 
etmemişlerdir. KuT.u urkımdırt ıonra dig· er i•lere bakıldı. B d _ .ı k G" . il 5 

r- " T re cevap bile vermiyordu. ir e • Bir kaç rün içinc:ıe te ırıt 
Grant Kutuplara kadar gitmişti.. "°.., ya•ıl1da nı'hayet e"'elfyle 81en zabitler yakalanarak hapae atıldı.. d d k nd d l 

1 
B k I h 

°" y " f aaın a üzerin e e i a ı yazı ı ka mam19tı. unu gören a e mu .,. Daha 1925 yılında Cenup denizlerine 1 K k d k A ı Hükumet taraftarı olan askerler 
"'•"mışh. nglltz, uğu şar 181 a ını pe m na 

1 
bir hançeri reiıicümhura göndere- fazları, Venedik donanmaaına ıi • 

~ öldürüldil.. 
Bir hafta önce masası bapna otu. bir surette yazmı~tır. Ha.)1at.nın bu rek isyan bayrağını çektiğini açık· ı derek tehri teslim etmete hazır 

rup şunlan yazmıştır: son devrelerini adetl ölümü .~akla""" Bu it!er yapıldıktan sonra, Kan- lan açığa bildirdi. bulunı.luklarını bildirdiler •• Şimdi 
bir kuğunun bitim çağlarına benzet- diyenin bütün ileri gelen yerlileri b •-

"Yaşadım ve dünyayı giSrdOm. Brt. HükWrıel, Yani Karlekiyi ele Deli Teodoroa elinde ir çıngı.-a•-
i 1 .ı. h d mlş 'e ölecek bir kotu nasıl boş Dir hükiimet konağında toplanarak a- k h k j 

tanya mparator u.-unun er yanın a ıH'iremiyeceg· ini biliyordu • . Uzun la kahkaha ile gülere Ü üm~ 
· t J ğ o··ı-inde duymadı adaya gider ve orada hayatının ilk ve danın "ılk cümhuriyetini kurdular • -T 

ve ımpara or u un ~·· · müzakerelerden tonra şöyle bir meydanında ıöyle haykırıyordu: ğım heyecan kalmadı. Kutup Okya. son ~rkısmı terennüm edecek öli.ıNe ilk önce otuz beş kiti seçildi .. Bun- ı 1 · 
nuslarını gezdim. Mümkün olıtaydı o da böyle öldüğünü Luavvur etmif lar, ara!armda bir reiıicüm~ur ile tuzak kuruldu: Yani Karleki ba· " Bu1ıün cümh~riyet ~i~il enn; 
gene giderdim.. Hasta bir adam için tir zan Retmo civarında bir kadının ne oldu? Serbeatıyet ıçın nutu 

• on aza seçtiler ve bir kararname ı 1 ? y· ··~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, e~nemi~fir~diyordu.O kadı· ıöyliye.nl.er.~reye ı.ütier • ığ~ 

() ll f k k imza!ad.Jar.. d d ı ı ld , Acık k onuşmalc-r ar şşa a aya ur· nın kardeti hükumet or usun a er, ettıtınız yem an er ne o u ... 

Halkevinde 
Muba~ebe ve hesap 

kursu açılıyor 
İSTA1~UUL HALKEVl BAŞ • 

KAı\LH~L\DAN: 
CağaloğluııJaki e,·imizde 1 Nitıao 

1935 Larlıiıuleo itibaren nıuluıııelıe 
ve mulıasiıılerce bilinmesi zaruri 
hesap kunıu açılacaktır. 

1 - Dersler parasıztlrr. 2 - Ders
lere girebilıııek için en az ilk mek • 
tehi biLirmit olmak ıarllır. 3 - n.. 
rinci kunıuo nıUJıleti üç aydır. Kur
su ikmal edenler ikinci k.uraun denı-
lerine tfe, am edehilirler. 4 - Oerı· 
ler Cuıııarteaıi ve Salı günleri saat 

'(18) den ( l9) a k.aılar l.,ir •aattir. 
5 - Birbiri arc.lın<'a üç del'fe gclrııİ· 
yen talebenin kaydı silinir. 6 - Mu· 
hasebe k.urıılarmı rııuvafftıkiyetle f.j. 
tirene lf al!.. ı:vi bir veı1ika veri ... 
7 - Vesika alalıilıııelı. için tlerııleritı 
ilc;te ikiııiııJe bulunmak lizumlır. 
8 - Derslere yazılmak istiyenlerin 
25 Mut 19:l5 Larilıine katlar lııtan • 
hul ve lle)•oğlu Halke,·leri çe\ irgen· 
lilderine aıllarını yazdırmaları le • 

nıerıııi olunur. 
l\IUIIASEUE BfRfNCt KURS 

Ticari lıet1ıerı lıakkuula ilk bilgile,., 
muuaf usul, lı~aıtlarm taanit'i, 
h~aııların tekilleri. 

llca;aulı:ınn vekun ve hakiye1en. 
Cari lıcaaplarm lıu11n11iyetleri, Ticari 
defterler. Yevmiye defteri. Y evnıiy,. 
defterine mnamelf'nİn ~eçrif ıııeei, 
Defteri kehir, Defteri kelıire nma • 
JDc!eııin geçirilmeai. Kunlara ıöre 

bno bedlyelerl Erteıi günü, Kandiye ahalisinin çavuı bulunuyordu. Çavuı, büyük Ceaaretin"z nereye gitti?. Bu ka-
hepsi manaıtıra gelerek katolik o- vaillerle kandırıldı .. Gece evde on dar ıeref •e tanınaza hen mi va., 

Darü .. -fakaya Operatör M. Kemal, 1 1 h l · · b k k R 
rr- an ar mez ep er nı ara ara um be" arkadaşı ile gizlenecek, Yani - riı oldum?· Kah kah kah •.• kah .•• ,,, Oıtürk oğlu hımel ve Bay Müfit lura· ortodokı mezhebini kabul ettiler · T ' ı T b 1 l k Si 

rında'ı' iki~r, merhume Bayan Saliha yi iki yaveri ile yakalayacaktı. • De i . eodore_s un arı. 16~ er e 
Bahti)ar namına Aynizade Mi.ıderr~ Kandiyede bu tekilde cümhuri- Bu plan muvaffakıyetle tatbık Venedık aıkerı de muzıka ıle ıeb-
Bay Tahsin tarafından bir ve merhu· yetin eıaı!an kurulurken haber, edilerek Yani elleri ayakları bağ • re giriyordu. 
me Rıtyıuı Saibe namına Ama:1yn · Ciridin her tarafına yayılıyordu· · ·ıd· ı d • • • k"t, 

lı Kandiyeye getırı ı. Haber Vene ile 11thi1 va ı Meb' •t:!IU Bay Omer Lütfi tarafından Ve her tar._f yeni cümhW'iyete aza- d 
bir, merhume Bayan Afife namına lar gönderiyordu. Yani, Kandiyede önüne re'ene I llç gün, ilç gece ki1

0
ise çanları ur., 

Ha> v"" Bonıusı Umumi Kltibl Bay küfrediyordu. Karar idamdı ve madan inledi... ç gün üç geee 
Saıni wrafından bir, merhume Bay Zındana konulan valiyi, bütün Kandiyeye li=tiriidiği gece idame- ı' bütün Venedik bayram yaptı. 
Allallln n·.smına Bay Avni taratan dan Girit yerlileri kafese konmut vah ti dildi.. Giritliler, iıyana i9tirak eden., 

bir, merhum Bay Rifat namına kızı bir hayvan ıeyrcdcr gibi ıeyredi • Sabahleyin halk, Yaninin ceae. terin her aokak batında fırlatılaılf 
tardından bir, keza merhume Düri.)e yorlardı. ti • b k k jl lardı ... 

. .. • • • • • • dini görünce şqırdı. Fakat öğleye cese erıne a ara a ryor • 
namına bir. Avukat Cevat Abdürra • Bır gun ihtıyar bır Gırıth, ke • d .. le "h T I . hük. t Zındana atalan Venedik vaHsiııııt 
hlm tarafından bir, Dayan Fatma ve manı ile zmdana ıirdi. Valinin k oğ~ yuz rce ı ~ı a .cı. ··ıd -~e sözü yerini bulmuttu· .. Hürriyet, 
Fehlme taraflarından birer, ismini kar ısına geçerek hazin tarkılar 1 onagım aarmış, anıy~ ~ . u~en • • 
blldirmiyen bir zat tararından da iki t . . lerin derhal öldürülmeıını ıatıyor- f&l'kılarla yaıayamamı~ı •• " 
kurban gönderilmiştir. Mektep MU· ıylemeie başlad.ı. Vah bır şey an• du. N. A. Okan 

dürlüğünden te;ıekkür olunuyor. layamıyordu. lhtıyara sordu: Niçin, Yani milliyetperver bir Sekiz;nef makale: Beş M ıstı' 

ayrılac-ak, Muavin defterler, Muavin 
,fefıerlere muaıııelenin geçirilrııeııi, 

Muavin clefterler f ıyJa ve ·malı7.ur · 
ları, Defleri kehir ve muavin def • 
teflerde heısapların tasnifi, Defteri 
kehir ve nıua' in defterlerde filırial 
vaziyeti, l\lizıınlar. 

- Neler söylüyorsun ihtiyar ?.. d d , 8 d" .. k hazinesi. elli gu .. zel carive ile MelC 
ıh · G" • ı· k b" d am mıy 1. unu UfUnen yo tu • , • _f 

tayar ırıt ı, CO§ un u e a H lk bö' l . . d lh ·•~ı ·ı \ keye gı"den kalyon. yirmi beş )'P • . a y e ııtıyor u.. tı .. cı er ' 
ıle karşılık verdı: kaynaıırlarken Teodoroı adlı bir süren Girit seferini nasıl doğur" 

- Liberte, Liberte... deli: muştu?. 
Gün görmüt vali, dudak büke • 

1Kl~CJ KURS 

rek, "hürriyet, tarkı1arla yaşa • 
maz., demek manasına gelen fUn• 
lan ıöyledi: 

- Ganzonette e liberto:xedo co-
İ\çıhı ve kı-panıı mizanlıın. U • 

ıe ehe no ıta. muıni, lıu:ıusi, muvakkat \e k.ati nıi-
urılar, Euvanter, Hilıiru;o ve lıeıııap· Giritliler, Venediklilerin gön -
lıtruı hiliinçmlaki yer ve rolleri, Ka· derdikleri müraha11ları kabul ede
nuneo Lutulırıa111 mecburi defterlr.r. rek her teYe rağmen müıtakil ya· 
.Muhasebe defter ve lıcsaplarımla pmak istediklerini bildirdiler. Gi
tic:aret kanunu bakrmmclan dikkat rit ıu1arına yaklaıan iki Venedik 
edilecek noktalar. mulıa~ehe ve lıe •

1 

· · t tt'l Art k c· 't 
1 ~mıaıne a ete ı er, ı ırı 

ııaplarırula kazanç, hu ıran ve nıüva · •. k"P" T "h G" •d• h 
zene \ergisi hakmımclan elik.kat edi· musta . ı.. arı ; aırı ın ava • 
lecek n.okLalar1 Talh.ikaL 11, Giritlilerin kanlarım tekrar 

- Buyurun Venedikliler ... Safa 

Şi9li Etf al hastaneıi • 

Göz mütahassısı 

yutuyordu: J 

- Otuz V encdik kalyonu adaya 

Doktor 
Rif at Ahmet Gözberk 

geldin:z, diye bağırmağa ba9ladı · ı 
Bunu duyanlar, Venedikliler ıel • 
mit diye bağırmağa baıladılar ••. 

Ş imdi, her ağızdan bir havadiı du. I 
yaklatmıt..... C. Halk f ırkaaı sıraıında KıS 

- Kandiye palangalan Vene • ı Lisesi kartııan~a 32 No-
dikliler tarafından alınnuı ve Muayene aaaııerı bergun _., 

aaıre.. 1 18 - 15 
Halbuki hiç birinin aslı yoktu • 1•••••••••••-.....

Deti uçması, herkesi inandırıwı-
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Almanya: 3 - Fransa : 1 Esir Kadın 

.. 
ariste yapılan maçta Fransa 

Milli takımı yenildi 

·-... ı~r:ı<l;d;;= .. · · ~ 
( VA· rtO ) i 

HABER 'in 
tefrikası 

İ .... _u•;;;-43-" 
i Aşk ve f Iis Romanı 
1 ·····················-..,ı-•••• ····----······················ 

Kendisinde son dakikaya kadar 
mukavemet fikri yer etmişti. Şim -
'di iıte, ~ki müttefikine, son mü • 
cadelede de müttefik olacağı -
nı umduğu kadına doğru, işareti 

heyecanlardan lıiri harekete geti
riyor .. İlk randevuya giden bir de
likanlıya benziyor .. Pariste Pare deı Priwces ata -

~lllda Mo.rtm on yedisinde yapı · 
aıı. Fransa - Almanya m'lli ta · 
kıınıarının futbol müsabakas 

• ~~kalade beyecank olmuş ve elr 
~ kifiden fazla bir aeyird kitles; 

l:ıı.asta hazır bulunmmtur. 
~açın saat üçte yapılacağı ilan 

tdüıi~i halde atat on ikiden itiba· 
•r ~ dolınağa başlamışbr. Daha 

~il.çın başlamasına bir saat ıkala 
: ~t hm~hınç dolmUftu. Esasen 

ıletier haftalarca evvel 
\:lilınişti. 

Gün?erce ded:kodusu devam 
tden bu çarpıımanm halkta bu 
tadar fazla alaka uyandmnasma 
'ehep müsabakanın hangi takını 
ta.ta.fından kazamlmaısının ibti· 
~l dahilinde bulunduğunun bili· 
~eıtıeıneıinden ileri geliyordu. 
. l'llısrzlar ile Almanlar 1931 den 

' 
1
tiharen timdiye kadar iki defo 
~tı>ışmış bulunuyorlardı. Bunlar-

iki takım kaptanı maçtan biraz önce •• 

savurmuştu ... 
Bu, S. O. S. kabilinden bir işa -

retti. 
ı Acaba bu işarete cevap gelecek 
ı miydi?. Yoksa, cevapsız mı kala • 

1 caktı?. 
Dişlek, ansızın duyduğu bu ıs • 

\ lıktan sinirlenerek, başınr kaldır -
ı dı. 

Sonra, koşmağa başladı .. 
Koştu ve havladı .. 
Pencerenin aydınlığı önünde, 

bir gölgenin belirdiğini gördü ·· 
Sırtında gecelik olan bir kadın, 
balkona doğru ilerledi. Vahit, 
,\ni bir &tlayışla, ağaçların dalla -
rı arasına saklandı. 

Dişlek, homurdanarak, eve yak
laştı .. Hiddetle havlıyordu.. Bir · 
denbire durdu.. Zira, hizmetçiyi 

görmüştü •• 
Ağaçlan siper ederek, Vahit de 

eve yaklaşh.. işaretine bu kadar 

Balkonda, Matmazel iğilmiş, a
şağıya bakıyor. öteki pencere ay -
chnlık, fakat b<1ş ... 

Ne yapmalı?. Yoksa, sadece 
kendini mi göstermeli ? . 

Beynini bir nevi sarhoşluk istila 
etti. Mukadderata kendini bırak
tı. O mukadderat ki, onu bura• 
ya kadar siirüklemişti ve muhak -
kak Kamileyle kar,ılafttracaktı, 

buna emindi ... 
Güzel ve neş' eli bir yiirüyütle, 

sanklandığı yerden meydana çık· 
tı ... 

Balkonda, Matmazel Jack-
sonun kolları kalktı .. Beklediği er
keği, sanki uzaktan kucaklamak 
istedi ... 

Balkon, taraçadan pek yüksek 
değildir. Uzun boyu ile Vahit, 
gayet iyi tanınabilir. İhtiyar kız al

danmıyor.. Bu gelen Vahittir ... 
Pek iyi bildiği hir hareketi tek • 
rarlıyor: Onu çağrıyor .••. ctn. birinde Fransızlar galip gel -

lltişler ve son maçta da her iki ta· 
l'a.f berabere kıaLmışm. itte bu ü· 

~Utıcij temasın neticesi heyecan ve lll~!~ll~l~ı=ı~ı~~--111 'abıraızlıkla bekleniyordu. Maçı 
~tretıneğe gidecekler için Al-
llıanyadan hususi trenler ta.ılır ik •mili 

• çabuk alaka gösterilmiş olmasına 

şaşmıştı. 

Ne yapacağını bilmiyordu. Pla· 
nım kat'iyen kararlaştınnamıştı .. 
Aldma geleni yapmıştı .. 

Bir el işareti... Aıağı inmesi 
için İ§aret ediyor .• Ayni·zamanda 

Ka~ilenin penceresini gösteriyor; 
güriiltü etmemesi için ona ihtarda 
bulunuyor. 

tıl~llrnuştur. Ve bu WTetle beş bi • 
~i mütecaviz Alman ellerinde kü
~m-

\QC bayraltlarla oyuncularını teş -
't\k ~ .ve maçı seyretmek makaadile 
d~rıse gclmitlerdir. Alınanyanm 
, Unya. kupası maçında üçüncülü • 
~\ 'kJ.\ıalUnma olması, Fransanm da 
~lurya ile Hollanda ile 1span· 
~ile ve nihayet ltalya ile yapbğı 
'çlarda elde ettiği !ayanı mem
~iyet neticeler bu müsabakaya 
'h-ıca bir hu:msiyet ve ehemmiyet 
~~ . 
f tıyordu. Almanyanın esasen 
1.ıtbolde yüksek bir mevki İfgal 
~lr .. 
~ tgi malum idi. Fransanm da 
~ tofenyon~Uiği kabul ettikten son 
bl ~ev hatveleri ile terakki ettiği 
1 il.tiı bir surette göze çarpzyordu. 
n" b··ı.. b ı h lkt q ... u un un ar a a maça son 
~~rece bir alaka uyandmmıştı. O 
~;dar ki &tadın kapıs.mm önünde 
,_ 1 et bulam.ıyarak içeri giremi
S~l\ler' n adedi binlerce lcişiyi ge • 

)ord K .. ·· ~ 1 l~ u. apmm onune yıgı an o-
~i~()hiller dolayısile ve halkın iz
~ .. C\ltıından seyrüsefer saatlerce 
'-'cl;~1 1 · d"I b'Jm' . S ~ ~ ""' e temın e ı e ı ıştır. ta· 
1tı hu "'tr'b·· ·· d Alm l\ı susı ı unun e . anya -
~ Frau-aa. sefiri bir çdk Fran&m: 
~~ rtlan, beynelmilel futbol fede
tıı 't0 nu re:si ve Parisin yüksek 
"'~ afiline mensup zevat yer al • 

1!lardı. 

~~aça ~ saat üçte Belçikalı 
~'tl~ Baert'm idareşi altında 
'~r. Hava günetli ve saha 
~ıanı idi. Maçtan evvel bir 
l')'t?tııYağan yağmur ıahayı !biraz 
l~ t» ttm. Evvela sahaya Alman -
~flt l!"az sonra da Fransızlar çık· 
~t" · lier iki milletin milli marşı 
t..._ ltl hir ıükUt içinde dinlendik • 
~'° -'~I nra. ta.lam !kaptanları -Fran-
1,.,d'rdan kaleci Thepot Alman -
~ı 'll nıerkez muavin GJamlich
b._:tltııtıılar. Büket taati ettiler ve 
~l\~1~hldr. Parayı Framızlar ka
>~l:ıb!gllldan Almanlar ilk atışı 
~~ ·ar. Müsabaka batlar başla-
t~ Alınanlar seri bir hücumla 
~i.t)~.ı kalesine kadar inmişle~ 
l~l'hı~llya.nm en meşhur muhacim
~~"'1t en biri olan Almanların 

ez ınuhacimi Conen'in ayağı-

Hem balkonda beliren, Mahna· 
zel J ackson muydu bakalım?. Du
vann önünde bir beyaz gölge gö -

, rünüyordu .. Yaklaştı ve yaklaşm· 
ca beyaz gölgenin hakikaten 
M~tmazel olduğunu farketti. 

Bu sırada, Kamilenin odası da 
aydınlandı .. 

Vahit, bir ağacın gövdesine da-
yandı. 

Göğsünü gençlikte hissedilen 

Bu ihtiyatlar nafile ya hof .. 
Matmazel Jackson'un Kimileye 
haber falan vereceği yok .. 

Beklediği erkek geldi işte.. O • 
nun sesini niahyet işdecek, çok tü· 
kür ...• 

Çabuk, çabuk ve iıaretle cevap 
veriyor: 
"Aıağıya ınıyorum.. Bekle ..• 

Bekle .. Şimdi geliyorum .. ,, 

Hemen odaya giriyor. Robdö. 

1 
"";~~~:;::·~~''"",.""''".,..ft"'"""'nı"'ııı"'"'"'"'"""n ıambrmı aceleyle ırrtma alıyor. 

Sofaya fırlıyor ... 
Birinci devre Almanların bire 

Lakin, orada, Kamileyle, hiz
karşı sıfırla galibiyetile bitmiştir. 

lkinci devre başladığı zaman metçiyle karşılaşıyor .. 
Almanların daha hakim oynadrk· Küçük hanım, köpeğin nıçın 
ları görülmüttür. Bu devrenin havladığına merak etmi§tir. Aca -
başlangıcında Almanlar bir gol ba hizmetçiye mi? .. Zili basmıf, 
daha atarak galibiyetlerini sağ • fakat, sabredemiyerek kendi de 

Fransız takımının orta muhacimi Nicoloa'un şütünü Alman kalecisi Fak b 'k. dı•arı çıkmııt.tır. Orada karula«-
J l 

• • b _L lamlaştınnışlardır. at u ı ın· :ı: "$ .,. :ı: 
aco e netice61Z ırwcıyor • k · ı d 

cı gol Fransızları hare ete getır • mış ar ır. 
na geçen top Fransızlara bir teh -
like atlatmıştır. Bundan &<>nra 
Fransızlar hücuma geçmişlerd.ir. 
Oyunun daha ilk dakikalarında 
maçın fevkalade s.ıikı ve ıheyecanh 
olacağı hissedilmiştir. Her iki ta· 
rafın akmlan da son derece seri 
oluyor ve müdafaayı ıanıyordu. 
Bir arahk Fransızların oyuncula • 
rından biri<Ji sakatlanarak çıkmış 
ve yerine başka b~r oyuncu konul
muştu. ilk yarım saat zarf mda hiç 
bir taraf hakjmiyeti ele alamamıı 
ve müsabaka müsavi şerait dahi • 
linde cereyan etmiştir. Bir Fransız 

hücumunda Alman sol müdafii 
Busch topu koluyla kornere at • 
mıştır. Bu harekette b!r kast gö • 
rülmediğinden hakem haklı ola-

rak ceza vuruşu vermemiştir. Fa • 
kat galeyana gelen halk ıiddetle 
tezahüratta bulunmuştur. 37 nci 
dakikada Alman sol açığı müda· 

fii atlattıktan sonra sağiç Leh
ner'e topu Yermiş. Kaleci Thepot 
Lehner'in plonjonla ayaklarına a• 
tdmış ise de Alman muhacimi ha· 
fif ;,e ustalıklı .bir vuruşla topu 
ağlara takmıştır. Çok güzel bira· 
km neticesi yapılan bu sayı şid • 
detle alkışlanınıttır. Fransızlar 
bu gol üzerine biraz pşmnıt ve 

oyunlarını bozmuşlardır. Halka· , mittir. Tehlikeli akınlar yapmağa Bunun üzerine, Kamile, uyku 
lay etmeğe başlamıştır, Fakat başlamışlar ve bu hücumların bi· ilacını hizmetçiden istemiıtir. 
kendilerini çabuk toplıyan Fran • rinde sağ açığın ortaladığı topu Devamı var 

sızlar gene düzgün ve muntazam insayt güzel bir kafa vuruşu ile --------------
akınlarla hasmı sıkıştırmışlardır. Alman kalesine sokmuştur. Seyir· 
Ve bu akınlardan birinde Alman ciler bu golü çılgınca alkışlamış • 
kalesi çok 'büyük bir tehlike geçir· lardır. Fransızlar da beraberliği 
miıtir. Fransız merkez muhacimi temin etmek için bir ümit belirmiş 
Nicolaa uzun ıbir pasla sağ açığa fakat çok geçmeden Almanlar ta
topu göndermiştir. Onu •boş olan rafından üçüncü sayının da kay· 
sağ açık bütün ıüratile topun üze· dedilmesi bütün üm'tleri iuya dü
rine koşmağa başlamıştır. Kaleci şürmüştür. Maçı nihayet üçe kartı 
tehlikeyi hissederek dıtarı çıkmıf bir ile Almanlar hakir olarak ka • 
ve o da topa doğru koşmağa baş- zanmışlardır. 

lamışt:ıır. Halk ~eyecandan ayağa Fransızların bu maçta teknik 
kalkmış ve hangisinin daha evvel büyük bir hataları görülmüştür. 
topa yetişebileceğini titriyerek O da müdafaanın W sistemini tat· 
seyretmiştir. Her ikisi de bir anda bik ederek oynamasından ileri 
yetiımişler ve kaleci topun seyri· ~elmiştir. Evvelce kurulan plan 

ni inhiraf ettirerek takımını mu • mucibince iki müdafi açıkları, iki 
hakkak ıbir golden kurtarmışbr. cenah muavin insaytleri, merkez 

Bundan biraz sonra hakemin muavin de merkez muhacimi 
bir hatası balkı son derece gale· marke etmiştir. 
yana getirmiştir. Bir Fransız hü- Halbuki bu plan fev~alade kuv
cumunda, favul yapan müdafii at· vetli üç orta muhacime malik olan 
lattrktan sonra önü boş kaleye gi· Alman takmı.ına göre tatbik edi -
den Frans-m: muhacimini hakem lecek bir plan değildi. Çünkü çok 
düdük çalarak durdurmut ve a• defa müdafiler birbirinden uzak 
vantaj kaidesine riayet etmiyerek kalmrşlar ve muavinlerden kurtu~ 
favul olan yerden bir frikik ver· lan Alman orta muhacimleri del 
miştir. Eğer bu akını durdurmasa Fransız kalesini tehdit etmiş ve bu 
imit Fransızlar muhakkak bir gol sayede sayılannı kaydetmiştir. 

Mücevherat kaçakçı
lığından mabkt\m 

oldu 
Mücevherat kaçakçılığı yap· 

makla suçlu Serkis ve arkadaıla· 
rı hakkındaki karar dün sekizinci 
ihtisas mahkemesinde verilmiıtir. 
Mahkeme Serkisin bu işi yaptığı 

sab:t olduğundan kendisinin bir 
sene hapse mahkUıniyetine ve 
4,000 lira para cezası 
karar vermittir. 

--0---

vermesine 

Bedava temsil 
Cünıhuriyet Gençler Mahfelin· 

elen: 

Mahfelimiz tarafından her on 
beş günde bir verilmesi ıöz birli· 
ği edilen bedava halk temsilleri
nin yedincisi 22/3 935 Cuma &il· 
nü Beyoğlunda C. H. F. Beyoğlu 
kaza merkezi binasındaki Beyoğ· 
lu Halkevi müsamere alommcla 
verilecektir. Temsile saat tam 
15,30 da başlanır. Salon 14,30 da 
açılır. Ve dolunca kapılar kapa· 
mr. Çocuk alınmaz. 



Ş~K~ 

OBURLUK! 
- Ya.kamı bırakın polia e • 

fendi! Ben deli değilim. •• 
- Şu anlattığın şeyleri akıllı 

bir çocuk söyler mi? Haydi, yü· 
rü ! Sen çıldınnı~sın .. Timar-ha • 
neye götüreceğim seni! 

- Vallahi ben deli değilim 
yahu .. Bırak yakamı benim. Ben 
mektebime gidiyorum. Yolum • 
dan alıkoma. Vallahi namevcu
du kondururlarsa, yakanı bı • 
rakmam! 

Polis, Necatiyi arkadaşile ko· 
nuşurken dinliyordu: 

- Bu gece Boğaziç.nin bü
tün sularını içtim. Bütün lokan· 
talardaki yemekleri bir hamle • 
de yiyip bitirdim. Gene doyma· 
drm .. Öyle bir oburluğum vardı 
ki.. 

Polis memuru, Necat:nin ya • 
kasma sarılmı,tı. 

Fakat bu tl'rada etraftan bir 
gülüşme işitildi.. Necati tram • 
vaydan atlarken başım polise 
çevirdi,: 

- Yahu ben bu gece rüyada 
gördüklerimi anlatıyorum. 

Mekteplerde oyun 

An.karada Gazi Uk mektep ta• 
lebes 'nden bir grup metkebin bah 
çeıinde (ekmekçi oyunu) oynar • 
ken .• . 

Te1 işleri 
Tel i~lerl Alman 

ilk san 'al mek leh • 
lerinde çok terak -
ki etmiştir. Çocuk· 
lara telden sigara 

• sehpaları, dıvar as 
kılan, çiçek vazo· 
ları ve daha buna 
benzer bir çok şeı· 
ler yaptırırlar. 

Resimde gördO • 
fllnüz ellşl telden 
yapılmış bir siga -
ra sehpasıdır. 

Tel l~lerinde ~o • 
tukların lstldad, 
zekı\ ve kabiliyet • 
lerl ölçülür. Mek -
teblerimtzde he -

•Uz teı ı;;..ed met.od halinde kabul e
•nmemi~tir. 

Açık konuşmalar: 

• lzmlrde Nlha t 
Rüştü- Di~led çü-

rilk H bozuk olan· ı 
lar Amerika topra-

tına ayak basamaz
lar. 

• Ankarada Me • 
«llha AH.gün- Han
gi tarihli hediye 

listesinden bah.<iel - ı 
tJğinlu an!ıyama -
4dr.t 

Yazısız 

' 

Bir Zeka Oyunu : 

Dört kardeş sıcak odadan çık- nr;;;;;;~~~ll0~fl1Ej 
tılar •• Mektebin yolunu tuttular. 
En küçükleri Turgut, çok zeki bir 
çocuktu. Babası o sabah ona gizli
ce fazla para vermişti.. Babası 

Turgğudu ötekilerden çok sevi· 
yordu. Öteki kardeşleri de bunu 
bilmiyor değillerdi. Fakat, baba .. 
!arından korktukları için ağızları· 
nı açamıyorlar ve Turgudun yüzü· 
ne gülmeğe mecbur oluyorlardı. 

O sabah yolda giderken Turgu· 
dun elindeki parayı oyunla alma • 
ğa çalışan üç kardeş bir ağacın di
binde durdular. En büyüğü: 

- Çocuklar, dedi, mektep vak- • 
tine daha yarım saat var. Haydi 
gelin şurada bir polis oyunu oyna· 
yalım. 

Otekiter bu teklifin iç yüzünü 
bildikleri :çin, derhal muvaf a.kat 
ettiler. 

Turgut da itiraz etmedi. Sordu
lar: 

- Hangimiz hırsız olacak .• 
Hangimiz polis .. ? 

Turgut haşarılığını bu oyunda 
da göstermek istedi .. Ortaya atı • 
la.rak: 

- Ben hırsız olaca~mı. 

~ -1 Faydalı bilgiler J 
.:a-, c:m ..... a.ıc:m .. ıı:m:ı ... -. ...... ..!.ı. 

KAğıltan kllmilr 
olur ? 

Bir çok evlerde ve bilhusa res· 

mi dairelerde lüzumsuz kağıtlar 

sepetlere ve çöplüğe atılır. Ame -

ı·!kada bu kağıt parçaları toplana· 

rak ufak desteler haline getiril· 

mekte ve sobalarda odun ve kö • 

mür gibi yakılmaktadır. 

Bizde ıobalarda kağıt yakmak

tan korkarlar. Çünkü kağıt soba • 

ya kaba bir halde atıldığı için faz. 

la kurum yapar. Bu kurumlar ç.a· 

buk tutu§ur ve yangına sebebiyet 
verir. 

Halbuki Amerikada evlerde 

toplanan litzumsuz kağıt parçala-

rı küçük bir odun veya kömür 

parçası g',bi sertçe iplerle bağla-

nır. Bunlar sert ve sıkışık bir hal

de yandıklar1 için. hem kurum 

yapmazlar, hem de bacalardaki 

kurumlan tutufturmazlar. 

Bu suretle odun ve kömür aJ • 

madan odasını ısıtan ve kışını ge

çiren aileler Amerikada pek çok • 
tur. 

ClNGOZ 

_,,,,,...,,.,,,. 

~ 
Dedi. Ötekiler de zaten bun ... 

bekliyorlardı. 

Oyun başladı, 
En büyük kardeşleri komiser 

oldu. Diğer ikisi de polia memuru 
oldular. 

T urgudu takibe başladılar •• 
Sağa sola koştular .. Bahçelerin 

•arasına daldılar, ç1ktılar .. Epeyce 
yorulduktan sonra T urgudu yaka· 
ladılar .• 

Komiser sordu: 
- Sen bir hırstzsm, değil mi? 
- insana hırsız demek kolay 

Bugünkü bilmece l 

( l - Uwaziçinde bir iskele, 2 -
ilam demekti,·, 3 - llir nevi spor, 4 -
ltus)ada bir mıllet, 5 - (Tencere YU· 
varlandı.-) darbı meselinden bir ke
lime, 6 - Tallısı hoş olur, 7 - Başta 

saçların dibinde bulunur, 8 - Parça· 
lanmıı;;.) 

LJa.'!ı ve sonu K harfUe biten ıekb 

kelime bulacaksınız. Bu kelintf!ler 
sağdan sola ve soldan sağa okunduğu 
zaman ayni mdnauı llade eder. 
Birinciye toto~rat makinesi 

2 nclye iki buçuk tiraı ve aymca 200 
okuyucumuza da muhtelit hediyeler 
verilecek tir. 

HABER 
Gocuk sayf881 

Bilmece kuponu 

21-3-935 

-- --· - --

değil, komiser efendi, ispat edin! 
- Üstünü arryacağız .•• Sana a· 

it olmıyan şeyi üzerinde bulursak, 
bapiı cezası göreceksin! ' 

- Cezama razıyım .. Arayınız! 
Memurlar Turgudun üzerin: a· 

radılar .. Ve koynunda yirmi bet 
kurut buldular. 

- Bu parayı nerden çaldın? 
- Benim param., Kimseden 

çalmadım. 
- ispat et çalmadığmı ! ... 
- Benim olduğunu ispat ede • 

rirn ... Bu sabah baham verdi, 
Komiser parayı eline almıftı .. 

Uzun bir muayeneden sonra, gü• 

'.erek: 
- Atm bu hırsızı hapise .• Ya -

lan söylüyor. Eğer bu parayı ba· 
bası vermit olsa, b:zim de haberi
miz olurdu. 

Diye bağırdı. Turgudun paraıı· 
nı kaparak koşmağa başladılar. 

Tur gut kendisine oynanan oyu· 
nu geç anlamrıştr. 

- Enayi gibi cebimdeki parayı 
kaptn·dım. 

d:yerek kard~şlerinin peşinden 

SPOR 
Müsabakamızın 

neticesi 
Bir ay önce ilan ett=ğ" 

spor müsabakasında okuyucıl 

larımız en fazla 
rey vermişlerdir. 

FUTBOL'a 
Bunlar arasında tenise, b 

key, yüzücülüğe, koşuya, ıül' 
riliğe, bisiklete, otomobile, ·· 
rekçili.ğe, boksa. ve güreşe r 
verenler de vardrr. Fakat büy 
bir ekseriyet futbole rey verd' 
için, bu spora rey verenler ar 
ıında kur'a çektik. Sultan 
mette 521 Celal Aldemir im 
rey kuponuna birincilik iıa 

etti. Fatihte Çarşamba cadd 
ıinde Ihsan Nurettin de iki 
gelmişfr. 

Bu müsahaka bize okuyu 
larımızın mevcut sporlar araı 
da futborn daha fazla ıevdik 
rinı gö"termiştir. 

Diğer hf'diye kazananlar 
is;mJerini Pazartesi günkü sa 
r.nzda, heJ:ye- listesile birli 
net ,·e d ~cf'ği z. 

mektebe doğru koşmağa başladı. ============= 
MAiDE SERTELl.l 

1 Çocukların derdi 1 

Yılda bir defa taıarruf haflaar 
yapılıyor. O hafla geçince (tasar

ruf) un yakası bırakılıyor.. Kimse 

ağzına almıyor. Dün bir arkadatı· 

mm babası mektebe geldi. Bir 
muallime şöyle dert yandı: 

- Bizim çocuk hergün 
kurşun kalemi alıyor. Beşerden 

ayda yüz elli kuruş eder. Ya def· 
ter israflara ! .. Buna ne para daya-

nrr .. Ne sinir tahammül eder. Mu· 
aJlimler çocukların yaptığı işleri 

kontrol etseler, onlara bu israfın 

çok fena olduğundan hemen her 
gün bahsetseler, olmaz mı? 

Adamcağızın hakkı var. Bun • 

dan bütün çocuk velileri mütteki

d:r. Ben sınıf mıda lüzumsu% yere 

kağıt ve def ter kirletmem. Aldı • 
ğlm kalemi bir ay halli 

daha fazla kullanırım. Fakat ar· 

kadaşlarırm hergün bir yeni def • 
ter almaktan, hergün yeni bir ka· 
lem aç.maktan hoşlanırlar. Bunun 

önüne ancak sınıf muallimleri ve 
metkep idareleri geçebilir. Çocuk 

ebeveyni ne yapsın? Mekteplerde 
olup bitenlerden muallimler mes'· 
ul tutulmalı değil mi? 

MEKTEPLi 

Paraşut mektebi 

Amer ikada bir paratüt mekl 
bi açılmıttır. Bu mel<teb'n bahçe 
ıinde yetmi' beş metı-e u:ıunluj 
da bir kule vardır. Tecrübeler 
kulenin tepesinden paratütle ati 
ğıya atlamak ıurelile yapılmalı 
dır. 

Artist birliği 
Büyük ıan'atkarlardan balı• 

diyoruz ıanmaym ! 
Holivulta sinemada oyn~ 

küçü-k çocuklardan yedisi bir ' 
raya toplanarak (küçük artisti~ 
birliği) adı altında bir grup lef~~ 
tine karar vermişlerdir. Küçil 
san'atkarların bu b · rletmede
maksatarı bot kaldıklan zaıtı1-
birbirlerine yardım etmek içiıtı 
varidatlarının yüzde bir kısırı1ııl 
ihtiyat akçesi olarak toplam.akt•'' 

Hikaye: Finonun kuyruğu kırkyıldabir işe yarada! 1 ,ı Açık konuşma 1 

• l\le~inde Ct~ 
Bekir - Adre81'j 
vazıh değildi. ııe 

, 
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yeniz bundan cl"
11 

Y1 gönderilenıell' 
lir. 

" • n .. vkn7'~, ~' 
san Karadag- f 

"' diyelerimlz heS1~ 
ta Perşem_be _~~I 
teri mat~ 
dağıtılır. 



Fllml~rln Tilrkç~ 
SACDA VSTTE ı 

Y HZI fart Adrlyen Aymıs organdlıfen yapılmı§ 
Bııgün filmlerin hemen hepıi bir tualeti ile 

• bura.da yapılan Türkçe filmler 
ltlüateana. ya f ransızca, ya AJ. 
ltlanca veya lngi lizce sözlüdür • 
Artiıler bu sözlerle birbirlerine 
))ı, feyler ıöylerler ve bunlar fil • 
ltlin ınevzuunu teıkil eden sözler • 
dir. res;mle vak'a ile anlatılmayan 
l(}zJerdir. 

Sinema herşeyden evvel bir re
•iın ıan'atı olduğuna göre filmler
deki ıözler, yani mükaleme fazla 
fer tutmamak için asgari derece
Je indirilmiştir. Az sözlü film • 
ler en iyi filmlerdir ve en az 
IÖ~lü filmlerde, vasat olarak beı, 
altı yüz mükaleme vardır. 

Türkiyeye getirilen filmlerin, 
tukarıda söy\ed\ğimiz gi:bi, hepsi 
Yabancı lisanlarla konuşan film • 
lerdir. Türk ıeyircisi bu yabancı 
liaanla.rı bilmeğe mecbur tutula • 
thıyacağı için sinema ve film sa • 
lıipleri filmin üzerine veya perde • 
ilin altına mevzuu ve mükalemeyi 
anltamak isteyen Türkçe yazılar 
l.toyarlar. 

Bu yazılar içinde en azdan 
t.ltı yüz mükaleme olan filmleri 
hulasa etmek iddiasındadır. iki 
}Üz yazıyı nadiren geçer.. Türk 
ıeyircisi filmleri bu yazıları oku • 
l'arak takip eder ve ekseriyetle de 
anlamaz •. Bunda da seyirci pek 
haklıdır, zira esasında asgari bet 
}Üz mükilemeyi havi olan bir fil. 
illin iki yüz yazı ile anlatılabilmesi 
İçni o iki yüz yazıyı tertip edecek 
olan adamm çok kuvvetli bir gö • 
l'iişü ve kalemi, mevzuu büyük bir 
llleharetle hulasa edecek kudreti 
0lnıası lazımdır. 

Esasen mesela Fransada Fran· , 
•ızca sözlü olmıyan ·filmlerin ya-
zdal'ını Kolet gibi Klot F arer gibi 
tanınını9 muharrirler yaparlar~ 

Çünkü bu iş hakikaten mühim 
bir iştir ve ma~rsat görülen filmi 
ha 1ka an!atmaktır .• 

Bizde ise, yabancı filmlerin 
· lürkçe yazılarına aldırış eden bile 
)"ok .. Esasen film sahiplerinin he -
tnen ekseriyeti Türkçenin güzel • 
lik~erinden bihaber oldukları için 
l'aptırdıkları yazıların fenahğırun 
farkında değiller. Zaten bu iş 
iç:n tahs'.ı etitkleri para o kadar 
~ii1ünç bir paradır ki, bu it~e uğ
l'aşanlar ya işin ehli olmıyanlar • 
tlır, yahut da baştan savma yap· 
ıtlaktadırlar. 

Mesela bizzat bu satırları yazan 
•'Fakiri pürtaks · r,, gibi .• 

Evet, bazı filmlerin Türkçe ya • 
);ı'arını ben tercüme ederim .. Fa • 
kat nasıl biliyor musunuz 7. Önü· 
ille bir liste verir!er. Bunun üzerin. 
ele bir sürü mükaleme var.. Fil -
illin mevzuunu bilmem .. Kendisini 
törınem. Yalnız önüme konulan 
J:' ransızcanın karşısına Türkçesini 
ltoYnıakla iktifa ederim .• Ekseriya 
l:ıu, Yan'ış olur. Çünkü Fransızca 
li,... ..) "k" .. ı· .. 1 ... nın".la ı ı manaya ge ır CUDi e • 
~r çoktur. Önüme verilen liıte 
iıe, ne başı, ne sonu belli, biri1bir· 
leriyle irtibatları olmıyan müki • 
lenıelerdir. 
I ... kaç defalar bu işin manbkıız • 
lg1nı an!attrm, bizzat hatalar yaJ>" 
~hnu söyledim .. Filınleri, evvel • 

SACDA YANDA: 

Karol Lombar bir gece tualeti lla 

SAGDA ALTTA: 

Mirna Loy hazırlanrrken. MoTfn 0' 
Salla~en ev kıyaf etile sütünü içiyor. 

Daha doğrusu '"fazla masraf,, OluT 
diye İ•temediler.. Evet ••Fazla 
masraf,, olur diye ••• Fakat böyle 

düşünen film aahipleri, kırk elli 
lira .. fazla masraf, ,etmemek için 
dört, bet bin lira verdikleri film· 

filmlerdeki Türkçe yazıların kö • l da filmini gösterf'i:ekler? Müst. enı• ' eden bir gazetede ıu satırları oku· 
tülüklerinden bahsettikleri için bu ! leke siyasetini yapan ve sansürün duk: 

ıatırlan yazdım. Ve bu yazıyı farkında olmadığı filimleri mi ?. 1 •1Mey Vest Holivutta dolaşır· 
sinem~ ve ~ilm sahiplerimizin na- Annabella lylleşlyor ken King Kong'a tesadüf etmiştir. 
zarı dıkkatıne koyuyorum. Film çevirirken, ıbelki de güzel- Mey Vest onu tam kendisine göre en bir, i·ki, icabında üç defa gö • 

l'f:tek, mevzua göre, belki de film
deki tnükalemelerin ayni olmıya • 
~k, fakat mevzuu ta.nıamiyle an· 

lerin Türk halkı için ölmekte ol • I Fil il 
duğunu unutuyorlardı. m e 

la. fiğine Atık olmuş bir ayı tarafın· bulmut ve King Kong'a bir göz 
p.ropage.oda dan yaralanan Annabella iyileş • işareti yapmıştır. Böylece iki ar -

ttacak Türkçe bir başka müka. Ayni adamlar bugün sinema se-
erne yapmağı teklif ettim. Lakin, yirciıi azalıyor diye sızlanmakta • 
ht'ka.,da da söylediğim gibi film dırlar. 
"-hiplerinin hemen ekseriyeti • • • 
l'ürkçenin güzelliklerinden biha • lstanbulun muhtelif yerlerinden 
~ o1uş1arı, tekliflerimin on,arca ve bilhassa Anadoludan aldığım 
l\i~uz aa;y:ılmaama ıebep oldu./ bir çok mektuplar ve ~ikayetler, 

lngilterede on ıeyyar sinema 
yapıJmıştır. Bu sinemalar bütün 
köyleri gezecek ve propaganda 
f'lm!eri gösterecekbrdir. Seyyar 
sinemalar kamyonlar için.dedir. 

Ne olurdu?. Bizde de böyle 
J:&paalar •• Fakat hangi propagan-

meğe başlamıştır. Annebella bir tist arasında başlayan aşinalık, bu
koltuk değneği ile sokağa çıkmıt- gün ilerleınit bulunuyor ve biri· 
tır. iki hafta kadar tamamen iyi. birlerini denk buldukları için ya
leşecektir. • kında her ikisinin evlenecekleri 

Mey Vest ile Klng bildiriliyor •• 

Kong Pek tabii bu hayali yazıya gül· 
MeY. Veat'in ıipnanlığı i1e alay. mekle iktifa ediyoruz. · 



HA DER - Akşam Poıtl'SI 

Si11anıda 11üne1i tetkik eden QJtnuerin aletleri . . 

·Güne~in haıraıreti 
azalmaktadıırl 

Yapllan ilmi tetkikler bunu göstermektedir 

Dünya, ne kadar zamarı sonra 
sıcaklığını kaqbedecek? 

. .. ·~~ ~~ze bü~ün dünya il~eri~ ıevvel bqlamı' 
C:lut~nr.uren bır me.ele: Gunejm olmuına aöre, 
harareti azahyormuı !. 'dünya, bu tehli . 

lnıiıliz ve Alman lli.mlerinin keye timdiden 
uzun uzun ıenelerdenberi ıünet ü- ıirmit ayıla -
zerinde tetkikat yaparak vardık • bilir. 

!~rı .neti~ tudur: ~ünetin içinde- I Küremizin er 
kı hır mı yon ıan'ıgrattan fazla yakm bir yıldız 
olansıcaıkhk elli yıldan beri a· ı dan ancak üç bu 
zalmaktadır. • çuk senede ıelerı 

Be! yıl önce S'amda kurulan ziya mikyasmr. 
(Eng ish and Cerman A.trono. ıöre, bir milyo~ 
mers) heyetinin mü,terek çalıtma· sene sonra gele 
lan o vakittenberi Siam kralbfm. cek tehlikeye ka 
da 3ünefn kaybetf ti huaretin '1 t'mdiden ted 
tesh "tine hasretmiıti. bir almak mana 

Bu heyet •azasından biri ile te • ıız delil midir?. 
mas e 'en bir Amerikalı ıazeteci Kiiettmize ya 
d :yor ki: ' kın ytld~larm zi 

"lng:l:z ilimleri ' beni ilk önce yasmclan istifa 
çok korkuttular .• Bütün kutupların de etmeyi dütü 
ıaınacağından, arabistaıvn ve Af· nen Amerikal 
rika çBUerinin mutedil iklimler a- ilimler bu aha 
rasma geçeceğinden ve daha bu- d~ hentli mÜSM 
n a benzer hava deği!iklikleri hu • bir netice elde e 
ıub ıe eceğinden ve nihayet gü • deme.J ikler' hal 
n ün bir inde dünyanın ıoğuyaca • de, bu kadar u 

ğ ndan b{lJısetti er. Hepsi doğru ... z~k b~.r tehli~e 
M"lyonlar aarfe ilerek vücude ge- nın dunvayı fllll· 
tir"len rasat i.'J.etlıeri de gösteriyor 1 diclen tehdit etti· 
k", muhtelit keıif heyeti bet yıl • ğ"ne inanmalan MtltehGN11lar gtlneıl tetkik ederlerken 

<la n beri bot durmamıf, ilmi bir da pek bot ve minuız deiildir. 1868 aeneıinde güneşte göriilen 
ha!dka!ı meydana çrkarmağa ve Teleskopla timdiye kadar tesbit kabarcığın yükseldiği 130.361 
d ünya münevverlerini tenvire ça • edilen aekıen milyondan fazla yıl· kilomt:lre o1arak tesbit edildiii 
lı§m11tır • drzdan ıök yüzünde ancak alb halde, Astroınoni ilimlerinin bu-

F a 'cat, ben onlar gibi hemen ille binden bir&z fazluınm gözle gö • ıünkü hesaplarına göre bu kabar· 
h~mlede o!ruyuculanmı korkuta • rülJütünü bu at1rda daha fazla cık 135.000 kilometre olarak tesbit 

' 1 d t db" · .. _ ··b · d edilmittir. ca: c ı<a ar e ırsız, ve u:CTU esıaz yıl ız ketfine imkan görülmiyor • 
b ir muhrrir değilim. ~imdiden du.. Bunun tebebini büyük yıl- Kabarcığın 1868 seneaindenberi 
ıöy iyeyim ki. dünya, güneşin ted- dızlann ziyalarının azalmasında beş bin kilometre daha büyümesi, 
r ic:en hararetini kaybebnesi yü • bu'an Amerika coğrafya i limleri, hava ve iklim tahavvüllerinin ae. 
zünden ancak bir milyon yıl ıon- bcbini ara~tırmağa lüzum göster. 
ra ıol!uyabilecektir. Astronomi iklim tahavvüllerini de güneşin 

- hararetini kaybetmesine atfedi • memektedir. 
ll~leri b"ze bu haki-kati •imdiden yorlardr. 67 yıl içinde beş bin kilometre. 
bi'dirdik!eri için kendilerinıe o· lik bir fark gösteren güneş liabar-
k ul le kk.. t Siamdaki heyeti ıon mesaisi bu uyuc arım namına te ur e • cığı bu kadar sür'atle büyümekte 
tim.,, tehlikeyi hakikat halinde lesbit et- devam ederse, dünyanın bir mil • 

Amerikalı razetec~niA biraz ... t ik~n 'İe rünıet üzerinde yeni le • yon sene sonra değil, bu hesaba 
lca lcanı ırarak bahsettiği mesele, keler ıördükten ıonra, bütün dün- göre on bin sene sonra soğuyacağı 
ha1cilt~ten bir milyon ıene tonra ya ilimleri ıözleriııi ıüneıe çevir· kolayl ık a anla~ılabilir. 
gelecek olan bir tehlikenin bugün- diler. itte Siam ilmi heyetinin end:ıesi 
den korkulacak kadar büyük ol • Güneıin üzerinde görülen leke- bu ölçünün göıterdiği neticelerden 
ma:lrtmı sösteriyor. nin büyümeıi, ıüneıin iç"ndeki doğmuştur. 

Halbuki güneşin hararetini ted- hararetin azal ·'ığına en bariz ve Dünyamızın on bin yr1 sonra 
ricen kaybetmesi ve dünyanm kat'i bir delil olarak ıösterilmek- ne nispette ıoğuyacağını henüz 
tedricen ıoğumuı, buıünden çok tedir. kat'i bir hesapla öğrenmifdeğiliz. 

Paylaşılamıqan küçük 
yıldızın mlıcerası 

9 yaşındaki "artist,, i iki kadın 
birtürlü paylaşamıyor! 

Holivudun film yıldızları o ka
dar akıl ve hayale 11ğmaz .sergü· 
zeıtlcre atılırlar ki, bunlar hazan 
filmlerde temsil ettikleri hadise • 
lerden çok aıkm va taıkındır. it. 
te Fransız yıldızı Mitelin Maaso -
nun da nazik ve cılız omuzları, A
merikalı meslekdaıları gibi heye
canlı bir serıüzeıtin ağırlığım fa. 
tımaktadrr. 

Bu, bqından ıonuna kadar, bü
tün vaka ve hidiselerile tam bir 
romandır· 

Mitelin Muson daha doğrusu 
Miıelin Leruyu Parisin muhtelif 
tiyatrolarındaki oyunlarını, Kan 
,ehrinin Palm Biç plajlarmda Mo
ris Şövalye ile birlikte yaptığı nu
maralan çılgınca alkıtlamıthr. 

On yqındaki bu yıldız çocuk 
nqeli ve mütebeuim bir ç~hre ye
rine çok ıevimli gözlerinde acı iz
leri taırmaktadır. 

Minimini yıldız 8 lkincite9rin 
1925 d Pariıte bir doğum evinde 
gözlerini dünyaya açmııtı. Umu
mi harbte dul kalan annesi onu 
belediye dairesinde Jaklin - Mite
lin Leru adiyle kaydettirmiıti. 

Kız büyüyüb ıerpildikçe büyük 
bir kabiliyet ıöstermiıtir. Uzak ak 
rabadan Madam Muson bunun 
farkına varmıt ve kıza parlak bir 
istikbal hazırlamaia karar vermit 
tir. Bu it Madam Muson için güç 
delildi. Çünkü kendiıi Parisin ti· 
yatro muhitlerinde tanılan ve ae-

ı Ttlen btr ka karardan 
sonra küçücük Mi,elin Parisin Pe
tit Monde tiyatrosunda sahneye 
çıkmıı, çok ıeçmeden kızcağız mu 
vaffakiyetten muvaffakiyete' kot
muı ve tiyatro aleminde Mitelin 
Muson adı doğmuıtu. 

Madam Leru artık kızını büs • 
bütün kaybetmit gibiydi. Onu an
cak ayda bir görebiliyordu. Ka
zandığı töhreti duymamııb bile! 

Madam Maaaon ise bu küçücük 
artisti resmen evlidlıta teacil et
tirmek iıtiyor ve annesinin bütün 
muhalefetlerine kartı bu iatiine 
çok iırarla devam ediyordu. Ara
da bu yüzden çıkan bir kavıadan 
sonra iki aile danlıyor ve küçük 
aktriıin iSz anaamı unutması için 

Ancak bu tahminlerden fU netice~ 
ye vanyoruz: Bir milyon sene 
sonra dünyayı saracak bir tehlike 
ile on bin sene ıonra gelecek biT 
tehlike arasında manbk ölçüsüne 
sığmaz farklar vardır. 

On bin sene sonra dünyanm tam 
ma.nasiyle ıoğumqa ba.tladığmı 

kabul edenek, bugünden görülen 
iklim ve hava tahavvullerinin dev 

admılariyle kıaa bir zamanda bü • 
tün dünyamızı saracafı muhak -

• 
kaktır. Bet yıl önce sıfır altında 
on dereceden fazla ya düpniyen 

sojuklufu bugün sıfır altmda kırk 
beş dereceye dü,en memleketler 
vardır. 

Dünyanm kurulu,undan beri te
tadüf edilmiyen bu menfi tahav • 
vüller acaba güne,in hararetini 
ıür'atle kaybetmesinden mi ileri 
geliyor?. 

Bunun cevabmı gene .. çok ya• 
kında Amerikada topla.nacak o • 
lan • A.tronomi alimlerinden d~ 
liyeceğiz. 

elden gelen her ıey yapılıyor· 

.. ilk büyük heyecan 1931 ma)'I" 
smda ·vuku buluyor. 

O vakitler Fransız gazeteleri 
küçük kızın birdenbire ortadaıa 

kayboluıunu uzun uzadıya yaz • 
mıılardı. Dendi ki; bir kuduı 
köpeğin ıamnuı yüzünden kızca • 
ğız Pucide ölmüıtür. 

Fakat bu bir benzeyi,ten baıka 
bir ıey değildi. Ölen kız aadec• 
aktrisin bir adaıı idi. 

Ve Madam Mauona yapılmak· 
ta olan konturat teklifleri bilbat-
1& Almanyada bir film çevirmek 
için olan pazarlık, bu ölüm hava· 
disi üzerine hep suya dü,müttü. 

Bir taraftan da kızm öz anası 
Madam Leru eaa.aen Alman tekli· 
fini katiyen reddetmiıti. Kızııı 
babuı yoktur. 

l,te bu esnalarda Oduvan adli 
birisi 14 ilncü belediye d•ireain• 
giderek, kızın babuı oldulunU 
söylüyor ve onu anasmm elinden 
alabilmek için resmi bir zabb im• 

za ediyor. 

Hadiıe geçen temmuzda olmut
tu. Madam Lenı kapıamı çalan e 
jandarmalan ıörünce tatırmı' ve 
bunların elinde "meıru baba,, im· 
zalr kiğıd pıkmhğmı büsbütün 
arttırmı,tı. Ancak yapacak hiç 
bir it yoktu. Hepsi nizam ve ka· 
nuna uydurulmuıtu· 

Möayö Oduvan kızmı alıb ıö
türmek aalihi~etini hüldlmetteıi .J 
de etmiıti. 

Madam IAru ilk t&fkmlıktao 
kendini toplayınca aoluiu mahke
mede almı,tır. 

Küçük aktris timdi Madanı 
Muaonun evinde oldujwıdan ga
uteciler olub biteni anlamak içiJI 
oraya kotmuılardı. 

Koridorda yıldızla kartıla,mır 
lar ve küçük kızda ne fazla bir hr 
yecan, ne de teessür ıörmüılerdir• 

Madam Maaaonun bu hadi,. 
hakkında bütün söyledikleri fUll" 

lardrr: 
- Bir ite ıirittik, bUnu ıonu

kadar götüreceiiz. Hadise kendi 
tabii cereyanını takib edecektir· 
Fazla bir siSzümüz yok! 

Bu karanlık hikayenin aonu ., 
caba nereye varacak 7 

Madam Leru iıe knmm ıon aö:S
lerini adamakıllı hatırhyorı 

f - Benim minicik annem oldu -
funu iyi biliyorum, fakat. •• 

Kızcafız siSzün alt tarafmı ı8f• 
Jiyememiı, çünldi Madam Muaoll 
atetaraftan katlarını fena çatmlf 1 

HABER 
ıstanbulda ençol< 
satılan gazetedir 

--~ .. ı---

ıanıarınızı. azam 1 
faydayı temin 
edebilmek için 

HABER'e 
Veriniz 
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İngiliz Kanzuk Eczanesi 
mustahzaratmdan 

i{.REM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 

1 

1. l<ANZUK 
11 ' 1tnli 2 şaheseri, bütün dünyanm 
i· 11 rn~:kemmel güzellik müstahzar· 
o tı Jır. 

Öıedenberi memleketimiz kibar 
le ll~rn:nin takdirine mazhar ol • 
e l.!ştur. 

Yerli Mallar Pazarları 

BlY~ülU ~UBf SinDf 
KADIN 

Terzihanesi 
AÇILDI 

Bu terzihaneyizevkiselimi 
ve yüksek san'atkarhğı 
ile tanınmış bir Türk 
kadını idare etmektedir 

Beyoğlu Veril Mallar Paza
rında en güzel, en son moda 
ip.ekli ve yünlü kuma~larla en 
güzide kadın terzisini bir arada 
bulursunuz. 

uca:- - ~- === 
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' saçları dökülen~er e 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
Mustahzaratınc!an 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzulı: 

Saçların dökülmesine ve kepe'

lenmesine mani olur. 

Komojen aaçlarm köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 

Komojen aaçlarm gıdasıdrr, 

tnbii renklerini bozmaz, latif bir 
rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk ıaç eksirl 
maruf eczanelerle; ılrıY.at mağa• 

zalarmda bulunur. 
LS l\tem Ba!samin Kanzu~< \ · 
ıı .~dın ı;üzelJ"ğinin sihrini terki. taEDB•111DlBID•llm•• KLASiK ESERLERDEN Diş lablbl BUnyamlo 
ı• 

1
nde saklıyan en ciddi ve şayanı Yeni Çıktı ················••lll~ı Nişantat - Vali konağı caddesi 
İrnat markadır. Genç ve ihti - No. 24, Şirin apartman 1 inci clai· klrnlık köşkler 

,. ~t~ bütün kadm!ar için zaruri bir Deöı111 ~; ~tnr re. .(3884). 

11 ıyaçtır. Cildin lelafet ve tara- ~ ~ -~ ~ ~ 
Dakırköyünde Kaıtalt~pe 

etini arttırır. ı 
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Meşrutiyet caddesinde 13 diğe

ri l 1 numaralı vui bahçeleri her 

tarafa nezaretli elektrik. ıuyu 

mükemmel biri 10 dığeri a odalı 
havadar ıanatoryom gibi köşk· 

fer tamamen veya kısmen ay~ 
ayn ucuz kiraya vrilec~ğindeJl 

G&latada Kredi lione Lan!tasr 

ya.nanda Melek hanında 7 numa•!l 

~· ~"i!ce~eri tamamen izalebeder. 1 ş:şlcr büt n orta ~ağları kaphvan şairin en UnlU Ve İdrar, kan, kazurat ve ticaret tah-
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çaklnşmay1 istiyorsunuz?. Bu olamı
yacak bir şey?. Fakat merak etme)i· 
niz ! .. Bu düelloda ölecek olan l\lale· 
tc.:; ta değildir!. Ad)ö l\ladam?. 

Jfagastan sözlerin( bitirdikten son· 
r a yc3inden çılgın bir hale gelmiş ola· 
rak fırlayıp gitti.. Primver, Şövalye 

tarafından fikrinin anlaşılmamasın· 

da.n dolayı şaşkın ve telaşlı bir halde 
bir kaç dakika dona kaldı. Sonra ne 
yaptığına bilmiyerek ayağa kalktı. 

Kollarını boşluğa uzatıp: 

- Ragastan ! .. diye haykırdı. 
J,akin çol\ uzaklaşmış olan Şövalye 

bunu işitmedi. O zaman Prim\·er taş 

kanapenin üzerine düşerek ağlamağa 
başladı: 

Dirdenbire parkta bir takım ışıklar 
göründü. Sesler işitildi. Rendisini 
ça!i'ırıyorlardı. Primver bunların ara· 

·~;ında Prens Manfredi'nin sesini işitin
ce vücudunu bir ürperiş kapladL Bir 
kaçsaniye sonra Prens .Manfredi ya • 
nına geldi ve: 

- Siz misiniz Beatris? .. Siz bur2da 
mısınız .• Ne kadar üzülmüştüm.. E· 
)imden tutunuz da sizi dairenize gö
türeyim dedi. 

- Hemen şimdi mi Prens? Ilu güze] 
gecenin çiçek kokulu havasını biraz 
daha teneffüs etmek istiyorum. 

Prens meş'alecilere dönerek onları 
yerlerine gönderdi. Yalnız kalınca 

'ge.1ç karısının yanına oturdu. 
- Hakkınız \'ar. Bu gecenin güzel· 

li._.Lıclen istifade etmek büyük bir sa· 
1 

' 'J " B k 11 . ı· -
ı
n t ~ •• ır. a ınız.. · er yer ses..c;ız ıge 

1bfö·Jmnüş. biz de herkesten uzakta 
,bulunuyoruz .. Ah bahtiyarhğımın bü· 
yüklüğünU anhyamazsınız lleatris!. 

Kansının elini tuttu. Prens karşı 
gelmedise de hafifçe ürpermekten 
kendini alamadı. İhtiyar devam etti: 

- Omft edflmlyen bir bahtiyarlık?. 
Cnze111ğlnlze hayran bu kadar genç 
Senyör dururken benim gibi bir ayağı 
çukurda olan bir ihtiyarı seç~z 
lü.min aklına &'elirdiZ --

- Prens ... 
- Hayır, güzel Beatrisim .. Bu seçil· 

mekten doğan sevincimi liÖ.) lerut:~li· 

ğime izin veriniz .. 
Prens anfredi eğilerek sıcak dudak 

lariyle Beatrisin elini öptü .. llu hür· 
meti değil aşkı gösteren bir öpüştü. 

Primver dt:rhal elini çektL Buna şa· 
şan ihtiyar: 

- Ne oldunuz?. Neniz var Deatris? 
diye sordu. 

Nesi mi vardı?. 
Maletestamn teklifini reddetmek, 

vatanı kurtarmak için ne z.amandan 
beri yapı lan bunca L~lerin bir anda 
mahvı belki de vatanın elden gitmesi 
demektL Ve Primver l\lanfrediyi ken· 
di~ine koca olarak seçtiği vakit onun 
bu vazifeyi yalnız manen yerine getir· 
mekle kalmayıp daha ileciye gideceı;i· 

ni düşünmemi9ti. Yalnız ucının ö
nünden kaçan bir geyik gibi knr~ısı· 
na çıkan tehlikeden kaçınmak çaresi• 
ne bakmıştı. nu tehlike ise çoktandır 
hislerini anladığı l\laletestanın veya 
diğer genç Senyörlcrden birinin karı· 
SJ olmaktı. Bundan dolayı bir baba 
yerine koyduğu ihtiyar prensin kuca· 
ğına sığınmı9tı. Fakat şimdi bu ihti· 
yar da ona a~k masalları okuyarak 
kocalık hakkını istiyordu. · 

llk dakikadan itibaren uğradtğı bu 
ağır hakareti düşünerek şimdi edilen 
teklifi reddetme)ip hürriyetini bır 
başkasının eline verdiği için kendi 
kendie lanet ediyordu. 

Ih tiyar Mantredi biraz sustuktan 
sonra: 

- Geliniz Beatrls!.. İçeriye gide
lim ! diyerek bir kere daha elintlen 
tutmak istedi. Fakat Prim\·er bu se
fer belli bir şiddetle geri çekilince 
Prens sarardığını hissetti. Ve tekrar 
sordu: 

- Neniz var, Beatris1. 
- Bir şey değil Prens.. 
- Fakat haliniz beni korkutuyor. 

Deminden beri .he.P aUS"T.Ol"aWUIZ. 5"' 

deta onun burada bulunm~ı bu güzel 
l:h hadili bir noksanlığı tamamlıyor· 
dil. 

O çoc:uklafunda, anneı:ılnfn yanında 
bura4a o)namı~tı. Gençliginin güzel 
günlerinde. ufukların ihtişamım kızıl 
Te mor renklere boğan sıcak yaz ak -
§."lmlarmı, bu yerde dalgın ve dü~ün • 
celi olarak geçirmi~tl- \ 'e o zamanlar 
hayaltnt dolduran bir gün o1up ta ce· 
Baretile herkesi hayrette bırakacak, 

yükselmeğe lstidath, kendisi gilıi 

genç, güzel ve sevimli tıir prensti. 
Şimdi senelerce kurduğu bu hayale 

ka\' UŞ.<4a bile artık 6erbest değildi .. O· 
11a elini uzatamıyacak ve gülümıdye· 

rek: 
- Slzf bekliyordum... Hayatım si· 

zin dir, ~özlerini söyliyemiyecektL 
Bu şeyleri, yıkılan ümitlerini. taJlln 

ınenhus eliyle bir lhtiyann kucağına 

atılan zarnlh gençliğini diişilnürken 

hafif bir ayak sesinden sonra karşı • 
Slnda bir gölge belirdi. ,-e vücudunu 
tir perten bir ses: 

- Madam!. Emrinizi tutarak işte 
geldim, dedi. 

Primver, Şövalye dö Ragastanı ta • 
ıumak için gözlerini kaldırmağa lü • 
~um görmedi. Şö\·alye şapkasını elin· 
de tutarak kanapeden iki adım uzak· 
ta ayalt.la duru.)·ordu. Halinde dar~ın 
olduğunu :österen bir şey görünmü • 
yor, fakat kalbinin en derin bir kö~e
sine gömdücü lstırabını büyük bir 
gayret gizlemcğe çalıştığı belJf olu -
yordu. \'e Primver de bu ısesslı lstıra· 
bın bütün nğırhfını bütiln acısını ken· 
di ruhunda duyuyordu. 

Hafitçe kızardı. Fakat kendisini 
heyecanlandıran düşüncelerden Şö • 
valyenin şüphelenmem~i için ona sa· 
kin bakışla: 

- 1\Jösyö ! .. Size teşekkür etmek is
tiyorum. Fal<at herkegln önünde iste
diğim gibi rikrimi nnhttamryacağlm 

için sizi bura~a saiırclım. tözlerini 
töılcdl. 

Ragastan llt!S.SİZce egilc.U. 
Prim ver artık tut.ama_dığ'ı bir he• 

yecanla sözüne de\arn etti: 
- E"el size te;ıekkür etmek istiyor

dum. Burada yalnız bulunduğumuz 

için yapmı:ı olduğunuz Cedakarhğua 

derecesini anlar ve takdir t'del>llirim. 
Ragbtun büyük bir şa~lunlılda: 1 
- FedakArlık mı dediniz madam?.

Cevabını vt?rdL 
- Doğru de!'il mi? .. Çağlnşnn üze

rine Uoma yt'ralb mezarlarına gele • 
rek Sezar llorjiyanın sizi huı-usi hiz • 
metinde kullanac:ağmı sö.>·lediğiniı ~ 

gece herşeyi tamamen anlıyamamış. 
tım. Fakat sonradan rakir olduğunu• 
zu Sezarm size pok büyük bir teı·ec • 
cüh gösterdiğiul öğrenmi;.lim. Ilq 
p:ulak teklifi kabul etmek t'linizde i • 
dl. Fakir iken zengin olacaktınız. ~aıı 
ve şerefe görnülecektiniz.. ŞimdiJe ka• 
dar en büJ ük Roma asilzadeleri lıi"e 
birdenlıire kavuştuğunuz sen el ve ~e· 
retl akıllanna getiremezlerdi. ~Ö\al• 
ye! .. Siz bunların hepsini wrkederck 
Borjiyaların bütün kin ve hiddeti:.( 
üzerinizde topladınız. 1<:n ağır L;r. 
mahkumiyete uğradınız.. Ve büti.:ıa 

bunları bana düşman olmamak H:ııa 
yaptınız .. Uu yüksek kalpliU;:inizi na• 
srl öde) ebilirfm7 Size nasıl te~kkur 
edebilirim? Bunu nasıl unutabilirim?, 

- l\tlldarn, kendimce şcrd saydığını 
bir rikre uyarak gerçi bir Cedakarhk 
yaptım~ da söylemiş olduğunuz söz• 
ler lıenirn için en büyük bir mükafat 
yerine geçU. 

- Oabamı kurtardrmz. Size karşı 
doğru olmazsam pek büyük bir hak • 
sızlık etıni~ olurum. Onun için di) elıl• 
lirim ki babam vatanına lıi) anet et. 
miştL Siz taşıdığım ismi ebediyen si • 
linemiyecek bir lekeden kurtardu:uz. / 

ltaga~tan derin bir h.-yetanla: 
- Taşıdığınız ismi mi?. dedL 
Prlmver titredi. Ba soruşta topla ; 

nan stizli mana.J:I ınlam11tı. Yüzü A" 
rararakı --- - --
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BORUYA 

- Taşıdığını ismi! cümlesini mırıl
dandı. Sonra kadınlık gururu haJeca-
nını yenerek sözüne devam etü: 1 

- YanllŞ anlamayınız MösyoI. Ta
şrdığ'ım daima ayni isimdir. Almalar
la .Manfredilerin ayni sülaleden ol • , 
duklarını unutmaymı.z. Kont Alma -
ıtı ' hiyaneti ile iki ailenin de ismi le
ke ı c.cekti. 

Madamı Borjiyalann hizmetinden 
~ıkırn.k Kont Almayı tahtına döndür
m e'. için uğraşmak, ufak bir yeise se· 
be-ı olsa bile, bence büyük bir şeref· 
tiı- r unkü vaidimi yerine getirmiş ol
dum 

- Fikrinizi anlatınız M'ösyö ! .. 
- l\Iadam, bir zeytin ormanında si.. 

ze nıstlamak şerefini ka:ıandığrm gü
nü biJmem ki hatrrlryor musuntrı?
De !\i de bu küçük vak'ayı unotmu~ 
sunuzdur_ 

Beatrls gözlerini yumarak: 
- Unutmadım .. dedi. 
- Öyle ise, o vakit size söylemi~ ol· 

du:;ııa şeyleri de herhalde hatırlarsr
ııız •• lcap ederse sizin için kanımı 
dökmefe hazır olduğumu ve hayatımı 
artık sizin saadetiniz için barcıynaı.· 
ğımı söylemiştim. işte görfiyorsunuz 
madam. O mmandanberi bu vaidimi 
yerine getirmeğe uğraşıyorum. 

T?agastan böyle söyliyerek doğrul
dı ı";ecenin karanlığı i~inde mnnta· 
.z:ır. karaltısı bütUn azametiyle belli 
oluyoı ve adeti olmryarak söylediği 

hazin ve hararetli sözler Primı-erin 
ka ' lıine kadar işliyordtL 

Beatris, Ragastanm Alicenap bir 
s:ı()Jktan doğuyor sandığı heyecanın 
sebebini anhyamadan göğsünün ka· 
bardığı T'e gözlerinin Ya§la dolduğu
nu hissetti. Bo suretle ge<;en bir daki· 
lmlık sesiztik içinde kalbi isyanla çır
pmıyor, dudaklanru yakan kelimeleri 
•ria zaptedebfllyordu. 

nacn.5tan keneli kendine ümitsiz 
lıir suretle düşündü: 

'.Maletestanm dedifi l'İbi 1'eni eler 

hakikaten SC\'miş olsaydı, böyle so
ğuk mu da'\Tanırdı? Hayatımı tehli
keye koyduğumu takdir etmekle be
raber bir kuru teşekkürle işin i~inden 
çıkmak istiyorlar. Fakat bu kaCla.rı 
kMI değil mi! Eğer zavallı serserile
re de prensler gibi <l:ıvranılsaydı o 
vakit Manfredi ile Ragastanın ara· 
mnda ne fark kalırdı? 

Bu sırada Prim,~r aklını başına 
toplamıştı. Tekrar söze başltıdı: 

- Mösyö; maksadım yalnız size te
şekkür etmek değfldir. Eğer cemp 
vermekten çek;nmiyecekseniz şimdiki 
niyetlerinizi sormak \"e öğrenmek is. 
tiyordum. Zanneder~m babam sid 
kendisine baş yaver tayin etmişti. Du· 
nu ret mi ettiniz? 

- Evet l\Iaclam I 
- Sizin bundan daha büyük bir mü-

katatıı layık olduğunuza eminim? 
- Anladığınız gibi değil madam. 

Pek §erefli olan bn \ıızif e iimidimin 
çok ytikseğinde bir lutufdur. 

-Öyle ise niçin kabul etmediniz? .. 
Rica ederim Mösyö!. Beni; bu vazife· 
yf !cdakirhğmıza lrafi bir karşılık te
lakki edecek kadar nanl<ör sanmayı· 
nız. Bilakis bunu kabul etmeniz yam
mrzda kalmak fstediğiniz.e, girişeceiğ· 
ntiz tehlikeli harpde yüzü dönmez lo:
lıcmızla bizi bir kat daha minnettar 
kıfacnğmızn delAlet edeC<?kti. 

Primver bu son sözleri o kadar ya· 
vaş ve titrek bir sesle söyledi ki, Ra
~stan bunların ne olduğunu işitmek· 
ten çok sözün gelişinden anladı. 

Aklmm başından gittiğini, bütün 
iradesini kaybettiğini hissediyordu. 
Nerdeyse BeatrisJn ayaklarına kapa
nıp aşkını söyliyecekti: 

- Emin olunuz ki l\fadnm, kılıcım 
emrinize hazırdır. Sizi her zaman 
için""• Kendime öost h1 ecegım .• 

-Pek AIA!. Mademki böyledir Kont 
Almanm l!lize verdiği memuriyeti nl· 
çln reddediyorsunuz? 

- Maliam, ben bap bo§ bir askerim. 
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Belki de bir serseri.. Baş yaverlik gi· 
bi bir mevki kıymetimin çok üstünde
dir. Bununla beraber bu iş beni ser
}>est yaşamaktan alakoyacaft için bu 
hususta çekindiğimi söylemeğe mec
burum. Şimdiye kadar istediğim gibi 
yaşadım. Kimsenin emri altına girme· 
dim. Kimseye baş eğmedim. Bunun i
sin, arzunuza karşı geldiğimden dola
yı kusuruma bakmnyınrz.. Daima başı 
boş ve hür yaşamak isterim. 

- Fakat artık Montefortede kala
caksınız değil mi? 

- Henüz kat'i bir kararım yok Ma-
dam. ' 

Priım·erin gözleri bir daha doldu .• 
Bu cümle çok merhametsizce söylen
mişti: 

- Fakat gördUğüm işlerin işinize 

yarayacağım anlarsam, Sezarın mağ
lup olarak kaçmasına kadar burada 
kalacağım. Fakat bundan sonra his 
bir şey beni Jtalyada alakoyama7. 
Fransaya döneceğim. 

- Hfç bir kuV'\-et sizi alakoyamaz 
mı? .. 

- Hayır l\lndam !. 

--·· 
- lstediğiniz gibi harekette 8er

bestsiniz l\fôsyö ! 
- Şüphesiz Madam! 
Ragastan hürmetle eğildi. Çekil

meli. iı;in geriye doğru bir adım attı. 

Kalbinde aşk, ümitsizlik, ve hiddet 
~arpışıyordu. Prlmver onu bir hare
ketle durdurdu. Zayıf bir sesle: 

- Affedersiniz Mösyö!. Bugün o
lan bir vak'&. hakkmda da mzinle gö
rüşmek isterdim. 

- Söyle);nız Madam!. 
- Söylemek istediğim şey Senyör 

Maletesta ile aranrıdaki kavgadır. 
Ragastan başmm tföndUğünü hls

aettt. Baimnamak için dudaklarını 
1Srrarak dü~ndü ? •• 

- İşte asri doğra olan budur. De
mek ld Male~ seviyor. Bunu ilk 

bakışta anhyamıyacak kadar aptal 
olduğumu bilmiyordum. Beni buraya 
düello etmemeklifimi söylemek için 
çağtrdı. Onun ölmesinden korkuyor. 

Primver sakin bir sesle söze başla 
dı: 

- Jan Maletesta ile dUelJo edecek 
misiniz? 

- Faknt Madam, Senyör l\faletesta
nrn bana mertçe tarziye verdiğini siz 
de gördünüz" Onun için düelloya ar
tık hacet kamadı. 

- Biliyorum. L!kin siz gene \'Uru· 
şacaksmız. Şövalye doğruyu benden 
niçin saklryorsonuz? Bak ben l\lnle
testanm pencerenin yanmda size söy
lediği !'!Özleri duyduğumu sakll) or 
mıyım? 

Ragastan son bir ümitle atıldr: 
- Hepsini işittiniz öyle mi? 
Primver lomrdı. Fakat etraf ka· 

ranlık olduğundan Şö\-alye bunu gö
remedi. Genç prens değişmiyen bir 
sesle: 

- Yalnız Jan Maletestanm yarın 
akşım Kafa kayasında buluşmak i~in 
söylediği sözil doydum. Gerisini din· 
lemek istemedim. Çünkü her şeyi an· 
lamıştrm. Cevabını verdi. 

- E\"et Madam, hakikat budur. Jan 
Maletesta Be vuruşacağız. 

Primver eliyle çıtıı>an kalbinin Ü· 
zerine basarak: 

- Eğer sizden istemiş olsaydım ki .• 
Ciimlesini mırıldandı-

- Benden ne istiyorsunuz l\Jadam? 

- Vunışmamanızı_ Hayır. Bırakı· 
nız da düşüncemi anlatayım .. Sizinle 
l\laletestanın arasında hiç bir kin \9 

düşmanlık bulunmamalıdır. Maletes
tayı bilirim. Biraı asabi olmakla be
raber kahraman bir delikanlıdır. s~ 
kendisine, bu sıralarda her ikinirlr d• 
blrfbfrtnfzfn kanını dökmek hakkma 
olmadığmı slfylemiş olsanız bu düe1· 
lodan herhalde vazg~erdi. 

- Madam!. Hisleriniz sizi heyeca· 
na kaptuv.or. Benden küçülmeji, al· 
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r futbolcu nas 
yetişebiijr? 

G.Saray 
Fener 

T P 
ku 

·· rmesini bi'mek ve topu iyi 
ak futbolda çok lazımdır 

-il-

Maç bitti, 
dedi odusu 
hala devam 

ediyor Geçen haftaki yazımızda. her ı 
ilti nyakla da topa her vazıyette 
ınuntazam vurab"lmenin ehemmi· 

Yetinden bahsetmiş ve bunun te • 
nıini için ne suretle çalışmak icap 
edeceğini izaI1 eylemiştik. Ayni 
aıakalemizde b · r futbolcuda ara • 
nılacak başlıca vasıflar arasında 
topu iyi kullanabilmenin de §arl 

ol:luğunu ilave etmiştik. Bugün 
hu ikinci mevzuu tahlil edeceğiz. 

Topu iy· kullanabilmenin oyun

da çok mühim bir rolü vard~. 

Bunu layrkıyle yapamıyan bir o • 
Yuncunun şütleri ne kadar sıla ve 
nıuntazam olsa bu vuruşlarından 
oyunda istifade olunamaz. Has· 
nıından topu sıyırarak şüt çekebi
lecek bir vaziyet ihdas edebilme -
lidir ki vuru§ yapılabils'n, aksi 
takdirde çekilen şütler ya hasma 

çarpar veya istenildiği noktaya a· 
tılamaz. Bunun ispatı gayet baıit
lir. Maçtan evvel sahaya çrkıp ka
le önünde ekzersiz yapan oyuncu· 

lara dikkat edin'z. İçlerinden ha -
nlnrının demir gibi f ütlerine hay
retten parmak 191rrrsınır.ı. Ayni o • 
Yuncuyu maçta takip ediniz. Gene 
h :etler içinde görürsünüz ki boş 
kaleye biraz evvel aslan kes'lerek 
yıldırım gibi §Ül yağdıran o çelik 

bacaklı genç bütün oyunda kale -

ye iki muntazam vuruf yapama -

nııştır. işte bunun sebebi yukarda 
söylediğimiz gibi topun iyi kulla· 
nılamamasından ·ıeri gelmekte • 

dir. Şu halde futbolde topa her iki 
ayakla da vurmanm ne kadar e
hemmiyeti varsa topu iyi kullan· 
lnanın da onun kadar belki ondan 
fazla ehemmiyetli bir rolü vardır. 

Topu iyi kullanmak! 

vardır. Evvela funu söyliyel"m 'ki 
heryerde olduğu gibi futbolde de 

terakki edebilmek hevesi ile, azinı 

ile ve n·hayet çalışmakla olur. Bir 
oyuncu kendinin zayıf olan nok

talarını bilmeli ve bunu telafi 
etmeğe azim ile çalıarak gayret 

etmelidir. Ancak bu suretle ilerli -

yebilmek imkanı olabilir. Şimdi 
topu sürerken ayaktan fazla aç -

mamak için ne şek'lde çalışmak 
icap edeceğini anlatalım: 

Bir hattı müstakim üzerine bir-

Galatasaray - Fener maçı bitti: 
Fakat işin dedikodusu hala devam e· 

di.> or. 
Dün sabah bir gazetenin yazdığına 

gcire, Galatasaray maçın son kı mmın 
tek yan hakemle oynandığını ve bu • 
nun ga.)ri nizami olduğunu iddia ede· 
rek, alakadar makamlara müra
caat etmiştir. Aynca hususi ola· 
rak, Avu-=turya, İngiltere ve İtalya 
federasyonlarına da müracaat et.mi,. 
vazi.>eti sormu~tur. 

I.iizumsuz bulduğumuz bu hareket· 
terin sonunu bekli) erek bugünlük faz-

birinden yet.mi§ beşer santimetre la bir şey > azmı} o ruz. 

mesafede yirm: beş otuz büyücek -o--

taı dizmeli. Topu bir a~aktan ö - An 1' ara Islan bul 
bür ayağa vermek suretıle her ta· b 

tale e takımları maçı ım arasmdan geçirmelidir. Hiç ... 
bir arayı atlamamağa dikkat et - 1 tanb~l Tale~ Blrhgı ~a~ıı:ı_uyle, 

l 'd' A 1 "d b Ankara \ iik k Zırnat Enstıtusu ta -
me ı ır. t anınca yenı en aş • d ık· ·· T k · 

kımları arnsın a e~e ·ı gun n sım 
lamalı ta ki bunu nihayete kadar alanında bir mnç yapılmış, lstanbullu 
muvaffakıyetle yapabilmek mele- gençler neticeyi 3-0 kazanmışlardır. 
kesi elde edilebilmi~ olsun. Bunu -o--

muntazaman yaıxnağa muktedir Mektepler şampiyonu 
olduktan sonra hareketleri yavaş İstanbul lisesi tarafından tertip 
yavaı sürat!eştirmelidir. edilen ve KURUN gazetesi tarafın • 

Topu ayaktan fazla açmamağa 
ahım.ak için kendi kend'ne yapı· 

lan şu ekzenizin de çok fayôatarı 
görülür. Topu bir ayaktan öbür 

ayağa vermek ıuretile evvela yü

riimeli bu yürüyüşü gittikçe hızlı· 

lattırmalı ve nihayet jimnastik 
kotusu haJ'ne kadar getirmelidir. 

Burada dikkat edilecek nokta 

topun her admıda bir ayaktan di • 

ğer ayağa geçirilmİ§ olması mese

lesidir. Harekette sürat artınca 

9ayet top bir kaç adım attıracak 

kadar ayaktan kaçarsa hunu say-

mamalı, ekzersize yeniden başla • 
malıdır. 

Bu antrenmanların ciddi suret
te yapılması harnde çok faydalan 

görüleceği muhakkaktır. Kendi 
kendine topu ileri vurarak arka -

smdan koımak ve böylece ıürii§ 

talimleri yapmak bilhassa açıklar 
için çok şayanı tavsiyedir. Oyun 

ekseriya cenahlar vasrtas'le açıl

dığından, açıklarm bütün hızları 

ile topu sürerek kaleye İnmeleri 

lazmıdrr. Topun ıüratle ko§arken 
ayaktan kaçırılması tehlikeli bir 

akının o anda aönüvermesini intaç 

ettiği gibi oyunun aleyhte bir ce -

reyan almasını da vücude getirir. 
Çünkü bütün takım aürı.Ule kayan 

açığın ilerlemesine göre mevki al

mıt ve deplasman yapmı§ken to • 

dan hima)c edilen me~tepler şampl • 
.) on asının açı ima merasimi \'e ilk fut· 
bol müsabakru,, bugün lleki~taş Şeref 

ınd, pılı tır. 

Güzel olacak merasimi herkesin 
görmesini temin için, bu hafta stat 
seyircilerden dühuliye almıyacaktır. 

pun ayaktan fazla açılarak kaptı
rılması mukabil tarafın hemen 

hücuma geçmesini tevlit eder. Bu 
gibi vaziyetler de çok tehlikelidir. 

Onun için topu sürerken o suretle 

hesap ederek ileri atmalıdrr ki 

hem iktisap edilmit olan sürat mu 

hafaza edilebilmi§ olsun bem de 
rakip oyuncudan evvel topa yeti • 

şebilmek imkanı bulunabilsin. Ka
leci ile kartı kar§Iıya kalmdığı hal
de bile yüzde yüz gol olma ı ihti -
mali bulunan sayıların pek çok 
defa kaçırılması işte ekseriya bu 
sebepten ileri gelmektedir. Kaç 
defa maçl~rda bazı becerikaiz 

muhacimlerin müdafilerden kur
tulduktan sonra kaleye doğru top

la giderken topu fazla ayakların· 
dan açmaları dolayısile kaleciye 
kaptırdıklan görülmüştür. 

işte yukardaki izahat ve misal

lerden de anlatılmaktadır ki top 

sürmesin: bilmek ve topu iyi kul -

lanmak futbolde çok lazımdır. 
Gelecek yazımızda aıra ile diğer 

cihetleri de tahlil edeceğiz. 

SADi KARSAN 

SPOR POST ASI 

Topu iyi kullanmak ne demek

tir? Topu :yi kullanmak, kendisi -
ne ge'en topları hasmına kaptır

trıamak, takımına faydalı olabile
cek tekilde istimal etmek demek
tir. Bu da topu ya kendisinden da
h~ müsait bir vaziyette olan arka
daşına geç· rmek veya sürerek ra • 
kip oyuncuları atlattıktan sonra 
kaleye şüt atmakla olur. Her iki 

tıkta da esas olan cihet gelen topu 
~Yaktan fazla ayrnnamak ona da
itna hakim olb1lmektir. Top mik
'1atis gibi ayağa yapı§'Dltf olmalı
dır. B 'thassa sürüşlerde buna çok 
tlikkat etmek lazımdır. Topu ileri 
atıp arkasından koşarken hasmın 

\'aziyetini, onun sürati ile kendi 
•Ura.tini, ileri hareketteki elanmı 
la.hnıin etmel' ve topu o suretle i
leri atmahdw ki hasrmdan evvel 
0 na yetişeb:lmek imkanı olabilsin. 
.ı\çıklarm buna çok dikkat etmele
ti lazımdır. Hasmı He kendi ara • 
'tndalci mesafeyi ·yice kestirme· 
den sürüş yapmak çok hatalıdır. 
Çi.inkü top kolaylıkla rakip oyun- Memlekehmızde ve ecncbı memleketlerıode bütün spor •e 

Milli t kım yapı"ı en 
Dostlar, arkad lar, ağabeyler 
ve klüp er hiç darı mas nlar ... 
l\lillf takım seçmesinin, Bayramın 

üçüncü günü o.)nanan ilk maçını gör
dükten sonra yazdığım yazıda, asıl 
fikirlerimiz, bir gün sonraı..; karışık 
oyunu seyrettikten sonra Y~Z.'l~ğımı· ı 
bildirmiştim. Kısmet de{;rılmış.. O 
akşam adam akıllı hastalandım. Ve 
lb.inci defa Ankara •;e lstanbul nam • 
zetleı inin birbirine karışarak oyna · 
dıklan oyunu görmek, bütün arzuma 
rağmen nasip olmadı, 

Bu satırları ;>azarken, çok isterôim 
ki, ayni oyunculann bir ikinci maçını 
daha Be)Tedeyim-

• . . 
Pa:r.nr gUnkil oyun, zaten fa7.la bir 

şey Lek ·, mediğim için beni bir su· 
kutu ha)ale uğratmadı ise bile, hiçte 
memnun etmedi. 

Yorgun olduklann1 söyliyerek gel
miyen Gnlatasar:ıy ve Fenerbahçeli o· 
yunculardnn mahrum, çok eksik bir 
kadro ile ortada gördüğiimüz lstan· 
bul takımında \e Ankaralılar nrnsın· 
da, Milli Takıma lft.> ık olacak O.) un 
oynayan -bir kişi müstesna- kimse· 
yi göremedim ... 

Bu arada, şimdiye kadar Milli Ta • 
kımda oynamış ve hala o.rnı.>acağl o· 

mutan oyuncular da vardı. Fakat 
bunlar, o gün öyle işler yaptılar ki, 
eski formlanndan en az yüzde yetmiş 
düşmüş oldukları muhakkaktı. 

••• 
İstanbul takımında kaleci yoktu. 

mütlafilerden Faruk \1lSnti bir O.) un 
oynadı. ilk devre oynıyan Sabih (ls -
tanbul por) hiç mumffak olamadı. 

tik de\'re haf oynıyan Fe) zinin, es· 
ki vazi) etten çok ka.> bettiği anlaşılı · 

yordu. ikinci devre de müdafi oynar· 
ken daha çok muvaffak oldut. 

Merkez muhacim Lutfü içil! fena 
oynadı denemez, Fakat her zaman ol· 
duğu gibi çok ağırdı. Eğer karşısında 
nisheten hafif olan Ankara takımı ye· 
rine km,,·etli rakipler olsa idi, vazi.> e· 
tinin fenalaşacai:'l an !aşılıyordu. 

'Mua~in hattında 20 dakika kadar 
oynı.)an Reşatan (Güneş) bir şey an· 
lıyamadık .. Oyundan çıkıncı) a kadar 
bir iş yapmadı" Ayni mevkide oynı • 
yan Ha an (1 tanbulspor) mu,affak 
oldu denemez, gene mua' in hattında 

,bir dene oynıyan Ismail (Gilneş) he· 

men de oynadığı müddetçe çok i;)i de· 
necek bir iş görmedi. 

Muhacim hattına gelince, Muhte· 
şem, iki devrede sağ açık o.)ırndığı i · 

çin tnlıiatile beklenen randırmanı ver· 
medi. 

Ali (Süle) mani} e) hiç te açık O} u 
cu u olmadığı halde, canlı i.>i bir o 
yun oynadı. Fakat Ali de, Şerefin ) 
rinde içte, merkez muhacimliklen so 
ra }egane oynı)nbileceği mevkide w 
riibc edil mi~ ol aydı; hiç şüphe } o 
bu çol\ istidatlı genç O) uncu müke 
mel bir randıman \'erebilirdi. 

Günün en mu\·affak olmuş, en fe~ 
kalade oynamış, kusursuz oyuncus 
merkez muhacim Rasih oldu. 

.Iliıtün maçın, ba tnn sonuna knda 
bilhassa ikinci devrede, çok akıllı, e 
oyunuı }erinde paslan ve çıkışlaı ile 
) una tal, e.) rcdenlere ZC\ k 'erdi. 

Epidir sahada göı medeğimız Ra 
sihi, kisinden çok daha J ülu>eln 
bulduk .. 

]<~ğ'er her znmiın ayni oyunu oyn 
yorsa, hiç münakaşasız l\lilli tal\ımı 
merkez muhacim mevkiini tutncak o 
lan Rasih, .)anında kendi a)arında 
) uncular bulduğu gün, elbet çok da 
mu\affnk olacaUır. 

Ankara takımında, ayrı nyn bü;> 
istidatlar göremedik. Solaçık, sağ 
takımın en mll\nff'ak olmuş O) uncu 
ları idi.Fakat bütün takım, canlılık 
ürnt nokta ından, İstanbul takımın 

dnn ü tündü. 
Milli takımın en za)if nokt.'lsm 

haf hattı te kil edece~ini düşünere 
Ankaradan olsun burayı doldurabil 
cek gençleri gorebilmeğe ~ok dil\k 
ettim, fakat bu eme;;im boşa 
Ora d lstanbuldakilerdcn 
ba~kn bir şe.) bulamadık. 

• • • 
Yorgunluklarını ileri sOrerek b 

müsabaka)a gelmi)en Fener ~e Gal 
tasaraylı namzetler bu seferlik ma 
zur olabilirler_ 

Fal(at bu hal kf m ve h:ıngf nam 
ıet tarafından olursa ol un, tel err·· 
ederse, federns.)onun milli şeref y 
lunda lfıka) tlili edenlere karşı bila 
merhamet haı·ekct edeceği muh· 
tır. 

• • • 
Milli takım i~nde, ben şahst>n, ta 

manıeıı bitaraf olmağa; dı.in,>aya .)e 
gelmiş bir in an gibi: 

Kim .>i tanımadan, kim!llenln hn 
rına gönlüne bakmadan, dostlukmu 
arkada lıkmış, ağabe.> likmlş, hatır 

mış, kltipmüş.. 

Bunların hiç birisini nazan ftfba 
almadan hnreket etmeğe ~e gözleri 
ne göriır; bu işe ait tek satır ) uzar 
ken bile, her şey den uzakla,.acak ola 
kafam, ne düşünürse, onları .> azmağ 
kat'i.> yet.le karar vermiş bulunu.)'o 
rum .. 

Ilir çok arkadaşlar, dostlar, ağa • 
Takımrnda sağiç mcvkiinde çok gü· beyler, benim görüş \e düşüncelerJ • 

zel oynıynn bu oyuncuya hiç olmaz a min ak i dü unebilirler, Çilnkil, fildrı 
ikinci devrede, iki de ... ·rede de hiç bir lerin en nz birleştiği por futboldür. 
varlık göstermi.)en •;e eski oyunlarını Onların düşünü !erini de tamamen 
tamamen kaybetmiş görünen alahat- hürmt:te la.> ık bulurum .. 
tinle yer değiştirse idi, Muhteşem hnk Yalnız milli bir iş yolunda 
kında müsbet, menfi bir şey ynzmak verdiğim karar için de yazacağım 
mümkün olurdu. yazılar; Wraz ağır, beklenmi.> en tarZ' 

dn \e onların fikirlerinin aksine de ol 
Soliç Şeref, hakikaten berbat ve b 1 t . d"" . 

1 . sa, un arın amnmen temız uşunce eı 
bozuk bir. oyun oynadı. Bir zamnnlar le .)azıldığına emin olarak, do thu ın1 
memlekctın en i.> i soliçi olan Şerefin, arkadaşların, ağa be.> lerin, klübürnünı 
bu son günlerden eski oyunundan en bu yazılarıma gücenmemelerini, be ; 
az yüzde seksen kaybetmiş olduğunu nim kendime mah us fikirlerime da • 
bir kere daha görüldü.. rılmı:ımaJaruu dili.> orum_ 

Bö.> le giderse, Şeref için milli ta· izzet Muhittin APAK 
kımda oynamak yolunda en ufak bir 
ümit bile beslememek lfizım gelecek • 
tir. Bir mektuba .. 

~Unun ayağına geçer Ve bu suret ~ençlik barekctlerioı ve sporcu gençhğe •erilmesi liıım ge~en 
l b · . Ok devre solaçık oynryan zamanı - Antrenör Bay Şlvcnz'e: 
.e Ütün bir akın bozulur. Onun venı şekiller bakkıodakı vazıları muntazaman takip ctrnek iste· nın meşhur oyuncu Rebii. fe,•ka • 
lçin topu sürerken hiç bir zaman yenler ınünbasıran SPOR POSTA S 1 nı okumahdırlar. iade hir bir iş ,..örmedi .. Bugün l<"'ikret 2 Şubatta )azdığım (Bir yerine O~ 'h' , .. antrenör) başlıklı ya7ıma karsı volla• 
d •ttan fazla açmamalıdır. Bunu ve Reşat <lstnnbul pur) gibı soıa~ıli • dığınıı mektubu bug ~.aldım. Bu haf· 

• elti ed bilmek için fahsi çalış- lar varken, bu yerde artık Rebüye bir ta fçfnde hem sizin mektubunuzu hem 
~nın kendi kendine antrenman i~ knlmndığı anJaşı'ınş oldu. do benim. ce\al»mı yazacağım. 
)apz:rıarun~.nk büviik la.Y.dı!Ua.nl~~~--~~~~~~~~~--------------------------_!___...;UWıcı..~m;a:aıu..ıuaı~aı::.ıı~um.am.D..L ________________ ~_._:u......._~ 
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Şiir ve modern hayat 
Yazan: Rabindranat Tagor 

bir blöf yapıyor!,, 
inkılaplar çağında yaşıyoruz... presteki yolcu, gözünün önünde 

Eski inançlarımız, zevklerimiz ki geçici manzaraları takdir ede -
hatta tiksinme·lerimiz bile değit. myieceği g:·bi çağımızın baş dön • 
mektedir. Geçmişte hiç bir in - dürücü seyrine kendini kaptırmış 
hılap yoktur ki, milletlerin ve şa - olanlar da bir şiir hakkında mu • 
hısların düşünme tarzlarında bu hakeme yürütemezler .. 
t-.adat çabuk, bu derece umulmaz Yaşayışın kendine mahsus bir 
değişiklikleri görmüt olsun .. Adet· ahengi vardır. Ve hu ahenk bü • 
lcr başkalaştı ... Fikirler değişti... tün varlık tehlikeye konmaksızın 
İnançlar altüst oldu ... Ve yaşayı - hızlaştırılamaz.. Aç gözlü bir o
şm bütün tecrübelerini tatmak bur, zengin bir sofrada muhtelif 
için o!an açlığın sevkiyle, yeni yemekleri çiğnemeden yutmağa 

nesi! yaşama san'atini büsbütün uğraşır her birisinin tadını ayrı 
unuttu. ayn tadmak için vakit kaybetmek 
Düşünceye dalmak, tasarlamak istemez ve böylece varlığın en iyi 

için vakit yok; ruhu bes!iyen ya - tarafını kaybeder. 
zıları okumak için vakit yok .. Ça. Sür'at, sür'at ve baş döndürücü 
ğrmız çok serttir, yaşamak için sa· bir hrz ..• Bütün ruhlar sanki çıl • 
vaş çok şiddetlidir; pratik faydası gm bir hız fırtınasına kapılmış ! .• 
olmıyan işlerle eğlenmek caiz de- Hız b:r takım muvaffakıyetlere se 
ğiL. Şiir san'atinin de inkişaf yo - bep olabilir .. Fakat Ademoğulla • 

· hında olmadığı pek aşikar .. Şimdi rının bütün saadetlerini temin ve 
şairlerin sayıaı çok daha az; şiir ya§ayışlarım tezyin edemez gibi 
şaheserleri de az; çünkü içinde geiiyor bana ... Böylece gençlik hız 
bulunduğumuz çağ hem şiire, hem sayesinde hayat hakkında genİf 
şaire pek mülayim değil!.. bir bilgi toplayabiliyor. Fakat ben 

Çağın temayüllerini anladığı • bu bilgiyi zait sayıyorum. Çünkü 
mı pek iddia edemem; ancak za • o hasaasiyetini kaybetmek üzere -
mane tiirinin dü§tüğü vaziyete de dir. 
acımaktan kendimi a1amıyorum •• Dünyanın aşılmaz sanılan mesa-

Bunun sebebi ne olsa gerek? A· feleri kısaldı, şimdi her hangi bir 
caba neslin ruhuna harbin tesiri fikir en kısa bir zaman zarfında 

mi oldu? Bildiğim bir şey varsa küremizin en ıssız ve uzak yerleri
o da şiirin bahçesi çiçeksiz ve ço- ne bile varıyor... Yeni düşünce 
rak kalmıştır. Sesli sinema, Jaz tarzları, yeni adetler, yeni ruh 

Musikisi, yirmi dört saat zarfında Hindulan b:le kaplamıştır. 1 
1 

bir çok tecrübeler görebilmek is • Diyorlar ki son kırk yahut elli 
tcği, yeni yeni icatlar, ihtisaslar, •ene zarfında fen sahasında elde 
atalarımızı aylarca müddetle bes· edilen terakkiler tiir ifadesini za
liyebilecek duygular hunların hep- yifletmiştir. Ben buna inanmıyo
si şiirin büyümosine engel oluyor.. rum •. ilmin getirdiği zenginlik ça-

An~ .. lc bütün hunlar muvakkat ğı, muhakkak ş·iri öldürür mü?. 
• • n ;r;..,.. r. / 

işlerdir; çabucak tesiri giden mo- Öldürmemesi lazım; hele genç 
da gibi bir fey ... Halbuki insanın nesillerde hiç de böyle olmamalı • 
rut1u daima ve daima tiirin ifa.de- dır. 

aini ister ve bunda israr eder.. Çünkü şiir bilhassa gençliğin 

Bu an ne vakit gelecek? Ben başlıca vasfıdır. Fakat bu öyle 
b ilmiyorum? Her halde bugün bir histir ki nemalandrrılmazsa., 

değil.. Çünkü Ademoğulları bir çabuk kaybolur ve bu ziya gayri 
san'at eserinin tam değerini he • kabili tamirdir. Onunla birlikte 
nüz takdir edebilecek vaziyette 
değildiT. Hızlı giden bir eka • 

de hayatın bütün tazeliği ve bütün ı 
güzelliği gider. 

1.caflqada tetfdldu 
- '-' - zıwww;tL L._a 2-JL~ .... "'St's ....... -

Tekirdağlı şairler 
Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: ı met olup Hicretin 11 inci asn 

sonlarında yaşamış ve (1149) ta
rihinde vefat etmi§tir. Bu beyit 
Bezminindir: 
"Meyi nabı satar piri mUg!n havfi 

yasak tutmaz; 
Gelen rlndl.!m yollar yerine biç bir 

çanak tutmaz.., 
Remzi Efendi: Asıl ismi Os

man Remzi olup şair Remzi Efen· 
dinin biraderidir. (1137) senesin
de ölmüş.tür. Bu iki beyit Remzi 
Efendinindir: 

Mülazım N orman 

186 numaraJı 
mahpus 

ltalyada iktrsadi bU'hran en son 
kertesine varmış bulunuyor; işsiz • 
lerin sayısı milyona ya>-ın bir ye· 
kun tutuyor; devlet varidatı bütçe. 
nin büyük açığını bir türlü kapa
yanuyor; ticaret müvazenesi yrl • 
dan yıla aleyhte ol~n dehşetli a • 
çrklar veriyor; dev!et bankasında
ki altın mevcudunu elden kaçırma
mak için lta!yan sanayiinin ha • 
riçten tedarik mecburiyetinde ol • 
duğu ham madde ithalatı bile 
tahdid ediliyor ve bütün bunlara 
rağmen Senyör Musolini Habeşis
tana hücum için harıl harıl hazır· 
}anıyor; etek dolusu paralar har. 
cıyarak Afrikaya ordular gönder
meğe kalkışıyor! Bu tezatlar kar
şısında insan kendi kendine so • 
ruyor: 

Duçe, bu blöfü acaba sadece 
fasis~leri onurunu oksamak ve 

~ 4 

kendi kurumunu yatıştırmak için 
mi yapıyor?. 

Bana kalırsa bütün bu askeri 
hareketleri, bayrak alaylan ve ti· 
yatro sahnelerini andıran atıp tut
malar sadece blöften ibarettir ve 
Duçe bir Habeşistan muharebesini 
aklından bile geçirmiyor. 

Müstemleke muharebeleri hem 
kötü, hem de çok tehlikeli bir i,tir. 
Senyör Musolini hunu lngiliz 
müstemlekat tarihinden çok güzel 
öğreneb 'lir. Hele Habeşistan gi
bi bir ülkede ucuzca elde edilebi . 
lecek bir muzafferiyete hiç de im· 
kan yoktur. 

ikinci bir Aduanın tekrar vuku. 
una büyüle ilithnatler vardır • 

18<.?6 martında Habeş askerleri 
halyan ordusunu Aduada tam ma
nasiyle pataklamıştı. 

ltalyanYarın Habeşistan istikla • 
Jine bir nihayet vermek ve burası· 
nı bir ftalyan müstemlekesi yap • 

mak için girişimş oldukları o sa -
186 numaralı mahpus lngilte- vaşta İngilizler de muvafakatini 

redeki Maidstone hapishanesinin vermişti .• 

Casus lnglllz zablll 
mücellld yamaklığı 

yapıyor 

en münzevi adamıdır. Bu mahpus F . t! . h b • h 
• A aşls er ıse o mu are enm a-

yabancı hır devlete aske .. ı esrarı . . . . . 
k · 1 

1933 
l d b j kıkatte hır galıbıyet olduğuna daır 

satma ıuçıy e . yı ın a ~ş durma 1an propaganda yapmakta 
seneye mahkUın edılen genç mu- ll d kt d H ~ • , masa ar uy urma a ır. atta o 
lazım Norman B. Stevart dır. h b · l d"' .. 1 • b·ı mu are entn yı onum erı ı e 

Hapse atıldığı gündenberi mah- tes'it edilmektedir. "Corriere 
pusların hiç birisiyle konuşmamış della Sera,, gazetesinin en büvük 
ve hapishanenin içtimai ve spor 1 puntolarla yazıdığı şu başlıklara 
faaliyetlerinden hiç birine iştirak bakın: 
etmemiştir. 

lngiliz hapishanelerinde. mah
pusları bedava beslemezlet, hapse 

"Adua Pag;no d'eroismo hali • 
ans,, Adua İtalyan kahramanlı

ğının bir timsalidir! .• 

tıkılanların her birisine İf gördü • Fakat Muso'lini ile generalleri -
rürler. Sabık zabite de hapisha. nin ahvale daha iyi vakıf olduk • 

ne matbaasında mücellit y2makh
ğı işi verilmi,ti. Vazifesi, ciltle
necek eski kitapların kapaklarına 

tutkal sürmekten ibarettir. Bu çok 
can sıkıcı ve yeknasak bir iştir. 

farını sanıyoruz. 

Tekirdağ, tiirlerini kanlı sul
tanlar için kılıç gibi kullanan bü
yük vatan tairi Namık Kemal 
merhumun yüzlerce ıene evvel 
daha birçok halk ve saz ıairleri ye. 
tiştinniştir ki bunları atıkane tiir
ler yazmakla vakit geçirmişlerdir. 
Bunlar arasında memleket hal
kınca bilinen Piri Çelebi, Cafer, 
Bezmi, Remzi, Hasan ağa, Derviı 
Ahmet ve Malkarada doğan 
.(Nev'i) tanınmıştır. 

Piri Çelebi: Asıl İsmi Mustafa 
olup (1150) senesinde ölmüştür. 
Bu beyit Piri Çelebinindir: 

''Kızıl elmaya değişmem zelc!mn Gündüz sabahtan akıama kadar İ· 

ltalyanın yeni bir Aduayı göze 
aldıracağını hiç de sanmıyorum •. 
Fakat her hangi bir pokercinin de 
size söyliyebileceği gibi blöf yap • 
mak oldukça tehlikelidir. Farz. 
delim H~beşliler bu blöfü gördü • 
ler.. F arzedelim ki Musolininin 

"Bilinmez nice gündür ey seba yarim 
ne illemde, 

Kiminle salınır ol l~Je ruhsarrm 
ne alemde?., 

Cafer Efendi: Tekirdağmda 
doğan ve yaşayan Cfer Efendi 
lehrimizdeki Rüstem Paşa cami· 
inde müezzinlikle iştigal etmiı ve 
(1149) senesinde son nefesi ver
miştir. Cfer Efendinin bir beyiti 
aşğıdadrr: 
• "Ne &ecem gecedir, ne güdüzüm 

gündüz benim Cafer, 
Yetürdüm giindüzüm billahi hayfa 

gönlüm eğlenmez • ., 

Bezmi Efendi: Aıd ismi Meh· 

sultanım, ı §İni gördükten sonra geceleri yat. 
Gerdanın Akdenize, lalini mülkü k · · h" · k"l k d' 

Y 
• ma ıçın ucresıne çe ı me te ır. 

emen e.,f 
"Yadı mir'atı ruhu kendi Jebinle Hapishanede biricik arkadaşı 

Remzi, sağır ve dilsiz bir mahpustu. Ara
Şimdi nöbet mi .verir tutu şeker larında el ve ayak işaretleriyle an· 

şikene.,, laşırlardl. Şimdi ise bu sağır ve 
Ha.san ağa: T ekirdağında yetişip · 

dilsiz mahpus hapishaneden çık • 
genç yaşta (1140) senesinde vefat mı!} eski zabit de arkadaşsız, tek 
eden Hasan ağanm bir beyiti: başına kalmııtır. 
"Sakın aldırma elinden gamı zinhar 

H~n, Hapishanede kendisini yegane 
Nice demir ki senin yan vefada- ziyaret edenler, hala sorgularına 

nndrr.,, 
Derviş Ahmet: Tekirdağ aha

lisinden olan Dervit Aıhınet 

(1157) senesinde vefat etmiştir. 

Muhtelif lisanlarda şiir söylediği 

rivaY.el edilmektedir. Bir beıitini 

naklediyorum: 
''Derviş bana cevretme de ol yarı 

cefakar, 
Bazı olmalı Hazreti lsa ana hi11ih ..• ,, 

A. Hamdi 

eee••••eı-t989"_ ............. - ... W .. Wl--a&-a-.. --.···· 
devam etmekte olan harbıye ha· 
kanlığı memurlarıdu. Aıle ziya· 
retleri pek nadirdir. 

Hapishaneye girdiğindenberi 

annesinin kendisini görmesine an 
cak iki defa müsaade ed;lmiştir .. 
Yazdığı mektuplara da ancak al· 
tı haftada cevap alabiliyor. ('ünkii 
bu yazılar ve gelen cevapl.ır hııtpis. 
hane idaresince kontrol eilildikten 
sonra sansör İçin hıt.rhiye bakan
lığına gönderilmektedir. 

M1'hkiim. ,ı~ ha iki yıl hapisha· . 
nede kalacaktrr. 

Yazan: W. N. Ewer 
dikte etmeğe uğraıtığı ağır tazıııi
nata yanaşmadılar •• 

Bu son haftaların bütün atıp 
tutmaları boşa mı gidecekdi? Her 
halde büyük bir devlet olan ltal • 
yarun, atıldığı meydandan geriye 
dönmesi her tarafta fena tesirler 
yapacaktı. 

Geryie dönmeyip te Uluslar Ku· 
rumuna aza olan bir millete çul· 
lansaydı ne olacaktı? Bu kurumuJI 
diğer üyeleri bermutat ses çıkar • 
mayıp seyirci mi kalacaktı? lşte 
zor bir mesele daha! 

Bunun içindir ki İtalyan Habe~ 
meselesi karşısında bütün Avrupa 
dıt bakanlıkları sinirlenmiş, bü • 
yük üzüntüler geçirmişti.. Hele 
Fransızlar ne kadar da çırpınmış • 
lardı?. 

Fransa "Alman tehlikesine,, 
kartı Duçeyi elde etmek için az mı 
uğraşmıştı?. lta!yan Afrikada ser
güzeşte atılmıı olsaydı, Avrupada· 
ki kıymetinden yarısını kaybede • 
cekti. İşte Fransızlar da bunc!aJJ 
telaşa düşmüşlerdi • 

Duçe bu telaşı yatıştırmak içiı:ı 

İtalyanın 7.000.000 ila 8.000.000 
silahlı asker çıkarabileceğini bü • 
tün dünyaya yüksek perdeden ·1ao 

etti. Kendi gazetesi olan (Popo
lo d'ltalia) da §unları yazıyor: 

ultalya hem ruban, hem de tek-
nik bakımından mükemmel bir su· 
rette hazırlanmıştır. O, ~vrupa • 

nm mukadderatını tayin eden vı 
edecek olan devlettir. ltalya 
kendi hukukunu kendi vazifelerini 

tir.,, 

Demek ki Musolini Megalomani 
buhranlarının en had devrelerin • 
den birini geçiriyor ki tam bu es • 
nada hiç de iyi yapmryor •• 

Musolini makalesinde "Garp 
milletleri, alçak hunak!ardır,, di· 
yor. Kendisine güvenen Fransız ve 
İngiliz devlet adamları için hoşt1 
gidecek söz doğrusu! .. 

ltalya "Medeniyetin bekçisi,, "' 
dir, diyor. Öyle ya bütün Afrikayı 
seferber etmekte olan Habeşrle • 
re karşı Duçeyi korumak için be .. 
yaz ırk mensupları elele verme • 
1i !. • 

Haheş;stan hukuku düvelin ta "' 
rif ettiği vechile "mütearrız bit 
mil~ettir,, • Silah almak için ui!ra • 
,rp duruyor. Habeşistan dünyaa1. 
bir tehlike teşkil ediyor; ıulhper • 
ver hal yayı tehdit ediyor! .. 

Bu sözler size deli saçması gibi 
gelecek amma bunlar ltalya hüku• 
mef nin ileriye sürmekte olduğıJ 
idd:alardrr. 

Bun~ann hepsinin fevkinde de 
tuhaf biri, olmuştur: Val. Val 
hadisesinde bulunmuş olan ltal -
yan kıt'atınm hepsine nişanlar da
ğıtılmıştır. "Askeri yararlık' arı,, 
için zabitlere "gümüş,, efradD 
"bronz,, madalyalar veri~miştir. 

Habeşistan ltalya mütalehatıJ11 

kabul edip de işi kısa kesmemi~ 
olsaydt FaA;st iAaresi çok çet:n ~e 
için-ten çıkılmaz bir vaziyete dii' 
şecekti •• 

N ewı C hronrcl 
~------------~~~~~~~ 

lı 
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-Fransızca 
•• 

lırsa neler okutmalıdır ? SOZLUK 
Garaonlarda ( çeviktik), (kur -

lllzbk), (güler yüz), (tatlı dil), 
<ı.ıüıteriye kartı a1-ta d~) 
•!bette iyidir! Gelıelelim, bunla -
"Ilı pek fazlaaı, miifteriyi bezdire
Celc kadar dört katlııı hiç de bota 
Iİ-ek feylerden delildir. Lo -
lcantalarda, gazinolarda bazı öy • 
le ıarıonlar var ki mütterinin kar
ltauıa kazık gibi dikiliyor; yedi • 
I~ İçtiği müddetçe onu tepeden 
tırnağa ııla bir ıöz kafesine alı -
)or, adeta zavallmın yedili lok • 
llıalan birer biter sayıyor t 

ıonuncu bot bardaja ıaraon tara
fmdan gene bira doldurulup ıeti • 1 
rildiiini görünce etrafına bakınıp 
bir bildik arıyanık ıanondan aor
m,.,tu: 

Dictionnaire Turc - Ottomane - Français 

- Bu kimden?. 
Gareon tatırarak: 

lsmail Hami Danişmend tarafından meydana getirilen bu lligat öz 
Türkçe kelimelerin şimdiye kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve 
aynı zamanda Fransızca karşılıklarını göstermektedir. 

- Kimseden defil, efendim, 
ıey .•• Yani zatiilinizden... 1 

Herkesin ve hatta eenebllerln lstHade edeceği bu SOZLtlK 
intişar etmlttlr. Flatı 100 kurutlur. 

Tam adamcaiız, hiddetle aya -
ia f,rlayıp da: ...... ............. uıı Kanaat ku··ıu··bhanes· M l =<<fJI' 

ffani bilirsiniz, züapiitanka ma-
"1ındaki o esatiri kut: 

-Gak! 
Dedikçe ona et, ve: 
-Gak! 
Dedikçe w yetiıtiren biır deli -

lranb vardır; garsonlar da tıpki o 
cleıikanlı ıiıbi müfteri: 

-Gak! 
Dedikçe he:nen yeyinti, ve: 
-Gok! •• 
Dedikçe hemen içinti yetiftir • 

.._lidir ki hem müfterinin, hem de 
'-taaının pzüne ıinin !.. Ancak, 

'-Gtteri daha aizmı açmadan, du
datını kıpırdatmadan onun önün • 

dtld bardaiı kapıp yeniden dol • 
~cak kadar gayrette ileri ıidil-
dbniydi, bu artık serviate aieata -
~ çrkar, bir çetit kapkaç nu -
llaaruı olur. Sonra dediiim gibi, 
b.zı ıaraonlar mütteri yeyip içer
~- aanki mahkeme kapılarında 
Qıevkuf bekliyen jandarmalar, gi
!İ İ~ı öyle göz hapıine alıyor -
ar ki adam 7ediiini 7İ7eceiini ta· 
hıyor. Kazara elinizdeki çatalı 
'-bağın kenarına biraz hızlıca bı 
l\kacak olsanız beriki hemen iki 
•lini masaya dayayarak sırıtık bir 
ti.eyle soruyor 

- Ne emrettiniz?. 
- Bir İey emrettiğim yok be a-
~ !.. 

- Affederainiz ! •• 
• • • • • • • 

Biraz aonra, . cebinizden bir 
~il çıkaracak ol1&111z, o gene 
~tavırla kibritini çakıp alevini 
~uza dayıyor. 

- Ne o?. 
.a_ - Cı*ara yakacakımız sandım 
~! . 

lfa1di gene bunlar ne iae! di • 
~etbn.. Fakat, müıteri, yerken, 
~bir ıaraonun masa k&J'fıı_. 
~ teçip adeta müfterinin lokma -
L:_'llıı 1aymuı kadar müfteriyi ıı • 
~ ne olahiliT?. 

- Ben iatemeden ne diye ıetir
din?. 

Diye haiırırken öteden bu itler
de çok piıkin olduiu anlatılan 
tezıi.htar: 

- Aman. bayım danbnaym! O 
da bizden, tezılhtan olıun l diye 
~i tatlı tarafmdan altmıtaltıya 

~il&llllftı .• 
Demek iatediiim fU ki, lokan • 

talarda, gazinolarda bazı ıaraop
lar inıaam pek ııkıyor. Delil böy
le lokantalarda, ıazinolarda miaa• 
fiTlikte bile öyledir. insan, yer -
ken, içerken, biraz fazla ıöz hap -
ıine alındı mıydı, onun yedili yi -

yeceği, içtiii içeceii hep bumun -
dan gelir. Sonra, delil ya~ para-
lııı, ikramm bedavuı bile pek çok 
otunıca inaam bıktırır. (Hatır ıizin 
ise, mide benim) fıkraıı methm • 
dur. Amma, ıiz ıelin de, bunu 
bazı praonlara anlatın l Hele iç -
kili masalara meze diye ocakta, 
tezgahta, kilerde ne Yara& t&fırlar 
ha, tqırlar ve mütterinin bvdaiı, 
kadehi bop.bmya ıöraün, hemen 
kat1a göz arasında tekrar doldu -
rurlar. Ya bunların bir kısmı da 
vardır ki herif orada içeceii ka • 
dar içmit, adamakıllı smnlafDllt, 
adeta küfelik olmuıtur. Fakat, be
rikilerin umurunda mı, onlar bili, 
herif ceğize ver yansın ederler ra -
kıyı, konyağı, ıarabı, birayı! Ne 

olacak, daha olmazsa it aon rad -
deye · geldi miydi, iki kolundan 
tutup dayanırlar kapıdan dıtarıya 
adamı!. 

Amma biraz ileride babalık, 
sağa, aola yalpalarken çamura ba
tacak, çukura batacak, katede ıı -
zıp klacakmıt··· Kimin umurunda? 
Dükkinm içinde bqlanna kok -
muın da dqarıda ne olursa olswı ! 

••• 
lıte garson mektebi açılacaiı 

söylenilen fU ııralarda bu saydı - , 
ğım cihetler de ıöz önüne getiri -
lir ve bir daha bu gibi hatalarda 
bulunan ganonların cemiyet ta • 
rafından falakaya yatmlacakları 
tenbah edilirse az fena olmaz! • 

GEZGiN HABERd-Oatelik biraz daiıa aözüne gi -
~lim, müfteriden bet kurut da
) fazla bahtit kurtaracaimı l di-! ,_,,ılan bu sıkıcı hareketler yü- Mlltehassıs MUhen-
~en ·~ alqam lokanlanm iş anyor 
~ı.-~:e ne oldu, hlir misiniz?. Ne Avrupadan mezun diplomalı 

-=· z 

RADYO ll 
BugUn 

ISTANBUL: 
17,30: İııkılip denJeri 'Oniveni· 

teden nakil .. C. H. F. genel yazganı 
Recep Peker. 18,30: Jimnutik. Ba· 
yan Asade. 19,30: Muhtelif orkes • 
tra ve ıes mulikui parçalan: Plik 
19,30 Haberler. 19,40: Gavin kar · 
deıler - Mandolinat refakatiyle. 
20: Sallık ve aoyaal yardım bakan· 
lığı namma konleram. (Profesör 
doktor İham Hilıni) - Çocuklarda 
gıda hıfzmıhhasL 20,30: Stiidyo ıi· 
gan orkestruı. 21 : Goncagillyan ( te
nor) piyano orkeatruL 22: Son ha· 
herler. 21,30: Stüdyo ıigan orkel • 
trasL 22: Bayan B. Rasim radyo ve 
caz ve tango orkestruL 

175 Khs. MOSKOVA 1724 m. 

17,30: Sözler. 18,30: Kızılordu· 
ya ıözlil ve musikili yaymı. 19,30: 
Kolkoılara musiki sözlO yayını. 22: 
Almanca yayım. 23,05: ransızça ya
ymı. 24,05: İapanyolca yayım. 
832 Khz. Moskova, ( Stalin) 361 m. 

18: Karqdi yayım. 22,45: Dans. 
823 Khs. B'OKREŞ, 364 m. 

13 - 15 Gündüz plak y~t. 
18: DiDiki Oi'lwtrUL 19: Haberi ... 
19,15: Orkestranın ıtlrtlmll. 20: 
Konferans. 20,20 Plik. 20,45: Kon· 
f eram. 21: Bachm 250 inci doğum 
yılı münasebetiyle eserlerinden 
konser. 23,15: Haberler. 23,40: 
Mircea lokantamdan konser nakli. 

545 Klus. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,35: Macar ıarblan. 21,40: 

Tiyatro. 22,40: Haberler. 23: Yaylı 
sazlar komeri. 23,10 Cu orkeatruL 

{fPA f'1A~K.A 
Hüsl.luwalı 

HUBUBATUfflA/11 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

I.~ adamcaiızm biri, maaa • mühendiı ve diplomalı ıu müte-
~ çeTJ'elinden hiç aJnlmayan lıauıaı olarak tehrimize ıelmiı latanbul Altmcı icra memurlu-

hraona bir yirmi betlik uzatb.. ve A vrupada bilfiil çalqmıı bir iundan: 
....._ Oilwn, al fU parayı da.. Türk genci tirketlerde bilcümle Bir borçtan dolayı haczedile-
~n hemen ceYap verdi: müeaaeaelerde iıtihdam olmak rek paraya çevrilmeıine karar ve-
~. Bir yenice mi, yoksa Yalova arzunmdadır. Taliplerin poata rilen aanclalye, masa, ayna, came

kutu111 50 numaraya tahriren kln yeaairenin 25 - 3 - 935 Pa· 

°'\~Hayır! Ne Yenice, ne Yalo - müracaatları. zarteai ıünü 1a&t 10 dan 11 e b· 
"b· 41 o yirmi bef1iii peıin, at dar Kadıkay 't'&pur iakeleai cad· 
~ de_, baımuzdan binız açıl, deainde Cümburiyet putaneıi ö-
ll._•a alalım, etrafı görelim !. · nünde açık arttırma ıuretiyle pa• 

~ daha antika11 kııt orta - Urolo§ = Operatör • raya çevrilecektir. l.teklilerin 

'-... hqka bir lokanta da olmut - Doktor Kemal Ozsan 1 muktr ıiin .,. ... tte mahallinde 
.. K k .. ·r 1 dd 1 N ... ., hazır bulunmaları ilia olu-
qıır. · ara ov opçu :ır ca es o. - i 

L_ -tı •• da adı lizım olmıyan biri, ~ımuma Telefoa cım www= • nur. (9536). 
~Ilı iatemediii halddlönündekl 

-~~~~~~~~~~---~~~~~~- - ---
~ N~-A 
~~ 

~.......-~(f) 
KASE 

NEDKALMiNA 

·-~ YüCEL ·- · Ayhk gen~llk mecmuasının 2 ncl ••Y••• 
48 aahlfe olarak 24 mart pazar UnU Çl"IYOR. 

I 

l ıstanbul Belediyesi 11An1arı 

Kome"atuvar yatı lamu için yapbnlacak 80 çift iakarpin tem
diden açık ekailtmeye konulmuttur. Bir çift iıkarpinin tahmin fiab 4 
liradır. Muvakkat teminatı 24 liradır. Eksiltmeye girmek iıtiyenle• 
2490 llUIDU&b arttırma eksiltme kanununda yazılı vesika ve temina
tiyle ihale ıtinfl olan 21 - 3 - 935 perıembe ıünü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (1408) 

Betikl&ftA Tramvay caddesinde Büyük Türk Denizcisi Barbaroa 
Hayreddinin türbeli etrafında fü zuli olarak gömülmüt olanlara ait 
mezarlar kaldınlacaktır. Barbaros la veya ünlü Türk denizcilifiyle a· 
likuı olmıyan mezarların sahipleri tarafından bir ay zarfmda kalclı
nlmak üzere Mezarlıklar miidürlU ğüne müracaatlan. (1130) 

Devlet Demirvoııır1 u~ limanıır1 isletlı uııı i~ırai illnlırı 
Tenıilltla ridit • d6allı yolcu tarifesi aynı ıartlarla 30 - Ha· 

ziran • 1935 ıonuna kadar uıahlmıtt r. (1382) 

latanbul Aıliye Beıinci Hukuk 
mahkeQleıinden: 

Tqçı Nikolak"nin latanbulda 
Lingada Katip Kasım mahalle-

Beykoz icra Memurlufuntlan: 
Bir borç için haçzedilmit olan 

bir çift öküz ile ya\'1'1llu bir inek 4 
Niaan 935 per,embe günü aaat 1 l 
de Beykozda Yabköy pazarmda 

ıinde Karakol sokağında 19No: lu açık arttırma ıuretiyle pQ-aya çev
dükkinda oturan mimar lrakli rileceğinden almak iatiyenlerin 
hakkında ikame eylediği davanın ı' ıatıt yerinde bulunmaları ilin o
ilinen tebligat icrasına raimen lunur. ( 470) 
12 - 3 - 935 tarihli celsei mu· _____ ....__ _____ _ 

hakemede iıbab vücut etmediğin· iş arıyor 
den nati hakkında gıyap kararı Otuz bet yqında;ım, üç ay ev· 
verilmit Ye emri muhakemenin vel çocuğum öldü, onun tefkatini 
30 - 4 - 935 tarihine müaadif 1 vermek ve bakacaiım ço • 
Sair tünü aaat 14 de tayin kılın- cuğu kendi evladımdan iyi bak· 
IDılf oldufundan yevm ve vakti mak için bir aile yanında çocuk 
mezkOrda mahkemede hazır bu· dadılığı istiyorum. Talip olanla -
lunmaaı luzumu beyan ve aksi rın Galatada Rıhbm caddeainde 
halde H. U. M. K. nun 401 nci eski Bandırma otelinde üçüncü 
maddeıi mucibince hakkında gı· katta Emsale müracaatları. 
yaben muhakeme icra olunacağı (4128) 
teblii makamına kaim olmak ü· ------------
zere ilin olunur. (4123) 

ZAYi 

Patabahçeai 39 uncu ilk oku
lundan aldıiım 117 numaralı fa· 
hadetnamemi kaybettim. Y eniai -
Dİ çıkarac:aiımdan eskfıinin hük • 
mü yoktur. (4129) 

Jale Munar 

Yeni n-.rlyat 

Buda bir blkAyedlr 
Y •tar Nabi'nin ıon eseri olan 

''BU DA BiR HIKA Yl.~'R,, ki
tap halinde çıkmıfbr. Bir büyük 
.,.. yedi küçük hiklyeda miireJ&. 
keptir. Fiatı 40 kunıttur. Mual
lim Ahmet Halit kitaphaneainde 
1ablmaktadır. 
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Güvercinlerin uçtukları zaman aldıkları çok 
artistik tekilleri tesbit eden bir fotoğraf • 

Şikagoda fırtına ların şi ddetli olma. 
ıı caddelerde yürümeyi güçleştirm iıtir • 
Bu yüzden yürüyenlerin tutunabilmele
rini temin için caddelere ipler gerilmiı 
Ye ancak tutunarak yürümek kabil ola
bilnıi~tir. 

Uçan adam o 
Amerikadan gelen haberlere göre, 

ane~hur tayyareci ve paraşötçü Mis
ler Klem Son Floridanm Datyon p 1ajla
rında bir kuş gibi uçmuştur. Bura da el
bisesini giyerken görüyorsunuz. Yü kaek
lerde tayyareden atlamıı, havada uzun 
müddet tabii bir uçuşun hareketlerini 
yapmıt ve nihayet bir paraıütle yere 
inmiştir. 

Boo - Boo Do~urdu O 
Londra hayvanat bahçesinde 800 • 

Boo adlı dişi ıempanze bir yavru doğur

muş ve İngiltere kralının 25 inci yıl dönü· 
mü şerefine JubilC1. adı takılmıthr. Yav. 
ru şimdi üç haftalıktır ve bu cinı may. 
aıunların bir hayvan bahçesınde ilk defa 
doğurması Londrada büyük bir alaka u. 
yandırmıttır. Jubileı. ıözü yıldönümil 

demektir. 

lngilizlerin yeni yaptıktan ve dünyanın en 
büyük gemilerinden biri olacak "Kuvin Meri,, 
Transatlantiğinin iç kısmı ve diğer kısımları da 

yapılmağa başlandı. 

fnglllzferln deniz manevrası 
İngilizlerin Bahrisefit filosu Martın 7 nci gününden 15 inci gf 

li""üne kadar süren bir deniz .manev raıı yaptı. Bundan maksat d~ 
ticaret yolculuğunu müdafaa idi. Bir zırhlı ile muhripler ve bit dJ 
tayyaresi Cebelitarık önünde görülüyor. alı 

1906 danberi ilk defa olarak bütün ticaret gemi kumpanyal-" ha 
da bu manevraya i§tirak etmiıler dir. td 

Almanyanın birdenbire silahlanman üzerine lngilter~, Fraf"' 

lan yü.ı çevirmif, Almanyaya dön mÜf görünüyor. Halbuki, bu,.J 
1ek a.ı evvel, bu reıimde gördüğü nü.ı iki Frannz. siyasa adamı 

'raya gitmiı, lngiltere ile levkala de anlCJ§tıklarına kail olmuıl~ 
'Jzun boylu zat, Fransa Batbakanı Flanclen, kısa boylum u• 

Bakanı Uval' dir. 

da 
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