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Japonya, Panama kan~lı civaı~ında 
_fipheli hareketlere başladı 

"SA B iVET 
beniz nümayişi · 

ihtimalleri 
yeniden 

"görüşülüyor 
" •şıngton, 19 (A.A.) - Cumhuri • 
ıct . 
~~~ tn:~'uslardan Thomas, askeri ve 
llor 1 ıtıaltamata .. crmiı olduğu bir ra
~~a Japonyanın Panama kanalı mın
lttt ~ıntla.ki şüphel: harekatına karşı 

bırler alınmasın. talep etmektedir. 
~Su rapor, Japon memurlarının ka • 
~l hakl·ında asketi in§aatı gösteren et
), lı tetkikat yapmakta oldukları ve 
~'Pon Jalıkçı gemilerinin büyük Okya· 
ilı •~a Panama na=ıiileri boyunca Japon 

DEVAM E DiVOR\ 

tıyat zab:tlerinfo kumandası altında Şanghayda Fransız imtiyaz mıntak~ıının tel 3rgü1erlc çe,·rili hududuna 
'- CiF" Devmnr l!! incide koıarak bir lokma yiy~cek dilenen ?avnlh Çinliler .•. 

........____ _____________ ~~--------~~~~------~~~---~----~----~~--
930 danberi tecil edilen 

i lk 'tedırnsat muaııımıerının 

Mesken bedelleri 
önümüzdeki sene 

verilecek 
~a.~tıkara, 19 (Hususf} - Kültür 
lle "O.nJığr, ilk tedrisat m ualllmlerl 
~a0 ertımcsl Jcararlaştırılan, fakat 
~~nberl tcrfl edilen mesken 

bedellerinin !l38 yılından itibaren 
tediye cdllmeshıl tekrar kararlaş 
tırmıştır • 

_. Devamı l 2 incide 

leı o.:!I g ıYı ırD mu fhla lkka k okuman ız 
Daı~om geDeın bir yaz o 

Günahkar Papaslar 
b· 1 - Mensupları ç1rılçıp l ak gezen 

ır tar ikat. 
2 - Doğuran baş rah ibe! 
3 - Papas manastırile rahibeler 

~anastı rı arasındaki gizli bir- yeraltı 
YOi u. 
4-

~ 1 t"lda 
D~s. 

Beklediği ölünün 
rahibeye taarruz 

yanı ba
eden pa-

tıalı lıt.e bugünkii tefrikanın bit kaç paragrafı ... Din kisvesi altında ve gü
Çtkartmak behane.sile türlü rezalet !er yapan papaslarm maceraları-

Q Q nah kar PaP1

iS"lar 
Tefrikamı::ı 6 ıncı sayfada mutlak takib cdiuiz ..• 

34 üncü topçu 
Alayımıza san

cak verildi 
Burdur, 19 (A. A.) - Bugün 34 ün

cü to~u alyma ordu müfettişi orge
neral lzzeddin Çnlı§lar tarafmdnn re
isiclimhur namına sancak verilmiştir. 
Törene kadın erkek hemen biltün Bur
dur halkı iştirak etmi~ir. Generalin 
veciz söileri, alay komut~nımn hita
besi heyecan ve alaka uy:ı..ndınnııJ, bu 
kıymetli hitabeler bayrak sevgisini ve 
kutsiyetini kuvvetli bir duygu ve şu
ur halinde dinliyenle:-c telkin etmiş -
tir. 

Bu akşam komutanlar ııerefinc hal
kevi salonunda bir ;ıölen verildi. Orta 1 

okulun tasarruf haftası münasebetile 
hazırladıkları müsameryi generaller 
şereflendinnişlerdir. 

Filist inde 
Karakolu bastılar 
bir polis 61dUr01dtı 
Kudiis, 19 (A. A.) - Otuz kişiden 

mürekkep bir çete, Tnyba kasabası 
polis merkezine girerek, bir tenkil se
ferine i3tirak etmiş olan bir polis me
munm u istemişlerdir. Çete efradı, bu 
memuru hemen tepeliyerek öldürmüş-
lerdir. ' 

Çete, bundan sonra bütün polis me
murlarını silahlarından tecrid etmiş 
ve kendilerini tedhiş hareketine ilti
hak etmedikleri takdirde ölümle teh
did eylemişlerdir. 

Şeriada, petrol borusunda yangın 
çıkanlmış, Kudüs ile Hebron arasın
daki tclc:-fon hatları kesilmiştir. 

Yeni anketimiz 

ı:İkir ve güzel sanat Devlet Ş~~~t.;~p~• ~:i:~::tt~ 
Yardımına muhtaç mıdır ? ı bu l undu 

1·e teni hiiT-."Unıotfo programımla, fikir ve güzel sanat muhitlcrimizi yem 3 ay on g Ün 
~c bir enerji il.c harekete geçirmek içiıı Cclcil Bayar, devlet yardımı 
~ebcb·tnı~tir. Acaba fikir ve giizel sanat alemimizdeki durgunlıtğım asıl ceza daha ald ı 
&Q /i~· devlet yardımrnm eksikliği midirt Eğer devlet yardım edecek olur- Dün Cerrahpaşadn Haseki c•nddc 
clı,.1 ır tıc gii.zcl sanat bizde deral:.ap bugün/.:il sathııı üstüne çıkacal• mı· 6ındo kahve<"i Ahmet serhoşken re 

l.>cıı lı:abct vüzUndcn karşısındaki kahve 
'4l~·lctin yardımı güzel sanat ve fikir il.zerinde bir devlet koııtrorii ku- <'i Ilaydnrla kavga etmiş ve kendisi 
l' 1• 8Urctindc tefsir edilebilir mit ne hakarette bulnmuştur. Dün birin 

&q'ltt:ıtt:Jıı anketimiz, sayın 'başveldlin bıt t>aadiııi taııııınıı~ fikir ve gü::;cl d ceza mnhlrnmcslnde dinlenen şa 
~itici b<ıdam7arımızm nasıl anladığım. gösterecek ve hükiimctiıı programın- bitlerle .ı\hmcdin sucu ı:rbit görül 
n' ıt esas b 7 'tl · · b" t tk'l .. t · milş, on gtin hapis ve 38 lira. para 

\o.~;;~ 7 ;,~ ::;~,.~: :::;·S~:.ı: .. ~ ::~::::_::::!;:: :.:: 1 ce7:~::t~~ı~1~~: 0~!:~ş~~:~ada şa 
·• ~·0pr • hlt bulunan bazı kimselere de yeni 0-<ııcı /" . ak'ın, Lcopold Lcui'nin ve Ah met llam<liııin bu mcıı.::u ctı-afm-" · den hakarette bulunduğundan tek 

•kırlcrini 0T.·uyaoo.k.sı11ı::. rn r mu hakeme edilmiş Ye üç ay on 
- gün hapsine karar verilmiştir. ~ ı • 

Hatay meseaesn mlYızakereDern 

Suriye Başvekili 
dün sabah geldi 

"Bu defaki görüşmelerde iyi 
netice alacağımızı umuyorum,, 

diyor 
Ankaradaki müzakere ler bitti 

Ankara, 19 (Hususi) - Erkanıhnr
biyemizlo temasta buluıınınk üzere 
buraya gclmi~ olan Suriyedeki Fran
sız kıt'aları kumandanının riyasetin -
deki heyetle yapılan müzakereler so
na ermiştir. Heyet, yarın ak§am To
ros okspresiyle Suriycye dönecektir. 

Memleketimire gelmiş bulunnn Su
riye ba§vckili Cemil Mardanı d~ Sah 
günÜ' Ankarada bulun:ı.caktır. 
Suriye Başvekili şehrimizde 
Suriye Baıvekili Cemil Mardam, dün 

sabahki ekspresle yanında reff.kası ve 
hususi kalem müdürü olduğu halde Pa
risten İstanbula gelmiştir. 

Başvekili, istaı;yonda vali ve belediye 
reisi Muhiddin tlı:tündağ, polis müdürü 
SaL1h Kılıç karşıl:ımı~ bir askeri müfre· 
ze ile polis kıt'ası tarafından selamlan _ 
mıştır. İstikbalcilcr arasında Fransız 
konsolosanesi erkaniyle, istanbuldaki 
Suriyel.1Jer de vardı. 

Suriye Başvekili, refakatinde va]i ve 

_... Devamı 12 incide 

Parjıte yent meydana ~.ıkarı lan depolardan birinde bulunan 
silahlardan bir kısmı. 

Fransadaki isyan 
teşkilat.nın si lah ları 

Yeniden yüzlerce bomba, mit· 
ralyöz ve tüfek meydana çık\ı 

_.- Yazısı 12 incide 

Bir ekmeğin içinden fare çıktı - Gareteler -

' 
1917 1937, 



1; 

Vış Siq,asa 

• a 
' ve a c ·ı 

• • 
~I 

Avrupa sulhu için esk.:si kadar 
tehlikeli olmaktan çıktığı için mi? 
'Y oha başka uful:larda daha büyük teh
like: er belirdiğinden mi? Her neden. 
se; ispanya meselesi ,bir müddettenbe
r.= ikinci plana atılmıştı. Zaman, zaman, 
Londrada karışmazlık komisyonunun 
toplandığını baz:ın da Franko'nun tek. 
rar taarruza hazırlandığını işitiyorduk. 
Fakat o kadar. Ş:mdi me$t'le gene tazc
knmek istidadını gösteriyor. 

ğa teşebbüs etmekle İspanya nıeselesi. 
ni gene ön plan:. atmış oluyor. Fakat 
hayli tehlikeli olar. bu te ebbüste ne 
dereceye kadar ileri gideceği Alman
ya ve bilhassa İtalyadan göreceğ.' teş
vike bağlrdır. Bu da İngiltere ile Al. 
manya, İtalya ve Fransa arasında umu
mi b:r anlaşma için girişilen müzakere· 
lerin gidi .. ,:ne bağlı bir me:;eledir. 

Binaenaleyh İspanya meselesinin ha. 
kik.:ıtte Jngiltere. haJya, Fransa ve Al
manya arasında bir mücadeleden iba
ret olduğu bir defa daha tebarüz etmiş 
oluvor. 

Hatırlardadır ki askeri harekat şu 
safhadadır: Franko, Bilbao 'nun, 
Gijon'un işgalinden sonra ~.:malde har. 
bi nihayetlendir:niştir. Bundan sonra 
şimaldeki kıtalarmı Madrid cephesine 
nakletmiş ve bu sephede taarruza ges;
meğe hazırlanmaya başlamıştır. 

Madrid şehr.~ üzc:rine sık sık tayyare 
bombardımanları yapılmakla beraber 

' kış ~ımezden evvel yapılacağı bildirL 
len bu taarruz henüz başlamamıştır. 
Bunun için iki sebep ,=Jeriye sürülüyor: 

l - Araya raıruızanm girmesi. Ma
hidur ki Frankonun bir çok kıtaları 
nı Faslı m~slüm.:ınlar teşkil ediyor. Ra. 

mazan :ıyı içinde bu kıtaların harp yap-

mak istemedikleri ve bu yüzden Franko 
nun da bayram ertesini beklediği bil. 
dirilmişti. Fakat bayram geçeli iki haf
ta olduğu halde hala taarruz başlama
mıştır. 

2 - 1k.:Oci bir sebep te portakal mah. 
ı:ulü imiş. İspanyaıun büyük bir por
takal ihracatçısı olduğu biliniyor. Fran
ko portakal mahsulünü satıp elde ede. 
ceği para ile ha?"p malzemesi satın ala
cak ve taarruza başlayacakmış. 

Her iki sebep te pek makul görünme
mekle beraber, her hatde şunu isbat c. 
diyor: 

Frank-:> gere!: askerce ve gerek para
ca sıkıntı .=çindeJir. V~ Almanya ile 

İtalyanın yardımlanna eskisi kadar 
dayanamıyor. 

Meselenin siy elsi safhasına gelince; 
bu da aylardanberi olduğu yerde sC!yıp 
durmaktadır. Malumdur ki Londra ka. 
rışmazlık komisyonu, prensip itibariyle 
Ispanyadak.: yabancı askerlerin geri 

sağrılmaJanna V'! bu askerlerin geri 
çekilmeleri başl:ır başlamaz da Fran -
ko hükumetinin muhariplik haklarının 
tanınmasına karar vermiştir Bu karar 
her iki tarafa da tebliğ edilrri~ ve her 
iki tarafta cevaplarını bildinn:şlerdir. 

Cevaplar, bir sok ihtirazi kayıtları 
ileri sürmekle beraber, her halde asker
lerin geri çekilmeleri prensip~i müna.. 
kaşa etmemektedir. Yani hem Madrid 

hüklımti, hem de Franko yabancı asker
leri geri } ollamağa razıdırlar. Şimd.= ya
pıll!cak iş, her iki tarafa da birer enter. 
nasyonal komisyon gönderip yabancı 

askerlerin miktarını tesbit etmektir. 
Londra karışmazlık kom.:.syonu bu ko
misyonların teşkili ile meşgudür. Ko
misyo:ılarrn teşl:ili, f_spanyaya gitme _ 

leıi, yabancı askerleri saymaları ve 
geri gelmeleri aylarca sürecek bir mu
ameledir. Bundan sonra !da belki ay. 
larca müddet Londrada asl:erlerin nasıl 
geri çekileceği etrafında müzakereler 
yapılacak. 

Diğer taraftan Franko şimdiden mu 
hariplik h&kları tanınmış gih". hareket 
ederek hükfımets;ilere tabi olan İspan
ya sahillerini abluka altına almıştır. 
MatUmdur ki abluka lian etmek, meşru 
olan veya muha~iplik haltlarını elde et
miş bulunan bir hükumet:.n salahiyeti.. 
dir. 

Bu yü~den Frnnkonun İngiltere ile 
arası açıldı. İngiltere hiikumeti abluka
yı hükümsüz adclecieceğini Frankoya 
Lil l":-miştir. Belk! İng.:tiz donanmasın

dan çekindiği için Franko İngiltere ti. 
caret gemilerine dokunmıyacaktır. Fa
kat gözüne kestfreceği diğer devletle -
rin ticaret gemilerini Ispanyaya git. 
mekten ır.enedecek olursa, o zaman 
vaziyet ne olacak? Nyon konfera~sını~ 
kararlan bu gibi meselelere şamıl mı

dir, değil midir? Her halde Franko, 
muhariplik hakları tanınmazdan evvel 
İspanya sahillerini ~bluka altına alma-

(Ulus) tan 
\. Şükrü E!'t~ER 

···--··········································-··········· ............................................................ .. .. .. .. 
i~ Dogvru ~~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~~ Deg~ il mi? ~~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
H Otobiis.cre b!nmcden evvel :: .. .. .. .. 
ii Ahpaplarınızla g .. .. 
ii helallaşıoız ! H .. .. 
H Hilnkii gn:1.clelcı·<lc Mı hn rn<fö.l ~~ ·: " .. h oknmu~ oln<.·nksınız: :: 
ii Diin gece saat 20 de Altıncı da-g 
:: lrc ile Şişhane yokuşu arasındaki:: 
U virajda bir otobils ve tramvay çar- H 
:: l\JŞması o!muştur. • :: 
i: Kazaya, 3414 numaralı Fatih -ia 
Si Şişli otolıilsU sebebiyet vermiştir. :: 
g Bu otohils. içi yolm He <lolu ohlu- g 
:: ğ'u halele, Şişhane yokuşu döneme:: 
H cini, yukarı doğru bütün sui'ntil<' H 
ii cliin<'rkcn, ilerideki l50numaralı ~~ 
i: Mn<'~rn. - Emlnönil tramrnyınm i>- :: 
g JlÜl;f]Cn c]o]nşmnk istemiş YC im ai 
:: yüzden otoblisiln arka kısmr, trnm H 
ii vaya şiddetle çarparak tramvayın ii 
H l>n camlarını kırmıştır. Suçlu şo.- H .. .,,_ .. 
:: fiir hakkında takibata uaştanmıR- :: :: .. :: tır. :: 
H 'Ş<-1ıfrclc:..1ol0lilis scferlcıi c;oğn1r- fi 
ii füuıhcri, ~CÇ<'nlcrdc J{nrtnlu~ Cİ • :: 
:: ,·arınıln olnn knzndnn onrn, im H 
:i knz:ı. otobli ~oförlcrinc, otobüs ı;;a- ii 
H hipl<'ı1nc \"C • l>clcc1iycyc ikinci ilı- H 
:: tnrdıı•: :: 
:: - ])Jklmt cclhı, hulıınr bir şey H 
g <l<'/!;il ! lln glcllşlc <lnhn fc_>cİIC'l'İ o-~~ 
:: Jncıık.. :: 
H Uazı otohüslel'iıı ı;;chir içhulc ne;: 
H r.ıl,.,.ıncn hil' t-0üı·ntıc' -.ürühliiğU ,c:E 
g İ>:ı;ı soföl'lcı·ln ne tc(Jbir~i:.r.c<• hnr·c H 
H ket <'•ttil:.lcrhıi herkes hiliyol'. Çnr g ii ~ılrnpıcln. solclnıı sürntlc gİılcn hlı· H 
:: ~tohUsnn hlr frnrnHtrlıı knrı-ıla- ~i 
.. :i Rıncn ~a~.kmlıkln lrnl~lırnna ,.;ktı- :: ' .. ~ =· g ğmı, knlclrrımdn kim ·c olınttdıj:,"1 :i 
H için müthiş bir knznnın Hnünc gc- :: 
g l'lldl~lrıl, PC'raımlns iiniindc hll' ~i 
:: lınslm otobüsilıı g<'ııc "OJ<l:m ~icli p :: 
!! hlr trnm\":lJ'ı ~cçmc·f~e c•alışırkcıı ii 
:: föıUnc knr~rılnn gel<>n hlı• trnıın ny H 
g <'ıkıncn c:nı·ın';'ınnktnn ~üç lınJI<' fi 
:: kıırt ulılıı;; ımıı hiz hizznt ;:fr.r.lcrl- g 
:: miztc gfü·ıliik. :: 
g Otohüs şofiiı-Jerirıclcn yolun so- H .. ] .. :: ıı111lnn glıllp 1rnın\'nvlnrı "'C"mck :: .. . ,.., " ı· 
:: nı<'mkmıJn olnnlnn hu hnylnl'm- •i 
H clnn ,·nzgcçinnck htnnhul hcm~c- Iİ 
$i rilcıfoin ha~ati hnkırnnulım ~1- I: 
:: zemcllr. nuıılıtra bclc<li~·c nnlnt- Ü 
ii mntuhı· ki lmllanılıklnrı bir oto- ;c 
H hiistiir ve içinde on h<'s yirmi kisi :i 
:: rnrdır; siirtllikl<'ıi mnkinc :J'nı·ı~ :: .. . , :· 
:: otonıol>IH clcğildlr \"C k('nclllcrl hir :: 
H ynı·ış snlın<l'lncln <1<'6'11 <lnrncık h- H 
:: tnnlml oknklnı'Iııdn hulıınmaktn-n .. .. 
i! clıı-lnr. :: 
H Tr:ı.nnn ·Jnı•ı Rolılnn g~çt'n oto- ii 
1

~· ~.~~~:i~ir;;E::;s~~:~:~~ii.~~'., ıı 
: Tiu, ~lirntlc )'Rpılmndıjtı 1nkrlircfo i! 
1 tstnnhnllulnrnı otohiis<' llinınN1"n g 

l·ı ?"'·el nhhnMnrllc lıclfılln';'ınnları :: 
~<'np cdecclctir. :! . .. 

r:: ... r. .. m-•• :::ı:ı:ın.:ı:::::::::.::r:::::::::::::i 

• • 
• J z ' Öğretmenıerlmize 
kad ı rşinas olalım 

karşı 

O.:•c~ -c ie.r, en {az"n nehS feraga:i.e Çuhşan 
,z 17.- p! ... rı ı ır.uıdt erine c.öl' neııe.ı 

göçüp giden insanıardrr 

Va;;gaılfi1: /Jr. Rasim Adasal 
Lİ\l' lıocal:ırıınd:ın dcğL•rli romancı· 

mız fü. :ıt !\uriyc -
.~ Y. ATTA Arasıra ve his; umulmı 

yan anlarda hemen hepimizin 
bcış.ndan garip v~ hayrete düşürücü ba. 
zı h5dis:ler ve te::ndüfler geçer. Tab3-
b::t, riyaziye .. gıbi en müsbet .:ıimlerle 
meşgul olanlarımız bite bunlara esra
rengiz oir kudr:t ~tfetmekten ve meş. 
bur "Şerlok Holmes,, müellifi Konan 
Dovil itit:aıdiyle telepatik ,:.zahlar ver
mekten geri kalmaz. 

Daha dün bu neviden bir vak'a be
nim de~aşımdan gc:çmiş ve hatta bu. 
günkü yazıma mı, m kaynağı teşkil et
miştir. Zaman zaman ta .:Jk mektep sı
ralarındanberi marazi denecek derece. 
de bir sadakatle muhafaza ettiğim eski 
kitapları ve hatıra:an karıştırmak çok 
zevk verici biri .=tıyadımdır. Dün sabah 
gene bu itiyadımın sevkiyle kitaplarımı 
altüst ~derken lise sınıflarında yani a
şağı yukarı yirmi sene önce bugün bü
yük bir kazanın m~ddchımumisi ·bulu. 
nan bir dostum ile birlikte bir tek nüs
ha olarak çıkardıfımız bir talebe mec
muasına nazarlarım takıldı. "Yadigar" 
ismini taşıyan b.ı c: yazısı mecmuamr. 
zın başmuharrirliğ.:Oi ben yapıyordum. 
Elimdeki nüshanır. ilk üç sayfasını 

dolduran yazı "lnsafsız bir hoca!" 
başlığını taşıyordu. 

Sınıfımın en iyı talebesi olduğum 

halde bir çok ark<'daşlanma olduğu gi
bi bann ela umumi ,:mtihanda çok kırık 
lıir not vermekle derece mi dü_şüren 
Lıiçhocamı tenkit <.ciyor ve ac\ bir lisan. 
la ka;ikatürize dıyordum. 

Vak .. ayı ougün aynen hatırlıyorum .. 
Yaz mevsim.:nin çok yakıcı bir öğle 

üstii, imtihan kapısı önünde toplanmış 
ve bağırıp .duruyorduk; talebenin ve 
hocaların çoğu o:-uçlu idi. Tam o sıra
da yara:naz bir talebenin yan açık 'du. 
ran kapı bnünde beni şiddetle arkam
dan itince kend.:mi hocalarla mümeyyiz. 
lerin bulundukl.:ırr odanın içinde bul
mu~, fena halde ararlanmış ve bir kaç 
dakika sonra da beni terleten bir imti. 
handa dört numara almıştım. 

Beni ölçüsüz lit heyecanla galeyana 
getirerek bana bu şiddetli yazıyı yaz
dıran, kırık imtihar notunun çocuk 
ruhumda uyandırdığı kanaat olmuştu. 
Ertesi gün inzibat meclisinin karar.:yle 
bir cezaya çarpılınaciığıma göre, bu ha. 
reketimin çocukluğuma, hüsnüniyeti
me bağışlanarak iy. kalbli hocalarım ta. 
rafından affedildiğimi bugün daha :yi 
görüyorum. 

Hissiyatımıza kapılarak "insanfsız,, 
deı::liğiır.'z hoca .ı ıni sene Anadolunun 
bir kasabasına tayin edildiği cihetle 
o gündenl>eri de bır yerde görmek ve 
rastlamak fırsatım bulamamıştım. 

Kafamda, bu mektep hatırasını can
landıran vak'anm cereyanından bir 
saat sonra Kadıköı ."skelesinde bulunu. 
yordum. Vapuı.ijan çıkan Anadolu yol
cuları arasında yaşı geçkin ve yeşil san 
bir renkle çchresi::in ana hatları silin. 
miş bir zatın terc:ddütsüz bir aşinalık 
ile önümde durduğunu ve b:ına b=r 
şeyler söylemek istediğini gördüm. 
Gerçi gözlerinde bi!sbütün bir yaban
cılık yoktu; fakat nerede gördüğümü 

ve kim olduğunu c. anda kestirmek be. 
nim iç,:n imkansızdı. Halbuki o beni 
kolaylıkla tanıdıkteıı. başka ismimi de 
biliyor ve vaktiyle ( ... 1 lisesinde oku
yup okıımadığımı soruyordu. Benden 
his; olmazsa yirm; sene daha yaşlı lıu. 
lunan buadamın kuvvetli göz ve mu -
hafaza hatırasına şaşıyor ve bir saat 
önce Yadigar mecmuasının bana hatır. 
latt1ğı hocanın o olduğunu neden son
ra anlayabiliyorljun . 

Ne yapalım ki, adamcağız çökmüş. 
tü; belli ki hasta idi; ayakta güçlükle 
durab'liyor ve yorgun bir sesle konu
§Uyordu. 

E.:.ki talebesinin "doktor,, olduğunu 

öğrenince sarılık hastalığının beyazını 

ye~.:Ie bo.vamış olduğn gözlerinde ani bir 
parıltı, bir sevinç ifadesi okudum. İs_ 
tanbula tedavi ,:çin geliyordu ve bura
larda k;msesi de ye. ktu. 

Ertesi g iin Sirkecideki otelinde ken 
disini muayene t'dtn dah."liye mütehas
sısı arkadaşım da vaktiyle ayni lisede 
en yaramaz talebesinden biri idi; ve 
onu da derhal tamrr.ış ve sevincinden 
göz yaşlarım zaptedemem=şti. Bu yük. 
sek ruhlu ve kadirşinas hoca, şimdi yir
mi sene önce okuttuğu talebesinin 
kliniğinde tedavi ecL=Jmektedir. Bu sa
bah vizite esnasında sınıf arkadaşım 
doktor ile birlikte kenıdisini z.:yaret et
tiğim zaman bize aynen şu sözleri söy. 
ledi: 

"Anadoluda bu geç yagımdaki snrılı
ğın karaciğer kanııerinden ileri geldi. 
ğini söylt:mişlcrC:ı. Bu gün kabili teda
vi bir hastalık olduğunu anlıyorum. 
Olm ısn da gam yemem. Nasıl olsa ar
tık hccalık yapamıyacak kadar ihtiyar. 
!adını. Beni hayata bağlıyan ve hep 
tatlı ııerf'\plar içincle yaşatmış olan bu 
ümit ve bu engin hülya idi. Çok şükür, 
dünyada kendimi yapayalnız hissetti
ğim ve ıstıraplar içinde kıvranc?ığım §U 

son ttnlanmda si2lere rastladnn. Bunu 
tam ntu.z rıene süı en hocalık hayatımın 
en biıyÜ~< ilahi biı· nimeti sayıyorum. 

Artır~ mes'ut ~·e müsterih olara!-ı: göz
lerimi k:lpnyn:,it:rim ... ,, 

Ilı hikaye hil bir hayal \'e süs katıl
mad. n hayat cahr.c.sinde.n olduğu gi4:. 
.ılııunı~u, .YAP•Q~r -~~ ........... Jyl!'tı,... .. 

'da. h'ista hocam <la istanbulun resmi 
bir hastanesindedir. Onun, biz eski 
taleb'!sine fazilet diyebileceğim bir te
vazu :.ıe ima etmek istediği gibi, öğret
menlu, şu materyalist asrımızda bite 
en fazla nefis fcrağat: ile çalışan ve ıs. 
tırapfannı muhitlerine dökmeden çöküp 
giden im;anlardır. 

Şu dünya üstünde saadet heylıHisın
dan hisse olarak bekledikleri en !doyu
rucu mlikafat, mürşitleri oldukları yüz. 
lerce, l•."nlerce talebenin hürmet ve ka
dirşinaslığıdır. 

Zamane gençk"ğinin bu ahlaki vazi 
feyi Hiyıkiyle yapı.J yapmadığını bilmi. 
yorum ve böyle bir münakaşa da açmak 
ve yürütmek niyetinde değiL'm, An
cak ikide birde bu t.clsız kahramanların 

yorgun şakaklarına çevrilen tabanca 

namlularının ortaya saldığı nefret ve 
korku, kendilerir.e büyük ümitlerle 
bağlanl:lığımız temız kanlı Türk genç 
lıği i~.:n i.Jir ikaz parolası olmalıdır. 

Şaşaalı ve iddialı bir medeniyetten 
mahrum olan ilk ça~ insanları bile ho
calara s:ı.ygı gösterrr.ek hususunda ör
nek olarak alınabilir. Hocaların hoca
sı olan büyiik f:losof Sokrat, ıdoğruluk 
ve fazilet hesabına bddıran zehrini du
daklarına dokundururken etrafında 

bütün prestişkar talt'besi bulunuyor ve 
onu kaçırmak istiyordu. 

Koca filosof mem](ketinin kanunla -
nnı çiğnemek istemediği cihetle ölümü 
de hayat kadar severek ölmüş, fakat 
arkasında kadfrşinas talebe olarak lıiı

yük insanlar ve filosoflar bırakmıştı. 

Bence en bahtiyar hoca Sokrat, en ha. 
kiki talebe ide Eflatundur. Düşünme 

sana'tıncla hocasınt bile fersah fersah 
geçen hl~ deha, bütütı eserlerini, yani 
felsefi dü ,üncelerini ( diyaloğlannı) 
hocası Sokratın agzı:ndan nakleder gibi 
muhavereler tarzında kaleme almıştır. 

Herhangi bir taleberı.:O hocasına dike
bile:cği en büyük ve aşınmaz abide bu
dur. 

Makedonyalı Biıyük Iskender eski 

Yunanistanı olJuğ.ı kadar Hinde kadar j 
bütün dünyayı titretmiş ve Dara1ara 
meydan okumuş olan bir imparatordu 
ve kimseyi dinlemezd.'. Halbuki müreb. 
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3tatJO,ta ~ 
..... .-.... mm._ ....... 

Edebiyat sevgis 
.::rl E DEBiYATI sevenler iki~ ... 

dür. 
Bir kısını _ zannederim en kala~ 

olanı - :.rf:ın sahibi sayılmak ,:.çin şaır· 
lerin, romancıların eserlerini de biJIJIC 
lazım geldiğini kab:.ıl etmişlerdir. »' 
bab topJ.ıntılarmJ;ı veya bir salotı~ 
konuşurken söze birkaç şafr, birkaÇ . 
debi eser adı karıştırmanın kendile~· 
ne bir nevi asalet verdiğine k:ınıd 
ler. Mesela bir h::ısisten mi bahsotunıı• 
yor? Moliere'in Harpagon'unu ve:"' 
Shakespea11C'in Shylok'unu, Batzac ~ 
M. Grandet'sini zikredince içlerine b;t 
gurur gelir, ctr.ıflanna: ''Bak I beıı 
bunları biliyorum!,, diye bakar, etraf' 
lanndan da takdfr bakışları toplarlar• 
Kendileri gibi ıki c!c bir edebi telrnilı' 
lerde bulunmıyanmrı da cahil, yorıtııJ: 
mamış. kaba sayarlar. Kütübhanelc~ 
o1':luğunu, daima btab aldıklarını kU~ 
la kurula söyliyen bu adamların edeb~' 
yat alemi için muzır olduklarını ıddi 
edecek değilim; bilakis, çok faydaları 
vardır, hatta i!"fan zevkini yaymak Jııf.ı 

·ıc· susunda en çok bunların hizmet e~ı 
1 lcri söylenebilir. Fakat. ne bileyttıl 

bunların cdeb:yatı greç~kten sevdikl: 
rine inanmak biraz zoı1dur; insana dJ; 
ma öyle gelir ki bunlar edebiyat a§lcı 
kendi içlerinde <!uymamış, başkalartll' 
dan öğrenmi:tlerc!~r. Kitab okurlar, fa' 
kat lazı:ndzr cı.:ye, okumayana hor ~ 
kılır diye, okumazlarsa "emsal ve ııJC 

d' ·e ranları,. arasında sönük kalırlar . ı)J)t 
okurlar. Zaten, dikkat e1din, bir :kıta ti 
çabuk bitirip kurtulmak isterler; bıtt , 
onun bir hülasası veya onu kısaca ıJ\ 
latan bir makale ellerine gererse datt,' 

::ı; 'teı-
memnun olurlar. Edebiyatta autoı1 

ler, yani hükümlerine bağlanılacalt •' 
damlar ararlar. 

öteki kısım, biıincisinin aksidi:. d~ 
miyeceğim, çünki! onda da biıincısitl , 
vasıflarından b:r ~oğu gözükür. orıll· 
da herhangi bir hadise karşısında alı: 
t<:Jukları kitabları hatırlayıp onlar08

t. 

bir şahıs. bir cümle zikrederler. Fa~ 
ne bileyim? bu onların iç.:Oden geJıf~ 
bunu hazırlamazlar; zikrettikleri .~ 
ralar veY,a .cümleler onlara o h~;,. 
bir<1,. .. ı.:."! avdınlatmıstJr. ,.. .... v' 
irt:calen zıkrederler, birfocilerde t' 

okudukları şeyleri zikretmek bir gıı1r• 
dir. Bunlarda edebiyatta autorite ta:,, 
lar; fakat onları kendileri seçmişterl ~ 
hatta bazan k.=.msenin tanımadığı ad~fl' 
lann hükümlerine boyun eğerler. af-' 
lar için autorite bildikleri kimseler t· 
cak kendilerine hükmedenlerdir; ~~ 
buki birindleri o payeyi verdikleri 1'l. ; 

selerin herkese hükmedeceğine J<ııll~e 
dirler. İkinciler autoritc'leri ser~r' 
seçip başkalarının da onlan gene . ~cJ 
bestçe kabul etmclrini isterler: bırrııı' 
ler ise kendi hüküm verme haklll oe 
onlara feda ettikleri gibi herkesiıt 
feda etmesini r.stcrler. bll:ıa" 

Bu iki kısım arasındaki fark ,a1' 
görülmiyecek, gösterilemiyecek,. anb'tf 

sezileeek kadar incedf.r. H.anı ·ıci>" 
hastalıklar hakiki ve sahte dıye ~ıclfİ' 
ayrılıyor, sahtesinin arazı da hal<~ar!d 
n.:n arazının hemen ayni otuyor, çt' 
ancak en usta hakimler meyd.ana 1C d' 
kanyor. O iki kısım arasmdakı f~i il~ 
böyledir- hakiki edebiyat sev~ı~ııl"~ 
sahte cdbiyat sevgisi a.rnsınd::ı.1° 
pek az '-timse sezebilir. 'f Jı.Ç 

Nurulla~ 
ı;ll). 

bisi Aristoya her yerde son derec.~el~ 
gı gösterm:ş. Atina şehrinde }le) isti' 

dikmiş ve ölürken de fikirlcrr.nde~i)'o' 
fade etmiş olduğu meşhur filosof ·ştir: 
jen için de §U me~:mr sözü sc>yl~f 

"Büyük 1skendı:.l' olarak do c!iı1'"' 
olsaydım, Diyojen olmnsını ister ;ı' 

• ~. 11:ırı' 
Tar.:hin takdir ile kaydettıgı .. 6,rv 

•. tii11 fi 
fatihlerden Yavuz ~elim de bU ğı11e 
liklerine ve bazı kusurlarına .. r~e tılc 

. . UstUI1 • 
hocasını daıma her şeyın ııt~~ 

· ıere " muştu .. O kadar uzak devır ci:ı f11 
· ve .ı ıs 

mıya hacet yoktur; bunun en rifl"' 
. . T"" k ·11 . . nkıbcle salını ur mı et. nın me 

de gösterebilirim. • cıı~ 
Bir kas; sene önce Ankarada bır ııı 
. d 1 ordu.111' ,,. 

hurıyet balosun a bu unuy 
11
er' ; 

gencin'den, en ihtiyunna kadar 'e ue 
tandaş haklı bir sevinç ve neŞ 
s;iyor ve dansediyordu. bit' ıclif'; 

Atatürk. geniş ealontarın erııJeJC' 
sinnl'l drafıru sarmış otan rrı .. 11coıl' 

~ De,·amı 4 utıZ 
Doktor Ra.sinı Jic!JJ.S 



8ana ha/11.t;a 
~~--... ~ ıstanbul ·Jconuşuyor 

Caı(Ftaıvaır 1 Ked ;lerin cic;Jerıere el sürmed i ği ver 
\'a§lı bir dost anlatıy~'rdu: 

' Bir sabahtı Uykudan çocukla
le Yattığı bitişik odadan gelen garip 

~:~crıc uyandım. Uzun müddet din-
ıın. Arada sırada küçük oğlum: 
- Iioooopp ! 
l)· 

% ıyc bir sesle haykmyor, sonra 

tlirJ~"!l:adığım mırıltıların arasınd.ı bir 
ardı arası gelmiyen : 

Q• - Iioooopp ! 

Tophanede Oece
kuşu sokağı 

Buradaki esnafın baş~ıca 
şika ıeti, karanhk ve p·sliktfr 

~devanı ediyordu. Bu bir oyunun 
. atatı olsaydı, düşündüğüm milddet 

~d~ _bunun ne olab"Jeccğini belki an

~ bılırdinı. Fakat bu sesi hiç bir o-

Kömür nakOGy<e ameDesn cD<dlden 
acconaıcak vaı~~v~tta ~UBIYl.rtlYlyoır 

"ll:ırı 
b;ı nakaratına benzetemedim. Merak 

t• ~a. kalktım. Tcrlikler;mi ayağıma 
-ç td' 
• ., ırn, Çocuklarımın yeıttığı oda ka-

1 arllıyarak kafamı uzatıp ba!ttım. 

1 l3UyUk oğlum, yattğının içinue o

~ll!, kUçüğ:.i onun yatağı üzerine 

'l( 'lkcyun, dirsekler: .i yere dayıya-
tızanmış gördüm. 

~·~.UYüğü Ahmet Rasimin (Osmanlı 
"ll) . 

nı bir mırıltı halinde okuyor; 
'İdam edildi 1 

''Boğuldu! 
' Öldürüld:i ı 

~ betıiği zamanlarda, küçüğü, sc,1 eli
~·llıllhayYel bir bir başın saçlarmdan 

:aıarnış gibi k~ldırarak, sağ elini bir 
~k rn· r ·Jıı ısa ı gene bu muhayyel !Jaşın 

'lllıa indirirken: 

' Iiooooppp ! 

t lıJ biye, benim b"r türlü anlıy:ımadı
sesleri çıkanvcrc!u. 

~; anlaşılmıştı. Bizim küçük rr..ah-

~ lI00opp I . 

bir Ölüm işareti olarak kullanıyor-

O &'linc kadar Osmanlı tarihinde 
•1 
ıtıanın öldürülmenin bu kadar çok 

'1'" 
) ~llnu ve öldürülenlerin bu kadar ko 

01dUrüldüğünü dil;-~nmemiştim. 
• • ı;ı 

Gazetelerde Paris .;anavarıru okur
tı.. 1..,,, ~ı. doohın :yUlı.a.rJii "lşar~t 
•ıığ· . 
~ta ~ hıkavesini hatırladım. Osman-
}ıo.1 tıhi hakikaten bu kadar feci cina 
'['ti 

h"i b c doludur. Fakat Lunların hiç 

~ıı, ~tıiın Ustürnde Veidman canavarı 
b.. ı~l"':}jgw • • l • • • ' ..,.., ı cınayet erın tesınnı yapma 

r • 
~ 

h~ lı ecçmiş zamanda iş1 n.diği ve 
'· -ıt "ah't ı d - · · ·a· " ı , · ı o ma ıgımız l!:ID mı ır. 

~r.a 1 
'U"lu c"nayetlerin siyasi seh~p· 

"'~rı 
~'b, dof7m2sr mr, taht h•rstnın, deb-
h.ıı ,· "c salta.1at hırsının tesirled mi 

l<'~ar tabii gösteriyor, bilmiyorum. 
tc.llı. at Veidman veya onun gibilerin 
h. • I~ ., 
"' ttı .. gunıerde o1sa dahi i~lediği ı.:i-
>~.. ·r bende h.,.,·;n =şlenmiş teı;;irini 
l" ~le• . 
' ' 1 aJır. Bu fark ıedır? Bunu 

\> tdcrn· · orum. 
lıı. Cİ:fın , 
·~:ı .. anın, ar ca.daşı olacak if>'ise, 

oı •·· 

........................................ _ ........ . . . . . 
: t' azan: : . . . . . . : . : 

~ HABERCl: 
=················ ································' 
Geçen yazımda: (Galata sokaklan

ıu ·-'olaş• 'k:en bir ç'>k kömür amelesiylc 
konuştum ve bu zC!valhlarm, dertlerim 
dinledim, gelc.;ek yazımda bunları an
latacağım demiştim.) işte yazacakla 
rım: 

Yüzü, gözü, ellerinin hatta ağızları
nın i~= Dile kapkard olmuş, bir yığıı 

zavC\lh in.xın. Mumhane caddesi sırasın · 

c uzanan cadded•.kı kahvelerde top 
!anmışlardı . 

Bu biç.ırelerin halleri, öyle acımıcrık 

bir vazıy .. tte i:li ki, içleıı:nden bir kaç.
le konuş;nadan buıadan ayrılmak is~c 
medim. 

Yanlarına sokulduğum zaman, be
r.mle bıç ~ek.nmcaeıı, guzeı guzel ko
nu~tular. )ı'. aııuz, .ırha.cıa~ım reı;ımlerım 

aı .•• ak istcyınce: 

- Aman yapmayınız, sonra size bir 
tek keıime bııe SC) Jemektcn çekmirı..ı. 

Çünkıi Liman ıda~e"ii hızı bır aaha kuL 
ummaz, .ıiyc ıtira.: etiler. 

Bana c:: .!1a gacıp geım.-:ı>ine rağmen, 
buna razı oldum. htrcıumoa beş k,ş.ydı
ıcr, Içleriuden tık konı..:.tı..gum ~oyle 

... u.:tt yandı: 

- Lir .n idaresi düptdüz bizim hak
kım•zı yiyor. 50-GO ı.uruş yevmıye ıle, 
bu pis , canımız çıkıyor. Bizim bıl.. 
-.. b ıze göre, veruen iıcretin yüzde 
yetmişi işçıye, yu.ue otuzu Lunan ıda
resnıe kaıması ıcap ederken, bize an
wak y....zue e'lı venuyor .. 

Şu tah;ımrnülsıU i~te yok pahaısna 

:saıı:r tığımıza gore, b .. r• has~aub•nuzua, 

,t.:ınııt oa~.nı -a bı.- felaket gc.• ... bı "'" 

manlarda aç, bakımsız kalmaktan ko
runı:uk .. (.) cıa yoıc .. Ancak ÇcUısıııkı;n 

oir yerun ._ kırılaı..aıt ta, ıdau: o za11iaü 
u1ze bakacak .• 

Arka:.ıaşıa.mdan bıri itiraz etti: 

- - Baıı:ma1'. amma ne Lı kmak ucğru· 
su ... G:.ı .ıJc ellı Jl:U! u~ verewek, buna mı 
bakma d.yoıı;un er. 1 ?. 

Onlar ı;us .. ıııca, c.: .gerlerme döndüm .. 

- Siz ne diıjüniıyorsunuz? de<!hn. 
'Y üzu ..,ozu bıra ... ca a temizce ve 

a.ka;.ıa:,ıl..ıııw ... n J .. ı .... yı bıyııınıış biu 

si: 
C)ı , _·1rm rıin ne kadar k lav bir 

- B::n onlaı gıbı duş .. nüyorum, 
• \ . unu so"uk l·anl •1 :ı a""l tan 

tıı:_ ·t, b'l de:li. A~ ~ok, heı .ıc hcll ısı: pt:kala ge-
"!~i~. 1 rnem kc:r kişiyi ürnft:tme 

• :s • ,. s;in p gıcı.yoru~. l..ıman ıdan:si ne olsa 
lrı3 hulrnm:"t Kapısıuu, Hükumet kapısın 

~ arııarın bin b'r rezalet, bin bir dan ise . nsL1ııa fc·ıalık ::Jeğıl, ıyilik ge. > t:-c .• 
\~ :ı ıçınde vüzenlerini, hö;rleleri lir. Ben v<1 ... 1} ctte.1 'iikayetçi dı.:ğil.m •. 
t~r :; 

11 
Sabunla \•rkanm;ş ka 'ar 1 ~miz Bu sö.d.:r üz ... rıı•t: karşımJ,.J:,:ler be· 0

• urn lı · ni unuttular, biıiuııln.iyle münakaşaya t lltıı () :t hcr~a Ld insan olmasa ge- ..... şlaJılar. 
~? Ç. <ılde hnnrri •n.snüe koymalı - Bir kısmı vazı) ttlermden memnun 

''(t lirııtu canavar denince aklıma, olmak icap ettiğin, diğer bir kısım ,:se, · 

< tc~tı rtı1hı um, dört ayaklı bir mah- yc:ı.0 rı hayatt:ın çok ş'kayetçi o1 

Yor, Bunlar böyle mi? duklarını ~öylüyor "• münakaşa böyle 
SlM-US uz:ld __ ., UTuyordu, 

"-..... O!ılar atışa 'ursıınlar, ben de a.l· .........____----=---------

Kedi, !>ir kanı öte~İnde aıılı duran 
ciğere el sürmüyordu! 

·da:ştmla ~eraber, Mumhane caddesinden 
Tophane i&tikamet.n1.. doğru ilerledim. 

Rozuk kaldmmiaı üzerfode bir kaç 

yüz metre kadar ilerleyince, hemen he
men Topnaneye ıarmıştık. 

Yolumuzda, pis kaldırımlar üzerinde 

oynaşan !:efil kıyafetli b:r yığın zavallı 

çocuktan başka yazılmağa değer ma11-

zaralara raı;tgelm:mİ§tik. Nihayet tram

v~y yo!uı1a çıkma!< i~in (Gecekuşu so. 
kağı) den~n dar bit yola saptık, Cackle· 

ye doğru yaklaşınca, ik.= tarafımızda bir 
silrü baş, işkembe, ciğer satan dükkan 

belirdi. Geceku~:.ı &okağmın pisliği, 

sonra bu dükkanların garip vaziyeti, 

hele beh!diyenin emirlerine rağmen. 

başların, işkembelerin gene çengellere 

a~rlacak teşhir edılmes!nden vazgeçil

memiş olması, beni l urada ıda durdur -
du. 

ıtomoa.; .•. 11onJur ... 11orçlzt ... IJord alamaL. 

TaphMe civannda piı kaldırımlar 
üzerinde güreşeıı zava11ı çocuklar 

önüme ilk çıkan dükkana doğru yü
rüdüm. Karşılaştığım manzara, hem 
beni hem de yanımdaki arkada~ım fo
to Al:yi büsbütün ı;aşırttı. Koskocaman 
beyaz bir ked,' dükkanın tezgahına 

çıkmış, kendisin.den bir karış ötede ası. 
lı duran ciğerlere bakmıya bile lüzum 
görmeden uyukluyordu. 

Ali, bu enteresan vaziyetin hemen 
reımini alırken, ben de palabıyıklı dük· 
kln sahilıiylc konuıtum: 

- Na,d oluyor c.a, kendi ciğeri kap· 
mıyor, l)aba, diye sordum. 

O gayet tabii Lıfr tavırla cevap verdi: 
- Kapmaz ya! Alışkındır bizim hay· 

van .. Hem de karnını adam akıllı doyu· 
ruruz ciğerle .. Biz vermeden gene bir 
lokma yemez. 

Gözlerimin önJndeki hak.:kate rağ

men bu ig.~ aklım .>ir türlü almadığı için 

fazla çene yormad·ın , yanındaki dük. 

kana geçtim Kapmnın önüne koyduğu 
mangalda yemek plŞirmckle meşgul olan 

buranın f.ahibi keo iiler için, bambaşka 
türlü düşünüyordu. 

- Allahın belaları, ellerinden ne 
çektiğ,:mi.d bilemez~iniz. Hele akşam 

olmuyor 1nu? Şu d~kkanın içinde en 

az 40 - 50 tanesi hırikir. Bir an dal

gaya düş.!liye gelmez, ciğerleri, işkem. 
heleri takımiyle lcb!dırırlar. 

Karşı ~ıradaki tc:m.;z yüzlü dükkan -
da çalışan iki kişi ile konuştuğum za -

man: 
Bunlar, elelrindeki kanlı bıçaklariyle 

kapıya '.;ıkınca, ilL: anda beni adeta ür-

küttüler. Sonra, ı~lerin fena gittiğin· 

den, malları paha~ya rnallett.'klerinden 

ve bu yüzden para kazanam:bdıkların • 
dan yana yı:ıkıla bahsettiler. 

- Bir takımı % kuruşa malediyoruz. 
Yüz yahut yilz b~~ kuruşa zor satabili
yoruz, diyorlardı. 

Bu sokaktakilerın başlıca şikayetleri 
ise, karanlık ile p:st1kti. Bütün esnaf u

fak ta •.•lsa, bir tek lamba ile, sokağın 

muntazaman süpürülmesini istiyorlardı. 

HABERCi 

Boş (kağıdı) 

Tophanenin Cecelcuıu sokağındaki c: •• 

naf Haberciy~ dert yanıyor 

1.acifı di.11oc IU: ............... ,,_. ..._ ....__. 

nstaınıbYD<dla nok 
ıra sa'\tlti1 a ne 

Eski devirlerde, ülemanm kıymeti fı· 
kıh ile ölçülürdü. Halbuki bunu tayin 
etmek, buna numara vermek için orta
da bir miyar yol:tu. Halk takdir ede
mezdi, çünkü cahildi. Padişahlara ge· 
lince, bunlar da ekseriya ümmi idi. 
Türk lisanından başka bir dille yazıl· 
mış bir çok kitapl.:rla bir çok mesele
leri ezberlemekten başka bir marifet 
göstcrmiyen ülenıanın kudretleri yalnız 
kendi aralarında anlaşılıyordu. 

Onların ind!.ıd<.: su ve yeşillik, bir 

cennet remzi idi.Bunun için ahret niw 
metlerini sayarlarken, cennetteki ne
hirlerden bahsederler, orada yemişler, 

huriler, gilmanlhr bulunduğunu söyler
ler, cennetin dU\·arlannın maballebiden 
olduğunu iddia e:lerlerdi. 

.. Hallfüi müşkülat., "Melcei Enam,, 
diye tanılan ül\!manm karşısında padi· 
şahtan tutun dl, Sivasın bilmem ne kö
yündeki rençb<!re kadar herkes • ilmin 
ve dinin maverai ve 15huti kudretini an
layamadıkları ı~in • iki büklüm bir ita· 
atle iğilirdi. 

işte bunun ;çindir ki, eski yıllarda 

ülema denilen sınıf, idari işlerde, şer'i 

meselelerd:: ist::tlikleri gibi hareket et
mişler, başta padişahlar olmak üzere, 
aşağı yukan bütün devlet erkanını, ri
cali avuçlarının içinde oynatmışlardır. 

Bunların içinde padişahları zulme 
sefahate teşvık t>denlerin, büyü ile, fal 
ile (tedviri maskhata) inandıranların 

sayısı pek çoktu. Fakat aralarında mem
lekete hayırlı işler yaptırmaya faydalı 

hizmetler gördfü:mcğe sevk ve teşvik 
edenler de yok c.eği1di. 

Bu iyilerin başında üçüncü Sultan 
Murad devrinin tanınmış simalarından 
Sadeddin Efendiyi anmamak bir günah 
olur. 

Sado.idin Efendi, bazı müteassıp 

softalar gibi, padişahı entrikal~ra, sa
ray dalaverelerine alıştırmıyor, bunlar -
dan uzak kalmasını temin etrneğe çalışı
yordu. 

Sadeddin Efendinin üstünde durdu
ğu, ve pa:lışahın da üstünde durmasını 
istediği yegfıne nokta, memlekette ilme 
kıymet vermek, il:ni teşebbüslerde bu • 
lunmak, bulunanları himaye etmekti. 
Halbuk~ J:,ir takım sahte vıe sohte sof. 
talar, kötü ruhlu yobazlar, üçüncü Mu
radın vehmin.~ körüklüyorlar, ilmi te
şebbüslerin önüne geçmek istiyorlar • 
dı. 

Sadeddin Efendinin yegine maksa
dı, memlekette bir rasathane kurdur-

Lüt/cn sayfayı çevirini* 
J-lüseyin Rüştü TIRPAN 
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Silahlanma faaliyeti 

Siyam bile 
silahlanıyor 

200 tayyare ve 25 
harp gemisi yaptırdı 

Londra, 19 (A.A.) - Singapur
dan bildiriliyor; Siyam milli müdafaa 
bakanlığı, matbuata verdiği bir tebliğ
de Bangkoga 150 kilometre mesafede
ki Satihanda bir deniz üssü ihdas edi
lc.<.;eğini bildirtni§tir. Keza Loburo de 
bir askeri gehir ve Donmuangda bir 
tayyare karargahı inıa edilecektir. 

Siyam filosu lngiltcrede yapılan 25 
harp gemisiyle takviye cdilm:§tir. Siam 
hava kuvvetleri §İmdi 200 bombatdı· 
man ve avcı tayyaresini gc'"mektedir. 
Amerikanın bahri inşaatı 
Vatington, 18 (A.A.) - Önümüz

deki mali sene hakkındaki bahriye büt· 
ccsi projesi kongreye tevdi olunmuş

tur. Umumi masarif yektınu, 1937 se
r.esi bütçesine nazaran 47 milyon dolar 
fazlasiyle 565 milyon dolardır. Reisi· 
cumhur ~uzvclt, yeniden 2 büyük diret 
navut inşasını temin için, bu rakamı 
tasvib etmiştir. Aynca önümüzdeki sc· 
ne zarfında 7,500 tonluk iki kruvilzör, 
sekiz torpito muhribi, altı denizaltı gc· 
misi, bir torpil gemisi ve müteaddit 
yardmı.:ı gemi yapılacaktır. İki yeni di· 
retnavutun inşasına şimdiden başlanmış 
tır. 

Milletler Cem1yet ln
d en çekilecek de vlet 
meğer Arnavutluk 

imiş 
Faris, 19 - İtalyanın geçenlerde 

ilAn edilen kararından sonra başka 
bazı deYletıerin de Milletler cemiye
tinden ceklleccklerlne dair rivayet
ler çıkmıştı. Romadan gelen haber
lerde c;ckllmcsi mevzuubahs olan 
devlet Arnavutluktur. 

fÇERDE: 
• Kızılayın liO ıncı ) ılclunüınü münase

bctile Şehrcınin,i h;ılkc\•inin soslerit kolu 
tıırarınd:ın Kızılay piyesi temsil edilecek, 
n)nı zamanda ı~ınln Ali Yaşın ~c Rüştil 
Erl:unt tnnıfındnn birer konfcrııns ,·crlle· 
cckllr. 

• Salı gunü saat 18,30 da Beyoğlu halk· 
evinde profesör Kerim tarafından "Aynş
tD) n naıarh çsi,, lınkkınd:ı bir konferans 
\'erilcceklir • 

• Gümrük konıis)oncuları için, icinde 
hlrlakım pr.atık faydalı malumat bulunan 
bir broşür lı:ııırlanmtıga başlanmıştır. 
Bı oşur > ılbnşında cıkarılacaktır. 

• Ankanıdaki belediyeler bankasının 
adı değiştirilecek "Vilh eller lmar ban· 
kası,, ismini alncııktır. Uclediyeler gelirin 
ıkn yilzdc lıcş nisbelinde ayrılıp banka· 
y:ı ''erilen hl5.c;clerden başka, 938 mail yı
lından ilibıırcn hususi idare gelirlerinin 
tııtarından d:ı ytizde beş kesilerek banka
nın serma) e~lne katılacaktır. 

* Cihımglrde bir ~ocuk bah~esi :;apılmn 
sına karar 'erllmişlir • 

• Gümruklcr \'e inhisarlar 'ekiıletl Av
rupa)·a 12 mlllehassıs gönderecektir. Bun 
l:ır Frunsa • Amerika \'e Alm:ınyaya gide
rek staj gorcceklerdir. 

• Hukuk Te ıktlsat fakültelerinin buır
lnclıRı tanışma ıl)·afeti dün akşam Maksim 
ılc ) apılmıştır. Zi)•afcl iki fakültenin Lıu 
tün profesörlerile binden faıla talebe işli· 
r:ık etmiştir. 

• Fındıklı • Cihangir arasındaki yol pek 
lıowk olduğundan derhal tamirine karar 
,·crilmlştir. Tamirata lııışl:ın:ıc:ıktır. 

• Yüksek Sıhhat Şi\rnsı nzalıklıırına 5eti 
len doktor S:ıim Ali, CcYıkl Fuat ve Mu
radın sctimlc.ri tasdik edilmiştir • 

• Kız enstitülerile Akş:ını Sanal okullıı.
rında moda ve ticck dersleri itin imtihan 
l:ı ücretli ö~relmenler :ılın:ıcnktır. İmli· 
hanl:tr ıı:rın yirmi dokuzund:ı Beyoğlu Ak 
ş:ım snn:ıt okulunda yapılacaktır. 

ıcı Geccy:ırısı Unkapanında Aram ve 

HABER - J\kşam poıtan 

Fransız isyan 
teşkilatı 

Paris, 19 (A,A,) - Polis, Paris 
ticare t bor ası teknik komitesinin 
reisi Picrrc Proustu tevkif etmiştir. 
Proust şcrl'clcrle iştirakten ve s· .Ah 
buludurına ttan suçludur. Ve Sante 
Jınplshancs no tıkılmıştır. 

Kabinenin diln dört saat suren 
toplantısında dahiIIyo nazırı Dor
moy Frans ndaki yabancıların _e n
ret altında bulundurulması hakkı -
da bir proje vermiştir. Silah tesis' I 
gerek bu dış \O gerek yabancıların 
lrnntrolil işite meşgul olmak Uzer 
hususi bir daire ihdas edilecektir. 

Bulunan silahlar 
Bir ihbar üzerine zabıta Parlsto 

PikpUs caddesinde 38 numaralı ga
rajı basmışlar Ye birçok sillh bul
muşlardır. 

Bu garajın altındaki mahzende, 
1 metro 80 santimetre genişliğinde 
bir dehliz bulunuyordu. l\Iethall. 
tenekelerle kapatılmıştır. Tenekeler 
kaldırılınca gizli methal meydana 
çıkmış ve bir mahzene girilmiştir. 
Mahzende, ekserisi Fransız markalı 
80 tUfek, G Hockls mitralyözü, ı met 
re 50 santim boyunda ve 30 santi-
metre eninde bir sandık, sandığın 
tclnde ı Alman Senter tüfeği, btr 
ltalyan Brettn tüfeği, ve bu tüfekle 
re mahsus çok miktarda kurşun bu
lunmuştur. 

Mahzende, bunlardan başka Laon 
dan çalındığı anlaşılan bir mitralyöz 
tüfeği, 28 sandık bomba, tenekelere 
doldur"lmuş bir cok kurşunlar. bu 
mllhfmmatr nakle mahsus çantalar 
da vardı. Ayrıca. GO tane Alman ve 
İtalyan markalı mitralyöz tUfeğl 
bulunan mUhlmmatın slkletl 4 tona 
yakın olup bUyUk bir kısmı İspan
yada astıer elinde bulunan Toledo 
ısflAh fabrikasının mamulAtındandır. 

İhtiyat tayyare zabltl olan garaj 
sahibi M. Yannot tevkif olunmuştur. 

Kursel bulvarında Lödras isimli 
bir banka memurunun evinde de a
raştırma yapılmış, 30 kilo melinit, 
beherinde dolu 32 bomba bulunan 
20 sandık, Alman markalı bir mit
ralyöz tUCeğl, birçok fişek ve şar

ı--------
Yaşamak 
Hakkı 

Nazını 
Hiknıet'in 

En giizel eseri 

HABER'de 
Neşred lecektir 

- Pek yakında 

Delbosu öldür
mek istiyen 
Macar tetbişçinio 

annesi tevkif edlldl 
Budaoe§te, 18 (A.A.) - Alakadar 

Fransız memurlar:nın talebi üzerine 
Budapcşte polisi Delbosa karşı suikast 
tertibatı ke§fedilmesi üzerine bundan 
bir kaç giın evvel l''ransanın §imalinde 
tevkif ec1.:len M:ıcann annesi dul bayan 
Kalman Budaiyi yakfilamışlardır. 

76 yaşında olan bayan Budai oğlunun 
faaliyetinden hab:ruar olmadığını iddia 
etmektedir . 

Fazla yemek 
kurbanı 

Bir işkembeci hasta
haneye kaldırı l dı 

l9 B!RtNCIKANUN • 1937 __. 

Türk gençliği 
için bir ikaz 
parolası! 

(Baştarafı g incide) . • 
• .. .. kl . b 1 . sef ır ouyu erı ve ya at'.cı devlet erın 
!eriyle faydalı hasbihallerdc bulunuY

0
'.. 

lar ve ükarıısında duran değerli bır 
1 

mütekait generale .. aoc:atll·" 
taltif,'.. ile hitap ediyorlarldı. 

O esnada bir sefirle İngilizce konu· 
".ıW 

şan ihtiyar generalin tevaz:uunu go ı. 
rinde okuyan büyük adam, ''hocam 

0
• 

duğunuzu ve hocalarımızla iftihar ettı• 
ğ.=mizi sefire söyleyiniz .. ,, vecizesini b~· 

·ı ıııı
yurduklarım hatırlamamak kabı 
dir? 

Atatürk her fırsatta, Harbiye rnelcte" 
bi sıralarında bile kendilerinden deri 
aldıkları değerli hocalarını dai.Ina saY· . saıı
mak ve zaman zaman bu fedakar ın .. §e· 
larla da büyük Mi!let Meclisirr.:.zı 'f 
rdlcndirmek suretiyle bu yüce vazı e
de de hepimizin v: bilhassa Tilrk ge;ç
liğinin en büyük mürşidi olınu§ıa.r ıt• 

Bir otobüs 
çarptı . 

Dün gece saat yirmide ş.:şııane v::; 
jmda, bir kaza olmuş, 3414 nuın8 aJı 
Fatih - Şişli otobüsü, ı 50 nuınat oJ 
Maçka - Eminönü tramvay araball 

çarpmıştır. iJıİ 

Kaza, şoförün Şişhane dönetıı~~e!' 
son sür'atle ıdönerkcn, ileride gı . :11• 
tramvayın önünden geçmek iste111~50 i1%1 

den ileri gelmiı. bu y&den otobU
1 

• 

arka kısmı tramv.ıya çarparak ön ~ 
larını kırmı§tır. Şoför hakkında tab~· 

• t .rO~ 
kata başlanmıştır. Nüfusça zayıa ı 

tur. ~ 

================~ llk mlldnvnt yapılmıştır. Yorgl, ~-' 

Arnavutluk ltalya ilo Yugoslav
ya arasındaki anlaşma kendi mülki 
tamamlyetini tekeffül ettiği cihetle 
MiJlctlcr comiyetlndo kalmağa lil
zum görmediğini yakında. llAn ede
cektir. 

Gtısp:ırın i~lclliklerl meyhaneye giderek 
rakı isti yen 'e taleJ>i reddedilince Gaspa· 
n omuzundan, Ar:ımı da kolundan ~·nra
lıyan bekçi 11.rns adliyeye verilmiştir. 
* Yeniden teşkil edilen Mardin \'iliıye

ti ne lı:ı~lı :\l:ızıd:ığı \'e İdil kazalarının, be· 
lediye reisliklerinln kııymakaml:ır tara· 
fındıın yapılmasına karar Yerilmiştir. 

dan çok ağır bir halde sıbbt lıJJ n• 
otomobllile Cerrahpaşa hastanesi 
kaldırrlmrştrr. 

Milli tüccarın ~~~-~~-~--nm_ö_Y_~~~~A-~~-s-ı~~~~ 
jör meydana çıkarılmıştır. 

Ankara caddesinde işkembeci Yor 
gl Çakır, bugUn öğle Uzerl dllkkAnrn
dıı. fazla miktarda yemek yemiş, bir

az sonra üzerine bir fenalık gelmlş, I 
Beşir Kemal eczanesine götilrülerek 

* Köprünün Kadıköy iskelesi tarafında 
sandalda balık tutan 1G yaşında kestaneci 

V8Stfları SenenDn en glYızeO fDDm 
Atatilrkün sözleri Gör, işit, söglenıe, (Jg nace} 

Beş ocl kattan düşen Hakkı, denile dü.şcrck boğulmuşıur. Ceset 
geç vakte kadar aranını,, bulunamamış-

ÇOC U k tır. 
lfcarel OdBSD 08 8 SJIJ p Meşhur Fransız komiği Fernandel'in şahesri 

Ticaret Odası, Atatürkün, milli tile: • lliveten Yeni EKLER Jurnal. d 
Beyoğlu Kartal sokakta 10 sayılı * Noel ve yılba~ının yaklaşması müna· 

npartımanın beşlncl katında oturan srhetilc, Ankaradakl clı;ilcrden bir kısmı 
Jtunduracı çırağı 13 yaşlarında Ke- İsltınbula gelmişlerdir. 

cann vasfını, b:liğ bir şekilde gÖ&teren: llm••••••••••••••••• _. 
"Tüccar, milletin emeğ.:. ve üretimi kıy· -----------------------------__.,,., 

mal, dUn pencereden ç;ıkarak du- • Dün birinci tertip Türk borcu tahvil· 
Yar kenarına. tutunmak suretııe yan leri 14,55 den muamele görmü,, ikinci ve 
l1akl eye gecmck istemiş, falcat tut- ücüncü tertip üzerinden lılı:bir muamele 
tuğu taşlardan biri kopunca, beşinci olm:ımıştır. 
ı~cltnn sokağa dUşmUştUr. • Ev,·elki snn 1058 de kapanan altın, 

Bu şiddetli sukut neticesinde Ke- diln, Borsa dışında 10GO n satılmıştır. 
mal muhtelif yerlerinden ağır suret • Dün Beyoğlu mınlakasında otuzdan 
te yaralanarak kendini bilmez bir fazla sütı:ii çevrilmiş, güğüınlerin ü"ltünde 
halde Şişli çocuk hastanesine kaldı- "llnlis süt,, etiketi lıulunmasına rağmen 
rılmıştır. tıulu \"C kaymak altı süt sattıkları ~örill· 

müş, haklıırındn zabıt varakaın tulıılarak 

... T0 1 ........ 'l•I',...... .. , ....... para ceza~ll alınmıştır. 

maktı. Bunun için Padipha yalvardı, Ol SAR DA: 
yakardı, ''Erbabı takvimin ye~ rasada- * trakta dün Jlarlamento seçimi rapılmış 

tır. Netice bugün belli olac:ıktır. 
ta, muhtaç olduğunu padiJ&ha anlata· • Tcmps ı:::ııetcsi lsp:ınyol bükümetlnin 
rak, masrafı "tarafı devletten,, veril- Fransa • İspnnya hududunda öldilrülen 
mek üzere bir rasathane kurulması i~in Fransız Scbastlen Juanolenin ailesine 200 
bir ''hattı hümayun,, kopardı. Vükeli hin franklık bir tazminat \'ermiye iıın:ıde 
padişahın buyruğunu yerine getirdi, bulunduAunu bildiren hir lelı:;r:ır neşret· 

mektedlr. 
Tophane üstündeki tepede bir rasathane • Danimark:ı kralı ve kr:ılltesi Londra· 
yapıldı. (H. 987). d:ın Oanimnrkal'n hııreket etmişlerdir. 

metlendhılmek için eli ve .zekasına em.. 
n.:.yet c"Jilen ve bu emniyete liyakat 
göstermesi gcrekeu adamdır.,, sözünü 
levhalar üzenne teı;bit ederek, odanın 
salonlarına astırmıştır. 

O tüm 
tznıir saylavı vo C. H. Partisi gen 

yönkurul Uyelerlnden Bay Hasan A
li YUccltn babası telgraf mU!ettişll
ğinden mütekait Bay Ali 'Rızanın 
dün akşam saat onda tedavi altında 
bulunuğu Marmara. hastanesinde 
öldUğilnU teessürle haber aldık. 

Cenazesi bugün Şişlide Çocuk (Et 
fal) hastanesinden kaldırılacak, Fa
tih camllndc namazı kılındıktan sot\ 
ra Topkapı dışındaki aile mezarlığı
na götUrülUp gömülecektir. 

Kendisine rahmet diler. Hasan 
Ali YUcole ve kederli ailesine tazi
yetler dlh~rız. 

Rasathanenin kurulmasına zamanın * Alman mllstrmlr.ke ccmi~·etinln ihrln· 

me~ur riyaziyecUuinden Mısırlı Şey!ı sının ellinci yıldönilmü mün:ıst•hetile mı- EiFD:· \f\ ·ı·J 
Mehmet oglu Molla Fakiti::lin nezaret ler bu cemiyetin reisi ı;encr:ıl Fon Eppc ., 
etmişti. Molla, daha evvel hoca Saded- bir tebrik lclı:rnfı r:;öııderıııişlir. * lıııl~ :ı hariciye nazırı koni Ci:ın ile 
din Efendinin iltimasiyle müneccimba- Alnı:ın hüviik el('isl Fon Jlassel ılün noma ISTA.\'lllJI.: 
şılığa getlrilmif fen ve ilim adamıydı. cin ~irknç 16.konomik ıınlaşm:ı imza etmiş- 17 İnkılı"ıp dersi: Üniversiteden naklen, 

Sadeddin Efendi, rasathaneyi kur. lerılır. Mahmul Esnt Bozkurt lararındıın, 18,30 * :'ılu" llılctı .,., k'' Plakla danı; musikisi, 19 Cocuk tlv:ıtro~u, 
durmakla ne kad ' • Ş h' ' -- unUnlle\'\'eldc bitecek ' " " ar sevınmışse, ey ıs olan h:ırfcJ borçJ:ır hakkındaki ) CJ'illil \'e l\litH ma"İ lm5 peşinde), 19,30 
lam Knclızade Şe:nseddin Ahmet E- •ı hükü ı· . an :ışına Çocııklar:ı ın:ıs:ıl, Ba'-'nn ..... ·,·ne, 19,:;-. nors:ı "acnr ı me anın bir kıırarn:ım 11 b' ,, ,, vv 

fendi de o kadar kızmıı, fena halde sene için tecdit edilmiştir. cı; e ır haberJcri, 20 Rıfat ,.c nrkııdaşları to.rnfın-
~inirlenmişti. Bunun için, rasathaneyi * 10 kiınmms:ıniden 12 k:ınunu-:anlre d:m Tlırk mu ikisi ,.c halk ş:ırkıl:ırı, 20,30 
kapatmak çarelerini aramıya başlad.. kaıl:ır Dudape~ledc toplaıı:ırak ol:ın noına hn,·a raporu, 20,33 Onıer Rıza tarafından 

Vükela arasında fikrine uyacak, nnlnşnı:ıl:ırı devletlerinin konferansında nr:ıpça söylev, 20,45 Bclmn \'e arkadaşla· 
Anısturyn lı:ışveklli Stı"n 1·,.· 1 h rı lor:ırından T!irk musikisi Ye halk şarkı· 

kendir.:ne tarııft:ırlık edecek kimse bu.. · 1 
' .,ın ıazır ııluna hırı, (S.A.), ?.1,1.'"ı J',"<l'-'o ronik opcr", '.in· ca~h bıldlrllmekledlr. A~uslurya harir.iye _ ,,. ,, .. " 

lamadı. Çünkü hepsiyle ara.~ı a - na:urı Schmldlile haha hanc·ıye nır stihlyo orkestrası refnkatilc, 22,15 A· . nazırı 
çıktı. Bunun için P.:dişaha baş vurmıya kont Cı~no da bu konferansa iştirak ede- )ans haberleri, 22,30 plfıkln sololar, opera 
mecbur oldu. Uçilncü Murada bir mck· «'elı.Jerdır. 'e operet p:ırç:ıları. 22,50 Son lı:ıherler vo 

tup yaz&; padişahın vehmini körükle- M ~(.~';;~J.~~~ün ıırogramı, 23 son. 

dl·, Sulatn Murat tela .. 1 .... dı, rasathane - ısırda dan o 18 :ı--• flllıı ,Hi Konser, 19,t:i Şarkılar, 20 Radyo 
nin uğursuzluğuna inandı. Hemen Der hastalığı var orkestr.:ısı t.:ırafınd:ın ,:ııster \'e morşl:ır, 

Y
a Kaptanı Kılıç Ali Papya haber yol- Kahir.::de Dang hastalığı hüküm sür- 21,30 konser, 22,45 Rumen ha\'alan Bl1D!1.PEŞTF.: ' 

layarak, rasatbane&n yıkılmasını em- mektc olduğundan Mısır limanlanndan 18,30 Pjy:ıno konseri, 19,30 .Sigan or-
retti. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki "'N•-k li· k t '>l \ .a ~ e r:ı ı, - ·:ıkal müzik, 22,10 Opera or-

Kılıç Al! ~ rasathaneye gitti, m.anlarma geleccl: vapurların sıhht mu- kc~tra:sı, 23,2:i D:ıns plukl:ın, 24,20 Sig:ın 
güne§in yükselifini gösteren, yıldızla· ayeneyc tabi tutulmasına karar TeriL orkestrası, 
rın seyrini takip ıçin kullanılan aletler. miftir. Vapurlar aahil sıhhiye tcJkilitI BF.Rr.IN: 

1
.. dah

3 
b3fka = kaldzr edevat varsa bulunan limanlara uğTaya~ vapurda-

18 
Konser, 19 Pl'ık, 20,10 kan~ık neşri-

··• t yat, 22 Orkestra, 2!,30 Ham müzik ve 
bepsW kırdı, kesti, parçaladı. (22 kin- ki sin.sineklerin öldürülmeleri için ted- dans ha\-aları, ' 

.. -•••H•t:idden mU.stesna bir program -----~1 
Sevinçle sey
redeceğiniz Asri Sinemada :~!!:11 

DANİELLE DARRİEUX 

ALBERT PREJEAN 

LUC1EN BMtROUX 

gibi 3 büyük Fransız artisti 

Yeni ve görülmemiş zabıta. roı:ıısıı1 
Cinayet Masasınd• 

Tath Bela 
Sinema kralları 

JEAN HERSHOLT 
VE 

WYMM GtJ)SO~ 
tarafından oynanmış ~ 

sözlü meşhur macera filJXlı· aşk ve kahkaha filini 

PATI 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarmın arasındaki kaşıntılar, c:to~ 
mcm iltihabı ve ~atlakla.~. flegmonlar, YaJ?.Iklar, traş ya...-Warı. ergen 
lcr, koltuk altı çıbanları. 
Te<l~n1sini en erken ve en emin bir surette temin edr. JJtl 

~ ŞARK lSPENÇlYARI LABQRA'fl1 
m& T. A. Ş. 

~ 
--...:--~~~~~~~~~~~~~---~ 
~--=s•u'9"o~n~--lllll!A~N~N..-A-11B--E~L-~L-111)f'C'~I 

MELEK ve A 

H E N R V FON p_~ sinemasında tlJ""" 
taraf mdan phane bir surette yırs 

lhştan aşağı tabii renkli nefis bir aşk ve güzıelllk galıeseri olst1 tf* 

Çingene prenses~ 
Bu fılrnın heyecanlı bir sahnesi Londrarun mejhur Derby at ys.tJJJ~ 
filme alınmıştır. ~ 

cikanun J850). birler alımcaktır. ROtt \: 
. • - • ......: ı..:.. ....nl 1;ı ac.tı ...._.~""""'__...._M,""'o"-'t"'ö~r ._.,ü'--'-'v.._..ı:.><~....u.ı.-ı.ı.ı...ı.ı.A..~"'11u:.ı;....L_...:2..:..o ·~2.:..0 ...:l.::ı:ı::f ı:.:.· f...:Pl....:..::.:üz~ı.:.k ·~":.- l::.,3~0~H~:ı~rı~r~.!!m!!llill.z ·uı· ~L 

Ayrıca: Paramount dünya haberleri FRANSA - lTALYA futb0
1 



... 
...... 
'ııı ... tlem Selbıc öyle eşsiz bir gü.. 
, r.ki Emirim, onu bir başka sarayın 
\r~ınc yollayıp ~oldurmak bir günah 

' Pcı,· . . ' , t • ".' ne ıstıyoısun. 
....._ kisı için altı bin altın dinar. 
ş~~ic .. Amma k~bul... 

iıj~ cı.~ Y ezid':n arkadaşları daldıkları 
~alardan ayrılmış bulunuyorlardı. 
l.lıt bunt:ırdan l.ıirine, sağ tarafında 
tlı ~ k:ı-asakall;, fnce bıyıklı, beli kı· 
....._ -r adama dirsl"ğiyJe vurarak; 

~~ bi .\bu Hasan! • dedi • tbni Mina ya 
So 11 dinar vı!rdıriniz. 
~ nra güçlük1e dtJğrularak kameriye. 
"tte.Çı~. Esirci onun kızları görmek 

ftnı ~anmışet · önüne düşerek· 
'll ' ' 

·~ı)' U taraftan l.ıtyurunuz Emirim; 
k Cc"k ld G.. k . . k. S "Ç b• " o u - c rece sıruz ı • amın 
~dır s:ı.rayı bugfü'ıe kadar ne bir Aliye 

~~r Selame (Örmemiştir. 
'o n Yezid bu s~' zlere kulak asma

\ :kak kapısına doğru yürüdü ve sa-

' a· b ı;: artık giliiyoruz .• 
~~ekle iktifa etti. Altı bin altın 
ı~ biçılen kızlara bir göz atmağa bi. 

ıı:n .. • . A 
~· gormemıştı. z sonra gece 
./ı~~., dar sokakta atlarına bin· 

'~ı~ v~ gem: ı;~ılllli.lt'lı youardan 
~irt:ı~· :-.arayma > ollanmışlardı. 
~··ı 1 ı.okaklar c2milerden boşanan 

arta doluydu. 

~- * ~ • 
ıı ~~~ Yezid Aliye ile Selameyi ne
~it cı~ek istem~m:şt.·? 
~lıııı aç gtın sonra, o gece yaruoda 
ltt :u~ olan!ar bu auali kendi ken
ll l:· • seırmuşlardı. Zira, Ibni Mina
t}'t .J~:t_"'I israrlarına rağmen iki cari-
0~l le b=r göz atmak bile isteme-

:tıa~;ı:n 'l ezid, k:zlan haremine sok
ı:ı, •• !ionra yanlanndan bir an ayrıl-

) ~"'a . 
~att~~ haşlamı~tı. Bu halin haremde 
ıa~1 dedikodu hemen bütün sara

t tı, tı.. ş \1e ora:ian her tarafa yayıl
~ild rt:k Y ezi :i kadınlarını ve o gü
~ ~ar sevdiği gözdelerin hepsini ih. 

. ~}'cır Yor. gecelerini, gündüzlerini 
11l:~trı~n dizleri <libinde geçiriyortlu. 
~ti.~ adını dcğ'~tirmiş Hababe de-
' li urınadaı. içiyor ve; 
b ilbabeı t;r· . 
'- ~p Usanıyor; 
b,}'i a.babe ı. 
Ct \'il sızıyordu. Selameye chcmmi

Crrn· 
ı~~ttj 1Yordu. Medinel.~ kızın karde-

' Xl.dc b • •• .3 d ıı; t t-.. u tesırım 'UUY u1;u zaman 
lıah"lileYtnan B:n Abdülmelik evve· 
~~~ etrniş, sonra fena halde sinir
. ı c!c d ~ani vaziyet sinirlenmiyecek 
ill>a ~gild:r. Yezidin bayatı halkta, 

"~tı\' . 1!.lifeye ve hanedanına karşı 
~ i~ır n~f:et doğuruyo~du. Karde. 
~~ tı~r ay ıçınde l:cı':im ugrunda deh
~~:~ &arfetmişti. mr kere üsti'.ste 

qtlhı. z 'i Yapmıştı. Bu izdiva~ların 
• }'~rıya •J'afet ve l:cdiye gibi masrafla

~'<! trl~.na getirilince şehvet uğrunda 
ı.~ ~en b' 
~~?.c ır se:-vet azamet ve deh~et 
q~İt 'lıruyordu. 
"ıı fc 8iileyman Bfo Abdülmelik 
~ ~k ' 

~ 'lcat ;n~ varacı:k bir adam değit. 
't ~ ta~i Czıd'in her hareketini adım 

• 
1titiri: eden biri vardı ki ne duyar, 

t/triy derhal Ha~:Ie Sülcymana 
~ '< t~t~~du. Böylel:Jcle Halife kar

t :~ıadı-ın her gün kaç kupa şarap 
~~~i ~ınr, kaç defa öksürdüğünü 
~~ ~lı • ~takta, nasıl bir bez dokun °6-rc . 

t htı k ntnış tj}uycrdu. Emir Ye. 
l ~q-~ adar yakından alakadar olan 

-ıı• ' }'eıı;cn·ı . . ö b. 
11 ~~~d 6 ve enıştesı mer ın 

illiıe .... cn haş!ta kim olabilirdi? 
·•ın 

"e Emir Yezidin kız kar-

- - - -- - - - - - -- --- - - -

HABER - J\lCşam ~slı!! 

Yazan: J{cnnn Çinili - l\lclekıı:nd Çinili 

( ERJ{EJ{ - JHZ ) No: 15 - Tercüme V6 iktibas hakkı rnulı./uzcı.ur -

, IBlYı't!:tYıın FeırnB:töy beın<dlen lb>ahse<dlly@r<dlu: 

deti ile yani Emire "Fatma in AbdüL 
melik,, ile evlenm!~ olan Ömer bin Ab
dülaziz, Halife Süleyman tarafından 

vefaht :ıan edilmişti. Bu Emir, Hali. 
fenin ka&deşleri E?nir Yezid, Emir Hüş 
şam ve Emir Müsellcme dururken ken· 
disini Be!ıİ Umeyye saltanatına velihat 
olarak göstermiş olmasından ne dere
ce memnun bulunuyorsa bu üç emirin 
kentlisini HaHelik makamına çıkart

mak istemiyeceklerinden de o derece 
emin bulunuyordu. 

Hiç kimse ~enim kız olduğuma 
bir türlü inanmak istemiyor 

Leyla bunlann en başında ... "Biliyorum, diyordu, bu 
yalanlan senden soğumam için uydurdunuz ı" 

Ben de boş duran kanepeye oturdum. 

Emir Hüşşam henüz pek küçüktü ve 
ablası Fatmanın sarayında yaşıyordu. 

Bunun İiİn ondan bir fenalık ummu. 
yordu. Daima eli altında bulunan bu 
emiri istediği glbi idare edebildiğini 

sanıyordu. Emir Müselleme ise Bizans
la harpe:len bri rc·<h!ya kumanda etmek. 
le me~gul bulunuyordu. Başını kaşıya
cak vakti yoktu. Harp onun biric:k zev. 
ki idi. EEmir Müsellemenin ne kadın
da, ne sarayda ne de saltanatta gözü 
vardı. Geriye Yezid kalıyordu. işte 

veliaht ômer bin -1-lıdülaziz, karşısın. 

da yegane rak'.p oıarak bunu görüyordu. 
Evvela Emi :- Yezidin kendiffoi 

kat'iyyen sevmediğine emindi. Sonra 
kadına, isr:ıfa. zevke ve del?debeye çok 
'1üşkün olan bu Yezitl'in istediği anda 
Şamdaki müteassıp sınıflar a. asrnda 
bir bayt,= taraftar toplayabileceğini de 
biliyordu. 

Ömer Bin Abdülaziz İslam dininde 
olanları ikiye ayırmı~ olan kötü hatJra
lan ortadan kaldırmak ve Hazreti Ali 
ile Maaviye arasında geçmiş olan kanlı 
vak'aların bütün izlerin.:. silerek Beni 
Umeyye saltanatını iç kavgalardan 
kurtarmctk arzusunda idi. Halife olur 
olmaz müslümanlan biribirine düşüren 
ikiliğ.~ kökünden temizleyebileceğini 

umuyordu. 

Bir ordusu fstanbulu muhasara eder
ken ve Avrupanın garbin.:le bir ikinci 
ordusu Fransız topraklarına dalmış bu
lunurken o Beni Umeyye saltanatının 
için i~/n kakırdamakta olduğuna kanaat 

getir-ın.işti. Binaenakyh veliaht Ömer 
bin Abdiil.iziz 'in saltanat hır .ı nda şahsi 
düşüncelerin üstünde olan taraflar da 
vardı. Ve o, butemayüllerinde h:ç te 

yalnız clı:ği!di. Nasıl Yezid koyu mü. 
teassıp cami ve namaz müslümanlannr 
arkasında toplamış bulunuyorsa o da 
Hazreti Alinin hatıralanna saygı gös
termekte devam edenleri gizlice teşki· 
tatlandırmış bulu.1uyordu. 

Halife 8ülcyman Bin AbdülmeJ.=k, 
yukarıda da söylrJiğimiz gibi işkembe. 
sini şişiınrekten başka bir şey düşün

rrı.:yen Allahlık bir t-ıdmadı. Fakat bütün 
uysallığına ve saflfığına rağmen o da 
Şam mütcassıplariyle bir kafada idi.. 
Hani veliahdinin düşüncelerini birisi 
gel"p kendisine açmı~ olsaydı Ömer Bin 

Ev ekonomisi 

Sükutu :;nce Lcylanın annesi yırttı: 
- Çocuğum, d~:li. Yaptığını beğen

din mi? Bak annen neler söylüyor. Bu 
işte bizi de kabaha•Ji çıkanyor. 

Ben, anneme: 
- Onları itham ctınek doğru değil, 

anne dedim. Bu i~te kabahatli varsa 
o da benim .. Büyük bir kusur .~şlediğimi 
biliyorum. Bı;nu önlemenin çarelerini 
ve bu işten hiç bir tarafa zarar verme -
den çıkmanın yolunıt arayıp duruyorum. 
Leyla beıli çok seviyordu. Bunu bildi. 
ğ~m için kendisine bir fenalık yapma· 
sından kork'ıyor v~ bir şey söylemiyor
dum. Bir genç kızm istikbali ve izzeti 
nefer,:yle oynadığım için bana kızmakta 
haklıdırlar. 

Kimse bir şey soylemiyordu. Ben de 
önüme tıakıyordunL Bu sırada annem 
ayağa kalktı. Bana: 

- Haydi yürü! .. 
Onlar da ayağa kalktılar.. Ben süt 

dökmüş bir kedi Gibi önde, annem ar. 
ksda kapıdan çıktı{. Annem onlara: 

- Allaha ısmarladık demeyi ihmal 
etmedi. Bizi sokak kapısına kadar teş
yi ettiler ve hiç biı· şey söylemediler. 

"' . • 
Eve geki:ğim zaman kendimi dinle -

mek, düşünmek, ihtiyacındaydım. Oda-
ıua l.a.panıp ta dü~ür.miye daldığım sırada 
tabancamı, Leylalarda yatağın yastığı 

altında :..ınuttuğum.ı hatırladım. Fakat 
iş işten j;eçmişti. 

• • • 
Hadise üzcrindrn iki gün geçmişti ki, 

Feril:öy halkı lY.ınJ<ın haberdar olmuş
tu. Nasıl yayılmıştı bu kadar? Tevek -
kel: demezler, kar~habcr çabuk yayılır 
diye ... Doğru hakikat böyle •• Ağızdan 
ağıza dolaşan bu taber, kuyruklanmı~, 
ihtimaller birer hakikat gibi bu haciıse
nin arka<>ır~a eklenmişti. 

Her !?okakta bundan bahsediL:yor, 
her evde bu konu~uluyordu. Beni artık 
tanrmıyanlar da t~rµmı~tı. Yolda gö -
renler biribirlerine b~ni işare! ederek 
gösteriyorlardı: 

- Bunun nere:;ı kız! Kuyruklu ya
lan • 

- Bal gibi erl:ek.. tist tarafı laf .. 
Hadise hakkın:fa herkes biri t.=kir 

yürütüyordu. Bu arada: 
- Kız fakir olduğu için aileleri ara. 

sına almayı Iayık cörmediler. Ne yap-

A bdülazizin bütün Halifelik limitleri 
derhal suya düşüverirdi. 

(Devamı var) 

Esnaf lftle©'leın ~noe yapaır'? 
Y 1 YECEK maddelerinde hile yapmak ihtiyacı nereden geliyor? Bu 

sualin cevabı şudur: Hilesiz mallar pahalı olduğu için ... 
iyi Trabzon yn~ının toptan kilosu SO kuruştur. Bğer bir mahalle 

bakkalında, kilosu 80 kuruşa Trıtb?.on yağı satılıyorsa, bunun hileli 
olduğuı~a şüphe etmemeliyiz .. Kilosu 80 kuruşa. olan halis teı eyağını, 
bakkalın 1oo.l10 kuruşa s .... tması rnzımdır. o takdirde "fiyat pahalı,. 
diye müşteri. hileli ucuz yağı satm alacaktır. Demek oluyor ki, hileye 
sebebiyet ver<'n htldise esasen yiyecek maddelerinin pahalı olmasıdır. 

Dundan haşk:ı . esnaf ara.smda şiddetli bir rekn bet var. Herkes 
milşteri elde etmek için ucuz mal satmak yolunu tutnyor ve tabla tile 

hile yapmak çarelerini araştırıyor. 
Ron senelerd:-ı. ur.uz yemek veren lolrnnt:ılar çoğalmıştı. Öğle 

vakti bilhassa Sirlleci muhitinde, bu hiiçük ve ucuz lokantalar tıka 
basa doluydu. Halbuki SO kuruşa toptan tereya~ satılan bir nıemle
lcettc, bu lrndar Ul"'UZ yemek veren lokanta olmamnsı lazımgelirdi. 
lşte nihayet, bu nevi lokantaların en l~iHü malzemeyi kullnndığı mey 
dana çıkmıı;t bulunuyor. 

"Cc·uzdur vadır illeti. pahalıdır Yardır hikmeti! .. meşhur sözü
nü hatırlarsınız. Ueuz lokantaların fena malzeme lrnllanması, bu sü
ze pek uygun düşmektedir. 

Meseleyi esasından halletmek lazım. Ucuz yemek Yeren fena 
lokanta.ıarı kapatmak kiıtl dPğildir. Bu lokantaları bu gibi fena mal 
zeme aldırmağa s 0 vkedcn sebeb leri de ortadan kaldırmak icap eder. 
Bunun için ucuz yağ sattırmalıyız. Aksi takdirde her zamnn kokmuş 
yağ kul1anan lokantalara tesadüt edeceğiz. ır. A. 

Civar kahvelerfo~n birinde oturmu~ rsmarludığım kahveyi içiyordum. 

smlar kııı oğland.m soğutmak için, oğ
lana kızdır deyip çıktılar işin içinden. 

Diyenl:r ekseriyeti te~kil ediyor, 
kimse benim kız olduğuma bir türlü 
inanmak1 istemiyo~, daha doğrusu ina. 
namıyordu. 

Bir çokları bu ldü~üncelerirıi bana ka
dar duyurmanın ıolunu buldular. Bun-
lara yalnız gülmekle ve: ı 

•• ı 1 

-Bilmem! ' 
Demekle muka:~ete ettim .. 
Aradan bir hafta geçti. Ortalrk du.. 

ruldu. D::dik'odulann e<>.ıu gelmediyse 
de eski hızını kay!>etti Civar kahveler
den h:rinde otunmış ısmarlaldığım kah
veyi içiyordum. Biri omuzuma vurdu .. 
Başımı çevirdim. Ba Leylanm karde • 
şiydi .• 

- Kenan ağabı!y, seni bizden bekli -
yorlar, \dedi. 

Bu davet yersiz ve manasızdı. Ley -
la, yahut ann!si beni niçin çağırır • 
lard?. Artık her şey bitmiş, her şey 

anlaşılmış değil miydi? Fakat içimden 
bir ses: 

- Git Melekzaı.l, belki bir §ey öğ-

renirsin! .• 
Diyordu. Bu se<ıin teefriyle : 
- Peki gidelim, dedim. 
Beraber çıktık . .f":?kat o yolda arka

daşlarına gide<:eği bahanesiyle ayrıldı. 

Ben eve gelip te kapıyı çalarkan he_ 
yecanım1an zangır zangır titriyordum .. 

Bana kapıyı Leyla açtı: 
- Beni çağırmıısınız, dedim. 
Hafif lir gülümsemeyle: 
- Evet ben ~ağrrttrm. İşin yoksa bi. 

raz içeriye gel.. 

içeriye girdim .. Ortada annesi görün· 
müyordu: 

- Annen yok mu? diye sordum. 
- Hayır t.. Komıd:ia .• 
O bunu söylerk~n ~pkamı aldı ve 

paltomu zorla sırtımdan çıkarttırdı. 

Sonra mangalın ~§Illda yer gösterdi. 
Hiç konuşmuyor, sadece elindeki ma.. 
şayla ma.,galı e~eleyip duruyordu. 

O:ıun ben,: çağırtması her halde bir 
§ey söyl<:yeceğindendi. Soridum. O za
man elindeki maş:ıvı bırakarak dikkatli 
dikkatli yüzüme baktıktan ıorua kısık 
bir sesle: 

- Geçen gün, d<.di. Annenin uydur· 
duğu yalandan biz h:qef anlamadık. 
bunu ne mal:satla yaptığınızı, annenin 
ne fikhle yalan ~ylediğini bana izah 
eder misin? 
Müm!<~n olduğ 1 kadar soğukkanlı 

görünmiy<: çalıştım: 
- Artık, dedim. Bunları kapayalım. 

Tiyatro oynandı, perde kapandı. 
O bu sözümden sinirlendi yüzüme 

kin dolu bir nazarla baktı: 
- Dalıa hakiklt ortaya çıkmadı ki 

perde kapansın. Keı~an, bana hakikati 
söyle ... 

- Bu hususta söyleyeceğ.:m hiç bir 

şey yok .. Beni ister kız, ister oğlan te. 
liikki eldin ..• 

Diye bözü kısa keımelt istedim .. Ley
la israr etmedi. Yalnız yerinden kal
karak, yanıma çektiği bir sandalyeye 
oturdu. Dir kolunn boynuma doladı. Bir 
eliyle de çenemden tutup yüzümü ken. 
dine çevirdi. Srcal: nefesini tenimde 
.duydum. lçli bir sesle: 

- Biliyorum, eedi. Bu yalanları, 

senden soğumam için uydurdunuz. Fa
kat ben rstediğinİLİ y&pamıyacağım,. 

Seni hali seviyorum. Kenan söyle, be
ni hiç mi sevmiyorsun artık? Ben<'len 
bu kadar çabuk mu bıktın? 

Bu sesete kadmhk gururunun ölü • 
mü, aşkın doğuşu vardı. Onun çencm
deki elini tuttum. Ellerim arasına ala-
rak: 

- Belki seviyorum, dedim. Fakat ne 
yazık ki hisle değ.=J, kafamla hareket 
etmek mecburiyetindeyim. Fedakarlık 

yapmam lazım. 
O. her şeyi bildiğinde israr eder bir 

şekilde başlnı salladı: 
- Ailen beniml~ evlenmene izin ver. 

medikleri için başka türlü hareket ede -
mezsin .. Fr.kat ne yapayım ki ben ay
rılmak iıı.temiyorum. Geç.en bir buçuk 
sene i!rinJ.e, sana öyle alı~tım, öyle bağ. 
landım ki ayrılırsak, sensiz yaşayamıya
cağımı anlıyorum. Yalvarırım &ana Ke
nan, beni birdenl:he terketme .. Müm
künse beni ara sın gör .. Benden böyle 
birdenbire değil, } ~vaş yava:i uzaklaş. 

Bu suretle hareket etmen, beni muhak -
kak bir 3lümden kurtaracaktır. Seni ha
yatımın tonuna kadar unutrruyacağmu, 
ileride de, senden tamamen ayrıldıktan 
sonra da göreceksin. 

Geçen vak'alar ve bu bir hafta, onu 
öyle sarsmıştı ki anlatamam. Tanınmı. 
yacak kıjdar değişm=şti. Yüzünde ıstı -
rabmm derecC9İ bariz bir şekilde oku -
nuyordu. Ona acıyordum. Onu bu ıs. 

tırabından kurtarmak için ne yapabi
lirdim? Teklifini kabul etmemek, belki 
buna faydası olabil'rdi. Fakat o zaman 
ben kurtulmak i~tediğim mü§kül va
ziyete tekrar ve bi!I:: bile kendimi atmış 
olmıyacak mıydım? 

Onların izzetindsiyle oymyan ben 
değil miyldim? işlııden çıkarılmasına 
b:n sebep olmamı} mıydım? Kendimi 
müşkül vaziyete sckmakla bu son iki 
sorguyu karşılaştırınca benimkinin, o • 
nunki yanında pek ehemmiyetsiz kaldı
ğını gördüm. 

- Peki Leyla, dc-dim. Söz veriyorum. 
Seni birdenbire terketmiyeeeğim. Seni 
ara sıra evinde, yalıut !dışarıda istediğin 
yerde görürüm .. 

Bu sözümün Leyla üzerindeki tesi
rini gözlerinizle görmüş olsaydınız, 

ağlardınız. O yarı ağlamak, yan sevinç 
arasında kıvranarak : 

(Devamı var) 
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Taırl!MlDn kayde'tttlğft ilk büyük korku 
GÜNAHKAR PAPASLAR 

Nakleden : F. K. 

Mensupları çırıl çıplak gezen 
Aç ·kalan anaıar 
çocuklarını yiyor! bir tarikat ve Safonun en 

hararetli taraftarı rah~be.er 
BütUn papnzlarm, Balatta ge-

çen htı.disenin kahramanı gibi, 
din kisvesinden gayri meşru şe 

kilde istifadeyi düşünen fırsat 
dUşkUnU don juanlar olduğunu 
söylemek, kanaatimizce, büyük 
l>ir haksızlıktır. Papazlardan, pey 
gamberlerin bile riayet etmeğe 

ıuzum görmedikleri bir perhize 
riayet etmelerini istemek gayri 
1 nsanl ve gayri ta bit ise de birçok 
din adamları şayanı hayret bir ta
Jınmnıülle bu imka.nsız gllJi görü
nen perhizkfırlığı göstermişlerdir. 
linnaatlmlzl bu suretle tasrih et
mekten maksadımız yazacağımız 
- tnriht vaknlnra müstenit -
bazı hO.diselerin sırf !sa dinine 
mensup ruhanilerin aleyhinde b•: 
!unmuş olmak icln kalemq alınma 
dığını anlatmaktır. 
Papazlarda "hak yolundan ayrı 

lan lar.,ın; kendilerinden istenllcıı 
ve insan tabiatlne mugayir olan per 
bizle beraber görülmeğe başlandığı
nı kabul etmek mantıkt olur. 

Papazların ve katollk papazları
nın rezalet içinde yaşadıklarını ileri 
sürerek Homa. kllises}ne isyan edip 
birisi Protestanlığı (:f520), diğeri 
Kah·inistllği (1535) kuran papaz 
Lüter ve Kalven, bu fikirlerini mü
dafaaya başlamazdan önce, mücade
leye giriştikleri papazlar gibi perhiz 
kfı.rlığa riayete hiç lUzum görme
mişlerdir. 

Protestanlığın banisi Lüter, Kate 
rin dö Boren isminde blr rahibeyi 
kandırmış ve biHıharc onunla evlen
miş, Kalven de, ldölet dö Dür isim 
11 bir evli kadınla uzun müddet gay 
rimeşru münasebetlerde bulunmuş, 
papaz tarafından aldatılan koca ö
lünce, scvgllislle evlenmiştir. 

Manastırlar 
Manastır usulü, mllAdın 350 inci 

senesinde başlamıştır. O tarihlerde 
lsa dininin azizlerinden Sen Pakon 
yukarı .Mısırda bulunan papazları 

toplıynrak umumt ve müşterek bir 
hayat şartına. tabi tutmuş. manastır 
hayatı böylece lhdns edilmiştir. 

L!ltınceden gelen "manastır., keli 
mesi hir nevi papaz şehri demektir. 
Papnzlnr dışarıya çılcmadan her tilr
lü ihtiyaçlarını buradan temin ede
billrlP.r. 1',azla sıkı tarikatlerde her 
papnz; blitün eşyası bir yatak, bir 
masa ,.c bir iskemleden ibaret, ayrı 
bir hücrede oturur. 

:Mtınastrrda yaşıyan papazların 
hayat şartları, manastırın mensup 
olduğu tarikatın usullerine göre de
ğişir. En perhizkft.r hayat yaşıyan

Jardan biri Şartröz mensupları, en 
ziyade rezalet içinde yüzenleri de -
şimdi mevcut olmıyan - "Adamit., 
lerdl . 

'farlkatlerinln isimlerini peygam
ber Ademden alan bu papazlar, tıpkı 
isim babaları gibi çml çıplak gezer
lerdi. Hristiyan azizlerinden Sen 
Epifana göre bunlar bUyilk bir sa
londa rahibelerle birlikte toplana
rak ışıkları s5ndilrUrler ve kızılbaş
lnrm yaptıkları iddia olunan şekilde 
hin tilrlU ahlfıksızlıkJarı irtik~p eder 
lerdi. 

16 ıncı asırda bu tarikat bilhassa 
lngilterede ve ltalyada mevcuttu ve 
mensupları olan papazlar sokaklar
da Hazreti Adem gibi gezmekte hiç 
bir mahzur görmüyorlardı. Bu pa-
pazların kadın maceraları o knda

0

r 
çoktur ki yazmakla tükenmez. 16 ın
cı asrın Fransız flllmlerlnden Han
ri Etlyen bir eserinde ş5yle der: 

"Pnpnz .Jnn Bilin ancak on bir ta
ne metresi ,·ardı. Az mı? dlye<·~ksi
niz. Az tablit Çünkü papaz Jan nıan 
kcnln ıııctrcslcrlnin sayısı tam 20· 
tlir ... 

1431 de papa ÖJenln emrile ma
nastırları teftişe çıkan papaz Am

.bruazın raporu aynen naklcdllemlye 
cek derecede açık maceralarla dolu 
dur. Zavnllı papaz bir manastırda 
başrahlbeyi doğururken bulmuş. ki
misinde papaılnrm genç papazlara, 
Jngillz edibi Osknr Vaylclin Lord 
Duglasa karşı olan aıtı.kayı duyduk
larını g-ürmüş. bnzı mannstırlarcln 
Safonun en hararetli taraftarların 
dan rnhibelerle karşılaşmıştır. 

17 inci asırda Fransada Belle) 
papa:~ manastırı ile civarmdn}\I rahi
beler mnnastırı arasında yeraltı yo
lu bulunduğu.başrahip Sen SUlplsln 
bir nsllzadeyi öldürmesi üzerin~. ma
nastır yıkılınca meydana. çıkmış. 
rahiheler mnnasttrındakı birçok 

1•1 n dünyaya geliş sırları çocu , arı 
aman nnlaşıım1ştır. 

o z krnlı birinci Fransu\'anın 
Fransa ,. ı 

~ 1 Na\'nr kraliçesi Margur t 
kız knrueş ' bf ölU .. 

1:1: 

ııunln beraber bulunnn bir lı:tı1az tn 
ra fıncl nn ölünün yam başında nasıl 
taarruza uğradığını anlatır. Bckfl.rc
tiııl kaybeden rahibe şlldi.ycttc bulu 
nunca kraliçenin tabirince "bu teke 
huylu papaz,. ağır şeklide ceza 
Jandırılmıştır. 

Fransa ihtllrtll esnasında yakılıp 
yıkılan mnnastırlarda bulunan ço
cuk iskeletleri rnhlbelcr arasında 
uslu durmıyanların pek az olmadığı 
nı lsbat etmektedir. 

Genç kızları ''eya evli kadınları 
kaçıran papazlar çok görülmüştür. 
Bu h~diseler içinde en garibi lG ıncı 
asırda cereyan etmiş ve Kordöliyc 
denilen papazların Strazburg şehrin 
den lrnvulmalarma sebeb olmuştur. 

Bu şehir ahallshıden bir knsabın 
genç Ye çok güzel karısı bir gUn içln 
de hastalanmış ve davet edilen aile 
papazının duaları arasında öJUver 
miştlr.O devirde defin için doktor mu 
ayeneslne lilzum görülmediği cihet
le kadmcai;ızın cenazesi kaldırıl
mış, tabut merasimle defnedilmiş

tir. 
Aradan bir müddet geçtikten son

ra kasap, tesadüf ettiği rnhtbelcr<len 
birisini rahmetll karısına pek ben-
zetmiş, uzun maceralardan flonra 
filhakika rahibenin kendi karısı ol
duğunu anlamıştır. lşln aslı yapılan 
tahkllrntla ortaya çıkmıştır. 

Kasabın karısı, kocasından mem
nun değildir. papazlar arasında da
ha zevkli bir hayat yaşıyacağına ka 
nldir. Muntazaman günah çıkarttığı 
papazın da telkinleri üzerine ölU ro
JU yaprnağa karnr vermiş, papazın 
ve onun arkadaşlarının yardımilo 

plilnındl!- muvaffak olmuştur. Kilise
de bir aralık tabuttan çıkmış, içine 
ağırlık konan boş tabut defnedilmiş 
tir. Kadın da manastırda papazların 
arasında tam hir fahişe hayatı yaşa
mağa koyulmuştur. 

~ Dc\·nmı \"ar 

<.;.ek sade ve şık bir ev elbisesi. Önü 
kuşakla kavuşturulur. Kollar biraz bol 
•.:adır, düz renkli kumaştan ve yahud çi 
çekli yünlülerden yapılır. 

hfktlyolerinde. r yu 
mcşhıır • ur bir rahibenin o-
heldemcgc nıcm 

80 santimetre enliliğindeki ktımaş 

lardan yapılırsa 5 buçuk metre alır.alı
clır. 1,40 enindeki kumaşlardan 3 met 
re kafidir. Çift kesilmiş dört parçadan 
mürekkeptir. 

Sebepleri meçhul umumi.panikler 
Tulonda bir infııakın doğurduğu karışıklık s1rasınd8 

halk avaz avaz haykırarak kaçıyordu: 

Kuyruklu y~ldız yaklaşıyor; 
kıyamet kopacak ! 

rel" 
Jon faciasından sonra. Pariste. eie:ıc· Çamurdan halk olunan insan, yer

yilzüırn indiği, gözlerini çevirip etra
fa baktığı znınun ilk hissettiği şey 

bu oldu: Korku!.. 
Haldkaten yerler titriyor, deniz

ler köpürüyor, vahşi h!l-yrnnlar kük
rüyordu. 

insan, bunları göt·ünce nasıl bir 
tehlikeye düştüğünü anladı; haya
tını muhafazaya, müdafaaya hazır
landı. Korku; belkemiğlne, ellerine, 
çıplalt ayaklarına yapıştı, ürkcl~ ka
fasına işlendi. Titrlyen kalbine yer
leşti. Ye bir daha ayrılmadı. 

Isınmak için, aydınlanmak için 
bir çare aradı. Uzun uzun düşündü; 
nihayet tesadüf yardım etti: Elinde, 
biribirlne sürterek vakit geçirmek 
istediği iki kuru odun parçasından 
hafif bir alev çıktı, ateşi bulmuştu. 
Artık kışın üşümekten. geceleri ka
ranlıktan kurtulmuştu. Seviniyor
du ... Fakat, az sonra bunun da kendi 
ı:i i<'ln bir tehlike olduğunu anladı. 
vuh°Şi hayvanlara. karşı nefsini mü
dafaa. etmeli: için ilk evvel taştan, 
sonra demirden silô.hlar yaptı. Bun
ların da kendi aleyhine kullanılma
ğa başlandığını gördü. Neslini ~~n
dilrmemek, idame ettirmek ıçın. 
kendi lrnnından. kendine bcnziyen 
insanlar )·etiştlrdi. Bunlar dn. birl
hlrlcrlne düşman oldular, biriblrle
rile boğuşmağo., biribirlerini öldlir
mcğe başladılar. Duna rağmen, in
sanlıır gün gilnden artıyordu. Vücut 
ıarı sağlam, sıhhatleri yerindeydi. 
Bu da !;Ok sürmedi Bircok hastalık
lar Uzerlerine çölitU· Korkunç yara
lar peyda oldu .. Kolera gibi sari il
letler hir anda dünyayı s:ırıyor; bin
lerce. yüıbinlerce insanı, cansız yere 
serlvordu. 

KÔrku, korku gene korkut 
Bütün bu tchlllceler. bUtUn bu rı.

fetltar insanı daha: ziyade lrnrkak 
yaptı. Korkuyordu. lıerşcyden kor
,kuyorılu. Mesel~ gece karanlığında 
yalnız bir yere giderken hiç yoktan 
UrkUyordu. Bazan bir kahkaha işi
tir gibi oluyordu. Hemen dönüyor, 
baloyordu. Faknt, Jdmseyi göremi-
yordu. Kahkaha kesilmişti. Gene 
yürümesine devam ediyordu. Kahka
hanın tekrar başladığını işitiyordu. 
Artık bu sefer daha çok ürküyor, 
korlrnyor, çılgm gihi koşmağa baş
lıyordu. Arkasına dönüp bakmağa 
cesaret edemiyordu. Birinin takip et 
tlğinl sanıyordu. Başını çevirince gö 
rüyordu neyi? .. bir başkasını mı? .. 
bayır .. Gördüğü birbir şey yoktu.O
na öyle geliyordu. Fakat, kahkaha
lar hfı.H\ devam ediyor ve o adımla
rını sıklaştırıyordu, gene koşuyor, 
kaçıyor. Bağırıyor, başka insanları 
yardımına çağırıyor, başka insanlar 
dan muavenet istiyordu. Halbuki 
onlar ela, niçin olduğunu bilmediltle 
ri halde onun korkusuna iştirak edi
yorlardı .. 

Korkudan ezilmiş, büzUlmUş. göz
ler büyümüş ve yerlerinden fırlamış, 
- tıpkı öllime karşı uluyan bir kö
pek gibi - bağırıyorlardı. Duna se
beb neydi? Korku! .. 

~ebeplcri me~hul kaian 
umumi paııiklsr 

Du umumi korkular, bu müşterek 
panik çok defa, çok yerde görül
müştür. Her milletin tarihinde buna 
dair birçok kayıtlar bulunur. Bun-
lnr, dalma birdenbire çıkmış, scbeb
leri meçhül kalmıştır. Yalnız bir şey 
nazarı dikkate alınmağa de>ğ'er: Bu 
umumi korkular dalma harp gibi; 
ihtlll\1 gibi büyük ve feci ht'tcliselcr 
nrl fesin do kenıl ini göstermektedir. 

En yakın zamanlara alt · olanlar
clau vo bugün ynşıyanlnrın eli\n lıa
t ırlarında bulunan bir korku vakası 
J!.lll de (Llherte) zırhlısı kaıasmda 
menlerin cenazeleri kaldırılırken vu 
~un gelmiştir. 

25 eylül 1911 de, (Llbcrte) zırhlı
sı. Tulon limanında istirahat halin
de bnlunuyordu. Ilirdeııhlrc. bazı 
küçüle sesler işitildi, ve ayni zaman
da bir ŞPy patlndl. Askerler bağırı
yorlardı: "Ateş mühimmat anbarını 
sarıyor! ... ,, Kısa bir şaşkınlık, sonra 
hUyük bir soğuk kanlılık. Zabltlcr, 
neferler hepsi vazifeleri bn.şıııda, 

fcHiketin önUnU nlmağa, tahdit et
meye çalışıyordu. Fakat, m~n~kiln 
değil. nütlin gayretler boşa gıdıyor
du. Ve ilk iştialden yedi dnklka son 
ra zabitler tehlikenin yaklaştığını 
gördUler, geminin tahliyesi emrini 
\erdiler. Yazık ki pek geç!.. Tam, 
tayfalar tahlisiye sandallarının .yan 
larrna glltikleri sırada müthiş hır in 
filt\k oldu. O derece ki yirmi kilo
metre uzaklardan işitildi. Koca zırh 
ıı parcalandı. Binlerce tonluk çelik ı 
parçaları havada uçuyor, sonra şeh
rin üstl.ine üilştiyordu. 

Tulonda bu infiH\k yüzilnden sağ
lam n~ bir cam. ne de bir duvar kal
dr. (Liberte) faciası 2!!0 neferin 
ölmesine, 100 den fazlasının yaralan 
mnsına sebeb oldu. 

llill\ümet; facia kurbanlarına 3 
b\rinciteşrinde milli bir cenaze me
rasimi yapılmasına karar verdi. Tu
lon şehri baştan ba~a siyah tüllere 
hilründü. Cumhurreisi (Arman Fali
yor), ~'\)·an ve mebusan reisleri ora
daydı. Ecnebi devletler de seflrlerl
ııi gGndermişlerdl. 

HKıyamet kopuyor·,, 
Bir lngiliz ıır)llısından kırmızı 

ccJtetıi dört bahriye neferi karaya 
çıkarıldı. Kollarında, matem aHl.me
tl olarak birer siyah kordela vardı. 
Şehirde, şehir halkından maada ci
vardan gelen binlerce kişiden mürek 
kep büyük bir kalabalık bulunuyor 
du. 

Fnkat,derin bir sükunet hilküm su 
rtlyorclu- Kimsenin sesi işitilmiyor
du. DiltUn çehrelerde matem eserleri 
gijrillüyordu. Kadınlar, erkekler ağ
ltyorlardı. 

Birdenbire, nasıl oldu bilinemez. 
- ve hfllA. da bilenememlştlr - bir 
gUrUltü işitildi. müthiş bir panik çık
tı .. Dir dakilm zarfında alay dağıldı, 
cenazeler ortada kaldı. Halk çılgın 
~lbi acı acı feryat ediyor, koşuyor
du. nnzıları: "yer titriyor!. ... 

Diğerleri: "bir kuyruklu yıldız 
yaıtıaşıyor .. ,, 

Bir kısmı: "Cumhurrelsinl öldür
diiler! .. ,, ' 

Ve hep birden: "Kıyamet kopu-
yor!.,, 

Diye avnz avaz bağ"ırıyorlardı. 
Aha.11 deli ı;lht evlerine can atmağa 
co !ışıyordu. Askerler de da~ılmıştı. 

I\:öpekler ulııyordu. Halk blriblrl
ni çii';niyor, eziyordu. Evlerden. şaş 
lunlıl~Ja cşynlnr, sanl<l bir yangın
dan kaçırılmak isteniyormuş gibi, 
pencerelerden atıhyordu. Mağazalar 
dükkfınlnr boşaltılıyordu. 

Şehir a t üst otdu 
Bu karışıklık, bu korku ancak 

beş dakilrn sürdü. Fakat bu kısa müd 
det koca bir ş~hrln altüst olmasına 
kafi geldi. 

Ertesi gün. bu sebebi anlaşılamı
van ci nnctin zararları hesap edlldl
ğı zaman umumi bir blnunm önüne 
dikilen kocaman kazıklardan bir ta
ne kalmadığı· hayretle g5rüldü. Gene 
bir zabit şu sözleri söyledi: 

- Halk: kazılcları söktü, götürdil. 
Bil~hare, panikde bulunanlar sor

guya ~ekildi. Bazıları bir şeyin pat
ladığını işittiklerini, bazıları da gök 
:rüzilnden kuvruklu bir yıldız geçll
~ini ı;ördükl~rinl söylediler. Resmi 
raast evlerinin raporları kat'iydi: 
().gün havada. yerde fevknHl.de bir 
şey görülmemişti. Binaenaleyh, o 
giinkü müşterek korku, emsali eski 
devirlerde çok görülen ve scbebleri 
anlaşrlmı:rnn umumt korkulardan 
bid;pli. Bereket versin, Tulond:ild 
panikte ezilenler, az ve çok yarala
nnnlar oldu ise de ölenler bulunma
dı. 

Halbuki. 15 inci Lui zamnnında 
(Mart - Antuvnnt)la Leh veliahcll
nin düğün günleri çıkan panik böy-

altı şimendUerlcrinin birind~ uııdcıt 
trik cereyanının kesilmesi yuz '\"oıcG 
çrkan panikte yüzden fazla • 
iJ,l<lü. Paniğe scbeb? kor~u :.. rtııt 
Anneler çocukları.ıı yiyıyo"fda:ıci 

Fakat, bütün bunlar, orta ça~ııd8' 
ve Fransa büyük thtllA.11 znwnn 
ki korkularla ölçülemez. . it :ıcor 

Tarihin kaydettiği ilk "bÜ~~ scııe
ku., !sanın doğuşunun bln(UC r 5e
sinden evvel başlayan korkud~~r '\'e 
beb? Kıynmet kopacağının ba 
rilmesl... ··ttıle-

llk e\·vel, o vakte kadar gö~ır•· 
mlş bir dini buhran çıktı· ı:ınııır' 
metiµ yal•lnştı~ını işiten ıns ölll' 
derin bir yeis, bir korku snrdı·r bU· 
ründe "başı secde., görmiyen1~11 f!e• 
tün günlerini ibadetle. duaın~aldıl" 
çiriyor, secdeden başlarını jş beP 
mıyorlardı. !ş ve güç, alış ver 

11 
atil' 

durmuştu. Halk tideta "yaşaS8 

ıer,. giblyrll. 111:ıcııt 

Nihayet, bininci sene geldi. J<ıııı' 
ne kıyamet koptu. ne dci bir fe'f zgıll' 
delik oldu. O zaman, öyle bir 8 1'~ 
Irk başladı kt ne din ne de ıın~f fil' 
dı. Halk kendini sefahate ,.er 'et~ 
ı::ant. nhH\ki vazifelerini ihnııı.1 şgıtl 
Herkes ;ıe\'kl. e~lenccsl ne 111~ 
oluyor; yiyor, içiyor, gUlüyord · .. 1~ 

b ·r tıı• Bu da çok sürmedi. Sart ı e(lf 
hastalıklar çıktı. Halkı kırdı, ~eıet• 
di: Kol cıra, veba, dint mubare . 
bUyücülU~ •• umumt delilik, zuıuıll·~·· 

,,,, ' .{Dign) rlp vı>hR cılrhf.T ız,p.!'f'I lC l~ f 
mUthiş hnstn.hğın önilnU nıma re.rı' 
bütün ı>ehfr halkını evlerllc be 
yaktılar. ..t ~d 

(Zoren) de mUthlş bir sefa1~0'rdo~ 
detli bir açlık hüküm sUril} te b 
Halk yiyecek bulamıyordu. tş il.~ 
sıralarda açlıktan gözleri döPe :ıcıııt'' 
ıarın, yalnız kendi küçüle çoc~ ,.cııı: 
nı yedikleri değil, komşuları~erilld 
ğe davet ettikleri görllldU. l~•}Jılgtl~ 
ziyafetler tertip edenler, ve: a 5ııtıı, 
bizim çocuğu yeriz, yarın d ,.,.~1' 
klnl !..,, diyenler bile oımuştll· sor~ 
yamlrk açıktan açığa hUküı:P ..,.1 ı!Jl1' sa: I' yor, insan eti yemek ayıp cllge1, 
yordu. Kasap dUkkAnlarının ;rı ııS11, 
lerlnde insan kolları, bacııklt ıtad' 
duruyor, her lstiyen. lstedh;• slitıll 
ve istediği, beğendi[,rf pıı.rçadan 
alabiliyordu. 1C 

Korkunç bir hastalı 0 ~-· )de f.J.lış 
tşte o sıralarda, (Ardenıtllıtle oıı 

mana kadar görillmemtş, iş but ı• 
bir hastalık çıktı. Az sonra

1 
1ııll\" 

(Gol) eyaletine sirayet et~. 11 fr.f. 
CPuvatu) şehrinde 40 blP e ıe 
ncl:ım öldU. raret t 

Bu hastalık şiddetli bir b~).,.:ıcl~ 
başlıvordu. Eller, imli ar ve r soıt "' 

• '11"'0 ' ucl' kömür gibi simsiyah kcsı " el •6, 

çilrüyor, ,·ücuttan ayrılıY0~1,.0r. ~ıı· 
yordu. Adaleler taaltllüB ebf\rıırc\.•· 
terler, geriliyordu. Ve eri ıc111, 
etlerini aşındırdıfü komlkl ye.rg. eti 
mek l~Zimgeliyordiı.Kazaen barıı' d' 
tistUne - temizlemek veya ıtııe.t1\,t 
teskin etmek için - su da }'far"~· 
mt acı hüsbütUn artıvordıI· 1 Jel d~t 
o derece şidd<'tll, yıı tucı td tfltııı' dıl' 
lavan sn antde buhara •1ııror f'' 
edivor. etrafa bir kolcıı ya\11.\rg. ti" 

Hastalar ve ölen lcr solcllretfıl< 6 t1'' 
~ıhp kalıyordu. Hülcoınc~ Jİ"~ııP' 
Hnüne geı:mcfe çalı~ıvor ~~r.. ' 111t1 
1ar için hnsı st 'tecrithıın~or1'ı1s1c:ıc' 
tırıyordtt. nunun. hall<tll t>11 ııı' 
tılr kat dııha arttırmr.ktnll ııııfl d' 
faydası olmuyordu. ZirBllp1sıll11 

kırmızıya hoyanıYor, ~orclıl• ıJ' 
bir "nlev., işareti konu) J<Ol'ıc ~ 

ı ıcın ·e " Bu devirde berşey hn .. ~ ' ~ıJI 
oun~·· w 

sunu mucip oluyordu. rıtdıı ~ıı· 
tutulmaları, k11yruklU cdi>'" ö" 

le olmamıştı. Vnkitsiz patlayan bir 
donanma fişeği. Ruvayal meydanın- ! 
da toplanan hnlkı çılgınca bir kor-

görlinmesl blrlbir!nl ta1<1 P1 arın" tıl' 
1088 senesi eylü!Un sone.tcştrtl'ıı' 

ru bir gece gökyüzünd~ıdU· /. , 
ejderhanın uçtu~u görü ıı JI 
dan n !evler saçıyordu. )1C111c11~ıl~ kuya. clüşürclU. Biribirlerlni iterek. 

ezerek kaçıyorlar. gcçtlklnrl yerler
de önlerine tesadUf eden şeyleri kı
rıp döküvorlnrdı. Bu karısıkhk esna 
sında em kişi ölmüş, binden fazlası 
dn ağır yaralanmıştı. 

Daha yakın vakitlerde, yani Tu-

Orta çağın bu korkusıı ıc ibt j,lıl' 
men yUz yıl sürdU. BilY~11dıır··tıııl~ 
lrnrkusu da em sene 

1 
uıtdP c d'JI 

1727 kanlı h!dlselerln ıarde.ıl 
ti. Sari hastalıklar bıın 
az zarar veriyordu 
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Cevapları veren: PROFESOR SANERK 
b ~ Grnroıoji ,.c Cr:ıfoııwtri müıclıasw; 
''l ~ N tata!IAtlle karakterinizi; mezt yet \'O kusurlarınızı: sizi hayrete düşürecek 

Ilı ar vazıh ve snrlb olarak husuılyet terinizi; tuttuğunuz "'eya dUşündüğUnUz işle 
bi 'IVa.tCak olup olmıyacağmızı: nihayet beş farkla Y&§ınızı size söyliyebltlrim. Bana 
e.y~ gazeteden, bir ldtaptan veya aklınız dan yazacağınız dört satırlık yazıyı: son 

atdakı tmuııarınızdan tklslnl gönde rinlz. 
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~ 
~:ray S. M. Hergün Gül - Genç. 
~r halde 20 den az), fikri ve lıe. 

~f biliyetleri E.:stemli bir mesai ile 
d ~~ok müsait .. Bir şeyin tefcrrüa-

t. li1<katte ihmald. Biraz da tembel. 

y~~dizatinde iyi kalbli. Vücut iti
~t 1Yİdir. Yalnız muntazam o=r 

t~?1 altında muayyen bir hedefe 
ıı Şayanı tavsiyedir. 

' -132 -
!);\ 

meşgul dcğılsiııiz \C dikk:ııiniz, zekünız, 

Yarlığı 11 iZ ~:nJn iZ ~cnJiğİ il izin fizcrindc lop 
l:ınıror. Si7.c ll'lılil;c\'i YC hu ) olılnki lı:ın .. 
kctinizln lıib iik z:ırnrlarıııı ihtar ederim. 
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L lf. fi90 : 

Gcııç~iııi1 .. Zckı'ını?: işlchlir. Sblcnılı 
llH'~ai istiyeıı islcrılt• billıo~sn 11111\:ıffnk ol 
ınağa n:ıııııl'lsini7. lııti1.;ını1 Sl'\"l'r Ye hunu 
ılii';'iinıııin•n•k tothik:ı r:nlışırsıııız. 'fokip 
fikrini?. dc iyidir Hün\l'C't' hir ~ikiiyctiniz 

Diik Aııu:dc Da?sf 

Habeşistan 
kral naibi 

}' ~t, N. 2 - Genç, uzunca boylu, 
altın ya 1 h"' 1· . . H ~ . pı ı ve ,.,unye ısınız. aya-

:.. ltırıdiye kadar umduğunuzu bula 

~f: Olduğunuzu, tanıdıklarınıza ve 
atınıza da tam bir itimat ile bağ

c.lınnmıık lfızımılır.Ynhll7. iti~adııı sizdeki le 
siri bihiıklır. \lışınııılıj:ıınız se\lcre ,.,. iş

lerc knrşı içinizıll' "dıı:h~İ7. lıir çc·kinn~e 
\':ırılır. Tıılıfa!t•n ıııı•ınıır olııı.1klıııı ıb·ade 
i.rııir olın.ıiln ıııiilı•rııo' ilsiniz. Binncn:ılc) lı 
hulunurnğınız islt•rılı• ılaiıno ıiıııir nıevki
ınde olııı:ı~:ı J:ııHcl ediniz. ,\k,j hnlrle ru· 
hen rnıı:ıvep nlıııııııız \'ı• ııınirleriııizl lnııı 
ılcrcrı•,iıı•ll· ırwıııııını l'•lt·m<'ııwııiz ihtiııııılı 
\:lrrlır. Sol ı·tiııi1lı· \·11ır1111 lahnıinıkıı 

ttalya kra lı nın kardeş 
~ocuğu llük Amede 

Oaost !dmdlr? 
b dığınızı zannediyorum. Biraz 

~ 1alıas ve alıngan olaı.;aksınız. /.cık 
lı 'ZcJf • ·~ aı ı, başkaları için hayırhahsınız. 
'lııı~ ta mes'ut ve muvaffak olmak için 

'•'tto,c?'i vasıflara malik olmak kafi 

: ·~ ' bu vasıflan zamanında ve iyi 
~ tctte kullanmak ta icap eder. 

-tr;; .k~dar kaçırılan fırsatları dü -
l . ıyı vasıflarınızı kıymetlendirir
ıı: 1~tıkbalde bekleuiğiniz saadeti bu 

'•niz. 
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t iıı·1, t ılıo;ilıııizi ,.e umumi mnlı'ı· 
1 ku\ 'ellcndirınck şartllc hııy:ıll:ı 

~ 7 l:ı ıuunıffıık olnı:ığıı n:ıııızctsiniz. 
ı 1u1 

hılı,.il ılcrcccniz kAfi ılel!ilclir. 
ı l erde oldu~u kıHl:ır aıııcli işlerde 

·ırr:ık ı ı ·ı· · · ıı · · · ı.: 11 on ıı ırsınıı. ır l)I yaptı -
rıı <l:ı l.ontrol elmr.Se nlışıko;ını7, 
~ 
• l' ı' ız, '>ıırlsıı. Elli\ cıımcnizıll'rı 

t .- • .. ._.. • '\.tu.vu trCTt1 t\ 

lır '.'·lrak l:n sil t•min is:ılıclinl knLııl 
lııiz il" .. 1 • ~1 111 ·• unrccc ıyıs nız, sıhhntı;e 

1 ,1 ı \oktur. Yiyecek içecek mesclc
ıJı:ı ılil:l;ntli olnı:ınız ş:ı;rnnı tın·si· 

~ "rı 
-134-

~c,u d 
~, . ı. <:. ". : 

•ıı,~I 3 
t t >: 0-3;) olıırıık tnlınıin ı·ıliyonıın. 
•r,.., :ıyıfsınız. llo) ıııııız ıızuno y:ıkııı 

• r.ıı J •• 
1 'e~1111 111) ük \'c lıoşlıl'ıı J,usurlarınız 

11tr}ı \c lıir:ız dn \Chiıııli olnı:ınıı· 
.ıelttı~;gj lıir lınrckct knrşısıııda n-ya 

llı"ıırı s önünde, uznk ıln olsa muhtc
ı ln llcliceleri <lii~iincrck nzmfniz 
•lıı' ccı;:ırcıiniz -;:ırsılmnktnrlır Çok 

~illa~ 01nı:ınızıı ro~rncn lıo~nıın rnu· 
• •tı:ı.. 1 ı Ilı•· ~ısınızın ıcll baslı sı•lıchl 'il • 

& '" '<'lılıııli olrmınıztlır. llö.}lc 
~ Clrll~tı\·offoki)clleriniz hnkiknlcn 

~tıı 1 1 \t ol:ır:ıktır. Ynzını7.ın lıa11 kı
~" lh "lkık erlerken. lıcrh:ını:i hlr tın._ · 

ııtec• . 11 • . . tı ,sır o c ıı~ıııı11z nclıceslne dr 
t~,,11~ 11 ll d.ı lc<l ı\ i ı;llinıll'nizi ta\"ı.l-

'ı. }· - l 3G ı' 
tı rrı. 3 • 
l>ı :!!) • 

~ :ı toıc den :ış:ıj:;ı tahmin cdıyonım. I 
,~~:-.... ., ::~:.'!::~~ldir. Bı;ruı~ıı7: kısa , 
~-rQ ...... _, KcnıL:ıl7.ı ıuhcıı 1 

1 1~1111 t'nt nlll'orsunuz. 18 ~:ı5 evlcnmc 1 
~I '<~ıııı:-:rn~ ,.~ lstil.:h:ıli hatırl:ırıııı 1 
1 ~111 •e lstıkhnllnizl, ~enli~ini7.in 1 

llırı ;.neuklorııımn istikhnlini .. ı 
c l)orııııı ki: Derslcrlnizk 

lıili~ t'linİIİ ı.ıi"tı·ı·ıııcktC'ılir. B:ışknl:ırın ı 

l:ılı:lld.ııı•ıılı•n H' rl Hkrlı•ri ıı in kıı<;ıırları 

iizl'rirıtlı· f:ızlıı ılıırııı:ıhl:ın rnzı;ıcçiııiz. 

ı:ıs 

f'ıılilı s . . \. il. ,1. 5.~ 

<icnrsiııi1., ho~ unuz ort:ıtlır. Elinizin 
~eklini p.iiriiııiişte lıklıir kıı,ıır lıulıının:ı 
ııı:ı~ın:ı raı7:ıııı•ıı - ivi çİZl'ITIC"ıniş olılııilıı· 

1111211 ı:ılııııin cıliyonırıı, Jııınıları ılol:ıyı 

hıınıın h:krnı· çiıilcrck ı:ı•inrlı•rihııcsl mu 
,·:ıfık olur. Jlcniiz hiııii'ic'lcr karşı-.ınılr• 
la":ln ol,r.,ııııl •!iıııış ıll'ğllsini:r, lııı da scnç]i· 
j.iııiıin n• şlnııli~c l.nrlnr ~:ı~:ıyış lnnını
zın nclicı·~i \'e İ<'nlııılır. Sizi fazla :ıl:"ık:ı· 
ılıır ı·dl'n \'C ı;izc lıc~P<':tll ,·,.ı·rıı i~tı•rdı• 

ne ) nıı:ı•·nj::ınızı ne si'ı~ li~·ı•ı·ı·l(ini1i ~:ışır· 

ıııak hıı~ıı~İ\ı•llrriııizılı•ıı hlriılir. llumı ,j_ 

zı• Ya1ını11 l:ıhlil rılt·rkı•n k1ını~lt'riııi1c ne 
1.nılnr 11iHu1 rtıııi~ nlılııjlıınııı ~(i~l<'l'ıtll'k İ· 
drı y:ı11~·ıırııııı. ll:ı~:ıtıı11111lı son n.\ l:ır i~·iıı 

ele ~izi rnlanıl:ın ınc-ıı.:ııl t'ılı•n lıiıılı~cıcr t 
-'-··r&-..• __ .,... ... • :- ı: -ı- ı •• ı 1...:. .. ı:~h·ı ııı 
vııkuıınu hrklenıckll'siııi1. Elınilin tckrnr 
re mini bckliyorıım. 
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.'1. \. 19. A. 9. ,1: 

Yn .. ıııızdnn tıııluclıfıııno ı;ıiirc rnşınız CiO 
ı h·nı·ıncl.ı olacnl.ıır. Yorı11·11 lıir ın:ı:r.lniz 

oltluğıınu tnlııni'' t'!li)onıın. Briki de zabit 
~fııi1. llirlııl,rın nilc ınrı.t'lelcriniıı sizi son 
:r:ıın:ııılnrıln fozl:ı ii111iiğiinii znrıııt•ıli~ orıını. 

Ynzıııızıl:ın lwlli o l rın ~orsıııılıığııııııza ,·c 
ıhiiııtiilerinizı• r:ığıııı•ıı çnlı)ııı:ık, ıııiic:ıdl'lc 

l'lıııcf.: nrıusuıııı 1 U\ lwtıııiş rkğilsiııiz. iki· 
J;j rlc ~·n ıııızln ınülcıı:ısip lıir i51c Jıulıııı:ı
ııı:ııııaııın sıkıntısı içindı·~iııi:r. hu ıl:ı ho-ı 

ı:ıınaııını7.ıl.ııı dn!'(m,ıklaclır. llc)cı•:ırııl:ırı 
1iyad~rt' mlill'cssir olılııAuıııızıı, \"C hunun 
'>ılıholiniz iizcrinıl" ~·ok ıııcnri tc .. irlcr Y:l· 
p:ılıilrli{ıiııi Yc ıl:ılı:ı ):tp:ıbilcceAini istih· 
ı :ıç <'lli~iın için kendinizi hu hnkııııd.ın 
lıir clo 1'1nrıı ~iistcriıı mııkt:ızi to' si.) clcri :ıl 
ııı:ını7., )Crinrlc olur s:ıııırıııı. 
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r:oı(n/(llifıı ,\'n. SU : 

Ort:ı hm hısıııııız . \'ilculı'n ılnlı<ıııı :.:ıyı

l:ıhillrsiııiz. ~ı 1 • lliniz l~idir, F:ı:ıbinız. 

Sizıle itiyııtlıırııı lı•,iri hli~ üktlir. llarela·t 
lt•rinizdc n· hall:i ıliişiinccll•rinizıl<' his
lerinizde cluiııın nlı~lığıııız işlerin izlerini 
ııiirını•k miiıııl\ünıliir. nıındaıı ılol:ırıılır ki 
:ılışınaılıihnız hir şeye !.arşı içinizde ılai
mu tcreılılill ,·:ırdır. Talı~iliniz iyidir ,.e o 
kunı:ıktnn ZC\ k d\I\ nrsııı ız. llcclenl işler

ılt•n zi~ nele fikri işlt·rr f<;tiılııt \t' lcmııyii· 

lüııiiz f:ı:r.laılıı·. llir:ız nt:ık ~ürüııihorsıınıız. 

At:ıklı~ıııızı nlclığınız <'Sll'ill tcrlıi)I' in· 
ılil ı'1ılJ(•klr.ılir. Jl:ı\ :ıtınızd:ı rliUnlı' ıldkr ı 
11111' affnkiyı'tlc ı · giirihorunı. 

Yeni neşriya t 

Ark i l e kl (Mimar) 
Bıı l>t•rıdrıin lH iııci s:Q l'\I ~·ıkın ıştır. 

lı:iııılc mimar Bekir llıs:ıııııı Anknr:ıdıı 

~aııtığı üç kirn evi, ınlııııır ,\ıJilin Fı•rwr- ı 
IKıhçcılc kuçilk ı•vleri, ınimnr S:ılıri Onı· 

nııı '"ilin projcc;i, grzıırum nnıtı ''c nknr:ı 

ı:ıızi resim miisnlı:ıkıılnrı ile mimar Jhıllı· 
"inin Pnri'> 'icr:,ıisindc sirkiil:ısyon, mimar 
Z"kl Sar:ırııı (Eıııiniinü meyrl:ını) re~~nııı 

:llclek CPl:ılin (:"i:ızmi Ziyn) isiıııli r:ızılıı· 

rı ve cı•nt'lıl ırıt•nılckctlcrıll' ıniıııari fıı:ı

liyet. ııiyosa Cl't,·cli H' mimari hnlıerlt'r
ılcn b:ıh~eılilıncktrrlir. ll<'lerliyr\rrl'. nafin
lara, mimar \ C mülıcıı<lislrre l:t\si~c ede· 
riz. 

İtalya kralının 
kardeş çocuğu 
Dük Amede 
Daost'un, Habe
şiı>tan karl naip
liğine tayin o
lunduğu malfım-

dur. 
Yeni vaıife · 

sine başlamak 

üzere ayın 15 

Prcn•uJs Maı i 
Jo::cf 

inde Zara kru -
\ azörü ile lıare -
ket eden genç 
Dükün bu gün -

ler.de Adisababa ya varmış bulun-
ması mümkün dür. 

Dük Daost: 21 ilkteşrin 1898 de 
(Torito) da dı:.inyaya gelmiş, Diik de 
Puiy ismini almıştır. Ve bu ismi lıaba

sının vefatı tarihi olan 4 temmuz 1931 
e kad~r muhafaza etmi~tir. Şimdi ikirl.:i 
Emanoelin kiiçtik oğlu olan büyük ba

hasının vaftiz adını ta~ımaktadır. 

1868 İspanya ihtilali, kraliçe Eliza
beti ecnebi bir diyara kaçmıya mecbur 
bırakmıştı. Borbonlarrn sukutu Mad
ritte ilan olunmuştu. (Kortes) mcdisi, 
ispanya tacını, sabık Portekiz kralına, 
sonra da Hohcnzolcri ı prenslerinden 
birine teklif etti. 

1870 Alman - Fransız muharebe
sinin sebeplerinden b!rinin ele bu nam
zetlik meselesi olduğu maIUmdur. 

( Kortes), bilahare bu tacı. Savua 
prensi Amedeye vermek istedi. Prens 
de kabul etti. 4 ilkkanun 1870 de, 
1spanya tacını başına koydu. Fakat, 
halkın galeyanı, yeni kralın uzun müd-

det saltanat sürmesine mani oldu. Şi
mal vilayetlerinde (Karlist) ler isyan 
bayrağını çektiler. Amede meşrutiyet 

kanunlarını tatbik etmek istedi. Muvaf 
fak olamadı. Hüküm sürmek için bir 
çare vardı: Şiddet ... Bunu da muvafık 
bulmadı, 11 şubat 187 3 te saltanatını 

terkctti. İtalyaya gitti. Ve tarihte iyi 
bir nam bıraktı. 

Dükün annesi, Dük Dorlean'mn 
hemş'rcsi prenses (Elen) dir, Napolide 
Kapodmon sarayında oturur .. 

Dükün çocukluğu yabancı memle
ketlerde ve bilhassa 1ngilterede geç
miştir. Orada Dük dö Vindsorl: pek 

samimi dost olmuştur. 

Dük, 14 yaşında iken İtalyaya dön
dü. Napoli askeri mektebine girdi. Ta
til zamanlarını seyahatle geçiriyordu. 

Genç prens, umumi harpte sahra 
topcu alayında hizmet etti. İlk evvel 
onbaşı. sonra gösterdiği yararlıklar 
Jzerine mlilazim oldu. Daima ilk safta 
bulunuyor, topların nişan almma~ına, 

endahtına bizzat nezaret ediyordu. 
Harp bittikten sonra, şimali Afri

kada seyahat eden amcasına iltihak etti. 
Son zamanlarda Habeş harbinde bulun
du. Prens. 5 ikinı.:i teşrin 1927 de pren
ses (Mari Joze) ile evlendi. 

Biri erkek, biri kız iki çocuğu var
dır. Triyestede (Miramar) kasrında o
turur. Prens, son zam<>nlarda tayyare
ciliğe merak sarmış, ve pilot diploması 
almıştır, 

Fikir ve gUzel sanal devlet yardımına muhtaç mı ? 1 

Sanatkara yard 
pariş suretile ola 

• 
ı-

Bur han Toprak; Leopold Levi 
Ahmet Hamdinin fikirlerı 

ve 

Devlet mUessese:e ;-inh~ inşaahnda muayyen nisbette 
heyke l v e resim k anm ak Uzere ınüsabakalar açatma 

s u retil e sanat adam~arı himaye edilmiş olur 
Telefonla ııleld 

cclc olınnn bh· 
ranclcnıdıın ı,.on

ra, J hıl'lıon Top -
rnk, Akndcmicle -
ki o<lnsınıla hnnn 
nnl ntıyor: 

- Bu ıne,·zn et
rafında o katlar 
çok şey soruldu o 
kndnr çok şey sür 
lendi ki... Doğru

sunu hıtC'l'SC'nlı sözlerim hiç de oriji
nal şeylC'I" olııııyacak .. Daha evvel de 
gercl{ resim mUzesiııiıı açılması d~
layrsifc. gere!{ kademlye yeni geldı
ginı znmnn, su~ ledlklerlm arasmda 
ıneYzuuınuz:ı c:ok temas ettim. Mna
nıaflh konuşalım, sonıııu1. .. 

- 'l'clcfoıııln iiylcnıl':'tim .. 
- Ila (•vet. o halde .. BugünUn mü-

taıcalar1 için, dUnün ve daha enel
erin l.ılllnmesi lilzumu tabiidir. Sa
atkfl.r. esas iUbnrlle her devirde 

Jıimnye göruıüştUr. }limn.re edenler 
ele belli başlı ya mliştNi, ~·ahud da 
hususi nlmrPsmt veya n'~mi tcşck
kiillerdlr. 

Mesenler "o ltilise, snnati ,·e sa-
natktırı birinci derecede himaye e
<leıı!Ndir. Bunlar olmasaydı lıirçok 
~:ı' 'erin meydana gelmesine inı 
J, ı u • ıesclil. bir kilise Kated-
ral. . 

Kate<lral. aieHlde bir kiliseden 
çok daha fazla bir şey dı>mektir. Ka
tedral bir kUldlir. Ondn mimart, re
sim, heykeltraşlık, camcılık, tczyi~t 
sanatlar, hültısa herşey vardır. Ilır 
kilise deınelt bUtün bu sanat şubele
rine mensup sanat adamlarının hi
maye edilmesi demektir. Eskiden 
san-;ükttr yapılacak olan bir mimari 
csorinln tezylnlno çağrılır, kendisin 
den izin talep edilmek suretile hima 
ye görürdü. Ronra ıneselıi Mesenler 
bu himayeyi bilttvasıta bale koydu
lar. 

Son ilc\'lrlord Annatkf\'i'l "bü~·ük< 
zenginler himaye etmişlerdir. Bunla 
rın bir kısmı sanat ze\'kine mnllk ol
dul•ları için. bir kısmı da sırf moda
ya. tabi olnralt bunu yapmışlardır. 
:Meselfı. bugün Parlste, modaya tabi 
hlrçok amatörll'r, sanatkfı.rları ko
rumaktadırlar ... 

Bu sırada telefon çaldı. Konuşma 
bitince sordum: 

- Sizı giirc himap•n ln :ınrnrct. ol
clıı~n :rnlıı';-ıllyor; faknt h n himoye 
h uglin , hizıl~ ııı• ~ck il ılc oln hilccck
tir'.' .. 

- Snıınt kfırn yardım. slıınl'i;; :rnre
tilc olabilir. Bu husustaki misaller 
gl)zilınilzUn önündedir. 

ı·apı vuruldu. Profesör Leopold 
Lcd ile Ahmet Hamdi girdiler. Bur
han Toprak heni profesöre tanıttı ve 
konuşmamızın nıcvzuunu anlnttı. 

- işte, profc>sör bizzat hu hususta 
slzo fikirlerini siiyliychilir. Bazı res 
ı;aml:ırn munvyeıı bir para Yererek 
ı;:alıştırruak fikrini de eHeH\ kendi
si ileri slirmiiştli. Biııariş me::;elesiııe 
ı;elinı'c, mescll\ Fransa. 1937 sergisi 
için r.oo mll~·oıı frank Yermek sure
tİ1l' hiq;ol\ Rnnatkflrı ve bilhassa 
hell\c>ltrnı:lıı l'I çalıştırmış. l•<'ndilerl
nc mühim ıılparlşlcr vermiı;;tir. 

\abu şekilde sipariş vererek veyu 
dc,·ıct tnilcss<>sclerinin inşaatında 
m unyyen nisbctto heylrnl ve resim 
konmak UzNo müsnbakalar aı:ılnınk 
surC'tile sannt adamları himaye Ptlll
miş olur. 

Burhan 'l'oprak, tekrar telefon:• 
dön<\ü; sonra devam etti: 

.. _ 8011 zamanlarda Ankara garı 
ıcın 164 metre murabbaı bir snhayı 
ikl~e bölerek resimle tezyin etmek 
hususunda bir teşebbüs mevzuubnhs 
olmaktadır. Ehliyet sahibi sannt
kft.rlarn miltchassıs bir Jlirlnin lrnra
rlle siparişler 'erilecek ve esPrler 

Bllgl matbaası 
Bırc;ok kim derin miimcnntıııdnn nnla

şıldığınn göre yeni nçtığım Birlik mntban
sı, isnıinılen nıiişterek lıir yer 1c1i\kkl e
dileli. nen teklik manasına bu ismi koy
duğum lınlde lıcrkcs beraberlik m:ınasıno 
Rlclı. Bunun için ismini ddliştirdiın. l\lli!l
tııkil nldıığıınu nnlatmıık \'e ynlnı:r. lıann

:ıit olduRıınu bildirme· için bmlni (Ril
J:li m:ıth:ı:ısı) koydum. l\hıhl<'rem müşterile 
riınc bildiririm. _ 

lstanbııl - ı\nk'1ra cnıldesinde So. 3~ 
llil9i matbaası Mhibi 

Ulvi OI ... GAÇ 

~ene nynf lıc'y-Ot tarafından lrnbul c
dilN'l'lttl r. 

Leopold Lcvinin fikirleri 
Konuşmamıza 

yakından altilrn 
gösteren profe -
sör l.ıeopold Le -
vlnin dUrıündükle
rini ö~rcnmek be 
nim için hayli en
teresan olacaktT. 
O da, şöyle söyle 
dl: 
"- Ben, bilhassa 
bu clevlet müesse
selerine muay -
yen nisbetler al -

tın,la snnat "1'C'rlerl kabulü hakkın
dn sl yllyN•t>ğiın .. Eskiden, yapılan 

mimari e>s<'rleri mUstakilen mimari o 
seri olarak telô.kki ediliyordu. Bina
f!Dnleyh iunlarm içine resim koy
malı:, heylwl lcoymak gibi birkaç sa
nat subesini bir arada bulundurmak 
C'SnBınn. dayanan nolctal nazar şaya
m kubuJ görülmezdi. Yalnız kilise 
hunun ılı~ında lrnlmıştır. 

Bugün, artık böyle bir fikir meY
wubnJıs dPğil. O tclftlcki ımıs etmiŞ 
tir. Şimdi ~'apılan mimari P.serl, Gü
zel sanatların diğer şubelerinin yar
<1ımına. muhtaç addediliyor. Yani bir 
bina ~·aptmlıncn. içerisini resimle. 
heykeller veya tezyini diğer eserler
le slislemek yolları ve imkA.nları ara 
myor. Galeriler veya diğer blnnlar 
~·aphlırırnn bunlar düşünülüyor .. 

Ben, devlet müesseselerine muay
yen bir nisbet tahtında bu kabil e
serlerin kabulUne taraftarım. Nite
kim Ankarn !?'nrı hakkında biraz C\'• 

vcl süyleııllenleri şiddetle tcn·lç et
mekteyim. 

Burhan Toprağa sordum: 
- P (•ki nınn, dc\'lct, ynlnız stpnl'lş 

vermek yoluyln dcf,ril <le munrycıı 
tuh 1 nt. vcı·mok sıırctilc sanntkfırı 
c:n h::;t ıranınz mı? .. Hu .:tak<lir<lc 011-

clnn mc clCLnıuny.rcıı \n.sıflnrı lıaiz 
eserler lstiycıncz mi':'. Dilhn sn lm, 
muharıirler fçln ınc,·zuubnhs olnbl
Hr .. 

"- Vallahi, şiir \"O edebiyat hak
lundn söz söylemcği saH'lhlyetlcri
min dışındn görüyorum. Bu hususta 
.Ahmet Hamdi benden çok daha saIA 
hlycttardır. Ben resim, heykel \'O 

ınlmarr için söyliycblllrim. Du soru
lar dnhilln<lc konuşabilirim. MeseHl, 
mUzeler noksnııclır. Bir J;:opye milzc
ıııiz olmnlıdır. Yerli bir sanatka.r, 
An·upn)·a gld<>mP.dfği tnkdirde, re
sim veya heylcel üstadlarının eserle
rini gürcmomeğe mahkumdur. Bu i· 
se, bir sanatk(lr için ı;:ok büyük nok
sandır. Bu büyUk noksanı ancak de\·
lC1t teHifi edebilir .• fesclfı. İtalyan 
prlmitiflerlndcnberi gelC'n bütUn sn-

ııat şahescrlerlni,tabii kopycler halin 
de, toplamak şUplıeslz elzem ve müm 
kUn hlr şeydir. Dunun için de rcs
snmlnrımıın siparişler Yerlleblllr. 

Telefon. Bım Ahmet Hamdi ile 
konuşuyorum. Burhan Toprak, pro
ff'>sörü nlnrnk "hrş dakikn!., kaydllc 
çık1yor. JJeopold !.evinin ezbere bir 
taslaf:,ını çiziyorum. Ncıtlce, onlar dö 
nilncn tashih etınelt .. 

Ahmet Hamdiye göre 

- E;\·· üstıul, nn
lnt baJ·nlım .. 

" · Yallahl dos
tum, diyor. Ah -
mPt Hamdi, bu üç 

sanat. yani re -
sim, lwyl:el Ye mi 

' IU"l'İ mü'•<"mme-
lc>n sipariş nlnhi
llr ama, edebiya

tın sipariş alınası hlrnz gariptir.,, 
- Yok c·nnırn, 1nbli o lllC\Ztnıbnhs 

clcğil, c•dı•hi) ut hnkkrndn, demin 
Bnrhıın 'l'oıımj'.,•·n sm·duğnmun <'Cl n
hım lstı-dlm. Ynnl dm lt't nıunyycn 
1nh sl ·atlı muharrir ~nlı!;ötıl'lnnlı mı?. 

"- Devlet sanat adamını himaye 
etmeli. Şüphesiz bu bir zaruret hali
ni nlryor. Bllhncsa, eserin sanatlı:li
rını n1:Jı!';a mahkum ettiği memleke
timizde. Fakat de\·letfn otoriter ola
rak bu işi görmesine taraftar deği-
lim. Yani millet sanatk!\rı himnyo 
etmeli, hnttft. Yaztre bilmeli; fakat 
bu, kabili tatbik olnn sanat şubele
rine tatbik edilmeli; yani demin 
söylediğim sipariş almak meselesi.,. 

DöndUler; Hı.kin Burhan Toprak 
yalnızdı. A~elc bir krokisini çizdim .. 
Teşekkür ettim ve çıktım. 

.Zahir Sıdkı GOVEMLl 



San si ya hl ıl ar: ı n 
bekıenmiyecek 
kadar kötü oyna
masına mukabil 
Eyüplilerçok ener
J ık bir maç yaptılar 

Dün Şeref stadında oynanan maç
lardan birinci kümeden Eyüble Beyko 
zun karşılaşması hiç bckleruniyen bir 
neticeyle bitti. 

l{ümcnin en başında giden takım -
!ardan Beykoz, kümenin sonur.~su ı 
vaziyetinde olan Eyüb takımına 2-1 'ı 
yenildi. Bu maça saat 13115 te Eyü
bün hücumu ile başlandı. 

Bir anda Beykozun hakimiyetine gi 
ren oyun, biraz sonra Eyübün candan 
oyunu karşısında mütevazin bir şekil 
aldı. 

20 inci dakikadan sonra Eyüb fevka 
lfı.de güzel oyna.mıya başlamıştı. Bey
kozun sönük oyunu, Eyübün gitgide 
daha üstün oynamasına amil oluyor -
du. Fakat ani bir Beykoz hücumun
da Şahabın kaleye çektiği şilt direğe 
vurup geri gelince, arka.dan yetişen 

Sadeddin yakın bir mcsaf eden birin
ci golü atmıya muvaffak oldu. Bu gol 
den sonra Eyüb çok ca.nla.ndı ve Snlih 
açıktan gelen bir şandeli vole bir şilt
le gole tahvil etti. Bundan sonra bir
kaç karşılıklı hücum oldu. Fakat son 
dakikalar Eyübün daha canlı çalı~a
sr, Beykozun müdaf aay:ı çckilmc~ilc 

Kros 

-- --- -- -- - --- --~-·-

... ·- ... 

BetJlw-:: miidafaas1 bir 

geçti ve birinci devre 1-1 beraberlikle 
bitti. 

İkinci devrede oyuna Beykozlular 
başladı. Derhal kırılan ilk akın, te 

-----

Eyim 7ıiicumwııt 7:escr1;cıı 

lkDıncn kümeoeır , 

-----· .......... _.... ___ _ 
2-1 yendi 
Beşiktaş:9 

Topkapı : 1,, 
Bu neticeye ra§men Siyahbeyas~~tl 
ancak ikinci devrenin yarısın 
sonra güzel bir oyun oynadııar ,p 

Şeref stadında günün son maçı Be- tıncı golü attılar. Bu sırada ~~ 
şikta§la Topk:ıpı arasında id. Kuvvet takımının haf hattının yer d~ f 
iti~ariyle biribirıinin dengi olmıyan bu si fena netice verdi ve Haya ~ 
iki takımın maçr, Topkapının eksik len top yedinci defa olarak 
kadroyla çıkması yüzünden büsbütün kalesine girdi. ))ir ıı'' 
büyUk bir gol farkıyla neticelendi. 35 inci dakikada Beşi~~ ~ ';J 
B~tanbaşa hakim oyruyan siyah - naltı oldu ve Topkapı ~ırıncl ~ 

beyazlılıır, neticeyi 9-1 kazandılar. Ha golünü attı. 38 inci dak1kads. ~ 
kem İzzet Muhiddinin idaresinde oy- Beşiktaşm sekizinci gol~U,ttJ. 1P' 
nanan maçın tafsilatı şudur: sonra Hüsnü dokuzuncu golli ~ 'I 

Saat 15,10 da oyuna Beşiktaşlıların va kararmış, artık top göril d8 ,
hücumuyla başlandı. Onuncu dakika- hal almıştı. Bu sırada oyun 
da Beşikta§ E.~refin çok rahat bir vu- şiktaşm 9-1 galebesile bitti. . ~ 
ruşuyla ilk golünü kazandı. Bu arada Maçta Topkapı takımı unut ·ıetıU" 
hücuma geçen Topkapı muha.cimleri - yecek kadar fena oynadı ~~~ 
nin çok küçük ve boysuz olmaların - Yalnız genç ve küçük kalecı, c:Wlt,ıil 
dan birkaç gol fırsatı kaçırdılar. den beklenemiyecek kadar fe~ 

Üllt üste ik tarafı ziyaret eden top, bir oyun çıkardı. ll i~ 
18 inci dakikada Hüsnünün güre! bir Beşiktaşa gelince, ilk devred~~ 
vuruşuyla Beşik~ ikinci golünU;;ka- ci devrenin yarısına kadar " '4 
zandırdı. Bu iki gol Topkapıyı co~- son dakikalarda kendisine laY1 

du YC hUcuma kalktılar. Yakından ka zcl bir oyun çıkarabildi., t:ıJjt 
zandıkları bir frikiki Mehmet Alinin Bu maça takımlar şöyle çık 9~· 
ellerinde gördük. 30 uncu dakikada Şe BF.Ş!KTAŞ: Mehmet Al~,, 
ref üçüncU golü de attı ve devre 3-0 Naci - Fı.r.ıt, Fevzi, Rifat -
~,şikta§ın galebesiyle bitti. ref, Hüsnü, Rıdvan, Hayati. ~ 

Bu devrenin 10 uncu dakikasında TOPKAPI: Abdülkadir • ~· 
ı.:.,ref çok güzel bir şütle oyunun dör- Hakkı - Şemseddin, Mehmet, l)Ji, 
düncü golünü attı. 20 inci dakikada Vefa, Hılmid, Emin, L. Sal , 
Şeref beşinci golü, frikikten Feyzi al- Yunus. 
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Galatasaray Güneşe 

6-0 nıaQIOp oldu 

~J!l böy1c çı7,tı1ar 1 

u~'lakınılarm puvan \'aziyeti jtibarile 
tıı .. ~ en ehemmiyetli maçı olan Gala
'l':~Y - Güneş karşılaşması, dün 
~~~ stadında, büyüle bir kalaba -
~~nünde ve çok sinirli bir hava i
~ ?Yllandı. Ve netice, 6-0 gibi bü-

bır farkln, Güneşin lehine bitti. 

tl3.u. 87ne çok kuvvetli olan, ve fuıte
~~ l>aristen Rasihi de getirten Güne
~e' en iyi oyuncularından - disl~alif
lıı .. ~olayısiyle - mahrum kala.n Gal:ı
~Ya galib gelmesi, vakıa beklene
~~. Fakat, sarıkmnızıhlarm, bu 
·~ ~Uytik bir f nrkla yenilecekleri, 
r.li. e$ı.z hiç kimsenin aklına gelmez-

'1tı~ ~ryitabii vaziyeti tevlid eden 
~~:.erın tahlilini sonraya bırakarak 

ıın oyunun cereyanına: 

0 
Oyun 

llud~na başlıyan Galatasaraylılar, 
~ . e beraber, Güneş kalesinP. ka -
bq~ 111en ve ancak kornerle kurtarıla
)!) ll, Çok tehlikeli ve seri bir nlun ya 
~~lar. Bunu hemen ikinci bir Ga
~ ara.y akını taldb ediyor. Gayet 
~li~~anan oyun, yavaş yavaş Gü -
b~1 erın hakimiyeti altma girmeye 
b~11l'or. Güneşliler, g:ıyet muntazam 
~~ arıa Galatasaraym nısıf s:ı.hasın-
~ıı0~u~orlar. Bu aralık Rebiinin eid
~llea· arıkulade bir akını Galatasaray 
bıt •ne kadar uzuyor ve Melih eliyle 

~oı atıyor. Bereket, hakem, futbol 
S~llda elle gol a.tılamıyacağını öğ
)<>ı-. ~ bulunduğundan bu gol sayılmı-

Caıu ... --'a.."t lt ~ay muavin hattıİım zaafı, 
t'rıtınızııı muhacimlerin faaliyet 
~~ Cu enıenıelcrine sebebiyet ve~iyor. 
'1-aıllt n~liler ~ıldıkça açılıyorlar. Bu 
' ııu l'ant 15 inci dakikada, bir Gü
~ltitı Clınıu esnasında, Galatasaray 
~la e '1erilen penaltı, Muradın aya-
~~ Q~~ ilk golü kazandmyor. 

'· ?lıler, ha.kim oyunla.rma rağ -
~llııt ıtıla favl yapıyorlar. Hatta bir 
Q ~a~op, bilainkıta dört favUe, Ga-
\ttı~ 'Y kalesinden hareket ederek 

})~it ~kalesi gerisine \•fısıl oluyor. 
~~tla 1tada, G:ılatasaraym, Ha.sim, 
~ r~td:e ~ecdet vasıtasiyle yaptık
ı}~. ~ hucumlar hiçbir netice ver
\. ~li,,. una mukabil Güneşliler, tch-
.rı e trı" 

ığ1 tı Uessir akınlarla rakip kale-
~ 1la.rta ?'makta devam ediyorlar. 
tıı.~"lral~un sonunda, hakemin, Ga -

tı·lltı ~. aleyhine verdiği ikinci bir 
1.. ısın·ırı · · b .,. ... d" crı gerıyor ve o 7nmana 

~. ~~~ Ut~n ·· · el ~ı , •tbire o;'ll~nan oyun uzerm c 
~ llf:ll,.,t asabı hır hava yaratıyor. 
~I "'i l b' ~ \'e • ır nıUna.lrns:ıdan sonra a-
IL ~ıne ".. d v 1 ( ... 
~otıtı~ı ıuur:ı m ayc.gıy :ı . ure-

ıt llrıu go1u knz.."lndırdı 
~ıı ıı llze · · . -

~'kan rıne, birdenbıre <;ıgırm-
0Ytınun imdadına hakem, 

Güneşliler çok güzel ·oynadılar 
ve haklı bir zafer kazandılar 

Galatasaray_takımı bilhassa ikinci dev.rede pek sinirli 
idi. Buna da hakemin fena idaresi sebep oldu 

yani düdük... haftaym düdüğü yetiş
ti. 

ikinci devre 
!kinci devre, üzerinde fazla dunılmı 

ya değmiyen bir kördöğüşü şeklinde 
cereyan etti. Bu devrede yalnız Gü • 
neşliler oynuyor, penaltının vP. hake
min birkaç zırva kararı yüzünde:n büs
bütün çileden çıkan san kırmızılılar 
artık ne yaptıklarını bilmiyorlardı. 

Hakem sırayla, Galatasaraylı Eşfa
ğl , Salimi ve Suaviyi oyundan çıkar
dı. Güneşin kaptanı Rebii de çok tak
dir edilecek bir ha.roket yaparak, 
çok favl yapan Re.cıadı kendi kendine 
oyundan çıkardı ve böylece birçok 
sporcularımıza nümuuei imtisal ola -
cak bir centilmenlik gösterdi. 

Son on dakika hariç olmak üzere 
ba.stan ba~a Güneşlilerin hak:miyeti 
altında cereyan eden bu ikinci de\Tc
nin bc!)inci dakikasında, Salahaddin, 
Rasihtcn aldığı güzel bir pasla Güne
şin üçüncü golünü, ortalara doğru yi-

ne Rasihin pası ile Melih sıkı bir şilt
le dördüncü golü, otuzuncu dakikada 
Rasih frikikten "şaheser" denecek bir 
şütle beşinci \'C hemen arkasından Re
bii kö~eden bir plaseyle altıncı golli 
attılar. 

Galatasarny oyuncularından daha 
fazla şaşkın vaziyete düşen hakemin 
sarı kmnızılılar lehine yarattığı bir 
penaltı da hiçbir netice vermedi ve o
yun böylece 6-0 gibi kahir bir farkla 
Güneşin galebesiyle bitti. 

Bu devrenin 15 inci dakikasın~a Sa
limle çarpışan Murad sakatlana.r:ık sa. 

Oyunun son da· 

klkalarında Gala-

t:asarayda 8 Gü

neşte 9 oyuncu 

kalmıştı ! 

hayı sedye ile terketmişti. Bu :mretle 
oyunun sonunda Gal:ı~· sarayda S. 
Güneşte 9 oyuncu kalnııştı. 

Takımlar 
Bu senennin, şüphesiz en kuvvetli 

takımı olan Güne~, dddcn gtizel bir 
oyun oynadı ve Galata.saraya bu ilk 
galibiyetini hak etti. Ba.~tr. Faruk ol
mak Ü7e. e Robii, Cihad, Rıza güzel 
oynadılar. Rasih, muhakkak ki, çok 
iş gi.lrdü. Fakat bu cidden "spektakli
ler,, as'dan dnlıa güzel oyunlar gör -
meye alıştığımız için, her nedense, 
muhakkak çok iyi oynamasını istıyo-
ruz. 

Galatasaray takımına gelince: 
Sarıkınnızılılar, hakemin haksız o

larak verdiği ikinci penaltıdan evvel, 
canla b~ln. çalı!}tılar ve ellerinden 
gelen her ~yi yaptılar. Bundan son-
ra ise, hele ikinci devrooe, anr.ak 
"berbat" kelimesiyle ifa.de edilebile ~ 

cek bir oyun oyn::ı.dılar. Buna, yukar
da da dediğimiz gibi hakemin fena, 
ama çok fena idaresi ~ebebiyet ver -
mişti. Sonuna kadar çah§3.Il ve elin -

den gelen her şeyi yaJ>arak büyük bir 
muvaffakıyet gösteren yegane oyuncu .... 
şüphesiz Salimdi. Onun, Muradı kas
ten sakatladığı iddiaları ise. bir ifti
radan başka bir şey değildir. Kat 'iyet 
le eminiz ki, kazadan, bizzat Salim 
herkesten fazla müteessir olmuştur. 
Çünkü Murad Salimin eski bir nrka
da.~ı ve arncazadesidir. Çok ağır yara
lı vaziyette sahadan çıkan Murad. bir 
az sonra iyileşmiş ve hiçbir şeyi kal-
mamıştır. 

Hakem 
Bu mühim maça, malum hakem kı

yafetini bile giyip çıkmak lüzumunu 
gönniyen, hakemin ve ortada iç do
nu ile dolaşm:!.k laubaliliğini göste -
ren yan hakem1erinden birisinin bu 
oyun üzerindeki tesiri, sayfalar dolu
su bir mevzu teşkil eder. Biz, Feridun 
K!lıç'ın tarafgirlik ettiğini düşUnınck 
iltemeyiz \'e Feridun Kıhç'm ta -
rafgirlik etmek için neler yapabilece
ğini bile kavrıyarnıyaca.k 'kadar futbol 
dan bihaber olduğuna knt'iyetlc emi-
niz. 

Esasen oyundan evvel, dedikodusu 
uzun zaman devam eden ve oyunu i
dare cdemiyecek kabiliyette olduğu 
defalarca iddia edilen bir hakenle böy 
le mühim bir oyunu idare ettirmek ' 
hususundaki ısrar cidden garibdir. 

Tekrar ediyoruz: hakem, Galata -
-sarayın mağllı.biyetine sebebiyet ver
memiştir. Sarıkırmızlıların bu maçta 
mağlCıb olmaları mukadderdi. Fakat 
hakem, aczi ylizünden, oyunu çrğırm
dan çıkarmıştır. 

Feridun l{ıhç'm böyle mühim maç;
larda hakemlik değil, laysınenlik da -
hi yapamıyacağı artık anlaşılması ve 
kendisine bu şekilde maçların idaresi 
kat'iyyen verilmemelidiT. Aksi takdir .. 
de bundan tcvcllüd edecek nahoş ha.ı 
diselerin mes'uliyeti oyunculara de 
ğiJ, doğrudan doğruya alaka.dar ida· 
recilerc yüklenecektir. 

Yazımızı bitirmeden evvel, galili 
GüneşJileri yalnız kazandıkları haklı 

zaferden dolaYı değil, gösterdikleri 
soğukkahlılrktiin ve sportmenlik1erin.ı 
den dolayı tebrik ederiz. A. ~. 

inzibat iyi idi 
Buraya §'Unu da ilave edelim ki, za...ı 

bıta dün her hususta. rok güzel ter.; 
tibat almış ve bu sayede seyirciler a,.. 

rasmda veya maqta.n sonra. müessif 
bazı hadiselerin çıkması önlenmiştir. 

-f lzmirli Adnan 

Giinc.J ve Galatasaray l•alcoılcrinin birer T·:ıırtan§ı 

Is tan buls por:3 -Süleymaniye:O 
Taksim stadındaki lil. maçlarının da kendisi d~ sakatlanarak sahadan ~akılan sağ açığa. geçen top Nejadın 

ilk karşılaşm:ısı İstanbul sporla SU- çıktı. ustaca attığı şüUe ikinci defa Süley-
leymaniye klüpleri arasında yapıldı. On kişi kalmasına rağmen san si- maniye ağlarına tak:ldı. Devrenin 
Rüştünün hakemliği ile saat tam yahlılar yine hakimiyetlerini idame sen dakikalarında Sülcymaniyclilerin 

birde b~lıyan bu müsabakaya takım- ettirmeye muvaffak oldular; çok düz- hızlandıkları görüldüyse de üst üste 
lar şu kadrolarla çıkmışl:!.rdı :· gün oynıyan merkez muavinlerinin yaptıkları akınlardan bir netice çıka-

!stanbulspor: Fikret - Sabih, sa- beslediği akıncılar, Sülcymaniye ka - ramadılar ve birinci hdtnym 2-0 Sü
mih - Orhan, Hayri, İsmail _ Nejad. 1 lesi için her an U-hlikcler yaratıyor - leym:ıniye aleyhine bitti. 
Hasan, Enver, Sami, lsmct. lar<lı. 30 uncu dakikada dcmarke bı- !kinci devTeye süratli ba.slandı. Sü-

Süleymaniyc Muvaffak - Bu.han. • leymaniycliler ilk krnk bc.'.ı dakikanın 

Ruhi - İbrahim, Orhan, Sa.bri - Rauf. sonlarında ba.5ladıkları hücumlarını 
Daniş, İbrahim, Hamdi. Süreyya. bu kısımdn da devam ettirdiler. Za -

Süleymaniyenin nkmıyla başhyan 

müsabnka. ilk dakikadan itibarc·n ls-
tanbulsporlularm üstünlüğü altına gir 
di. AraRıra yapılan siyah - bey:ı.z a • 
kınları mtistcsna, top mütemadiyen 
Sülcymaniye sahasında dolaı;ıyordu. 

Açık hakimiyetlerine rağmen. mun
vinle:inin geri oynama!!lrt ~·üzünden 
bir türlü gol çıkar.ımıyan İstanbul -
sporlular. nihayet müdafaa oyununu 
btral~arak t:ım man:ır-ivle rakip kale
yi sardılar. Bu arada Basandan bir a
rn pası alan Enver. takımının Hk go
lünü 14 üncü dakikada attı ve bura-

s:mwmaııiyc - lsiaııbulspoı· 
maçındaıı bir 9öriiııü~ 

man zaman çok tehlikeli olan bu akın
lnrı şanssızlıkları Ye !stanbulspor ka
lecisi Pikrctin yerinde müdalıalclerile 
golsüz geçti. "Maçın nihayetlcnınc.sine 
pek az kala, sarı ı:ıiyahlılarm nadir a-
kınlarından birinde sağ iç Hasan 30 
metreden nefis bir şiltle maçın son go
lünü de attı ve biraz sonra da müsa
b:ı.ta 3-0 1stanbulspor lehine nihayet
lenmiş oldu. 

lstanbulspordan başta Fikret, Hay
ri, Nej<ıt ve Hamdi nazarı dikkati cel
beden oyunculardı. 

O. M. K., 

Galatasaray da oynıyacak 
İzmir Üçok takımının eski müdafi..ı 

lerinden Adnan !stanbula gelmış ve 
Galatasaray klübüne girmiştir. 

Genç ve kıymetli bir futbolcü olan 
Adnan bu haftadan itibaren yeni klü
bünde oynıyacaktır. 

1ahsim lıki maçları 
Dün sabah Taksim stadı liki maç

larına devam edildi. İlk oyunda Gala
tasaray takımı Şişliyi 2-1 yendi. 1-
kinci müsabaka Pera ile Arnavutköy 
arasındaydı, taraflar ikişer golle be • 
raberc kaldılar. 

An karada 
kros kontri 

Ankara, (Hususi) - Bugün G<'nç
lorıbirliği - Demir Çın.kaya futbol ma
çı arasında stadyomda. başlamak ve 
yine stadda bitmek üzere büyükler a
rasında 8 kilo~elik bir kros kan· 
tri yapılmıştır. Yarışa. yirmiden fazla 
atlet iştirak etmiştir. Netice şöyledir: 

1 - Mithat A. G. 29,54, 2 - Musta
fa M. G. 3 - Kazrm A.G. 

A. C. 23 
Bulgar takımı 

şehrimize geliyor 
Bulgaristanın tanınmı~ klüplerin • 

den A. C. 23 yakında memleketimi::o 
gelecektir. 
Komşu memleket sporcularının §C~

rimi7.de gayrifedere klü~erle iki mi.:ca. 
baka yapması ihtimali vardır. Du 
Karşılaşmalardan sonra da Bulgarlar 
Ankaraya gidecekler, orada Gençler 
birliği ve Ankara.gücü ile birer maç ya 
pacaklardır1 
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Emniyet sandığı iUlnları 1 
Taksitli ·emlak satışı 

=--~ SEMT t C t N S t - --
'l~ho yuOdn~ lnla!knl}(ar\Çelfil f§>Dır muamma mu? ll=tlayııraaa 

Kuzguncukta eski Kumbaoğlu yeni 
Bamy<l'.:ı sokağında eski 6 yeni 6 

No. lı. 

Mubatnrne' 
kıymeti 

Lira 

İki katta dört odalı ahşab 300 

G r ik y zlülerden Fatihte eski Mollaahaveyin yeni 
Muhtesipiskcnder mahallesinde eski 
Cevizci, yeni Balipa~a sokağında 

en eski 15, eski 17, yeni 148 No. lı 

Üsküdarda Altunizade mahallesinde 
Hacıibrahimağa (Sırmaperde) soka
ğında eski 5 yeni 11 (kapı üzerinde 

13) No. lı 

bir evin tamamı. 

İki katta beş 0dalı kuyusu 2000 
ve elektrik tes: satı olan 

nef e - e iyor ! kargir bir evin tamamı. 

Üç katta yedi odalı bahçe 
li ve kuyulu ahşab bir 
köşkiln tamamı. O münevver zümrenin yıldızıdır; sınemacılık bir sanat 

halind~ kalmak istiyorsa, onun yegane Şehzadebaşrnda Babahasanalemi ma
hallesinde eski Mahmudefendi mek
tebi yeni Serezli sokağında eski 9 
yeni 23 No. lr 

Üç buçuk katta on odalı 
elektrik tecisatmı havi ah
şab bahçeli bir evin ta· 
manu. 

2soo 

ümidi Garba olmalıdır 
Greta Garbo, Holivudun lıalledc

medlği bir muammadır. Kendilerin
den uzak yaşamasını tercih ettiğini 
gören meslektaşları Garbonun bazı 
hususiyetlerini esrar tell\kki etmek
te ve ona "sırlarla dolu,, naznril(j 
bakmaktadırlar. 

Filmlerinde göı kamaştırıcı gü
zelliğile halkı teshir eden bu seı;im
li artiste onu anlayamıyanların ,·ur 
dukları esrar damgası film şirketle
ri tarafmclan da bir rekHl.m 'ası tası 
olarak kullanılmal{ta ve artistin et
rafını bürüdüğü zannedilen esrar 
perdesi böylelikle gitgide artmakta
dır. Halbuki za\'allı kız esrarengiz 
olmaktan nekadar uzaktır.! O, o ka 
dar açık, samlınt ve sadedir ki!. Bir 
takım sahte tavırların yapma hnre
kctlcrin ve yapmacıkların yuvası o
lan Hollvud onun bu sadeliğini gay
ritabii bulmakta ve onun temiz 'o 
acık nrlmdaşlığına yabancı kalnınk-
tadır. , 

I 

uambaşka bir güzellik ve pek kuv
,·ctli hir sanat görmüşler ve Garbo 
derhal meşhur oluvermişti. Daha ilk 
mrninde o derece büyük bir zafer 
lrn1anan ve halkı teshir eden bir tek 
artist tlahn vardı: Pola. .Negri. 

Holivudun uçan çapkını 
O filmden sonra Garbo o zamnn

lnr pek hilyi.iJ( bir şöhreti olnıı John 
GilbP.rt ile müteaddit filmler çevirdi. 
John Gllbcrt artistliğe sinema reji
sörlUğilnden gelmişti. Onun için Gre
tanın Yükse k snnatini ııelt çabuk 
takdir. edenler arasındaydı. Filmle
rinin alındığı srraıla iki saantk~r 
arnlnrında iyi bir arkadaı;;lık tesis 
ctııılşlerdi.Holivud John Gilbert için 
dc>dilrndu yapmağa pek alışıktı. Çün-
1\ii o hercai ve ı.ıçarı çapkındı. Ya 
r:rctu., O da lsveçten ~elme bir mu
amma idi. Kimse ile koııutımuyordu. 
•ratıiatil e bu iki arkadaşın arkadaş
Jı ı~ ı fenn tefsir edilmişti. 

Kumkapıda Muhsinehatun mahalle
sinde Molataşı caddesinde eski ve 
yeni 19 No. lı 

Beşiktaşta eski Rumali yeni Türkali 
mahallesinde Uzuncaova ı.:addesinde 
eski ve yeni 10 No. 1ı 
Sultanselimde Çirağıhamza mahalle
sinde eski Sakızağacı yeni Tabakyu
nuz sokağında en eski 20 mü. eski 
68 yeni 65 No. lı 

Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 
Küçükhendek sokağında Kuledibi 
meydanı karşısında eski 2, 4, 4, 4. 
n-jJk. 6, yeni 2, 4, 6, 8, 10 No. lı 

İki buçuk katta beş odalı 
elektrik tesisatını havi 
bahçeli kargir bir evin ta
mamı. · 

İki katta dört odalı ahşab 
bir evin tamamı. 

Üç katta beş odalı ahşab 
bir evin tamamı. 

Dört buçuk katlı yirmi 
odalı altında bir gazino ve 
bir mağazası 0 lan, terkos 
ve elektrik tesisatını havi 

1400 

soo 

650 

12000 

kargir üç evin tamamı. 
tl'çer katlı beşer odalı al- 3500 
tında iki dükkanı olan 
kargir iki evle ayrıca arka. 
kısımda on odadan mürek-

Garlıo hakltında şimdiye kndar 
pelt çok yazılar yazılmıştır; falrnt 
bunlardan ancak bir iki tanesi ha
kikate biraz yal>laşabilıniştir. CJ 

memleketi olan lsveçi son ziyaretin
denberi yanına hiçbir gazeteciyi ka

.:arenin Filminde 

1 l:: i artistin çevirdikleri filmlerde
ki ufllc sahneleri ııelc canlı, ı>ek kuv 
, otli. lcli. Bu dedilrnduları birkat da
ha lı:oriıklüyordu. Bunu nimet bilen 
Metro - Goldvin şirketi onları halka 
bPyaz p e rdenin en hüyülc Aşıkları dl 
ye tanıtmıştr. 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin
de eski Arnavud yeni Mısırbuğbayı 
sokağında eski 24, 24 mük. 24 mük. 
24 mük. 24 mük. yeni 20, 22, 24, 26, 

28 No. 1ı keb kargir bir evin ta-

bul etmemektedir. 
Neden mi? Çünkü gazeteciler ona 

alt öyle yalanlar uydurmuşlar ve 
müh\katlarda husuRt hayatma nüfuz 
etmek gayretile öyle münasebetsiz 
suallerle onu rahatsız etmlşlerdir 
ki luıcağız yılmış, gazetecilerden 
norrct ctıniştlr. l\teselA her önüne 
gelen llobert Tayloru nasıl buldu
ğunu soruyor, yahud da tsveç pren
s\le geçen macerası hakkında ta[sl
!At istemego kalkıyor. 

Hele bu hayali tsveç prensi hilca
yesl ulrnH\ bir gazetecinin uydurdu
ğu vo sonra da sinema şirketlerinin 
rekH\m olsun diye körükledikleri 
kuyruklu hir yalandan başka bir şey 
değildir. Garbo gazetecileri nasıl 
sevsin! 

Bütün bunları Garbo sessizce sine
ye çekiyor ağzından bir tek şikO.yet 
lA.lcıı ·dısı çıkmıyor; o sadece omuz 
silkiyor ve kendine has blr felsefe 
ile dünyayı olduğu gibi lrnbul edi
yor. lşte onun bu sakin hali Holivu
dun nazarrnda onu bir muamma ya
pıyor. 

liiçte muamma değil •.• 
Halbuki Greta Garba hakikaten 

esrarengiz değildir. Hatta. herlteste 
tesadüf edilen garabetleri bile yok
tur, elenebilir. O bllO.kls pek sade ve 
samimidir. Bugün, içinde bulundu
J';u muhitin zayıflığını pek iyi blldl
i;'inclen cemiyetten mümkiln mertebe 
uzak durmaktadır. Herkesin etra
fında bir esrar halkası örmeği seven 
cemi)·et onu da damgalamıştır. 

O lüzumsuz nezaket, trrata kaçan 
iltifat gdsterlr ve methden nefret e 
der "Jlolivud aşkına,, değil fakat sa 
minıt temiz sevgiye bayılır ve bütün 
se\ gllcri öyledir. 

Onun dUnyadn en fazla nefret et
tiği f;c>Y yalandır. Fikirlerini gayet 
açılc söyler ve kendisi hakkında bes 
lerıı:ın clUşUnceleriıı de riyasız söylen 
mC'sini ister. Dünyada en sevmediği 
insanlar iki yüzlUlerdir. Artist: 

- Birisinin iki yUzlü olduğunu 
anlar anlamaz derhal arkadaşlığı
mı keserim. Ben fikir ve şahsiyet sa 
dellğlnin meftuuuyum, diyor. 

Garbo, filmlerinde mimiklerle rol 
yapmaz. llUtUn fllmlerlnde onun yü
zü bir maske gibi hiç değişmc>z. An
cak bu maslrnnin altından seyircile
re fildr ve heyecanını aşılar. Onun 
filmlerini görenlerin gözlerinden 
fazla zihinleri meşgul olur. O bizi 
düşUndUrUr çünl{Ü krmdisi de düşün
mclüedlr. O daha ziyade münevver 
zümrenin yıldızıdır. Sinemacılık bir 
sanat halinde kalmak istiyorsa onun 
yegAne ümidi Garbodadır. 

Garbonun hayatı 
Garbo tsveçte ota halli btr ailenin 

kızıdır. Stokholmda doğmuştur. Ila
basr oradn oldukça mU\·affal( olan 
bir avukattır. Gnrbolnr haslt, ı;öste
rişslz insanlardır. Aile kalabalıktır. 
Garbonun birkaç kız ve erkek kar-

<leşi vardır. 
Gretadan başka ailn C'frndmdan 

hiçbirinin sahne ile alft.kası yoktur. 
O dnha kUcUk yaşta sanate karşı bü 
yük bir istldnt göstermiş, fazla has
saslığı nazarı dikkati celbetmiştlr .. 
f skandinavyanm kışını teşkil eden 
uzun karanlık günlerde Garho ocak ı 
başında toplanan ailesine yüksek ses 
le kitap olrnrdu. nu okumalarda <>y
le bir heyecan ve anlayış ·vardı ki 
Garbo farlunda olmıyarak kitabın 
kahraınnnlarmı benimser kitabı a
ilesin~ n giJzü önUnde· !\defa can !an
dırırdı. 

Kilçük kızın bu garip hali aile ic;ln 
bir muamma idi. O sıralarda Oarbo 
vaktinden evvel boya kaçmış. uzun 
lrnllu ve bacaklı ufnk lJir kızdı. Elin 
den lılç ev işi gelmez. her eline aldı
ğını yere dllşürUr, yürilrken öteye be> 
riye takılırdı. Fakat bu aptallığın 
dan değil pek hayali olmasından do
ğan bir haletti. Beceriksizliği onu 
utangaç yapmıştı. O bugün de fcv
ka111.do sıkılgandır. 

Garbonun ana ve babası nınkul 
insanlardı. Onun kabına sığmayan 
hislerine, heyecanların, bir mahreç 
bulmanın zaruri olduğunu r;örmUş
lerdl. Bir gUn onu kralın tiyatro a
kademisine götürdüler. Garboyu im
tihan eden heyet onda büyük bir is
tidat görmüş ''e tiyatro akademisine 
kabul etmişti. Bu onun hayatındaki 
ilk muvnffakiyetiydl. 

Rejisörün aşkı 
Kısa bir zamanda Garbo nkado

mlnln gözbebeğl olmuştu . Tam bu 
sırada lsvcçin en büyük film direlt
törlerlnden (Mauritz Stiller) in gö
züne ilişmişti. O zamanlar Garbo on 
altı on yedi yaşlarında bir çocuktu. 
Stiller Gnrboclan çol{ yaşlı idi. Buna 
rağmen onu sevimli ve onu ölünce 
ye katlar ölmez bir aşltla sevmol{te 
devam etti. Stiller Blürlrnn, biril<llr
dlğ! ufalt serveti Gretaya terketnıiş
tl. 

John Gllbert bütün bu dedikodu
hırı duyuyor vo onları kendi de tcş
' ik ediyordu. G retanın ise hiçbir şey 
den haberi yoklu. Hiç ~azcte oku
muyor. olan bitenleri bilmiyordu. 

Gorbo lilozortur ! 
Garho lıir mütefe kkir, bir filozot

ı ur. liolivud ise mütefekkirlerden 
nefret eder, hele filozoflardan O.deta 
ürker. Diğer aıti~tlcr hu yüzden onu 
ihmal etmege lıaşlunıışlardı. Halbu
kJ Jolın Gllbert onu hiç yalnız bırak
mak !stemlyor<.lu. Oturup uzun uzun 
konuşuyorlarur. John Gilbert niha
yet kendi zeki'tsile boy ölçilşebilccck 
kabiliyette bir kadın bulmuştu. Her 
ikisi de biribirlerlııin sanatlerinl. 
şahsiyetlerini takdir ediyorlardı. 

DugUn Garbo Holiyudda ne.,·crley 
Hillsdo ufak, mutevazl bir evde n
sQde bir hayat geçiriyor. Evi pek 
sevdiği denize yakın. Hergün saat
lerce tenhn kumsalda dolaşıyor, yal
nızlıktan zevk alıyor. 

- Neden bt>ni münzevilikle itham 
ediyorlar bilmem diyor. Ben denizi 
ve yalmzlığı seviyorum. Çünkil deniz 
henim yorguııluğumu alıyor yalmz
Jık ise bana düşünmek inıkdnı veri
yor. Anna Karenin gibi La Dam O 
Kamelya gibi bir filmden sonra ken
dimi çok yorgun buluyorum. Dinlen
mek için denize koşuyorum. Böyle 
filmlerde verilen rolü lrnvrayıp be
nimslyebllmem için de düşünmek 
ihtiyacındayım. o zaman da yalnız
lığı tercih ediyorum .,, 

En uzun boylu yıhhz 
Garbo kendisine filmlerdeki rol

Jerlnclen mülhem olarak koketlik at
fedenler! soğuk, müstehzi bir hakış
la ınüküfatlnndırır! Onun oynadtğr 
roller ile kentli hayat ve htiviyetlnl 
birihirlne karıştıranlarr hakir ola
rak pek basit ve kısa görilşlü bulu-
yor. 

Stiller " Selma Lagerlof,,n Nohel 
mUkl\ratını lrnzan<lrran (Goesta Der- Gretn Garba kadın artistlerin cm 
lingln hil{{ıyesi) ni filme çekme!;: is uzun lJOylularmdandır. Doyu l,G8-

dlr. Ve kendisi zavıftır. Hususi ba
tıyordu. Başrol için Garboyu intihap yatında lt:at'i''''en. mak\.•aj '.·apmaz, 
etti. Derlınl etraftan itiraz sesleri "" 
~·ükselcll: Greta böyle bir rol için çok kuvafüre gitmez. Saçları ekseriya 

mamı. , 
1 - Arttırma 23-12-937 tarihine düşen perşembe g:inü saat 15 te yJ 

pılacak ve gayri menkulelr en çok bedel verenin Ustünde kalacaktır. . ot 
2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüz.de onu nisbetııı 

pey akçesi yatırmak lazımdır. ot 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz seııt 

sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. r 
4 - Taksitler ödenint.:iye kadar gayrimenkul Sandığa birinci acre' 

de ipotekli kalır. (8180) _/ 

11.1;n-+ıam r-;nr:nl't·tiiii·JA·• 
ti1Jl tıı' 

lzmir tütün fabrikasında her ay toplanacak tahminen 10.000 kilo tü . iP" 
zu 3-1-938 tarihine rasthyan .Pa~rtesi günil. ~at 10 da ~amcsi ınucı~ 
pazarlıkla satılacaktır. lsteklıleruı pazarlık ıçm muayyen gUn ve saatte :> urıü' 
15 teminat paralariylc birlikte Kabataşta Levazım mübayaat şubesi ınUd 
ğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (8461) ~ 

'11111141.1 .. ıstanbul Haricı Askeri 
· · kıtaatı ilanlar. 
Tekirdağmda Tümen kıt&atı ihtiya- 33. Tümen birlikleri hayvnna.tı .. ~ç e' 

cı için 1000 ton ve Kırklareli kıt'alan 350:500 kilo yulaf vermeyi taahlıU rj.'/J 
için l 000 ton ki cem"an 2000 ton buğ- den üstenci nam ve hesabına. 26~·ıtıS.' 
daym Tekirdağında teslim edilmek ü- kilo yulaf açık eksiltmeyle sn.tııııı ~' 
zere kapalı zarfla münakasaya konul- caktır. Muhammen tutarı 15065 1 

, 

muştur. 27-12-937 Pazartesi gtinü sa- dır. llk teminatı 1130 liradır. Ş~. 
at 11 de Tekirdağmm saat 15 de mesi her gün öğleden evvel k~tlliS)·~l· 
Kırklarelinin ihalelerı' .vapılacaktır. d · · t kl'l · · ılk w~ a görülebılır. ste ı eıının . A..s· 
Talip olanların muhammen bedel o1an nat makbuz veya mektupları ile ov~ 
6 buçuk kum~ üzerinden ilk terninnt- • S Jl 

ber 2490 sayılı kanunu~ 2 ,e f? 
larıyla beraber ihale sa:ıtinden bir sa- maddelerinde yazılı vesikaları ile ... , 
a.t evvel komisyona müracaatları. }<oJllı" 

(651) (8290) dıklıda komutanlık satcmlına ~n:cı:ıU>' 
yonuna ihale günü vakti ınua.,,.. 

lstanbu Levazım amirliği 1 
Salma1ma komisyonundan 

Okullar için 68000 metre telanı~ ka
palı zafla eksiltmesine talip çıkmadı-

ğından 23. 12. 9:37 Perşcnbc günU sa

at 14,30 da Tophanede 1stabul leva -
zım fımirliği Satınalnia Komisyonun

da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 17000 lira ilk teminatı 127 S lira-

dır. Şartname ve nümunesi Komis -
yon<la görUlcbilir. 1stcklilenıin kanuni 
belgeleriyle belli saatte !Komisyona 
gelmeleri. (327) (8411) 

de gelmeleri. (8238) 

ğıı ol~ 
lstanbul korr..utanlrğma ba J<O" 

biJle1'· 
,.e olmıyan birlikler namına tıı<l' 

şum ve mekkari hayvanı paıııf ... uı 
• tcfll,,.,. 

satınalmacaktır. Hayvan sah1P 11ıılC ı. JlltlttJ 
hayvanları ile Fındıklıda ~0 tl' 1 

:~..acııll 
satınalma komisyonuna ınıu-
n. (8287) 

'14' 
··ıJlll' 

İhale günü Uı.libi Çıkın~yan Gil~\ 

tecrübesiz. çolt gençtir. Stiller bunla dağınıktır. Elbiselerine iUna etmez. 
ra aldırmadı bile. o işini biliyordu. Ekseriya bol, rahat şeyler giyer fn
Grcta. Gnrbo bu ilk filminde 0 kadar 1 kat her giydiğini ona yakıştıran lıir 
muvaffak oldu ld şöhreti Avruııadn hasleti vardır. lloliYudda bugün 
akisler uyandırdı. Derhal bliyilk film revar.ta olan permanantlı, oksijenli, 
şirketlerinden teklifler yağmuğa ay cinde gibi yuvarlak ve çarpıcı gil
haşlnclı. o hunlara kapılmadı ve zellerden değlldir. Onunkisl daha 
Rl!Her ile beraber lsveçte lrnld1. fazln. esirt bir güzelliktir. "' AT 

En nlhnvet Metro - GoldYill - J\•a- ............ ·-··-··-·-·······--···-···-·--ı r::::: D 1 K K ::::::. 
yer şırıceti' Greta Garboyu ve "S~ıı- ı-············-··oc;···tİok

0

İi
0

r .... ···········--: n 
ler.,i "llolh-ucl.,a gelmese ikna et- I~ N Ş . H H Ufak bir masrafla çocuklarınızın il 

suyu hastanesinin 1128 kılo 6~ıtııl' 
Tereyağının ihalesi bir a)' ~ 
pazarlıkla 17 1. ci kanun 937 ııl'tJf• 
t · ·· .. t 15 30 da vapılııc ... ı4' esı gunu saa ' J J<ıll v7 

Muhnmmen tutarı 1128 ııra 65 _., t\" 
·· ... ıedt;>' ' 

tur. Şartnamesi her gün og tcl<ıuc mışu. .! ecatı Pakşı l li sevincini, memnuniyetini, saadetini :: 
. Stiller vaziyeti tct kil{ ir.;ln ön elen Hastalannı hergiln sabah 10 dan 1 temin edebilirsiniz. li 

gıtmlştl.. Bu beş sene hlr arada kal- •• 
<lıktan sonra nı{ ayrılışları idi. Ay- akş:ım 19 za ka~ar Karaköy :runel ::1 JJ /A. (F2l o N s~ 

En nihayet Greta <1nha fazla bekli- ~ 112 de kabul eder • :: 
ycnıemis, lisanını. t\cletler!ni bilme- S 

1 
• f: pek zengin çeşitlerini ziyaretiniz ka- :: 

öiğ-1 hu yah:ıncı me>mlekete gltmtş • a ı ve cuma günleri saat 14 den lii f.d. H . I' ı ır. •• 
ti. 18 ze katlar parasızdır 1 Be wl t tik1·1 Cndd · N 150 :: • · : yog u, s a csı o. :: 

Anı e rl katıl nr G arbon un orada n k ll ;;u:r.uw:.ı::=:ıte:s:::x::::::::::r.ı::a:m::: :& =·-r.·--.. :x:-... -·----::::::x:u=: 
<;evirdiği "Tufan,, adındaki filminde •• .... -... ·---·- • • 

vcl komisyonda görülebilir· 1s bılı '; 
rinin 85 liralık ilk teminat ~~ ~ ~ 
ya mektuplan ifo beraber ıh S'tJ 
vakti muayyeni.,de Fındıkl1dıı 
nalına komisyonuna geımcıcri· 

(8286) 
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ı-uhaf bir. 
Ilı eslek 
N (~aş ~arafı dünkü nüshamızda) 

be . c dıyey .m ; ilk zamanlar bu meslek 
~ıın. pek hoşuma gitmişti .. Fakat ara
Pc ~ıraz zaman geçince yağdan ve 
la i'nırden bir tiksinti duydum. İşe baş
~;§ıından iki hafta sonra bayağı zah
~- ~Cktneğe, bu işten aynlmağı düşün 

gc başladım. 
\'ağ · · · b d ~ ve peynır yıye yıye en e ıştaha 
tlıına h' b. , • K ~ç ıç ır şey ma:nıştı. amım 

~tc0~uğu halde canrm bir türlü yemek 
tı llliyordu. Sözün kısası işe baı:}ladı-
llıdan .k. 

~ ı ı hafta srınra. karnımdaıcı faz-
'lıc;a~Jarı eritir ve bende yeniden ye
~ç c arzusu uyandırır diye karnımı 
~~~k sırt üstü gJneşe karşı yatır.ağa 

ı<Ctdırn a . 
~ J havalide, Kırımda, benim çok iyi 

t C" 
lrııı U ı•.:ü arkadaşım vardı. Bu ar'cada-
' n arlı Mişa idi. Mişa, çok iyi. çok 
tib· :akın bir çocuktu. O da benim 
il) 

1 .l>ır çeşnici idi. Fakat o, şaraµ çeş· 
·•sı •ct • • A • • 

tiııd~ 1 
: şarap unalathanesınden bı-

O • Çalışıyordu. 
~d~un mesleği benimkisinden dt- be
~ı. Ona yemek yemek bile mü<>:ıade 
~daYorJardı. İşi gücü sabahtan akşama 
~ r Şarapların tadına bakmaktı. An· 
~in akşamdan akşama yemek yemesine 

a \'eriyorlardı. 
Ctıiırı w • kt 

a.tl~ · yag ve peynır yeme en anam 
tilılıi ll'ııştı. İçki içmeme kati yen izin ve
tıı~11 Yor<Iu. Halbuki onun işi ise, tama
~i .?cnimkinin aksi idi. Adamcağızm 
'~llcü Kırım şarapları içmek, akşa-
a~dar sarhoş sarhoş dolaşmaktı. 

~k •t ~kşam Mişa ile buluşmuştuk . Ben 
~ nı l:tarda yağ ve peynir yemekten 
~le fesadına uğramış bir halde !dim; 
1 tıltıa .. .. b'J' . 
l~ • YU?'.lye ı ıyordum. Mışa ise 
~lcıç~.e~ten .z!J zuma idi: o da güç
~~ Yuruyebilıyordu. O ak§am ki ar
~~!lr~ıtnız bizi hiç sarmadı. Aramız.da 
j~ o~lılacak müşterek hiçbir şey yok
]~ ~}·cınc:k istiyor, ben ise, onun aksi 
~~ • 1Çmek istiyordum. Velhasıl bir 
~ :ı§llladan oturuyor ikimiz de karşı
da, la llfuklara bakıyorduk.. Ufuklarda 
\ dta §.İfa ver<.i.;ek hiç bir şey yok
~ 
~lııı b' 
. , l3 ır .sessizlikten sonra ona: 

tirlli• u ış beni sarmadı, dedim. Vakıa 
) it Sah'b" • 
• t to ı ı ıh.: aram•daki mu! ~"ele-
~'lı~ re benim orada sonbahara kadar 
lı,.,"l"tı'ı . 
~tı ıcap ediyor. Fakat bende son· 

ıı i~ bebe.ki emeğe tahammül kalmadı .. 
~aıı 111nı insanlrk gururumu kırıyor. 
ı\tk to,.la vemek ver mi? 

......._ ;daşım bu fikrime itiraz etti: 
~ı ~a on bahardan evvel işi bırakmak 
'~de ~ı değildir, dedi. Çünkü bu mev
~llirııc a~ka bir iş bulamazsın?. Biz 
d~ dU ı·bır başka çare, orijinal bir ted
~ b ş~nrn ı· . t cıı .. e ıyız .. Bunu sen bana bırak 
~ du"'·· . !it ll.ı a~ xUnevım .. Mahlm ya, insanın ' 

~lten ak~na daha iyi fikirler ge-

~~tadan b. .. . 
"a-ı,~, ır m.Jddet geçt·kten &onra 

1 ''h. lllla yine buluştuk. Ba"'a: 
~ Qıı · 

' Sc1/>'0 r musun ne düsündüm, de-
~ '\ ınıe muvakkaten i~lerimizi de
l ~ b~: B, .. n var 1?.rm, peynirlerin ta
~· ~ıta ı,._' ll· Yım, sen de şarapların tadına 
"!\ lt · ıc· 

il- ·~ ,... 1 ı hafta böyle çalıştıktan 
~ıı •ne esk· . 1 . . d"' -t. ~a ı ış erımıze onen7 Za-

ıı. 11- irı~an bunu tekrarlarız... Bövle-
' Ctinı· d -"-~' • il~tllc • ız e uvlar .. Bu suretl<' bir 

1 ı>~ıl'lcr k~rrn~~ oluruz . .' MaAem k' hu 
~tı ' tı bıze ızın vermıyorlar, b1z bu 
~1c11 .ttıı.ız usul savesinde kenrliliği-
fı 1~tir h . 

~\ı t~ :J., il at etmış oluruz. 
>~:at biz:1ırıın teklifine çok sevi:ıd:m 
~~ l>ıa1tı~ Çiftlik sahibinin bu ise pek 

'ııtı. •steıniyeceğini söyledim. Ar
(j ~ıı'.. 

ışı .. 
~ \?zerime ben alıyorum de-

~ t'l· .. , . 

t' '"'ti iitUtdü. en tuttu ve kendi patronu-

~rı Ştı .... : 
~' .-orau~·· ı, bo Ilı • arı ~un ısa y]u, tnsro· 

}. 'l aın d .. a· .k. h f . . •. ~· C:ı, b · -. ı. ı ı a ta ıC' .n mu· 
. ı t enim . . h·ı· . lt Ctı t verımı tuta ır. Ben m 

~l;ı cvz•rn ld. B. k u 
ıı· bııı - ae ı.. ır aç g n 

~ ı ~ buı ltştrıak mecburiyefnr:teyim. 
a l ı.ırırn 

'ıı 1>ctıi aya ... -. ıır.m bu müddc' zar· 
t:ı. ın t·ant w • • 

ı <Jrccelt , . 'fr•m ıo:len bu arka.da 

dctıı~ 
n patronu l u işe ra.:ı ol· 

- Peki, dedı. Arkadaşına yaparağı 
işleri göster!. İki hafta sonra da gel! 

Bu defa ben arı--. ·h~ımı elinden tut
tum; bizim çiftlik sahibine götür-diim: 

- Şu gördüğün uzun boylu zayıf 

adam, iki hafta için mükemmelen ">enim 
yerimi tutabilir, dedim. Moskovadan tey 

zem geldi. P'erhalde kendisini görmem, 
birkaç gün onunla bulunmam lazım. 

Benim çiftlik sahibi de bu işe razı 
>ldu: 

- Peki, dedi. Arkadaşına yapacağı 
işleri göster ve ilci hafta sonra geri 
gel!. Zaten işlerimiz bugünlerde geri 
gidiyor. 1rana tereyağı gönderecek yer 
de eritilmiş yal gönderm!şiz ! Bu böyle 
devam ederse İran bize darılır ve bir 
daha da biz.den yağ satın almaz!. 

Bu suretle biz Mişa ile yerlerimiz de 
ğiştik .. Fakat daha ilk gürıo:.i her ikimiz 
de işleri allak bullak ettik .. 
Mişa bt"nim yerime geçtiğinin birinci 

~ünü o kadar çok peynir ve yağ \.'<'mis 
ki akşama arl:ım akıllı hastalanmış Ben
se uzun müddet içki içme.eliğim için. 
yirmi yudum şaraptan sonra adam akıl
lı sarhoş oldum ve Mişanrn patronunu 
bir iyice patakladrm .. Hatta arkadaşım 
hakkında birkaç kötü laf söyledigi için 
onu büyük şarap frçılarrn.dan biri içine 
<ıtmağa bile kalktım .. 

Tabii ertesi gün alessabah bana yol 
verdiler .. Aynr şekilde Mişayı da bizim 
çiftlikten sepetl<'m:şler .. 

Mişa ile buluştuk .. Bu işe bir hayli 
güldük.. İki f:.•:.in istirahat etmiştik .. 
Bizim için bu da kafi idi. Ertesi gün 
her birimiz yine kendi işimize döıı~,.ek

tik.. Fakat umduğumuz gibi olmaliı .. 
Bizim çiftlik sahibi ile Mişamn patronu 
nasılsa buluşmuşlar .. Bizim "teyze .. mr

maralarını birbirlerine anlatmışlar. Biz 
meseleyi bildiğm!z için hiçbir şey 

olmamış gibi yerlerimize döndük. Pat
ronlarımız bizi İ}'~.:e haşladılar .. PaP.US 
lanmızı na elimize verdiler .. Biz, tabii 
buna pek müteessir olmadık .. B~n bir 
tekerlek peynir, Mişa da birkaç şişe 

şarap aldı. Öylece yola çıktık; ve baş· 
kabir i~e yerleştik . 

(Mihail Zo~çenko'edan) 

Musik i ve inek ler 
Musilrı'nin insanlar ve bazı hayvan

lar üzerindeki, tesirini bilmiyen yok

tur. Hatta bazı hastahklann da musiki 
ile todavisi düşünülmüş, tecrübelen'. 
yapılmışıtr. 

Fakat, musikinin, ineklerin sütünü 
arttırdığı ne görülmüş ve ne de işitil

miştir. 

(Yorkşir) de bir çiftçi, ahırlarında 

sabahtan akşama kadar orkestra çaldı
nyormuş. İnekler, cazdan, ve buna 
benzer gürültülü çalgdardan hoşlanmı 
yorlarrnış. Hazin havalan beğeniyor

lar ve bunlar çalıruraa daha çok süt 
veriyorlarmış. 

Yakında, asri ahırlara birer radyo 
konulduğunu, Betohfenin senfonileri
nin çalındığını mı göreceğiz •. 

1 1 Bir lş~I arlhl fabrik ad a çalı ş t ı m ; hiz metçilik yaptım 

aı lt=Dan=tımom Ol DB'\tDfarlt e<§IDy@ır: 

'" Sana kahve pişirmekten 10, 
ortahk toplamaktan 5 numara! ,, 

llüşUoüyordum: On lira aylık, bu kadar işe karşı fabrikadaki 
kazancımdan azdı. Tevekke li değil, hiz metçi kıthğı vardı? 

- İyi çalışaca~ .. öteki gif:\! işi sal
lamıyor .. 

Yemekten sonra isteyenlere kahve pL 
şirdim .• Götürüp verdim. Toplanması 

icap eden yerled topladım. Tozlarınrn 
alınması lazım gelen şeyler üzerinde en 
küçük bir leke bı~·akmamıya çalıştım. 

Saat dörtte birer kahve •daha pi~,'r -
'im. Fincanları toplamay:ı gittiğim za
man bay·m dvkt.:>r: 

- Sana kahve pışirmekten on, orta
lık toplamaktan beş numara verdim 1 
diye iltifatta bulundu .. 

Bundan sevinmedim değil. Şimdiye 

kadar okııduğum mekteplerde sınıf geç 
me notlarım ara:mıda on numarayı na -
dir görürdüm. Bunu kahve pişirmekten 
kol:yca t lde etmiş olmaklığım beni nasıl 
sevindinnezdi ?. 

Ev içinde yav..ış yavaş, kendimi pek 
yabancı 'ıis:;etmemtye başladım.. Hanı

mı memnun etmek ,•çin hareketlerime 
dikkat eıJiyor ve yapılması iıcap eden 
şeyleri işaretlerine meydan bırakmadan 
yapmıya ~alışıyordum. 

"' il< * 
Bir kadın için, h.nım.ımın mesleğin-

den daha iyi bir meslek tasavvur edi • 
Jemez. Bh apartı:nan katı hem muaye
nehane, nem yuva .. Çocuğundan uzak 
değil.. Hem aile fertleriyle, hem hasta
Jariyle haşhaşa .. 
Bayanım, doğrusunu söylemek ıa.. 

zımsa 'ialışkandı l<ia •• Hastalanru mu· 
ayeneden arta kalan zamanlarında ço· 
cuğiyle uğra.şmaktan ev işlerini yoluna 
koymaktan büyü~t bır zevk duyuyordu. 
O bana nasıl ka~ıve pişirmekten ( 1 O) 
numara verdiyse bt'n de onun münev. 
verliğin~. kadın oluşuna (10) numara 
ÜS yıldız vermekten çekinmedim. 

* ı;: (: 

Saat beşte işlerim tamamen bitti .. Ya
ptlacak hiçbir şey kalmadı. Hanımım

dan, biraz hava alır..ak ve .dolaşmak için 
izin istedim. Ben .~..:n bunu esrigemed.:U 
Hatta istersem lıc.· akşam üstü çrkabi • 
lcceğ:.n.. Böyle hi.:metçiliğe can kurban 
değil mi?. 

Fakat ou san'a~i, bu kadar ,:yi, bu ka
dar istene.:ek, can kurban edilecek bir 
şey sanmayınız .• 

Bir evin işi, yciı.nız bulaşık yıkamak· 

la, ortalık toplamJkla kahve pişirmek.. 

le, gelle, gitle bi~miyor. Bundan sonra
ki günlerde çama~H yıkamak ta, ütü de, 
yemek p.:şirmek te var. 

Hele ı;epette biriken kirli çocuk ça
maşırlarını görmiış olsaydınız, bana 
hak veriııdiniz. Bereket ki, daha bunları 
yıkamarru emretmediler .. 

Bana: 
-Yrka! .• 
Dedikleri zamarı da: 
- Hayır yıkamam! .. 
Diyebilecek miy,:m?. 

Höportajı yapan : !Verin,.an 
Hanım.ımın kız'taıdeşinin: 

- Sonra mın:ıkırın etmek yok ha!. 
Deyişi kulaklanmda çınlıyor. Ben 

buraya gelirken, l:erşeyi yapacağıma 

dair söz vermiş dc~il miyim?. 
Bana verecekler.; on lira aylığı her 

halde benim güzel gözlerim için vermi. 
yorlardt. Bunları benden istemek hak -
lan, benim de ist?:ıeni yapmak -borcum
du. 

Düşünüyorı3um. On lira aylık, bu 
kadar işe karşı fabrikadaki kazancımdan 
azdc. Tevekkeli değil, hizmetçi kıtlığı 

vardı! 

Merdivenleri, kaçar gibi ikişer ü~er 
atlayarak indim. SGkağa adımı atar at. 
maz geniş bir ;ıefes aldım. Aylardır 
hapsec_',:1-niş. nihayPt hürriyetine ka
vuşmuş b:r mah!<ıimun ferahlığını ıduy

dum. 
Serseri adımlarla nereye gideceğimi 

bile düşünmeden ilf'rliyorum. Taşlar a. 
yaklarun altında kabarıyordu sanki ... 

Yüzüme çarpan serinlik, hafif rüz
gar, dört duvar arasında yatışan sinir
ler,:mi ayııklandıre!:. Tekrar ıclönmek is. 
temiyorum. Bu iş fabrikada çalışmaya 

benzemiyor. 
Sepet içfodeki kirli çamaşırlar gözü

mün önüne geldıkçe iç.im ürperiyor ve 
bunu düşünmemiyı: çalışıyorum. 

Dönünce, yatıncıya kadar gene iş ... 
Sabahleyin erkenden kalkıp kahvaltı 

hazırlamak lazım. Herkesin yatakları. 

na kadar kahveluini götürmek icap e
decek. Sabah mahmurluğu arastnda her 
kesin gönlünü hoı etmeye çalışmak he
sapta kayıtlL He!c C\ üntversiteli bayan. 
Kimbilir ne kadar nazlanacak! tlniver -
site koridorların:h sık sık tesadüf etti
~i kızın t!vlerinde bizmetçilik yapması.. 
na akıl !!rdirmeye çalışacak ve kendi 
kend.ıne sebeplerini arayıp bulacak, 
hakkımda bin türlü şey düşünecek •. 

Fakat dönmeliydiım .• işim bir günıdüz 
çalışmakla bitmiyordu .Bit hizmetçinin 
gece hayatını da tesbit etmem lazım. 
Yarım saatten fazla böylece avare do

laştım. Nihayet ~ene eve, kapıma dön
meye karar verdir:ı. Apartrmanın önüne 
geıcı.: ğim zaman, Şışhane yokuşundan 

bozularak geri gı::·:i giden tramvay ara. 
baları gibi irkilJ'm. Bu sırada kulağı
ma bir ses çarptı: 

- Kız! N erekrden geliyorsun?. 
Dönüp bakınca bana seslenenin a· 

partımamn kapıcı<5ı olduğunu gördü:n .• 
Yanında yüzüme bakıp bakıp sırıtan 

bir kız da vardı . 

Bu ku:ı gündüz, yoğurt almıya git _ 
tiğim zaman gene görmüştüm. O da bu 
apartımanın başıt.ı bir dairesinde çalı
şıyordu. 

- Biraz dolaştrm, diye cevap ver -
dim .. 

Kapıcı cevabımı tuhaf bir gülüşle 

kar~ıladı. İçinden: 

- Kimbilir, kimlerle?. 
Dediği muhakkaktı. İçeriye girmez. 

den önce bunlarld biraz sohbet etmek 
benim için faydalı olabilirdi. Bu fırsatı 
kaçırma ı:ıalıydım. Mademki lş bana a
ğır gelmişti, ve bunda işçilikte olduğu 
kadar da sebat edemiyecektim, konuş -
malıydxl}l .. 

Kapıcı: 

- Memnun musun yerinden? diye 
sordu .. 

- Çok memnunum .. 
- Çok ,;yi bir ailedir, kıymetini bil •• 

Onun gibi olma! .. 

- Kimin giıbi?. 
Kapıcı yanında !ı rıtan kızı işaret et-

ti: 

-lşte hnun ... 

- O ne yapıyor ki?. 
- Ne yapmıyor, diye sor da söyL;ye-

yim!~ 

- Ne yapmıyor öyle ise! .. 
- Girdiği yerde on gün bile kalmaz, 

O kapı senin, bu hpı benim dolaşır. 

Kapıcının bu sözü, kızın arma do-
kunmuştu: 

- Haydi sen de, dedi .. 
- Yalan mı?. 
Cevap vermed.1 •• 

Kapıcı bu sefer bana sor;du: 

- Bundan evvel nerede çalıştın? 
- ilk çalıştığım yer burasr. 
- Denek işe yeni başladın?. 
- Evet öyle oldu .. 

Bunu biraz acındıracak tarzda söy. 
lemiştim .. Kapıcı tunun farkına vara • 
rak: 

- Çalışmak ayıp değil kızım, dedi .• 
Herkes bayatta istemediği, aklına ge
tirmedı: ği şeylerle karşılaşır. Tahamül 

etmeli. Daha gençsin önünde iyi gün
lerin olur inşaallah. Bak bana... Ben 

kapıcılık edecek adanı mıydım? Ne ya
palrm ba~a geldi ~kiyoruz .. Başa geti

renlere de çektireceğim i.nşallah .• 

Bu inşaallahlan bol kapıcının dertli 
bir adam olduğunu anlıyorum. Bunu 
deşmek mümkündü: 

- Daha evvel ne işteydin?. 

- Ne ı'şteydin de ne demek? . 
Der 6İbi yüzüme baktı .. 

- İşte değildim, dedi, iş.im gücüm 
vardı. 

35 - 40 yaşlarında görünen bu güç
lü kuvvetli adamın ne işi o1duğunu me. 
rak etır,' ştim : 

- Neydi işin gücün?. 
- Kasabamda, dünyadan şikayetim 

olmadan ya~ayıp gidiyorduk. Dükki. 
nrm vardı. Beni g '!çindfriyordu. Günün 
birinde kasabadan tren hattı geçirdiler. 

(Devamı vprJ 
.......................................................................................................................................................................... 

IIal>erin eteniz ve m.accra tonumı: 29 boğaza döğüşerek olsun ölmlycceğiz de bizi ken- - Hazır durun ve hen ne vakit "ateş! .. diye 

Yazan: Ali Rıza Seytı. 

- Oh, oh; dostumuzun bandırası yine de
ğişti! 

Gözlerimi geminin direğine kaldırınca ora
dan Rus bandıraRınm indirilmiş, yerine kapkara. 
büyük bir korsan bayrağı çekilmiş olduğunu 
gördüm. Evet, ben işin böyle olduğunu biliyor
dum .. LA.kin o korkunç bnyra~m gerçekten gö
zUmUn önünde dalgalanmağa başlaması damar-
larımdaki bütün kanların lıüyilk bir hız ve ateşle 
dönmesine sebep oldu. Ben duygıılarınıı lncele
meğe vakit bulamadan üstümüzdeki gökler yarı
lıyormuş ı;ibi bir uğultu duyuldu ve büyük btr 
hambere homurdanarak ı;P-mimlz!n ıırovasından 
ancak elli metre ilericl(' denize çarııtı. Ham bere
nin gemiye rastlama,lığını gören Tilrk gemicile
ri bUyUJ{ btr şevk ile hep bir ağızdan ~oşkun bir : 

- Yuha! 
Kopardılar .. Lostr omo Doğan reis bile daya

nama.yarn.k elinrlelci tilfc~i hav:ıya boşalttı Mu
hakkak. kurhılıınmnz ölüm tC'hlik<'Rl önünde gös. 
terilen bu şeYk ve coşkunluk anrak Türk mille
tinde ı-:ö rü! C' blle cek l;'- ruh hadises!dir. 

Ben arkndaşım Aliy<': 
- Ne acı şey; diyorum, şu alçaklarla boğaz 

dl gemimizde yaban kazı gibi uzaktan avlayıp haykırırsam kurşunlarınızm boşa gitmemesine 
vuracaklar .. Ah Ali, Ali! Ben sana kaç kere söy- dikka.t edin! 
lt'dim! Kız kn.rdeşini niçin beraber getirdin! Çoğu Karadcniıin deli dalgaları, korkunç 

l[('yecanla söylediğim bu sözleri, biraz ötede fırtınaları içinde yunus balığı avcılı~ından gel-
duran Doğan kaptan duymuş olmalıydı. Bir yan- me Türk gemicileri için kaptanın bu sözlerinden 
dan ufukta batmakta. olan güneşe, bir yandan da hoş, keyif verecek ne olalılllrdl? 
doğudan etrafa sinmeğe başlayan geco gölgele- Şimdi zırhlının sandalI o kadar yaklaşmış idi 
rine ve uzakta bazı sis parçalarının toplandığı ki, içindekilerin yüzleri pekfi.l~ seçilebiliyordu 
noktaya dikkatle baktıktan sonra bana dedi ki: vo içinde olan beş kişiden üçünü ben tanımıştım 

- Biraz sabret bakalım, Şahin bey; herifler bile. Bunları Pariste Martin Hall ile kaptan 
suya snndal indirdinler de. Ulakın odasına gittiğim vakit görmüştüm. öteki-

Bu sırada büyük harp zırhlısı bizden bir mi- lerden biri de Çinli idi. Sandalın kumandanı h;c, 
Jin dörtte biri kadar uzakta dalgalara baş ver- o korkunç, çirkin ·•gök gUrUltüsü Con .. du. Ilizo 
miş sallanryordu. Elimdeki kuvvetli deniz dilr- ~·aklaştığı vakit ayağa kalktı ve haykırdı: 
bünü bana onun güYertesindekileri, bunlarm ara- - Bu gemi nasıl gemi? 
sında da, islimli dilmen dolabı başında duran Bizim Doğan kaptan tekrar sis kümesinin 
kaptan Hlnkı pek açık göstermekte idi. Bir ta- bulunduğu yana do~ru çabuk bir göz atarak 
kım gcmidler matamozedcn bir sandal indirdi- "gök gürültüsü Con .. un inlemesine yakın, kalın 
lor. nu sandal biraz sonra bize doğru gelmeğc ve sert bir sesle karşılık Yerdi: 
başladı. Ren sinirlerim gerilmiş, dudalrlarım ku- - Benim gemim! 
rumuş olduğu halde bu uğursuz sandalın her sa. Birdenbire bizim Doğan kaptanın aklından 
niye bize yaklaşmasına bakıyordum. Du küçük geçen manevrayı anlamış olduğumdan yüreğim 
teknecik bann korkunç ölümün kara habercisi büyük heyecanla ça.rprmağa başladı. Sular bizi o 
görünüyordu! füs kümolcrine doğru attığı gibi makinemiz de 

Birdenbire Doğan kaptan: arasıra yavaş birkaç devir yaparak göze çarp-
- Hepiniz bana b:ıkınız; şu silA.hlnrı ahn ve maz bir halde bu düşmemize yardım ediyordu .. 

gelenlere çevirerek benim >ereceğim kumandayı "Gök gürültüsü Con,. ka.ptanrmızın cevabına 
bekleyin! karşı öfke ile haykırdı: 

Kaptanımız köprü üzerinde sinirli sinirli do- - Ya sen kim oluyorsun bakalım? 
taşıyor. dakikada bir gözlerini uzakta. A tlantik Do-fan knptnn istifini bozmaksızın : 
sulan üzerinde toplnnan sis kümesine çeviriyor- - Ben mi? . B eni mi soruyorsun? O katla!' 
du. Oraya bir daha baktıktan sonra na.ve etti: (Devamı var) 



12 HABER - J\l(şam postası 20 BtR!NclKANUN - 1~ 

Amerika - Japonya 
"htilafında vaziyet 

--=:::::::::-====:::::!~===~~~~~!!!!::::::::==========~==============~ 

On iki rra para 

'

Zorla alacağmı istemenin sonul ispanya isyanının 519 uncu gUnil 

cezası verecek On kasaba d. aha 
Bir para meselesinden Bakırkö 

yünde basmahane işçilerinden ala 
ca.klı olduğu ômeri yüzünden yaralı 
yan balrkal Ntu•inin diln sulh birin 
el ceza mahkemesinde on lkt lira 
altmış kuı·uş para cezasına iki lira 
da mahkeme masrafı ödcrucslno ka 

asilerden kurtarıldı Ba~taraf1 l lnci<le \ 
ccveıan:ar yz.pm:ı,,a olduklarını beyan 

etmektedir . 

Deniı niimayişi ih\imalleri 
Vaşin&ton, 18 (A.A.) - Röytcr a. 

jansı bildiriyor: Doğrudan doğruya sa
lfihiyettar ve mesttl clmıyan bazı deniz 
mahfillednıde beş altı gün evvel müna -
kaşa edilen h:r dcni:ı nümayişi imkanı 

şimdiki hükumet r.:ahfillerinde de mev. 
zuu bahsedilmeye başlanmıştu. 

Panay tayfasının da sağ kala:ıkrın 

gemiden ayrıldıkt 111 sonra da kurşuna 
tutuldukl:ırı hakkında gelen resmi ma-

lumat üzerine, efkarı umumiyc:ıde bü -
yük bir Jeğişiklil: clmuşsa da henüz U. 
zak dog.1dak.= Amerikan menfaatlerinin 
muhafaz.ısı isin şid6ctli tedbirler. alın -
masıru tasvip etmeye müsait bir hale 
gelmediği gibi hükumetin de meseleyi 

hal .:sin cok ş:ddetli bir harekette bu -
lunmayı derpiş elmc<diği şüphesizdir, 
resmi makam sahipleri ancak gelecek 
için istenen teminat verilmediği veya~ut 

Panay hacVsesine benzer bir hadiseler 
tekerrür ettiği takdirde bir hattı hare • 
ket kararı vcrilebikceği fikrindedir -
ler. 

''Univerı:al Ne ıs Recls,, kumpanyası 
sular Par.ayi'm güvertesini işgal eclfn. 
ceye kadar gemide kalmış olan sinema 
operatörü tarafından alınan filmlerin, 
Ruzveltl~ Hariciye Bal::anbğı emrine 
verilccc0 ini bildirmektedir. 

ikinci nota (falın şiddetli 
Tokyo, 19 (A.A.)- iyi malfunat al. 

makta olan mahafı !, Amerikanın Tokyo 

sefir,:nin bu saba.1 Japon Hariciye Na -
zm Hiro• ya, Panay hadisesi hakkm-

de ye11i hir protesto notası vermi§ ol. 
duğunu ve bu notnnın birinci notadan 
daha şid:JeW tcdblrlerle kaleme alın -
mış bul•Jnduğunu btyan etmektedirler. 

lngi it ere kalJincsiniu içtimaı 
Londra, 19 (A.A.) - Başvekil na

zırlar komitesini pazartesi günil içti
maa davet etmişt:r. Komite hari.:iye 
nazırı ile milli nıiidafaa nazırlarından 

mürek':cp tir. Komite uzak şarktaki 

vc:ziycti tetkik edecek ve ~rp.mba 
günkü kabine toplantısını hazırlıya

caktır. 

lngilterecle asabiyet 
Londra, 18 (A.A.) - Times gaze

tesinin Nankin mu!1abiri, Panay"ın ne 
§ekilde tahr:p ediL 'iği hakkında gaze-

tesine uzun bir rr.akale göndererek Ja
ponların bu topçe:'t~:e kasten taarruz et 
tiklerini billirmcsi üzerine Times şid
detle Japon ord usuna ve hükümetine 

hücum etmel..te ve Amerikalıların 
Yangtze J zcrinde bayraklarına ve mil
lctdaşlarına yapılan hakareti kolay ko
lay unutmıyacaklarını yazmaktad ı r. 

Japon matlarına boykot 
Nevyork, 19 (A.A.) - Elli.den 

fazla sulhseverler teşkilatının mü
messilleri Japon emtaasının boykot e
dilmesini istiyen bir karar sureti ka
bul ctmi§lerdir. 

"Harici siyaset ı.:emiyeti,, reisi, 
Buell, Amerikanın yalnız başına Ja
ponya iıc ihtilaf halinde bulunmasmm 

muhatıralarına işaret etmiştir. Mumai
leyh, Japonya cmtaasına karşı bcyko
taj yapıl:nasını iltizam etmiş ve millet 
lerin böyle bir boykotajt tatbik edecek 
lerini ümit etmekte olduğunu söyle
miştir. 

'lir Japon geneı·al! maktul düşlü 
Şangh:ıy, 19 (A. A.) - Bir Çin 

menb" .. ~~ , bildirildiğine göre Japon 
gcner.~: Doihara geçenlerde şimali 
Çin cephes inde r.ınktul dUşmUştür. 

Çinlilerin bir muvaffaktyeli 
Şanghay, 19 (A. A.} - Taihu, gö

lüniin cenubundaki yeni Çin hattının 

Hang - Tcheou'dan Sih - Hsinen'e u
zandığı öğrenilmektedir. 

Şanghay - Hang Tcheou yolunun 
iistündeki Japon ileri kollarının dUn 
Tching - Ehen - Si'de ağır zayiatla 
geri pilskürtüldilkJeri bildirilmektedir. 

Japonlar Nankinde Bsayişi 
kuramıyorlar 

Şanghay, 19. {A. A.) - Japon or
dusu nnmına söz söylerneğe salahiyet
t ar bir zat. Nankindeki tathir ameli -

·ne devam edilmekte olduğunu, fa-
yesı . . i 
kat benUz emniyetin tce~~ etmem ş 

1 
dugwunu beyan etmıştır. 

bu un · enüz 20 bin in 

n .... k~ri bulunduğunu ve ba.5ıbozuklo.rın 
fevkalade faaliyet göstermekte ol -
duklıırmı ilave etr.ti~tir. 

Jnpon fabrikaları yakılıyor 
Ş:ı.nghny, 19 (A. A.) - lyi rnalünıat 

almakta olan bir menbad:m öğrcnil -
diğine göre Tsingtaoda vaziy~t çok 
Yahinıdir. Bir çok Ja.pon fabrikaların
da yangın çıkarılmış ·olduğu si.ıylcn -
mcktedir. M.alfım olduğu veçhile Ja. -
ponyanın Tsingtnoda yatırılmış mü -
him se:u-nayelcri ve bilhassa birçok 
inlik fabri'rnlan vardır. 

Suriye 
Başvekili 
~ llnştnrn.Cı 1 incide 

belediye reisı oldugu halde doğruca Pe
rapalas oteline gitmişlerdir. Cem:J Mar
dan, bilahare v;ıliyi ziyaret emtiştir. 

Vali ~uhiddin Üstündağ, saat on 
ü~te m'safirlerimi:ıin §erefine Perapa. 
Jas ta bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Suriye Başvekili, salı akşamı Anka • 
raya gidecek, Hat<0y meselesi hakkın • 
da hükümetimizle temaslarda buluna. 
caktır. 

Cemil Mardan b:.r arkadaşımıza §Un• 

lan söylemiştir: 
''- Pariste Suriye - Fransız anlq. 

masr etrafında kcnuşmalar yaptık. 

Ankarada da blil:umctinizle müzakere • 
lerde bulunacağız. Bu defa iyi neticeler 
elde edeceğimizi umuyonım.,, 

Mesken 
bedelleri 

_..- flnşlnrufı 1 incide 
Bakanlık, bu kararı Yerlrken 

hususi idarelerde son yıllarda baş 
Iıyan inkişafı gözönUno almıştır. 
Aynca ilk tedrisat murettişlerinln 
maaş, ücret ve harcirnhlnrınm dev 
let bütçesine alınması icln Meclise 
verilen kanun projesi dolayısile 
husust idarelerin edeceği istifada de 
hesaba katılmıştır. 

Vektl.let bu kararilo mecburi ilk 
tahsil kanununun hükümlerini ta 
hakkuk ettirebilmek için her şey 
den C\'VCl ilk mektep muallimlerin! 
çoğaltmak ve bu munlllmleri bütçe 
lerin imkAnları nfsbctlnde refaha 
kavuşturmak esasını gütmektedir. 

Bu karar Yalilcro de bildirilmiş 
ve blitcelcrinfn hazırlanmasında 
mesken bedellerinin ele hesaha ka 
tılınnsınr. yapılmas ı mccbııri olmı 

yan işlerden tasarruf edilerek bu 
işin ön plfınn alınmr.sııu istemiştir. 

\'apı ~·e yollar kanu
nunun bazı ınaddelerl 

değişecek 
Ankara, Hl (Hususi) - Dahiliye 

vekfLlc tl, bundan bir müdclet evvel 
cbııiyo kanunu ile yapı ve yollar ka 
nunıınuıı bazı nıaddcl('riııi değiştir 
mck mnksadiylo bir ııroje lıaıırla 
mış vo bunu rnUtalealarını bildir 
mek üzere alllere göndermif]tl. 

Cevaplar golmeğe başlamıştır; 
bunlar tamamlandıktan sonra proje 
yeniden tetkik olunacak ve bugUn 
kü şartlara daha uygun bir şekle 
sokulacaktır. 

rar verilmiştir. 

lnhi sar mamuf Atı için 
ha:ı.ırlanan proje 
Ankara, 19 (Hususi) - İnhisarlar 

umum müdürlüğü, inhisar mamulatı 
hakkında bir plan hazırlamakla mea
guldür. Tamamlandıktan sonra, inhi
sarlar vekaleti knnaliylc vekiller he
yetine bildirilecek olan bu plan ııu c
sas~arı ihtiva ediyor 

1 - İmalat maliyetini indirmek, 
dış satışı arttırmak ve hasılatı yük -

seltmek. 
2: - 1nhisarlru· mamulatı satış işini 

planlaştıracnk. 

3 - Ekspt'r ve harmancıİarı e;cnebi 
mütehassıslar derecesine çıkı..rmak. 
4: - Şarab ihracatını soğaltmak. 5-
Tuz ihracatını arttırmnk. 6 - Tütiin 
limted şirketini takviye ederek tütUn 
satıemı esaslı bir şekle sokmak. 7 -
inhisarlar mamulatmd:ı, ihraç fiatmı 

maliyet fiatma kadaır indirmek. 8 -
Dahili fiatlarda bütçeyi sarsmıyacak 
§ekilde tenzilat yapmak. 9 - Sağlık 

ve t~mizliğc taalluk eden ispirto fi -
atları ile hafif alkollu iç.kilerde tenzi
Hi.t yapma.k. 10 - Tütün cinsinin ıs
lahı için ecnebi memleketlerden tü -
tün tohumu getirtmek. 

iki kadını döven 
tkl kardeş 

Dün Dökmecilerde bir söz atma 
'lleselsindcn dolayı Haydar ve kızı 
Hanife ile Nazmi ve kardeşi Ahmet 
biribirlcrini döğmtL;Icrdir. Nazmi ve 
Ahmet fazla sarhos o!dukların.dan 
kavgayı durdurmak istiyen bekçilere 
de kar§ı gelmek istemişlerse de ycti
§Cll zabıta memurları tarafından ya
kalanarak karakola getirilmi~lerdir. 

Mahkeme, suçlu bulduğu iki karde
şi birer lira para cezasına. mahküm et 
mi!Jtlr. 

Uşaklıgtl alleslnln 
teşekkilrU 

·rürlü emekler neticesiyle şahsında 

meclekete bir çok hizmetler ifa edebi
lecc k kabiliyetler vücude getirmiş olan 
sevg:Ji oğlumuz sefaret başkatiplerin
den Halil Vedad kara bir tali darbesi
nin kur!:ıanı olarak vefat etmiştir. l\'Ia -
temimize iştirak eden bir çok iyi kalbJ.!. 
insanlcıtldan nevi nevi muhabbet ve mer 
hamet nişaneleri aldık. Bunlara mec -
ruh yüreklerimiz:n teşekkürlerini tak .. 
dirn ederken, insanlığın fevkindeki 
kuvvete yaşlarla dolu gözlerimizi dilce-

rck, titriyen ihtiyar ellcr:mizi kaldıra
rak bu meş'um musibetten ana baba 
yavrulannı koruması için dualar okuyo. 
ruz. 

Kardeşleri ve bütün ailesi namına: 
Anası Babası 

Fatma Memnune Halid Ziya 

Sanayi mekt ehinin anbarından 

kilo kurşun 2000 
çalan b·r 

ötedenberi sanayi mektE!bi depos'l!n
dan çinkolar çalınıyor ve bir türlü 
hnsızı ele geçirmek kabil olamıyor

du. Mektebin yanıbaşrnda büyük bir 
ambar vardır, bütün hurda eşya bura

da muhafaza olurunaktadır. Dün saat 
üçte Mehmet ve Hasan isminde ilti ta-

lebe bahçede gezcrlerkeıı, ambarın bu
lunduğu taraftan bazı seslerin geldi
ğini işitmişler ve bu halden şUphcle -

nerck bir merdivenle em.barın kubbe· 
sine tırm:ınmı~lardır. Kubbede bir de
likt<>n içeriye baktıkları zamn.'l iki 

şahsın birtakım çinkoları çuvallara 
doldurmakta olduklarını görmüşler -
dir. 

KP.ndilcrini yakalamak için derhal 
mektepten ambnra açılan kapıya koş
muı:ılarsa da bu kapının t.rkadan ka .. 
palJ bulunduğunu görmUı:,ılcrdlr. Ço -
euk':ırdan 'birisi derhal zabıtaya, di • 
ğeri de içerdckilori yakalamak için 

hademe 
amharm diğer taraftaki bahçe kapı· 
sına kosmuştur. 

Vaziyeti gören bu adamlar derhal 

kaçmıya başlamI§lar, fa.kat o sırada o
radan geçmekte bulunan Bursa a.ske· 
ri lisesi talebelerinden Enver de tale
beye yardım etmiş ve bu iki §ahsı ya
kalamışlardır. Az sonra yetişen me -
murlar suçluları karakola ve oradan 

d:ı mahkemeye sevketmişlerdir, 
Suçlulardan biri olan Srtkr, ayni 

mektepte on bir senedcnberi çalış • 
maktadır. Bu ada.mm diğer maznun 
Mihalı: 

- Sana kilosu 20 kuru&huı kurşun 
satayım, diye kandırdığı anla.~ılmış ve 
yapılan dunıı;ma sonunda Mihalm be
raetine, Sıtkının da iki ay hapsine ve 
iki ay da emniyet nezareti altında bu 
lurunasınn karar verilmiştir. 

Sıtkmın çaldığı knrşunl:ınn yekfı -
nu 2000 kiloyu buluyordu. 

Madri'1, 19 (A.A.} - Beş günden - en mühimmi müdafaa mevzii olan 
14ıı.ı 

ber.:. Teruel cephesinde cumhuriyetçi • dün saat 16 ıcla cumhuriyet~,:ler ta~ 
ler tarafından yapılan tarruz cumhuri- dan zaptedilmiştir. Bu sab.uı saat 9 el 
yet kuvvetlerinin mükemmel bir suret. yap•lacak olan son hücumdan e; e· 
te hazırlanmı§ olduklarını meydana sivil ahalinin şehri terkctmesi tenb 
koymuştur. dilmiştir . 

Teruele, on beş ldlometreden fazla bir Cumhuriyet tayyareleri biler tarı; 
mesafede bulunan bir noktadan hareket fından gönderilen takviye ]atala~. 
etmiş olan cumhuriyetçıler on kasabayı yaklaşmasına mani olmuşlardır. }lU 

işgal edip 600 es~r iJe mühım miktarda met tol>iu kuvvetleri bütün şehre :ııus: 
harp malzemesi aldtktan sonra şehri ta- kimdir. Ve şehrin §İmalindeki but 
mamiylc muhasara etmi§lerdir. Şehrin istihkamlan !dövmektedir • 

~~---~~~~~~~~~~~~~~ 

On beş gündür Topkapı haricini 
soyanlar 

Tavan arasında 
yakalandılar 

On beş gilndür Topkapı haricin.de gidilmiş, ikinci katta yattığı-~~ 
müteaddid ev ve dükkanları soyduk - girilmiştir. Odada tavan tahuııaı~ 
ları baldo bir türlü elde edilemıyen lank bulunmasından ve yukardBJl sa 
hırsızlar nihayet dün akşam yakayı e- insan sesi gelmesinden şüphe}~~ 
le verm~lerdir. lid onbaşı orada bulunn.nın ~ ,,vl 
Devamlı bir ga;>Tetle suçluları ara- inmesini söylemiş, bunun ilzel'J:ne at• 

maktan bulunan Merkezefendi jan - · · . ....,~ıııe • ısmınde bir genç odanın ı~-- ot" 
darına karakolu efradı, şüphe Uzcrine lamı§tır. Bu gencin İbrahimin suç 
dün Topkapı haricinde asfalt yol üze- +o;:.. oldugu" anlaşılmıı:ıtrr. Bundall ~ 
rinde Şclıid oğlu İbrahim namında bir --ı>• - :.- il"' 

genci yakalamış ve karakola getirmiş ra tavanarasına çıkan memurlatı e.f· 
lerdir. İbrahim buradıı. bütUn ısrar- beş gUndenberi çalınan eşyaların 1' t 
lara rağmen yatt.Jğı yeri söylememek- fesinin burada saklandığını ba.)11" 
te ve ifade vermemekte inat etmişse gönnUşlerdir. ıı· 
de, zabıta, !brahimin Davutpaşa.da F.şyalar, bir araba ile karakol~" • 
bir bahçe içersinde eski bir evde ya.t- şmnııg ve buradan Etem, l:hsall: ltl • 
tığını tcsbit etmekte gecikmem~ir. suf Hamdi, Hulfısi ve diğer sahiP 

Derhal kendisiyle beraber bu eve ne dağıtılmıştır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

Yeni transatlantik 

ıatı!l 
Ingilterc, yaptığı muazzam ''Kraliçe Mari,, Transatlantiğiyle Fransıı 1'" 

" Normandi., Transatlatiğinden sür'at rekorunu almağa muvaffak otamaytn~ U. 
r .. :. bir Transatlantik yapmak il.zere çalışadursun Amerika her ikisini de gcçrııe 
zere hazırlığa başlmrı bulunmaktadır. 

B . . b k. ı . . b . ku ti. A oo.ooo. u genunın oyu 450 metre, ma ıne crının mecmu ~ygır ve ., ıcet 

lncak, Atlas Okyanosunu 84 saatte geçecektir .Yukarıda bu gcmirı.:.n ına. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
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~~~t. deh~et içinde, raporunu birk.ıç ke-
1~·le verdi. Raskas da izahatı tamam 
ldı H .k .• ah k • 

01 
• er ı ı ız attan çı an netıce şu 

:lu: 

~ l - Trankavel, şüphesiz, Monmartr 
~:~1&.ında yakalanmı~tı ve neredeyse 

tınıecekti, 

fq 2 - Korinyan, düello üstadının kal 
1 tarafından öldürülmüıtü ... 

~Neticede, zavalli zabit, hapsedil
~ le Üzere karargiha gönderildi. Ras-

~1 Urperde ve Bastiy'e gönderilmeıi
d bekledi. Fakat şöyle dü~ünmekten 
' teri kalmıyordu: 

ttlt - Bereket ki, Korinyan öldü ... Bc
Ct kil 

)o İl'ilhakika kardinal bir ıeyler yazı-
rdu n·-

b. • ıger taraftan peder Jozef de 
ır 

tcyıcr yazıyordu. 

~:!liyö, gözlerini ı..:asusa dikerek: 

lJI - Siz bana Anje'de, büyük bir 

~ette bulunmuştunuz. dedi. 

l~ ~skas, yerlere kadar eğilmiş o1du
halde düşündü: 

ı.ıl\ - Aman yarabbim! Acaba bu me~ 
Se:ı Priyak. 

htt - O zamandanberi, elinizden !!elen 

~~ttŞtyi Yaptınız. Bunun için kellenizi 
:tdınız, fakat .... 

it u ıı·· 1 J '"ıtl'tıa oz er .:! beraber, hademeyi ca· 
~tf k llzere bir jest yaptı. Peder Jo-

'10tıun elini durdurdu. Yazmış .,Jdu
t" 

di: ötğıdı Raskasa uzattı ve şöyle de-

tı1 "....._ Oğlum. Korinyanın mahvolması-
1\aı c 'I'rankavclin yakalanmasını k:ırdi
~ affediyor, fakat bu affı hak etmek 

ltıdır n· 
~, · .oınaenaleyh, bu mektubu, 
t tilhip . . .. .. .. . 
't-eır.. muavınıne goturun ve sıze ve-

ı;.ı eın· 1 
~. ır eri ifa edin. 

~e lltaa, çılgın bir sevinç iç::1de, 

it ~Joıerin elini öptü ve bütün hıziy
rıya fırladı. Ritliyö hayretle, pc-

<lcr Jozcfi gözleriyle isticvap etti. O 
bir tebes9Jmle iktifa ederek: 

-Trankaveli bekliyelim 1 dedi. 

Bir çeyrek saat kadar geçti. Sonra, 

birdenbire, gene kalabalık ayak ser.leri 

ve gürültüler yükseldi. 

Rişliyö: 

- Bu defa odur! 

Dedi. Fakat, ayni z:ımanda dışarı

dan, şikayetamiz bir ses bağırdı: 

- Abdal herifler Şimdi kim oldu· 

ğumu görürsünüz! ... 

Peder Jozef bir hamlede ayağa kal 

karak mırıldandı: 

- Bu ses .... Bu ses .... 

• Bu yeni izahat da gayet kısa sürdü. 

NeO.:ede Korinyan derhal manastıra 
1 

gitmek emrini aldı, hayretler içinde ka-

lan zabit de, arkadaşına iltihak etti. 

Trankavcl, iki defa yakalanmasına 

rağmen, işte böylece s:rbest kalmıştı. 

Rişliyö acı bir kahkaha atarak ba
ğırdı: 

- Bizimle korkunç bir şekilde alay 

etti. 

Peder J ozcf de dü~Jnceli bir t.:ıvır
la: 

- Bu Trankavel, zannettiğimden 

daha tehlikeli bir adammış. Onun elin

de bir silah ·ıardır ki, korkunç olal:ı:tir .• 

- Düello muallimidir ... 

- Evet, fakat en iyi kullandığı si-

lah. alay. yani kahkahadır. Bu adama 

dik'~t edin. Bir kama darbesinden 

kurtulmak kabildir. Fakat bir kahkaha

nın altından ka1kmak çok müşkiile!•Jr. 

Fransa gülmemeEdir. Fransa gülmeğe 

b~ladığı gün, hakimler mahvolacııklar 
dır, monsenyör! 

Rişliyö. ayakta, iki yumruğunu ma
saya dayamış dinliyordu. Peder Jo~cfin 
sözlerine, şu cevabı verdi: 

ğı zaman, Trank;tvel birdenbire geriye 
döndü ve koıarak onun yanına yakla
şarak gayet yavaı sesle sordu: 

- Burada kim var? 
Montaryol ayni şekilde cevap verdi: 
-Korinyan. 
Ve Trankavele hayretle baktı. Dü

ello üstadının gözlşrinde bir kurnaz
lık ifadesi parlıyordu. Çehreainde ınJs 
tehzi bir s vinç vardı. Montaryol ür
pererek §Öyle dütündü: "Gene bir §ey
ler buldu. Fakat ne? Tanrı vere de ge
ne kendisini tehlikeye atmasa.,. bu sı
rada Trankavel, kapının arkasında bu
lunan Korinyarun duyacağı bir sesle 
§Öyle dedi: 

- Kalfc.t.:ığım, mademki şu melun 
Raskası öldürdün, bari onun ölümün
den istifade edelim. Ne demek istediği
mi anlamıyorsun, öyle mi? Şu halde 
dinle: Mademki Sen Deni kapısında hiç 
bir tehlike yok, oradan geçeceğim. Fa
kat beni tanımasınlar diye, Raskası:ı kı
lığına gir~ccğim 1 

Montaryol bir hayret nidası ko
pardı. Hiç bir şey anlamıyordu. 

- Anlıyorsun, değil mi? Raskas 
'-lakıa küçüktı:.i. Fakat biliyorsun ki, 
ben de, vücudumu istediğim şekle so
karım. Sonra mantosu, şapkası ve atı 
var .. Bunlar kafi gelir. Bet dakika son
ra ben Raskas olacağım, merhum Ras
kas ve Sen Deni kapısından geçeceğim. 

Bu sözlerle beraber Trankavel, 
izahat almak üzere bulunan Montuyo
lun ağzını kapadı ve eğilerek kulağını 
anahtar deliğine dayadı. Biraz sonra 
da, yavqça açılan bir per1.:erenin ıcsini 
duydu. Bunun üzerine, hayretinden do
na kalan montaryolu evin medhilline 
doğru sürükledi ve bir dakika sonra, 
katırına atlamış olan Korinyarun sür
atle Sen Deni kapısına doğru gittiğini 
gördiilerl ... 

Trankavel: 
- Varan bir! 

Dedi ve arkasında Raıkasın bulun- 1 1 

duğu kapının önünde, Montaryolu tek· 
rar durdurarak şöyle dedi: 

- Azizim Montaryol, şu bedbaht 
rahibe, kendisini öbJr dünyaya gönde
ren müthiş bir darbe indirdik. Fakat 
mademki hala tehlikedeyim ve ancalc 
Monmartr kapısından geçebilirim. Ak 
lıma bir şey geliyor. Korinyaıun kılığı
na girip onun katırına bineceğim. Tabii, 
bu vaziyette Monmartr kapısındaki 

muhafızlar beni tanıyamazlar. Sen de 
Sen Deni kapısrndan g~erain hadi ça
buk 1 Bana Korinyanın mantosunu fa
lan getir, katınnı da hazırla 1 

Trankavel fazla söylemedi. Orada 
da, diğer tarafta olduğu gibi, pencere 
açıldı ve biraz sonra da, ktliçük Raska
sın atma atlıyarak dört nalla Mon
martr kapısına gittiğini gördüler! 

O zaman, düello üstadı kalfasına 

dönerek: 

- Azizim, dedi, bu iki bedbahtı 

öldürmemiz, onlar iç.in pek fazla §eref 
olurdu .... 

- Fakat üstad, hiç bir ıey anlamı
yorum! 

- Bunu bilahare anlıyacaksın. On
lara vereceğim t.:eza kiridir ve bizi on
lardan kurtaracaktır. Fakat herhalde bu 
ceza cidden yaman olacaktır .... 

Bu aralık Korinyan, Sen Deni ka
pısına yaklaşıyordu. Çehresinde müthi~ 
bir sevinç ifadesi vardı ve şöyle düşü
nüyordu: 

- Evet, Trankavel, Raskasın kılı

ğına .gir bakalım! ... Korinyan böyle 
dolapları yutar mr, görürsün. - Ya öl· 
dürülen bedbaht Raskas ! - şu halde 
bütün şeref ve servet yalnız bana kala· 
t.:ak! ... 

Tam bu anda kapıya geldiği için 
bağırdı: 

- Zabit! Zabit nerede? 
Zabit de bıyık altından .Eillümsiyc

rek: 
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, Oç Silah§orlar romam ile bir

likte verdiğimiz huponları top-
D ı I en c 11 er K r a 1 ı ! ( lıyanıar bu :rom.am kitap ha-

çında birisi ölUnce cenazeye gelen Zinde ka:::anaoa1ı:lıırd1r. 
Icrc birer mendil dağıtmak Mettir. 
Böylelikle ağlayanlar kendi mendil-
lerini kirletmemiş, mendili olnııyan 
Jar da mendilimiz yok diye, ağlama
mak için kendilerini zorlamamış o
lurlar! 

IR<®snmnn 
Oç Silahşorlar 

n ıımmımnttıuttmnuı nıııınmumıımıınmuı tttmunmııınıunnwıu 

Fakir tabakaya mensup Çinlinin 
ölmez dostluğunu kazanmak isterse
niz ona bir teneke kutu hediye edi
niz. Boş gaz tenekelerinden, blskut 
tenekelerinden, kumbaradan tutun
da yol çantasına kadar herşeyf yapı
yorlar. 

Bu kuponu kesip 1 6 
ii 

saklayınız ~ 

•:~~~~~~· 

Çiıılllerln kendilerine göre incelik 
ıerl ve nezaketleri vardır. MeseIA 
bir Çinli, hizmetinden memnun ol-

teşkilft.tı olan bir meslektir. Kalaba
lık yerlerde umumi nüfusun hemen 
hemen yUıde ikisini dilenciler teşkil 
eder. Çlndeki dilencilerin bir kralı 

madığı memurunu onu utandırmıya 
cak bir bahane bulup koğmak mec-

"e birçok da prensleri vardır. Bütün 
diJcn<'illk teşkllfltı bunlar tarafın

dan idare olunur. Ekseriya dilenci
lerin kazancı çalışıp kazanan aŞb.ğı 

buriyetindedir. Vazifesine nihayet 
verllecck hükumet memurları için: 

sınıfın kaznncındırn daha iyidir. Di-
lenci olmak lstiyenlerln. dilenci 

"Bay Çang nakli memurlvet edecek 
ve yerine Bay Vu gelecekllr ... şeklin 

pren~lcrindcn birinin müsnadeslnt 
istihsal etmesi şarttır. lzinslz avuç 

de bir emir çıkar ve Çang adı zlkre
dilmlyen yeni memuriyetin ne oldu
ğunu anlayarak hemen istifa eder. 

açanlar, cmenciler tarafından pek 
ı;ıiddetll cezalara çarpılırlar .. Dilenci 
lik edeceklerin, bu mesleğin şanına 

Çlnde dllencillk, açlık ve RefaleUn 
doğurduğu bir hal değil muntazam 

söz gctlrınlyecek kimseh>r olmala
rına bilhassa dikkat edtur. 

· Baş, diş, nezle, gr·p, romatiz 
ve biltün ağrılarınızı derimi keser. 

!cabmda ~·unde 3 kaşe ahnabmr 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınmız. 

110 1 A H R A M 'A N K J Z 

~--~--------------~----------------·-------------------------
- İşte rahip kumandanımız geldi. .• 

Geldi ama, Trankavel nerede? 
Korinyan heyecan ve sevinçle ba

ğırdı: 

- Şimdi neredeys~ gelecek. Dikkat 
edin l Tebdili kıyafet etmiştir. Bir arap 
atına binmiştir. Üzerinde manto vardır. 
Raskas olduğunu iddia edecektir ... Ka
tiyen dinlemeyin ve yakalayın. Eğer 

ben burada olmazsam, hiç vakit kaybet 
meden onu Kardinale göt-:irürsünüz. 

Bu müdet zarfında, Raskas da solu 
ya soluya Monmartr kapısına gelerek, 
zabite emirlerini veriyordu: 

- Herif neredeyse gelecek. Rahip 
kılığına girmiş olacak ve Korinyan ol
duğunu iddia edeo.:ek ... Sakın dinleme
yin ve derhal kadinale götürün. 

. Ve Raskas kendi kendine şöyle de-
dı: • 

- Fakat, şu sefil Korinyandan ni
hayet kurtulmuş olmam da büyük bir 
tali eseridir. Bu Montaryol yakalandı
ğı zaman, onu darağacına götUrme.dcn 
evvel, bilmeden bana yaptığı bu iyilik
ten dolayı ona bir şişe şarap ikram ede
ceğim ... Evet, ama, onu. ne diye hemen 
yakalamağa teşebbüs rtmiyeyim. Dil· 
ello muallimi burada yakalanırken, ben 
de, Sen Deni kapmna gider kalfayı 

yakalatırım. böylelikle Kardinale iki
sini bi.-tlen götürmüş olurum. 

Bu kararı verdikten ve muhafızlara 
Kor:nyanı iyice tarif ettikten sonra, 
Raskas. b:iyük bir sevinçle Sen Deni 
ka:>r'>" ittil:t'metine atıldı ... 

Bu sırada. Korinyan da. sabırsız

lıkla yerinde tepiniyor ve Trankavelin 
yolunu bekliyordu. Nihayet, t~kraı 

Şalenin evine doğru vürümeğe başla
dı ve b"rdenbire. etrafında göz gez•lirir
ken uzakta. Moıımartr kapısı istik~me 
tinde. Trankavelle Montaryolun .,nııet
tcrini görür gibi oldu ve kafasına biı 

mruk vurarak bağırdı. 
yu _ Ahı Ne abdalmısım ben l Herif-

leri kaçıracağım! 

Ve Korinyan, katırının bütün hıziy· 
le Monmartr kapısına doğru atıJaral:, iki 
siluet oradan rahat, rahat geçerken o
raya vardı ve ayni zaman.da bağırdı : 

- Yakalayın onları! Bırakmayın! 

Yakalayın! r)~ o? •.. Bu ne? ... Aklınızı 

mı oynattınız yahu? ... Bırakın beni! .•. 
Bir asker katırı d\.ırdurmuş, diğer 

iki üç kişi de rahibi yaka paça edert'k o
nu aşağıya indirmişlerdi. Zavallı Ko
rinyan böylelikle bir an içinde yakala• 
narak muhafızların arasına alındı. 

Rahip bar bar bağırıyordu: 
- Canım, ben rahip Korinyarıım t 

Korinyanl 
- Ta kendisi!... Sıkı tutun herifi 

kaçmasın! 
- Fakat ben Rutbetlun~n aJamı

yım I .... 
- İyi ya biz de sizi onun huzuruna 

götüreceğiz 1 
Raskas da diğer kapıda ayni akıbete 

uğramıştı. Kapıya henüz gelmiştı ki, 
zabih m:istehzi bir tavırla sordu: 

- İsminiz galiba, Raskas... :leğil 

mi? 
- Evet, ve Kardinalin emri mut.:i

bince ... 
Fakat sözünü bitire:n<'cii. Zab

0

tin 
emri üzerine, bedbaht Raskas. bir an
da atın.dan indirildi ve neye uğraclri:ı· 

nı anlama?,a vakit bulamadan. derhal 
<:sımı;·kı bac;1annrak arabaya atıldı . 

1ki casus bövlecc. :ıvrı ayrı vollar
dan. Ruayal meydanına sürükle'>di
ler. 

ı 

Rişl"vö, g"'ni~ s?.lonıında r,Hip geli
yor. en küçük gürültülere bile kulak 
kabartarak mırıldanıyordu: 

- Göreceks"niz ki, Trankavel. ge
ne elimien kurtulacak ... 

Bir koltukta, hareketsiz birisi otu
ruyordu. Bu. peder Jozefti ve kardi
nale §Öyle •.:evap verdi: 

- Bu Trankavel elimizden k'.lrtul
mıyacaktır. Fakat sizin sabırsızlığınız 

'Ut KAHRAMAN KIZ 

·----------------------------beni hayrette bırakıyor. Halkın, hiss -
yatını hareketleriyle ifade etmesi, meş
ru gör:.ilebilir. Fakat hakim, hiç bir 
hissini göstermemeli.dir. 

Kardinal bu teoriyi başiyle ta~dik 

etti. Peder J ozef de sözüne devam etti: 
- Bir hakim, dahiyana bir tiyatro 

artisti olmalıdır. Filip dö Şampany si
zin portrenizi yaptı. Fakat düşünün 
ki, binlerce insan, onu hayalinde yapı
yor. Siz göçüp gittikten sonra, bunu 
tekrar yapacaklar ve bunun ismi tarih 
olacaktır. Tabloyu viicuda getiren res
sam değil modeldir. 

Kardinal, tekrar başiyle tasdilt et
ti. Sonra, birdenbire bağırdı: 

- Duyuyor musunuz ... Bu defa ar
tık gelen odur! 

Dışarıdan, boğuk b~r gürUltü geli
y"r ve cırpınan bir adamın çığhk?an
n· andıran sesler duyuluyordu. Rişli
y'j pet1.;ereye koştu ve kapıdan giren 
bir çok muhafız gördü. Bunun •Üzerine 
g • iye döndü ve sevinçle bağırdı: 

- Artık yakalandı!. 

Peder Jozef de, derin bir nefes ala· 
rak: 

- Şu halde kurtulduk demektir! 
- Şu kahraman iki adamıma bin 

altın vereceğim ... 
- Bu cidden fazla. Gayet dir'.!yetli 

hizmetkar olan Raskasla Korinyanı 
şrmartırsmız ... Fakat, mademki, fran
kavel yakalandı, çalınmış olan mektu
bu düşünelim. Bunu, her ne bahasına 
olursa olsun, ele geçirmeliyiı. Bu ada
mın her şeyi ifşa etmesi lazımdır. Bu
nu asla unutmayın! B\1 n ektup ı;öıü
mün önünde yakılmadıkça, hay:ıtımı

zın emniyette olduğuna inanamam ... 
Rişliyö soğuk bir tavırla cevap ver

di: 

- Merak etmeyin; henüz susmayı 
tamamiyle öğrenmedimse de başkaları
nı söyletmesini bilirim!. 

Kapının arkasında gürültil, boğuk 
'bir mırıldanma vardı. Adeta bir mü-

cadele vuku buluyordu. Sonra seslet 
yükseldi.. Rifliyö gülümaiyor ve bıl 
sesleri dinliyordu 1 

- Yürü ... Çabuk ... Zabit ... Sen De• 
ni kapısı.. Rutbetlünun yakalanınal 
emrini verdiği adam ... 

Bu karmakarışık sesler peder Joıe
fin kulağına gelince, o da ayağa kalk• 
tı ve şöyle dedi: 

- Evet! Ta kendisi! Yakalandı! 
Ri§liyö, bUyük masasının önüne o• 

turdu ve derin bir nefes alarak tekrar" 

ladı: 
- Yakalandı! • ·ı.1 

- Onu nereye göndertt.:eksını 
Bastiy hapishanesine mi? 

- Doğru darağacına 1 
Kapı açıldı ve ellerinde tüylU şaP" • ·ıı· 

katarını tutan, üstleri başlan toz ıçı 
de, bir sürü adam, içeriye girdiler ~~ 
ayni zamanda bir rnahlUk, zabitin ıntit 
hiş bir itişiyle peder Jozefin ayakla~ 
di ine kadar yuvarlandı ve zabit rrıııg 
rur bir tavırla bağırdı: ! 

- 1şte Rutbetlfi ! İşte Tranka\'tl 
Yere yıkılmış olan mahliik. Ustü ~ıı; 

şı kan ter içinde, ve burnundan tca!1 t r 
aktığı halde yerinden fırladı, b:r .şeYd~ 
kekeledi ve sonra birdenbire zabıtc 
nerek: 

-Abdal! ..•• 
- A !. .. Şuna da ..•• 
- Susl Trankavel nerede? u:ıı 
- Trankavel mi? Çıldırmak iş 

degiil, Rutbetlü, bu herifler .•. 
·t1 

- Sus Raskas t ••• Atlatın ıabı bif 
Zabit hayretinden dona katrn:Ş 

vaz:yctte kekeledi: 'J'(<lıı• 
- Raskas ! .... A ! ... Raskas .••. 

kavel. Fakat.... ., 
....,. l" •• bU .. h • . aptr:tf11'ı .. ış ıyo. tun ayretını ı . 

bir halele. sakin bir sesle tekrarladı' 
- Trankavel nerede? '1• • 5µ 
Odadakilerin Uzerine derin bit 1, 1., 

kCınet çöktü Kardinali iyi tanrY~1\i'e 
yavaşça kapıya doğru çekilerek gı~tııl' 
dışarıya sıyrıldılar. Benzi atıntJ 

~,, 
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Nt:.M A L A R : 

B EYOC t U 
J:ıporı L.'ıılıl \·r <:(•nı i ı 

• lı:ılnl..lı,ııH• ltoı ı. 

( ... ,~··•ıt• :·:·ı·rt'~' 

"·•il tlıJ\ :ı•;r 
h11ıl 11111\:ı~· 

!'-ı·~lı \lııııcl (ltiı k\t') 
\lalııııı1.t' I l>ut.lor \l' 

llt•r \l•rcll' ~cıı 

lıı•ı·ı· lı,ı,kını <:ıın•lı·ı l'-

lıııd•· ı•sır. • 
ı:wı :111111• 

"w\ııııh sı·ı,ı•ri ,,. \1 

: ı :nrıloıı ı.ıcıı~· 

'fııllı hcl!ı •ı· CiııaH·I ııı.ı 
s:ıo;ında. • 
l>oll'ıı111111du cin:" l'I 'ı· 
l\nııuıısuzl:ır <:ctrsı 
llılılırıııcıııi tır , 

l 5TANBUL 
Şirlcy \'{' r.anı:~ıerlcr ''" 
l\nlifornin hn~ılııtları 
Bctho,·cıı 

l\lnhkCırnl:ır kalesi \'C Şen 
ho~ôııt 
llellıo,·en 

Pro~ramım htldlrmeml~tlı 

llıl<lirrnrnılşlir • 

~~ K A O 1 K O Y 
~ .... l'r" ... <;ör, işit, ı;ci~ leme 

l'\lnn Pctro,•n:ının 

:yolan ı 

ÜSKODAR 
llılılırnH'nıİ~lir • 

\lıt 8 A K 1 R K O y 
"ııı 

ı Homco \'C Julivel ' . r 4 1..!l_o l A R : 

\~ ~ilJ.-:SAŞJ DRJU.1 KISMJ 

90 n ta1:il 
~ı· günüdür 
•ı\N!-51Z 'l'1YATROSUNDA 

~ 
OPERET KISMI 

~aat 20,ilO da 

BİLMECE 
l' Komedi 3 perde 

~~rıt!Si: A. H. Akdemir. 
C. D. A. Birabenu 

~1'UGRUL SADl TEK 
Th'ATHOSH 

l\ADIKÖY <Siireyya 
Sinemasında 

BRAVO HE.JİSÖR 
' • ~h uı \'Odvil 2 peı -

de 1 tablo 

. 

' 

! 
' 

- - - .. . . ...... .. . 
. ~· ~-, .. -' ·.· 

En basit, takat en mühim tedbir 
sor:uğa karşı birçok lüzumlu \'e liizum

suz tcdlıirlf'r a:dığı halde bunların en ba

sit. fakat en miıhimmini unutmuştu . 

Kendisini 
üşüttü 

yanında 

kaşe 

ve 
bir 

Bu lundurmamanın cezasını 
çekerek hastalandı 

""1!1---... --... - IZ ·GH IP1N· B.Jıua nğn, sızı ve ~ancıla-

rı d~r!ınl kc ~er. 

;[UPL ·: NC2lcyc. b:ı; \c di~ ağrıla

rına. so'uk al •ıniı":ına. romatizma

va karşı bı:Jı~ sa mi.ıc ~ırrlir. 

,;JHPt.:-.:: Bütün ateşli ha:-.talıklarda 

l'hcmmiy.:-t~e ta,·siyc edilmektedir. 

IC.\BI~Dı\ Gl':\DE l 'Ç KAŞE 

ALIN ı\BlLlR. 

tSlM VE M.\HKAY. DlKKAT. 

f.ı\KLlTLERDFı~ S.\KI:\I~IZ. -~ ... ~ .. ,.. . ; • ... ' f ., .. ;-
. ~ " 

·----------------·------------·~! ~ 

KUŞ TUYU ııden bir yastık: daima yumuşak, daima 
makbul bir Yılba§ı hediyesidir. 

Bir liradan başlar. ll t•ı keseye uygun çe§itlcrl vardır. 
YORGAN, ŞİLTE. ÇOCUK YATAKLARI VE SA1RE, .. 

l<"'abrika \'e deposu: lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı Ömer 
BaJi oğlu Tel. 23027. Satış yerleri: Bey oğlunda \'e Ankarada Yerli 

!\fpllar Pn rlarıdır . .................................................. 

kurumu 

Nezle-Grip 
Baş - Diş 
ve büt ün 
ağrıları 
derhaı· 

kese r 

• 

. ~ .. ~-,. • ,., "';'a' ~· .. ·~·of . ... . ...... .. ' 
J ... - • - • ,., .';'.· ... 

Eczane erden 
1 - 12 lik 

ambalajlarını 

ısrarla 

arayınız. Ve 
t:a k i itlerinden 
sakınınız. 

HAZIMSIZSI K 
Hayatın zevkinden insanı mahnım eder 

PERTEV Karbonat komprt meıer· 
ayrıca 

(GÖLGE) piyes ı pcr. 
de. 
"' . . 

Çocuk Esirgeme 
Gerıel Merkezinden: 

Çok teıııiz bi - K:nbonattan ve toz karbonat almaktaki mÜ§külat 

göz önünde tutularak yapılrnııtrr. 
Kurumumuz Ankrırada Keçiöıcndd:i Anakucağı miie!'l~scsinc ilaveten 1 

yüz yataklı bir çocuk pavyonu inşasına karar vermiş ve pa\'iyonun projesini 

müsabakaya koymuştur. Projeleri muva Cık göriilenlcrden birinci ve ikinciye HER ECZANEDE SATILIR. 
~m~n 500 lira mükfi~t verilc~kli~ Müsabakaya girmek istiyenler k~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ŞE:HZAIJEBAŞl 

"~ flYAIROSU 

'u gece saat 20.~0 da 
'anatkfır Naşid ve ar. 
:adaşları okuyucu kü
ük ..;emiha ve ~fişe) 

·etesi. 

ı:c .. ;. 
1 lo • l .ocalar 100, her yer 20, 

' l\AGITHANE SEFASI 
Komedi 3 pertl · 

~,~() ' .. * ç 

~~ '~rrıl\~·soıı 11 IYATJIOSt;:\l)A 
~tı 11 nıı Dümhiıllü \C 11rk:ııfıı l:ırı 
''lıı l!Pşen 'C ''onctclt•r .'·er lıul· ne ı · 

mun muhoı:ıebc dircktörlüğ'ünden izahat istiyebilirlcr. (8418) 

Akay iş :etmesjnden: 
Nefsi Kadıköy iskclC'si iç biife 
Bostancı iskelesindeki dlikkan 
Samatya vapur iskelesi arsası 

Yukarda yazılı malla ı açık attırma usurı1e l h.anunıısnnf ıv:;s t.nrrnınucn 
ıtibaren bir sene müddetle kiraya verıle~cktiı. Arttırma 23-1 ~.19;;7 Perşembe 
ı;ünii saat 15 de idare merkezinde Şefler encümeninde yapıla.-aktır. Şartname
leri idare levazım şubesinde görülebilir. İsteklilerin mezkur gün ve saatte tek
lif edecekleri senelik kira bedelinin yüzde 7.5 nispetinde pey akçeleriyle l"'ncü-
mene g-elmrlcri. <~79) 

fl l' c eılinlz. 

~ "· Ihsan Sam ı -
~ ()il Ok Ok A 1 1 - Tahmın edılcn lx"lelı 839:1) lııa 601 1 unı~ olan (78080) kilo ekmek 
~~b'\ı.Jtl ŞISI . '?.7. Biriııdkanun 1937 tnrihiııe ra--tlıyan l'aıartf';;i b{inü s.'lat 14 te kapalı zarf u-
~ ~lr l.ğ'u ve ıhtilatlarıııa kan::ı ~ulıyle alınmak 1ı.4cre münakasaya konulmu5tur. 

lta,.rı\/e taze aşıdı~. Divanyo-1 2 - l\lu,·akkat teminat (G29 lira (52) kuruş olup: :utnamc i komisyondan 
~~tiirhnsl. No. 113. ~ıer ~ün parnc;ız olarak alınabilir. 
~ :~ - 1-.trklilcrin :! 190 ~ayılı kanunun •arifalı d:ılıilind.:: t:ım:im tvlec::-klcrl kap;ı-
\ıl ~ 1 ı mektuplarını • ·ı beç helli gün ,.e saattrn bir <:aat e\'\ cliıw kadar Kasınıpa ~tdJ 

~~ ~ !}::( 1r O ~ 1 ııuluııan Kom13.,·ı.rı ba~kanlıı1ına mai\btı:-mukahilin<lc wıılllleri. (82:10) 

~c, ~~Olt!n Ata sagu :ı 
• "' l:lirı b 
1 · ıl~r s.ı ahları aekıı buçuğa 
İlt. l 17 d 
'~'ar en 20 ve kadaı ı .aıc 

t "~l'tı t apartrrıcınl;ırı ikiııc:ı dai•t 
'lq ilrııd 

't. rt.. a hasıaı.11 ını kabul eder Ht!klcbin 9~7 Mali sc>nt. i so:ıunn kadar ihtiyacı olan ::>5000 kilo ekmek açık 
1 ~ ,,, 

~, ~'taı gunıen 14 den ıo ve ka c:~siltıneye l:onulınuştur. İlk Teminatı 289 lira ve beher kilosunun muhıı.mmen 
~ıı~ arın, par;ı~ , Kurur. Ha b:?deli 11 kuuıutur. El:siltmPSİ 5. 1. 938 tarihine rastlayan çarşamba ~ünü saat 15 
t Ctılarını dakupun muka d"' yapılacaktır. 

Tl'ıııa ~ • l Yene: edeı Tt'lcl 2.,1 5 , .,artnamcsmi görmek isteyen erin her gün ve eksiltmesine gireceklerin belli 
........... lll••mm•İli'iıl':.ım. :1;..Iİ ~ün ve saatte Gümüş suyunda M~ktc-p binası dahilindeki Komisyona müracat -

MUhPudis l\lek tehi Sat 111ahna 

f'on1 isyonu •uJa n . 

1 !arı itan olunur. (8438) 

1 Askeri Fa brlkalar Salına1ma Komisyonundan : 

Bakırköy Baı ut tabrikasında bulunan 100 ton bisülfat A..:keri fabrikaların Sa
lıp:ıza:ındaki smu.alma komisyonunca 28- 12 -1937 Salı gi.ı:ıu saat ııı de paza. lıkla 
satılacaktır. Tat !l'•n edilt'n bedeli (1900, liradır. !\IU\·akkat tem'n:ıt olan 142,5 li
ranın herhangi ~ır l\lalmüdürlü'C;üne yatırılarak alınacak makbuzu ile bcra'lcr 
isteklilerin mt'zkur gün \'e ~atte 2490 l\o. lu kanunun ıstedP'..ıi \esaiklc birlikte 
komisyonda hulunmaları. Nfımune her J?lİn kom·~yond:.-ı görülebıliı. <S~ 1 

Yü k sek Mühendis f)kulu l)ire9'törlüğünden 
}}ksiltmeye konan Miktarı Tahmin Pey akçesi Eksiltm~ T. Gün ve saati 
csyanın cinsi fiotı 

Gömlek 206 udct 183 ku. 
ranilfı 4·11 atlet 36 ku. 
Mendil adet 14,50 ku . 

Don '144 adet 52 ku. 129 liı-n G-1-9~8 Çarşamb1 ' 114.'1 

Havlu 296 adet 27,50 kv 
Çorap 592 çift 25 Jm . 
Pijama 148 takrm 285 ku. 

Mektebımiz okurlarına verilmek Ü?.Crc yukarda cins miktar muhamın('n be· 
del ve ilk teminatı yazıl (7) kalem çamaşır açık eksiltmeye konulmu:.tur. 
Eksiltmesi gösterilen gün, tarih ve sa.atte yapılacaktır. Şartnamesini gÖrmC'k 

istiyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün ve saatte Gü· 
müşsuyunclnki mektep binası dahilinde toplanan komisyona rnilracantları ilan 
olunur. (8351) 



86 X-4 Modeli 

5 lambalı 

T. l. 105 

8irlncirere şunu dertz! 

6 T-4 Modeli 

5 lambalı 

T. L. 125 

RCA 'nın güzel halları, hem zevkÜ seli

me hem akustik icaplarına uyar. Su 

nokta musiki neşretme hususunda ne 

derece mühim olduğu derğiirdır. 

Cihazları dinlerken adeta orkestra kar· 

şısında bu 1 un d uğun uz hissini veren 

tabiilık, RC A'nın teknisyenleri tarafın· 

dan her gün vücude getirilen tekemmü· 

lat neticesidir. 

Stüdyonun mikrofonunda, salonunuzun 

oparlörüne kadar her şeyi kendisi imal 

eden RC A radyo hususunda en büyük 

laboratuvarlara malik olduğunu ve bu 

i~barla, bu sahada en büyük tecrübe 

sahibi olduğunu unutmayınız. 

Radyoların harikulade çeşitine gelince, 

RCA kendi zevkini düşündüğü kadar 

müşterilerinin zevkini tatmin etmek 

şıarını besler. 

Büyük mali menbaları sayesinde rakip 

markaların ekserisi gibi müşterilerine 

yalnız 2 ili 3 model değil, herkesin 

zevkine ve kesesine göre, mu h te 1 i f 

çeşitler piyasaya arz edebilmiştir. 

Bu çeşitten burada yalnız 5 adedin 

resimleri gösterilmiştir. 

Gelip radyoları görünüz, işitiniz ve sene 

nihayetinden evvel behemehal bir 

RCA'nın sahibi olacaksınız. 

' 

. 
86 T -44 Modeli 

6 lambalı 

T. L. 170 

• 

• ve S!! 

RCA markası tarafından' 

müşterilere arzedilen 

muhtelif ahi-zeleri ..... sey,re-
. . 

derken bazılan: ne kadar. 

güzeldir diye düşünürler . 

Radyolar. işitmiş olan 

diğer kimseler.ahengi 

harikuladedir. sesi çok 

tabiidir, derler. Başka lan 

da, ne dehşetli bir çeşit 

en küçüğünden en büyü-

ğüne kadar bir tekammül 

eseridir, derler. Bütün 

bunlar radyodan anhyor 

ve dedikleri doğrudur. 

86 T:4 Modeli 

6 lambeh 

T. L. 170 

81 O T ·4 Modeli 

10 lambah 

T. L. 260 


