
Hitler 
tnütereddit 
A~rnanya hangi mem-
~ lekete saldıracak ? 

Usortniye göre bu memleket Çekoslovakya 
01 nıahdır, fakat bu takdirde Fransa, 

. lngl ltere ve Sovyet Rusyanı o · işe 
kar ışması . tehlikesi var 

Kurban vaziyette 
Avusturya görünüyor 
...._____ Yazıaı ıo uncuda 
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Galatada feci bir kaza 

itfaiye arabası 
b_ir dükk8na girdi 
Bır zavallının bacağı koptu, 

~u iki yarah Ctaha var 
Oldu ~ Karaköyde feci bir kaza ·Kaza. etrafında bir arkadaşımızın 

4 kişi 30 sene hapse, 33 kişi 
muhtelif cezalara mahkUm oldu 

14 maznun 
beraat etti 

ElAziz. 15 (Hususi) - Tuncelt 
muhalefet hAdisesi suçlularını mu
hakeme eden Elbiı; ağır ceza mah
kemesi bu lşe ait duruşmayı bitir
miş "'e 58 suçlu hakkmdaki kararı
nı tefhim etmiştir . . 

Mahkeme sııçlulardan 11 ri hak
krnıla idam kararı Yermiş. bunlar
dan dörd? hakkındaki ceza, yaşları 
çok geç kın olduğu içfn 3 o zar sene 
ağrr bapse çevrilmiştir. Diğer 7 i 
d~m mahkumu r;ıunıardrr: 

_Seyit Rıza, oğlıı Hüseyin, Seyhan
h ~şlrntl reisi Haso, Yusufhanh aşi
reti rt'!isi Kamer oğlu Fındık, De
nl'enanlı aşireti reisl Cibrall oğlu 
'Hasan, Kurcyşanlı aşireti nden Hal 
'San. Mirza Alidir. 

14 maznun beraat etmiştir. Gerl 
kalan 33 maznun da. muhtelif a$ır 
ants cezalarına. rnahkilm olmuşlar

dır. 
TuncG,H umumi müfettıollğ1 mın

tnkası hakkında.ki usul kanun mu
cibince idam cezalarının BilyUk Mil 
Iet meclisince tasdik edilmesine lU
zum yoktur. Bu sebeble idam ceza
ları bu saba~ derhal infaz edilmiş, 
sergerde Seyıt Rıza ve oğlu Hüseyin 
ile diğer beş arkadaşları Elbizde 
aınlmışlardır. 

Atatürk 
Diyarbekir 

. yolunda ... 
Bilyilk şef Maıatyada 
telkih lerde bulundu 

Seyit RıZtı yakıcı1andıklan sonra ih.'i avenesi arrısında ... 

·Arap - abudi 
muharebesi Kudüste 
başlamış buluilliy.or 

Dün Araplarla Yahudiler çarpıştılar, · 
bir çok ölü ve yaralı var · 

. K~dils, !4 (A,A,) - Bu pazar g\l- tılınış, bir kad ın telef olmuş. 4 erkek 
nti.·:\ ahudı - Arap buhranının en 
şiclclctli günlerini hatırlatan va!rn- yaralanmıştır. OtobUsil sevkedenler 
Jıırla dolu olarak gcçmlştir. 1kisi kn- ~~ ~teş nçınışlnr v: iki Yahudi kadr-
drii olmak 4zere Y<ld' k' l .. lmüş vo :"larnlamışlnrdıı. 
on kadar kimse yara;an~ış~ır. Arap Polis •. her türlü ihtimalleri önıtre-
ve Ya,hudi Jşçiler arasında da hn.ki- bilmek U~ere, şehrin methallerln n-a-

• 

~IU-a. ~.itfaiye motopompu bir kun- yaptığı tahkikatı yazıyoruz: 
l cı diikk· . . O andı anına girdi. ç kişi yara- Beyoğlu itfaiye grupu saat dokuzu 
aJı}ı~ BeYriisef er bir saatten fazla te- on geçe bir yangından haberdar edil-

r.:alatya, 14 (A.A.) - Dü~ ~ece geç 
vakıt Çetinkayadan ayrılan Atatürk, 
refakat ve maiyetiniekiler ile saat 13_ 
de Malatyayı şereflendirdiler, 

kl bir, döğUşme vukua gelmiş vo Uç ğıı· makıneli tüfekler yorloştiıt.ınlş
ki~inln ölümüne sebeb olmuştur. tir. Mühim miktarda. devrile, ~ece 

13ir arap otobüsüne bir bomba ~- lcr~ sokaklarda dolaşmnkt\ldİ~ ...... ." ' 

~;~ S C{l ll.ll kkaı n 01 On~ Bu:; omuu ıo uncu•• 

~t 

Iı 1ncııte d bil.zır bııı re c mUtnrekenfn yılıfönU nın mUnasel>eUle yapılan ve kralın da 
~r hll.dJ Unduğn meraslmdP- harp ölil teri için iki dakikalık sükut esnasında 
lt }'erek ~?1 ~lmuq, Stanley Storey isim 11 bir adam kralın üzerine doğru yli-

~ Deva.mı 10 uncuda 

ııwtıııınnıuıımHll"ınıtııımıı~nıtnnmııırnnı'111tinnı»lll 

Dikkat 

HABER'in 
SCRPRiZi 

tfıo anı 'utun hunlar riyn! .. diye ba.ğırmıştr. Resmimiz, ajansların tafsi
~ b0zaiı nttıklnt·ı bu vakayr tesblt •et mektedir: Pollşle r "mukaddes sliltfıt., 
l:ı)ıı (~old:ı:lamın üzer~ne atılnrak sus tıırmuşlardır. Kral (sağda ) ve başve 
~ anıısıar ) ile mcrasımdc huhınan l'i'rkos lrnt'lyyen yerlerinden kpırdan 

e.1111 bl 'fl.Ukutu B1Uıl etmemişlerdir. .Meşhur lngill z soğuk kanlılığına ( 11 nci sayf aya bakınız) 
r nıısal! · · .. lllllıİlıfillM•-1111161ıalM~----lll , 

• .. •• ' t 

Japonlar bir şelliıf 
daha Zaptettiler 

Şanghayda Japonların işgal 
ettikleri mıntakalarda 

yangın çıktı Yazısı 10 uncuda 
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(j.ünün meselesi. : 

Istanbulun pl8nı 
A TATÜRK'Un nutkundaki şehir cillk i'ilcrlnc temas eden direktlfier 

hnkkındn Jınş,·cktllmlz Cclitl Unynr lılikiımct pı'Ogrnnımda. de· 
mlştl ki: "- l tnnbııldnn h:ıo:lnnıırıık coğrafi me\ kil 'c tnhli gUzclliğl scy· 
7ah ccll>Ino mü alt şchlrlcrimlzln blr pliln dnhlllndc ,·c hu mnksatlıırla l· 
marma dc,·lct bütçesinden yardwı o dilcccktlr . ., 

Ilu fıkrnyı (linllycn ,·eyn oku) nn lurm ilk hntırmn gelen şehir, ısı.an· 
bul olmu-:tur: t~tanbul tlcnlnce; onu, Mu1,uura kı)'ılıırı, J;ursa \'C YnlO\'a 
ile biı•liktc nlmıık Ul7.mıdır: f;imclikl siirnt \asıtnlnn clc\l'lntlc turizm nok 
tası olmnz: '.Cur:lzm hül~csl olur. l>nl ınnc:~n. irili ufn'dı hir,:ok kn,.ahnlnr
dan mürekkep hHyle bir höl,gcıliı·. En h:l.ırü'c ';'t•lı!rlcr hile. ltenclilcrlnl uzak 
)'akın ch·arları ile, bi)J;:~clcştirmc:;: liı zıııııım; ı <lıı~ ııı·ı-;lnrdıı·. ı\tlı nrnha ça
lının oturan ıııeyynhı 1rnhnıımış1ır: Bmılnr nrtı;: h:ıstntnr, ' "<' · :ı :ır!i4'0· 
loğlnr, ynhut klijü(lhnnc Alhnlerldir. Sürat .hiı~o~ ';'t') lerı1c oldur.11 l~lhl, 
ıcynhnt zevkinde de derin hlr lnkıUııı ynptı. 

}~ ki Osmanh mııarlf nezareti hi ummıııı nr';:n od:tln1·11ı<t:111 blriıulc-, 
~lrcl nnntkl\r Pro tun hnrtn, pliln, l•ro'.i , <.• l·:>'ı:ıı·tmnlnı·mı sryr--dfyo
rum. l~tnnhul \'C Beyoğlu tm·ntJnı·ı nııı pl'niol"'rl Jı 0mcn h"ıııt.•ıı hltmi~tl: 
Uçları iğne ile eski .. chir hnrtnsmn l lişHrllmi':' lıtr ·o'• 7<>ritkı·. p•ııi 1:-tnn· 
bul cndılelcrlnl gösteriyor. Çocukluk tanhca·I zihnimizi lşı:nl eden hlr~ok 
BUnl ve knygılıırm ce,·aplnnnı hul mnk için, lrn şerltl"ri tnklp eıllyorıım. 

Milli tüccar 
Yazan: Nizametlin Naz·if 

Celal Bayar proğramının büyük bir ğillerdi. Bunla:- gidenlerin mctcıjJ:ırmı 
dikakt ve alaka çel:en mühb1 esasların mukaddes bir an'ane haline sokaral: tak. 
dan biri de, hiç ıüphesiz "milli tüc- llde ba;i' amışl.ırdı ve hiç ~üp:ıesiz en 
car'' an vasfır.ı tayin eden satırlar ara- ipt:dai ticaret bil~ilerinden ve il:tısatçı 
smda belir:yor. Anla§ılıyor ki Celal zek".sıntla:ı ım.hrum l:r.ılundukları için 
Bayar, memleketin iç ve dış ticaretinde bu "takl"d,. "a::ıl" <fon dah~ mühlik ol-
ihmal edilemiyecek bir unsuru, yani muştu. Kaçan veya kovukn yabancı 
tiiccarı ycniı:len eh-:mmiyctli bir rol al- kolonisateur'ün yerinde beliren yeni 
mağil davet etme!: niyetindedir. mahluk her hırsiyle ''altın yumurtlayan 

Bu hareket ve bu temayül, hem bey- tavuğu" yani istihsal enerjisini mahvet-
nelmild §Öhre~li büyük bir milli ban- miş, hem de p:ızarlan kaybetmişti. Hal. 
k<1.nın genel d:rektörü sıfatiyle iç ve buki ker.disinden evvelldlcr müs~ahsili 
dış piyasalarda bilfiil çalışarak memle- terfih etmekten ne kadar çet::nmişlersc 
ketin iç ve dıı ticaretini yabndan tanı· istihSJI e:ıerjisini mahvetmekten de oka 
m:§. hem d: devlet mekanizmasının bu dar çekinmi~lerdi ve hiç ıüphesiz cihan 
asırda milletlere en hakim ve has'"S.ıs bir piyasalarınC:a Tüı kiye ihracat mallarına 
bölümiinü klare ederek memleket eko - kötü bir not verelim.emek için ellerin-

Şchlrclyi en c;:ok endlşclendh-cn mt' ctclcrllen htrl, lst:rnhnl Hmnnulır. 
nfrçok DlÜlehnssı lnr, Jhnnnın yeri Ü zerlmlo tCl'Cıldüt Cfllli':'lcr, hll' tnkllll• 
ları dn acele hüküm ''ermişlerdir. A cnl>n Jlınnnı ncı·e.n~ ko) nrnlı? nıı. pU\· 
ııın ka'i ekil alma ı için hallcdllccek hnynti bh- mesclcllir ,.e onu, nncAk, 
tiedet hnlleileblllr. 

nomiainin nabzını yıllarca dinlemiş bir iden geleni yapmışlardı. 
Yatarl:ia1tan sadır olunca ve bu vatandaş Zira, cihan piyasal::mnda Türk ihra. 
tarafından gösterilen bu temayül milli cat mallarına l:ötü b:r r.ot verilmesi Şimdiki llmnnın, şehrin Avrupa lnyısımlıl Uç kısmı ,·nr: Gnlnta nhtı

mı, Sirkeci rıhtımı ye Kunıçeşme kU mür dcpolnrı ! 
Galata nhtnmnın garip bir vazt yeti ,·ardır: nu nhtımı <lcnılryoltan· 

na ba~lamak lmkAnsızdır. J.'akat Av rupanın bazı limanların<la dn, rıhtım 
lal'la lsta yonlar arasında, otomobil \"C knınyonlm•ln nnktiynt ynıul<lığı o-

IW" Devamı "11 incide Falih Rıfkı Atay 

Mekteplerde saQlık işleri 
KURUN' da arkadaşlarının ağızlarına şöylece ba. 

kıp geçiyor. Böylelikle diş muayene 

A SiM US, bugünkü başyazısında, si işi olmuş, bitmiş farzolunuyor. 
lnpltere<le ilk mekteplerde o- Sonra beden terbiyesi içln gösteri 

, k.uyan çocuklann dlşlerlnln parasız len cimnastfk derslerinin haklkt bir 
tcdad cdJlmekto olduğunu, ağızdaki sağlık kontrolil ile beraber yUrUmesl 
diş çürüklerinin birçok hastalıklara ıcap eder,. En basit gıda thUyaçları· 
knynak olması itibarile buna bllytlk nı temin edemlyen, yahut sağlık 
bh· chemmJ1et l"erildJğinJ, geniş liı1k vaziyeti itibarile şu veya bu tarzda 
yasta bir sağlık propagandasına baş beden hareketleri yapmağa kablll-
lanıldığmı yazdıktan sonra, sattık yetıerl bulunmıyan çocukların clm-
lıukımı noktasından mckteJllerimlz· nastlk adr altında tehlikeli yorgun-
dckl ,·aztycti tetkik ediyor ,·c diyor Iuklara sevkcdllmelerl bu çocukla-
ki: rın hayatlarına mnl olabilecek has-

"Bizde cocukların dişlerini para- talık 41Wwinln inkişaf etmesine ae 
sız tedavi cılecck merkezler kUçUk beb,Jolab11lr. 
kasabnlarll'a ôe]ll, bUyUlt Ş'e'hirlerde d'nu çln 11knıektepferdCkt ~o:
blle yoktur. Yalnız mekteplerimizde cuklarımızı dnlml bir sağlık kontro 
çocukların dişlerini temiz tutup tut ıune tA.bl bulundurabllmemtz için 
madıklarını hocalarının muayene et tedbirler alınmnsr, bunun için de diş 
mest usuldendir. Eğer bu muayene munyencsl işinin clcldl olarak hoca
usulU yaktıyıe tatbik edilmiş olsa lar tarafından yapılması, hiç olmaz
bugUn lçtn gene ınemnun olablllr- sa her mektep talebesinin ayda bir 
dik. Fakat Uyle anlıyoruz ki birçok defn doktor muayenesinden geçiril· 
mekteplerde bu diş muayenesi lşl mesl. slhbt ,·nzlyetl tahsile müsait 
bocalar tarafından yapılacak yerde olduğu halde ağır cimnastik hareket 
çocukların kenclllerlne bırakıllyor. Jerl yapmağa kabiliyetli olmıyan 
HergUn mekteplerde talebeler ara- çocuklar hakkında mektep idarele-
sındnn şef olarak seçilen çocuklar rlne tebligat yapılması l(tzımdır . ., 

Alpiköy - Mallköy 
CUMHURiYET' de lu kliylUsUnUn mal maşat tabirile 

K J<J~Dt KBXDl~ıtzt tenkit sütu· 
nunda, J.isldşehirlo Ankara a· 

ra ında bulunan iki 1 tasyonun taşı
dıkları adların garabetine işaret c
dillror ,.e deniliyor ki: 

"AlplköyU tllrkçemlzdc hiçbir ma
nası yoktur. Bunun doğrusu elbette 
AlpköyU olduğu meydandadır. 

Mnliköyiln doğrusu ise Malllköy
dür. Hayvanı çolt yer demek. Anado· 

ifade ettiği scnetın bilhassa mal 
kısmı hay\"ann masruftur. hatt; bir 
çok yerde maşatı bile, Anlaşılan vak 
tile ve belki hO.ltı köyUn hay,·aoı çok 
muş da TUrk orasının adını MalllköY 
diye koymuş. Lütfen bu isimler dU-
zeltllse insan onlnrı ve eğer yarsa 
daha başka emsalini yanlıŞ•"\"e cap
rnşık görmek rahatsızlığından kur
tulurdu ... 

Hastaııaın esaslı devası 

TAN' da 

A JIMET EMiN l"AJ,MAN, huı;tUn 
de, mcmlekcttıe salg111 halhı<le 

bulunan "tn'· iye mektubu,, hnstn
hğımlıın bnh ediyor YC c ıı h dcnsı-
nı at•n. t ırıyor. T-nn lmşmuhnrrirlne 
göre, hUkfımet biltUn dairelerine şöy 
le bir emir ''crcbillr: 

"Bundan sonra kimden gellrse 
gelsin tavsiye mektubu kabul ctmi· 
ye ve bunun tesiri altında. istlsnnt 
hareketlerde bulunmıya hiçbir Türk 
memuru mezun değildir. Ilükümct 

gltmeslne en iyi ölçü: en iyilerin, en 
kablllyetlilerin, en fedakArJarın. en 
mUteşebhlslerln üste çıkabllmesl için 
bUtiln yolların açık olmasıdır. Bu
nun haricindeki ölçiller çok esaslı 
umumi menfnntlerl. hususi menrnnt 

've emeller(! fcdn etmek elemektir. 
ÖlçUler, en sıkı bir surette ubıumi 
meııfnntıere gBre. kuruluncn ta\"slyc 
mektulnınn yer kalmaz. Bu fenn iti· 
yat ta lrnndl kendine ölllr. gldrr ..• 

tefin irşatlarına ve direktiflerine tama- bunlar için zaptctmiş bulundukları ya-
miyle uygun bulununca Türk tacirin rı koloninin kıymetsiz bir hal alması, 
vazifeye davetindeki mi.na milli mik - istismar edilecek l:ıymeti kalmaması 
yasta bir ehe:nmiy~t kC$bcder. demekti. 

Celal Bayatla bir ağızdan söyleycbi- Menfi tacirin, kapk:ıçç1 tacirir.., ka-
liriz ki, iyi, dürüst, temiz, şerefli, zeki, ra tacirin bilhas9'1 izmirde dört yıl ev-
çalışkan ve im.::asına itimat uyan!3ımuş velisine kadar ne berbat, ne cehennemi, 
bir "tacir., Türk memleketine ve Türk ne katil bir rolü olduğu herkesçe ma • 
ntandaıın.a mutlaka bir Türkofistcn lUmdur. Gene bunun gib.i Celal Bayarın 
daha faydalı olmak imkanlraına malik- tktısat Vekaletine gelir gelmez Egeyi 
tir. Fakat bu ''tacir" ıin Tiirk mcmleke- bu felaketten kurtarmak savaşına giriş-
tine ve Türk vatandaşına 7.ararlr, hem tiği de malümdur. Bugünkü Türkiyci:ie 
çok zaralı ohr.aması için de ır.ıutlaka tacir azlığı bu nevi menfl ruhlu tacirin 
iyi, dürüst, temiz, şerefli, zeki, _Çalışkan ortadan kalkmış. tutunamamıJ. tutun • 
ve i:nzasma itimat uyandırmış elmas~ llourulmam·ş olmasından doğmuı mes'ut 
ve bu rncziyetle:-inin aarsılrnadan de-~' ~bir vaziyettir. Fakat bu hal müsbet ta
vamı şarttır. Tarih, cemiyetlerin inki~ , cirin de lüzumsuzluğuna delalet etmez. 
!ında müsbet tacirin oyna.:iığı rolün. Türk memleketi, içinde bulunduğumuz 

• dastanlariyle doludur. Hindistam :tn - ı devrede mUsbet tacire yani milli taci-
giltereye, İngiliz ordusu değil, İngiliz; re azami ihtiyaç duymaktadır. 

taciri kazandırnuştır. Ama gene ayni Atatürk diyor ki: 
tarihin sayfalannda cem:yctlerin te· •'Tüccar, milletin emeği ve üretimi 

reddisine ve uçuruma sürüklenmesine 
ıebep olmuş ıMnft tacirleri, bu menfi 

tac.ril.o.ı:jiren~ l'Olleriı-i. ferdi mmfvt 
hırsı ile slyut ,nekanizmayı ele alarak 
çcvirdiklen entrıkatan, fiU entrikıllar· 
dan do~uı lcorkunç sahneleri bulmak 
ve intibah ile okumak ta mümkün ola· 
biliyor. 

Bu tüccar, harp sonu di.trıyasmda, 

bir çok rr.emlekctlerde pek kanlı sar
sıntılara, sebep olan içtimai buhranla.. 
nn, ihtilallerin, dahili harplerin, biribi· 
rir:i öldüren insan yığınlanrun acı çığ
lıkları -araıunda gördüğümüz tüccardır. 

Bu nevi tüccar ile hakiki tüccar ara
ırnda görünüşte fark yoktur. Bakımsız 
tarlalarda fışkıran yaban otluından ba
zıları, uzaktan ve yakından, göze fay -
dalı bir nebat gibi de gözükebilirler. 
Halbuki bunların içinde, bir kısmı fay· 
dasızdır, bir kısmı ise zehirlidir. Bu
nunla beraber, hangi çorak tarla yemye
til bir tarlaya tercih edilir? Bir topra· 
ğın faydalı faydasız, zehirli zehirsiz ye
şermesi elbette bomboı kalmasına ter
cih edilir. 

Elverir ki bu yeşilliklerden edile· 
cek istif a.dcyi tanzime memur zeka 
"fa d ,, .. Y a yı zarar,, dan korusun. ''ze· 
birli,. yi ''zehirsiz., den ayırd ddobil -
sin. 

Sayın ~lal Bayarın ''tüccar.. dan, 
bahseden s:ı.tırlanr:ı okurken ben şöyle 
düşündüm: 

''Bizde tücc~ kaldı mı? Cihan buh
ranı iç:nde geçen son altt yıl ve buhran
dan doğan zaruretlerle ekonomik müba· 
delenin girdiği cıkamz ti:';can bitirmedi 

"? H • mı. atta bu arızi sebepler olmasay.dı 

kıymetlcndirilmek için eline ve zekasına 
emniyet edilen ve bu emniyete liyakat 
göstermesi gerel:en adamdır.,. 

cı!Vckll, OU ~"'~illi_, auıın \.U., .... ,-

aCIDı .vcroiğL)'A:Di i~t.tu.~ MPin~ ni 
hassa şu vasıfları çıkarıyor : 

l - Milli tüccar, membaı olan milli 
istihsali daima feyizli tutmağa ve piya· 
salarda bu istihsalin kalite ve miktar 
bakımından inkişafını her -ıeyden önce 
düşünmeği vazife edinen adamdır. 

2 - Milli tüccar büyük kalkınma sa· 
vaşında rol almış adam demektir. 

Sınıfsız Türk:yed~ bu tüc:ann yeri 
va~:irr. Zira, bu tüccar Amerilrada 
gangsterlik yapmış olan, Cenubi Ame
rika devletlerinde iki günde bir, bir va. 
tan 1ıiyaneti yapan, Avrupalılarla iş 

gören rakiplerini batırmak için Şang • 
haya Japon ordutunu davet elden, 
ve bir zamanlar dış piyasalarda 
Türk ihracat nnllarının şerefini darbc
lcmekten çekinmiyen, spckülasiyon iş
lerine girip ucuz ve müstahsili mahve· 
dici offerto'kr yapır.ış olan menfi tüc
carlara benzemez. 

İşte bu benzemeyi§ ve bu benzeme
yişin devamı için lbım gelen !dikkat, 
hnssasivet ve şuur, Celil Bayann ıah· 
sına büyük devlet adamı vasfını pcr· 
çinleyecek olan esasların mühimlerin. 
den biri olacaktır. 

Nizameddin NAZiF 

ispanyada mUtarek e 
şayıaları yalan 

Lfl"la daic 
.Wobet mükô.f a~ı 

T ELGRAFLARIN bildird1~ 
göre bu yılın N obel ede::• 

lmUklfatı, Roger Martin du ~ ıııU
•verilmiş. Geçenlerde Paris Şebrt u)ıat' 
kafa tını da kazanmıı;ı olan bu :ın ~ 
rir, bugilnkU. Frant;ız ıromancıl ~ 
en kudretlisidir~ "En kudretliler ~ 
biri" diyecektim; fakat yaşıyan f ııJl' 
sız romancılarından hiç birinin on 111 
la ynnyana sayılmasına imk5.n ~l~ıl 
dığını düşündüm. Roger Martill " 
Gard'ın yanında yalnız Mauriac, ~;... 
rois gibi ancak parlak eserler 'Yafl el 
lenlcr değil, Georges Duha.mel, .Jul°' 
llomnins. hatta Giraudoux gibı JJI 
harrirler de ikinci derecede katır. 1: 
ger Martin du Gnrd, bugünün frB

11bit 
cdebiyatında bir Paul Claudcl, 
Andrc Gide kadar ehemmiyetlidir· 1 

Eseri çok tanınmış değildir; N'0~ 
mükafatı ona bilhassa bu y~~da l's.td 
met edecektir. Roger Martin dU G 
çok tanmmamı&tır, çünkü rom~ı.ar; 
da derhal göze çarpan bir "orıgın 

• ~-eı 
tc", karileri sUrUkliycn bir hık•; 
kara ruhlu ifritler yoktur. Şahıs!~ 
dan hiçbiri bize bir hayat telal<l< 

telkin etmekle mükellef değildir· JJ!', 
dre Gide'in OEdipc'inde bir 3' 
hıs: ''Biz kitabla.rı, onlard~ -~ 
hareketlerimize müsaade almak ıçıt1 

rd'ıtl 
kuruz .. der. Roger Martin du Ga ~ 
hiç bir kitabı bunun için okunın 91 
öyle ahenkli, sanki kıvrılıp dalgal 

teşkil eden cümlelerle de yazmaz. Jed
Baroi.,'da olduğu gibi bir neslin cort1' 
fus davasını açıp kazanan nesil), Y"' 
hut 1cs Thibau1t'da olduğu gibi bir t1' 
lenin tarihini yazar. Şahısların h'': 
ketlerini sade bir lisanla. ruh tahl 

lerine girişeceğim diye ra~ıf nlıı.r~ 
boş söze .kalkmadan anlatır. :koca b 

cild olan Jcan Baroi3'yı, on cild t~~ 
lC8 ThibaHlt'yu okurken insana ~oY 
bir his gelir: "Bu adam anlattığı f.C1' 
)erin ehemmiyet.ini biliyor, bunun '
ıçln de o enemmiyeti bizim~lll~ 
ookmn~. dikkati celbcfıüel< icın Iııl 
'lefo baş.vunnağa lüzum görmilyo:.· ..4; 
ğır ağır yürüyor ve muhakkak bu~ıU e 
bir neticeye varacak.,. Gerçekten d 
öyle olur. Joan Burois'yı okuduklB: 
sonra Dreyfus davasını, lcs Thib0"1.' 

·nı" yu okuduktan sonra da 1914 hnrbı 

hazırlanışını daha iyi anlarsınız. F<>' 
ger Martin du Gard önünüze vcsiltS.-

ları seriveren bir tarihçidir. Bir cır~· 
mı (Un Taciturne) !le uzunca bir bil<'' 
yesi (la Co11/idcııcc a/ricaine) eserle• 
;rinde öyle aykırı tabiatlı insanlar. gs.
rib vakalar yoktur. Tasvir ettiği jll' 

sanlar öyle alcIRdc, sönük şahısınr ~~ 
değildir: hepsi daima görebilecc'1' 
miz, bilyük vakalara kansıp onları bS.-

zırlıyan insanlığın timsalleridir. ~~ 
çi Roger Martin du Gard bir f erdıYe 
~idir. ferdin haklarım bilir; fakat fe~: 
di tasvir edecek diye cemiyeti untl 

maz. Onun romanlarındaki insanltl:· 
Aristot'nun "zoôn politikôn" (CerD

1
' 

yet kuran hayvan) landır. Ferdi ut' 
vir ederek cemiyetin halini anlatnlaJC• 
Öyle bir tahlil ki en canlı terkibe v•· 
rıyor. 

lşte Roger Martin du Gard'ın ~: 
yUkliiğU bu ahcnktedir: ferd ve ce.ıtl 
yet ahengi. Romanda bunu temin ede" 
bilmiş sanatkarlar pek amır; bU sJ' 
tırları yazarken hatırıma Balzac "" 
Tolstoy'dan başka kimse gelmiyor. ~ 
tekiler ya ferdi ruh tahlillerine git1' 
şip ferdin etrafı ile ali.kasını serAirt; 
rnemiş veyahut ferde hiç ehemntiYe 
vermeyip cemiyeti ancak zihnin i~• 

makinesi, her vatandaşa mUsavi mu 
amele eder. Bir işe geçmek veya 
imtlbnnda mU\•affnk olmak için tav 
siye mektubu getlrm~k ihtiyacı du
yan vatandaşa lptl<ladan ft'!ua not 

Fransız kız lh;eslnln 
ı;ay ziyafeti 

"• 'otre • Dame de Rlon .. rr'.\nsız 
kız lisl'sl son sınıf talebeleri •·Onlon 

t•1ccar b"zd:: kendi kentlisini mahvetmi • 
ye:ek m'.ydi? EdeceJ.."ti şüphesiz .. Zira, 
bizim piy:ısamı.zc1a tacirlik ne devamlı 
bir mc:ılc!:ti, ne de bu is~ atılanlar bir 
i!ltis.:ısa dayanm3yı lü::~lu görmü§ler
C:i. Bunların ço~u. yarı koloni Tfrki • 
yeııin ort~d:ı.n l:aH:masiyle memleketi 
terkctmi§ olaa vc;·a p'.yas:ı.ladan çekL 
len yabancı f"rrn:ıların yerlerine yerleş
miş ve karanlığa bıo~r sıkar gibi meç· 
hul oir sergüzeşte ~tılm ş bir takım 
vat1ndaşlardı. 

DrUksel, 14 (A,A,) - Belga ajan
sı, (Katalonya reisicumhuru) Com
panysln halen bir sanatoryomdn. te· 
da\'lde bulunan oğlunun yanında bir 
mUddct knlmak üzere Belçikaya gel
mesi mUnasnbetile çıkarılan bir nıil
tnrcke akdi haberlerini yalanla-
makta ve Companlysln Belçlkndn ı 
lltaroetl esnasında herhangi bir dip 
lomntln hiçbir gBrUşmcde bulunmı
yacağını lld\'c eylemektedir. 

ettiği bir tasavvur ~eklinde göst~~ 
mişlerdir. Roger Martin du Gard J 

11 
J c::m Barois ve lcs Tlıibault gibi uıtl JI 
eserlerini okumıı.ğı gö1.c alamaz.s311 

•1 
küçük bir romanını, 7a ViciUc Fran&t ıc 
okuyun: sadece ferdleri tasvir cdert 
bir cemiyetin halini tasvir ct.-nek rı•• 
sıl kabil oluyor, anlarsınız. 

6
, 

yerlr ve böylelerine kendi ku\"vetlne 
güvcnemlyerek yürümek için bnşkn.
larına. daynnmıya 1hUyaç duyan zn
yıf ve kıymetsiz bir unsur gUıüyle 

baknr.... ı 
Ahmet F:ıııirı Ynlııınn, de' l~t nın- , 

kine inin h~rkc in i-;;lnl güııli ~U- ı 
ııünc giir<'hllet·ck bir ş~kihlc kıırııl- 1 
ınnsı yatAnlla~lnı·ın, işini isti ıuıi ı.ıı· I 
rctto yUrUtmck itin harid nUfm:a 

1 
Te yıU"drma lhtlyAC dul ınamn ! ili· 

ll ""clccoMnt ~lh·lc<ll kt rıı son rn ı1i-zu eo "' • 
1·or :ki: 
~ ''Bir memleketin tam hızın ileri 

Prnncnlsn,. snlnnlnrın<la bir ç:ıy zi
yafeti vermiştir. 

Zlynrctt<'. lise talim heyeti ile, 
bütün soıı sınır taleb ·iMi. lı.tanbul
dn bulunan J..,rnnsız mekteolcrl mü
dür \"C munlllınl~rl ile Galntasıı.rn)" 

YC diğer Bl"yo~ln mcktcplerincl n 
kalabalı!< hlı· ~nlebo kUtl ı.;i hazır 
lıulunmuştur. 

Ziyaff't ımnt 15 te bnşlamış, Gala
tasaray lisesi talebelerinden mUte· 
şckkll caz heyetinin çaldığı p:ı.rçalar 
dlnlcntnlş \"<' ~rç '"nktC' karlar dnnsc
dllerek çok sanılm! bir hanı içerisin 
de eClenllmiştir. \ 

Büyük ihrac:ı.t merl:e:lerimizde bun
larla b:ıılıyan faaliyet müstc:hsile c:;ki 
devri bile, yani ortadan ailincn yan ko
loninin yabancı tacirini bile aratın.ağa 
başlamıştı. Zira, bunlar yeni bir kafa 
ile, tacirin yeni devirdeki büyük mUli 
rolünü anlamıı olarak ite giri§miJ de-

15 
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OOn,.,,tn ctntııtn Clt\nf'1ln ttııt"ı 

<6,'i 16,151 
Vakit Sanan ôr,le ikindi .'.k,am YRl'J• im.sal 

,:5,22 _ll,159 H,35 16,ISl 18,26 :5,04 

Roger Martin du Gard'ın, yukatldll 
söyledılderimdcn başka Dcucnir ~ ıe 
bir romanı vnrınıc:, clmmndnn. B~rı 11 
Testamcnt dıı Pera Lclcıt., ötckı • 
Gon[W adlı iki komediası vardır;:;, 
lar Fransa'nın köylü dili ile yaz! 1' 
olduğundan anlaşılması bizim için pe 
zor, hatta imkansız ı;eylcrdir. 

Nurullah ATAÇ 
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~:t-i _ _ _ 
~U•t 
~ •nıaşması 
~•Danıar ·var 

ı:uape~ l'&f fiatıvı geçen ııeııeye 
loptan 81Jd&lıa Pahalıdır. Trabzon yağı 
~bukı • 8S k\ll'Uea satılmaktadır. 
tt 70 • 7~en sene bu mevıd.mde fi. 
65 ~ ~tu. Hatti. bir aralık 
da bu kadar dUfmtl§til. Bu aylar. 
ol'taanıda P&halı olan yağın kıım 
?la '°Ph daha ziyade pahalılaşacağı. 
da ittra/ Yoktur. Bunu yağ satanlar 
~ ~bnektedir. Demek oluyor ki 
1'1ek Ilı 'lOO -110 kuruşa kadar ye.. 

4eab.. t1ırıau çok kuvvetlidir. 
~? l' bu P&lıalılık nereden ileri ge.. 
8eQe Tra.'t!°larm. ff adeeine göre, bu 
~ık rıoıı ve Kara yaylllarmda 
~ oldufu için, hayvanları kiti 
tır. 8u e ':>'8Iemek mUmkUn olamamıt 
daha az YÜr.den geçen yıllara nispetle 

Geıeı· Yağ elde edilmiotir. 
-l'tbı un zeytinyağlara... Bu sene 
tııı~alıauıu bol olduğu ıctn. ıey. 
o~ ıeçen seneye ntapetle ucuz 
Jrıikta llaıındır. ~yatma bol -... r:- ı>anıuır yatı lw1ftmnak, te. 
~ bir WRtl oıauğuna göre, 
~ha_~ daha ucuz olması irab 
fer ~ P&muk mahsulil de di • 
Jı:~ nispetle pek bol ve bere • 
~le oldufu halde, gerek saf 
ın~ iz ve gerekse içinde pa. 
hft fia oldufu iUrat edile!) ı.eytin • 
~ ~ da PÇeD aeneye nJspeUe 
btr kilo tr. Halen perakendecilerde 
'1'~ lıeytJnyaf 60 - 65 kunıttcr. 
btJı ol"' .. ~ seneye gm, blru pa.. 
~~l sebebl anladık, fakat 

4llkactar beden pahalı utılıyor? 
~ 1ar.m eöyledlftne gere zey. 
~ BatJttarnu yapan toptancılar a
h~ huıusmıda bir anlqma 
~h · ~ flatlan bu ran.. 
fftt rare eatılmaktadır. Bu gibi 
et, btı~m hayat paJl'&lılıPı
tır "f: Yf1). bir rot oynadıfı muhakkak.. 

•ıı~ı:'~ln ve fiat anlarınası ve 
"e gtYece lriz ki, halkm yiyecek 
b&Q o1nıa!n efYumm fiatmı hiçbir se. 
t~ ~•ıı arttırmak bir ci1rUm te. 
t,~ltlt "'"'"'•· 'J'l co.ı ... l. ~wıunda 
ÇuJarıınYapılacafı bir sırada, hukuk. 
~et.,,__ ıztıt bu noktaya pek ehemmi. 

. "• 111elertnı isteriz. 

'--., H. A. 

ZehirJi gaz 
8 kurslar1 

Q akşam derslere 
eşhr· • haşlıyor 

~a lcUt llnizde zehirli ıulardank orun
tıaata ~rı bu •kpmdan itibaren ted
lc~t•lar • ~Yacal:tır. Sıhhiye Veklleti 
llııttır ıçın bir ders proğramı hazırla.. 
caıc .... .'b~trılerde tayyarelerden atıla • 

.... ırı· 
~t'tr -ı 1 l&zlarla yanım bombalanna 
r~tilec ~ı 1'mn gelen tedbirler öf
dC)lctor~:ır. Derıleri kimya hocalan, 
•raların •e ecncrla:- •erecektir. Ders 
rj~t l) da Zehirli CUJann yaptıfı taJı_ 
ttrueee~~ yapılan nilmunderle gCS.-

'4 ır. 

•·i<> ÇılacaJt kuralar 44 tür. Kuralar da 
O kiti olcuyaOl'ktır. 

Vergiler 
An karada 

bir komh~yonca 
1• tetkik edlllyor 

\.. '48.lfy 
~ol"ıta e Veklletlnde toplanan bir 
lrt t.et1

1
°n. vergi kanunları nzerlnde

,..,1! klertne başlamıştır. Komls-
ql".ı~~rrtıertn blrleştlrtlmesl ve a
ııu11 1 ası 11zerlnde çalışmakta ve bu 
~l'<ıJe ç~ bir proje hazırlamaktadır. 
l'a.l'a d ••vekil CelAl Bayann Anka
~"1ne kadar hazırlanmış o-

ır. 

l<adık8y Atlı spor 
. kltıbo açıldı 

ı:U akoaın saat 16 da Kadıköy At
)ihıdr klübUnUn kiraladığı Kadı!Lö-
~k~ i_akele 'civarında eski ltaıyaıı 
dt. ıcı:• binasında küşat resmi yapıl
~\' bUn birçok azaları ve mUmtaz 
Çok euuerın lttirak ett!lf bu merasim 

"etli~Jrıbııt geçtL Geç vakte kadar da
~itditer dantıederek iyi bir vakit ge -
iltrnaıer. KadıköyUnUn bu noksaı:mı 
ecıeriz. eden klUp mUeuialerinl tebrik 

Bozdoğaıı kemerinin ~1angıcı vr. Muzaffer caddesin-'~ bekliyen arabalar ••• 

Jstanbul konuşuyor I ................................... 

Temiz bir cadde 
Arabaların ve hayvanların en çok bulunduğu 

bi~ yer olan muzaffer cadde$i saraçlarta doludur 
• 
Fatihteki durakta tramvaydan inince 

malmüdür}ütuniln bulunduğu sokağa 
doğru ilerlemeğ~ batladık. Burası ve bi. 
ru ileride bu so~.ağa amut olarak Fatih 
camiine kadar ciden cadde epey düz -
ıün •e temizdi. Ya!oız burayı geçip 
kartı aokai=- girince manzara değişi • 
yoldu. Arnavut kaldırımı döteli yol, 
bu civarın her halde en bozuk sokağı 

lüi. 
Durasım geçip 13ia doğru biraz kıv-

nhnca kartıya tarihi ıu kemerleri geli. 
yor. Hemen hemen Un!versitenin yan 
kapısına kadar uzanan bu kemer galiba 

__çocuklar:n bir nyun yeri haline gelmiş
ti. Biribirinöen nz kabaca iki çocuk bu 
ıırada tatladan tl!1nanarak kemerin 
tııtUne çfianağa uğrattyorlaroı. 

TA eskiden ben bu civarda oturur -
ken bu kemer serserilerin, kumarbaz -
tarın ilti:agibı halinde kullanıhriı. Bu 
giln artık eski vaziyetten kurtulduğu 

ıöyleniyor. Yalr.ız, daima göz önfuıde 
bulundurulması imkanı olmadığından 

buralara tırmanan çocukla."l!an banla • 
rının araaıra '\>ynarkcn dU!tUklcri ve \ju 

yü.ıdett bur kasalar olduiuııdan tiki .. 
yet edilc!i. Pek atqli bir zat ta ~tedi
yenin kemerin dört tarafına parmaklık 
yapmaaı lhım ıeldiğini iddia etti. 

Kemerin baflıngıcından sola dönünce 
Muzaffer caddesi başlıyor. Burası sa
raçlarla dolu ve t,.nıiz bir )'Ol.. Kendi.. 
siyle konutmaJc ictediğimiz bir saraç, 
bize vakti olmadığını - zira apdes alı • 
yordu - ve karpki sırada bulunan Kadri 
ustaya müracaat etmemizi söyledi. 

Kadri uıta güler yüzlü ve ilk bakrt· 
ta insana em..,iyet telkin eden bir adam. 
Bcyıirlerc mahcuı türlU türlü koıum 
ve eğerlerle dolu dükkanında epey ko
nuıtuk. 

- İflcr ,diyordu. Tabii eskisi kadar 
yok. Zira hayvana rafbet ualdı. Eaki 
meraklılar kalmadı. Bu yüzden evvelce 
60-70 liraya sattığımız ta.kımlan tim.. 
idi 35 liraya veriyoruz da ıene tek tük 
alıcr çıkıyor. 

Dükkanın önündeki bJdmmda ve 
dük.klnın içinde renit ve çok kaim be
yaz renkte deriler vardı. 

- Bunlar nedir? diye sordum. 
- Manda derisi.. 
- ftltnmemit değil mi?. 
- Biz kendimiz itliyoruz. Bunlar Av 

rupadan gelir. Bizde çıkmıyor, çıksa 
bile kafi gelmiyor. Bunlar da 6vendere
ler yüzünden bozuk çıkıyor. 

- Neden hazır mal getirtmiyorsu
nuz?. 

- Pahalı oluyor da onun için.. Biz 
bunları alınca deri fabrikasına pler ve 
u bir ücret mukabilinde orada terbiye 
ederiz. Bu ıuretle epey istifademiz o
luyor. 

. - H ·ma'hk kalktıktan son a ar· ba
ların itleri çoğaldı. Bu yuiyet. dolayı. 
aiıyle ıize de yarıımııtır, her halde 

K.ıdri u&ta her an içi gülen g8zlerini 
bir an bilinmiyen noktalara dikti, son
ra cevap ve:di : 

- Vallahi bayım, vakia arabacılarm 
işleri düzeldi amma, bunla.-m çoğu borç 
içindeydL ŞL'1ldi biraz beDerini dofrult
mağa baıladılar. Buna mukabil b:nek 
arabaları katmadı, binek hayvanları kal
madı. ı:tizim ıu:ıl i~:nizi ualtan !CY 
makinedir. Mo.kine hem ucuz, hem de 
çabuk ya;uyor. Amma elle ynpdan da
hıı aaflar.ı ~luyormuı, bunu da arayan l 
yok ki ... 

Yazan: Habeıcı 

Muzaffer caddesinden bir g/Jriinll§ .. 

Kadri uata Haberci ile 1vmıışuyr>r 

- Bu dükkin ıizir. nıi yoksa kira ile 
mi tutuyorsunuz? 

- Kira ile. Ayda on lira veriyorum. 
Burası gazete fotofrafçılanndan Ce. 
malindir. 

Bizim foto Ali ile, biribirimizin yü _ 
züne baktık: 

- Görüyor musun, dedim. Senin 
mealeketatlar mal miilk sahibi oluyor • 
tar. sen böyle dolat dur. 

Kadri usta ile biru daha konuttuk -
tan sonra aynldık. Yolda tamire rel • 
mit bir kaç anba ve beygirleri vardı. 
Hayvarılann en çok uğradığı ve bek
lediği bir yer olmaama rağmen bu cad
de gayet temizdi doğruau. 

Buradan tam karpımza rastgelen At 
pazarına girdik . 

HABERCi 
fstanbu'un fethindenberi 

kazma görmeyen bir sokak 
Bir okuyucumuz, ıene BolJdoğan ke. 

merinin geçtiği hat üzerindeki bir ao. 
kağın fec;i halini §Öyle anlatıyor: 

''Veznecilerden doğrulunca karıınıza 
gelen Bozdoğan kemerinden yukan çı
kan Kaptanpaıamektebi tokağr çok, 
amma pek çok berbat bir haldedir. BU. 
tün Universite ve bitifikteki iki ilk 
mektep talebesinin geçtiti bu sokakta 
açılan yannııar metrelik çukurlar, bil -
hassa gece Jcaranlığrıida burasını aıd • 
maz birer tehlikeli mmtaka haline retir· 
miştir. 

Geçen akfUD bu bozuk kaldmmlar -
dan yuvutanan bir çocufun ayap in -
cildi. Zavallı yavru feryatlar içinde 
hastaneye götürüldü. Bu sokağın Boz -
doğan kemerindeki ~etme yanından yu
karıya çıkan kısmı bilhuu O kıtdar bo
zuktur ki belki tıtanbulun fethinden 

beri kazma ve ka>dmmcı yüzü görme· 
mittir, denilebilir. Çok rica ederim, be· 
tediyenin alakadar memuru gelip tU so
kağa bir baksın, vaziyeti görsün .. Bütün 
imkinsrzlıklua rağmen buranın biç de
lilse kaldınmlannı düzeltmek derhal, 
yapılması lbım gelen ilk ittir.,, 

Karadenizde 
fırtına 

Şile açıklarında 
bir motUr battı 

Bvvelkl akşam, Zolguldaktan li
manımıza gelmekte olan sekiz ton
luk Kasap Tarla motörll Şile açık
lannda, dalgaların şiddetine daya.
namıyarak batmıştır. Tayfaların 
hepsi kurtarılmıştır. 

Şimdiye kadar bundan başka blr 
kaza haberi gelmemiştir. Fırtınanın 
fazlalığından evvelki gUndenberl 
BUyUkderede havanın yatışmasını 
bekllyen yerli ve yabancı posta va
purlaqndan sekizi dlln Kar!Ldenlze 
çıkmıŞlardır. Karadenlzde hava he
nüz tamamen dUzelmedlft tein, BU
yUkderede bekllyen bir çok kllçllk 
nakil vasıtaları dışarı çıkmamışlar
dır. 

Bu sabah Umanda olduk"'Ça kesif 
bir sis olduğu tein vapur seferleri 
mUşkUlltla yapılabilmiştir. -------Tramvay kazalarına 

kartı bir tedbir 
' Tramvaylara (dolmuştur!) lev

hası asıldıktan sonra kimse blneml
yecek, vatmanlann yanında pasolu
larla, resmi elbiseli zabit ve zabıta 
memurlarından başka kimse bulun
mıyacaktır. Belediyenin kazaları ön 
lemek için aldığı bu karar pek ya
kında tatbik edilecektir. 

?~ ~Ai:_ 
Anarşi içinde 

lstanbul 
Adam lldUrmek, plllç 

bojiazlamak kadar 
ehe:nmlyetslz ... 

Hicri 1236 yılı .... 
Anadolunun, Arabistanın muhte-

lif yerlerinde olduğu gibi, İatanbul 

da, anarıi içinde çalkanıyordu. H üku _ 
met satveti, hükQmet kuvvei sarsılmış
tı. Kanuna kimse ehemmiyet vermiyor
du. lkidar mevkiinde bulunanlar ener. 
jik insanlar olmadığ! için, serseri ve 
Jcülhanbcyi güruhunun tatlanlıklarma 

mini olamıyorlar, bunlann rezaletleri
ni önleyemiyorlardı. 

btanbulun böyle &ml'Jİ içinde çal
kan:lığı günlerden birinde, bostancılar. 
dan Yusuf, yolda bir fahişe ile gider
ken, Recep adında bir hamal, kadının 
yanına yaklaştı: 

- Şu herifi batından sav da beraber 
gidelim .• Sana çok para veririm! diye 
teklifte bulundu, bunu duyan Yusuf 
hemen kamasını çekti, Recebin karnına 
s~ pladı, baraaklannr dökerek öldürdü .. 

Sonra, fahi§eYi d~ yanma alarak bir 
kayığa atladı, Boğaziçine kaçtı. Arka
datlannın yanına g~lendi. Daha bir 
kaç kötü kadın buldular, bunlara göbek 
attırarak kal')llama oynatarak, vur pat. 
lasın, çal oynasın eğlenmeğe başladı

lar. 
içtiler, güldüler .. Sarhoı oldular, sız

dılar. Onlar rakılı, içkili eğlençelerin
de devam ederlerken, hamallar 00§ dur
madı. Kötü bir kan yüzünlden, ortada 
fol yok yumurta yokken, arkadaşların -
dan birinin öldürülme.i, hamalları a§ı
rı derecede sinirlendirdi. Recebin inti
kamınr almrya and içtiler. 

Ayaklari:iılar, aillhlanddar. Bostan
cıbrla kayrkçrJan öldüremlc için hücum 
et~iler. Kan g&vdeyi götürdü. Bir çok 
ki~i yaralandı, sakatlandı. Şehir itinde 
bu arbede devam edip dunırken, bükQ
met mutlak bir aciz içinde çırpınıyor, 

dövütiln önünü alacak tedbirlere ın, 
vuramtyordu. Eaaaen bilkQmeti dinle • 
yen kimdi?. 

Bazı tedbirler aJmrya bifvuna da ne 
fayda11 olacaktı sanki? • 

Mesele, nihayet, iki tluafın ileri ge -
tenlerinin araya girmesiyle halletlildi, 
hidiıenin önil almdı. 

Ya Yusuf?. 
Ona ne oldu?. 
Uzun zaman Bofazda a&wşlarının 

yanında kaldı. Mesele unutulduktan son 
ra meydana çıktı. Ne olduysa zavallı 

Recebe olmuı, k8tU bir karı yüzünden 
canından olmuftu. 

Bu vak'adan 90ftl'&, (H.askay) de ter
sane vardiyalanndan bir kilrt ldaha 
öldürWdU. Katil bir buml>aracı idi. Bu 
aefer de, kürtler toplandı, humbaracı.. 
lann kahvesini buarü dört bet kiti 
öldürdüler. Bu vak'a, bumbaracılan da 
ainirleıidircli. önlerine ıelen kürtleri 
kestiler! .. 

Nerede rutladıW., kestiler kafa
larını! •• 

Bu vuiyet brpmnda kiirtler dunır 
mu ya? Onlar da toplandılar, humbara
cı laflaaım 1:ıumlJW blklftılar. Humba
racılar, bu ldlrtlerin ayaJdanma11ndan 
haberdar oldular, liJAhJandıJar: 

- KUrtler ıeJmene, biz gideriz on-· 
lan bulunur .. 

Diyerek tersaneye hUcwn etmeğe kıal 
kıftdar .. 

öteki vak'alara, unktan seyirci ka
lan hillnlmet bu defa teltp duttü, alı. 
nacak, tedbirleri "'teeıı•11ül ederken,. 
baptr bir meeel patlak verdi, Karaköy 
bpw ile Meyit iskelesi arumdaki bek
çiler aramnda bir semer alıp verme me. 
ıeleıinden dolayı bir kavga çıktı, bir a
dam öldUrWdU. tki taraf biribirine gir
di. it bilyüdil, bir taknm bir Rum ge
miıi zaptederek oradan silih atmıya baı 
ladılar. Bir takımr abacı ve fermeneci 
dilklnlanru yafma ettiler. Harp üç gün 
Uç gece ıUrdU •• 

Yeniçeri afnmr dinlemediler. Me. 
ıeleyi bastırmaya memur eldilen bptan
pafa hiç bir it yapamadr. Sonuna kadar 
aeyircl kaldı. Nihayet aergerdelerden 
biri mtktul dllftilfil için, uıtalar, kol
tukçular araya girdiler; ancak bu suret
le hayduttan, tıeneriler arasmda barıı 
oldu. 

HükOmetin, ve 'devlet icalinin acıı:ini, 
Devamı 10 uncuda 

HiMJia Ri,tü TIRPAN 
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Komita reisi, martın on beşinci KDnO 
TalAt Paşayı öldürmezsem benim 

UJdUrUleceğlml tebllğ etti 
Ben: - Bunu niçin soruyorsunuz? 
Zakaryan: 

- Bu kuvveti hmetmcdiğin ta.k
Öirde Talat papdan evvel ı;eni orta.dan 
kaldırmak mc;C.:buriyetinde bulunduğu-

muzu açıkça sana bildirmek i&in.. Ce
nevre ve Pariıten aldığım kati talimat 

mucibince sana son ve kati emirlerimi 
:veriyorum .. Martın on beşinci sabnhı 

~alat paşa ölmüş bulunacaktır... Mar-

tın on bc~inci gUnl.i öğleye kadar vazi
feni yapmadığın takdirde ıaat tam on 
ikide sen öleceka:n ... Bu iki ırktan han .. 
gisini kabul ediyorsun!, .. 

Zakaryanın bu kati sözleri kar§t· 
srnda girdiğim yoldan artık geri döne
miytt.:eğimi bir defa daha anladım. Be
nim için ölüm muhakkak olduğuna gö
:re, fırktsrna ihantt etmiş bir hain gibi 
arkadaşları tara!rndan k8pek ~ibi öl· 
Clürlltmektcnıe TatAt pafayı öldürmevi 
elbette tercih edecektim. Bila tered
öüt Zakaryanın sualine cevap verdim: 

- Talat paşa martın ı S inci sabahı 
• saat on bire kadar ölmüJ olacaktır. 

Zakaryan: 

- Paşa evinden çrkmaısa ne yapa
caksın? 

Ben: 
- Her tehlikeyi gözUme alarak evi

ne girct.:ek, kendisini orada öldllrece
ğim ... 

Mattın 14 llnoü sabal.ıı erkenden kal
karak pencl!reye koıtum. Saat aikize 
Öoğnı Talit paşa evinin bahçesine indi 
ve on dakika kadar bahçede dol§ltıktan 
sonra tekrar içeri girdi. Kendisini bah
sede gördüğüm zaman uzaktan bir kur
şun atmayı düşündüm, fakat netlceıin
den emin olmadığlm bir suik-astın mah-

zurlarını düşünerek bu fikirden vaz
geçtim. Saat ona doğru pa~a gene bir 
arkada~iyle beraber aoka!a ~ıktı. Ta
bancamı cebime yerle~tirerek ben de dı-
şarıya fırladım ve u:ı:aktan takibe ba1-
ladrm. Talat paşa ile ar1<ada1ı hcrgl111-
kU gibi t'JtUncUden gaıeteleri aldılar 
ve Uhland sokağındaki yazıhaneye g:r-
ailer. Bir saat kadat or::.da kalan Talat 
pa§a, saat on bir sularrr.da bu sefer re-

fakatinde iki arkadaşı olduğu halde e
vine döndti. Odanu girmek Uzere salon
öan geçct'ken karşıma ~ıkan madam 
Dittmatın beni durdurarak sordu: 

- Haıta mısınız Herr Tehliryan? .. 
Renginiz sapsan ... 

- Tefekkür ederim ınadam, bir §CY 

aegil, şimdi gecçr .. Biraz ba§ım d6ndU .• 
Bazan b~yle olurum biraı uyuı.:unca ııc
çer, diyerek odama girdim. 

~ynaya bakınca madam Rittmann'ın 
haklı oldulunu gördüm. Filhakika 
renıtm upsarı ve biltün vUcudüm tit- , 

riyordu. Bir g"Jn evvelden aldığım kon· 
yak §i§esint açarak atzıma dayadım. 
Biru aonra konyak tesirini g8ıterdi, 
titremeden eser bırakmadı. 

Şimdi gene pencereye yaklaşmıı 
Talat pa§anın evini seyrediyordum. Pa
pnm evi h'!r zamanki ıUktlnetini mu
hafaza ediyordu. 

- Paıa hazretleri mülakatımız yarı 
na kaldı, diyerek pencereden aynldım 
ve karyolama uzandım . O gün Talat 
paşayı takip etmemeie karar verd· 
K d. k d' " ım en ı en ıme ne ohcak, diyord • u~ 
mademkı paşanın 24 saatlik bir ömrU 
kalmı~. varsın istediği gibi Y<t§asın ... 

Buglin kendisini rahatsız emiyecetiın .• 
Hatta bu ihmal yilzünden kendisini ka 
çıraı;ağımı bilsem bilt-, gene rahatsız 

etmiyeceğim.,, 

işi düşündükçe belki be:-ıim de öleceğimi 
hatıra getiriyor ve hiç olmazsa ömrü
ın:.in son g~:es:ni eğlence ile geçirmek 
istiyordum. 

1'.fadam Dittmann'ı elde etmekle baş 
ka bir fayda daha temin etmi§ oı.t.:ak
tım. Ueride mahkemeye düşt(iğüm tak 
dirde beni seven bit kadını şahit tedarik 
etmiş olacaktım. Birka~ saat evvel aşk 
macerası geçirm:ı olan bir adamın ta· 
ammütle adam öldürdüğünü kimse id
dia edemiyecckti. Biltiln bu o:ııUnce· 
lerle madam Dittmann'ın hissiyatına 
mukabele ettim ve hayatımın son gecesi 
tetakki ettiğim 14 mart 1921 gecesini 
ev sahibemin odasında, onunla beraber 
geçirdim. 

Sabahleyin kendimi bu yeni maıu

kamın etinden zor kurtardım. Traı ol
mak behaneıiyJe odamı giderek ilk it o 
la rak koyn=ık tiıesini dibine kadar bo

şal ttım... Sonra giyinerek tabancamı 
iy).:e muayene ettikten sonra cebime in
dird'm ve penceye yakhpralc: 

- Paıa hazretleri ıatılliniıi beldf
yorum, diye bağırdım. Birat sonra Ta· 

ltt paıa yalnız ba§ına ıokağa çıkmasın 
mı? Gözlerime inanam•yordum... GU-

neşli bir havanın gUzelliğinden lıtlf ı· 

de ederek mutatıaatten evvel tokafa 
çıktığına naıaran, Uhland sokalına 

gitmezden evvel biraz hava almak iste
diği anlaşılıyordu ... Ke;ıdimi nasrl aolca
ğa attığımı bilmiyorum ... Kartı kaldı

rımdan bir mUddet Taüt papyı takip 
ettikten sonra ıeniı bulvan ce~erek 

TalAt paıanın buJundufu piyade kaldı· 

rımına geçtim ... Bu esnada Zakaryanla 
Apelyanın zaktın btnl takip ettikleri 

ni gördüm ... Arkadaıtarım konuıa ko
nu~ arkamızdan geliyorlardı.. Arkı 

cfaJ Kaluıtyan da Fasanen sokafının 

kö~slnde gaıete okuyordu.. Beni lca
çmıcak olan otombil de hazır oldulu 

anlatılıyordu. Demek heı ıey tamamdı. 
Arkadaıtarımızın görUnUıU ı.:eıırctiml 
a.rttırmııtı .. Fazla beklemiyerek Tallt 

paş•ya yetl2tim ~e tam tabancamı çeke
ceğlm esnada aırundıki grl pardesuyu 

görerek kendi kendime: "paıanın gri 
panlesUsU yoktu.. Bu adam ba~kası 
olmasın?., dedim .. Tal.it paıarun biraı 
cvv~l evinden çıktıiını göro:.iğüm hal

de \lende ani bir tereddüt h11ıl olmuıt
tu .. Hcrhvıgi bir yantııa mahal bırak-
mamak Uzere gri pardeııülU adamı on 
heı adım kadar geçtim, ıonrı bitdenbi· 

re geri dönerek yüzUne bakum... Bu 
and:ı Talat paıa ile g8z g~ıe geldik .. 

Bir elektrik telinin uclatına dokunmuı 
ıibi p&fl hafifçe titredi. Fakat bit ıeY 
belli etmek istemiycrek yoluna devam 
etti... Birkaç adım uıaktaımasına mü
saada ettikten sonra birdenbire geri 
döndüm ve 

- "Pap,, diye seslendim. 
(De.ama Yal') 

tSTANBt:L: 
lS,80 Tanburl Cemil pllkla MiAh takllm 

kemenı:e, mUııtear tAkıılm, tanbur, ıuztdllara 
taksim, tanbur, peaendlde takshn, kemence 
cavll taksim, komenı:e ıuzldll ta.kaim, tan 
bur. 19 çocuk Uyatrow A.rllan barlle gtdl 
yor. y9,30 bava raporu, 19,35 konferana Ali 
ıctunı Akyüz, çocuk terbiyesi. 10,55 borsa 
haberleri, 20 Rılat ve arkadaşları tara.tından 
Türk muslklsl, "e halk şarkıları. 20,so ôrner 
Rıza tarafmdan arapça at>ylev, 20.•5 Belma 
ve arkadaşl~n taratmdan TUrk muıı1klıl, 21, 
ıs stUdyo orkcstrur, refakıı.Ute radyo tonik 
opera Rlgolctto, 22,ııs Ajanı haberleri. 22,SO 
Rlro'elto pllkla, 22,50 aon haberler, v• erte 
•I KUnUn programı, 23 son 
nnrmq: 

18 Pllk, 20,20 ,.8 11 plAklart. 21,15 radyo 
orkeııtn.ın, 22,,15 pllk, 
BUDAPEŞTlt: 

Sinemanın pek az biUnen tarafİ- -

K i r alık yıldızlar 
IFDDm şDırketneırnD ftcalb>et1k:Dgn zamatnl blırllb>DrOeırnırnden 

0 ' yoO<dloz oa klıraoava~DOGyoroa~ 
Kiralanan yıldız bazan nazıanu·: Rol 'rkzda~11un çirkin ve reJ:sörUn 

ukala oımaması:u ıs:eye:ı. llr -. .. _ . . • · bir 
Meşhur sinema yıldızlarının, yaptık 

tarı uzun veya kısa müdetli konturatlar 
la ba§l.'.:a film kumpanyalarına sımsıkı 
bağlandıklarını herkes bilir. Fakat, bu 
yıldızların ~.:ahında, mensup bulunduk 
ları şirket tarafından başka bir şirkete 
kiraya verifctikJerini bilenler pek azdır. 

Bu iş, şirket kapılarına: "Kiralı1': 

yıldızlarımız var!,, 'eklinde levhalar 
asmak suretiyle yapılmaz. Şirketlerin 

bu tekilde hareket etmelerine bazı Amil
ler sebep olmaktadır: 

Meseli, tirk•tlerden biri, gilzel btr 
senaryo ele geçirir. Fakat bu ıenaryo

nun bat roIUnU Jayıkiyle baprabilecek 
bir ırtiıti bulunmaz. Yahut da, baıka 
tirkette, o ıırada bot duran bir yıldız, 
bu iti çok iyi yapab!lir. 

O zamanı bu meflıur yıldızın men
sup butuıdufu ıirkete mUracaat edile
rek, bir film için, kendisinin kiralanması 
teklif edilir. Şirket de, --eğer mev.ıuu 
bahis yıldız hakikaten o ıırada me11ul 
dc~il ıe - bu teklifi memnuniyetle ka 
bul eder. Çünkil, menıup olduğu tir
kette haftada 15.000 dolar kazanan bir 
yıldız için onu kirallyan ıirket 30.000 
dolar vtrmefe mecburdur. Bu paranın 
yansını yıldız, diğer yarısını da şirket 
alır. 

Bu tekildeki kiralamalarda ekıerl

ya, iki tirkctle, yıldiı mutabık kalular. 
Fakat bazın, yıldız nu.tanır ve bu yUz
c1en anlaıma da akamete uğrar. 

Yıldızların nazlan:nalarma bir çok 
tderrUat sebebi et vercbilit: Rekll
mın iyi yıptlmamaar, senaryonun veya 
rol arkada11nın !'Uzel olınama11, reji· 
s~rlln Eazlı ukalA olması ve saire ..• 

MeaclA, Karol Lombar, ''Univeraal,, 
ılrketi tarafından kiralanabilmek için 
bUtUn bir ıenaryonun battan bıı~a deiit
mesini iıtemiı. hatta muharririni bile 
kındiılnin intihap edeceiinl prt kot
muıtur. 

Bu nevi anlaımaları clren yıldızla• 
rın eksetiti, klrıhk olarak ıtttikleri 
titketlerde de, mensup oldukları tir· 
ketteki Metlerini muhafaza etmek is· 
terler. 

?deıela Kay Fran&iıle Klodet Kol
ber dışarıda çalıştıkları zaman, reklam 
için kullanılacak fotoğraflarının bizzat 
kontrollerinden ıeçmesitıi §Ut kopr
lar. Karol Lombar, Paramunt §irketin
deki dain'li kamaracısııu ôa beraber cö
turür: Marlen Ditrih makyajcı ve ber 
berini yanından ayırmaıı. üstelik kiralık 
bulundulu devre esnasındaki tuvalet 
masraflarını da bu ıir~ete ödetir. 

Yıldıa teatisi, eks~riya entrikalarla 
doludur. Bundan bir müddet evvel 
"M. G. M.,, ıirkcti Klark Geylb'le Ro
ber Mongonıeri'yi "Wdrner., ıirketine 
verdi. Buna mukabil de "Warner,, Pa
ramnuta Pot Muniyi verdi ve P<>l Muni 
burada "San esir leri revirerek tam 
b' " :2 ır sene kaldı. Bu filmin ne büyük bir 
rağbet gör.U~ğü maIUmdur. Halbuki 
Klark Geylb'le R. Mongomeri "War
ner,. şirketinde, aşağı yukarı hi!f bir mu 
vaffakTyet göstermediler. Nefl.:ede bu 
yıldız teatisınde, Paramunt son derece 
karlı çıktı. 

Bütün bu kiralamalar, teatiler ve 

-o .. • • • .. ' • l ~ \. 

yıldızları alakadar eden her türlü ticari 
muamele, sinLma kolislcrinin en mühim 
hS.diseleri meyanında.dır. 

Hiç bir stüdyo, mühim b'r scbeb oJ-

kınmez. Çanku ş:rket ıdarc::ılcrı. 
gün kendileri de böyle bir anla;ma Y~~ 
ma!< mecburiyetinde kal:::.caklarını P· 
~la bilirler. 

~m--ad_ı_k~ç~_.~b-o_·}_'ı~e ·~a-n.la~ı-m_a~la~;~d~~~n_a_e_ıa_...ç_c·.-...:... __________ ....... __ --=.._ ...... __._...------

,, 
Gördiiğiuui.z resim, Poloııyalılan>ı ao n defa çcvirm~ oldıtk"llırı "1Ia11.'0 
filminclen bir 3<rhtıeııd aittfr. Stanf.sla s MonJlıt6k<>'.nun me§hur bir op~ 
sırt.dan alı~n bu filmin ba1' tollefi11' Lili Zelina"!MyUı. Vito1.d Za1tann}iç ae
ruhte etmi§lerdir. Vstte, Polonyanın cıı meşhur ytldu:larından EU ... -abd 
Basr-cvska. gt>tiinmektodir. ______ ....._~_..----------~.......,....__----......... --------"--------~ 
Meslekten yetişmiş yankesici 

Sevdiği yıld12a nasıl bir hediye verir ? 

Güstav Fröllhin karısı olan Çekoe. miş olmasına bir tUtlU tkıl etd~ 
lovak sinema yıldızı Lidya Bııa.rova yerek, işin bir §akadan ibaret oıdıı ' 
çok güzel bir ka.dtndır. fu neticesine varmıitır. 

Bundan bir mUddet evvel, Lidya Ba.. dtıı 
arovanm ba.tından QOk garib bir hldi. Bundan üç gün aonra, güzel yıl 
se geçmiştir: f(>yle bir mektup almıştır: 

Pragda bir trıınıvaya binen yıldız, "Lidya Baarova, sizi seviyor, sif' 
akpm üzeri evine avdet edince, çan - perestiş ediyorum. Tramvayda cıcrs-il 
tasında platinden ve elmaslarla süalU f aallyet) ederken Bizi gördUm. Mesl~ 
güt.el bir saat bulmuştur. Hayretler ten yetişme bir ya.rlkesiciyim. JJlCP 

içinde kalan yıldız, derhal polise gi • ıizin gibi bir cni"-"le layık olan 1'ı1 , 
derek vuiyeti bildirmlpe de polis, a- ~ 
ait olmıyan bir saatin, çantasına g1r. metli saati (mutmula ıuratlı) blr lt 

dmdan a,errdnn ve slıc takdim edifD' 
rwn. Onu meçhul bir peresti§kard.,ıJ 
hir hatıra olarak muhafaza edin.,. ... 1. 

Aradan bir hayli zam&n geçtiği .ıır'" 
de, polis bu meçhul percstiıkarı btlİ_. 
nıamış, güzel yıldız da saati muha!şı' 
otmi§tir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Akıam yemeğini hastalığımın geçip 
geçmediğini sormıya gelen madam 
Dittmannla beraber yedik. Mutadın fev 
kinde olarak son derece ncıeliydim. Za
vallı ev sahibem bunan sebebini bir tilr 
1il anlamadığı halde memnuniyetini iz
har ediyor ve beni tuzağa düşürmek 
için mUsait fırsatın zuhur ettiğini zan
nederek bana fazla iltifat gösteriyordu. 
İçkinin tesiriyle zihnim karışmıya baş- ı 
Ja:nı~tı. Bilhassa sabahleyin göreceğim 

18,30 cazbe.nd. 20. pllk. 21,ıs kOMer. 22.25 
opera orkeatrıuıı 
\'AflŞOVA: ' 

ve bütün ağrılannııı derhal keser. 
fcabmda r Unda 3 kaşe ahnabl•I .. 

4 

19,10 ~lk, 20,30 konıı~r. 21 orkestra kon 
ıerl, 23 radyo orkcatraaı, uıatından YugOI 
tav mUzlği, 

rsım ve markaya dikkat. Taklltlerlnden sakınınız. --



Cinayet ve aek romanı 
~ Cbttaue'DID lıa ..... ...,., (Yt..Nt) tarahDdu tQrk~• cevnımı,Ur. 

-51-'-..... 
~~ona~--dan--d-U.--~P!--------------.. -V-a-z-iy_e_t_t_e_h_li_ke_l_i_b~i-r~h-.al~c-c-.i-.ri~y-o--~ 

lfiç bir zamanı du. 
..... Maaıır "Xatt ıurette ıiddctli bir harekette ..... ~ ... : 
..... b - .. katllainiı. bulunmak lbımdı. 

"' 1Dllna11bet? "Eaaen niyetiniz, kınnrzı, cinayet 
fıaıı ..... Aı sabır edin de bütnn vaziyeti ten sonra yok etmekti. Cinayetten son-
~lcr c~e.:virn. Geçen hafta Jap ve 'ben ra, mUtekabn vasiyetnamelerle biribiri 
lllcaıını~ıı bo1 yere geçirmedik. D:ş~lilc niıi emniyet altına aldınız. Bu vasiyet-
'IUiı~ğın~ _dayıruza hot cörünmek lçln name de ıtzin elinizdeydi. 
Joh ettıginiz doğrudur. Onun adı "Ne kadar ihtiyatkarımuz. 
~ Geldir.. ''Artık hldiıcleri zoraki suretle ace-

lld.ı ltndiatyle ortak olarak bu iııni leye ıevketmemek lazımgeldiğ:ni d-:i-
otı iliz. Lakln siz onun hemşiresinin şünüyordunuz. Kanadaya gidecektiniz. 
~ \ııunuı. Ha1t:ikt iımtna Rihardı'· Herkea bu aeya~atinizi. Londrada it-

•\ lerlniıln fena gitti~ine hamledecekti. 
~Anna Moriso ile bu isim altında Orada, R!hatdı ismini alacaktınız. Ka-

.. ttrıtz. Gt~n kıt. Ni.te... nnıı yanınızı gelecekti. Çok &eçmeden 
tııle lıu kadının çocuklufunı dait biıe heyhat, Ma.dam Rlhır.d., vefat edecekti 
~~ ~fı hakikate uygundu. Llldn ht- Arkasından ağlayan ve tes: lli buJamı-
'nın arka tarafı, sizin tarafmızdan yan Hvcine mükemmel bir servet bı-
"IQ rttıe uydurulmuJtur. O, annui- rakacaktı. "t Cttıç kıılık ad.uu aı:Qkcmmelen bi· "Bir mUddet ıonra, lngiltereye. Nor-
llj ~· kadam Jiıel, tat!l men.imleri· man Gd iamile avdet edecekt:niz. Ka 
\. nıonte }{ ı d • d' o d nidada mUkemmel bir ticaret yaptığını 'lhi.... ar o a geç rır ı. ra ı onu 

- ... q haktıd imıiyle bilirdi. za alemi !kna edecektiniz. 
"!u "Fakat bu planlar hep suya düştü. \>• Yızlyeti öfreninec, kumarbaz . . 

" 'ııa Zira, Pariste, zevcenizle bız•m yüzyü-•cıd· terapcrest ahlakınız galeyana 
1

p 

" ı A ı zc ııreldiiim!zi anladınız. -..aybcdccek Unc · ı ~ bir servete konmak eme- • 
ıarsıluınıı. bir ıaniye kalmemııtı. 

''A Puano sustu. 
liorb .n.ııa Mor;ao sizi, annesiyle Ledi Norman Gel, omuzllrım kaldırdı. 

Qllıa l iirınin nıllnasebetlerl hakkmda ma Kahkahalarla ,mmeğe başladı. 
•lıl t '?dırdı. Sb:in de dımatmrıda. bü- _ Siz, çok kurnaz L~r zatsınız .. Kur 
ııec. l~ııfttl'!rin Ledl HorbUrlye yUk1e- naz def il, iftiracı ... Başkalarının kuyu-lınt dair kanaat <Uyandı. ı ı 

'1J ıunu kazmak için ne ~r ne er uy<luru-
'1,~ ıun uıadıya dti UndUkten sonra yorsunuz. Tavsiye ederim: B:ıy Klan-
~ trıcı Alrllneı memurunu battan &imin mesleğine sültık ed'n de bari kim· 
ltd~dınıı. ~ylılikle madam Jiıtlin ıeye zarannız dokunm!dan bu iti cö-
l. 

1 kotblrı il• ayni tayyarede aeya-
~ tt rUn. 

hletlni tt-1""at altına aldınız. • rd • 1 ' d' ''A ._.. Puaro, ıeslnın pe eaın ın ırme· 
'd tına Mon10, ıtıe, trenle aeyahat den: 
Ct tceıınt MSylemlttl. Onu Promethe'· _ Bu sizin fikriniz olabilir. 
~t'~rectflnid hl~ ummuyordunuı. _ Sizinkisi hayal. 
'it 4laını tayyarede ıbrmeniı bUtUn _ Elimde ves:kalar var. 
1ı:_ .... ~ lla'ıi alt UM etti. Ei,u madam Nortnıln Ccl •lny etti: 
hııı lclftllift ri vatlıinin tayyarede _ \"ok canım ! 
ıu. \in uğu meydana çıkacak olsa~r. 
""tUıı u - Var. 
C.L.. t phelet onun Uıtrine toplana- Ldti 
~ - ihtiyar müraba.'1acı kadınr ~ r-

.. , düfümü nasıl iddia edebil'rsiniz kl, bü· ıı.., fıJn ilk pllnınrı onun c'nayet et· tün yolcular. ona vaklaşmadığıma ıa .. 
l>tt "da batlta yerde bulundutunu ı... hittirter. 
tala ~?'"i ıutetlyle gaytl kabili mllna- Puaro: 
it ır tarzda miruı konmasıydı. Öy· 

)l • c· - Cürm'J ne sure!Ie tş 'cdıfinizi taf-llııt"~ ınayet esnasında trende ve va-
... bulıınıcak delil miydi?·- ıilatile &ize söylirc•;eklet ! - dedi. - Çan 
'' tanızın muhtev:vatına ıelelim şimdi 

)ll> 
10nrı onurıla bıkiltt bir irdivaç Tatil deyediniz. Öyleyse bir ditçi ce-•!•Jctınız. 

• kctini beraberinizde ~a~ımn~a ne mec-
liaı~1u. Cenç kadın ılJ:e deUce lfıkb. buriyctlniz \'ardır. Bunu kendi kendi-
tıu~ ~~1 siz ancak parayı diltünı:iyordu· me diltilneUm. 

• 11anlrnrıı değil. 

~ni bir kanııklık meydana geldi. 
~ inede matmazel Mıri Grey'e rast 
ı:r..t'· Onu blrdenbir~ deli cibi ıev· 
it , 1 c b1ttadınıı .. Bu bıa!liı kııına kar
~k lktrıız daha tehlikeli oyunlara ıir· 

"' •iıi aevkettl. 

tld "lierrı parayı, hem a•lu bir hamlede 
c etmek fikrine kapıldınız. 
'•:p 

ıı,r •rı fçln bir cUrUm itlemiftiniı .. 
'tdan her ne bahaıına olursa olıun 

~e~lhek iıtemiyordunuı. 
~tt l\nna Morisoyu !U suretle kor· 
~ \ltıuz: Efer hUvtyetinl cUrmUn he
llıc" • •kabinde bildirirte kendilinin 
ıı~ Clill\ olduiundan ,upbe ed"rter dedi
~~ 'I'ıniycniz Uzerine birkaç &'in 
~ •ldı, Birlikte Rotetdama gittin~ı. 
~~ tvlenınek makudiyle ... 

' l:ıu rnüddct zarfında, kend!ıine mi
~ltıı konnıak Uzere, ne yapmak icap et

ft,1 1 bitd!rdinlı. Damd8§8mbrhk vui 
~~den bahsetmeksi?.in, eUrlim esna
llıc lc~ıının ve kendisinin ecnebi 
c.~tketıerde seyahat etiğini söyliyc-

c.S, 
~lllı :ıin için ıayanı eısef bir h~di1e. 

ıu- ttti. .. . 
tttil~~na Moriso mirası için müracaat 
it bi 1 

tün, Puaroda, kitibeııi Miı Grey
~ flikte Pariıe gelmig bulunuyordu. 
~t\ııu bu, ıiıin iginiıt celmeıdi. Mat 
~ti lttari ve ben Anna Mori90yu gö 
ı. .. lct tıyyaredeki Madlen'i hatırlıya· 
"il fdilt. 

··ı 
~lilt e\'cinule 'rt:bat tniı edip bu 
~~ 'Yi vaktinde ö 'tlemek iatediniz. 
~iıı·lt ıı.filel Nihayet bizzat Parite gel 

ıı • '- .. llıi t ll;il'Jnn:n notere muracaat et-
d~1~tıhnu ISğrendinlı. Noterden av
lı~ ~. 1nırınıı:, l:cndisinin benimle kar 

ltıfını haber verdi. 

- ! ... 
- lıte bütün ccva!>t .. 
- Neymi~ bakalım? .. 
- Zira bir diıçi ceketi beyaıdır ve 

ve garoonların ceketine benzer .. 
- tgte §u suretle he.re1cet ettiniz: 
''Kahveler verildikten ve garsonlar 

öteki kompartimana geçtikten sonra 11 
vaboya geçtin'z ve derhal beyaz 1.:cketi 
sırtınıza giydini7.. Yanaklarınızı da pa
mukla doldurdunuı. YtiıUnüzün ıckli
nini değiştirdiniı. Kilerden elinize bir 

i katık aldınıı. Ve garsonlara has ser 

bir yürUyilıle madam JiıeJin masasına 
yaklaıtınız .. Onun aç.ık boynuna ansı
zın ze~lrlf dikeni batır,dınrz. Kibrit ku 

t~unu açarak anyı kaçırdınız. Sonra, 
aceleyle llvaboya döndünüz. Ceketinizi 
çkardınız v~ l&kln bir tavırla yerinize 
dl:SndUnUz. BUtUn bu hareketleri yapma 
nıı lç1n iki dak!kabk bir zaman kifi gel 
di. 

"Garsonların gidip ıelmesinc kim dik 
kat eder. Bilhuaa kahveler içildikten 
eonrı.. Mari sizi te§'1iı edebilc•.;ck 
yeglne şahıiyetti. 

"Fakat aiz kadınların ahvali ruhiye
sini gayet iyi biliyordunuz. 

( Devamı var) 

. . 
HABER - -;4.liaam P<>Stuı 

==-

Müflis 
amerikalı 

Servetini ve itibarını yeniden 
nasıl kazandı ? 

Amerikalıların para kazanmak husu· 
smdaki dehaları herkesin malumudur. 

Anlatıcağımıa bldi~ ,bunun cidden p
yanı hayret bir nümuneıini teşkil et • 
mektedir . 

Nevyorkta ticaretle meşgul olan 
Andreas Pivinski adında biri, iflb et -
ınişti. Elinde ancak birkaç dolar kaJmıı

tı. Açıkgöz tüccar, derhal biı- plakçıya 

gitmiş ve namuslu bir işi adamı iken ~

sıl bir talihsizlik neticesi iflas ettiğini 
anlatan müheyyiç bir hikayeyi plağa al. 
dırmııtır. 

Sonra, itlek bir caddenin köıesinc 
yerlıeınit ve burada pliklarını bir gra -
mofonla çalmaia ba1lamııtır. 

Aradan bir kaç &ün ıcçmiı, Pivinıkiı 
bu milddet zarfında ı.ıttığı pllkların tu
tarı olan 300 doları bankayı yatırmıt • 
tır. 

:N evyo:kun prof~yonel dileneilerl, 
bu 2 eki meslektaşının muvaffakıyetle • 
cinden ha:ber:far olunca derhal kendisi -
ne r:1üracaat ederek pllklan satmasını 

teklif etmişlerdir. Kurnaz Amcrikalr 
da c'ilencilcrin en zenginine bu plAkla
rın bcherini 100 dolara ıatmıştır. 

Bundan ıora tekrar ayni plaklardan 
otu.ı tane yaptırmış ve bunları da diicr 
dilencilere okutmuıtur. 

Açıkgöz Pivinski, böylece 10.000 do. 
tar kuandrktan aonra dilencilikle, 
plak &atıcıhfını bır~kmıı, c&ki itine 
dönmüı. ve mevkiini servetini elde 
etmi§tir. 

Yeni neşriyat 

ülkü Halkeverl 
Dergisi 

Ankarada ıl7 nUabadır. lntlaamla llefl'OhL 
nan halkevleri derrıat tJtkll, bUhusa IOll 
snyılarıncııı. daha olgun, daha derll toplu blr 
m cmua olmuvtur. 

ÜlkUnUn Cumhuriyetin 1' Uncu yıldönU. 
mune rastııyan ııayıaı daha clolıwı ve ıeçme 
mUnderccatla neşroluınn111tıır . 

Başta AtatUrkUn alttaki resmini bir TUrk 
kalbinin 1çlnt1~n görUnU10r gibi blr hayal 
halinde gösteren şeffal bir kAğıda FalUı Rıf 

kl Atayın 14 tıncU CUll\hUrl)"tt )'tld6nUmU i
çin yudıtı içil ve beyeoaıııı makaleyı bulıı.. 

y0ru•. At&lUrklln mtolllt açma nutku lnaaı:u 
bir daha okumata bir kat daha ezberlemefe 

teıvtk eder bir IUna ile Uk s~taları ıU.lemiı 
bulunuyor.Dahiliye vekili vo pattı genel sek 

reterl ŞUkrU Kayanın (Türk lnkıllbı) adh 
konferana1, nutuktan aonra Utkunun en de. 

geril ve öıHI yaz11ıdır. Bunda tnkıllbımıı 
e11 geniş aallhtyetıe en toptu izahını buımuı 
tur. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

/DARE El!/: 

l5tanbul Ankara Caddesi 
Put'la tlulu•U ı htlaobul tıt 

Teıcrer edr••l ı ıatanbul t-iABER 
Vazı ••lerl ıe .. ronua 18172 
ıcıare. ııan " : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

St•nt•llk 
6 •1lık 
8 aylık 
1 aylık 

TUrl1-• Etn•bl 
J.400 Kr. 1.100 Kr. 
no ·.. ı.450 • 
400 .. 800 • 
ı~o .. soo • 

Sahihi ve Neşrigal 'Müdürü: 
Hasan Ra•lm Us 
B•aıldtfı 1,, ( VAIUT) M•tNatı 

Ton·Ton 
amcanın 
imdat •••retı 

Cazgır 

Yazan: Mustafa 
Evine misafir olduğum ihtiyar Şaban da. J 

yı, - dalıa •bahtan - o ,un yapılacak peh. 
livan ft1nttlne gldectlimlzl söylemiıtı. öt. 
leyin - cuma namasmdan dağılaıı cemaate 
katılarak - uzun bir katar halinde ' 'Har. 

manlık,. yoluna dUzUldUk. Ev sahibim Atik 
Şaban, bana .. havaya, euya., cıa.ır §eyler an
lıbyor, epeyce ıUreceğinl 11k sık tekrarl&dt. 
tmi yolun yorgunluğunu, g1lya bu llU

Ntle h&fitletmeğe çalq1yordu. ··camı alanı .. 
nda lkt gece ıQren ahengi, en kUdUk teferrU 
atma kadar batırlayordum. 

Kafam lali çıralarla aydmlatılnuş, ahenk 
yapılan bir köy meydanı giblydl. 

Hava ııcaktı. Sık eık yUzUmU aildlğim ke
tlll mendil, - terli suratıma yapışıp çamur. 
la,ıan tozdan - kapkara olmuştu. 

Yolun toıtan, yv.lık kunduralanmdan L 
çe.~ doluyor ve yUrUmeml g1lçle§Urlyordu . 
~ban dayı, ııavı dökük, renkalı kaakcU. 

:nırı altından omustarına, enff&ine kadar ur. 
ku ve yU.&UııU gölgellyea bohça kadar bUyUk 
mendilini düzeltirken: 

- Nuııl bey, köyümüzü yavuz buldun mu 
bal"1? diye sordu. 

\)na. basit cUınlelerle kısyıertndeki bakım. 
ırz gllselll#f kısaca. anlattım. 

Sözlerim ~k boşuna rttınlf olacak ki, ba.. 
oını aallıya eallıy& gWUın.sedl. Ancak TUrk 
köylutertnde ıörUJen bir tevekkillle: 

_ Ne yapacan bey .. Bu kadara da 1Ukür .. 
Rııbbitn yokıu~u glMıtermesin, dedJ. 

Çene çalmaktan, yUrUdUğümUı yolun tar. 
kında blle olmamııtık. Nihayet iki taratuuıa 
sık ağaçlar dlz111 dar bir yoldan aonra har. 
manlık ıörUndU. 

Uzakta.ıı bclllbelirBlz kulağa çalman çal~ 
1ealerlne oldukça. yakl&§!nJ3tık. Harmanlık 
kart, kt1&11 doluyau. 

Kadınların tW.ltııı hacı Wılllklert ve '1tt 
&11'1 ruklei'dekl yumalan uaaktan ineana 
~lt Çlflt çiçeklerden ibaret bl.r ibahçe hlaal 
veriyordu. 

Daymm eöyledlğtne bakılırsa, aon güııler 
&(Carı benzin gibi pulaytTeren ''ÇANDm .. 
Jı ç&praz Halitıe, "Ova Harman,.lı filiz Me. 
,. •rf bu dUfUn fgln köy• getirilmişlerdi. 

''IA V AICLAR11ın kalbur üatU ağalarmdan 
ÇÖVEN Abdullahın ilk oğlan mUrUvvetine, 
enikonu tlaendltlnl, daha b&ıkalarmdan da 
duyrnu,tum. 

Bata da.na, baflttma auve, bUyUk ılt()çtlk 
ortalarla, deıtelır. kuıu, otlak ,ıtbl lıl~.P 
ikramiyeler vardı. 

Ortada ''leblebi • UzUm,.e tutup.n ç~uk 
çl1tıerl yuvarlanı)'Ordu. Nihayet deste ve or. 
talardan IOnra, er ıne,ydıuuna llt1 başpehlivan 
çıktı. 

Blraz evveıkı güreşi blUl'lr bltırmet blriblr 
!erile kucakl&§ıp öpüşen pehlivanlar Parea 
toplamağa çıkmışlardı. lierkQUı Onl1D4e du
nı~·or, birer tilerini •'ki&bet,.lerilıe vurarak 
parsa iıtlyorlardı. 

Çalgı artık havayı deği{IUrmi;ı, davulcu 
tokmağı daha hızlt vuruyor, zurna.cı biraz 
evvelklnt1•:ı dlLha uzun ıUroı:ı nota oyutılulle 
bu b&flıya~k gUrcıteıu hwıus1yeu anlatmak 
istiyor gibiydi. 

hyUny&lı kaaanında blrlbirlcrinln sırtla.. 
rmı yatıayıveren iki bafpohlivan ortaya gel. 
diler. 

Çe.praılamasına elele tutuıarak, birer diz. 
Ief'illl ~rt dayadılar. Qalıı auamuvtu. Peh. 
llvaoıarm klıbeUetl &11ne,te roraıı 1Ibl par. 
lıyotd.&. 

B'J ıırada diz çöken iki ~hllvannı 1>'Ua. 
rmd& beyaz ıakaUı bir lhUyar belfrlverml§U. 

Bu daha ez önc:ı yere çömelerek göre§en. 
lere bakan, ıu ibriği, röziertni silmek lçitı 
pa.ça"tra tutuıturan a<Wndı. 

- IOnra otreııcıım: bu.na CUfır dtnir. 
mıı.- cuıır )'ere dll çöken lltl Deıfpehllva
n ın arrtıarını okfıya okııya 'yendim, diye 
eevfnmc., "yenildim, diye yirlnme,. sözlerfle 
başhyan ve ıonları duaya kaçan bir ıeyler 
söyledi. (Meter, bu, Anadoıuaakt bUtün rtı-

re,letde Oted•nberl &.dellnlfl)n lfSzünQ blUrlr 
blUrmeı ~bllvanlarm yaflı aı:rtıanna, hm. 
lı hI&lı Uç dt!a wrdu. P•blivanıar cakalı 
peşrenerle u iltrlmlzde oturan eakl pehll. 
vanlardan ibaret bir grup tsnUne gelerek, 
tekrar dl( ~ktU!er, ve ıaı ellertnJ 
lWıbeUerlıı• vurduktan 90nra birer temenna 
yaptılar. 

Çal&'l artık b&şlamıotı. 
Pebllv&ıılar ortada blrlblr1erlne hatttçe 

toka eder flbl, ltll'11.llen ellerini afmlarm• o. 
radaıl yQ&lertne dofnl kaldınp b&flt.nnı 8L 
)'&hladılar ... mdt ''haydi, townwn b&., diye, 
IUdan oıkmıf ördekter Sfbl Çn'pmryor, mey. 
danı doılfıyorlardı. 

lık al eueletdeıı 80Dr&, rureı bemu km. 

oıverdl. Ve "çapraz Halit,, alta düştU. 
Güreı sttUkçe uzamaktaydı, Kimi alt:ı, 

kim! tıate reçen her iki pehl{van cta •ılı •ık 
" çaput., .. 1\1., lsUyor, ortada dol~an C-.sır 

pehlfvanlarm gözlerini kendi ellyJe slll,>ordu. 
Bir saaUlk g1lrcş, beraberlikle bitU. Ha\"a, 

kararmak llzeroydl. 
Yanımdı dalsııı adımlarla yUrtıyen d&)'tya: 
- .. Cazgır,, kellmcslnl yeni duyuyorum .. 

ne tuhaf §CY bu böyle 1 dedim. 
• Yatlı dostum Uplk bir gü!Unuıeyişlc ce\·ap 
verdi: 

- Öyledir ya .. Nerden bilecen .. Sizin koca 
köyden (1) hiç ttıldıS'lllu: (2) yok ki. Bunu 
da ter tere yuacan mı! 

•'Evet., manasına başımı ısalladım. 
Dayı bir §ey unutmuş gtbt birden kolumu 

tutarak devam etti: 
- ıı:mme biz "O&Zgır., di)'e. lkl ıtye de.. 

rlz. Bir böyle kUre§ler<Je ·•ı.,e,, yapa:ı •biri 
de hani dlyecem .• nıısıl dlvesem bllIXlflll ki.. 
me ? ! ortalık ke.rı:tıran, undan sonaca&ıma 
ıöyleylm ara bozan .. f itne .. Hana canım l1te 
blSyle iki ktşıyı blrlbirlne kapı,tıran .. 

1kl parmağlyle tmdtlt kıra lura, ~ılerlnl 
krrpıot.rrıyor: 

- Hay kör olıwca teYtan. eöaleriıı.f teknr.r 
lıyordu. 

- Dur, dur .• Sana bir bikA.ye aydıvarem 
de anlayan .. Geçtim masal sanıam 'r Ttıbetcr 
oııw olm\lf ınukuattır ha. Yalaruın vua 
tat Ç&l'.Psm.. 

Durdu, bir zaman dU1Undll. 
Dudaklarında acı bir gUIUmnme tı.lirmıı. 

u. . 
- V&llaha bundan kaç yıl önce oldutunu 

pclt bitcmeyecen.. emme biz yiU,gln kızan. 
dik. Bu köyde btr tyan !smeı \'Udt. O \'L. 
kitler eklp blçtJtlnllis mawhl yalnız \rlrg1ye 

yatnmazıdık. Bqrmızd& l«Sz telnllll lııt tl· 
bl btr de ötUrcU belldı. Vebali bo.rıawıa la.J• 
ri, bizim köyün a'yanı Ö§llrcil7e al altmdaa 
tohumluk kaçıran.lan ıamaııar, tahlllcl&ra 
yataklık ederınlı. Bunlar eski ;yar&lanu irin 
lerl bey; anlatmakla tUken~ezkıne.. Hantt 
birllıl aydivettm ~. 

Tah.sJldar köyden bl.r yıl IODtaltl vergtyl 
bir yıl önceden toplar da, a'yanm •ll11e gene 
blaim köylllye ayızıa vertrdf, Orlıihnı pe:r 
iyi bilemiyorum emme, m&Qre. dıı.lmda ıucıı 
eıkiya BOfDak Clbralle yata.kiık ettıflnl 'kU. 
nam ~nem billYtJm. l 

DUi karılaraııı 'vetUı, ııfzlh parflanı&ı pan 
p yatıram., diye, paralatttıı alır da, ıt eder. 
dl. 

:retımleı'ill b8fthı1 b6bçe8Dı.1 ltentll Od\llne 
çevtrlnU. Heritln tapu meınuru cım~r 
doatuydu. Bu Ayedt berlt dllnyayı yt!dl dun. 
yayı ayana bu oyunluluğuııdan ölUrU ' •Caz
gtı"., derlerdi ı,te •. Gel :zaman, git zaman yıl. 
larda.ıı blt yıl Rabbım bereket vetnıtıy\ver. 
di. Çay kurudu, kuyutal'daıı au ~kfldl. Ma.. 

wı topraktan bir kanıtan yukan boy atama. 
dı, segtngece kı&Mlar &1bl ank k&lttı. ııttr 
ekin bo)'iamazaa, lleçberln hali ktitlldUr bey 
kötü .. Saman olmaz.. Saman olmayınca '1ay. 
vanların kı&ılık yemini nerden bulacan? O yd 
samandan geçUm tı&laklar da incir tekirde#! 
J;'lbl tUpUrtllpQr utaralt utarakb. 

Duvene kotUlu lıayvuııar beyllucte }'en 

döndU. Evvelce dört, bet çatma koıantar o 
harman tek çatma kottula.r. 

Tınaz •vururken rUagA.n ufarak taııeltrl 
saman gibi aldı, aldı glltllrdU. 

Bir yandan da ısıtma belt. etmec11 mi 
Kanların kucatmdakl gegngece, ank kı. 

zanlar a~larnatı blle unuttular. Slnek rl\>l 
"mız mız,. \'ızıldamağa bulaştılardı. 

Dayı; bUnlan hab'rlarktll bile athfet lçlıı 
deydi. Sesi ağlıyacak gibi titriyordu. 

- lıte herkea bu ••anacım bubacmı., gU. 
nllnde uğraşıp yatırken ayan kı.aını ÇOlalt 
M:omi~in kUçUk ofluna yavuklu etu. Hemen 
"Ka.s1m., da da dUfllnlerl yapıldı. 

Çolak KemlJ, zeııgirı bir ataydı • Yalnıa 
.avaklarda detu, yakın )'Oll&rda da toprak. 
lan vardı. 

!ki oflundan gayri kllMtCllf :yokW. Kanii 
bfrk&Q 1t1 öne. 6ld117dU. ".Ben golatım Ba:na 
param için gelir .,.ıecek., diye evleamtlll 
derdi. 

.ATadan bir yıl seçmedi. Çolak Kemi§ de 
mdn. öıu daha aotumacıa.n ••ıntraa .. dırıltı. 
lan bqgtillerdl. 

Ayan gUveylne "dendi, görem aenı.. diye 
fit vermeğe ibql&dı. Bir gtln liANAY ev~
ztınden iki kardeoln araaı btlııbUtUn açıldı .. 
Halbukielm öyle yavuz mUhabbeUert Val\1ı 
ki blrlt.irlerlne .. At gibi iki kardeı"ıw .. 

lklslnl de •'HANAY e'"lni sen aıacan, ben 
alacam., diye ayak dirediler .. 

Ayan sık sık ka.sabaya gidip geliyordu. 
Nihayet bir gece iki kardeş miras mesele_ 

sinden kapı§mıılar .. Sopa sopaya., blçak bı.. 
çata.. Ça aonunda l<Uçtık oğl&ll efesini aol 
memeal hlulından bıçakladı, kalıma girdi. 
Koca oğlan hemen oracıkta mevlbma ku"Uf 
tu. 

lhtlyar biraz durdu, sonra başmı aallıyarılk 
devam etU: 

(1) lstanbul, 

Mustafa Niyazi 
..... Devamı 11 tDctdıl 

(2) Aynldığnıız, demek. 
(S) Tımarhane 



Bir hafta evvelki mağ Cıb ·yet ile oruç keyfi 
biribirine karışınca 

M ü layimle Hintli 
Dü n güreş, boks v.e nihayet 

kavga ettiler 
Galatasaraylı Biilend 1'e Süleymaın gol peşinde 

Galatasaray 8 
Süleymaniye 1 Hintli pehlivan Fazzal ile Mülayim 

dün stadyomda göreşti!er. Yazıyı oku
yunca anhyc.t.:aksmız ki güreşmeyip 
döğüştüler .. Eğer zabıta memurları her 
zamanki gibi sıkı tedbir almamış olsa
lardı, bu döğilş hakiki bir boks mahiye
tini alacaktı. 

On dak'k .. · 1 a suren bır intizardan son 
r: Hi~dli pehlivan yine yeşil §alma bü
runm.ış olarak sahaya çıktı. Ringin ke 

;~~a .~el~ce ayakkabılarını çıkardı. 
rngı.n uzerıne çıkıp dolaşmiya başladı. 

• Bır kaç dakika sonra da Mülayim 
rınge •. sıktı. Orta hakemi güreşjn bir sa 
at muddetle olacağını söyledi. Düdük 
~lar. çalmaz Hindli bıyıklarını düzelt 
ti. Mınder üzerine güzel bir e::imkürdük 
ten sonra güreşe baJladı. İkisi de çok 
kızgın ve asabi... Biribirlerinin kafala
n_na vu:uyorlar .• Hindlide ilk günkü çe 
k~ngenlık yok. Bilakis Mülayimin bey 
nıne yumruk yapıştırıyor, ikinci daki
~ada Mülayim Hindliyi yere düşürdü. 
ıse de yetişip ·Üstüne çullanamadı. Gü
reş devam ediyor. 

Beşinl.;i dakikada iki güreşçi arasın 
da yumruklaşma yüzünden kavğa 
çıkıyordu. Bu sırada hakemin mildaha
leajne Mülayim kızdı:. 

- Bırak ne yaparsa yapsın, dedi. 
7\'rada bir Hindlinin ayağına şiddetle 
vuruyor. Orta hakemi mUtemadiyen dü 
dllk çalmasına rağmen MülSyimin bırak 
mamasına kızdı. Mülayim de sertleşin
ce Cemal d•üdüğü minder ilzerine 
atıp ringten indi. Ortada kalan güreşçi 
ler hakemsiz olarak tutuştular. Bu aı
rada Mülayim Hindliyi tekrar altına al 
dr. Ayağına yapıştı, fakat Cemal tekrar 
ringe çıktı. 

Güreşçileri ayırıp ayağa kaldırdı. 
Bir dakika sonra Hindli Mülayimin ağ 
zını tıkayınca hikem Cemal Mülayimin 
lehine düdük çaldı. Mülayim 0 kadar 
kızmıştı . ki her ne bahasına olursa 1_ 
!~n ~indliden ayrılmasına taraftar ;e-
5ıl. Bır yandan söyleniyor. 

- Bırakın yahu .müddeti bir saat ta 
~ ettiniz. Böyle giderse yenileceğim, 
ıuıyor. 

Güre! b~lryalı yarım saat oldu. iki 
pehlivan ayakta itişiyorlar. Cemalin 
d:idüğü pehlivanlarr yine ayırdı. Müla 
yime Hindlinin gırtlağını sıkmamasını 
ihtar ediyor. Mülayim ise §Öyle cevap 
veriyor: 

- Elimi vilcudünda gezdirecek de 
ğilim ya!.. 

İtişmeden ibaret olan gUrcşc halk 
sinirleniyor: 

- Haydi ibakalım Milliyim r diye 
balınyor. Kırk ibcşint.;i dakikada Mütıl 
yim Hindliyi minder dışına attı. Yere 
yuvarlanan Hindli hızını alamiyarak yir 
~ adım ka~ar koştu. Ringe ağır ağır 
donüyor. Mullyiın ise eli ile Hindliyi 
çabuk /buraya diye çağırıyor. 

Bir kaç dakika sonra Hindli bir fır 
satını bulup Mülayimi ringten dışarı at 
ti. Mülayim aüratle çıktr. Hindli bir da 
h.a savurdu. Kendinden geçen Mülayim 
nnge çıkınca Hindlinin gırtlağına sarıl 
dı. Hindli nefesinin kesildiğini gösteren 
bir yüz flareketi yaptıktan sonra Müla 
yime bir yumruk savurdu. İş kavgaya 
biniyordu yine ... 

Hakemin kuvvetine istinad eden mü 
dahalesi kavğacılan ayırdı. Fakat gözü 
kızan Mülayim ıhakemi de savurdu. 
Hindlinin üzerine atıldı. Bu sırada zabı 
ta memurları ringe yaklaştılar. Hakem 
kavğa eden güre§çileri ayırmağa mu
vaffak oldu. 

Hava karanyord11. Güreşin bitmesi 
ne on dakika kala M1:.ilayim güzel bir 
saldınşla Hindliyi yere düşürdü. Baca 

der kenarına kadar gitti. Orada ayağa j 
kalktı, Mülayim de üıerine saldırdı. 
Hindli yine yere düşt:ı Bu gidişle ne
rede ise güreşe yerde devam edecekler. 

Ringe çıkan pehlivanlar artık işi dö 
ğüşe döktüler. Etrafta:.i bağırmalardan 
vaktin azaldığını öğrenen mülayim gay 
ri şuuri saldınyor, Hindli karşısında şaş 
kın ne yapacağını bilmiyor. 

Aarada bir gözünün kanadığını, bo 
ğazmın sıkıldığım gösteriyor. Fakat 
Mülayimin hiç bir şey Jintcdiği yok. 

Yan hakemlerin.den Cemal diğer 
hakemlerle görüşb:ikt.~n sonra müsaba 
kanın tatilini bildirdi. Mülayim buna 
çok kızdı. Yenişinceye kadar güreşece
ğini söyliyerek Hindlinin üzerine yine 
atıldı. Hindli çarnaçar güreşi kabul e
dip tutuşuyor. 

Hakem Cemal bir yandan yan hake 
mi Cemalle konuşuyor, bir yandan tutu 
şan pehlivanları ayırmdğa koşuyor. Gü 
reşin müddeti de dolmak üzere iken yan 
hakemi Cemal zabıta amirini çağırdı. 
MrUsabakaya bir an için fasıla veren Mü 
layim bu sözü işitince Hindliye bir da· 
ha saldırdı. Ringten dışarı attı. On on 

beş adım ileriye fırlıyan Hindlinin pe
şinden kesdisi de yere atladı. Hindli ile 
o0rada güreşeceklerdi. Aralarında bir i
tişme oldu. Hindli uzaklara dogru yol
landı. Mülayim de arkasından yetişti. 
Fazzala bir iki yumruk yapıJtırdı. Gırt 
lağına sarıldı. Hindli mUkabeleye hazır 
landığı bir sırada zabıta memurları sü
ratle yetiştiler. Mülayimi kollarından 
kıskıvrak tutup ayırdılar. Sahadan çı
kardılar. 

Halkın kimisi Mülayimin lehin.de 
bir çoğu da aleyhinde .. '!zahüratta bulun 
dular. Mülayim bir yandan gidiyor bir 
yandan da ileri geri cözler sarfediyor
du. Hindli de biraz sonra zabıta memur 

lan tarafından sahadan çıkarıldı. Dünkü 
güreşte bu suretle nihayete erdi. 

Dünkü müsabaka r.eticesi itibariy 
le hiç de arzu edilmiyen bir şekilde bit 
ti. 

Oruçlu ve üstelik .de bir ıhafta evvel 
mağlup olmuş bulunan Mülayim ring 
de ne yaptığını bilmiyor, ne yan hake 
mi, ne orta hakemini dinlemiyor, ha bre 
Hindlinin üzerine atılıyordu. 

Yekta Rağıp ÖNEN 

. s .1 
Geçen hafta Topkapıyı bir gol fark- gollerini atarak Süleymaniyeyı ıı.ğıab 

la yenebilen Galatasaraym son za- gibi büyük bir sayı f arkiyle J?1 

manlarda büyük bir varlık gösteren ettiler. ~ 
Süleymaniyelilerle yaptığı milsabaka SUleymaniyelilerden orta ~u• ı•· 
Şeref stadının en enteresan karşılaş- Orhan, hUcum hattında da ik~,~-tl 
masıydı. lar Rauf ve Hamdi nazarı (llJ"" 

Birçok oyuncuları, bilhassa ilci mil- celbettiler. eti• 
dafii cezalı olan sarı kırmızılılar dün Galatasaray muhacimleri vazif el 11-
de şu kadro ile sahaya çıktılar: ni tamam.ile yaptı. San kırnıızı fil O' 

Hızır - Hüseyin, Salim -. Mustafa, dafaası ileri hattı kadar muvaffa1' 
Eşfak, Suavi - Necdet, Süleyman, lamadı. ~ 
Bülend, H~iın. Danyal. R B r 

Süleymaniye de Ruhi ve Sabriden Husu si maç ---
mahrumdu. 4-t mağltlp ede' 

Nuri - Burhan, Daniş - ~id, Or- Arnavutköyilnil 
han, lbra.him - Rauf, Muzaffer, İbra- Ş İ Ş 1 İ 
hinı, Süreyya., Hamdi. 

Hakem Beşiktaşlı Basri idi. Taksim stadı 
Maç karşılıklı hücumlarla ve mlite- kup aSIDI k azand1 , 

vazin bir şekilde b~ladr. nk anlarda Gayrifedere klilplerden Pera, J{ul1ı 
sıkı akınlar yapan siyah beyazlılann tuluş, Sankırmızr, Arnavutköy, 'l'~ 
bir şeyler yapmak istedikleri anla§ı- Y. Kurtuluş, Galata spor, Sille~ .. ~ 
lıyordu. ye ve Şişlinin f.§tirak ettiği ~,., 

Dünkü futbol 
müsabakaları 

Galatasaray 15 inci dakikadan son- stadyomu kupası maçlarının final ~ 
ra kendini topladı ve yirminci daki- çı dün sabah Taksim stadyomun~ Şll 
kada Süleymanın pasile H~im ma- bin seyirci önünde, Arnavutköy ue I 

çın ilk golünü Galatasaray lehine li takınılan arasında oynandı. G~ J.. 
kaydetti. Bu golden sonra hızlanan tasa.ray müdafii LO.tfinin hakeınl1&' 
Galatasaraylılar birkaç dakika. sonra le yapılan karşılaşma Şişlinin M!1'~ 
da Bülend vasıtasiyle ikinci sayıları- .kimiyeti altında cereyan etti ve .ı..zıı."'" 
nı .kaydettiler. 1i Valıabm ~l idaresile rakip~ ı 

Oyun bundan sonra müdafaa i~in kmı kalesinı her an tehlikeye so Şeıref stacdloırı<dlaı - çabalıyan Süleymaniye yarı sahas•na tar df 
indi ve orada epey müddet kaldı. Bi- ine devrenin yirminci dakik~.,ı'· 
raz açılan Süleymaniyeliler kalecinin Va.babın ayağı ile bir gol ya.ptı i• 
yanlı§ vaziyetinden fm;at bu- ArnavutköylUler de kornerden k~ 
lup soliçleri Hamdinin iyi bir şUtile le attıkları bir golle buna muk ~ 

Vefa 6 - Eyüp 1 
. Şeref stadındaki ilk oyun Vefa ile 

Eyüp arasında idi. Bu maça takımlar 
şu kadrolariyle çıktılar. 

Vefa: Müvahhid - Saim, Suley
man - Mustafa. Lütfi, Abduş - Meh· 
met, Şükrü, Latif, Muhteşem, Hüseyin. 

Eyüp: Halit - Hehmet, Alaedidin -
Hikmet, Nuri, Mehmet - Faruk, Ne -
şet, Adnan, Rıza, Ferdi. 

Her iki takım da müsabakaya süratli 
olarak başladılar. Kuvvetli bir hücum 
hattına malik olan Vefalıları durdur -
mak için Eyüp müdafaası çok mükem -
mel çalışıyordu. Eyüplüler.n bu gayre
ti yirminci da~tikaya kadar sürdü. 20 
inci dakikada yorulnı.ağa başlıyan E
yüplüler rakiplerini tutam:ız bir hale 
geldiler. 

Bundan istifade eden Vefalılar da 25 
inci dakikada Şükrünün ayağiyl~ ilk sa 
yılarını kayldettiler. Bu golle manevi -
yatlan düzelen Yeşilbeyazlılar, bir da
kika sonra Mehmcdin plase bir vuruşi
le ikinci gollerini de kazandılar. 

Gittikçe açılan Vefalılar karşısında 
Eyüplüler sıkı bir mudafaa oyunu tat -
bik ederek gol adedini yükseltmeğe ça
lıştılar ve bunda muvaffak oUular. 

ilk kırk beş da!:il:anın sonlarında 

düzgün bir akın da yapan Eyüplüler, 
r;oliçlerinin sıkı bir şütiyle bir sayı ka-

zandılar ve birinci devre 2-1 neti..< -
lendi. 

ikinci kısma Vefa, Muhteşemi sağ 

açığa, Hüscyini de ı;;ığiçe alarak başla
dr. Bu !değişiklik hücum hattının daha 
iyi çalışmasına sebep olmuştu. Bütün 
bu kısmı V cfanın açık üstünlüğ altında 
cereyan etti ve 10 uncu dakikada rakip 
müdafileri atlatarak kaleci ile karşı 
karşıya kafon Şükrii dördüncü, iki da -
kika sonra Şükrü, Muht~emden aldığı 
bir pasla beşinci, maçın bitmesine on 
daldka kala gene Şükrü altmcı golleri 
yaparak Eyübü 6-1 gibi büyük bir sa
yı farkiyle ycnmeğe muvaffak oJdular. 

Müsabaka umumiyet itibariyle güzel 
geçti. Hakem Nihat maçı çok iyi idare 
etti. 

oyunu 2-1 haline getirdiler. ettiler. İlk kısmı tarafların bıret 
Bundan sonra oyunda çok hakim lü ile beraberlikle bitti. ~ 

bir vaziyet alan san kırmızılılar Ha- İkinci knmnda da.ha. enerjik o~~ 
şimin 3 üncü, Süleymanın dördüncü Şişlililer biri Suldur, ikisi de Ji.J'8•1'-' 
sayıları ile ilk devreyi 4-1 galip ola- vasıtasiyle yaptıkları gollerle SS.);91• 
rak bitirdiler. nnr dörde çıkararak maçı kauındı 

İkinci devrede Galatasaraylılar da- Saı ı kır mızı takıtfl 
ha üstün bir oyun oynıyarak Süley- k b b (8 
maniye takımını çember içine aldılar, urtuluşla era e 
bu sırada solaçık Danyal bir plase ile kaldı 

01 
beşinci, 26 mcı dakikada Ha.']im yir- Federe olmıyan klüpler arası~ 
mi metreden çok sıkı bir §Ütle altıncı Taksim stadı lik maçlarmm d~.f11l.' 
Galatasaray gollerini de attılar. bahk" .. bak San.k t:.P'".., ı musa ası ırmızı ıdf-

Gol attıkça cosan sarı kırmıZJlı mu- la Kurtuluş klübü arasında ys.P1 , 

hacimler 28 inci dakikada Silleyma- Mütevazin cereyan eden bu ks.r§ıl~~ 
nrn ayağıyla yedinci 43 üncü dakika- mada takmılar birer golle beJ'ıı.D""' 
da vine Süleyman vasrtasile sekizinci k ldıl ./. 

~----------------- a ar. ~ B k 1 S 
tf.e' 

ey Oz Por mı gene h~kimtyetl idame ettltd~ 
• • !erine rağmen vaziyeti bozıı:ıllır41' 

ilk devreyi 1-0 mağlp olarak blt 
Şeref sahasının ikinci maçı mUsa- san - Orhan, Hayri, Enver - ts- ler. rJ"' 

vl kun·ette iki takım addedilen Bey met, Bahri, Seyfi, Fahri, Adnan. lklncl haftayma !stanbulsP0 rff 
kozla lstanbulspor arasında Caferln, Hakemin düdü{;'ile hücuma geçen Iar tık kısımda sakatlanan Fah 1,r 
hakemliği ne yapıldı. tstanbulsporluiar derhal Beykoz ka- tekrar aralarına alarak başıııd~,r· 

Sa:ı.t birde başlıyan bu karşılaş- lesine aktJlar. ııuavln hatlarının iyi ve derhal Beykoz kalesini sa.rd161~ı 
maya takımlar şu kadrolarile dizll- çalışması bilhassa merkez muavin Fahrinin 18 pastan çektiği bırl' 
diler: Hayrlnin düzgün oyunu ile rakipleri bir şilt Beykozlu mUdafilerden 1'ıtt 

Beykoz: Safa_ Bahadır, Halit_ ni sıkıştırmağa başladılar. nln eline çarptı hakem bunu peJl 
8adf!ttln, Kemal, Mehmet _ Turhan Sarı siyahlıların üstünlüğü 20 in- ile tecziye etti. ıJı;ıl 
Birnl, Şehap, Faruk, Ka.zım. ci dakikaya kadar sUrdU. Bu dakika Envcrln attığı bu ceza -çur ıJtı 

tstanbulspor: Fikret _ Samih, Ha da Beykoz aleyhine bir korner oldu. kalenin bir hayli uzağından ıı"ço~ 
lstanbulsporlu bUtun oyuncular ra- kaçtı. Bu suretle dünkü oyund~ r'' 
kip sahaya doldular. Kornerden a- şanssız olan lstanbulsporlular b~6ır 
tılan top Beykoz müdafaasının orta berllk fırsatını da heba etmiş 0 

bir vuruşile muhacimlerine geçti, on lar. ~ 
lar da. serbestçe bir hücum yaparak İlk bir çeyreği mütevazin g~ş,r 
hasım kalesine sokuldular ve BllA.l ikinci kısmın, ikinci on beş dnk\ ,J' 
kalecinin bloke edemediği topu ts- gene 1stnnbulsporun hfık!mlyet ıııl' 
tanbulspor kalesine göndererek klU tında cereyan etmeğe •e iki tfl r (f 

bünün ilk sayısını kaydetti. Bu gol oyuncuları da sert •e favUllil bl 
Beykozluların açılmalarına vesile yun oynamağa başladılar. •-' 
oldu. Oyun bundan sonra karşılıklı 30 uncu dakikalarda Be~·Jc0ı-' 
hücumlarla fakat gene lstanbulspo- ortadan yaptığı bir hücumda nıer 
run hafif bir üstUnlUğü ile geçti. muhacim Şehap Jki lstanbuJspor ;.! 

Sarı siyah hücum hattında sağ a- dnfiini atlattıktan sonra sıkı bif ot' 
çığın tam manasile berbat bir oyun le ikinci golü de attı. Bundan ~~ııs' 
oynaması hakim oynayan takımları- ki dakikalar neticesiz bir dld Uf' 
nın mağlup vaziyetten kurtulamama ile geçti ve hakemin düdüğü r'PtJ',# 
sına sebep olmakta idi. bakanın sonunu ilAn ettiği ı• o' 

ğını kaptı. Ş!mdi Hindli altta Mülayim 1 -
iistte gilreşiyorlar. 1 

Bu kısmın sonlarına doğru lstan- fstanbulspor hAkim oynadığı 
bulsporun göze çarpan oyuncuların- mac:tan 2-0 mağlup çıktı. gl 
dan Fahri de Beykozlu Mehmet le Galip takımda: Safa, Babadır• ır 

Dün'Tı."ii. 'l'Y'.açlarm ma!Jlı'ib takımlarmdan /stanvulspor 
Miil~yim Hindlinin ayağını bükmeye .. 

çalıprken Fazzal yerde sürünerek min 

çarpışnrnk sakatlandı ve sahadan 
1 

dettln, Şehap ve Turhan. Mıığltl~ ~ 
çıktı. ı kımda da: Semih, Hasan. F:ıbT 

On kişi kalan 1stanbu1spor takı- bilhassa Hayri çok iyi idiler. 



-- - --- - - - ~- -

e3eşft ktaŞmafıa{tj'lJiari'GŞÜresa3ç,:a "d 
Galatasarayla Fenerbahçe rakiplerine ~~~~~~~~~~~~ 

sekizer ·gol attllar 
~11Beykoz ıstanbul sporu, Vefa da Eyübü kazandı 

hJııı ~ıy 1ladnıda ikinci ve &1lnün en mtl- tehlikeye cUşUyordu. Aıtmcı dakikada Rebi! 1 tehlikeli lkl hUcum yaptı. Cihat bunları blrl. 
~~ t.lt Betlktaı - Güneı karwıtqmuı 1- Bc~lktD.§ mUdafi'erlnl birer birer atlatarak birinden gUzel harekeUerle bertaraf elti ve 
;"l't.,· : tam vakUnde ...ııaya geldiler. Murada mUhim 

0

bir fırsat hazırladı. Hakem alkışlandı. Otuzuncu dakikadan sonra oyu. 
tı'ıı, Bwe el:unet Ali - HUmU, Hrtato - yanlı§ bir kararla cnnbazı oraayd sayarak nun ıUratl bir hayli azaldı. Artık top eıklıı1 
~r, 'ler-e nd, Rlfat - Hayati, Hakkı, Mu- bu hUcumu kesti. gibi ailratıl gidip gelmiyor, hücumlar biraz 
'~ Etrer, teklinde Rıdvan ve Fa. Sekizinci dakikada Eeşll<taşlı Şeref Ha. evvelki seyynl.iyette olamıyordu. 

Cllııet m: yatinln pıı.sından lstl.:nde ederek şiddetll bir Otuz bcglncı dakikada tekrar aUratlenen 
~. 't.;: Cihat - Faruk, Reıat - DA- ştitıe nıilı!avatı boıaral< takımını galip vatı. Beşiktaş oyuncuları bir iki hUcum yaptıktan 
~ Ôıııer Ulu! - Sallhaddln, Murat, Can yete ~eçlrdl. Tara!tarlnrının coşlmn alkışları sonra tekrar GUneşln hUeumlarına karşı 

11Ueunı' Rebi! - tertibinde bulunuyor. ile ka"Bılanıın bu sayıdan aonrn bUsbUtun durmak vaziyetine geçti. Gol atmaktan ziya. 
llııt ~ 11 Yapan Bcşlktaıtıtar GUneı kale- açılan Şeref yalnız başına GUııcş mUdafaa. de mlldafaaya ehemmiyet veriyorlar. 'bu ~Ulndfter. Cihadın uzun bir vuruşlle smı kanııtmyor çok tehlikeli hllcum:ar ya_ Kırkıncı dakikada bUtUn gayreUne rağmen 
~J~y, k cuına geçen Güneılller dör<lüncU pıyerdu. Beşiktaş mUdafaaaı bir köte vuruşuna ııebe-
~ltı-. adar Betikta~ yarım aab&aınd! Kale ağzında çok enerjik çalı~an siyah be.. blyct verdiler fakat GüneşllJer bundan da Is 

yazlılıır on !kine; dakikada bUyUk bir azim- tı!ade edemiyorlar. 

~ 
1 

Gllneş·n golü 
bı, tıra:tt!:klkada da Reblinin hazırladığı 
l!ııı ~ Sallhaddlnln ayagile ilk golle
&ıı "'- dılar. 

la,. ~kle:ıını 
lte11c11ı Yen golden sonra Be§lktqlı-

'e~lııııct ertnı toparlamağa ba3ladtlaraa da 
1tt ttçın tlllklkada Şeref Fanığ'un Is 
~ lllrJt.eaı ÜZer!ne ayağına hiç beklemediği 
ır..t hed relen topu kaç1rarak mühim bir 

'fe top da= ettı. Oyun ıUrattl ve ııkı geçiyor 
r'"ııe tabı Ziyade GUneılilerfn te\•k ve lda. 
0ıı lltın OlUYordu. 

~Cı \'e t Ci dakikada Efret yerinde bir pu 
"<tl'ftıde 0~ çok gllzel kullanarak on ıeklzln 
~'"dl rnboo pu bekllyen Muzaffere 
ır..tı ~k l!efikt8.§m merkez muhacim! bu 

a Ceı;erek kaçırdı. On beflnci da. 
• IO ~ nra Bctiktqlılar enerjilerini art-
~. tlk 0 YUnu CUneı nıaıf ı&hasına. geçirdi' ıı: GUneş takımı hiç bir zaman hu
' lrntyeunı kabul etmiyor. Ra.kJp 
~~ ~ın en kUçük bir ha.taamdan azamı 
ltııııııct Ufa.de. edecek tarzda oynuyordu. 

lııt1c Uı dakikada Bqlktat ikinci golU ye. 
\l\t1 kere idi. ÖnU boş kaleye kotan Rebll 
b:ı ırıuhtYarak Y•re yuvarlandı ve baylece 
tl\i ~1 ın tehlike 1&vu§turutdu. 
~ ~ ~~~ld\tadaa sonra. ..S.iısta. o.vua-

' ·erile ~Unakap etme,&e ba§la• 
l:eıı btr dan CUneıin hUcumıan tekrar tehli-
J~ dak~ekn aldı. Buna rağmen yirmi be. 
"ıı"ııtıı kada Hakkının çok netı.s bir kafa 
~ı 'lt~Uneş kaleBinl tehdit etti. Yirmi al
,.~ lUakada Be,,iktll§ kaleat bir korner teh 

~~lla.r b tb. Bir dakika sonra da. ılyahbe
lr k "" ta O§e \'\U'UfU kazandzla.r. Haya.. 't nı!:t iyi bir DCkilde ortaladığı tQpu 

fle areue kurtardı. 

Otıııtiktaşın beraberlik go 'ü 
~ ıı:, blrfncı dakikada Be§lkt.aJ takımı 801 
~dı l'e! ''&aıtaıııe hUcum yaptı ve topu 
~ • ı.t ... ~ .. . 
~ tf bUtu ........ er kata ile Şerefe na.kJettl. 
lı-~ıı. n kuvveUle yüklendi takat top 

tı "'Çarp ~ btr- OUl arak tekrar ayafma geldi. 1kin-
~11tıı t~ Sağ alt köşeden aflara girdi. Bu 

lttı Ola 1 bir beraberllk golUydü ve pek 
Otıı.. Pak çok alklflandı. 

~>ltıı ~ldtncı dakikada Sallhaddlnln aya. 
ııı~klr 0 k hızı alan top Bqlktaı kalesi. 

it ~e,ııc erını Yalıyarak avuta kaçtı. 
~~"''~~ llOldan çok khllkell fclyor. Şeref
~ftf •y gerfden yardrmlarlle l;>i beslenen 
~ ~... ~ına gelen topları çok he11aplı kul
t...~~deı, 

1 
'Unun aon daklkalan mUthlf bir 

• ~ltet le geçiyor. Hakemin yumupk 
'~it etın 'ett cstndcn cesaret alan oyuncular 
~ ~lt,e 0 Ynuyorlar. Ve bu sert oynıyanla. 
r:ııı. ol~•lni •lyah beyazlılar le§kil edlyor
;tı1t •• _, ncıan ziyade zt>rtllğe itina eden 
eM ....,, llar d 

l'ıı_ "ile., crhal UstUnlQğü rakiplerine 
..., • Ve h lldt attaym GUne§tn hUcumları a. 

il nı~:ıyet buldu. 

1\ı~~ it eşık taşın ikinci golü 
ta~':• bir BeJlktaş hUcumlle baflandı. 

:ı>ıı1ı~ a tam m:ınaslle hırçın \'C çok aerl 
rı~· Top kateden kaleye müaavi fası- l 

ip geliyor. lkl kale ayni derecede 

ıe GUne, kalesine dayandılar. üıtUste kor. Şahane bir gol 
ner tehlikeleri geçiren GUneılller Cihadın mu Kırk UçUncU dakikada Beşiktaş muavin 
vat!aklyetıl mUdataalarl'e gol yemekten kur hattından c;eklle,ıı favlll cezaslle kendisine 
tutuyorlardı. gelen topu Hakkı kafa ile Eırete naklettl. 

On beıincl dakikadan ıonra GUne§ takımı Yıldırım silratlle koıan Eıref bomba gibi bir 
hesaptı paalarla ciddi tehlikeler yaratmağa vole 1nue topu UçüncU defa GUneı ağlarına 
bqladı. Siyah beyaz mUdataa topu bir tUrlU taktı. ve takımının gaU'btyetınl blr galibiyet 
kurtaramıy~r. HUımU ve Feyzi oyunu açmak kadar gUzel bir golle garantiye bağladı. 
için çok uğrll§ıyorlar fakat Güneş takımı Bu aayıdan ıonra oyun iki dakika daha 
hasmın ıert oyununa candan bir enerji 1le netice değişmeden devam etti. ve böyle 1-S 
muka~le ettiğinden oyun çok zevkli ve he. Beşlkta§ID galebcslle nihayet buldu. 
yecanlı geçiyordu. Siyah beyazlılar galebeyt hak eder bir oyun 

Yirminci dakikada ofsayd vaziyetinde to- oynadılar. Ve maçtan cvelki yazımda ııaret 
pu a•an Rebll Beşiktaş kalesine attı fakat etUgim enerjileri ne galip geldiler. 
hakem geç olmaama rağmen hücumu dur- tçlerlado şeref ile Eşref bllhaua çok gtı_ 
durdu. Bu tehlikeden kurtulan Siyah beyaz zel oynadılar. Hakkı lUzumundan fazla sert-
mUdafauı Güneşin amanaız hUcumlartıe be~ ti. 

dakika bunaldı. Ve nihayet Hakkının çok u- GUneeıııerc gelince: B8§ta Cihat olmak u. 
zun bir vuru~le oyun biraz açıldı ve Beşiktaş zere Rıza ve R~at çok c;:alıttılar diğerleri 
mUdafUerl biraz ferahladılar. vasat idi. Hakem bazı ıert h:ırekeUere göz 

Bu mUddet zarfında Beşlkt&§ takımı c;:ok yummasına rağmen iyi idi. 

Fenerbahçe 8 -
TopkapıO 

Kadıköy ataCimda ilk maç Topkapı ne Fe- kapandıktan sonra takımlar ikinci parUye 
nerbahçe arasında cereyan etti. Saat 13,10 J hazırlanmak üzere istirahate çekildiler. 
d~ iki takım sahaya çıktılar. Fenerbahçe: ikinci devre 
:-:ecdet - Lebip, Sedat - Reıat, BWent, 
Esat - Orhrın, Fikret, Şaban, Naci, Niyazi ı F.:ncrbahçe kadrosunda IÖ)'le bir detlflk-
§ekllndeydl. ilk yaparak oyuna bqladı. Eaat orta haf, 
Topkapı lac: Geçen haftaki kadroalle oy. Şab!lll sağ hat, Bülent aantrför, Naci sat L 

nuyordu. çığa, Niyazi •ağ iÇ- llk anlarda Fenerliler 

llk anlarda hücuma geçen FenerUlcr dcir- bcrr.ıutat Topkapı kalesine yUklendller. San-
dUneU dakikada Fikret vasıtasllo bir şilt ki oyuncular da alayın tarkma varml§lar .• 
çektiler. Direğin yanından geçen bu şUtU ha Dara asabt, daha ciddi oynuyoruz demek Is-
kem gol aaydı, 9 uncu dakikada Niyazi Fe- ter gibl bir halleri var .. 
nerln ikinci, biraz sonra UçUncU gollerini D5rdUncU dakikada Fenerli Naci direkten 
yaptı. geri dönen topu dlre#e çarptırarak 4 UncQ 

üç gol yemC'slne rağmen gittikçe açılan defi\ Topkapı kalesine soktu. Bu aayıdan aon 
Topkapı takımı Fener kalesine tehlikeli ra Topkapılılar dUzgUn oynamaıa başladılar. 
hUcumlar yapıyor, Fenerbahçc oyuna hAklm Derin paalar alan aa# açıkları ııerl inişler 
olduğundan sarı llclverUller de bir lAkaydl yaptı. Fakat ortadaki arkadaşları Fener mQ 
var. Hucum hattında Niyazi çok ciddi çaıııı datllerlnln çok fen!- oynamaıarına. rağmen 

k ta 
gol yapmıyorlar. 

yor. Fa at or muhaclmler gol yapamıyor-
lar. Notkcstz olmaama ratmen gayreuı oyu-

Pek aeyrek hUcumtar yapan Topkapı mu- nu Fenerbahçe mUdafaaamı adamakıllı hır 
hacimlerini Fener mUda!aaaı durdurmakta patamağa bqlııdı. Merkez muhacim SaJAhad 
mUşkWAt !;ekiyor fakat Sedat iaabetalz mU. din uzaktan §Ut çekmek hatasına düımemı, 
dahalelerle rakip oyuncuları daha mUsalt va. olsa belki Topkapı da gol kazanacak? 
zlyeUere sokuyordu. Yirınl ikinci dakikada Fenerden en güzel 

Otuzuncu dakikadan sonra Fener muha- oynıyan Niyazi Topkapı kalealne lahat bir 
clmleri Topkapı kaıeaı önUnde gol kaçırma hücum yaptı. Ken~nl yere Y1l\rar1adı1ar. 
yanşına girdiler. Topkapı müdafileri Fenerli Penaltı ce.za.smr Naci gole çe'Vtrdi. 
muhaclmlere fırsatlar veriyorlar Fenerli &- Bunu yirmi dokuzUDCU dakika.da Topkapr 
kıncılar da bUyUk bir hllanü niyet göstere- aağ muavininden bulunmaz bir paa alan Nf~ 
rek müdafilerin paslarım gene onlara iade yazlnln Uç metreden yaptıll altıncı eayı ta. 
ediyorlardı. Pek eğlenceli sahneler yaratan kip ettJ. 
iki takım oyuncutarmm bu IUUrauz mUcade- 27 fnct dakikad& Fikret Topkapı kaleatne 
lesine seyircilerin alaylı aadaları da refakat bir tüt çekU. xa_.ye dofnı giden tule dotru 
ettlttnd~n ortada cidden görÜlccek btr man- kaleci uzandı. Fakat top burnuna Ç&rp&rak 
zara haaıl olmaktaydı. ağlara takıldı. 
Kırkbqlncl dakikaya kadar böylece hay 

huy içinde devam eden bu eflencell fasıl 
Fenerin yedinci golünden aonra Topkapı 

lr Sallhaddln gQnUn en g11zel §iltnntı Fener 
kalesine aalladr. Fakat tx'P kaleyi 'bıulmach. 

l~'lndan vaziyet delt§l!ledf· Kırk betlııcı da. 
ldkada Billend güzel bir kala VU"1ffle ıtekl. 
zlncl sayıyı yaptı. Ve maç böylece 8-0 Fe. 
nerbahçenln galebeaile nihayet buldu. 

Topkapı takımı çok çal11tı. Fakat oyuncu 
tar umumiyet itibarile muvaftaklyetalz idiler. 
Fenerlilere gelince içlerinde Niyazi, biraz 
Fikret, yanda oynadığ'I zaman da Eıat göze 
çarptılar. 

Hakem fstanbulapor tutbolcutarmdan Sa. 
minin bazı kararlarmda isabet yoktu. Fener 
bahçe sayı adedini arttırdığı için işi çok k~
laylaştı. 

O. Kavrak 

... !i1JFJl)ı~/in Cüuid tartıf ından kcsilcıı bir akım 

DUnk"il maçta Giüıcşin 11cgane golü böyle olmu~tıı 

lzmirde lik maçl8rı 
Cçok Demirspc r a 

on iki gol attı 
Doğan spor Alsancağa yenildi 

İzmir, 14 (A.A.) - Lik maçlarına 

bugün başlandı. Birinci maç öğleden 
evvel Üçok - Demirspor takımları a
rasında yapıldı. Du maçta takımlar ara
sındaki kuvvet farkı kendini hissettir
miş ve Uçok birinci devrede beş ve ikin 
ci devrede de yedi sayı yaparak maçı 

12-0 k*nmıştır. 

Kaybolan dosya yDzllnden 
ikinci kümeye indirilen 

Anadolu klübü 
Llk maçlarına 

iştirak etmlyece k·<4 
1stanbulun 30 senelik spor klübü 

Anadolu, heyeti uınumiyesi dün sa
bah Doğancılar Halk partisi salonun
da bir kongre yapmışlardır. 

Parti reisi Şef iğin başkanlığında 
yapılan bu toplantıda ilk söz alan 
klüp ikinci reisi Vahdet, klüp hak
kında verilen haksız mağlübiyet ka
rariyle ikinci kümeye indirilmesi ve 
İstanbul mıntakasmca verilen bu ma-

sa başı mağlubiyetine itiraz ve bunu 
umumi merkeze kabul ettirip 
eski yenilme neticesini değiştirrnele -
rine rağmen bu itiraz dosyalarının 
birden ortadan kalkmış olması, bir 
daha bulunmaması yüzünden bo
zulmuş olan karar İstanbul mmtakası-

na böyle bildirilıı\iş olduğunu ve ne
ticede Anadolu klübünün ikinci kürr.c
de bırakıldığını tafsilatiyle anlatmış 
ve bu görülmemiş hakmzlıklar ve C!os 
yanın kaybı gibi §anssızlıklar karşı -
Sinda, klübün ne yapması lazırngeldi -
ğini bütün azaya sormu.~tur. 

Çok kalabalık olan kongrede ikinci 
reisin bu suali uzun münakaşalara 
yol açmış, futbol kaptanı Salih, umu

mi kaptan Abdülkadir, azadan Reşad, 
Kamil, İbrahim ve avukat klmi uğ-
ranılan haksızlık için heyecanlı sözler 
söylemişler ve kongrenin kat'i karar-

Bundan sonra Alsancak - Doğan • 
spor tak·.mlar karşılaştılar, zayıf bir 
kadro ite oynayan Doğ'anspor birinci 
devrede Alsancağın hücumlanna bir 
müddet karşı durabilmişse de dört go
liin girmesine mani olamamıştır. O. 
yun 5 - 1 Alsancağın galibiyetile bit • 
miştir. 1 

Günün son maçı Ateş - Yamanlar 
spor arasında c~reyan etti. İki genç ve 
müsavi kuvvette olan bu takımların ma· 
çı zıaman zaman çok seri ve heyecanlı 
olmuştur. İlk ~evre. sıfır sıfıı bitmiştir. 

ikinci devre gör~k--,,ynama~ ba§la. 
yan Ateş oyuncuları bir penahı k~ır· 
malarına rağmen biriliri ark'asma üç gol 
atmışlardır .. 

Bu arada bir oyuncusu sakatlanan 
Yamanlar on kişi kalmasına rağmen bir 
gol atmağa muvaffak olmuştur. Oyun 
sonlarına doğru Yamanlar takımmrn a
çık bir oyun oynamasınl:tan istifade e. 
d~n Ateş iki sayı daha kaydederek maçı 
bıre ka~ı beş sayı He kazanmıştır. 

lar vermesinde ısrar etmişlerdir. 
Beş saat süren toplantı sonunda 

şunlara karar verilmiştir: 
1 - Anadolu klübü aleyhinde halC

sız olarak verilen federasyon kararı 
kabul edilmiyccek ve ikinci küme 
maçlarına iştirak edilmiyecektir. 

2 - Bu haksızlığı meydana çıkar
mak için beş kişilik bir heyet kongre 
tarafından intihap edilmiştir . 

Klüp reisi Kamil, ikinci reis Vah
det, avukat karni, muallim Reşad ve 
eczacı Cel5.1 Ergundan te.~ckkül eden 
bu heyetin. haksızlığı meydana çıkar
mak. bu kararı bozmak için en yüksek 
makamlara kadar müracaatine, her 
türlii teşebbilsler yapmalarına ve va
ziyet meydana çıkanlmcaya kadar 
mücadele etmelerine ittifakla karar 
\'Crilm iştir. 
Ayrılan komite derhal işe başlamış

tır. Alacağı netice yine umumi bir 
toplantıda arkada5lara bildirilecektiı. 
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Altın Tolgalı 

SARIŞIN 
.............................. 
CASUS 

Hatıralarım anlatan: Mart Rişar 
Fransamn en meşhur kadın casusu 

-4-
Çıkan kısımlann hülasası: 

1914 senesi kanunuevvel ayının 
bir akşamı, Mart Rişar, mezunen 
Parise gelen ağabeysi jan ve meş

hur tayyareci Roland Garrosla be
raber yemek yiyor: Pervane arasın
dan mitralyöz ate~i. 

Kısa bir müddet sonra, Mart, 
tehlikeli bir surette yaralanan ağa
beysinin yanına, şimal vilayetle

rinden birine gidiyor Orada, madam 
Jeneviyev adında bir hasta bakıcı 
ve kızı Lüai ile tanışıyor. Onların 
evinde kalıyor. 

Ertesi gün hastahaneye geldiği 
bir sırada, Jeneviyevin, ]anın başı 

ucunda durduğunu ve hastalığının 
ağırlığına rağmen onu konuşturmak 
istediğini görerek bağırıyor: " Ma
dam! Görmüyor musunuz? Ölüyor! 
ondan n: istiyorsunuz? " 

• • • 
Süratle döndü ve bana öfkeli bir 

nazarla baktı. Fakat bh· an isinde göz 
leri tatlı bir hal aldı Müşfik bir jestle el 
terimi tuttu ve: 

- Endişe etmeyin, yavrum. dedi. 
1lğabeyiniz, bu sabah, bir arkadaşına, 

caliba makiniste bir mektup gönderme 
mi söylemi~ti. Ben de ondan adres so

ruyordum .. 
Yatağın yanına diz çökmek istedim, 

fakat, Jenevyev beni, baş hem~irenin o

Cksma sürükledi 

- Beni burada bekleyin 1 dedi. Bu 
mektubu derhal götürmeniz elzemdir. 

- Nereye'? 

- Dünketk~eı 
Camları kıtbaçlıyan yağmuru ve a

laçları büken rüzgarı görünce: 

- Bu seyahati yapmanın, faydasız 
olduğunu zannediyorum, dedim. Bu fe
na havada tayyareler, şüphesiz faaliyet
te bultınamıyacak, ve ağabeyimin yaralı 
olduğun·u bilen bazı arkadaşları muhak
kak ki bura~ gelt•!eklerdir. 

Sabırsız bir hareketle sözümü kese
'l'ek şu cevabı verdi: 

- Ağabeyinizin sizden rica ettiği 

bu işi yapmak vazifenizdir. 
Bu sözler üzerine uzaklaştı ve biraz 

tı0nra, .elinde bir mektupla geriye dön
~ü'. 

Zarfa baktım. Üzerinde Janın arka
Ciaılarmdan veya tanıdığımız bir tayya 
recinin i&mini göreceğimi zannediyor
tium. Halbuki sade•,;e: Lui adını ve 
I>ilnkcrk civanndaki bir otelin adresini 
okudum. 

İstasyona geldiğim zaman, orada 
Lüıiyi buldum. Beni görünce hayret et 
ti ve nereye gitdiğimi sordu. Ona seya
hatimin sebebini söyledim: 

- Bakayım §U mektuba! 
DedL ~dresi okur okumaz ilave et

th 
- LlU, onu tanıyorum. Ağabeyni

sfn maldniıtldir. Verin mektubu ona gö 
tıOreyim 

Mektubu ooa verdim ve nezaketin
C!en dolayı te§ekkür ettim. 

Hastahaneye döndüğüm zaman Je
niyev hAI~ salonda idi. 

l3eni görUnce hayretler içinde kal
&: 

- Ne .oldu? Mektubu götürmediniz 
ıni1 .. 

Ona kız:r.m gösterd!ği nezaketten 
bahsettim. 

· Garros'ı 
anıyor musunuz? 

Gözleri müthi~ bit hiddetle parladı. 
- Ve siz de ona mektubu verdiniz , 

ôyle mi? 
Diye bağırdı. 
-- Evet bunda hiç bir fenalık gör

medim ... 
Öfkesinden titriyordu. Birdenbire 

rtık kendisini tutamiyacağını anlıyarak 
bir tek kelime söylemeden uzaklaştı. 

Nihayet akşam olduğu için Zuid-

bta ,ittim. 

Uzaktan Jeneviyevip bana doğru 

geldiğini gördüm. 
Büyük bir tatlıfık v- bir nevi mah-

çubiyetle: 
- Ani hiddetimden dolayı bana da

rılmayın, dedi, .durmadan çalışmak si
nirlerimi bzuyor. Sonra, L:isinin Dün
kerke yalnız gitmesi düşüı:•.;esi beni en 
dişeye düşürüyor. Onunla beraber git· 
menizi tercih ederdim! 

Çehresinde. hiddetten eser yok-
tu. 

- Tayyarecilere karşı büyük bir 
hayranlık duyarım, di/ e devam etti, on 
larm kahramG.nlıklan aaye~inde, harp, 
pek yak:nda ritecekt: ·. Dostunuz Gar
rosun miikemmel bir ihtiraı ikmal etmek 
izere bulun.duğu söyleniyor: Pervane 
arasından mitralyöz atışı .. Eğer bunda 
muvaffak olursa. harp uzun sürmiye
cektir.Garrosu hakika.e~ tanır mısınız? 

- Biz tay;>•areciler biribirimizi ga
yet tabii olarak tanırız! .. 

Benim de tayyareci olduğumu öğre 
runce, öyle sevindi ki! ... 

Bilmem ~ niçin onun bu sevi!'1.;i kar 
ştsında, ben garip bir endişe ı ~ duydum. 

Bir Kanunusani sabahında. 
Bunu takip eden günlerde ağabeyi

min sıhhatı büsbütün fenala§tı. Onun 
hakkında duyduğum endişe. aklım~an, 

diğer bütün meşguliyetleri bertaraf et
ti. Jeneviyev onu o kadar büyük bir 
şefkatle tedavi ediyordu ki, ondan ~üp 
helendiğim için adeta kendi kendimden 
utanıyordum. 

Ne. yaıı ki, onun bUtün ihtimam
ı n faydasız kaldı. 

Jan, bir ak am, Jcneviyevin 
mt israrf karşısında nakledilmi' 
ğu küçük odada söndü. 

1stırabım. tahammül edilmez müt
hiş bir hal aldı. Ben sa.dece sevgili bir 
kardeşi değil, fakat çoculuk arkada~ımı 
ve tayyarecilik muallimimi kaybedi
yordum. 

Jeneviyevin sadakat ve şefkati cid 
den emsalsiz.di. Berra& bir kanunusani 
sabahında, ağabeyimin cenazesini Zui
kut mezarlığına götürdüğümüz zaman, 
koluma girdi. Bunu ta-kip eden günler 
de beni teselli ve tedavi eden yine o ol 
du. 

Nihayet bir akşam, kendimi biraz 
daha iyi hissettiğim için. ona, Parise 
dönmek niyetnde olduğumu söyledim. 

Şefkat dolu br nazarla yüzüme ba-
karak sordu: 

- Niçin gitmek istiyorsunuz? 
- Fakat buradr. kalamam ki"! 
- Paristc ne yapacaksınız? Koca-

nız cephededir. Çocueunuz yok .. Yapa 
yalnız kalacc:k, üzüleceksiniz. 

- Fakat hurada ne yapabilirim? 
- Faydalı olabifasiniz ! Size zaten 

söylemiştim, biz kadınların bu faciada 
oyniyacak bir rolümüz var. 

Bana o ka~ar müeGsir şeyler söyledi 
ve bana vazifemi öyle aşikar bir şekil
de gösterdi ki, kabul ctt!m. 

Fakat Lüsi: 
- Bu bir çılgınlıktır. Pek ala bili

yorsunuz ki, Mart burada kalamaz 1 
Diye bağırdı. Annesi de sert bir ta-

vurla sordu: 
- Niçin kalamaz? 
- Fakat o hasta bakıcı değil ki, 
- Hasta bakıcı yardımcısı olur. 
Lüsi daha çrlğın bir hiddetle bağır 

dı: 

- Hayır! Hayır 1 Zaten beni de ... 
Fakat, annesi, tehdidkar bir tavur 

la onun kar~ısma C:ikildi: 
- Susa.ı.:akmısm abdal kız 1 

· Lüsi hıçkırarak odasısa gitti. 
Jeneviyev hep ayni §cfkatle bana: 
- Kızımın bu garip hallerine aldrr

mayın I 
Dedi. 

Ertesi gün Jenevyev oturduğu evin o 
dalarısdan birinin askeri makamlar ta 
rafından İ§gal edildiğini, beni çok iyi 
kalbli bir ailenin evine götüreceğini ve 
bu ailenin yanlarında oturmaklı~ım-

tÇERIDEı 1 
• Kurtuluş - Beyazıt, Beyazıt - Maçka 

arumda yapılan otobüs aeferlertiıden .onra 
Tramvay airkeUnln varidatı günde 800 Ura 
ualmt§lır. 

• Belediye, Haydarpqa geçit yerinde ya. 
pılacak köprUnUn kendi yardnnı istenmeden 
ln§aamı Nafia vkAletınin temin etmesini rica 
etmi§tlr. 

• Et fiyaUa.rmı ucuzlatmak için belediye 
yeni bir mczba.ha tarifesi hazırlıyacaktır. ı 

• Haliç vapurları bugünden ltlbaren yeni 
tarife üzerinden l§lemeğe başlaml§tır. Tarife 
de sabah ve akşam aeferleri ınklqtırılmı§, 
!abr1ka lşçilerlle talebelerin istekleri tatmin 
edilrnlşUr. 

• TUrk - İtalyan ticaret anl&§mıı.sındald 
kontenjan tevziatı kaldınlacaktır. 

• Cumarte.ııl ak§amları ÜskUdardan Be
§lkt.qa 23,15 de, Kabatqtan üsküdara 23,40 
da mevcut tarifeye llAve olarak birer araba 
vapuru kalkacaktır. 

• 111 yerlerinin hazırlamakta oldukları da
hlll talimatname mUddetl bu akşam bite
cektir. Şlmdiye kadar taılmatnamelerlnl ver 
miyenler çoktur. Bu ak§ama kadar yetlştir
mlyenler hakkmda kanun! taldbtı.t yapıla

caktır. 

• üniversitede kız talebenin askerlik dera 
!erine bugtın baflanmıştır. 

• Bu yıl şeker bayramı cumartulye tesa. 
dUt etmektedir. 

• Yirmi dört saat içinde, Beyoğlu belediye 
mıntakasındakl turunlardan 72 bozuk ekmek 
mUııadere edilmiştir. Tramvaydan atlayan 
beş kişi de ceza görmU§lerdlr. 

• nk okullarda uçak derslerine ehemmiyet 
verııccek, bu dersler çocultlara seviyelerine 
uygun bir şekilde anlatılacaktır. Derııler için 
bir de okuma kitabı hazırlanacaktır. 

• Raradenlzdeki :fırtına bUtUn ıılddetlle 

devam etmektedir. Birçok vapurlar ıınıanla
ra iltica etml11Ur. 

• TUrldye kız ve erkek sanat oku1lan me
zunları cemiyeti, dUn 1lk kongresini akdet. 
mi Ur. 

• Hariçten Türkoflse müracaatlar yapıl 

mı;ı, hububat, paçavra, çam kerestesi, canlı 
av hayvanlıırı lste11Jil.fgtlr. 

• ÜııkUdarın imar pllını hazırlanırken, 

Kartal içln de bir plAn bazırlana~aktır. 

PIAnı mUtehasss Proııt h:ızırhyacaktır. 
• Ankaradan dönen liman i&ıletme mUdU 

rU Raufl llman yeni 1 !etme tqkIIAtmm 
proje! rllo kadro ve b ~çleıı a~kmda 
lktiaat veklUetlnin taııVibtrli almııtır. İn§& 
ata yakında ba§lanacaktır. 

• BI!§ idam mahlu1munun duvarı delmek 
suretle Gaziantep hapishanesinden kaçtığı 

haber verilmektedir. 
OIŞARIDA: 

• Fransız meclisi Suriye ltlll!ının tudikl 
nl birkaç ay için tehir et.ınl§tlr. 

• Suriyede ıon .ııeylApta 2000 ev yıkII 
mı§tır. :Maddi zarar iki milyon Osmanlı al 
tınıdır. 

• (Sara 1) Yahudi mektep gemisi dün Se 
llniğe gelml§lir. Gemide aıtmı;ı Yahudi de 
nlz zabiti vardır. 

• Yunnnlstanın yüksele nakert §ı'.lrası crkA. 
nı harbiye reisi general Papagosun riyasetin 
de toplanınıııtrr. Toplantı birkaç s1ln sUrecek 
ur. 

• İsviçre Cumhurrclsl, federal mecllsla la 
viçrenln koınUnlat alcyhtnn pakta 16tlrak 
etmesi lınkAnlannı araıtırdığı hakkındaki 
ıaylalnn katiyetıe tel<7Jp etml~tir. 

• Macar nazırı Nickl ile İtalyan senatörü 
Glannlnin reisllklerindekl İtalyan - Macar 
komisyonu :ınesatsinl b!Urm!ş ve bir tcaret 
muahedesi imza, birkaç da tediye anlaşması 
parafe cdl!rn!ıtır. 

dan büyük bir zevk duyacaklarını söy
ledi. 

Metruk bir köy 
oteli 

' Gece, soğuk ve yağmurlu bir hava-
da yola çıktık. Önümüzde, top gürlü
yıor ve obüslerin ıslıkları havayı yır
tıyordu. 

Üç çeyrek 'saat sonra nihayet bir 
köyün ilk evlerine gelJik. 

Jenevyev: 1 

- Adenkerk köyü 1 dedi. 
Pancurları kapalı küçük bir otelin 

önünde durdu kapıyı yavaşça liç defa 
vurdu. 

Bir hayli müddet sonra, beyaz tak 
ke giymiş, ihtiyar bir kadın kapıyı aç
tı ve ıevinçli bir tavurla: 

- A .. Siz misiniz madam Jenevyev 
dedi. Kaç zamandır sizi göremiyoruz? 

- Jizet teyze size bir arkadaşımı 
takdim edeyim 1 

Kalaylı bir tezgah ve etrafında san 
dalyalar bulunan masalarla döşeli, ge
niş, alçak, isli ve pis bir odaya girdik. 
Sönmek üzcre bulunan bir ateşin önUn 
de ihtiyar bir adam oturuyordu. 

Jenevyev, onu bana takdim ederek: 
- İşte ]ilsen baba .. İyi bir ihtiyar! 

dedi. 
(Devamı var) 

15 1K1NC1TEŞR1N :-~ 

Profesör Pikar 

Şimdi de denizlerin 
dibini fethedecek . 

Cesur Ailm hfç kimsenin yapamadığı bir tefebb&l' 
glrı,ıyor : e 
Denaznın 4 ro>.nuı metre <dleırnınan~ı111 

nınecelk 
Profesör Pikar cidl:ien garip bir fen 

adamıdır. Balonla 30 bi1t metre yük • 
sekliğe çıktığı kafi değilmiş gibi şimdi
de denizlerin dibine. hem de hiç kimse
nin inmeğe muvaffak olamadığı derin -
tiklere inmeğe karar vermiş .. 

(illiai:i) a ve Büyük isl:endere ah hi
kayelere göre, denizlerin dibine inmek 
insanların ötcdenberi düşündükleri, ta
hayyül ettikleri bir şeydir. Anl:ışılan 

bu hülya da hakikat olacak ve pek ya~ 
kın bir gelecekte, havalara çıkıldığı gi
bi denizlerin dibine de kolayca inilebi
lecek. 

Denizlerin en derin yeri (Tonga) ve 
(Mariannes) adalan civarındadır. 

Profesör, ilk tecrübelerini Atlantik 
denizinde yapmayı ve 3-4 bin metreye 
kadar inmeği düşünüyor. 

Denizaltı gemileri tehlikesizce 80 
metre kadar dalabilirler. Bunlar 12 0-

150 metreye kadar inebilirlerse de bu 
tehlikelii:lir. Dalgıçlar 180 metreye ka. 
dar inerler. Amerikalı (Beebe ), çelik 
birküre ile 900 metre inmeğe muvaf -
fak olmuştur. Amerikalı dalgıcın küresi 
telle bağlı idi. 

Profesör Pikar, buna benzer çelik bir 
küre ile fakat serbestçe dalmak fikrin
dedir. Yani, istediği zaman dibe kadar 
inecek, ve gene istediği zaman yukarı. 
ya çıkacak, yuvarlak denizaltı gemisi 
gibi bir §ey ... 

Bunu bir fantazi sanmayınız. Zira, 
bu hususta fikirleri ıorulan bir çok 
meşhur :dalgıçlar: '.Bu gayri )cabil bir 
şey değildir .. ., cevabını vermişlerdir. 

Fakat birdenbire hayale kapılmıya -

Köylerde 
yeni katipler 
Ceyhan köylerinde 

tatbik edilen 
usuller değiştirildi 
Ceyhan, (Hususi) - Köy kanunu. 

nun tatbikına başlandığı 9::34 senesin. 
denbcri her dört beş köye bir köy ka. 
tibi tayin edilmL5ti. Bunların vazifele. 
ri mıntakalarında bulunan köylere ay. 
da en aşağı üç defa uğrıyarak köye a.. 
it işleri görm kti. 

l3ozuk olan bu teşkilatın ıslahına lü. 
zum hasıl olmu~ ve hepsinin vazife. 
sine nihayet verilmiştir. Şimdi müsa. 
bakayla yeniden köy katibi alınacak, 
fakat bir katibe 10 - 12 köy verilecek. 
tir. Katip bu köylere ayda üç defa uğ 
rıyacak ve işleri görecektir. İlk mek • 
tep mezunu olan bu katipler 35 _ 40 li. 
ra maaş alacaklardır. Atlan için ay • 
rıca yem bedeli verilecektir. Katipltr 
maaşlarını müteferrik şekilde köyHi • 
den toplarlardı. Şimdi bu usul kaldı _ 
rılmıştır. Her yıl köylerin bütçeleri 

ta.n~im edilirken köy katipleri için 
tahsisat konmu§ ve bu para köylüden 
toplanarak bankaya verilmiştir. Böy _ 
lece katiplerin maaşları her ay toplu 
olarak verilmektedir. 

Bir köylü arkada
şını tırpanla 
biçiyordu ! 

BalıkeW', (Hususi) Çağışın Dcrbc 
köyünde kanlı bir hadise olmuştur. Bu 
köyden Arif ile Feyzullar isminde iki 
kişi şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlardır. 
H!d:ktlni yenemeyen Feyzullah evine 
koşmuş ve br tırpan yakalayaral: Ari
fin üzerine saldırmıştır. Arif kendisini 
korumak isterken elleri, kolları ve vü 
cudunun muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmış, her tarafından kanlar 
akmağa başlamıştır. 

Vak'a yerine yetişen köylüler iki ta
rafı ayırarak feci bir cinay~tin öniinii 
almı~larclır. Arifin yaraları ifade vere. 
miyecck kadar ağırdır. Bunun için kav
ganın sebebi nnlaşılamamı§tır. Feyzul
lah tevkif edilmiştir. 

Profesör Pikar 

lı~. Denizaltının karanlığını, havası~ 
lığını, sonra su tazyikini gözönline g 
relim. 

fi 
Profesör Pikar, denirin dibinde lı'ıcsl' 

ihtiyacını beraberinde götüreceği 0 p· 
jenli şişelerden temin edecekmiş. ··f4d'1' 
ranlığa karşı da bir kaç akemülato 
istifadeyi düşünüyormuş. 

Su tazyikine gelince: Su, 3000 111et~~ 
derinlikte, santimetre mürabbaın2 3 

kilo tazyik yapar. Acaba bu tazyika d~: 
yanacak kadar kuvvetli bir küre ir11al e 
mek kabil olacak mıdır. ? "Jl 

Bu işe ihtissı olanlar, buna da: 
vet,, diyorlar. 

Her halde Profesör Pikar, bu tc:sı"' 
f ptıl 

vurunu kuvveden fite çıkanrsa e 
çok büyük bir hizmet etrni otacakttf• 

Mersinde 
Trahomlu 

Valinin riyasetinde bir 
toplantı yapılıp vaziyet 

tetkik ohmacak . ll 
Mersin, (Hususi) - Vilayet~~ 

mekteplerinde trahoma müptela goC , 
ların adedi fazlalaşmıştır. Bu b~S~, 
ta tedbirler alınması lüzumlu goril sJl' 
müş ve valinin riyasetinde bir top! ır· 
tı yapılarak vaziyetin tetkiki k~rö& 
!aşmıştır. Bu toplantıda, gözlerlrı ,; 
rahal~ız olan talebenin tedavi W~ı 
görüşülecek ve doktorların mutaJefll~ 
n alındıktan sonra bu talebenin 8i,, 
a)TI mekteplerde mi, yoksa toplu 0 ııl· 
rak hepsinin bir mektepte mi o~~trrl' 
masııun muvafık olacağı kararla.ŞV' 
lacaktır. ./ 
~~~~---~---~~-----

M o s kovada 
meyhane 
yasak ! 

16 yaşına kadar 
çocuklar da clgartl 

alumiyacak ~-
Moskova, 15 (A,A.) - Havas_~JU 

hablri bildirlyoı·: Moskovada. aııt0 t' 
içki satışı çok şiddetli nlzaını:,., 
tabi tutulmuştur. Neşredilen bir cJ 
rarnnme fabrikalar ve mekteple!'ıcııl 
varmdnki lokantalarda Ye bıı.1' (~ 
dUkkA.nlnrının ekserisinde votkB tJl' 
daha diğer alkollu içkilerin s~ef' 
masını menctmektedlr. Diğer 1111''°t 
scseler. içkileri, kadehle değil tıııet' 
kapalı şişeler içinde satabilecek 11,ı 
dir. İçkinin orada açılarak tçilı:Jl~'' 
de memnudur. Elli iki birahane ıtJ' 
patılmış ve zerzevatçı dUkkd11 0' 
tahvil olunmuştur. Malum oıduğ"ır 
zere votka ''C daha diğer alkollil ıc'' 
kilerin sntrşı 1921-1922 senesıne 
dar m<.>mnu bulunuyordu. -~ 

Bıından birkaç gUn evvel, on ,,, 
yaşından aşağı çocuklara etgaf!I. 
tılmnsı do. menedilmiştir. ı# 

Bu tcdhlrlcr. So\·yet makatJl ~
tarafından. halkm manevi sevff:~ 
nln yüksek kalması ve ırkın sıbb ,J 
nln muhafaza olunması için aırııJ$l 
tadır.4 • 



• 

Dünkü ve bugünkü makine insanlar 

tJoaliTil tan11ro~o heykeD komoD<dlado g 
Ayine 

ateşte 
Cayır cayır 
Yaktı 1 

INS>.Nr ..... 
zı ~. Y&lnız gerçekten insana ben 
~ Yeıı heykeller vtlcuda getirmekle kal. 
lerı1 ~at-, •kla ve hayale sığmıyan makine. 
de ~ illan oynatarak canlı gibi g&ltermeıe 
'~ltnı11&rdtr. Az çok tckemmW etmlf o. 
lif ... at-, ınnıetıertn telA.kklaine göre muhte. 

... reuera 
lıı.ın.ıcta e istimal olunmuDtur. El!n da o. 

J( dır, 
•haııete bıı llbt • !aıcılığa çok ehemmiyet veren, 

l&rııı, ltylere kolayca inanan bön lıılıaırlt
lııeıın llorulan suallere hemen ya mUsbet veya 
1( cevap veren Tannlan pek çoktu. 

Orku veren mabutları kim 
l«.be kımıldatıyor ? 

bteıtaaı dlertte, atrlan yalnız birkaç papazdan 
herıteııe laratrndan mal~m olmıyan Tann 
lıa,1-r.u rt herkese korku verirdi. Bunlıırm 
letfııf Ballamaaı, kaşlarını ı;:atma.ııı, göz. 
tlırıı açıp kapaması, elinde Yeya yUztınde:ı.ı 
llıtrıııerın Ufak bir hareketi, dini bUton halk 
:Sııııu ~ dertn bir tesir husule getlrirdL 
llırorı r ınuctze butyorlar, yerlere kapa. 
lar &rdz. Mabadlere kurbanlar, gönderiyor
ı.,.; ;:aklar adıyorlardı. Papazlar; kurban. 
11t •taı YeUe Ylyar, adaklan e.ı.tıyor, paralan 
l:ıtl'lııı lnııda payla,ıyorlardı. Papazlardan 
teıırı 11 rtzııce çektverdlfl bir ip. beklenilen 

0 UY&ndırmıya kA.fl geliyordu. 
llıur \'akıuer bir Flraun veya bUyük bir m,._ 
!?ton lleçınek, taytn et.me.k için mutlaka ı A
ıaı011 • lU.>ıım heykeline ba,vurulurdu. ( A. 
cı.ıı. · R&): Mısır halkına, kimin Flraunlu' a 
<li•ın llYtk, ar;ık memuriyetlere kimin naııt.J. 
liırı: daha muvafık olduğunu l~aretle bfl. 

~u ilbllerın, dııba ev\ el papazlarla Jl'ÜTU. 
ıı:ıtı:nıa•tı'ttıı 'nı, r 17\'et ve hedh·e'erle fırt 
l'ııı? rna ba!Jadıklarını sılyleme~c ltizum var .. 
4-!':rhtarın en ,r;lyade ııaydıklan Tannıar. 
he'-•'· r1 de (ÖIUm Tanrısı - Ambl!!ldir. r ı 
"~eıı"rd" 1 acı.}'! n ııttfade edcn1cr de, yul:ıır: '"l 
~1 ediğtm!z ,ibl papazlardır. Bunlıır .qır ıı. 
~ "'dY: \•ermezlerdi. A rkıida,ıarı tıı raf·n. 
tlt11t; d t lmck korkiısu, "" ı;eVeT.elerl hl e 
lıtrt "-Pa.rdı. Sonra. wamalt 'Yabancılara. 
bıa ce btr •ey sezdirmemek menfaatleri lk. 

lltıdandı. 
<'l'an Cl!tıt ~l d•ltl (Serapla) tapınağı binlerce 

ısaıı bOtUnu tekerdi. fskenderiyeye gitmek 
iter <Nn nehri) kıyllannı tal<tbe mecbur olan 
t~~anıar, yoııannı dcğı,urırı~r. (ÖIUm tan. 

'Se lldan yardım dtlemfğe giderlerdi. 
'°trd .rap[e) deki (Ö'Om tanrısı) nın Oç b:-şı 
ltat~· Birisi kurt, diğeri l::öpck, öteki de ooğa 
larıa ırıa benzerdi. Bu kafalar kıymetli taş. 
-ıtırı lncnerıe süslü idi. Ayaklnrmm altmda 
~.1 ' IUmQ!} al•r;eler serpili, Hindin değerli 
•arı ı 

ha1ıı ' ranrn az bulunur kuma~larr. gilzel 
arı aerııı idi 

lfaı . 
ll'ta k arasında kök salan, yerle§en bir !na. 
lıkı~öre bu tanrı teda\'lsi gayri kabil ha.ata 
Qı, lyt ederdi. Körlerin gözlerini de açar-

&ıı • 
~lltıdflı; battı kocaman heykel, bir mthrabm 
ıt.hlı e dururdu. Halk, ka11ısmda yerlere 

ır, dua ederdi. 

~llnı tanrısı ö.Um saçıyor 1 
~ nn. d1nl bir lyinde hazır bulunanlar 
ı-..~lkh bir aabneye ıahtt oldular: Papas.. 
~ birtnın kardeşi (Abraham) Ayine 11-
l"b....~tını,u. Tanrı, kocaman elini uzattı, 
~ ~~) ı bc)ynunclan yakaladı, havaya 
~ dırtız. Bunu &'tirenler korkudan 4oııup 
~ llbttal"dz. Nefea bile almıyorlardı. 
~it ltoea el; (Abrahamı ı, önUnde yatan tıtı. 
~ bir ateein tızerlno ı;"etlrdi, ve parmakla. 
~"Detti. Zavallı Abrahaın, ateflo tam 
1ıJ lıtr a. dll§tU, cayır cayır yandı. Bunu, ilL 
~ ceza glbt nyan balk yerlere kapanarak 

~a )'a.lvanyorlardt. Tann heykelinin ar. 
'ılı cı. &1Zll papaalar, makinenin bu baf&.n-
(~ dolayı blrlbtrlerlnl tebrik ediyorlardı. 
~ ~); heykelin ne suretle harekete 

' dituıı rugele öğrenmif ve bunu papaa 
~Yleıne)l sanetınde bulunmuttu. Bot 
' tının cezuuıı çekti. Zira, pap&llar bu 
'a.. lıüirunuı taraftarı deıtlllerc:U. Onun 
'~~) J sözden çıkarmaktan çekin.. 

il ""'erdi. 
ı.., i°1etneeıer devrinde tskenderiyell Alim. 

'·~ laık kanuntarmdaıı birçoklarını bilirler 
ı,tı ~ kuvveti ve tahrik kablllyetl meç. 
'l) #ildi. Bunu, henüz iptidai olan {oto. 

811 
1•ra da tatblk etmıııerdi. 

'dolu büyücek bir kabı, tanrmm önUndt> 
~ •teştn kenarma koyuyorlardı. Heykell' 
lıııh ~laıt borularla, au ımndıkça hud olan 
~ ı.t~ıen noktaya aevkediyorlardı 
~ t taıarnım bqrnı, ellerlııl ve kollarmı 
tr~>orıar, 1ıuan ağzında wık gibi aeıll'1 
~. tol tyorıar, bazan da göz bebekJerlnl sağn na a döndürüyorlardı. 

i'ıran akbabalar, böğfir.en 

~~ CLeo:ı le Phft080JIM) US de. lll. 
-.,,. _ _12lP&ratoru (Teofil) e mahauı altından 

•rslanlar l 
-.at YaptrM o ' 

iştirak edenlerden birini yakalayarak 

i B~aolıu:~lllı .. u.w. ....... eflu f 
i "benimle danaeder mlainlzT., der. i . . i iM! ne yap:ıraınız İ ............................................... 

Bu taht, sarayda ıe!irlcrin kabu!Une malt 

ıı:ıs b\}yUk salona konuldu ve ihtlıamından 

kinaye olarak (SUleymamn tahtıl adı ,-erildi. 

Safi altından yapılan bu taht de~erll taşlarla 

incilerle sUslll idi. üzerinde altından bir haç 

vardı. Yanlarında, istenildiği zaman bliğtran, 

gürleyen iki Akbaba ile !ki arslan bulunuyor 

du. Arka tar:tfiında altımlan bUytik bir ağa. 

cın dallannda elmastan yapılmış kuıııar ötll. 
§Uyorlardı. 

Bu otomatlar, o devre göre !evkallde ınU• 

tema bir ilmin, marifetin birer şaheseri sa.. 

yılmaya değer. Bunlar, biç gUphealz uııtala. 

rmdan daha ziyade yaşayabtllrdl. Fakat ... 

(Teofll) öldll. Yerine oğlu (aarhOJ Mt:eıt 

geçti. Bu ehliyetsiz, değerıılz, iktidarsız bir 

adamdı. Doat kadri bflmezdi. 1 
Onun bu hallen mWeU ay•kl••d"d'· Dl' 

1 

! Bu ge>n~ kızm bir Roboto olduğu. ! . . 
: aa inanır ımamız T ! 
1 • 
•ffeea•·-·-··-·····-••Heeeae••••••••••••• 

baakmaa kencıını aıcroramer, hazinelerini y11~ 
ma ettiler, sarayını da ateıe verdiler. Hu !1-

rnda (SUleymanm tahtı) da, (Otoınat) ıarda 
yandı kili oldu. 

Bu taht, ancak otuz .sene kullanrJablhnfıti. 

Hizmet gören ilk otomat 

9 uncu ;}11z yılda Bağdatta, Musa adlı bir 
eıklya birçok vurgunlar yapmıı. bUytık bir 
servet toplamııtı. Sonra ilme merak aardr, 
eıklyalıktan vazgeçU. ölmezden eveı, Uç ço. 

cuğunu, meşhur heyet§inas (Mansur) a ema_ 
net etti. 

(Musa) nm eşklyalıkla blrlktırditf bUyUk 
serveti çocuklan hayra, ilme sarfettiler. BL 
zanstan birçok değerU eaerler aatm aldılar. 
Az aonra, bUyUğU me:hur bir riyaziyeci, or. 
tanca.ar heyetşlnu. kUçllğO de filozof oldu. 

Bu U~karde~n 9 uncu yüz yılda yazdıktan 
bir eaer, şarkta (Otomatı yapanlara çok kıy 
metli ve değerli bir kılavuz oldu. Bu eserden 
maada birçok da Aletler vücuda getirdiler. 
Bunlardan blriııl cidden anmaya değer: 

Bu: insan §eklinde bir (Otomatı idi. Arka_ 
amdll ağır kumaştan yapılml§ bir elblsf'! var. 
dı. Yemekten sonra bir hizmetçi arkumdan 
iterek misafire yaklattınyor, ve ensesindeki 
dOtmeye buryordu. !Otomat) derhal hare. 
kete geliyor, ııağ elindeki fbrtğt yavat yava1 
kaldmyor. aol elinde tuttu~ leğene dlSkmE'. 
te ba,ııyordu. Aynı zamanda baımm 0.tUnde 
bulunan bir ku§ da ötüyordu .. 

Canlı saat'er 

tst!mrn makine sanatı ilk cv\'el !spanyayıa, 
ııonra Sicil yaya ''e daha aonra da A vrupanm 
~er taratma yayıldL 

ı ···-· ... -, ... _ ......... , ___ ... ----· .... ·-----·· ................ ___ , __________ , ___ --·--·· 

İ Fizik kanunlarını bilen kurnaz . . . 
1 papaslar, mabutlart harekete 

ı getirerek binlerce bön insanı 1 

1 
dehşet içinde bırakıyorlardı 

................. " ......... ------·· ··-····· .. ········································-··· ... 

Bazı bUyUk killııelerln duvar saallerl yat. 
nız marifetin defli bir sabır ve to.hammWUn 
eseridir. 

(Stra.zburg) ktllaeainln ııaatt bunların hep. 
irinin UstUndedlr. l3ıs4 de yapılan bu saat tçln 
mucidi uzun seneler c;:alışmııtı. Rivayete ga.. 
re zavallı aanatkArın g6zleri oyulmuıtur. 

Sebep; saatin etini yapmamuını temin eL 
mek ... 

(Oarmştad) it (Ludvlg Koraum) un (Marl 
Terez) için yaptıft konsol saati için sanatklr 
tamam 7 yıl çalrgmııtr. Bu ı::aat biç 1&1mıyor, 
aa.ııiyelerl, dakOkalan, aaaUerf, günleri, ayla... 
n, aenelerl göıtertyordu. 

!Bal) dakl (Lalen Koenlng> otomatı kadar 
IÖhret bulan otomat yoktur. 

Halk araamda naklolunan bir efsaneye gö.. 
re <Bal) ıehrt, va.kit.siz ve hep birden çalma. 

ya başlayan ıaatlerlnln sayesinde düşmanın 
muhasara ve fıtllAaından kurtulmu,tur. 

Bu saat; fRen nehri) kıyısmda ve ıKUçUk 
Bal) a geçllecelc klSprUnUn hAk!m bir nokta.. 

aında bulunan kulenin U.StUnde idi. Ve yuvar 
lak çehreli bir insan kafasına benziyordu. 
Tepesinde kocaman bir kral tacı vardı. trt 
gôz'erf saniyede blr dönüyordu. Kazma gibi 

di4lert görünen çirkin ağzından dakikada bir 
kıl'nlrzt ve ıtvri bir dil çıkıp kayboluyordu. 

Bu çok tuhaf hal, (KUçUk Bal) halkım 

ğüldUre<:ek )'erdr. blJA.kf.8 sinirlendiriyordu. 

Bu yllzdcn f BllvUk Balı lılarla araları açıldı. 
Bu sivri dilli kralın, dakikada bir gözlerini 
döndUrerek dilini ı;ıkarmasım, hakaret telAk 
ki ettiler, mukabeleye karar verdiler, ve ı&-

o.Un tam karııısına ten.dil! eden duvara, t1H.. 
rinde aya benzer yuvarlak ve çıplak bir relllm 
bulunan bir levh& aablar. 

thUIAJ, bu alaycı krala utunuz geldi. Bazı 
Yatanaeverler, bu katanın yeni preutpler. 
ay~ olduğunu ve eıkl devri hatırlatbftlu 
iddia ederek aaati yerinden kaldırddar. 

Zaman geçU, thUIAl bltU, alnlrler yatıttı. 
Saat de tekrar yerine konuldu. 1840 da (Ren 
kulesi) yıkıldı, saat müzeye konuldu. 

Satranç oynayan ·otomatlar 

18 inci yüz yılda, (Vaucanson) adlr bir.._ 
natkA.rın fen akademisine gösterdiği bir (Oto 
mat) herkesin hayretini mucip oldu. Bu. 
l,60 santimetre boyunda bir flA.vtacı idi. Du.. 
daklarmı, ellerini ve dll\'11 oynatarak on Od 
muhtelif hava çalıyordu. 

Tanbura çalan (Otomat) da bundan qatı 
kalmaz. Zira, bir ellle tuttuğu çığırtma n. 
ylnntden fazla (Kontrvans) çalıyor, ıserbeat 

kalan diğer ell1e de kUçük bir davula vuna.. 
yordu. 

(Frede.rlc de Knaaıı): yazı yazan ( Leonard 
Maebzel) de mızıka oaıan otomatıarile o 
devirde bUyQk bir §6hret kaza.nmr,tardı. 

(Kempelo) nun aatranç oynayan makine. 
11 adamının blkllyesl herkesçe malQmdur. 

ŞUphealz, bu otomatm içinde bir adam aak 
lt idi. Fakat bu, o kadar ustalıkla yapılDUftı 
ki !arkına varabllmenln lmkA.nı yoktu. 
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itfaiye otomobili 
dükkana girdi 

r;.,.. Ba§taratı l incide 

miştir. Bu ıhbar üzerine arabalar 
derhal harekete geçmiş, Şişhane yo -
kuşundan aşağıya inmeye başlamı§
lardir. Önde gıden beş araba Bankalar 
caddesınden Karaköye inerken yeni 
ismi ''Hnnw;ı'' eski ismi ile ''Domuz,, 
sokağına sapmayıp Karaköy palasın 
önüne giden .tramvay yolunu takib et
mişlerdir. 

Beşinci araba olarak gelen moto
pomp da ayni yolu tnkib etmek ister
ken Karaköyden doğru gelen bir 
tramvayla karşılaşmış, bunun yanın • 
dan geçcmiyeceğini anlıyan şoför di· 
reksiyonu birdenbire sağa kıvırıp Do
muz sokağına sapmak istemiştir. Mo
topomp çok süratli gittiğinden şofö
rün mane\Tası istenilen neticeyi ver· 
memiş, motopomp pek dar olan soka
ğın sol köşesindeki dükkanm cameka· 
nına. çarpıp camekanı hurdahaş et -
miş, içeriye girmiştir. Kaza bununla • 
kalmanıı§tır. O sırada dükkinın önün
den geçen bir yolcu motopompun ani 
gell§i karşısında kaçamamış, kendisi
nl altına alan motopomp, zavallı ada
mı önüne katıp dükkanın içine sürült
lemiştir. Bu sırada bir başka adam da 
dükkanın dışında motopompun arka 
tekerlekleri altında kalınıetır. 

Dükkan Sabri isminde bir kundura
cıya. aittir. Galatadaki kimsesiz ço
cuklar yurdundaki çocuklar tarafın
dan yapılan ayakkabıları satmakta • 
dır. 

Kaza olduğu sırada dilkkinda di5rt 
kişi bulunuyordu. Bunlar ~abri usta
dan başka kalfa Reşad, çırak Zeki ile 
Nişandır. Reşad camekandan giren 

motopompun süratle geldiğini görUr.ce 
bir kaza olacağını anlamı§, çalıştığı 
yerden kalkarak üst kat merdivenine 

doğru atılmıştır. Diğerleri de dUkkl
nın 'köşesine doğru j~smr§lardir. YaJ
nızjZcki kaçışta biraz geç kaldığından 
f ırlıyan camlar sağ elini yaralamış
tır. Dükkanın içine sokulan adam, 

etraf tan yetişenler ve dükkandakiler 
tarafından motopompun altından çı -
karılmıştır. Baygın bir halde olan bu 
adamın ~ir ayağının diz kapağından 
koptuğu ve sallandığı görülmUştUr. 
Kendisi hemen ça.ğınlan sıhht imdad 
otomobili ile Senjorj 

1

hastanesine kal
dırılmıştır. Bu adama hastanede ame
li.yat yapıl~ış: sağ ayağı kopan ye
nnden kesılmı§tir. Bu betbahtm ism1 
Sulfan oğlu Osmandır. otuz yaşmda
dır. Yalovalı olan bu adam boşta ge
zer takımındandır. !ş aramak üzere 
lstanbula gelmiştir. 

Dışarda yaralananın ismi de Saim· 

dir. Galatada bir elektrikçi dükkanın
da çalı§maktadır. Yirmi altı yaşında
dır. Bu da Senjorj hastanesine kaldı
rılm13tır. Saimin de yarası sağ aya • 
ğındadır. Kendisi §Öyle ifade vermiı· 
tir: 
"- ltfaiye geçerken köşedeydim. 

Dört araba biribirini müteakip geç
ti, bir dakika sonra beşinci olarak ka· 
zayı yapan motopomp geliyordu. O· 
tuz metre kala hangi taraftan gide
ceğinde tereddüd geçirdi. Sonra bir
den direksiyonu Domuz sokağına doğ 
nı çevirdi. Ben bu vaziyeti görUnce 
kaçmak istedim, fakat muvaffak ola· 
madım. Tamponun sademesi ile yere 
dilşüp yaralandım. Diğer yaralıya da 
ön tamponun tam ortası çarptı. İçeri
ye soktu.,, 

Kazada motopomp şoförüne bir şey 
olmamı~tır. Biraz 80nra zabıta ve 
seyrüsefer tahkikata el koymuş, it
faiye mil dürü İhsan da vaka yerine 

gelmiştir. Dükkanda keşif yapılmış, 

ön tarafı hasara uğrıyan ve direksi • 
yonu bozulan motopomp keşfi mUtea

kip dükk!ndan güç halle çıkarılmıştır. 
Fakat motopomp ileriye gidemediğin
den bir itfaiye kamyonu getirilmig, 
telle bağlanarak kenara çekilmiştir. 

Bu müddet zar!ında tramvaylar işU
yememiş, otomobil ve otobUsler Tüne
lin yanındaki sokaktan gidip gelmiş
lerdir. 

ltf aiyenin gittiği yangın Kuruçeş
mede bir klübede çıkmıştır. KIUbe 
tamamen yanmı~. diğer itfaiye vası • 
ulan lda biraz sonra dönmüıtür. 

Hitler mütereddit! 
Lodra; 15 (A. A.) - Havas ajan

sının muhabri bildiriyor: 

Dün öğleden ıonra Br:ikıelc avdet 
eden Başvekil Eden ve lord Halifax ile 

lordun Berline yapaca~ı seyahatin or

taya attığı meseleler hakkında görüş
müşlerdir. 

Lord Halifax'in ~elecek çar~amba 
glinü Berline hareket etmesi kara&'laş
tınlmıştır. 

Siyasi İngiliz mahfelleri, İtalya ha

riciye nazırı Ciano - bgilterenin Roma 

sefiri lord Perth ve İtalyanın Londra 

sefiri Grandi - Van Sittard mülakatla 

rının sobeb olduğu m•Jhtelif tefsirler 

karşısında İtalya hükumeti ile yakın 

bir atide geçen temmuzda derpiş edi
len müzakerelere başlanması mevzuu-

bahsolacağını zannetme:'ikledni beyan 
etmektedirler. 

İtalya hükumetiyle Akdeniz mese
lelerinin ve iki memleketi alakadar e

den diğer meselelerin görür.':.ilmesi ar
zu edilmekte ise de bun.dan evvel lspan 

yada vaziyetin aydınlanması ve göııül

)Jler meselesinin halledilmeğe başlan
ması beklenilmektedir. 

.Almanya, Avusluryaya mı, 
;ekoslovakyaya mi saldıracak ? 

Paris ; 15 ( A. A.) - Lord Hali-

fax'm Berlini ziyareti hakkında l)_ho 

da Paris gazetesinde Pertinax şöyle 
yazmaktadır: 

"Berlinde Hitler, lord Halifaxın 

önüne orta Avnıpa meselesini koyacak 

tır. Hitler ile mü;avirleri nasyonal sos 

yalist olmiyan şeylerin Alman olmadı 

ğı kanaatindedirler. 

Bunlar dar mantı!:larının çerçevesi 

dahilinde Alman alemin=n mübrem il

caatmı gün:j t,•'..inüne tayin etmek hu

susun.da ancak Führerin selahiyettar ol 

duğu mütaleasında bulunmaktadırlar. 

Musolini tercihan Çekoslovakya üze 

rine yüklenmesini şerikine (yani Hit

lere) tavsiye etmektedir. Fakat bu ta

rafta Fransız - Çekoslovak muahedesi 

bir mania gibi yükselmektedir. Şu hal 

de Almanya Avusturyayı proğramının 

başına geçirmek iztirarmdadır. Zira, 
ne Fransa ne de İngiltere Avusturyaya 

karşı hususi taahhüdlere girişmiş değil 

dirler. Şayed lordHalifax Londrada A

vusturyada reyi ama müracaat edilmesi 

nin m:.idafaa vekilliğini yapabilecek o

lursa her şey ne kadar kolaylaşmıı o

lurdu? 

Şuşnigin mukavemeti bu surette 

süratlc kırılmış olurdu." 

Atatürk ün 
seyahati 

Atatürkün, Malatyayı teşrifleri top 
atılm'l'k suretiyle selamtanmıı ve ken
dileri vali, kolo~du komutanı, memur • 
lar ve çok kalabalık halk tarafından 

karşılanmıştır. 

İstasyondan ıehre doğru bütün ıose
yi dolduran kadın, erkek, bütün Malat

yalılar Önderi selamlamak ve alkışla • 
mak için toplanmıılardı. 

Atatürk istasyondan itibaren yüzler
ce metre mesafeyi yürüyerek geçmiı • 
ler, askere, izcilere, mekteplilere ve hal
ka iltifatta bulunmuşlartlır. 

Müteakiben Atatürk, otomobiline bi
nerek, şehre gelmiıler ve ıehrin med • 

halinde bez ve iplik fabrikası inşaat 

mahallinde bir müddet tavakkufla mü

hendislerden yapı faaliyeti hakkında 
izahat aldıktan sonra yeni yapılmakta 

olan memleket hastanesine gitmişler 
ve oradan Halkevini ıereflendirmişler • 
dir .. 

Atatürk, Halkevinden ayrıldıktan 

sonra doğruca istasyona gelerek trenine 
bindiler. 

İıtaayon ve civarını dolduran binlerce 
halkın alkışları, candan tezahüratı ve 
selam topları arasında saat 14,10 da El
lzize müteveccihen Malatyaldan ayrıldı. 
lar. 

El Azizde 
Eliziz, 14 (A.A.) - Reisicumhur A· 

tatUrkUn ıehrimizi ıereflendimcleri bek 
lenınektedir. Bu mutlu hadise münase
betiyle Elaziz baıtan bata donanmııtır. 
Her tarafta taklar kurulmuı. blitün bi
nalar halılarla, bayraklarla aliılenmiş ve 
elektrikle tenvir cdilmiıtir. 

Büyük Atasına kavupnak heyecanile 
bütün memleket halkı sevinç iç.indedir. 

Etaziz, Ulu önderini candan sevgi 
ile ve büyüle tezahüratla ka11ılamak 
için hu;ırlandı. 

Elazize uğranılmadı 
Yolçatı, 14 (A.A.) - Atatürk EIS. -

zize uğramadan Diyanbckire doğru sc. 
yahatlerine devam ediyorlar. 

Demiryolunun temel atma 
merasimi 

Yolçatr, 14 (A.A.) - Hatta temelat
ma töreninde bulunmak üzere Çetinka

~anın misafiri olan heyet treni, Malat
yadan doğru Elazize gelmiş orada üç 
saat kaldıktan sonra Yolçatıya dönerek 
Diyarbekire doğru yoluna devam etmek 
te bulunmuıtur. 

5..adlı düJoc Ai: ...........--. ~ ,_ -........... 
Anarşi açnnde 

lstanbuB 
Adam öldUrmek, plllç 

boAazlamak kadar 
ehemmiyetsiz ... 

. . . ~. ~ Baştaraı 3 UncUde 
ıdareuzlıgıni göstermesi itbariyle şu 
vak'ada hakikaten enteresan ve entere. 
san olduğu kadar da acı ve acıklıdır: 

O devirlerde ne istanbulda, ne de A
na::lolu da insanın kıymeti yoktu. Adam 
öldiirmek bir piliç boğazlamak kadar 
ehemmiyetsizdi. Memleketteki anarşiyi 
yalan yanlış çıkarılan haberleri önle
mek için, bir takım tedbirler alınması 
düşünülürken, vükela meclisinde Halet 
Efendi ~öyle bir tedbir teklifinde bulun 
du: 

- Şirr.ı:li Okçularbaşındaki berberin 
başı kesilsin. Saire havf ve dehşet gelir, 
kargaşalığın yalan hahf'r işaasmın ar
kası bu suretle alınır. 

Ricalden biri hemen atıldı, dedi ki: 

-Aman! O benim oeı ber:mdir. Da
ima onda tıraş olurum.. Halet Efendi 
hiç istifini bozmadı, gayet soğuk kan _ 
lıl•kla ıu cevabı verdi: 

- Ona mahsus değil ar öyle ise öte 
taraftaki berberin b:>ynu vurulsun!.. 

Hüıeyin Rüttü TIRPAN 

Temcit plU\vı gibi! 
Bu sabahki gazetelerden biri Be

ld:liyenin otobüsler hakkında yeni bir 
talimatname yaptığını yazryordu. Böy
le bir talimatn'lme yoktur. Yazılanlar, 
otobüsler hakkındaki belediye zabıtası 
talimatnamesinde mevcut olan ahkam
dan başka bir !}ey değildir. 

Japonlar bir şehir 
daha zaptettiler 

Şanghayda Japonların işgal 
ettikleri mıntakalarda 

yangın çıktı 
smm muhabiri son günlerde Japon.~~: 
vetlerinin yıldmm süratiyle ilerle} ıft3 
rine sahne olan Şanghaym garb ft1It1 

kasını ziyaret etmiştir. Bu havalidt e~ 

Şanghay, 15 (A. A.) - Halihazrrda J 
Japonların kontrolu altında bulun- 1 
makta olan Nantoada yeni bir la~ım 1 
yangınlar çıkmıştır. Alevler, mülteci
lerin bulundukları noktaya yakla§
maktadır. 

Fransrz sefiri B. Naggar. Nanla.o
nun şimalindeki mülteciler mıntakası-
nı ziyaret etmiştir. • 

Sefir mültecılerin maddi vaziyE>tle
rinin mUhim surette saliı.h bulmuş ol
duğunu müşahede etmiştir. 

Bu mmtakanın idare komitesi, bü
yük milşkülala rağmen ia§e işlerini 

temine muvaffak olmuşfur. 
Fransız mıntakasındaki nUfus ınık

tarmın altı yüz binden bir milyon 
dört yüz bine çıkmış olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Çinliler ricat ediyor 
Şanghay; 15 (A. A.) - Japon ordu 

su namına söz söylemeğe selihiyettar 
bir zat kıtalarının Şanghaya 60 kilomet 

re mesafede kain Kinsanı zaptettiklerini 
bildirmektedir. Çinliler Japonların yli
rüyüşüne mukavemet etmekte ve garb 
l'stikametinde 9:.iratle ricat etmektedir
ler. 

Felaket sahneleri 
Şanghay; 14 (A, A.) - Havas ajan 

Barut Gücü 
lstlkU\l idman yurdu 
maçına gelmedi 

Bakırköyün iki rakib klübü, Barut
gücü ile İstiklal İdman yurdu idareci
leri klüplcrinin iki pazar üst üs -
te birer müsabaka yapmalarını karar
laştırmı~lar ve ilk maç da geçen haf
ta güç sahasmda İstiklal İdman yur
dunun mağlUbiyetiyle neticelenmişti. 

Bu müsabakanın rcvan.şı dün İstiklal 
sahasında yapılacaktı. Barutgücü son 
dakikada bu m:ıça iştirakten vazgeç -
miş, bu suretle müsabaka yapılama

mıştır. 

nebilere aid binaların bir çoğu harbd' 

zarar görmü~tür. Meskenleri harab ~ 
lan ve yolların kenarında çadır kurınıt. 
olan köylüler müstesna olmak üzere ~~ 
vil ahali kam:Jen tahliye edilmiştir. JcO~ 
lerde bir kaç fedai kalnuştır. Bunlart 

arasıra silah attıkları iş!tilmektedir. 
Asker ve sivili olmak üzere çirılı:c 

b "'ıııı re ai.d bir çok cesedler, yolların O; • 
- ıı·c .:a yatmaktadır. Çinlilerin alelacele · 
ret ett:klerini gösterc.:l deliller ~oktııf· 

•. .;e 
Her tarafta terkedilen toplar, obuS 

··tıitı1 
her nevi cephane sandıkları ve ınu 
mikdarda malzeme göze çarpmaktadır: 

·ııı 
H ungjao tayyere meydanı }ıaJcı 

bir kale şekline ifrağ edilmiştir. ~ 
Hakikatte zırhlı levhalardan ibaret 

· rııl 
olan 1livarların arkasında bir çok ınıt 
yöz yuvaları tesis edilmiştir. __./ 

Roman yada 
kabine buhrarıı 

Eski Başvekil yeol 
luıbineyl kurmağ8 

memur edlldl 
Dilkreş, H (A,A,) - Tatares~~ 

geniş bir ,siyasi esns Uzerindcn re~ 
kabineyi kurmıya memur edilnılşt ' 

Tataresko, liberalleri ve mubte• 
"mel olar.ak mUstakll liberalleri "~ 
rndiknl kUylll partisln1 cami p.ır.JJ 
bine- teşJfiUne çalışacaktır. 

Tataresko, gazetecllcre beyana~~: 
bulunarak yeni knbinevi mUDl1<11 

olduğu kadnr çabuk bl; surette 1'ıı• 
ra btleceğinl bildi rmf!'ltfr. • IJ 
:Meb~n meclisinin adl içtllJl ~ 

clevrcslno yarın (bugün) başlanacıı. 
tır. 

heyeti Kayserlde 
~=-----:--= ·-~11 

Yımmı Bı7yük erk«mharbiye heyetinin l(ayseriyi ziyaret ettiğini 
Yuk:ırdaki resim bıı ziyaretten bir intibaı tcsbit c.tmcldcdir. 

l 

Siyasi rııihvcrler diitıy.a iizcrindc faaUycttc! - Franşız lmrikatUril / 
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Manisa abidesini haz1rlıyan heykeltraş Nljatla konuştum 
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lllt- A. ...... Bqtaratı 2 incide 
., • ncak b 

DiYOR Ki~ 
•tıe \·e unların kolaylıkla, 8Ö· 

lettıhı ed hlasratsızca harekctlerinl 
~ lAı ~ek Yollar ,.e praklar yapıl 
'-l'tla •nıdır. Galata nhtııru bu 
bıı,_ • \'azıt ' 

Düşünülmüş, duyulmuş ve 
dikkatle çalışılmış bir eser ""I', c görmekte devam ede-

Siricecı 
~<le, \'a J'Jhtıını demlryoluna bağlı 
e11 ınıkn zlyet her türlü i;enlşleme· 
blltıttı tQ nsız kılmaktaclır. Saray-
cleı,. hliyu~rlı> olunmaksızın, Sirkeci 
"eı. l'cr .~ •nikyast n istifade ffiile
hlf arı~~ 110ot, luıg;ünkU karga!!'&· 
~~rı • nı-ttıracaktır. Diğer ta
Qalat~." ~~hlrci sanatktlrm fikrince, 
le,tırC?cc:>ı>rüsünü Saı·ayburnun11 bir
~l .. c .. · "' ısahıı yolu, cihanın en gü· 
ııt~ .., .. ı ıtt il ·I 
~ili eı ncten hh-i olacaktır ve 
I._ ' Clf•:t 
~J>l'n •· nın en clrkin binaları ile 
~ekt~ı:i 0 lnn rıhtım, bunu da men 
r:ıul'ctJI•· r. !IUlllsn Sirkeci rıhtımı, 

!tıatız~ l>a tıınrndnn. fa:rdadan faz 
ltııtıı rla1•1 olnn hlr pan:adır. 

ta\'e Si~~>ir no!ttn dah11 ,·ar: Gala· 
~'in trı 'ı l'i rıhtınılnrı. t~tanhul şeb 
"""il ııe~ ~. n li lrtih:'l• tn 1111 temin e
~. lst:l "f"r krwsl kc-flarlanmla
~etıc ~!>_• .' lnklşnt ettikçe, dış ha· 
~•na .. 11 lıktc iç hareket de arta
~hş~.r~oı·~· h!r bün bu ka\"Sln içi 
»'!'in <lımc:,ııı r. Deniz tayyarele-
taıt. tabii b. . 
_,-ı t:uuı . ır nakliye ,·asıtalan ola-
~ ... ln erııı de l'n~ıa ... tır•ını unut-., •:ıı. • . t'> 

lıl(-.il . 
"'-lcta n Galata tAl'nfı için yapıl
~ltll ~lan masraf, boş deifldir: 
~il u 1 •lıt.ınılar<lan şehir, her za 
~ • llJh 

ta \"eya ~·et kendi mahalli irtibat-
"ut"<I • larmara seyrüseferi için 
~I' ı:o~ e

1
dc<'ekttr. Karatakslleri ka· 

bllra7 n<'ak olan, deniz taksileri 
)f" ara Yanaşacaktır. 

~il{ ır, geJe<•ek znmanlann limanı 
~le ~un :Marmara tarafında, A· 
~ Uharının ıılhayetJndc olma· 
~ ·Gar lel' h Ye .Fery Boot. bllttin mese-

li'ak urada ballcdllmclldir. 
~l'ıla :ı Şehirci sanatkAr, bu husus-
lla~e:Cak hiikümetin kararına gö 

'-tol', et edebilir. Prost da öyle ya 

11. l-r0st 
~tttar ' . ~chrl yeni caddeler, mey-
._lt hı \ 0 YolJarla clhazlarkcn, bll-
~\411[ a akıı .. s~ğhiJ ile, ve mevcut 
~eı ed.( rı gozonUnde tutarak, bare-
~'"lce Yor. Herhangi yeni bir yola
~tes n, lstanbulda ilç masraf mu
~eıt esı Yapılabilir: lstlmlAk ede
t -~ k a1ıllcl a nıı, tUenl yapmak mı, 
tatllaı a ına yol mu daha ucuz ,.e 
~(11(~1

1 
olur? ÇtinkU İstanbul, birçok 

flıt, "J':r•nda., her ti~ tertibe elveriş
'ıto it shıt olunınıyan bir plAna ait 
ı;ı şası 

rı., l.er na. kimse izinli olmadığı i-
tul'ılte1t tasrih ctmemekllğlmi mazur 
~ eırı Siniz. Fakat Pro8tun sanatı· 

lı- 1tu~1l'et edilecek, ve onun plAnı, 
~ll'JI> 0laruk alınıp, şurası burası 
~l111cı.e~umıyecek, ve spekW&syon

"lel'f .~ a. diğer menfaatçllerin ~ 
~ ~ 011Unc geçllecek olursa, pek 

~ t~~da. \'C kolayca, Atatürk dev 
·~~Ulunun ycnJ tehresi belire-
~ ... 

~~-~~ snnatklr, ~bre alt biitön 
. ~ t başarmak zaruretindedir: 

~ ~tığı zaman, onun gerçeklet
~=ll.lt ltt nlarını da hazırhyacaktır. 
• ~il(! n Prost bir de kanun projesi 
~ el e ll!,"l'aşıyor ve bunun için bU 
~ '-ıı:''letlertn kanunlarından tay
l ~\~~1•ktan başka, bunların en iyi 

~'tile Cl'fnı İstanhulon husu8f şart
lıJ lltıtı 11Ytışturmajta çalışıyor. Bu 
~ tlel'f' '6phesız, bütün Türkiye ~-
~ ~'l'eıı~tln <le t UfadeU olacaktır. 
._ lftt, bil' cadde bir şehir parçası
~ t1, l(J ettttı ,.akit, bu caddenin mas 
\o~ ~ ıne YükJetJimek JAzımdır? E-
~, ~ flenın lkl tarafındaki arsa 
~t lnlAk sahipleri fakir iseler, 
~~· bıesken sahibi veya ~ellrci 
~ .... ' llasıı hareket edflmek dotru 

~~1~hlrct ,.c arkadaştan, reni 
'~ "el'ln nde bu suallc."rin hepsine cc

ltt t~ eğe çnlışmaktadırlar. 
\o lı.tar;buı Uzerinclc de çalışmak ve 
~ ~ 0n,

1 
"k <>lml\k .rtıçtür. PIAncınm 

ı 11ltıtal'J gerçekleştiren hükf•:uet a
t;l\;.,_ll ~ \'P '" ınnhnlli snlAhlyet<!ar-
il~tıl': ~rrırı 'le o nlsbctte büyük ola-

Fzlih Rıfkı Auy 

ı,,~ABE~ 
Q~ş ulun en çok satılan lıakiki 
lt4~~ ~azetcsidir. İlanlarını 

R e tJerenler kar ederler. 

• 

Her kazma vuru,ıa eski TUrk medenlyetlerlnln birer faheserl hfluran Ti!rk 
vatananın, dU,unuıerek, duyularak ve d.llka&le çahşılara~ yapı:m.ş 

böyle eserlere ihtiyacı vardır 
HevkeD yalnız süs değlU, 

kQDtürlü lnsanon 
ıuııtnyacıci! o ır 

Anadoluda şehirlerin bahan var ... 
Dünkü felaketlerin yıktığı her kulU
benin yerinden yepyeni bir şehrin 

fışkırdığı görülüyor. 
Manisa da dün bir ··~ulübe - şehir'' 

di. Şimdı onun yıkıldığı yerde de y~p
yenı ve en yakın istikbalde çok bıi

yük bir tekirnül ve güzellik vaade. 
den bir şehir fışkırıyor. 

Türk Ege'nin şiirli tabiatı oı ta.. 
smda göze vuran bu yeni Manisa, biL 
hassa son iki yıldanberi çok inkigaf 
etmiş ve çok sevimli olmuştur. 

Manisa ezeli bağların diyarıdır. Hiç 
bir yerin bağı bu ManisAnm üzümü. 
nü veremez. En costurucu lezzetlerin 
kaynağı ol8Jl asma ve kütük Manisa. 
da ili.hi bir rütbe alır. Buna inanmak 
için bir Manisa asmasının salkımına 
dudak değdirmek JizJmdır. Ve kimbi. 
lir! Belki de bunun için şu ~ebirler 

baharında yeni Manisanın göze böyle 
çok güz.el ve başka şehirleri kıskandı
rıcı bir görünüşü vardır. 

• • • 
Son haftanın güzel sanat haberleri 

arasında yeni Manisada yapılacak 

Atatürk i.bıdesinin heykeltraş Nijad 
Sirel'e verildiğini okuduğum zaman 
yeni hastaneleri, temiz, geniş caddele. 
ri, bağları, spor meydanı, yeni resmi 
daireleri ve biribirinden zarif yeni ev
leriyle cumhuriyet Manisası yine ha
yalimde canlandı ve düşilndüm: 

•·- Manisada henüz bir abide yapı. 
lamanıış demek. Bu gecikiş belki ha. 
talı olmuş; ama abid~nin heykeltraş 
Nijad tarafından yapılışı bu gecikme. 
yi mutlaka affettirebilir: 

Bunu niçin böyle düşündüm? 
Cevabını açrkç;a verebilirim: 
"- Zira bu olgun artisti, hakiki 

kudretini yüzüne ve gözüne dikilen 
her bakışa belli etmiyen bu mütevazı 
ve özlü artisti kaynar ve yanar içi 
ile, bütün güzel ihtirası ile tanırım. 

Yakm tarihin Egeyi sahne yapan 
büyük hailesini o, olanca ihti~amı ile 
tatmış ve içine sindirmiştir. Zekası ve 
güzel zevki de, bileklerinin meha. 
reti de, duygusu ve dimağının teı;ek
külü de böyle bir devrin içinden do. 
ğan yepyeni Türkiye gibi, yepyP.ni 
Türkiye içinde doğan yepyeni bir Ma
nisa gibi yepyeni Manisada yepyeni 
bir abide yaratabilir. 

Ben geçen her gün Türkiyede Ata
türk abidesi yapmanın bir parça da. 
ha güçleştiğine kaniim. Zira eserler 
çoğaldıkça, göz bol eser görmeye ba!i
lad!kça hayranlık azalıyor ve sanat. 
kir yeni kültürün hiç umulmadık bir 
halle çocuğunda bile yarattığı keskin 
ve merhametsiz tenkidden ürkmeye 
mecbur oluyor. 
Bwıun için onu bu yeni ve mühim i. 

§e başlarken atölyesinde görüp ko
nuşmak istedim. 

••• 
Bir apartımanın yedinci katında o. 

turuyor. Tam 125 ayak merdiven çık. 
tını. Bu zahmetin beni yormadığını 
iddia edem€m; hatt.8. onunla karşıla. 
şmca burnumdan soluyarak: 

- Be birader, seni ziyaret etmek 
bir işkence! 

Diye hayl:!r'1Jğımı da söyliyebili
rinı. Fa!:at itiraf etmeliyim ki bu a
pr.rtımanm da ruıca.lc bu katında otu
rula.bilir: 

Pencerelerde Marmara çlni bir ta
bak gıbi. Adalar, Eoğaz, eski lstan.. 
bul VP. şu bizim güzel denizimizin uf. 
ka doğru o hulyalı yayılış ve kaybo. 
luşu, buradan ne güzel tadılıyor. 

Tepeden inme sordum: 
- M.anbaya ne yapacaksın? 
- Ynp:ıbileceğfmt... \ 
- GUzel olacnk mı? 
- Bilmem. Biz uzunluk, genişlik ve 

derinlik ile iş g6-
rürüz. Çamuru e
zeceğim, taşı tun
cu işliyeceğim. Ya 
pabileceğimi ya -
pacağım . Bilirsin 
ki Manisayı çok 
severim. Manısa e 
serim bir ticari iş 
olnııyacaktır. Fa
kat iyi mi olacak, 
kötü mü dersen, 
sana vereceğim 

cevab ancak şu o
labilir: "Heykeli 
yalnız heykel ~öy
lemeli,, dir diye -

ceğim. Yazıyı na t111 y::.zı söy!enıe. 
Bence bir romanı resimlemek kadar ma 
nasız iş olamaz. Eğer o romanı bız.. 
zat muharriri rcsimlemediyse, yani o 
romanın her satırı arasından müdli. 
fin tıitün hayalleri canlarunıyorsa. 
sen o romanı. işin yoksa istediğin ka. 
dar resimle. Müzikle ifade edilen bir 
şeyin yazı ıle anlatılması mümkün 
müdür? Tabii değildir. Bunun için e
seri görür' anlarsın. 

- Peki. Müsaba!caya verdiğin tas • 
lağı yaparken ne düı;ündüğünü de söy 

liyemez misin? Nasıl bir eser yapıyor
sun? Realist mi, sürrealist mi gözüke. 
ceksin? 

- Haa ... Bak bu ciheti sana izah e_ 
debilirim. Evvela abidenin mevkie gö_ 

re obuasını. yani :nevkie uymasını is. 
tedim. Ve düşündüm ki, bunun mut. 

laka bir portre abidesi olması doğru_ 
dur. Bum:n üzerine Atatürk'ün il.bide_ 

de!\i heykelini, azami derecede plastik 
ola.ra!t kompoze etmeye çalıştım. Bun. 

da muvaffak oldum sanırım. Ben hey_ 
kelde vak'a ve şeklin kopya edilmesi. 

ni se,·mem. Yr..ni sembolik düşünü. 
rilm. Abidenin kaidesine konacak hey. 

keller de birer sembol olacaklar. Ben 
portre yapmak için karşımda poz al. 

dırdığım zaman dahi yine plastik dü. 
şünürüm. Yani tabiattaki plastik şek. 

li a:aştınr ve bunu mümkün mertebe 
sadeleştirerek tebarüz ettirmeye uğ -

raşırım. Bin:ıenaleyh benim için ne 
realizm, ne de c ';lrrealizm mevzuubalıs 
olam:ı.z. 

Bana bir sigara uzatırken ona ikin. 
ci bir sual sordum: 

- Şehirlerimizde birer resmt abide 
var. Acaba tehirlerimiz bu lbideleri 

Grafoloji ve grafometri di)c iki 
ilim vardır. Ve doktoriuğun biı ta. 
kım hastalıklarda, Amerika ve Av
mpada zabıtanm da bir çok huauı
larda bu ilimlerin neticeleru.len 
iıtifade ettiii muhakkaktır. 

Ancak, bazı açık gözler bu ilmi 
suiistimale uğratmıı. bir falcılık va. 
.ıtası olarak kullanmıttır. 

Size 
soruyorum: 
ı .- Bütün tafıil!tiyle karakteri • 

nizi; 
2 - Meziyet ve kusurlarınızı; 

yaptırmakla plastık sanata karşı olan 

1 
bütün vazifelerini başarmış oluriar 

mı? 1 

3 - Sizi hayrete düıürecek ka
dar vazıh ve aarih olarak hususiyet. 
terinizi; • 

- Hıç şüphesiz şehirlerimizin plls. 
tik sanata karşı ilk vazifeleri tek kur. 
tancımız olan Atatürk'ün timsalini 
plastik ve ebedi olarak meydanlarına 
dikmektir ... Esasen bu ilk vazife ile i. 
şe b.:lŞlamış bulunuyorlar. Bununla 
beraber bu ilk vazifeleri birçok şehir. 
!erimizin tamamen veya bihakkin ya. 
pamadrklanru da söylemek llzıındır. 
Bilenlere sormadan, iyi bir jüriye seç. 
tirmeden, hakiki sanatkarları arama. 
dan gelişigüzel heykeller dikmiş ~ehir 
lerimizin sayısı boldur. 

Plastik sanatla meşgul olmadıkları 
için ve düne kadar bu sanat meçhul 
bulunduğu için birçok yerlerde böyle 
yanlışlıklar yapılması belki hoş gö . 
rülebilirdi ama bilenlere hiçbir şey 
sorulmamış olması düşünülünce, işin 
affedilmez tarafları da beliriyor. Son 
zamanlarda erbabına danışmak, sa • 
natkirlnrın düşünce ve kararlarını 
So..>rmak gibi adetlerin belirdiğini bil -
yük bir sevinçle görüyoruz. Yapılan 

müsabakalar ve araetırmalar bunun 
mes'ut bir neticesidir. Bundan sonra 
en i) i, daima iyi eserler çıkacaktır. 
Evet. .. Ne diyordum? Ha, ilk abide • 
lerle şclıirlerimizin plastik sanata 
karşı olan vnzifelCJ"inin birincisi baş. 
l::ımış olmnktadır. Bunun devam etme 

sini temenni etmek icab eder kanaa. 
tindcyim. Şehırlerimizin yolları, köşe. 
leri, hem göze zevk veren, hem de ba. 

kan genç vatandaşı bedii surette dü. 
şündürcn parçalarla süslenmelidir . 
Heykel şehirlerin yalnız süsü değil -
dir. Kültürlü hassas insanın elzem bir 

ihtiyacıdır da. Her ~ehrin bütçesinde 
güul sanatlar için ayrı bir fasıl ol _ 

malı ve inşa edilecek her binanın fi. 
atının yüzde bir miktarı güzel sanat. 

4 - Tuttuğunuz veya dil§ündü · 
ğünüz işte muvaffak olup olnuyaca
ğınızı, 

5 - Nihayet beş farkla yaşının, 

Oğrenmek 
ister misiniz? 

• Evet mı? 
o halde 

A - Bir gazeteden, bir kitaptan 
veya aklınızdan yuacağmız dart sa. 
tırlık yazıyı: 

B - Son aylaıt!aki imzalanruzdan 
ikisini gönderiniz. 
Tetkiklerin~ etllllı yapılmMını 

istedii'iniz takdirde: 
C - Sağ elinizle yazdığınız dört 

satın; 

D - Ayni yazının aol elinizle ya· 
zılmıtını; 

E - Bat ve ıahadet parmakları -
nızın bir kağıt üzerindeki izlerini; 

F - Sağ elinizi kifıt üzerine ko. 
yarak bir kıırtun kalemle elinizin 
kağıda çıkaracağınız resmini; 

G - Mu!ıtelif tarihJertieki imza -
larmızı da ilave ediniz. 

Kızınızı vereceiiniz deliidınlmın, 
tanıdıklannızm, dottlannızm, ni. 
ıanbnızın, it ortaiınmn da seciyesi-
ni, huıuaiyetlerin~ bim imzalannı 

ve herhanıi ~ yazıımdan dört aalır 
yazıyı gönderirseniz tize söyleyebi.; 

liriz. 
• • • 

Cevaplar, müracaat !ırasiyle verile 
cektfr. Müracaat mektuplarının Ü· 

?.erine: 

GrafoloJI 
;VU ütehassısına. 
kaydini koymayı unutmayınız. Hü • 
viyetinizi veya yuısını göndereceği
niz zatın hüviyetini açığa vurmak iste 
miyorsamz, sizce malUm bir remiz 
kullanınız. Mesela (İzmir Ruh 161), 
(Fatih Ah 3) ilah i;İbi. 

ÔekTiyora.~) 

lara ayrılarak o binaya heykel ve re
sim ısmarlamalı. İBte şehirlerimizi L 
dare edenler bunu yaptıkları zaman 
plastik sanata karşı olan vazifelerini 

tamamlamış olacaklardır. Bundan 
sonrası sanatkarlara aittir. Ve zan . 
nederim ki b';yle bir devir başladığı 

vakit - ki başhyacaktır - memkkcl 
gençliğinin hakiki istidatları güzel sa 
natlar akademisinin sınıflarını doldu. 
racak ve biz de diğer milletler gibi en
ternasyonal mevkilere yükselmiş gü. 
zel sanat erbabına malik olacağız. 

·------------........ --... .._ ....... 

Kemalist devrin himayesi olmasay. 
dı biz birer sanat fedaisinden başka 
bir şey olamaz.dık. Mademki şimdi ce. 
miyette bir manamız olmuştur. Bu 

son düşüncenin tahakkuk etmesi

memleketin daha geniş bir sanat istik 
baline yolİanması da elbette umulur. 

• • • 
Sanatkarı evinde yeni eseriyle meş. 

guJ görmüştüm. Onu işinden fazla a. 
lıkoymak istemedim. Atölyesinde du-

ran Manisa &.bidesi modeline baktını. 
Hiç de baştan savma yapılmış bir şeye 
benzemiyordu: 
Düşünülmüş; duyulmuş ve dikkatle 

çalışılmış bir eser. 
Türk şehirlerinin hep böyle düşü.. 

nülerck, duY.ularak ve dikkatle çalı • 
§ılarak yapılmıı eserlere ihtiyacı 
vardır. Toprağının altından her kaz. 
ma vuruşta eski Türk medeniyetleri ~ 
nin birer şaheseri fışkıran Türk va. 
ta.nmda kötü esere yer vermemelidir. 

NQaınettin NAZiF. 
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M cizeler memleketi 
Bir lngiliz seyyahı müşahedelerini ve tetkiklerini anlatıyor 

Tülb)~it9it<® Ölfil~c§llFDD©ırr n~t~<dlükD~rr~ 
~c§l lfilil a ifil ö o (b v © r D car 

Orada dörl asırdır ya,ayan adamlar, sekiz asır ömUr suren Dalaylama~ar 
varmış; yarını bUyUk bir isabetle tahmin edeblllyorlarmış 

938 de Avrupa diktatörlükleri 
zayıflıyacakmış 

Kayalarla Urtülmüş. mezarlar içinde altmış yıl kalan ve dipdiri 
çıkan insanlar... loglllz seyyahı bir hayal ve 

efsaneden mi bahsediyor ? 
Londrada çıkan Sundy Rdcrec ga -

zetcsinin son gelen nüshalarından bi -
rinde (Mucizeler Merrileketi) serlevha
sı altında bir yazı çıktı. Bu yazıru:ı ev
veli baş tarafını naklcdiyonu:: 

"1937 senesinde yeryüzUnde öyle 
bir merrileket vardır ki, orada ir.sanlar 
kanatsız: ve herhangi bir filetsiz uçabi • 
liyorlar! 

O memlekette insanlar, su altıd:ia te
neffüs ediyor ve ya13yabiliyorlar t 

Sımsıla duvarların içincen yürüyebi
liyorlar! 

Fevkalade soğuğa hiç, hiç aldırmı -
yorlarl 

Ellerini havaya uzatarak oradan i&
tcdikleri yey~ckleri ir:.diriyorla.r 1 

O memlekette ha5talar, yalnız el ile 
basit bir temas neticesi iyi oluyorlar. 
Orada ilaç yok, ameliyat yok, doktor 
yok, hastane ve eczane yok. 

Bu mucizeler memleketinde insan -
lar binlerce sene yqayabiliyor veya 
istcl:iikleri vakit iradelf%inin kuvveti ile 

?lüyorlar. 
ütün bunların bir çoğunu 1ngilte· 

reye dönen bir İngiliz seyyah.I 1937 se
nesi yeryfu:Unde bir memlekette bizzat 
görmüştür. • 

Bunları gören Dr. Murdo Mackdo -
nald BaynedrL Bu zat, hayatının bir 
çok senelerini, mucizeler memleketinde 
geçirmi§tir. 

Bu memleket "Tibet,, dir.,, 
Tibette geçtiği rivayet edilen {evka • 

ladc, esrarlı ve heyecanlı vak'alara 
dair Avrupa gazete ve mecmualarında 
§imdiye kadar pcl: çok yazı çıkmı~tır. 

Bütün bu yazılan yazanlar, adeta biribir 
lerinden geri kalmak istemiyorlar gibi 
hadiseleri daha heyecanlı, daha merak.. 
1ı birer bale getiriyorlar. 

Şimdix İngilizce gazetede çıkan ya
zıyı nakle devam edelim: 

Asırlarca Avrupalılara kapalı 
kalan bir memleket 

Tibet... Harika ve mucizelerin nefes 
alıp verme g\bi pek atclide ıeyler oldu
ğu bu memleket, asırlarca Avrupalılara 
karşı kapalı ve girilebilmesi memnu bir 
memleket olarak kalmııtır. Oraya daha 
evvelce girebilen yabancı eeyyahlar 
cür'et ve cesaretlerini can1ariyle öde. 
miıler, gözlerix ateş uçan demirlerle 
oyulmak gibi akla gelmez eziyetlere 
maruz bırakılmışlardır. 

Aradan seneler g~ince, Tibetin es
rar dolu kapılan yava§ yavaı bey.ız in· 
sanlara, Avrupalılara açılmış ve orada 
akıllan durduran, en keskin zekaları 

şaşırtan fevkalJlde §eylerin olabildiği 
görülmUştUr. 

Görlilenler, birer masal, birer göz 
bağcılık mı ?. : 

Kat'iyyen. Bütün bu ıcyleri görenler, 
acaba gördUklerini ..,mi sanıyorlar veya 
gö:dük dediklerini rüyalannda mı gör. 
müşler, hayallerinde mi yaratmışlardır? 

Asla .. " 

Bngiinkii Çin - ,Japon harbini 
evvlden haber veren Lama 
Onlar zihni kuvvetleriyle yalnız bu· 

güne değil, yatına da hakimdirler ile
riyi görebilirler. 

Geçen sene, Tibetli bir Lama (nıha. 
ni Reis) 1938 senesinin girmesilıo Mu
so1ininin kudret ve kuvvetinin inhitata 
başlayacağını ve bu yılın, Avrupm:ia 
diktatörlUğün 7aytflamağa bnşlama yılı 

olacağını söylemi~tir. 

vermittir. Bu :at, ayni zamand.ı, bat· 
langıçtaki muvaffakıyetlerine rağmen, 
Japonyarum Çine kartı bu teıebbüsünde 
asla muvaffak olamıyacağını da bildir· 
miştir. 

BiltUn bu kehanetleri yapan zat, 200 
yaşında bulunuyormuı. lngiliz ıeyyahı 
Dr. M urdo Mac:kdon.ıld, Uç yüz ıcne 

nvel doğmuş daha bir çok kimscleZ' tc. 
ıadüf etmiı olduiunu da beyan eylrmif-
tir. 

Gishi Rimpocheadındaki Uma dört 
asırdan ıdaha az yaglı değildir. Gishj 
doğduğu vakit, İngiltere Tudor ailesi 
tatha oturmaıtu. Aradan seneler ve ne· 
ter geçti t Gishi h!la sağdır, faaldir ve 
ölmu gözleriyle m:ınevi kudrete dr: ıa. 

hiptir. 
Lllmalar ve muhtelif dereceleri 

Gisbiden bıhıcderkcn bunun bir 
Uma olduğunu ıöylemi4tik. Yazının 

alt tarafını daha iyi kavramak ünre bir 
Umanın ne oldufunu ve Umahğ.n de
recelerini de anlatmak icap eder. 

Buda dinind~ bir Uma, bit reis ide. 
mcktir. Esasen Uma, yülnek lli ml -
nasma gelir ve Llmalar mukaddes, 
muhterem insanlar .ayılır. Uma olmak 
kolay bir i§ değildir. 

Llma olabilmek için muhtelif dere -
celerden, muhtelif imtihan ve tecrübe -
!erden geçmek icap cider. Evvel! (u· 
tak) olunur. U§Clk bildiğimiz, Tilrkçe • 
deki, uJak f .. Bu ilk derecedir. (U§Clk 
kelimesinin aanskritçesi U~ıkadır. 
Türkçe ile ayni olduğuna kiikakt .• ) 

U~aldıktan sonra geçilecek diğer de
receler vardır. Bu dereceleri geçerken 
din, fel!efe, trp, edebiyat, gizli ilimler. 
ruhani kudretler ve saireyi de öğrcr.mek 
ve bunlardan imtihan vermek §arttır. 

Umalar, ihti~lanna ' göre Çorce, 
Rabea.mba, Laraınba ve saire gibi ün -
vanlar da alırlar. Dalayl!ma, bütüıı Ll. 
malann bUyilğiidUr. Buda dinini yer 
yüzünde temsil eden odur. il!ht ruh on· 
dadır. Bir DalayUma öldüğU , akit, 
illhi ruh, 49 gUn a~ta kalır, ıor.ra bir 
çocuğa ge;.cr. Kendisine illht nıh ge· 
çen çocuk, esa.ıen fevkalide1ikler: ile 

nazarı dikkati-celbeder. Böyle çocuk ve 
ya çocuklar alınır, binbir tecriibey~ tabi 
tutulur, kendisine ~chir verilir, aç ve 
suıuz bırakılır. Eğer bütün bu tec.rübc· 
Jere muvaffakıyetle tahammill c!debilir 
de ölmezse il.ihi ruhun kencliıine geç • 
miı olduğunu anlatılır ve Dalaylama 
ilin olunur. Ve Dalaylamaların otur • 
duğu Tibetin Lahassa ıchrine götürü • 
lür. 

Mezarda 60 sene canlı ! 
Avrupalı seyyahiarın anlattıklarına 

göre, büyük kayalarla örtillmUı mezar 
lar içinde, yirmi, otuz, kırk ve batı$ alt
mıı sene kalan ve sonra da birıey olma· 
tnıf gibi dipdiri çıkan insanlar v:ırnuf. 

Her tarafı amwkt kapalı bir mezar 
tasavvur ediniz ki hariçle irtibatı yalnız 
dar bir delikten ibarettir. Mezara yal • 
nrz bu delikten hava ve ııık gire.bilir. 
Gene bu delikten içeriye zaman zaman 
az miktarda yiyecek te konur. Oraya 
giren adam tefekkürle, kendini kontrol· 
la manevt kudreti iktisap eder. Böyle 
mezarlarda senelerce kalmalanıu rağ· 
men maddeten hiç bir §CY olmamıı ve 
sonra minen büyük kudret ve kuvvet 
iktisap etmiJ ne kaidar insan görülmüı
tür ! . 

Dr. Murdo, iki yUz yatında t.ir adam 
gönnQştür ki bu adam hemen çıplak 

denecek bir halde, çok soğuk, §iddetli 
rüzglrlı bir havada karla örtillil bir da
ğm tepesine çıkmıı, oraya otunnuı ve 
bütün vücudu karla örtül::lilğü halde o
rada unki kaloriferli bir ıalond'l imit 
gibi uzun müddet kalmııtır. 

istedikleri vakit ölen 
insanlar 

Uınalar bizim bildiğimiz gibi ölmez. 
ler. Onlar ölrnek istedikleri vakit ölür
ler. Diledikleri kadar yaıadıktan 
5onra bir gün, ölmek isterler, ölecekleri 
zamanı tayin. ederler ve ölürler. 

Bir defa, sekiz asır kadar yaıayan bir 
DalaylArna ölmek istemiJ ve etrafında • 
kilere bu arzusunu söylemi§. Öleceği 
vakti de bildirrni§. Vakit gelmi~. ölme
den evvel etrafındakilere: 

- Salnn, ö1diikten sonra bana do -

Lamalar, fikirlerini 
teksif etmek sure
tlle ıstediklerı eş .. 
yayı canlandırabi
liyorlar: 

Askıdaki palto 
kendi kendine ha-· 
rekete geldi, çivi
den çıktı ve sey
yahın omuzlarına 
kondu! 

yni nt, Japonyanm Çine hücum e. 

derek bir Japon - Çin harbi patlaya - ı 
cağını evvelden görmt!f, evvelden haber 
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Bir gU11, 
bir 
Avrupıtl• 
seyyah 
bir kaÇ 
Lamayı 
toplu 
olarak 
tefekkilt 
halinde 
~örmilŞ• 
Birden
bire 
Lama
lardan 
biri 
ortodall 
kaybol
muş, 

sonra d8 
sıra Jle 
ötekiler 
havaya 

uçmuşlnt•• 
c::::::::::n:-::ı 

Lamaıann merasımıerde 
giydikleri şeytan maskesi 

°' yadan ldütmüıtU. Vakayı görenler, ti' kunmayın.. Vilclidum, kendiliğinden 
uçacak ve ilAht kuvvete :!ıcan§Clcaltırt 

DemiJ. Ve filhakika da öyle olmuı 1 

Havaya uçanlar 
Bir gün bir Avrupalı seyyah, bir kaç 

Umayı tefekkür halinde ve toplu bir 

vaziyette açık bir vaziyette ıörmüş .• 
Birdenbire Umalardan biri ortadan kay 
bolmuı. Biraz sonra diğeri uçmu~ ! Son. 
ra da aıra ile ötekiler! Ve ortad'l kim· 
ıe kalmamı§ .. 

Issız bir yerde kimse görünmediği 

hal:ie ilahi •esler baılamıı. Uçan U -
malar dua cdiyorlamuJ .. 

Avrupalı seyyah, bUtUn bu olan teY

leri derin hayretler içinide seyrederken 

bütün bu lamalar, bir an içinde eski va
ziyetlerinde tefekkür halinde ve toplu 
bir vaziyette tekrar görünmilşleı. 

Kaynayan nehir 
Diğer bir seyyah anlatıyor: 
Tibette bulunuyordum. Lahusaya 

ya.kın keu>abal•rdan birinde idim. O ci

varda bir Buda rnanastm varldı Mak -
sadım. bu manastır civarında tetkikat 

yapmaktı. Bulunduğum yerden manas
tıra kadar gitmek i~in bir nehirden geç• 
me icap ediyordu. 

Lamalar maksal:lnnı anlanu§lar. Fa. 
• 

kat manastır veya civarına lçadar gel· 
ınemi de istememi~ler .. 

Nehir, derin değildi. Ve bir in$Qn 

bofulmadan geçebilirdi. Bunu benden 
evvel geçenlerden anlanuştmı. 

Nehre girdim. Benimle berab:r iki 

Uma da girdi, onlar da manaıtır.ı gidi 

yorlardı . Nehrin suyu ilk girdiğimde 
soğuktu. Fakat birdenbire ısınrr.afa 

başladı. Hararet gittikçe artıyordu. Ni· 
hayet tııhaınınül edilmez bir sıcaklığa 

geldi. ilerleme veya geri dön~k ;aık· 
lanndan birini ıdü~ünüyordum. 

Evveli; sür'atle ilerlemek ve :.ehri 

bir an evvel geçmek i:ıtedim. Fak.ıt nch. 
rin suyu o kadar sıcak olmuştu ki .• Bu-

na imkan görmedim. geri dörıı:iUm. Tek 
rar nehrin ken:ınna vasıl oldum. 

Nehrin suyu kaynamağa baglamıştı. 

Nehirden çıkan buharlar havaya yük -
selirken benimle beraber nehre giren 

Lamalar, guya hiçbir §ey yokmuş gibi 
sakinı bili ııuda ddiler. 

El i!e tedavi 
Manevi kudretleri yüksek Umılarm 

gösterdikleri harikalardan biri de haıta· 
ları - no kadar ümitli% bir halde o. 
lurlarsa olsun - el ile tedavi etmeleri
dir. 

Bir gün bir Tibetli, yükıek bir ka • 

nun ya ölmil§ halde, veya pek fecl 
v.:.ziyette olduğundan emindiler. 

1 ölıncmi§ti .• Fakat, bacaklar, kJl'l • 
mı1, vücudunun muhtelif tarafları t"eıı 
zilmiıti. ~av~h kendini de. taı:naJ1l ~ 
kaybctmış idi.. Kaldır'dılar, bır ~ına t:ı" 
yanma götürdiiler. Uma, cllerı,ıe . 
adamın muhtelif yerlerine temas e~ 
Aradan bir kaç dakika g~metniJti ~ 
adeta ölüm halinde olan adam gö%1e (!.o 

açtr, etrafına baktı. Vaziyetin ftaiJ ı1 
ne rağmen hi!; bir ıstırap duytnaıdı 
anlatılıyordu. dl 

Bu adanır, bir kaç gün sonra yol 

sapasağlam gördüm. 

Canlanan palto f 
Llınalar, fikirlerini e§yadan herhst'·ıe 

bkisi üzerinde teksif etmek ıufeti) e· 
o ıeyi canlandırabilirler. Harekete g 
tirebilirler. ,.. o• 

Bugün telsis vasıtaıiyle nasıl .,.ı • 
1 il• 

ı;aktan ve içinde kimse olmadan b ' 
fak ~cmi su ü.zerinl:ie harekete gctirı1~ 
blliyona, Uımlar da ayni §ey yilpl 

bUiyorlar. Yalnız aradaki fark ı..trnı1" 
rın bu igi dilfüncc kuvvetiyle yaprııal'' 
ndır. 

Bir gün bir seyyah, bir dda içinde~~ 
çiviye astı~ı paltostJnun !deta canlJ!\ 

dığını, harekete geçtiğini ve ~i\lictcıt 
çıkarak omuabm Uıerinc kondı.•ğut'" 
görmliJtür • 

Bu mucize de, bir Uma tarafıııd~ 
yapılmış ve palto, bu L&manm man' 
kudretiyle can1anııu§tlr. 

Havada duran ip .• 
Fakirlerin en Jul'l nakledilen }tarı 

kalarından bir kaçı da ıunlardır: 
Havaya attıktan b!r ip, dimdik ll•"'' 

da kalabilir. Sağlam bir yere dayalı 1'
1
' 

d.I 
merdiven gibi buna tırmananlar 
vardır. 

Lrunaları su içinde saatlerce, gUrı1~ 
ce kala bilirler ve bf r şey olmaılar. 1' 
nebatı, b!r kaç saat içinde bUyütCrl''' 
çiçek açtırırlar, Kudretli Umaları.1, Jı" 
lın bir duvar içinde $41nki açık bir yet' 
deymi~ gibi yürUdUklerini görenlet &' 
bu harikayı anlata anlı:ıta bitiremiY0' ~ 
lar. Avrupalı b!r muharrir, bu tıe. 

·stı, 
vak'ala:-ı inanarak ve inanı:lırmak 1 ·ti' 
yerek anlatıktan &onra yazı:;ı şöyle t>ı 
riyor: 

Garip ...-e ıayam hayret kudret. rf 
rip ve ~aynıhayrct esrar 1.. İnanı~~ 
cteylcr mi diyeceksiniz? ,Fakat teısıı: 
:ı;- ti' 
ya televiziyon fikri bir asır evvel bil 
lardan daha inllmhr ıeyler miydi7· 
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FAUSTA TEDBİR A.LIRKEN ... 

Pardayı.n1 tat ocatına girmifti. 1. 
Çinde yuvarlandrtJ kar.ınhkta parlak 
~ya altındaymlf gibi uhmtt81Jc• l • 
le.rlb'ordu. Usun saınan gltm9dl. Bü. 
Yük bir majaraya 81rmlşti. Orada bir 

aa dW'du. Bir köte~ kar~u rttti. Ora. 
dan btr teY alarak mıı.nto.unun altını 
Bl.kladı ve tekrar yijriimoye bqladı. 

Btrkac adım atar atm~ bb duvarı 
Çarptı. bunu da diğer duvarlar rıbi i. 
torek açt.ı. Öbür tarata ııi :ikton sop. 
ra duvar arka.aından kapandı. Sövalye 
dar bir koridorda buh.muyordu. Ru. 
!'ada da on ldun krıdar yUrüdU ve 
tekr&r bir duvıra tuadijf ı:tti, Bu du. 
"•rdı gözle cörilhniyeo'k bir kıpı 
\Pardı, Şöyalye bunu da a~t,. 1'~tolu. 
tıun altında 3akl\1.dığı ~yJ çıkardı i 
bu bir !~merdi. C&kmağını çakara\< he 
tnen yaktı ve içeri girdi. Cııraeı da kU 
çUk bir mahr.endi. Bur:ıda kırık bir. 
kaç ııandıkla kullanılm:ya.cık blrc:ok 

A letter vardı. Kapının tam karo;ıunda. 
ki merdivenden de Ust ı,ata çıkılıyor. 
du. Zaten bu mahzende kUçU)( bir ne. 
fes delift bile yoktu. Pçtrdayan, mer. 
dl\'ene doğru yUrUdU. «3ol taraftaki 
duvara gitti. Bu duvarın !.zerine fene. 
rin aydınhgını akaettiJ".ii ve mırıldan. 
dı : 

- ManMlır şu istikamettedir. E~cr 
1.]dMmıyorsam, ll'amı~~ın dab u ta • 
?a.ftan gelmesi 1bımdır. ~n ne ahmllk 
adamım. buraya belki yirmi defa ~el. 
dtrn &. bir defıı blle !IU ılı.ıvan yakın. 
dın tetkik eıtınemı Llm. 
Omuıhmnı eilkti: 
- Evet, fakat ıu duvarı tetkki et. 

• mek içuı tıvvelden §ilphelenmek icab 
ederdi. Halbuki bana bu ıilpheyi ve • 
ren ırauetnnın mektubu".lur. Zihnimi 
alt Ust etmekte ne mana var ki! Biraz 
sonra Fausla, bu kapının ne tarafta. 
oldufunu ve naaıl açıldığmı balla göa. 

terecek değil mı eankl? Fakat ya !tim. 
diye kadar geldiyse? f ştc o vakit bU. 
tiln işlerim bozulur. 

Şovalye Jllmbasını söndtirdU. Yine 
mantosunun altına soktu ve ayat!nı 
merdivenin ilk basamağına balh, YU
karı çıkmıya ba.,ıadı. El'I kUı;ilk bir 

cıtırtı bile çıkarmamaya calı§ıyordu. 
YUkscldikçe yukardan hafif bir ıdya. 
g8rmeye b~layınca §öyle düşUndU: 

- İlk mahzenin kapısı açık ola~ak. 

Filhakika. merdivenın yukar1rnda. 
apa.cık bUyilk bir kapı vardı. Eu kapı 
mı'ı:eden mamuldU. Buruı eeki mah -
zenin iki misli bUyüktU ve U~e bölün
mUftU. Teptden aydınlık alan bu ~r
de köyllilere mahlWl bir sürü aJ6t 
va.ı dı. Gerek b\ı mabaen. ger~kr~ E\l -
tındaki, Faustanın, Pardayanı davet 
ett l~I c;lttllğe aitti. Mahr.enin aJbr;da 
çif' Pğin alt katına çıkan bir merni ., 
verı görülüyordu. Pıu-Qayan bu m~rdi-

verıe doğru yUl't\dü. Ve yine ihtiyatla 
çık ı mya b8Rladı . İkinci mel'divenJn 
yulı a"s·ndalci kapı birincisi gibi açık 
olaıJ~k ki, hem ziya fadaJ~I~'Or, hem 
de birtııkırrı adamların konu~ukları 

du~u!uyordu. 

FılhakUca kapı apaçıktı . Pardayan, 
lhtı yatı zıyadelegtirerel< mevcudiyeti. 
nı l·lldırrnek&IEin merdivenin yul(ar _ 
smdakı sahanlığa kadar çıktı. Orada 

dıP&rıya dikkatle ba m1ya ba,ladı. 

Bıırası fa':ir bir kölü kulübe.siydi. Or. 
trı yerde temiı. fakat rendeeiı bir ma
ta duruyordu. Bu ma.s!Lllın iilılrindt 
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---------------------------~--------------------- Am~ möısyö, benim masrafını o 
kadar ehemmiyetli::dir ki, ıöylenmeı 

bile. 
Par<layan ciddiyetle ıaözünc devam 

etti: 

- Aff •rainiz. Ilurıda biz bir n~ 
vi tirktt kurmı.mı.tur. Binaegalcyh 
hesapları da açık ve namusluca tut • 
nı-.ı~ Herkt1 kendi hakkmı ıılmah
dır. Nfl(adar par• ıarf<ltnıiıtini~, söy. 
leYiftlı bakaytın 1 

- Birka(l yliı.: frank igind~dir mös. 
Yö. Ooirusı.ınu iater!feni&, kat'i olarak 
be" <te bilmlyarum. 

- Bin trank verıem klfi ıclir ml? 
.... Qoktur tfondiın. nrf cttiğimin bir 

kaç misli fazlasıdır. Zaten beyıirler • 
den de f ulasiyle 1<!4Z(lnıyorqm, 
~tŞan çın"y.ıı elini BOktu, evve-

la itinden bir kijıt ~ıktı · 
-- lfali ~ • d'ld\ • Kralm rnUlırü i. 

le bir klğıt, hem de üıtünde bakın ne 
Y~ı•ya~ "Möaıy<> lö kont dö Valvere11,., 

Ben ıtıel"lkh bir Admım Ode, amlUl ıu 
r.t"'ktubq okuyımuı da. ... 

V"1ver hellltn kAğıdı 'Jdı ve yUk
sck aesıo okumağtL bqlo.dı: 

"Du rıara hizmetimi~ icln •arf~tti. 
ğin\ı p-.radır. Kral t.ul. minnetmi 
bıt.1kı tıtrıt\ dı isp.ıt.t edıt~kUr." 

Valvor 14-.rinçt;en kıpkırmı&ı olmu,,_ 
t4, attırdı: 

..... Ne •danı, ne yUktek insan. 
PU'dayıuı 11\Ultebıi d~i ki: 
~ · öyle ya, öyle ya ... , Bıyık altm .. 

d~ JUlerek ilave etti • Btı mckt~by 
sılo aıkt ıa,klamıyı unytmı~n~ 

V l'.lver ciddiyetJt cevAb verdi: 
... · §Upheşiz ef ~ndim 1Uphesiz. bu 

en ln;vmetli bir v~ikıu,lır. 

... . Atttrin, Jenc ıoınmdıt. t'İtr hi.14 ı 
Y&fl Y•bilirHm, bu kAjJdm M kıdır i. 

rad getirdiğini bana söylersiniz. Şim
dilik yüz pistol alını~, emin olunuz ki, 
size verdiğim eu pars., ellniadekl o kL 
ğıtt:uı yUz pistol fazladır. 

P\rdayan oa§IrIIlJ§ kalmış olan Val. 
verin eline yüz pistol sıkıatırdı ve a.y .. 
ni c!ddjyetle elini çantaya sokarak de. 
vam etti: 

- Şimdi şu yüz pistolü de Gren. 
gay. Eskargas ve Landrl aruında 
takfim ederiz. Bu üç aeneriye yU.I pis 
tol vermek acaba çok mu! Neticede 
bu herifler kal'ln doyurmaktan baıka 
ne yaptılar ki. Bu para onlara fazla 
ama., ne yapalım, hulıllk etmek dof. 
ru değildir. 

P ırdayan bir taraftan korıuturken 

diğ< r taraftan da ~lan ıayma.kl& 
meogullU. Nihayet dedi ki: 

-· Şimdi &.rtık ortaklık hesabı tL 
man1 oldu. Bundan aonra do.t ola.. 
rak size söylliyorum kl, efer paraya 
ilıtiyacınız olll'f'M bu keseden alabilir. 
siniz, hattl hepsini bile: 

Valver nezaketle cevap verdi: 
- Mersi mösyö. Hamdolsun bir se. 

ne rahat rahat yaı;ııyacak kadar pa • 
ram var. 

- Vay babam vay. Desenize ki, a. 
dıımakıllı zenginlemişsiniı. 

Şövalye otelci kadına döndü, dedi 
~i: 

- Madam Nikol, gu :>-edl yüz yet • 
?Jli!t beş piıtolü siz alınız ve emin bir 
yere koyunuz. Lfıtfunua aon <terece 
minnettarım aaiıcm. 

'Madam Nikol kençliaine verilen ke .. 
seyi alıp saklwıya 1i<lfrk4'n. Paıd& ., 
yan kemerinçleki mekt~bı,ı çıkırdı vı 
lô.llayt bir tavırla: 

·- Bak@lım .. dedi - :nad:un Fauşt~ .. 
nm derdi neymi~? 

iövalye gok Jikayt dJ.vrazımo.k 

' 
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istemesine rağmen, bu JCağıtla alaka
dar olmaktaydı. Mektubu büyük bir 
dikkatle iki üç defa üst üste okudu, 
her kelimeyi tekrar tekrar gözden ge
çirdi, nihnyet mektubu Valvere uzat - j 
tı. Delikanlı da kağıdı eline alarak 
okudu. Bu mektupta şunlar yaz.ılıy -
dı: 

"Pardayan!. .. 
"Sentdenide verdiğim sözü yerine 

getirmek zamanı geldi. Monmartr kö. 
yünde bundan beş sene evvel bir in
filak ile mahvolan yeri bilirsiniz? O. 
rada bir de meydan vardır. Yine bu. 
rada Bu çeşmesine gidl?n yol mevcut
tur. Bu yolda da Dam postacısının 

çütliği vardır ki, buraya yarın sabah 
saat onda biz.zat kendi:n, Lulzle dai
ma beraber olduğu köylü kadını oraya 
götüreceğim. Luizi yanıma aldığım 
gUndenbcri bu kadından ayırmamış -
tım . Siein oraya saat ondan evvel gel. 

meaize lüzum yoktur. Ben ancak söz 
ver4iğim saatte buluna.::ağım. 1ste~e. 
niz yanınıza adam almı~ fakat size 
söz veriyorum ki, ben yalnız gelece • 
ğim.. Size yalan söylem.,.ğe tenezzül et 
mi) eceğimi şUphesiz bilirsiniz?.,, 

Valver, bunlan okuduktan sonr3 
bir::tz duraladı. Pardayana dikkatle 
balıJ:ıordu. Şövalye adamakıllı dalmış. 
tı. Nihayet delikanlı P:ırdayanın ko. 
l1Jn:ı hafifçe dokunarak onu düşUncc. 
Jcrinden ayırdıktan sonra sordu: 

-Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu 
t'anılevuya gidecek misiniz? Bana ka
İIT'Sa bu bir hayli tebli'{eli bir iş .. 

Pnrdayan Valverin ·uzat.tığı mektu -
bu eı ldı, yırtarak yere attı ve sonra da 
al&l cı haliyle gülerek dedi ki: 

- Faustanm randevusuna gidip git
miy.ıceğim henilz maHim değil. Yalnız 

şunf'. eminım ki, hemen şimdi Mon "' 
mar1;r manastırına gideceğiz. 

At'kadaşlarımızı da beraber alaca -
ğız, hem de şunu iddia ederim ki, ora
da, ya madam Ifaustay.ı., ya Sinyor 
Dalharana veyahut da cnlann adaro. 
larmdan birakç kişiye tP.Sadüf edece • 
ğiz. 
Ş ivaJyeyle Valver b.?men yola çık • 

tılar. Elli adım ilerlemir-ılerdi ki, 1.-a • 
gorde rasgcldiler. Fakat ona dikkat 
bile etmeden yürüdüler. O da iki kah. 

ramam tanımıştı. Durdu ve onların 
yürüyüşünü seyretti. iki arkadaş For 
sokağına girdikten sonra Lagorel de 
yoluna devam etti ve B:.iyilk Paspar_ 
tuya girdi. 

Floransın bedelini peşin verdiği işi 
namusuyla yapmıştı. :M.adam Nikole 
ya kendini ele vermek istemediğinde , 
yahut da dikkatsizliğinden kimin ta_ 
rafından geldiğini söyl.•medi. Otelci 
meşgulken onu bekledi. Nihayet'mek_ 
tubu alan madam Nikoı, bunun kim_ 
den geldiğıni derhal anlamıştı. Bahşiş 
bekliycn Lagorele bir egü verdikten 
sonda Ode dö Valveri bulmak için 
koşmıya başladı. Halbukı Pardayanla 
Valvcr geçen müddet zarfında müte _ 
madiyen yürümUşlerdi. Evlerinin ka _ 
pah pancurları. önünde bir iki saniye 
durdular. Pardayan, ke!ıdi aralarında 
bir parola gibi kullanılan ıslığı çaldı. 
Evden de ayni tarzda bir ıslıkla cevap 

verildi. İki arkad~ budr.ı.n sonra yol. 
larma devam ederek Konsuneri soka -
ğı civarında meşhur Troikifil lokanta
sı önünde durdular. Bu sırada madam 
Nikol de For sokağına koşuyordu. E. 
ğer Marşe Opuareye kadar yüri.imek 
aklına gescydi, onları görebilirdi. Fa.. 
kat 'Qunu düşünmedi. Cebinden çıkar-
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dığı bir anahtarla evin kapısını açtı. 
Madam Nikol, kapıyı açarken, etrafı 
iyice kontrol etmeyi de unutmamıştı. 

Bu sırada Landri, Grengay ve Es
kargas kılıçlarını bellerine talanışlar, 
mantolarını omuzlarına atmışlar, Kon 
suneri sokağından çıkıyorlardı. Par • 
dayan kendisini takip etmelerini işa. 
retle bildirdikten sonra Valverin ko
luna girerek Monmartr Eokağma doğ_ 
ru yürüdü. 

Monmartr'm d13 caddesine gelince, 
şövalye adımlarını sıklaştırdı. Arka. 
sından gelenler de gittikelri yeri bil -

medikleri halde onu takip ediyorlardı. 
Bu suretle Per§ron köprüsünü geçti • 
ler. Şövalyenin keskin gözleri uzakta 

yokuşu tırmanan bir arabayı gö;(lli. 
Bu arabanın yanında dev cüsseli bir 
süvari de vardı. Arkalarından da si. 
lfı.hh sekiz kişi geliyordu. 

Pardayan bunları görür görmez ar
kadaşlarına göstererek dedi ki: 

- Bu iriyarı adamı tanıdınız de _ 
ğil mi? 

Şövalyenin bu sualine Valver ceva.]) 
verdi: 

- Kim olacak, Dal baran 1 
- Evet, ta kendisi. Sekiz gün evvel 

yediği bıçağın yarası tedavi edilir e
dilmez yola çıkmış. 

- Madam Faustaya refakat ediyor. 
- Tabi! Ben size dememiş miydim? 

Yolda rashyacağız diye. Şimdi şu da_ 
ğın öte tarnfmdaki yol nereye gider, 
bilir misiniz? Manastırın kapısı önün. 
den geçerek çiftliğin bulunduğu mey_ 
dana varır. 

- Acaba Fausta çiftliğe mi gidi • 
yor dersiniz? 

- Eğer çütliğ gitmiyorsa, ben ka
famı kestiririm. Yalnız uu var ki, 
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doğrudan doğruya oraya gideceğini 

zannetmeyiniz, yoksa madam Fa.usta.. 
yı tanımamı§ olursunuz. 

Pardayan yavaş yavaş gülmeye baş 
ladı. Eğer Fausta bu gülüşü görsey .. 
di, muhakkak ki korkacaktı. 

Şövalye biraz daha ilerledikten son. 
ra geri dönem. Üç arkadaşının. yanı. 
na gelmeleri için işaret etti. Onlar ya. 

nma. yaklaşınca, bin frangı aralarında. 
taksim etti. Bu hareketi düşünmek 

için vakit kazanı"nasmdan ileri geliyor 
du. Nihayet Pardayan konuşmağa 

başladı: 1 

- Eskargas, sen Landriyle beraber 
olacaksın, bakınız ne yapacaksmız! 

diye söze başlıyarak kendine mahsus 
bir kat'iyetle talimat verdi. 

Sözleri tamam olunca Eskargas ile 
Landri arabanın arkasından gitmeye 

başladılar. Maamafih takip ettiklerini 

göstermemek için son derece dikkat 
ediyorlardı. Pardayan da yanında 

Valver ve Grengay olduğu halde yan 

bir yoldan ilerlemeye başladılar ve bu 
radan beş değirmenin bulunduğu tepe 
ye vardılar. Bu tepenin altında met
ruk bir taş ocağı görfümekteydi. Şö. 
valye yolda arkadaşlarına k8.fi tali • 
mat vermiş olduğundan bu değirmeni 
işaretle Valvere sadece: 

- Grengay yolu gösterrl • dedi ... 
Valverle Grengay koşarak ilerleme .. 

ye başladılar. Değirmenin birkaç yüz 

adını ilersinde Bu çeşmesi vardı. Çeş. 
meyle değirmen arasında da metrul( 

bir taş ocağı daha gözUldiyordu. Va?. 
ver, Grengayın delatetiyle bu ocağa. 

girdi, biz, kont ile arkadaşını yo11ann· 
da bırakarak PardaY,anın ne Y,aptığını 
görelim: 
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La Bobem 
Çelik Jcal• 
Şen Ha7dut 
Betboffll 
a.apterlerle karp k&'fl)'• 
Dam lçln l'&rablmıı ve 
ZebfrU •vda 
Top. Hat ve Operada bir 
p:e 
pl'OlftllUIU blldlrmeml§Ur 
programım blldlrmemı,tır 
Hortlak ve Altın hını 
SJnppur poatur ve De
mir yumruk 
prosrammı btldlrmemı,ur ""1 hlflf Yüzn blbıbUttın 1&raM1Uftı. oucıu 

bıq~ harıt tltriYor, kendlalnl anlattıtı J S T A N B U L 
Clbı)'d(. kö• 1 hava 1c;laden kurtaramıyor. l"lllllAB Varyete " Uyatro 

"'icat VILLI ı !.adam Okamelya ve ka.. 
>llıı le bu hat, P •k Oyle usun ııOrmedi. KlS.. ılın ve ~ytan 
,:~ relditlmla saman c6ğüa seçt. \ZAK Matmazel .doktor ve safer 

-~ ~u ~ eo::: bey, <'aqtn anladm mı fimdl• IULAL ı UUneşe doğru ve ikizler 
~ • U..:MU.\R ı Cllneşe do,'.!'ru ve lldzJer 
...... ~ l&llarken: llALK ı t,,te bahrlycUler ve Kır-

'8baıı dayı, anladım, dedim. ı CılkJ Krrqal"'" ı mızı derililer ceteal 

~· lltutta;a Niyaj K A D 1 K O Y 
......._ ~. llAU ı Pro(rammı bJldlrmenı.JfUr 

---- •CUVTA r Proçamrnr blldJnnernıştfr 

1 USKODAR 

t tan bu 1 SAL& rrogrammı b!ldlrmemı,ur 
8AKJRKOY 

ranıva U • k t• Wh.ttl'ADI ı Kaptan Blut , şır e ı r, r A r R o ı A R_: 

~ lkincikinun 1911 tarihli l'Et'DAŞı DRAM KISMJ 
llaerıtn H Uncü madd~ine g&e •ugO n tatil 

~IŞLt ŞEBEKESi 

tık Bot1 
kalkıf kalkıt 

Yakmda: 
günüdür 

KRAL LtR 

••• 

FRANSIZTİYATROSUNUA 
OPERET KlSMJ 

GRiPiN 
alınız, rahataızlıfmız hemen geçer 

GRiPiN 
Baş ve dil •fnlai-ına, grlpe, soğuk 
algmhjma, romatizmaya kartı en 

teairli ve hiç &aranız iliçtır 

GRiPiN 
Şişli • TllneJ J.15 23.40 

11 1'lıııeı • Şlell 6.33 2'.00 
Ş1tu - Beyuıt ı.14 23.00 

Saat 20,30 da 

A.TBB BôCEOI 

Komedi 4 perde 
BRiYANTiN PERTEV 

Beyazıt. şı,u 7.55 23.45 
l~ ll'atih ·Harbiye 6,15 23,30 
l~ ~ liarb:ye. Fatih 7,00 24.15 

~~ • Harbiye 6.35 23.10 
11 ~ • Abaray 7.20 23.SIS 

._..... • Tllne1 19.ISO 24.00 1 

l6 ~· • lılacka 30.11 28.tO 
~. Beyult 6.2& 23.20 

16.\ ~t • Maçka 1.10 ~ 
~ (depo)-E. önll. 6.15 T.00 

hı }nU • Maçka 6.4:5 20.00 

ERTUCRUL SADJ TEK 

TtYATROSU 

Bu gece (Kadıköy) de 
KUDRET HELVASI 
Yann gece Gedlkpqa 

ı AZAK) slnemamıda (Er. 
kekler kırkın:laıı eonra a
zarlar) 

Saç tuvaletinizin en mlL 
him bir mabıemesidir 
KepekJerf lza.Jedekf pıu.. 

vaffakıyeti her bir iddia. 

17 ........ 'Ealln&a8 7.20 
:ltıı · Sirkeci 1.00 19.30 

BJrlncl ımıf Operatör_ .. , 
tlr.CAFEH l'A \'VAR --------

nın fevkindedir 

l7.\ ~keci • Şiıli 7.30 20.~ 
C. köy.-Emln6nU 6.45 ll.30 

la.\ l''E:rrıir:önü-Mec. ı Sy. 7.20 19.00 
akeirn • Beyazıt 7.20 20.20 

1~ ~>'&zıt • Taksim 7.52 20.152 
<l.Urtuıue • Beyurt 6 15 23.10 

1
&4 ~.~aıit • Kur" uluş 100 23.55 t:' (depo)-E. öuU 6.~ 7.05 

!{ ln&ıU-Kurtulut 8.3G 19.lfS 
Urtuluş.Emln6nU 7.M 20.M 

~ 8llŞIK7' AŞ ŞEBEKESi 
tbe~ · Eminönü 6.30 23.20 
iL. lnönu • Bebek 0.40 34.00 
~k • Beeıktat 24.40 
~ay Aksaray 6.ao 20.30 
:;-ray . Ortaköy 7.15 21.15 
ta ltq · Fatih T.00 20.20 

umwnt cerrahi w sın:r. dimağ 
CfUTahiıt mütehassısı 

Paria T rp F alrültesi S. Aıistan. 
Erkek i<a:iua ame!ıyatları. dınıai 
eatetık • .. \'il&. IDt'me. karıh bu
r~uklukJarı.. Niaaıye ""e doğum 

mUtehaasısı 

~u::ne~o8:~::," Meccanen 
lfleden IODrı Ucr~t lidlr 

Beyoflu. t•armakkapr, fl•ımelf Han 
No. 1 Teleforı: 44086 

Cilt· P'renaı - -.... !.Ohrevr 
healalıkler blmCI sınıf ~ 
........ ,..,. ...... ,.,,. .... - u ,....,.,. ... ... 
C)oıeoe,, .... .,,.. .. _ na9t8lenOı l!etluı -

... oor.ı OOIMI" _. O&rMızor 

hlı•ı'" 1111lrlflı ııaıf lcret ılııır. 

m::::::u:ı:m::m::m:m:.-=w:::n::::m:::::ıa 

l\'ecall Pakşı 
Dl' Do"toru 1 

~1.-::a::::::msı11111::::m Hutalarını hcrgUn sabah 10 dan 

l'er,e111be ıun~el1 saat ~ dH 1 • kAdar meydanı Tenane caildeıi baıında )fo. 

Kartal Tarım Kredi kooperatifinden: 
Planı mucibirl.:e "2047" lira muhammen bedelle Kartalda yaptmlacak olan 

kooperat:f binasının 17 / ll/937 tarihinC ~esadüf eden Çarşamba günil aut 14 de 
pe>zarlıkla ihalesi icrı kılınacağından taliplerin tayin olunan saatte yihde 7,5 pey; 
akçelcriyle Kartalcla :ı!cGperatif binasın da hazır bulunmalan. P1in ve prtname-
yi her &Un kocveoratifimizde görebilecekleri ilin olunur. (7699) 

Betonarme KUprft inşaatı : 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Samaun vilayeti dahilinde Terme, Ünye yolunun 19 unc.ı kilometresindeki 
Akçay köprü&i.inün be! :ı anne olarak inpatı kapalı zarf uauliylc mlhıakafaya ÇI• 

kanlnuıtır. köprünün keşif bedeli 64. 926 liradır. 
2 - Eksiltme 29-1 ı 937 tarihine mü sadif puarteli gllnil sut 16 da Nafıa 

Vekaletinde f<>Se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılaı.:aktır. 
3 - Eksiltme ıartnamcsi ve buna mü teferri diğer evrak 325 kuru§ mukabilin· 

de ıoae ve köprüler reisliii kaleminden alınabilir . 
4 - Eksiltmeye gi:'r:ıek istiyenlerin 4496 lira 30 kuruşluk muvakkat teminat 

vermeleri ve bu r!bi itltri yapabileceklerine dair vrilletimizden aimımı müte
ahhitlik ehliyeti fenniye vesikaıiyle ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lhmıdır. 

İlteklilerin teklif mektuplannı ildncimaddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reiıl:ğir.e makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada 
ôlacak gecikmeler ka:n ı edilmeı. .-. (4132) (7551) 

Askeri Fabrikalar Satlna~ma Komleyonundan: 

95 lt(let elektrik motCirü ve teferrilatr. 
Tahm:n edilen bedr.li ( ı 7 ,000) lira olan yukarıda yazılı Doksan beş adet E

lektrik MotörU ve tcferrUatr Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko
misyonunca 3/1/1938 puerteıi giinU uat ıs de Kapalı zarfla ihale edil~r, 
Şartııame puasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat tenunat .o
lan (1275) lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde sa.at 14 de ka~r ~s
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerındekı ve 
aaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mürcaatlarr. (7653) 

8/12/ 937 Ç~rpır.ba günü saat 15 de kapalı zarEla ihale edik•.:cği Ankarada ~
luı lıtanbulda Son Telgraf ve İzmirde Anadolu gazetelerile I 5, 17, 19 ve 21(; . . . 
Birincite~rin 937 günlerinde il!n edilen 95 adet Elektrik motörü ıartnamesının te 
diye prtJannda bazı değifiklik yıpdmauna ~aram bMll oldupndan mezür 
günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. (7626) 

aa uıı -Betiktaı 1.•o 21.05 
1::.tNBUL ŞEBEKESi 

q Strtlcapı • Sirkeci 6.20 2a.20 
t ec:ı • Topkapı 6.~ 23.~ 

Meccani muayene ı •kşam 19 za ka Jar KarakCSy Tüne) 1 
Ortaköy Taşbasamak Palangada ı:s 1'2 de lcıbuJ eder. :=J 
oumarada Doktor MUmtaı Gürsoy Sah ve cuım 1Dnlfrt ıaat 14 dtn 

1 
GAZETEMiZE VERECECINJZ il.ANLAR VE iLAN iŞLERiNiZ 

1 tatdrlert paruız mu .. yene edN. İİ 18 zc katlar parattıclır. IÇJN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: lananı••u mmaı•aua:mlllll".-m:n ı 

20335 
aır 111t~kule • Slrkect 8.U5 23.lS 

Qll'kect. Yedfkule 8.45 23.45 
~l'rıekapı-Sfrkecl 6.10 23.10 

~1-Edirneka~ı G.40 '23.40 

Deratl:Sr UroloQ 
Q Doktor 

' .. •vva Atamaı 
atı.,...ı 

l'ta •tilcllJ caddesi Parmakklpı 
"'"•1 durıtı No. JZI blrind 

"-. kattaki 

"-"-4 "--ındı bUtalamu btr· 
~ 11-20 ın11nda kabul 

~tdc-r. ____.j 

1 
Adres: latanbul AnlranCaddeai 

VAKiT Yurdu altında No: 105 Mekteplllere, Çocuk velllerı. ---•reıeıon: 20331 

ne, ~kul Dlrektörlerıne ~T~u .. -r-k~-H~a-v-a~K~u~r-u-m~u~ 
Melttep lıita,,Jaranazı almadan . ... bir lıer• alri tanıdıfınaa 

'"VAKiT,, Kitabevine Ok p· 
ıilrayanu. /Ilı, Orta, Li.e, Yüksek ve Mealek ... Her o/ıulun, ,.., BÜ y ıyangosu 
anJı i,in, iter dilden, heı türlü maaril r.qriyohllı burMon 2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir, 
ltoltl)'lılıla ve derhal edinebilirti niz.. 

Raatıe/e yerden almanın ıonuntla yanılma, yorulma,.,. Büyük ikramiye 40.000 Liradır• 
lrit lıaybetme olabilir, üzü/ebilir•İ ni:. 

llttisUG iter yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) Bundan başka : 15,000, 12,000, to,ooo 
de rrae•tep ltilaPfılılındtı ilttiıaı lıaanmııtır. . . liralık ikramiyelerle (20 000 ve 10 000 

Kitap üzerin• • .ıecelı iter sorguya lıarıdılı venlır. ' ' 
ADRES: lıtanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telınf: lltahk iki adet mDkAfat vardır ••• 

Yakıt - lıtanbul. P0t.ta•k•ut•u•su•:ıil 46, •. ---••••••! Şimdiye kadar blnle.rce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya tıtlrak ediniz ••• 
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eJiş ağrısı 

c a•ka r. lçblr 
aor1va 

benzemez 

Dişlerin izin çürü m~meslnl istiyorsanız 
ağzınızı sabah, lJğle ve akşam ve her ye
mekten sonra gUnde 3 defa 

Radyolinle 
f 1rÇBlay1O1 z. 

Dlflerlnlzl beyazlatacak, mlkrop~a · ı öldürecek, nele• 
okuaunu izale edecek, dlf eUerlnl kuvvetlendirecek 

En müessir diş macunu 

adyolin dir 

NOZAC 

. Şeffaf malzemeden yapılan kurıun ve 
mürekkepli kalemleri ile ayni 

model masa icalemleri güzel 

Yalnız 

Müıterwnfn 

sevkine 
hizmet eden ıtgiizar 

.., .. · kirtaliyedltrdı bulunur. 

THE CONKLIN PEN CO. 
TOLEDO, OHIO, U. 8. A. 

sanatin canlı bir üadeıi 
rlemektir. 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketin den : 

Eski hisse senetlerinin değiştirilmesi ve 1936 senesine ait yüzde 
10 kuanç payı ile istihlak üzerinden yapılacak yüzde 8 ristur.ıt.n 
tevziatina devam olunmaL:t&.dır. Ankar ada bulunmıyan ortakların 
hisselerinin muvakkat makbuz veya cüzdanlarını Ankarada şir:;cet 
mUdilrlUğilne göndererek muvazzah adreslerini bildirmeleri rica 
lunur. 

•• "'"' Uzun kıt gecelerinde bize 

KUŞ TUYU rahat uyku veren yastık, 
tilte ve yorganlariyle en 

iyi bir dottu.muzdur. Memur, itçi herkes yalruz 1 lira ite bir yastık edi· 

n~Wr •e• yorgun dimağını dinlendirir. Fabrika ve depoıu: Çakmakçılar 

Sandalyeciler sokak. Ankara utıı yeri : Yerli Malar pazarı.dır. 

lnblsarlar Umum MUdOrlUğUndeo: 
"imtihanla me mur alınacaktır ,, 

tdaremiz mülh3.k:ıtmda açık ve açıl:\cak memuriyetlere imtihanla memur 
alınacaktır. İmtihan tstanbulda 30 - 11-93 7 salı günil saat 13 te Sirkec:.de lnhi
urlar memurin kursu :Jinasında yapılacaktır. imtihana ıirmck wteyenlC'rin, ata· 
ğıdaki evsaf vıe teraiti haiz olma.lan ıerektir. 

1 - Uakal orta mektep tahsilini l itirmiı olmak. 
2 - Askerliğini "Fm vr.ya kısa liizmctli.. bitirmi§ olmak. 
- 21 yapndan aıağı Vt: 30 yatından yukarı olmam3k. 
4 - Sıhhatli olmak ve nzife ifasına mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 
5 - Eyi ahli!: sahibi olmak. 
Bu be§ maddcsdeki ıart!arın muhakkak tevsiki gerektir. 

1mtiJıan mevzuu ıunlardır: 
ı - Hesap: Adaui mürekkebe, taksimi gurema, halita tenasüp, Caiz, iskonto. 

2 - Hendeae: Satıhlar, hacimler. 
3 - Muhasebe: Usulü defteri (ihtiyaridir). 
4 - Copfya: Umum! Tilrkiye. 

5 - Kitabet: Orta tahıile göre. 
NOT: 
imtihana ginnek isteyenler §imd.idenbir dilekçe ile ve evrakı ~üsbiteleriyle 

Oç adet fotoğrafla birlikte ic!aremiz maııuı in şubesine mü: acaat etmelidirler. 
B - 1mtihan net:cesinde ayni l~le muvaffak ola:ııa .. arasında ecne'bi li. 

aı.wıı vakıf bulun<ınlarla muhaseb: •ua'!fhe doğru cevap verenler tcrc!h ddilirler. 
(76C52) . . 

~-J\Sllm ...... 
m , • 

VE~LiM 
MALI 

-. 
1 

• 

o 

YER i 
PA?ARLARI NIJA 
i LIRJ'iNi Z 

GRAWOR 
Bütün T'ürk ige Yalnız 

Siz de b i r '' G R ~ W O R '' 
a 

sahi p olunuz . Çünkü : 
Sesi fnkalade yübek, plaktan kadyycn bozmaz. Otomatik ve 4 pot kunetindc olan meıhur (GRAWOR) tat' 

pik-uplu gramofonlanru her yerde ıırarla isteyiniz.Tavada acenta aranıyor: GRAWOR Galata 

Tle&rethanemız etld.lt gibi kUrk 

lanın 10 1ene ıaranU ve 

ay Vade ııe kefaletalz olarak satmaktadır. 

Ana.doluda bulunan mQfterllerfmbe •)'111 19. 
ralUe kabul ediyoruz. 

lllahmutpqa, Kilrkçtl Ran lçeıül 

B E y K o Te~eıf:; 

Bankalar caddcıi No: 7 S. 

COLUMBiA 
Maruf ... ..,ahatten 

beatelcinnnz Yesarı Asım döndü 
.-itflll! - ___. 

ilk earkılarını 

Altın sesli Bayan Uamlyet'e meşkettl 
Ru t:ırkr!ar lirer melodi nümaaet_9clir. 

Bayan HAMIYET'in oesi ve c·~geri bu prkılarda taaıamilc ~ 
dır. Bu kanaate v.ırmalc :çit• pliğl battan sonuna kadar dinleyiniıl. 

Birinci p'ak numarası: 17405 

ÇARE SAZIM • HDNKAR S ULARI 
MOnhaaıran COLUMS IA plakıarın~• 

H iS - NEŞE - RUH - SAN'AT 
Bayan HAMtYET'in COUl~IUA pliklanna akuduP dijer ......... ~ 

peyderpey satıp çılranlaaıktır. 

Salon Çav•--~ 
Mevsimin en iyi ikramı yalnız SALON- ÇAYI dıt'. ?A!vki:nbıl __. 

SALON ÇA YI'nda bulabilirsiniz. SALON ÇAYINI her yerde •' 
arayınız 


