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J(Ü
0V;et'0 bi'rdir ve 

o nıilletindir 
~"'•t varidatının ınkl••fıni, yeni vergiler 
Clasından ziyade, ~evamıı b i r proıramıa 

9 "cuc vargıların tarh ve cıbayet uswııerının 

\rergiİ~;ı;a·t~a;ı~en·r tahlifi 

ceii bir ziraat 'rejimi kurmak lbımdır; 
Bu ıiyaaet ve rejinde i5nemli yer ala· 
bilecek noktalar baıtıca ıunlar olabi-

ıareleri düşüiıülmelidir 
::: 1tıtt.; 1 (Saat17 de tek/onl.a) mı. J 
,....taı..ı11t ... ~~ltai bugün Atatiirkil" 
-~ ~~ be~m.ekte ola" ta. 
' G911mıffıf'. BUyf.ik Şe/ 

._ittir: 
~ -~·mııa.-. .• ..:•n Uçilncü yılını açıyo 

aıtce, aevcili kamutay 

)'eni çatrıma yılı batlan-

·" karııya buluqmaktan duy· 
n ltvinç ve aaadeti \fade et· 

l'iUcııeJc . 
saygı ıle aelimlar ve bu 
~ na.llet •• Memleket 
il tiql'P'itarJa bezennıeıüıi ai-

'-eı,._ Yekillerı· • 
f9I ·.7.'41taıi . . 
!\~ ~~le görmekteyiz ki Cum-

1 yurdumuzda huzur ve 

~ ~ lyt yerleımeıini temin et • 
~:J':-' ~YPr •. Vatandaılar. bu yurt 

'llt-'~'-1' c . llrtJa Uft\huriyet kanunlarının 
~ JiGrr· altında kendileri için hazır 
'-tltldarı ;rıyet, refah ve saadet imkan-
"'-;,., •zam• • • . <ue~İzi 1 ıstıfada etmektedirler. 
~1~ :lfe n aah:p olduğu y:.iksck mede-
ll(o- reraıı . . 
b 1 •bi14!:e]r • •~vıyeaıne varmaaını ala 
b Jta\ıı~dı hiçbır engel dü§Unmeğe yer 
~1'aıı .. - fını ve bırakılmıyacatını 
1' -da ö ., lll)teJ:- ı ylemekle bahtiyarım. 

q•ltn...' &11dek' · it '"•tJıt ı ıçr~atım:z .netkeleri bu 
~~~tstıi~~ın ıfadcsıdır. 'tler. hil· 

h kadar ııarı,. halkı, kudretine ol • 
~bil ltfkatıne de samimiyetle i· 
Ctı~llti llıesid:r. Büyük .klçük b''tün 
"' Yet .. ttııit ~ rnemurlarında bu zihni)letin 
~L Olf'ijd • ı.: r 

il( ç~ :r e ın.._.şaıına önem ver -

1 ıt1a,\lt ~.trinde olur. 
tt\ i ldar 1 · dt •, . e enn geçen yıtk: faaliyet 

._ t~ • lı 01mu~tur. Ancak hui>uıi i· 
"'f,,,. e belediyeler büyük kalkınma 

~t'.r-~Zda b 
1 •eler l.!:ın huılasını arttıracak 
b~illrııı t:l~ıh ve hususile hayat ucuz· 
ltırıer h 

1 
trıın edecek yerine göıe ted-

11lları~;alr ve ııal.ih · y.tlerini tam 
lt1tııi1t dırlar. Şehircilik i!llcrind~ de 
ııı.... ,,e la . ı 
~lr J.1~ P nlı esaslar dahilinde çalı!· 
11ta~dır. 

111tttte ısın belediyelerimizi türeh bir 
le 'Ydınlat L kı . . Utra maa: lavu:damalt ıııy-
l'li~ btı fatak merke::-:ie, b 1- tek 
l( to ku 1 • 
~dirı.. . ru masrnı tavsiye cder'm lit "' ınJc 16 . li •e ha 1 •bm ve bkılapçıt.ğ·ı çe-

"-'-tıda Yati vazifeler verdiği Türk 
~~"'-rı il!tn~ aathğı ve sağlamhf, her 
ı.ı·ı. zerınd• ... ... , rne ~ -.ııkkatle duruiacak 

S.flrlt•elenıizdir. 
"'eseıe .. '°'Yal yardım vc!tiletinin bu 
w·L Uzerind k' . . 
,:-llls~ ka e ı •ıstemlı ~lıtrııalan 
} 'Yetle ink~utayı me"'nun edecek ma· 
tt Jrend· . ·taf etmektedır. Ayni "ck1-

ıı· tııne v• ...... ğ. . .. . 
ı '°'Yal --~uı ımız goçmen ı~Jeri-

tıı'- 011 ve ekonomık politikamıu uy-

ltaıetin ~k .. bapn ile görmektedir Ve

~'"in ftla •elanı ve .,urbüz nesil Tiırki
"~•r ""'- ~lllıdrr., prensibini pel. iyi 
d ,, .... a. ı . . 
ite d f ~a 11makt2 olduğunu tak-
~.: er bulurum. · 

e •yJa.,lar: 

Bilindiği cibi bb yurt emniyeti içiııde 
fertlerin emniyetini de llyık ol•uiu de 
recede iö% CSnUnde tutarı•. Bu emniyet 

TUrk cumhuriyeti kanunlannm, Türk lir: : 
hakimlerinin tdninatı altında en ileri Bir defa, memlelcette taprakıa çiftçi bt. 

tekilde mevcuttur. Kanunlamnmia rakılmamalıdır. Btuidan daha Hemıt olanı 
yaptıiımıa bur tadiller v~ kabul buyur *· bir çiftçi afleatıd r~ndlJ'HJJea topr8llll 

hlçtıtr •be"b ve aureue, b6IQnmeıi 1ı1r mabL 
~uğunua methut cürümler ~unı: bu 

. yet atMaaı .. • BüyUk çlftÇI ve ctftllk aldplett. 
makJada bimıet etmigtir. ılliı ffletebJitceklert eraaı renftlıtı. e1'UlidD 

AdU bilnyemizin ve kanun: dilili- bUİuiıdulU meJbliıkel txRgelerbdn 11etu 1ııi. 
mi%in: 8aima • bu y6nden inceleme- atetlM .,. toprak verim derectllllne ,._ 

Ferle, Ttlrldyenrn dinamik bayatzna mi'rr&slldak ıtznndır. 
"~ tatmt}'t• tlypnl'*16h timtft Mil ~ 'lıltaıt ~..- - = 
meHclfr. !iti Jtt.i~ lrarftSıttft~.._~..._IV_ml ~ ""._ ... ~ ............. . 
ve deniı ticaret kanunlanmızm eko enaJde" en JrQ~ bir çtttçt an .... 1dr c1ft 
nomik , bünyemiıdelci iqldpflara daha laJftll ..ııtl:ıl lutmmaırdır: bunda, ldeal olu 
uygun hale getirilmesinde uman ce Blrb delfl, benfr olmalıdır. Ölrtls, anca1t 
çirilmernek yerinde olur. bur prtiann bentıs temJaf stlç' bölgelm:Se 

bot ıerbieblltr. Ja111Wer ~. umuml,eUe 
Bir de ıu nokta Uzerinde durmama puııuıu pratik Ye faydalı bulurum. TtaJrtOr. 

ir:in vermenizi rica edeceğim : Emnt ıer bUyttk çtttçUere tavsiye oıunabOlr. KBy. 

yet ve hak itJer:ie •111kah uaulerde " de " yaJcm köylerde, mUfterek harman aıa. 
kanunlarda kolaylık. çabukluk açıldık klnel"1 kullaudrrmak, köyHllertn ayr'ılmJYL 
ve kesinlik eıas olmalıdır. Bu sebeple catı bir ldet haline getfrilm•Hdlr. 

Memleketi: iklim,' eu ve topr&Jc 'Nriml be 
vatandaıların icra cbrileriyle olan kımmdan, ziraat böll'elerlne aymnak icap 
ili§iklerini kolaylaıtırmak maktr.diyle eder. Bu ~gelerln ber birinde. köytUıertn, 
yapılan etütlerin bir an evvel krnun gözlerlle görebl!ecek?ert. c:aııtmalan için ör. 

haline ge•irilmeaini tavsiyeye liyık nek tutacaklan nrtmH, modem, pratik rf. 
nat merlı:~zlerf kurutmalr cenktlr. 

bulurum. Bu itaret ve tavaıycl., Bua;lln, devlet ldarufade bulunan ı;lftlllde. 
rimin iyi kartıli'!nacağma ~iiplll rin ve buıılarm içindeki tıırıu ziraat • aııayt 
etmem. Ç\inkü her sahada oJc!u· kururftlarmm bir kıainı; ztraat hayat ve 1.._ 

ğu giöi aJli usuller ve kanunlar .aha ıtyetlnln blltlln . •abalarında, her turıh te'kDflt 
ırnda da Türk cumhuriyetinin ve o ve m~rn tecrUbelerinl lkmaı etmff oıara• 

bulupduklan bölgelerde en. faydalı .ıraat U• 
nun yübek değerli Kamutıymm an ~uı ve 111U1 ğatıannı yaynırya hazır bulım.. 
layıp Heri anJ.::ıyıpdır maktadrr. Bu, vekllet için, bOYtık kolaylık.. 
-Şimdi arkadatlar: Ekonomi hayatQIUZı lar temin edecektir: Ancak, gerek meVcut 
ğ<Szden geç!receğim. Derhil bt1di~meli otan ve &'erek bQUln memıeıtet ziraat tıet. 
yim ki, ben, Ekon~mik hayat. denince releri için yenlc!en kuru'acak ~lraat merk~ 
• ., • • , , J • lerlnln, •ekleye uğramadan tam verlmll ta. 

zıraat, trcaret, aanayı faaliyetler :ıı ve allyeUerinl: tlmdlye kadar olduJu &'fbl, dev. 
bütün Nafia işler!ni birlbiriiıden ayn Jet bUtçeaine ~tırtık vennekalzin kendi geUr. 
au!qn~lmesi doğru oJmıyan bir kill !erile kendi v~lıklarmm idare ve lnklıatmı 
eayanm. Bu vesile ne fUftU da hatırlat Umln edebilmeleri lçiıı, bOlllD bu kurumlar 
malıyım ki bir millete mOstakil hUvi blrteııUrilerek &'enlı bir lfletme kurumu tet-

yet ve kıymet vere~. ıi~t varlık ıpa kil olunmalıdır. 
kinesinde devl'!t, fikir' ve ek9r.omik Btr de, ba§ta buldaY olmak U.zere, buttın 
hayat mekcınizmalar; biribirlerine bal sıd& ihUyaçtaı:ım~ endu.trtmızın dayan. 

1r ve bi:-ibirlerine tabidirJer. O. kadar drtı ttırıtı lpUdaJ maddeleri temın ve harlc1 
tlcantml.zln eııumı tefkil eden çecıuı mah. 

kj 1?tı cihazlar biribiıine uyarak ayni wııertmJstn ayn ayn her birin de, mJktarmı 
~enkte. ç•ltttırıl.na,ıaa . hü~uını;t .ma- arttırmak, kallteetnl yQkMltmek, ı..Wı.nJ 
kinesinin motriı kuvveti iara! e:iil- muratıannı ua:tmak, ha.atalık ve dllf11wıl• 
mit olur; ondan be1rlenen tını yerım el rlle trit'aımak içln rereken teknik ve kıuıwıJ 

1 
ber tedbir vakit geçirilmeden alınmalıdır. 

de edilemez. Bunun içindir ki .bir mi le Orman eerveUmtzln koruumaaı ıtızwrıwıe 
tin kültür eeviycai üç .abada. devlet fi aynca ııaret etmek ıeterlm. Ancak, bunda 

kir ve ekonomi. uhalanndaki faaliyet mllhim olan, koruma aulamu; memteketln 
ve başarıları neticelerinin hastlasile o1 tUrlU ağaç lhtiyaı;larmı devamlı olarak kar. 
Siillür. .,..ıamsM icap eden ormanlanmw muvazeneli 

ve teknik bir aurette IJleterek laWade etmek 
Sayın Millet Vekilleri! •••.l'e makul tir •urette telif etmek mcbu.. 

Mitli ekonominin temeli %iruttir. Bu JiyeU vardır. Buna, JhıyWc-Kam.uı.,ym, ttyık 
nul) isjndir ki draatte kallapmaya bü olduğu ehemmlyeU verecellne ıtıphe yok. 
yük ör.en. vermekteyi~. Köylere katlar .ım-. 
y'avr1acak program'ı ve pratik çalıı • Saym Jılillet Vekilleri, 
malar bu maknda erigmeii lrolayJaı DcJf Ucarette takip etuıtmla ana prenalp, 

Ucarel muvuenemlsln akW karakterini r.:ıı 
tıraçaktrr. btıtaza ~tmekUr. ÇtlnkU. Ttlrldye tediye mu. 
• FıJk(\t b\I hayati ip isa~tle aıpacına, v.11ııa~cımwı en m(\hll1l esumı, bu teekil eder. 
ulzştırabilrn~k için ilk önce ciddi etUd Son yıllama rakamlan ve geçlrdl~mlz se. 
]er~ Qlyalr bi; zir~at siyaseti tesbiı et- nenin bugüne kadar pterdigl aeyir ve lıtl. 

kamet, takip ettiğimiz prensibin elde tdllml: 
mek. vr: noun içinde her köyfünün mUabet netlcelerlnJ göıtenpektedlr. 
ve bütün vatandaflann kolayca kav-, Koatenjan uaulU, muayyen aıılaıma prL 
rayıbilcceii ve aevorek tatbik edebile- • ıarımm kabul etMıı lDemf•ketler lçiiı bllL 

ik inci 
b asış 

büten katdmlmrıtır. Bu memleketlerden p!. l 
~lll ~tarz. prtaıa ltJıallt yapılabll. 

lllMI ı..- eilllllllftlr. 

dinin, normal ıartıar altında. ucuzlatılmuı.. 
na C&llfmak ta çok J&aımdlr. 

Tllrldyede devlet madeuclli&i, mllll kalkm 
ma b&reketile yakmdaıı allkalr, mUhlm mev 
zul&rd&n biridir. 

Dlf ~t poJIUkamJZIJl ~ntl fU. 
dlp'ı 1C ft cbf ~ IC ... f.'OV llatiıDa kaı'-....... ~ -~ 
fll:::r~t:ZJ:1ı.~ .. -o:= 
Upler llzerlnde lfleme ve rulyonel çallftllL 
dır. 

Kesin zaruret oltnll.lıkça, plyualara karı:. 
plmu: bununla beraber, hiç bir plyua da 
lıqrbof delfldlr. Sırası gelmlfken, eamhu. 
rfJ'etfn tOeear tellkkıatnl de kmaca Uade e. 
deJ1m: 'l'Ocoar, mtlletln emett ve tlreUml 
~U•dlrtbnek IÇID, elllle va •kl.ema em 
niyet edDea ve bu emıılycte Uyakat ('&iter. 

me81 •ere~ adamdır. Bu bakımdan, Jbra.. 
catçılar haklmıdakt lcanun, mllraka~ hak. 
Jnnd&ki kaııun. letklİAtı~dmna lıakkıııdal:I 
bQkllmler, mtıapet netıcelerinl vermektedir. 1 

thracat nıallanmı=. htıkametin yakm 
kontrolO altpsda, ~tıııannm teıkJJAtlandml 
muı mllbimJUr. Bwnı gözönllnde tutan Eko. 
noml veklletl, geçen yıl içinde: :tgdırda. Ege, 
Trakya bmg~lerlnde tOrJQ mevzulara attt 
eatrı kooperaunen leıldl etmlf ve onıan faa 
Uyete l'~rmlJUr. ônUmUzdekl yıl içinde, 
tıqta tuıcbk olmak Uzere, diğer belli batlı 
maJıaWlert~IZI de, alAkalandıran bltllklerf' 
ricuda ptlnhelldlr. 
Sayın arkada§lar, 
Endilstrife§mek, en bllyük milli davalan. 

mız'ahumda yer almaktadır. Çalı§nfaaı ve 
yqamuı lı;tn ekonomik elemanlan memle. 
ketlmlzde mevcut <>lan bUyük, kUı;llk 'her ı;e 
rlt sanııyil k\ıracağız ve toleteclgtZ; En başta 
vatan mUdataasr o•ma.k Uzere, mah1111llerlmf 

zt ınymeUendırmek ve -en kuıa yoldan f"D 

Uerf 'Ve refahlı TUrklye idealine ulqabllmelr 
için. bu bir zarurettir. 

Bu kanaatle, beo yıllık ilk sanayi plA.nmm 
l'•rl kalan ve bUtün hazırlıklan bltlrlhnif o. 
lan blrkaı; Cabrlkurnı da, ıUratle ba~armak 
ve yeni p!An için hazırlanmak icap eder. 
EndUstrlleşme karar ve hareketfmlze mtl. 

tenazır olarak bugUnkU mevruatmıızda dtl. 
ıunuıecek tA4fller ve llA,·e ~d!IE'r"'k bazı ye. 
nl htıldlmler "rr~•r. Bunıarm başlr<"a'annı 
ıöyle bUllM edeblllrfz: 

Sennayeaıııtı:ı tamamı veya bUyilk kuımı 

devlete alı. ticari sanayi kurumların mail kon 
trol ,eklini; bu kunımlann bUnyelerl:ıe ve 
kendilerinden fsteditfmlz ve fsUyecetfmlz 
tlcarl usul ve zihniyetle çalııma lcapıanna 

ırilratle tevtlk etmek.. :r;u gibi kurumların 
bug(nkU uauUerle çalıpbllmelerine ve lnki. 
f&f etmeıerille lmkln yoktur. 

Mevcut gt!mrUk tarifeleri kanununda da, 
qUnkQ politika ve temayü!Umllze unun 
teclblrlerf yapmak lbtmdır. 

ı>tter mtlhlm nokta, daha evvel de ııaret 
ettlğfm gibi, memlekette, bmıuııile bazı böl. 
geJerde, göze çarpacak ehemmiyet alan ha. 
yat pabalılıtı mevzuu ile uğTl\ımak .. Bunun 
için flmJ bir tetkik yaptırılmalı ve tesbit e-. 
dilecek sebeblerlle radikal ve plAnlı şekilde 
mu~ad1.1le edilmelidir. 

KUçUk esnafa "e kUçilk sanayi erbabm'l 
muhtaç olduktan kredileri kolayca ve ucuzca 
verecek bir teeıkkUl \'ilcuda getirmek \'e kre 

Umum! endllalrlleıqıe lellkklmlzden ba,. 
""-JUdeıl arama n ~e lfbıe. Jıer aey. 
den Gnce, barScl tediye vuıtaıanıı:ım, dövla 
gellrlmtzl arttırabilmek için. devama ve 
huaul bir ehemmiyet vermJye mecburuz. 

Maden tetkik ve arama dalreııinin çalııma.. 
Jarma azamı inklpt vermesini ve bulunacak 
madenlerin, raııtablllte heuplan yapıldıktan 
monra,. pllnlı ıekllde hemen ıııetmlye konul 
maamı temJn etmemlı llznndır. Elde bulu. 
nan madenlerin en mtllılm!ert 1çüı, Uç yıll!k 
bir plln yapılmalıdır. 

EretU §irkelinl satm aldıl1n\W ve Eretli 
k&mtır havzannda nulyoııel bir lstlbl&I plL 
nmnı, i'ODOn muelem Oldufwıu biliyorsunuz. 
Bunun ikmali çabukJattmhLr&k, kbrnQr t.tiıı 
aalA.tıınıs iu.- bir amanda, ea aa tılr m1a11' 
&rttırdmahdır. 

Dfter taraftan, Maden Tetkfk ve Arama 
dalrulDln, Dtvrtkl ahumda buJctutu ~ 
cevher nlsbetl itibarile ebemml,etU olan 
demir madwenaln atıratıe lfletllmume p.• 
çllmell ve IUrabQk demir • çelik anaytttms 
thtl~ pllnı dıfmdald ktammm thrae&tma 
bqlanılmalıdır. 

Liman işlerinde modern ve pllnlr (&hıma 
ve taı'ifelerdekl tenzllltın uyandırdıfı mem. 
nunlyettn verimli neticeleri, Ucarette dlkkaU 
celbetmi§tir. Bu yolda devam edflmeatiıde i
sabet oı.cakm. 

EkanomJll: bllnyenilzdeld lnklp.t, deiılz nak 
llye. vuıtalan lhtlyaçlarmı berğ11n arttırmak 
tacın. :Yeni atp&riı edilen gemDerden bir kı•. 
mr, önümüzdeki Ukbahar<Ja geJmJı 'bu!unacıık 
tır. Fakat bunlar, bqilnddn SISrUlmekte o. 
lan ihtiyaç hacnılne cevap verecek adet ve 
nisbette detfldlr. 

;Yeni g4'11lller irıp ettirmek ve bllbuaa u. 
ki tersaneyi, ticaret filomuz için, hem tamir 
hem yeııı lntaat merkezi olarak faaliyete ge. 
Urmek eebabmı temin etmek IAzrmdır. 
Şu gtııılerde, Y.lkeek Meclise Su mahırullerl 

ve Deniz Bank <hakkmda bir !Aylha gelecek. 
tir. Mevzuunnun. ytıkrıek lllAknnızı ı:ekeceğln 
den 1Uphe etmiyorum. 

Ark&.daşlar, 

EJl gtltel coğratı \•azlyette ve Uç taralı de. 
nlzle çevrili olan Tllr1dye; endUstrlsl, ticareti 
ve ıporu ile, en ileri denizci millet yettıUr. 
mck k&blliyetlndedlr. Bu kabiliyetten latl. 
fadeyl bilme!iytz: denizciliği. 'J'llrkUn bllytllc 
milli UlkUIU olarak dU§ÜnP19li, ve onu az za. 
manda bqarmalıyız. 

Ekonomik kalkınma; TUrkiyenJn. bUr, 
mUatalcD, dalma daha kuvveuı, dalma dab9 
kuvvetli, daima ~refahlı Türkiye ldQll. 
nln, bel kemiğidir. Ttlrklye bu kalkınmada. 
iki bUyU.k kuv\'et ıerlslne dayanmaktadır. : 
Toprag"ınm lkllmterl, zenginlikleri ve bq. 

hba,ına bir aervet olan coğratı vaziyeti: va 
bir de, Türk mllleUnln ıllAh kadar, makine 
d:ı tutmıvn, yaratıan kudretli eli ve mllll ol. 
rl'ı,!!'una inandığı işlerde ve zamanlarda, Ta. 
rlhln a~kını d<'ğiştlrir ce!Adetle tecelli eden 
yUlruk db.n·al benlik duyguBU .. 
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2Jış Süµı&a 

AHafllmaktan korkan 
Almanya ve yalnızhk 

maruz tehlikesine 
Rusya ... 
Yazan: Şekip Gündüz 

G ARBI Akdeniz Avrupa sulhU içi o lspanyadan daha tehlikeli bir man.. 
zs.ra gösteriyor. Geçen gUn de izah ettiğimiz gibi Balear'lar ve garbi 

~enlzhı diğer kUçUk adaları pek esrarengiz bir hazırlığa sahne olmakta.. 
aır. 

İtalya ve Almanyanm bu tarafta g tiaterdiği müeterek faaliyet İngiliz ve 
l'ransız efkln umumlyelerini pek fazla endişeye dilşilrmektedir. Bllhuaa Al-
80ran adasında Almanlann ve Balearla rda lta.lyanlarm denizaltı ve hava Uale 
r1 yapmalarından bahııeden ne§liyatAvam kamara.ısında çok uabt bir istL. 

zalia. ae}>e1; olınut ve ne gariptir ki, lnglltere hariciye nezareti namma iBt1a 
Jia cevat> veren Lon1 Kranborıı bQtnn ~ayialan reddelmiş, bunların doinı ol 
İia<bklarmı eöyliyebllmı,tlr. Lordun bu adalara dair !IÖylediği sözleri iki gQn 
İvveı 11ıefl"eb:nlttilL BugOıı yine kmaca hatırlatalım: · 

''Bir Fransız Jiar?; gemisi Balearlan aol&fUlll ve bu adalarda. hiç bir gay .. 
rlfablllııt bulumnaaıfım mUplıede etm ifttr. Bir lngniz gemisi de Alborant 
laum.t aolqmJf ve bana& '.Almanlar tarafmda.n tahkimat yapıJdıfma dair 
Eran pyialarm yalan oldufu anlqılmıp.,, 

Bu tieyanatı tun; eden hldl8eler mal6mdur. F.8rarengiz denfalblar, yine. 

E aevam etmeırteaır ve Jdm.1 Savoya modeli ltatyan mamulltm.. 
Jdmlnln Jiuynıiunida. lWm ][ara haç ip.retl görlllen ( •) birtakım 

f.a)'YU"elerl &ı1lııe gelen gemiye, bitb..a FrauJz gemilerine a.. 
bnailfne li'omtia sa.vurmakt&ibr. 

1 Blr~aç gU:n evvel Baneton'a eJU mll meaafede babnJan Uedmahal adlı btr 
l'ranmz gemlaf, kendisJne hllcum eden tayyarenin Alman mamulltmdan oJdu.. 
~u verdlfl n.porda ~ylemlftir. Btta t&f bir geminin, bir Fransız gemisiııln 
ı1fadıiı bu taarruz. bu adalanlaJd faal lyettn ve gizll hazırtanmalarm yar,m . 
ny1 telidiı ecıecnmı açdiç& !zali etmMteaır. Fransa, B&Jear'lardakl eararengfz 
tall§lnalarm, Şimali '.AfrilWfakl Franmz milltemlekeleriııl tehdit etmekte oL. 
~neticesine VU'lllJlbr. J'abt ne l'ranaa, ne de İngiltere, bu adalardakl 
PJI faaliyeti resmen tey1d etmeye yanqmamalrta.dırlar. Zira bu takdirde bu 
iki <!evletin, eBU menf aatlerl namma, 1ill gizli faaliyetlere cebren bir nihayet 
°Germeye &lqmalan kati ebneld:edir. ŞEJCIP~CUNDUZ 

_.. Devamı s mcıda • 

'(•).Alma" ~e~n:M ~ ga,ı. \ .__ 

Yeni blr devrenı'n arifesinde 
TAN' da 

AIDIET DıllN YALMAN, A.tataddbt lıa 
sOaJd1 tarihi nutkunun ehmumJyeUnl 

teıı.ı1h eıtUrl7or. Bll;rük Şcf1n her J1ene Ka.. 
mutayı aça,rken 111S1ledllt autuk.larmcla cc. 
~ blr yılm ~§malarmdaıı alman netice. 

~ yeni 11e11e ı~ yeni ufuklar " .laUka.. 
miJtler s6sterdiğtnl kayckıclerek cll7or )d; 

''Bu sene mcralmnız her va.kitten fazladır. 
ÇllııkU yeni bir hllktlmet 1J ba§m& geçmif.. 
tir . .AtatUrkUn nutku bize yeni .htıkQmeUD 
program.mm ana hatlarmr blldirecektır • .Bun 
dan bqka kalkmmamızm yeni blr aafbasıu. 
Yardıgmım gösteren alAmeUer eksik delil

dir. Öy1• bir Alha ki. 1Uyat neUcealnde ta.. 
bit g6rmJ7e atııtıfımız birçok e.eki ueuııen 
arka çmrmem.lzl n 1ııkıl&bm nllmau her. 
gt1nkU Yq&YJ§tmı:za ve umumı ihQ&lm her. 

gUnld1 mllnuebeUerlne 90km•mm m1lmldln 
[ıntacak- AtatUrldln nutkunda 'belyle 1ılr gL 
dit lcln ifareUer ve lflklar bulacatmmı 1ruT 
veUe Umlt edebWriZ. 

· Bu slltunl&rda evvelce de blr def& anl&t.. 
ml§tım: l92t .-ene!lbıde At&tnrk pzetecllerl 
lzmlrde kabul etmı,lerdl. :tatediftmls her 
euall ııormıya mllaaade etWer. Ben bu ara.. 
ela §U 8l1&ll sordum! 

- Ya eskiden kalan idare maldnemlzhı 

u.sullerl ve lJle~l ne olacak 1 
Şu cevabı verdiler: 

- Bu makine o k&4ar k6hne ve it• yara
m&& bir haldedir kl. flll'&ml& buruma bir, 
1k1 çivi ve deatek illn ederek bunu dllF.elt. 

me:rt hatıra getfremeylz. Cumhuriyetin icare 
n:ıaklnel1ııl yepyeni temeller flzıer1ne, ::rezı.L. 

den Jturacallz.., 
•'Bug11nk0 d1lnyada tamamUe 171 bir hO. 

kOmet makinem yoktur. ÇQnkO her makine 

kunı1n usulleri gaye b!JmJye, asıl canlı ga.. 
yeleri az, çok unutmrya alt§1%1ışbr. TQrk 
1nla1A.bı, içtima! iJlerde eılddenberl kurulu 

tuyatıan taaıamlle Olr tarata btrak!Jllf ve 
ba.zı sahalarda yeni ıeklller yaratmakta, 

aklm tam bir galebesini temln etmekte htr 
memleketten ileri gitmlftlr. ldare makine. 
mlzde ve hUkQmetle halkm mllnuebeUertn.. 

de de ecnebi örnekleri aynen veya t&dU SU

reWe taklıt yolundan ayrılmayı ve kendi 

thtıyaçlarmm:m canlı n haklkl lcapl&nn& 
gö.re halkın l§lnl görecek bir varlık kurma
yı 11tlyebll1riz ve ümit edeblllrlz. 

Öyle ümit ediyoruz ki, AtatUrkUn yeni 
nutkunun 1ıı.kıap aa.huında açaca.ft yeni de
vir, bu ca.nlr idealleri adım &dmı tah&klnık 
eWrecek bir devır olacaktır. o mman hü. 

kQmet1e halk tkl ayn mefhum olmaktan 
kurtulacak, biribtrile beraber -re blrl\)lrt fÇin 
çalıfan iki kuvvet manzanumı, yalnız DL. 

zari surette değil, a.mell olarak ta alacak
tır.,. 

(Abad il) 
CUMHURiYET' de 

memleketler 

K E.~I K~"DlHtZt tımııdd lltKuaanda, 
memleketimizde llOnlan (alıacl) la lııl.. 

ıeu yerlerden 1'8.UollUIVJ'OI' wı 6eaQ'or ki: 
("(Abad) lı yer 1s1mleriııiıı çoğu g1lzel 

türkçemlzl tahrif eden Enderun -.ray edebL 

yatının bir garibesidir. (.Abad) l&nıı çoğu. 
mm ve blthusa eak1 olanlarmm hep91nln aalı 

ovadır. Oldum olurya toprağa ballı olan 

Tllrk, ovaya bayılır; Te arizalı &razlden ~._ 
çerek dD.z bir yer gGrdll mü oranın admı. ye. 

rlıı kendlalne ilham ettiği mefhumla k&nJan 
bir {ova) Ue takat. TUrklln g~tlğl '" bele 
alAkalandığı sahalarda bu (OT&) b yerler pek 
çoktur: Gökova, 1nceova. Akçeova gibi. 

Enderun edebtyaa bu {ova) lan tnrkçe ve 
aklmca kaba bularak anlan (aba.d) yabancı 
kellmesile değiıtlrmek manUI%lığmı lrtlklp 

etml§, bunun neticesi olarak mesea yukarlkl 
lalmler (Gl5kabad, tnceabad, Akçeabad) ol. 

muıtur, ve gJderek bu Enderun zlbnlyetl 
•(abad)ı mamure manasında kullanmak au. 
reUle bazı yeni yerlere de (Hamldabad) 1'11dn 

gibi odlar takmıJtir. 

~ kere eakl (abad). Jarın hepli (ova) dır, 

l onlan öyle dtlz:eltmelJ, yeni (abad) Iar d& 
manasız \'e blçlms1% olduklarından onlan da 
muvafık isimlerle deği§Urmell." 

Şehir meclisi buglln 
a~ılıyor 

Şehir Mecliıi bugün saat on dörtte 
açılac:akta. Divanı Riyaset ve Daimi 
Encümen .intihabı yapılacak, n.ıznıame. 
deki maddeler göriitülecektir. 

f'l:': .ıı 
~-..---1 

PAZARTESİ 
tKL~ctTEŞRIN - 1937 
HJcrl: 1866 - Şaban: :zş 

GD.nf'tln doluP GtlaetJıa batlil 
6..30 17,07 

Vakit Sabah ötle l1dDd1 .'..kpm Y&t.n İmal 
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t'WIRllCY~ 
~ f!iFuki telK.iRler 

i.r!Lf'F!fl.lZtN.-.1,,,_ 
. t3lcıfata ~ 

Boşanma meselesi 
JC&nunu ){edenimiz 1926 da Hukuk UsulU 1 

JıılUlı,akemelerl Kanunumuz da 1927 de tatbik 
cılunmata bqlamalarma ıöre aradan OD 

..,. geçm.lf bulunu,or. Bu &'IGC on yıllık 
tatbikat zamaıımm bir bn~ yapmak 
lmkA.nı h&IIl olmU§tur aaıı.ına. 

Fakat ben buıün burada bu ik1 kanunun 
bUtnn hWtüml•rlne t1mll olmam.ak tıaere n 
yalıım bop.Dına Jne.telelert hakkındaki tec.. 
r11be, tenkit ve teklitleriml bildJrmek Utıyo. 
rum: 

• • • 
Kanunumuz boıanmayı tar1.t etmıyor. B&. 

zı hukukçulara göre boıanma ve ayrılık ev
lenme hUkUmlerlne arız olan bir ıUrü hldl. 
aelerdlr, bazı'larma g8re de mQıtakll vuıf. 
}ardır. (1) 

Bizde gerek Kanunu lıledent ve ıerek TUr. 
ldyede bulunan yabaııcllarm hukuk n vuf... 
teleri hakkmd&k11830 tarihli muvakkat ka. 
nun (191') ve serek ikamet Te &dl1 ealild
yet mukaveleleri bopmn& 11• ~ n. 
lenme hWdlmlerbadm ayrı olarak teı&kld eL 
m131erdlr. İngilterede ı.e evlenJIW adl bir 
mukavele ınablyetlnde olup bo§anma Ue •Y
nlık mukavelenin ıcruma encel olan bir hL 
d1M diye teltkk1 edilmektedir. 

Herhalde bizde bopmn& ile ayrılık, evlen. 
mey• arız otan bir medeni haldir. Bw bopD.. 
maile ayrılık hakkında a.aırl.&r, dinler, ulu... 
ıar, cemtyeuer aramı.da bir 8lll1l farklar 
vardır. 

Ayrılık, orta. çatm kll1ae hukukunliaD 18. 
11.yor ve neUce, gayri ahllkl bir mUeaatMıdlr. 
Kod.11Y11 bopnmayı seval bul.auyan tabl1 blr 
h0n1)"ett.en çıkan)'Or. 111lmlyette bofanmak 
ftl'dı. Bıı halt (nlklJl bllfart) De kan ft ko.. 
eaya 'Teı1lını§Ur. l'&kat erkelderln ı,me ~ 
medit11çln n1k1h aktedlllrken kadm taratı:n.. 
dan böyle bir prtDl konU§ul&eağı akla 
bll• gettrnnıez n prtms, ;,ant k&dmm da 
bo§ama hakkı o1makm:m Dlklh &ktedW70r. 
Böylece bofama hakkmı yalnız koca ben1m.. 
-11 ve ı.tedJfl vakit k&nyı doğrudan doğ. 
ruy& ve hiçbir merulme bal'1l olmadan bo_ 

' ıadt. ı 
llk ıünUııdenberl WkJJt1 kabul eden Ctım.. 

huriyet rejlnılmfz lniçre Kanunu )ı{edeıı!al. 
Dl Tilrkün Ulueal J'UUl olarak aldığı için 
bl&de de bopnma hakla kabul •dllm.lotlr. 

1'amlDUDlUZWl bopnma hakla -tnlçredeı:ı yaıı.l 

1 
brtati,..n lmlmkll!ldan Seldfliııdeo {2) ı:ı.,. 
lı old\&IU merulm de bizce pek yeni ve ay. 
landır. BUC(bı bizde bopnm&ya hlldm a.. 
ltoeD JıOlrmeder. Bu hOkUJD taratlArd&n bL 
rSAID aı.,ıwı. red .... boluımak leln ma.ale.. 
lef lk1 taratm nzuı ıart delfldlr, belki alt. 
al ,..utsr. Evlcıme eter d1n1 bir mtı...sa 
S. lıwaun lMJd p.k _., Olur n lıopnmak 

... ttuı&rlle fmk•nmdsr. Yalms buı mu_ 
hlm bAdl8e1erde J8UmaeD bopnmıya b.n.r 
aJmabWr ft)'Uut aynlıla hOkmettırW.r. 

(1Cata11klerd9 ), 
Fakat efer evlerıma m*1enl bir müe.ueae 

... ba ...cı yuk&n blr mvavele demektir 
ve her nldt mukavelelertı:ı teab.1 t&ratm& 
gfd1lebU1r; yaDl kolaylıkla bopnılabUlr. Sün. 
n1 otu t.aı&ml&rd& 'Ve ezcllml• 11.lk memle. 
kellerde l>öJ1edlr. Hele fll blAmlard.& evlen. 
me Meta blr hizmet mukavelul oldU#Undan 
munkk&tlir· Botanma da tnkalAde kolay. 
dır, yaDl merutın.ı.z Te kWfeblz b1r surette 
otur. 

so.yet Ru.tyada 1917 den 193& ya kadar 
..ı~ hattl blr mukavele bile dellldl ve 
merasım de J'Oktu. .Bu böyle olunca bopmııa 
mü....-eal de ınaıo.m dellldl. Karı kocadan 
blrt JDemuııı mah.IU.lun& &1dlp 1am1n1 evli. 
ıer defterinden aud1rlr 'Ve hatt& qln• haber 
evrmete blle lUzum görmeı:dt. Fakat 1938 da 
çoc:Ük dl1fOnnek yuak edilip bir cUrllm .._ 
::vıidılı ctbl, &Ue ~'VUDU ·)'enlden kurmak 
.,. kOl'UDl&Jc için de bo§anma meaeleat blr 
tak.mı u.uı Te meruim• baflandı. Her ,ey. 
deıı evvel 'boşananların çocuklarınm nafa.. 
k&lmı tem!ıı etmek serekdlğinden ve bunu 
da bir bqma yalıµz devlet bqara.madıtm
dan çarem bop.nmıya engeller konuldu. 

.Bd.clka ile Romanya da 1ae bop.nma, ev. 
lemne gibi taratıarm nıune oluyor, yant 
karı koca mahkemeye gidip bop.nınak için 
karar atıyor, Bu ise en doğru btr lllstem o. 
lup memleket1ınlzce de kabutllnü istemek 
ıerekur. 

• • • 
İtte bu suretle bopnma hakkmd& zarurl, 

umumı ve km& matflmatı verdikten 90nra 
bizde boıanmak için kanunen neler yapılma. 
BI icap etttfini ve kanunumuzun boşanm& 

hükUmlerlnln ne suretle taahih, iadil ve lk.. 
tnal edilmem gerektiğin! bildireceğim. Kod.. 
11.U de hem bo§anm& n ayrılığın aalma ta.. 
all~k eden ve hem de muhakeme ueuIUne 
datr olan §ekıt hUkUmler hep birden mevcut.. 
tur. Bunun ı.se iyililt yasalann c;at~aamda 
Yani thtllltı kavanln me.selelerlnde görWU. 
Yor. ÇUnkü hAklmler hal ve ehliyet davala.. 
rında yabancılarm ulu.sal yasalannı, yant 
Kanunu llrfedenUerlnl talblk edip muhakeme 
usuIUne dair kanunlarmr, lmme intizamla. 
nna muhallt göttrek, nuan itibara almaz.. 
tar. Bizde lae kodsivllllk aksine olarak bo. 
earunaya dair iki kanunun hllkUmlerlnl bir_ 
den tatbik etmek mecburiyeti var. Yani Ka.. 
nunu Medeninin 129 dan l~ ye kadar olan 
maddelertle Hukuk UaulU Muhakemeleri 
kanununun 4.H den 500 üncüye kadar olan 
maddeleri nazan itibara almmalıdır. 

Şimdi burada k11aca bu !ki kanunun ?ıo. 
pnnuya dair olan hUk1lmler1ni hatırlattıktan 
aon.ra tenldtlerlmle mtltaıeatamnı aynca 
tfkreytlyeceğlm: "' 

• • • 

Her nekadar bu aulh t~ebbUIUne dair l\&
nunu Medentmizde bir hUkUın ve .arah&t 
)'Olu& da Hukuk Uıulll lıılUhakemeleri ka.. 
nununda yedi madde mevcuttur • 

YalQm oldutu Uzere wih tetebııu.ü JQ.n 
b1r 1ttlda Ue davacı kan veya koca ikamet. 
gt.hmm sulh h!'Lklmlne mUracaat edecek, nll
tua ktğtdlyle e\illik veaika.amı göıterecek 

ıtın almak lçlri be§ gl1n bekledikten eonra 
bumma tebligat yaptirac&k. .oııra tayin o. 
lunan günde sulh hWmlnln huzuruna ıaaıı 
bir celle<l• strecek ve dah& .eorıra da bqka 
bir ıtın mahkeme kalemine &1diP bir resim 
ve blrk ç pul Tererek nihayet sulh teıebbll. 
aünUn akim kaldığma dair mahkemeden res. 
m1 bir veilka alacakt!r. Bu velik& olmadan, 
almm&dan aaUye hukult ınahkemeal boıan.. 
ma davasına bakamıyor. P'akat bu aöyte.. 
dlklertin o kadal' kolay değildir. ÇtlılkQ ek.. 
ıerlya huma tebligat kolay yapılamıyor, ba... 
zan tanen tebliğe lllzum görlllOyor, huıll 
aradan vakit geçiyor, asabiyet artiyor, bo. 
p.nacaklarm bundan ruht ve JçUmal vazıyet 
lert müteessir oluyor. 

Yanl bu sulh teıebbllsUnQn aklın kaldıfl 
na dair veılkanm alınması lçln boıu boıwıa 
b1r bayll vakit kaybediliyor, mura! y&pllı. 
yor, mahkeme kapılarında ve kalemlerinde 

atlı11klen1p t.efbir olunuluyor. Netlce lae )'üz. 

de doksan beo muhakkak ve mUabıettlr, yanl 
blSylece vakit ve nakit k&ybe.ttlkten ....,. bir 
baJ11 .)"Orulup üzWdükten aonra IUlh m.&bk._ 

mulıiden o mahut veaika almıyor. l'a.k&t bu 
vesllıayı almak netle• ltlbarile mnbakkak 
olduktan .anr& neye bo§u bo§UD& sulh malı.. 
kemesi ıxaı edilsin. neye betbaht olan v• bo. 

f&DDlll& bile .zı olan kan koca daha zL 
yadı üzülJriln '? Birde zaten a.sllye hukuk 
mahkeme.al bopnm.a davuma bakarken her 
tırattan latllade ederek kan kocaya bir çok 
mWıleUer vererek l>arr§mak lmkAnmı ver
miyor mu? O halde sulh hAklm1nln aync& 
sulh te§ebblliıUne ne )Uzum var? 

Zaten iyi geçinen, birlblrlıd aeven bir çift 
ınahkeme kapılarına dll§mez. Kalılcem•Y• 

kadar ~tenler lae zaten hem ruhen ve hem 

de fillen blriblrlnden ayrılmtfl&rdır. Onlarm 
kalblerl kıntmıı, lUmaUart kalma.ıını, yuva.. 
lan bozulmuı ve arbk birlikte yqamak u_ 

mit ve brudnlan kaybolmUJtur. Bu gtblle... 
rln ıztıraplarmt kanunların, mahkeme u. 
su,Uertıılıı 'Veyahut paJkolojlden pek de an.. 

lamıyan ve yalnız kanunun metinlerine bal
lı kalan hlklmtertn daha ziyade arttrrmaıa. 
rma herhalde ltlz:um. yoktur, bUAldl .•• 

Elde ıtaUatlk malQmat olmadıtı için her 
nek&dar kat'ı rakamlar vermek mllmkiln 
değil.le de gene denlleblllr Jd, eulh hAktmt 

yüs Slilh>.. te§ebbOJIUnde :belki bopnmak la. 
tıyen beo çlfU barııtırablllyor, ~ dokaa.n 
bet cm bir türlU ban§tllayıp sulh te§ebbO

aünün aldın kaldıfma dair vealkayı yudınp 
aallye mahkemesinde llOluğu alıyor. 

Hasılı bu sulh teeebbtlatl mUesaeaesi bizde 
hfı;:bir fayda vermeml§tlr. Hem •ulh hlktm. 

lerlnl yormuı Te hem de bo§anmak faUyen_ 
let1 botu boı1una UzmOıtur. Sartedllen vakit 
ve nakit de bqka. 

..... Yarm blt.ecf'k 

(1) Suphl Nuri Ut•rl • l'a~ catıtmeıar. 
ll&)"fa M9.S6S 

(2) Jlauet1 tsa evlenmeJ1 ebedi kılDUftı. 
Y&nl 00,a.nmayı kabul etmlyor41u. Bugtın bl.. 
le trlancla, ltaıya. ve İ8pıllnya pili ko111 hrl&. 
Uyan memleketlerde boşıuıma hakkı yoktur. 

Otobüsler 
Şişli - Fatih 

arasında da lşllyecek 
İstanbul tra.mvaylanrun hallan ih

tiyacını tamamiyle karplıyamadığı 
göl':.Umeıi Uz erine ve belediye tarafın
dan verilen müsaadeyle Topkapı - Sir
keci, Maçka - Bayazıt ve Kurtulut -
Bayazıt arasında otobüs servisleri ih
das edilmişti. · 

Son günlerde belediyeye müraı.:aat 
eden diğer bir grup da Şiıli - Fatih 
hattında otobüs işletmeği teklif et -
mittir. Bu teldi( tetkik eden alaka
dar makamlarca makul görüldüğünden 
istenilen müsaade verilmiştir. Şehrin 

en uzak iki noktası arasında İJliyecek 
olan bu arabalarda seyahat ücreti di
ğer otobüslerin ayni olacaktır. 

Bundan başka Maçka ve Kurtuluşa 
otob:is işletenler de bu arabaların kafi 
gelrfıediğini görerek miktarlarını yirmi
ıere çıkannağa karar vermişlerdir. Bu 
suretle !stanbulla Beyoğlunu biribirine 
bağlıyan otobüslerin sayısı altmışa çık
mI} olacaktır. 

Çift yevmiye verml
yen mttesseseler 
Cumhuriyet Bayramında çatrıan [J

çiler, !t Kanunu mucibince çi!te yev
miye alacaklardı. Bazı müeıacsclerin 

bu emre aykırı hareket ettikleri haber 
alındığından haktannda takibat yapı -
lacaktır 

Sefaleti~. 
C'~=Jç!D.~ 

tedbirler almra, blrço~. _ı..t.L ~ 
hapse &ttırmlf, idam ~ ~ 
diaiııe, bunla.mı içinde belki . 111' 
lar da bulunduğunu söy~ı 
fa is la gueıTe'' (''Ben h ~:Jıtt fJI 
yani: "Harb amanmda o~• 
ceslııl arqtıramam, her fll1!":~ 
ce memleketin eellmetlni dfJtlll" 
lbmı,,), dermi'4 ıJll!:. 

Harb zamanmda. blr cieVJet ~' 
nm böyle dUşUnmeııi pek ~ "1 
çUnkU masumlar arasmd& bir .,,,, 
ausun da klirtulmuı bUyUlct ~ 
edilmez fellketlere ııet>eb ~ 
Fakat bu, ha.rb zamanı ~ 
Sulh zamanında. da. bayle d ~ 
insanın tüylerini Urperti~ fo' 
bir masumun ceza ~ıı ı 
bammUI edllmiyecek feYl~~ 
3in asıl fena cihet! bugUnUD. fil' 
devlet adam.lan arasında dtfiİ~ 
sofları, şairleri, romancıları~ 
aa da öyle dilşUnenlerin bU1 

~- "' Fransız romancıaı Jacq~..iıll i 
oonne'dan karilerime zann~.-P ~ 
kere daha bahse~:. göııt11 ~ 
hakkında ince, derin ve tatll fO' 
söyleniiş bir adamdır. Öyle bil~ rt" 
mancrlar gibi, yqıyan, h~?~ f 
geldiğimiz insanlar kadar }lP>'""" ~ 
hıslar yaratamaz; fakat kitabl Gt" 
hassas ruhlann gölgesi dotaŞil'· p 
çen günU onun Z' Amour dM ~: 
chqin adlı bir klta.bmı oktJYO t'l1 
bir roman değil, muhtelif nıeJIİ ~ 
ürerinde düşünceler. O da adale .,a, 
yan istihfaf ile bahsediyor: ··:f)l~d" 
yUk uf alet nizamsrzlıktadır .. · ~ 
ı . . ıcor 
etı kuracak adamın gelmesı •ı1' 

nm ki dünyada, adaletten de. J
metli bazr iyi §eylerin kaybed11~etlP 
ne sebeb olur,, diyor. Yaoi ad• 9 
nimmr bozma.smdan korkuyor· ot
bUyUk niza.nun:zlık, adaletsizlikte.; 
ğilml§ gibi!... Goetlıe'nin d~ ~· 
benzer bfr şey söylediğini iddıa 
ler. ıed 

İ.§te zamannnızm en büyUk E~\,; 
ferdi, ferdin hakkmı kimse düştı~~ 
yor. Asıl vazifesi mutlak bir teJJl~ 
arama.k olan fikir adamı da, fil Jıd' 
da adaletten dalıa kıymetli geylet' JJtf 
lunduğunu söylüyor. Çünkü o d~ııı' 
şeyden evet rahatını anyor; ker·,,ıı 
dUşkündUr. ''Bir insan hakSızlılt . 
gördü? ne yapalım? olağan . §tJ!t 
Onu kurtarmak için ~er geyı otf' 
edecek, f ayda.smı göruUğüınUZ lıl JJIU. 
seseleri sarsacak değiliz ya! ... O ,/) 
esscseler bir haksızlık ur.eri~~ttıtfl 
kunılmuş? ne yapalmı? iyılı (f' 

var, birtakım güzelliklere iJn]titı. ti
riyor,, diyorlar. Yani mütefekkif~ı 
losof, pir, ferdlerln ıstrra.bJJU Jt t!JJI 
ıstırabı gibi duymak ka.biliye ~· 
~aybetti. Istırab gelip kendin~ ,,u. 
madıkça bağırmıyor. İnsanlık bır gel, 
tiln olmaktan çıktı, yanyana. J1Jıl' 
mi§, fakat aralarında bağları bUer6' 
mıyan, biribirlerinden a~TI bir f 
ler klitlesi oldu. • (Jı 

La Bruy~re'in: "Bir mUcri.ıJ11rl jjl 
.. . k u-..;f'l'l.ter za gormemesı anca m ı..a ,_..si"' 

sevineceği bir istir ;fakat bir ~,,.. 
mun ceza görmesi, haksızlığa !tel' 
ma.sr biltiln ahlaklı adamları ,!.arr· 
dar eder,, mealinde bir söZl1 oııı1J' 
Zamannnrzm moralfsti buna. ,e/" 
silkiyor. Ruhun bundan . bUyilk 
leti olur mu? 

NunıllahA~ 

~~kitbitÜı~ 
Adana tnhiurlar Tütürı fJ1P 

kur .Vlüdürü Halit Tuiluıuıst ..,-
zı, Adan.ada dit tabibi Adli ~ 
Belgerin efi ve muharrir.,,.-• 
ınnız izzet Muhiddin Apaıian ,., 
ieni Güzin Bd•er, tutu!duiU _~ 
hast.alığından ıilayap ~...- ·_ 
dün ~ece pek pnç Y!IJmda h_,.-
ta •özlerini yummuttur. .. 

Merhwnenin cenazeıi ~ 
Beyoifuncb, Mİ• •obirnda. ~ 
diye apartnnıuundan bJd~..-

ikindi namazı Beyazıt cmni~~ 
lahrıacak ve MerkezeEendideki' 
mezrhğma defnedilecektir. 

Deierli arbdatmm Jzzet ~ 
hiddine Ye ailesine derin ~ 
Jerimiz.i auna.nz • I --· 



ıı~cı 
~ • !EşRlN-1937 
~ ali_,.iiri; 
~n '!""~Ht: 

liilaısn hatneır 
rrn:e Yeınn 

"ııı ~kiden ~Dllilatneır 
Gnııı garbı' lttıleri "ulumu carkiye" 
ı,. ıye" d' s 

b <\l}'ınetı· ıye ikiye ayırırlardı. 
tııııa 1 tnuh · 

ti.:_ rııı birin .• arır M Turhan Tan 
~de cıııınde k . . l . 
~ laYıf old ~ uvvetlıdır. ( kın-

ruı:ıı.) ugunu iddia etmek iste-

r~b lia,. l'an arad 
ıcr ltıeıcııerı' f a sırada sütununa, A 

c l:rr , ars . ik k' ıııtıa.rı •1 metleri, Hind fel 
1 ltrbiy .. serpeler. Bu kere de "es
~ e OtnekJ • 

llıtı. erındton numuneler,, 

lıaı l.taddc 
kitaPlar lnadde, sualli cevaplı, ilmi-

ında old ğ · · . t.idd Alak u u gıbı umdelen sı 
~~ Cıı ~İple:~ıa okudum. İçlerin.de 

t foyıe 1 ve zekice olanları var. 
olan lan da göze çarpıyor: 

. s .... k:_ • ljr: • • 

I~ ~~ ~ de~ hakkında ıttt, hatin ve 
~ c ..... "i rnalc caizdir? 

e lllua!nıı kendi nef ıimize bu fC· 
S ..., l e Yapabiliriz. 

lııiiı~t ~ , na 
~ ~-•~endini dünyada nasıl 
C e .. ,ıcııdir? 

L.~~ - .... Be :ı_ 
-~ b' §qı;loft ._.___ 'd ·- . 

f'>. il' "ol .. ··-~• gı en ıgn 
·oı ıı:ı.· " Uıe..:-d "'!. • .. , e bulunan bir _yol· s -

"' - Zeıta ned' 7 ·1.-F ır 

~iliği rnülihıua. 
İ' ••• 

t:ı Yl}'ed b 
~ııı· Unlar f 
t 

1§, teç . sır eski terbiye, es-
a.nı ttıış bir 
~l tılsayd terbiye olarak karie 

llrıd ı, oku 
a §ÖyJe b' Yup geçerdik. Fakat en 

1
• •c BiJrn ır rnülahaza var: 
,~. eın ki b 
"hıl 1 hoın &idC: ~ çeşid konuımalar 
ç .. tte tnini .• mı? Yahud böyle teJ. 
1~il i~indrnJ~ılcı- kulak verir mi? 
"'P ) ~ sırıe ok. ,, rna yok, poker yok, 

"" lıtııht • • • 
~·~ ereın 
)t• dii!Unce~:~adagunız, M. Turhan 

1~: G ızı samimi olarak söyli-
t""t ençti~ 
L• ltc h ge bu yolda tavıiyeler 
'il O§a • 
't' ltılııi"'· . tıtmez ve bereket versin 

ak .. ıınıicr b 
c~r~ lll~rxıl una kulak vermez ... 

dı, ekctc eski ibGs ruh avdet 

• 1ıf cae1a 
1lı:ıi • 'il biz d" lsti}'oo unyaya kıymet verilme 
tarı.. tuz. Meml k . . 

-l' •oab e etın ılerlemesi, 
tcç "'eteııin • • 

ltıcaı e yetışmesı, hatta onu 
~ok ' ancak "b .. tllt'• t u dunyanın kıymeti 
~l arzınd k' 
ı.. a ltab'Jd' a 1 e~i felsefeyi yık 
<ttııi ı ır . h Ik • 

• nele . ' a ırnıza ya~mak zev 
liatb Yı a§ılarnakta m" k'' d" 

lı~ u'-ı' um un ur. 
""!' tı: "Y 
1
• ııı \>e in' alnız nefsimize sert, 
lıtiıı safaız d li· eıı ~la avranalım I'' tavsiye 
tııd r sını · .1. tcL· altiri ·ı çıvı ı yatağa yatan 
ıtıf l e '] 

Yapıy0,. çı ehaneye çekilen mu-
t{ •• 

ı... endin· 
uır it ı be 'k 
llıa llnduz :y §ı le mezar arasındaki 
taı.;k~lnili~H ;a.~nda ftrzetmek, dai-

Yc lllani t ıunınek... Bunlarda, te 
Şllrk ın elkinlerdir. 

tlbet eden· 
"l "'ar. li'aq 'Yetlerinin iyi tarafları 
k tatan 1iU .• t bunlar onu tedc.nniye 

ra1t " ~11.:ele d' c:ı • t •cra r ır. liaır aşrkı dola-
atbi ı. ser \'iraneı .. d" v ...... 

~\·· \>elerek •• .. er gor ugunu , 
d~ ~~r. llu kaşaneler gördüğıJnU" 

1leti t 
1 
nlar bu 'ki telakki farkın

c Incktec1· ır, 
Sc~ • • • 

4ta1t ~ne n f • • • li llla~ e sını ıstibd.ad altına a-
§c liilllUttı b. h lt l'ler Ya ır ale gel~.:eğine neşe 

,,. ~clt, it p .Çocuğum... Bu dünyayı 
""Ct endıni \> rtlcı:nclt sevmek, kendine zul-
ı._ Crıi fcı ' rnuııitine neıı.e saçmak 
"Ud Befe b ır ... 

Ur, udur, yUkseltici olan da 

v 
CVa-Ntl) 

~· 1 :t11'1nı n ırcııe 
~~ ır talebe bir 
1.ı'~,~~ciyi vurdu 
. kı ttıeıı. 

1 
(liusuıi) - Burada bütün 

'l ırgu ede b' . Olttıu t n ır yaralama hadise-
bir § ur. Carih A 
ı._ ta.Icbed' bdullah isminde 
"'ilh ır ve l{ "eci li arşıyaka kahvesinde 
ıtı ... t a'<kıyı s k' . ... t ır. e ız yerınden yarala-

~Cd "-hduııah k n.a· . . 
t el\ arni) ) e ısını bu harekete sev-
~ltıldı~ını 0

, arak, Hakkının kendisine 
\' göstermektedir. 

t1 ilra1ı h 1 1lalı ~ab astahaneye kaldınlrnı! A'o-
rta tııraf ~ ' 

nıc,::ın ırakalaf'ml'!ltTr. 

' Mcoidiyeköyfln:deki yeni bina7.arda11 bir apartınuın ... " 

Jstanbul konuşuyor! 
~--------------...;~-------Mecidiye köyü 

Burada oturanlar: "Medeniyeti ancak 
kalplerimizde taşıyoruz! ,, diyorlar 

Vazaını : Haberci 
Yunalı gazetecilerin tstanbuldan 

memleketlerine n·rılacakları gün Basın .. 
kurwnunda ( Matbuat cemiyetinde) 
bir toplantı yapı:mıştı. 

O günkü toph.ntida bana bir meslek 
daş tanıttılar. Bl~ zat Adana ve Mersin 
gazetelerinin 1st:ıııbu1 muhabiri Bay 
Şeref ti. Kendisiyle şuradıı..n buradan 
konuşurken, nasıl oldu bilmem. Söz 

. . 

birdenbire bizim (İstanbul konuşu· • 
yor) yazılarına intikal etti. Meslekda· 
§ım bu yazıların memleket hesabına 

çok faydalı oiduğunu ".·~ !:c;disinin de 
bu yazılan muntazaman takip ettiğini 

söyledikten sonra: 

- Gezilecek yerlerden birisi de Me
cidiye köyüdür. Ben iki senedir orada 
oturuyorum • Size tavsiye edereim. 
Mutlak mutlak bizim köyü gelip bir ke 
re geziniz, ıciedi. 

- Fakat sizin oralarda çöp ve sinek 
meselesi halloldı.ktan sonra, artık öyle 
esaslı dertler kaldığını pek sanmıyo

rurru diye itiraz c<lecek ol~um. 

Muhatabım tnna bol bol güldü ve: 
-Hele bir geliniz de, o zaman gö· 

rürsünüz ·demekle iktifa etti. 

Bu vaziyet üzerine bcnc1~ ilk müsait 
zamanda Mecidiyt: köyün~ gelip geze
ceğimi vaadettim ve başka bir mevzua 
geçtik. 

Ziyafetten sonra cemiyetten sokağa 
çıkmak üzere iken kapı önünde Bay 
Şerefe tekrar r~stladım. O da benim 
gibi sokağa çıkma~a hazırlanıyormuş, 

gezeceğim gün için kendirine bir ran
devu vermemi ve köyü baM bizz.at gez 
direceğini söylüyordu. Not defterime 
baktıktan sonr,ı buluşacağımız günü 
kararlaştırdık ve birbirimizden aynl· 
dık. 

Araıdan bir haftaya yakın bir zaman 
geçti. Tam k:ıra!'lastırdığımız günde, 
arkadaşım Foto Ali ~ile be .. aber Meci-

diye köyünün yolunu tuttuk. Likör fab 
rikası civanndar. otomob:lden inince 
Bay Şerefin evine giden yola saptık. 
Bu yol üzerinde Şehir tiyatrosu reji
sörü Ertuğrul Muhsinin ve artist Vasfi 

.;: c=fr!iycl.:üyiiııde Haberci ile dcrtle,e11 
rd,,.,, A rlntıfl <1'1ZRf~Tm 

Mecidiyckôyi1ndeki ç.l5p 

Rızanın biribiri:ıe bitişik evleri bulu· 
nuyordu. Yü::üclüğümüz sokak, topra· 
ğın arasına çakıl sıkıştırılmış bi: nevi 
garip şose idi. 

Ertuğrul Mııhsinin evinin bahçesini 
geçerken evvelce tarif edildiği veçhile 
sağda gelen bir keçi yoluna saptık. Bu
rası iki insanın yanyana güçlUkle yU 
rüyebileceği genişlikte toprak bir ge
çittiM Ufacrk bir yağmurda rnütlıiş bir 
çamur haline inkılap edeceğine §Üphe 1 
olmıyan bu keçi yolunda ilerlememiz 
uzpn sürmedi. Tahta parmaklıklı bir ı 
kapıdan, Bay şerefin bahçesine gır· _ 
dik. 

Bw·ası bir bahçeden ziyade bir çi. 
çek tarlasına benziyordu. Kapıdan e.. 
ve doğru ilerlediğimiz kUçük patika 

yolun iki tarafından insan boyunda 
çiçekler yükseliyordu.

1 
Meslekdaşnnız 

bay Şeref, bizi bekliyormuş. 10.15 
dakika kadar evinin salonunda otur _ 

duk. Bahçeye nazır açık pencereden 
nefis çiçek kokuları geliyordu. Bir 
taraftan kahvelerimizi içerken, bir 
taraftan da konuştuk. Ev ashibi, ev. 
vela havagazsızhktan bahsetti: 

- Mecidiyeköy birinci sınıf bir 
sayfiye yeri olarak kabul edildi, fa_ 

Medüt ağa uc 11abc1'ciyi köye davet 
m11h.tıbiri 0011 Şeref .•. 

arabaları ahın ... 

kat burada medeni ihtiyaçların en ba 
şında gelen havagazi yoktur. Gaz bo
ruları burnumuzun dibindeki Şişliye 
kadar gelir de, bize kadar uzanmaz. 

Mesela bir kahve, bir çay pişirebil. 
mek için evde daima ateş bulundur -
mak, icab ediyor. Sonra yol meselesi 
de buranın en mühim dertlerinden 
biridir. Eski Mecidiyeköyünde, yani 
bizim az üzerimizdeki ahşab evlerin 
bulunduğu kısımda hiç mi hiç yol yok 
tur. Fakat bizim yeni mahallede de 
öyle pek güzel yollar var sayılmaz. 
Mesela kış günleri bizim eve gelip 
gitmek tahammül edilmez bir iş o .. 
lur. Yazın sıcak zamanlarındaysa ça.. 

mur yerine toza bulanmz.. 
Burada, arkadaşım foto Ali, gayrL 

ihtiyari söylendi: 
- Demek medeniyet. .. 

Fakat le.tını tamamlıyamadı, mes.. 
lekdaşrm hemen müdahale etmişti: 

- Evet, burada medeniyeti ancak 
kalbimizde taşıyoruz! .. dedi. 

Hep birden gülüştiik ve dereden, 
tepeden bir müddet daha konuştuk .. 
tan sonra ev sahibinin kılavuzluğu i. 
le köyil dola.şınıya başladık. Bütün 
bahçeyi kaplıyan çi~ekler arasından 
tekrar geçerek, evin arka tarafından 
bir arsaya çıktık. Demindenberi bin 
bir çeşit çiçek kokusuyla dolan bur .. 
numuza, birdenbire kötü kötü koku .. 
lar gelmeye başladı. 
Yanımda yürüyen ve bize yol gös~ 

teren bay Şerefe: 
- Bu da nesi? dedim ... 
Yavaşça gUldil: 
- Bizim çöplerimiz, cevabtnr ver • 

di... 
Taacctiple ylizünc bakakalmıştım. 

O zaman imh etti: 
- Bilmem neden, bizim evlere kat. 

iyyen çöpçü uğramaz. Belki de kapL 
Iarımza gelmek ıçın ara·oayı geçır.e _ 

<:ek yol bulamıyorlar ama, galiba 
yol oran evlere de pek gidilmiyarmuş. 

: Bu vaziyette, biz de mecburen bütün 
çöplerimizi civar arsalara döküyoruz. 

MP.cidiveköyün yepyeni evlerle do~ 
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413 sene evvel bugUn ............................ 
Padişah 
Selinı 

Eniştesi Ferhat 
paşayı idam ettirdi 

Tarihi tetkik edersek Türk ku
mandanlarının birçok başka devletler 
oı dusunda rr.ühim vazifeler alarak çok 
mühim siyasi ve askeri muvaffakıyetler 
gösterdiklerini görürüz. Bilhassa Arap 
tarihin.de Türk kumandanlarının göster
dikleri §ecaatı daima. her taraftan tehli
kelere maruz bulunan Arap hükumetini 
çok dafa inkirazdan kurtarmaktaydı. 
Burada bunlan sayacak değiliz. İşaret 
etmek istediğimiz Osmanlı Türkleri dev 
rinde hükumet mekanizmasına birçok 
yaba11.:ılarm karışmıJ olmasıdır. Osman 
lı' idaresinde çalJF.Ullar gerçi dinlerini, 
isimlerini deği§tiriyor ve yeni birbıiivi 
yete bürünüyorlardı. Fakat bunların bir 
çoğu milli terbiyelerini dış memleket· 
ler,le aldrkdan eonra 'u veya bu sebep
ten dolayı Osmanlı hUkilmetine iltica 
ediyor ve orada çok mühim mevkiler 
almağa muvaffak oluyorlardı. Bunlar a
rasında ba§ kumandan, veziriazam olan
lar, padişaha damat olarak daha birçok 
mevkiler alanlar vardı. 

t§te bugün 'burada, Dalmaçyalı 
"damadı padişaht., Ferhat paşadan bah· 
&edf4.:eğiz. Ferhat paşa padişah Selimin 
hem§irC9iyle evlenerek damat plmuş 
ve tıabii bundan sonra da kendisine eya
letlt r ihsan edilmişti. 

Ff'that pa,a, idare ettiği yerlerde hal
kı 1'-atiyen merhamet etmeden, soyu
yor, ve mahvediyordu. Onun idaresi al
tında ()}anlardan şikayet etmeyip dert 
yanmıyan bulunmazdı. 

13ir gün bu şikayetler padişahın ku
lağma kadar vardı. Selim, fena halde 
hid~etlenerek: 

• - Böyle pa~yı azletmek, ona tir· 
sat 'Vermemek gerek - diyerek · Ferhat 
paşayı azletti. 

Fakat hemşiresi onun kansıydı .. Kar
deşine: 

• - Beni perişan etmek mi istiyorsun. 
EğCT bir kabahat i§lemişse azil ile cl
bettı, mütenebbih olmuştur. Şimdi bar 
ka b\r semte tayin edersiniz. Ben hemşi-
reniı:i sevindirirsiniz... diye yalvardı. 

Selim, haksızlığı ve zulmü aşikar olan 
Ferhat paşayı hemşiresinin yalvarmala 

nndın sonra tekrar tayin etmeğe karar 
verdi ve ga.ddar eniştesine bu sefer yedi 
bin akçe ile Semendreyi verdi. 

Ferhat paşa lbu azil ve nasıpdan son
ra artık uslanabilirdi. Fakat hiç de öyle 
olmadı. Yeni viliyctini daha büyük bir 
iştahla ıoymağa başladı. 

Selim onun vaziyetini tetkik ediyor
du. Tekrar şikayetler başlayınca hem
şireıine: 

- Şimdi bir şey .öylemeğe !hakkın 

yoktur. Azil onu uslandırmı}"Or. Millc
tii bana isyan ettirecek. Kimse Ferhat 
pa?yı söylemez. Benim paşam, ben~ e 
niş'tem olduğunu bilir ... dedi. 

Padişah, karanru vermişti: 
- Ferhat pa? cezaııru görecek! 
Sordular: • E 
- Nefyi mi edelim? ... 
- Ebedi bir nefyi lazım ona ... 
Selimin ne söylemek istediği anlaşı· 

Jıyordu. 1524 yılı 1 ikinciteşrin günü 
413 sene evvel bugün, Farhat paşa, Se· 
limin eniştesi olmasına rağmen idam 
edildi. 

Niyazi AHMET 

lu semtinde böyle bir vaziyetle kar. 
§ılaşnıanm verdiği şaşkınlık adeti, 
ağızlarımızı kilitlemişti. Konuşamı • 
yorduk. Bu sükutun bozan yine kıla.. 
vuzumuz oldu: 

- Hem biliyor musunuz, işin tu. 
hafı nedir? dedi. Çöpçü uğramıyan 

' semtimiz.in hemen yanmda, çöpçüle .. 
rin deposu vardır. 

Şi§li semtinin ve civarının hekadar 
çöpçüsü varsa, hepsinin ahın burada.. 

dır. YUzlerce çöp arabası hemen ya
nıbaşım.ızdan geçer de, bizim çöpU
müzU almaz. 

Tarlalar arasında. bir müddet daha 
yürüdllkten sonra ·oahsedilen ahırın 

önüne çıktık. Burası ahır olduğu hal.. 
de geçtiğimiz tarlalardarı daha az 
kokuyor, ve daha az pis görtinüyor. 
du, Foto Ali burada bir köşeye dizil .. 

r(T,1İrf Pn ~nV1Tl7\'1 ('Pt-frrniz.')' 

• 
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Parlste bir haftada sıkılmış ve tekrar 
Cenevreye can atmıştım. Artık 

Berlloe gitmek istiyordum 
Abaronyan ıile bastı ve odasına gi- ncmedimse ayıptır... Ne iae, ıimcli 

ren genç bir adama !unları s8ylcdi: bo§ llfları bırakalım.. Nuıllm bak& 
· - Bu arkath1 misafirlmiıJdir. Bir yım, sıhhatin yerinde mi? 
kaç gUn Pariste kalacaktır.. Kendisini -Çok ıUkUr iyiyim... Yalım bu 
arkada1 Mardige götür, iyi bir pansiyon günlerde bende bir dalrmlık var, 
bulsun ve arkadP.Jmtızı yalnız bırakma- hiçbir eeyden zevk alınıyor, mUtema 
am.. diyen du,uncelere dalıyorum. 

Aharonyana tefekkür ederek ~yrıl - - AnlaDılan Parlate canın adama 
~ım .. Kapıdan çıbcağim dakikada A- kıllı ttıkılmıı ..• Cenevrenin l&k1n mu 
baronyan beni tekrar çağırarak: bitinde iki gUn IOIU'ıL bugtlnkU uabl 

- Herhangi bir ihtiyacınız olursa yetinden eıtcr kalmıyacaktır. 
aofrudan doğruya bana mUraeaat edi - - Ben burada da çok kalmak iste 
niz, dedL miyonım, kabilse derhal Berline git 
ı Murahh:ıs heyetinin iıgaI ettif'i bi - mek niyetindeyim. 
,nadan çıkınca refakatime verilen ~enç, _ Herşey hazırdır, istersen bu 
ve kapıda bekllyen Apelyanla beraber akşam da hareket edebilirsin... An 
'arkada} Mardiein yazıhanesine gittik • cak hiç olmar.sa. ilci üç gün istirahat 

Ta~tıak fırkasının Pariı komitesi et.meni tavsiye ederim ... 
reisi olduğunu bil!hare öğrendifim _ Mademlti her şey hazırdır. Bu 
Mardiı de bana karıı hü;..Jk bir hüs· 

gece hareket ederim. 
nil kabul gösterdi ve ilk iş olarak Apel 
yanla beni öğle yemeğine davet etti. ( - Öyleyse derhal komitecilik mek 
'Arkadat Mardigin çok neşeli bir adam tebine gitmeliyiz.. Orada ron defa o 
oldufu ziyafette belli oldu. larak bir müzakere yapalım. 

Akıam llzcri Mardi:le beraber ts- Yanm saat sonr& komitecilik mek 
tasyona g\derek Berline hareket eden tebi müdUrUnUn odasında bulunuyor 
'.Apelyaru uğurladık. duk. Arkadaf Aram bu gece Cenev 

Trenin hareketinden sonra Mar reden aynla.ca.fnnı mtldüre bildire 
'diiğ beni bir r>a.nai10na götUrdU ve geç rek, hareketimden evvel Amerika 
vakte kadar kendisi de orada kalarak dan yeni plen muallimle görilfmek 
:ınUkemmel bir eğlence tertip etti. A:r istedifiml ~yledi. 
k3.daş Mardik sabahleyin beni ara Biru sonra Amerikadan geldiği 
:-1ak üzere gc::e yansından sonra pan söylenen muallim. odaya girdi. Orta. 
tiyondan ayrıldı. Tannnadığım bir ev boylu, esmer, matrut bir adamdı. 
de gene yalnız kalınıştnn. Zavallı Han 
ı·i}~Ctimin yerini tutmak istfyen nam MildUr onu blı.e: 
~.etle!' etrafımı sarmıştı. !~erinde - Doktor Frank diye takdim etti. 
Hanriyctten çok daha güzelleri bu Asıl .lamlnln FrangUl oldufunu bl. 
-.u.ıeuğu halc!e, hiçbirini sevemiyor llha.re afrendlğim bu adam haklta 
tlı.un. Pariste kaldrğnn bir hafta mild 
C:ct zırfında gece gündüz eğlendim 

ve bir çok kadınlarla beraber bulun 
clum. Fakat Hanriyetln yerini . tuta. 
cak bir can yoldaşına tesadüf edeme 
\:Iim. 

Arkadq ı.tardig her gUn sa.bahle 
yin ge1iyor ve ba.zan geceleri de ben 
de:ı ayrılmamak tlzere bütUn gUnU 
bcnitrJe beraber geçiriyordu. Birbiri 
ni takip eden Yorucu eğlencelerden 
b1ktığnnı söyliycrek, biran evvel Ce 
nevrey~ ~ö~ek istediğimi arkadas 
lara. bıldırdım. Mardig birkaç gün 
aaba Pariste kalm&nU çok latfyordu, 
fakat fazla kalamıyacağmıı kat'i bir 
lisanla bildirdiğimi görünce, ısrar et 
medi. Paristen hareketimden evvel 
erkadaşlar şerefime bir ziyafet ver 
nıek istiyorlardı, bazr teza.bUrattan 
korktuğum için bu teklifi de reddet 
tim ve Parist.en ldeta kaçtım. Ha.re 
ketim o kadar lni olmuttu ki, arka 
ld~ Ara.mı da.ha evvelden haberdar 
edememiştim. Cenevrede beni ka.reı 
ınnda görün<:e eaemiı ve birbirini mü 
'tca.kıp şu sualleri sordu: 

- Niçin geldin? ... No zaman gel 
~·? N um... eye ban~ haber vermedin? .. 

-Acele oldu, bfr~nbirc hareket 
~ttJfim için sizi haberdar edememi§ 
tim ... 

-Peki bu kadar acelen ne? 
-Pariei sevemedim, sizi de arzu 

ladım. 

· - Yona gene Hanriyeti mı dilfU 
nüYonUn ? 

- Parlat.o Hamiyetin kıtlığı mı 
var birader? 

- Pa.tl&te gilıel çok, fakat senin 
()nlnrdan hoşlanmıyacağmı bilirim. 

- Neden biliyoraun? 
- Bu kadar umandır burada be 

raber ya,ıyoruz &enin ahlakını öğre 

lllıı1141nnıuını"uıı1111ııırınıııı1111111ıırr111ırı11111111ıııırnı111!lurrıııın 
miı bon çöp arabaln.rının resmini alır. 
ken bir taraftall da.: 

- Buranın. çöpçUlerl, galiba her 
(eyden evvel kendi temlılikl~rlni dU. 
~tinUyorlar. Vaziyet onu g&terlyor, 
diy~ M>ylenlyordu. 

Burada daha f uJa durmadık. Bay 
Şeref in glSlterdifi bir toprak yoldan, 
eski Mecf diyek~yüne doğnı yUrUdUk. 

i.IABERCI 
YARINA: Jtecidtyekl$J/Ünde uki 

nıalaaU,: 

ten usun mUddet Amerlk&da bulun 
mue, C!olrtorluk t a.hail etmı, ve cliplo 
masmr aldıktan aonra, fırka hesabı 
na Rusya.dan, Çinden, Hindlıtandan 

ba§lıyarak bUtlln Asyayı, Avnıpayı 

dol~ .birçok maceralar, eergilzeet 
lere girişmiş, nihayet elde ettiği bU 
yilk tecrilbelerden bqkalarma da 
hisse çıkarmak Uz.ere Cenevere mek 
tebinc muallim olmuştu. 

Doktor Frank beni imtihan ettJ. 
Şifahi imtihandan sonra bahçede en 
da.ht imtihanı yapıldı. Mütehuem 

profesôrUn gözit &ünde irili Ufaklı 
bUtUn ''Talat Pa,ea,, ları bir ateşt& 
yere serdim. Hiçbir kurşunun boşa 

gitmediğini r~ren profesör, arkadq 
Arama hitaben dedi ki: 

"-Ben §İmdiye kadar bu derece 
uata. atıcı görmedim. Allah düemanı 
bu delikanlının karvısına çıkarmum! 

Doktor Frank bana bir re~te ya 
za.rak dedi ki: 

- Bu reçetede yazılı illet yaptır 
ve daima. cebinde bulundur.... .A.Pbl 
leştiğini veyahut kendini kaybedeoe 
n1 hissettiğin zaman bu haptan bir 
tane yut, bir eeycifin kalma.s. .. 

Profesör ve mektep ınUdnrllne 
tesekkür ederek mektepten aynldık. 
Cenevroye dönUştııntıme &rkadaa A 

ramıa bera.ber ba.tba§& yemek ~k. 
Belli etmek lstamediğimlr.e ra.fmen 
her ikimiz de heyecanlı idik. Arkı 
daş Atamm ne d~dtıffuıU bittabl 
btımfyordum. Fakat o dakika.da. b~ 
nJm aklım.dan şunlar geçi yordu. 

"- Biruıdan Cencvreden ayrılaca 
ğım. Yani yeni ve çok tehlikeli bir 
sergüzeşte atılacağım. Deruhte etti 

ğlm vnlf eyi muvatf akıyctle başar 
mak için elimden geleni yapacağım ... 
Fakat bu esnada benim de ölmem ih 
tima!i vardı .... Bu takdirde bir daha 1 
İtvi~eyi göremiyecektfm, bir daha 1 

arkadaşlarla oturup yemek yiyemiye 
cek, bir daha. dünyadan l~=ıet alamı 
yacaktım. 

Bu dU§Uncelerln tesiriyle afzıma. 
koydufum lokmalar bofazırnda. dU 
ğUmlcnlyor, bir tUrlU •fıya gi~f 
yordu. Nerede ise boğulacaktmı. Be 
reket veralıı doktor Frank'm illcını 
hatırladım. Dethal ceblmden bir hap 
çıkardım ve yut~um ... Bet dakika 
aonra biraz ewlld kan. dlltttnaeıer 

Ses ve fllm . yıldızı Greys Muır 

Kralın h uzurunda konser 
vermekten vazgeçti 

0 G üze l yıldız, seyahat ederken, 42 bavul lçlndo 26 
elblsesını ve 200 çift ıskat pinini de birlikte taşır 

Dilnyada Mainin rUıellifile tanınan 
yıldızların batında ıUplıeaia Greyı 

Mur ıelir. Bu çok rUzel ve tirin kadın. 
birçok operalarda bQyUk: muvaffakiyet 
lor lruandıktan sonra, uyarı filmler 
çevlrmit •• f8hretini baylece birlrıç 
misli artırmııtır. 

DJnyanrn her tarafında tanınan 
Greyı Mur İıtanbullulann da yabancı
l! delildir. 

Ytldız, mUfkUllt içinde ıeçen kt1a 
bir aanat hayatından sonra dünyanın 
en mtUıim oper&larından biri olan Nev• 
york Metropolitın oparesı tarafından 
angaje edilmiıti. 

Greya. bankacı olan babuına, Va
tlngt'()na gidip şan derıi almafa karar 
verdilini söyleyince, adamcağıa •on 
dertf.:e hayret etmlıtf. Genç Jm, bili· 
hare sahnelerde şarla ıöylemeği düşün 
düğünü babasından gizlemiıti. Ql.inkü 
ya,ıadzlcları küçük tdırin insanlan, bir 
kadının aahnede f&rkt •<Sylemeaini haz
medemiyecek kadar mu·laıaıptı. Baba
sı, ıırar etmenin beyhude olaeafını an• 
layarak, ona iıtedifi mUaadeyi vermit
tl. 

Fakat, Gre,_ Mur, usun müddet Va
fingtonda kalmadı. B•r ıene içinde, öf
renilebilecek bUtUn ıeyleri 8frenmiftf. 
Artık hedefinin (Nevyork) olmuı icap 
ettifinf bil yordu. Bu l!ef a babuma mU
racaat etmedi. Q:lnkll reddedecef i mu
hakkaktı. Bir arkadatmdan 300 dolar 
alarak, ilk trenle hare~et etti. 

Greys Mur ehemmiyetaiz birkaç aah
nede bir müddet P,rkı ıayledilcten ton
ra. Metropolitan operuma cfrmele mu
vaffak oldu. O uma:ı aynı operada 
Karuzo ve Skotti cibi opera dahileri 

bulunuyordu. Kısa bir müddet, Greyı 
Murun ~hret ka.ıanmasına klfi geldi. 

GUniln birlnde sahne vaııarırun da na
nrt dikkatlerini celbetti ve kendisine, 
film çevirmesi teklif olundu. 

Sinemada kuandıft muvafalcıyetler 
opera aahneıindeki mt1va!f&kiyetlerin
den hiç de geri kılmadr. Opera primgı 
donnaar ayni zamandı ekran primga 
donrası da oldu. 

Greya Mur bugUn akıllara durcunluk 
vemı bir haftalık almakla kılmıyor. 

Filmlerden gel~ek klrları da muayyen 
bir ni•bct dahilinde hftsedardır. Verdi
fi konserlerden ve radyodan atdığt 
para, senede 100,000,000 dolan bOl bot 
geçmektedir. tncilterede, kral \'$ krall~ 

den, t.er.cidUt ve endl,elerd.en eeer 
kalmanııı, aralan keıllmiıtim ... 

Bende haaıl ol&n bu dejiştklifi 
fark eden arkadat Aram 10rdu: 

- Allah &1kma bu &qam ne olu .. 
Yonun? 

- Ne oldufwnu ben d• bUmiyo 
ruın, fak&t Allah ruı olıun eu dok 
tor Frank'taıı ... Gördün ya, blru ev 
velki mükedder vUlyetlm na8ıl bir 
denbire değtoti... Şimdi ktndiml dün 
Yt.nm en mesut adamı &adodlyorum. 

-eu akşam 

. ~ 1atıt "Kari Ku~r" le "Fraıts Di" !On (lefa "Deai.zde ruhlar" aduıda ·v•r · - , ·~ çevirmişlerdir. Ayni filmde Jorj JUJ.ftda bir rol alm~tır. Burada Kart 'Tcll-
J>f!rle gilzel .ar.1.~1·m, bir istirahat sırasırnta, ba.w""ı sahnelerini çevirdt 

~ ' 1'i gtm~in güvertesinde 1ronuşurken görüyoraun~ __ ..........,. ____ ..........., _______ .---;( 
çenin önünde ~rkı ıöylec!ifi :raman, B • • I< "' 
yUzlerec polis, halk ar.asından, kendi- u g u n 
sine rtlçlilkle geçecek bir yol açabll- d O 
miştl. ra y 

Bu konserd n ıonra o kadar yorgun tSTA'.SBUL: ~ 
dJ§müştü Jci, Belçika kralının kendisin ıe.ao pllkla dana mu.stkıat, ıo k 19,,a ~ 
den r.ca ettifi konserden vatgeçmek Ali KAmt A'kyilı c,ocuıt terbly.sl~~; 
mecburiyetinde kaldı. cukıara mıuıal, Bayan N_:n~d w'l'ur1' ~ ... 

Rifat ve a.rkada§l&rı taı-MUJ an v 
Greyı Murun 250 elbisesi, 200 çift lcW ve blk p.rkııur, !?0,80 ömer ~ ~ 

ayalrkıbııt ve mUtemadiyen kaybettiği tından arapça. eOyıev, 20,'5 Belı:ıta .,. ~ 
( J) birçok mUcevheratı vardır. Seyaha· d&§l&rı tatiılmda.n Türk musildJI, t~" 
te çıktılı uman, yl.nrndı 42 bavul bu· ıarkiları (saat ayan), 21,ı:ı RAdfO bôi9.!: 
ı pera, (K&tttıeıı), 22,lS Ajans 't8 ~ ~ 
unur. berıerl vo flrteal gllı\Uıı prorrauu." '' ~ 
Kocası da bir ıtnema artisti ve ıdt ıa soıoıar, opera ve operet p~alatl• 

Valcntin Paceradır: hpınyoldut. Yıl· BtlKR'EŞ: 
20 

,-r-1 
dız, her sene, pereui1karlanndan gizli 18 bando, 10,10 dana plA.klart, 
olarak kc•.:a.sile beraber birkaı- ayını 1... temsil, 22,ıo serenad pIAklarr, 

~ BUDAPE;ŞTJC. ıcıJ'!ı' 
viçrenin küçlik b!r k8yUnde ıeçirlr ve 20,10 lstasyÔn orkcsltw, 21,10 ...... ~ ,.; 
hiç kimse}'e götUnmemeğe gayret eder. 23,80 lluda~te Jconaet ofltdır--' 
StUdyo 11e sahnenin gUr'.iltUlü hayatın· caab&Dd, "'-

8ERLİN: )11. .,. 
dah uzak geçird.i~i bu birkaç ayh!t ha· ıa.20 halll mUrlk, 2M 5 konser ıı• 
yat, ona taıe kuvvet verlr, ve her ıen& 30 llflt mUtık. 
aynı gençtik, aynı taıelikle halkın kar· VAltŞOVA: o# 
şısına çıkarak. bütün dilnya.run alkı§lA- 18135 plAk, 20,ııs varyet~. 23 sal°" 
rrnı toplar. traar, 23,35 dana pllklarr, ~ 

S AKARYA sinemasında 
Şlm41yt kadar hiç bir filmde berı ber oynadıklarını c5rmedltlmiı muaıam bir temsil heyeti. 

HARRY BAUR - MA RIE BELL - RAIMU - P. RICHARD WILLM - PlERRE 
BLACHARl • - FRANÇOISE ROSAY w LOUIS JOUVET ,-

' 

BiR BAi:ôri HATıRASI 
BDPERPILMININ ilk lraeıl mllna1ebetlle B DYDK GALA 

Bu film, Venedllr mUubakumda en bUyUk mUklfatı kaıanmııtır. Jl'ranarı ıinemaeılıftnın bir zaferi - ızstll" 
memfı emutıı. bir m .. ıu. 

Ld.:alar a&tılmıttır. Kalan birkaç numaralı koltuktan istifade ediniz. 

il••••••••••ı Telefon: 41341 Fiatlarda hiç bir zam yoktur. ••••••• 
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"''UıtCıoıayet ve aşk ıromaınıo 
Cb11ıue·nın bu güzel roma1'1· tVLNQl tara?nıdan tUrkçeye çenllmtotlr 

,_ - ~ırak 
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ıı:atbı· ırı, evle · · 
1. 

1 bir in nsır. ... Sız. cömert ( 
Ütle p ,_ sansınız d B·· 1 ita Cııı; sak· • ma am... oy e- 1 

lu "uıuraun ın, pek ra~at bir hayata 

dt tıunuz .... ~~ .. Fevkalil.de serbest o-
t bir •erv tanız size geçint•.:ek ka
- Bu . et verir. 
..._ }'\ile bir "'e 

t Aytıld kt :w y vermez. 
t ._?'ftıaı..... 1 an sonra bir milyone· 

~tan • . 
'lılil ıızı kim meneder? 

1 Yon ı 
' İnan er er gittik~e anlıyor. 

;;.ın~u ot ınayın, madam. E.kiden üç 
Jl itle b1111~nın §İmdi iki mily.onu var. 
~~ defi!. 

11 
ibaret ... İki milyon da ar 

&c.ili gül"" .... s·. Jmıedi. " 
l:>c 1tdc bU .. ,_ . 
b ~k lci R ~uııı; bır ijına haasaıı var. 

Ctifin b' obinaon iıimli o menhua 
"'' r da'"- . "Cif tcın.i '"' bent taciz etmiyeceğine 

.... Pu nıt veriyorsunuz~ 
di aro s· • 

Ye Polis ha~e b~na dan söz veriyor -
'alladı. 1Ycs1 ciddi ciddi bapnı 

\'f r1111 1 IJa 1 ne kısım 
1"ali,,. eg sek ağında t1' 

b.ıı.ı tıletnuru p 
•. 1 •drınıarı ap, Haıley ıokağrn.da 
0rıürıdc d a ilerliyordu. Bir kapmm 

li• Ut'Qu. 
l.Zfllct . 

- çıyc: 
ırı· Ookt 

tdir ? • d" or Brian'la görüşmek kabil 
- s· ıye sordu 

ııe tan.d . 
- lia e\ı'u vcrmiı miydi? 

da . Yır, laka' b" b ııvarcf • ~ ır kaç satır yazıp 
er Verece~ •cbebini kcndiıinc ha

l ~CSrtıj b: . 
qı Jaraıad;~ kartın üzerine JU Htır· 
' :air ka • 

1~k J>elt rtı! dakıkanızı bana vakfeder 
koyacak ınnettar kalmm. Sizi fazla 
le değiJ!tn " 

~t •rtı bir zarf : • 
ı_ tr. llir b ın 1çıııe koyarak uşağa 
l r. lecndind tklcrne ısalonuna onu aldı
• bir Ctkclc :;: evvcJ gelmit iki kadm

._,_ lap ot • h.ı vardr. 
•ıt lt • .:. Urau b. 
tek~\ g"" ' ır eski gazete nUıhaaı 

tar ""-oz gezdirmeğe ba§ladı. Upk 
t& "'"llına g ld" 

• h\ı'a e 1• Yanına yalt1a~-
l ı~ıe • ..... l!: . 

tor . lend'ın b' 
b 'Qİ it b ' ' ıraz bekleneni.z dok-
a}ı a ul edd· k • Çok rtı we tir. Fakat bu ıa· 

Ja C§guldur. 
di p, sabır} b 

· O ıırad a ekl::miye karar ver-
tayct cnt a Yakınında olan iki kadm 

~l~td1 i~~s~n bir rn.ıhavereye başla-
,.ıa·n • ıı;ısı d . 
~ c hayra e rne,'!-ıur hekımin bil 
ktdr. "i eni n •. olduklarını ıöylüyorlar-

doktor il ~U§tcriler geldi. Ş:ipheıiz 
Jap !Ö nan revaçta bir doktordu. 

. - l3 Ylc dütün.dü: 
ıçt· u ada 
~Yatı Yok ~ın borç para almağa hiç 
?rı" fih, hcııt." chşetli kazanıyor. Maa-

•ıtir. ş· 1 
.vaktiyle ou ihtiyacı hisset 

"ar b •ll\dı 

b·ı· · ~n ufaı gayet seçme müşterisi 
l ır t ıc bi k bıı · ttc dok r a and:ıl onu mahvede 
dur. torhığun da müşkülitı 
l3ir 

l'iindu"·. Çcyrett 
sonra uşak tekrar gö-

.... l:> 
~di 0 ktor • • . 

· &ızı beki yor, efendim. 

boıc 
•rıuı_ tor ı:ı · 
~ ~ab 

1 
rıan Japı muayene oda-

!lıır u etti. 
llcıtc lcı, ev· 
1 ereli b" ın arka tarafında, ıeniJ 
ıltıd ır oda d y 

a otu Y 1• uı masası ba-
dt .. '- ran hekim Jap .. .. • . '' ııtaJq ı goruncc yerın 
tili .. ta\ elini - · 
'Cd t~cJ y"" u~attı. M•.ıntazam çız 
. ilirord uzünde bir yorgunluk his-

21:Yarctind u. Fakat polia komiserinin 
2c ,... en dola h" • 

~tPınıy yı ıç bır endift"si gö 
Ordu 

-t . 
di:y rtıriniz d' ., · 

c •ord ne ır · Bay l:omiaer'!-
- Siziıı ve Japa bir koltuk gösterdi. 

'lti"" ll1uayen · · , l!ttndc e uatınızde rahatsız 
tıll\. n dola t1T ff • . 
~. l<'a1c . ,, • a ınızı ıstırham ede 
tı- at ııxi k '"• pe az me§gul edece-

- B . tııı enı kat" · 
z. /\•.:ah ıyen rahatıız etm.iyorsu 

Yr rtıı ırcJd~ .tayyaredeki faciadan dola 
.. ınız? - ı . . 

2i ille Yı buldunuz. bu meccle hala bi 
§gu} ediyor. 

- "Ba .. • 
?rı.i~ • ı tnuvaffa\dyet elde ettiniz 

cJd - Arzu ett"ğ' . c ed . 1 ımız <lcrecede bir iı 
) . crnedık s· .. 
etın zeh" • · ızc gelı§ m de bu cina 

1' 1~ trıne dair fikrir.izi almaktır 
~r.ı:or Ül . - :ıı g erek c.cvClp verdi: 

vVintcrs en zehir müt~hassm değilim. 
h Pona m" a iyj d . Jracaat ederseniz da-

e ersıniz. 

- Hakınız var. Fakat beni asıl U
zen mesele, Wir!terspor0un mütehassıs 
oluşudur. Bilirsiniz ki bu adamlar anla 
§rlmaz bir lisan kullanırlar. Basit fani
ler, söylediklerinden bir şey anlamaz. 
Batan doktorların böyl-: zehirleri isti
mal ettiklerini işittim. Mesela sar'a va 
kalarında buna ihtiyaç varmış. öyle 

mi? 
- Valla~i bu hastalığın da mütehas 

sısı değ'lim. Fakat eneerek zehiri şırın 
galannın sar'a.da muvaffakiyet temin 
etiğini biliyorum. Bununla beraber, si 
ze söylediğim gibi, bu i~ benim iht:se
sım dahil:nde değildir. 

- Bitiyorum. biliyorum... Asıl z:
yaretimin sebebi. işte... Düşündiim ki 
bu garip cinayetin işlı-ndiği t<ıyyarc 
de s:z de seyahat edivordunuz. Her hal 
de bu hususta bazı şahsi fikirleriniz ol
ması lazım. Bir müı:hassısa mür<:1.:aat 
edişim •• ~aye~ ona adam akıllı sualle
rin nasıl sorulması icap ettiğini bilmez 
sem - kaç para eder? 

Doktor Brian güliimsedi: 
- Söyledikleriniz dognıdur. bay ko 

miser. Bir cinayetin civarında bulunup 
da ona karşı lakayıd \:almak kabil de
ğildir. İtidf ederim ki. sık sık dü~:inü
yorum. 

- Uzeriniroeki int.ba nedir dok

tor? ' 

- Düşündük_çc bu kadının ölüşü 
şekli bana gayri tabii görlinüyo·. Çok 
garip, Caninin yüzde Öc>ksan dokuz baş 

ka b:r seyyah tarafından görülmesi ih 
timali vardı. Bu adamın pek ~:.iyük cü
rcti olsa gerek. 

- Hakikaten 1 
- Bilhassa zehirin intihabr ... O da 

çok garip. Cani nasıl bu zehiri e!de e
debildi? 

Jap. baıını sal11'}'arak: 
- tmkanıız gibi gorunüyor. Bin 

bir ki§i içinde bu zehirin mevcudiyetini 

an'.:ak bir kaç kişi bilir. 'Üstelk yılan ze 
birini kullanmayı bilenler ne kadar az
dır. 

- Hakkınız var. Ahbablarımdan bi 
ri, memaliki harreyi tctebbüdc ihtisas 
sahibi oldu. Onun laboratuarında bir 

çok kurumuı zeh:rler çeşidi gördüm. 
Fakat bu cinse hiç bir yerde rastlama
dım. 

Jap cebinden bir kSğıd parçası çı
kardı ve doktora uzatarak: 

- Winterspon bu ad\eslerdcn biri
ne giderek izahat almamı tavciye etti. 
Bu zatleri tanıyor muııunuz? 

- Profesör Kcnediyi biraz tanı

rım. Haydber ise dostlarım meyanın
dadır. Beni tanıdığınızı söyleyin. Emi 

nim ki elinden geldiği kadar size yar
dım edecektir. Mihaili tanımam • ama 
:ayet büyük şöhreti vardır. 

- Teşekkür ederim doktor. Sizi ra 
hataız ett"m. Vaktinizi kaybettirdim. 

Jap kendini sokakta bulunca mem
nun memnun gülümse:ii. Ve kendi ken 
dine: 

- İz'an kadar iyi §ey yoktur. Bu 
meziyet insanı her ıeye muvaffak e.der. 

Kendisinden öğrenmek 
bu adamcağız anladıyaa 

Vl rm! birinci 
Üç

1

iz 

istediklerimi 
kafamı kese

h 

kısım 

Jap polis müdiriyetine girdiği za
man Puaronun kendini beklediğini ha 

her verdiler. 
(Devamı v::ır' 

(1) Harley sokıtğl. Londranın meşhur 
bir c:add,.ıldlr \il, bUyllk hlr ku;mında en 
meşhur doktorlar otunır. ----------------

benziyen 
artist 

Sovyetler, Sosyalist ihtilaliııin y~ 
minci yılılönümu mÜnd~eb~tiylc "is· 
yan" adlı büyük bir fiim çeviİ-mişler
dir. Film:n kahramanı Lenindir ve bu 
rolii resimde gördUğünüz meşhur Sov 
yet artistlerinden Şçukin almıştır. 

Sanatkarın yaptığı makyaj, resmin 
Lenlne aid olup olmadığında şüphe u
yandıracak kadar muvaffaktır. 

Rol yapan arkada
şını hakiki düşman 

sanmış! 
Bundan bir müddet evvel Hindis

tanda çok garip bir va'<'i olmu~~ ur. 
Bombay şehrindeki tiyatro kumpan 

yalarından biri, eski bir hind faciası
nı oynuyordu, Aktörledrn biri, ro-

liinü o derce(' benimsemişti ki, hain ro 
lünii yapan arl:adaşını adetn hakiki bir 
düşman sanmış ve kılıcını çekerek üze 
rine hücum etm:ştir. 

Tehdid edilen aktör işin vehametini 
anlıyarak. oı kestranın bulunduğu ye
re sığınmış:>a da, çılgın arkadaşı peşini 
bırakmamış ve aktörle üç mızıkacıyı 

yaraladıkta.1 sonra kendine gelebilmiş 
tir. 

Süt narhı tatbik 
edilemedi 

SütçUleı' Cemiyeti bu 
hah~ pek müteessir 

Bundan bir mJd<let evvel İstanbul 
sütçiileri arasında, şeJı=ı de süt satışını 
tanzim için bir anlaşma olml!şt.ı. Bu 

anl~şmafa göre, siicl-: şehir içinde iki 
nevı nar.ı konulmuştu. İstanbul tarafın 

da sücl 15• Beyoğlu yakasında da 18 ku 
ruşa satılacaktır. 

1311 narh konulurken südlerin ı.:ins
lerine göre ayrılması ılüşünülmüş ise de 
sonradan h:ç bir t•Jdeünün ''halis ko
yun südü !" nden başka süd satmağı ka
bul etmediği nazarı dikl:ate alınarak 
bundan sarfınazar edilmiştir. 

Bu anla;imadan sonra, geçen müd
det pek kısa olduğu halde südcüler bu 
işin tatbik cdilm:diğini esefle görmüş 
lerclir. 

Öğrendiğimize göre. narh usulü
nün tatl,ik edilememesinin başlıca se
bebleri civar köylerden gelen südc:ilerin 
sütü çok ucuza vererek rekabette bu
lunması ve bir takım sütçülerin de ö
tcdenberi müşterisi olanlara daha aşa
ğı fiattan süt satarak oyun bozanlık 
etmesid:r. 

Narh taraftarlarına ve narha öna
yak olan sütçiiler cemiyetine göre, bu 
§ekilde satış yapanların sattıkları süt
ler bozuktur. Fakat idl:lianın hakikaten 

yerinde olu? olmadığı mcçhulu:ir. Çün 
kil şehirde katışıksız süt bulmanın güç 
olduğu da ayr.•.:a söylenilmektedir. 

ii@n1.t©l7'll am<eca 
lhıakem 

Resimde camdan yapılmış mu!i'ki 81 etleriyle \>1r ır~ wmetae olan bir 
musiki heyeti görüyorsunuz. Bu heyet Almanyada Yena şehrindedir. Müte. 
hasFıslar, camdan mamul musiki Uetl eriyle verilen konserin ve bu aletlerle 
hasıl edilen seslerin, malfırn ve mutad aletlerle verllen · konser kadar mü. 
kemmel olduğunu söylüyorlar. 

Kalaylı 

tencere 
.NUzhct, tanınmış bir sosyetenin direktö. 

rUydU. Kazancı çoktu. "xx.'I:,. pala!!ın geni§ 
bölllktcrlnd<'n birini tutmuştu. Altı yıldır 
orada oturuyorlardı. Dcllkıuılınm genç bir 
karısı, d!lrt ynşında bir çocuğU, anası, baba 
nnnesi, bir kız kardeşi vardı. Bir hizmetçi 
kız, kUçUk Mediha 1çin Almtınyada.n getiril-

miş bir §VC:Stcr, A\'usturytıdan tululmllf bir 
ahçı kadınla, p::ı.laam on iki odalı bölUg'llne 
güçlükle sığtıınblllyordular. 

Fnklr bir ailenin ı;ocUğuydu .Nüzhet dclL 
kanlı,.. Uzun boylu bir tahsil de görmU§ de_ 
ğlldl Ama, ııı hayatında şaşılacak bir şansı 
vardı. ÇOI{ _çabuk ıılvrilmlştl . 

Langadakl Uç odalı kUIUstUr evden •·xxx,, 
palıısa l&§ınmca en çok ·§lmllran, '•. ·oıboıh 
-delisi!., oltuı, geçklrı ~ız l(ari'!e~i. :MoW_ 

fer abla otuz be§llk bir kadındı. Kocasından 
ayrıldıktan sonra bir daha. cvlenememl§U. 
Çirkin mi çirkindi. Kapı kadar boyu. kat.. 
mcrle§cn gerdl\llı, seyrek saçlarmm örteme. , 
dlğl plrhu kulakları, bastıkça löp löp oyna.. 
yan kocaman karnl'e o, bir devanasmdan da 

korkunçtu. DUşUnUnUz: Bir oturuııta bir kJlo 
ekmek, bir kilo plrzoln, ve. evet tam iki kilo 
nzum )1yen bir kadın! 

Bunııımıığa yUz tutmuş ııakaklannda, c;e. 
nesinde, dudaklarının Uzcrlndc, esmer bir 
delikanlı ııakalı kadar, .ııert kıllar fıııkırıyor 
ve Ztı\'llllı kadına, ağda yapma!< tçtn, ııeker 
yetıııUrilmckto gUç!Uk çekiliyordu. 

Saftı cıı.. . llazıın kocasilc ııe\1Şi§lerinl ·
narJten: 

- Blrlblrlm!Zc tapınırdık! 
Diyordu Fakat blrgUn, bu kar§llıklı tapı_ 

nııı ş0na ermiş ve deh§clll bir döğllşten son. 
ra, pullar, gcn(I kat'§ılıktı kırılmıştı. 

Kendi kadar çirkin huylan da vardı: Her 
gelen misafire, elblse1erlnl, lııkarplnlertnl, ço 
raplarını. vannı yoğunu gösterir, bir mağa. 
zn tczgfıhtarı ustnllğile, ltaça mal oldukları_ 
nı. hangi ıııçllerin ellcrlndcn çıktıklarını u. 
zun uzun anlatırdı. 

o .. ne anasına, ne baba annesine, ne de 
NUzhcte benziyordu. O bambaşka bir insan. 
dı. 

NUzheUn etlisine varmamıı anası, konak 
terbiyesi görmUıı, dini imanı bUtlln, ananele
rine bağlı bir kadındı. 

Bııba anne doks!Ullıktı. su;atı. sUrtllmllş 

bir tarla kadar gtrtnUll çıkıntılıydı. Çipil 
gl5zlcrl durmadan akıyor, gUç görüyordu. 
Boğazına dUşkUndU o .. Bir tek· derdi kursa.. 
gıydı. Kendini bilmez derecede yemek yerdi. 
Sonra da, Ufilrülen porsuk kamile baygın
lıklar gec;lrirdl Uzun b<SğtırtUlerle kıvranır, 

meyve tuzları, karbonatıar içer, dakikıflarc& 
geğirerek açıJmağıı ut:"raşırdı. 

NUzheUc Memduhc scvi§crck evlenmişler 

ciı. Memduhe. on dokuz yaşında t>.smer çıtır 
pıtır bir kmlı. Koltul:1Jnda mektep çantası, 

ı ,ıı _•IJliı 

Yazan: Reşat Enis 
sırtında beyaz yakalı karamektep göt;1ls111 • 
ğUyle, kmrcık sac;;larmn buklelerini omuz. 
larmdıı dalgalandırarak, seke seke yUrUye. 
rek •'xxx,. palıı.mn önUnden geçerdi; N~an. 
ta§mdakl bir Fra.n.sız lisesine giderdi. NUzhet 
onu bir gün. balkondan görmU:tü; beğenm~ 
ve arkasına dUşmllştü. Zengin bir paşanın 
kızıydı. Para ve asalet dll§ktlnU Nllzhct için 
biçllrnlo kaftandı. 

Memduheye gllzel denemezdi. Kendisi de 
bunu bUlrdl. Ve, erkekleri çlleden çıkaran 
sekaapellnden bahsederdi. 

11 hayatındaki göz kama.ştırıcı şanslılı. 
ğma kargılık, evlilikte berbat bir tallsizllğe 
uğraml§tı zavallı Nüzhet.~ Memduhe öyle 
pis blr kadındı ki! [rn 

1 

Banyoya pek seyrek girerdi. lı; Ç&mllflr. 
ıan, çok kere, rengini değ~Urirdi. Ve, çama
ıııreı kadının tırnakları, şık dantelli don.. 
ıarın, kombinezonların lekelerini çltelerkcn 
tcrmne d!Snerdl, kanardı. 
Yattıklan yatak, bir !Wpck yuvası kadar 

dafınık, plı ve kokuluydu. Elli liraya alman 
~ bir örtU, bu iğrençliği yabancı gözden 
saklardı. 

Memduhcnln, bazı toplantılarda, kocasının 
qırı plsl1ğinden JıızlanI§tnI duysaydınz §il... 

ıar<.lnız. Zavallı NUzhct delikanlı meğer ay. 
larea vücuduna sabun aUrmlyen bir adam.. 
mıf! .. Sırtındaki çamll§ırlarmJ, kurtlanır bit 
hal almadan çıkarmazm~ !~ 

Mcmduhe, beş yıl içinde Uç be§ de mace. 
raya ko.pıldı: Genç 'bir deni% zabiUle konuı. 
tu; bir mUhendlıte korte yaptı; gazeteciler. 
den birini sevdi; ayni apartıma.nda oturan 
bir talcbcıy1e oynll§lı. Ve, ııte o zaman, para 
hmıma kendini kapıp koyuvermiş ola.n NUz.. 
het dcllkanlmm tahnm.mWU t.qtı: 

- Arlık midemi bulandırıyorsun, :Memdu. 
be! dedi. Kanmıın bir mektep talebe.ıne 

kadar lnJ§ine l<atıanamarnt§tı. 

Gelini Arsen Lupen, Şnr1ok Holmes oku.. 
mak, dodikodu yapmak, tlngirdeflnekle; 

kızı, aakallarmı ağdalamakla: doksanlık ha.. 
ba anne kursağını doldurmakla uğTA§trken, 
NUzheUn anası da A vuaturye.lı ahçlyle boz. 
muı,ıtu. Oğlunun ve gellnlnln zoruyla ta VI.. 
yanalardan geUrUen bu kadının, her yeme. 
ğe ıeker atf3ı olmıuıa, belki pl§irdlği §Cyler 
lezzetli olacaktı. MUnlre hanım, zengin TUrk 
lerln GAvur illerinden ahçı getlrtmelerlnl bir 
tUrlU Jçlne sığdıramıyordu. Gcrct Anıstur_ 
yalı ahçıların temizliği dillerde dolaşıyordu. 
Fakat bu, ne de olan, hristiyandı. ıaıa.m di.. 
nlnln temizliğinden anlamazdı. 

\'!yanalı kadın, Uert UUzllğile, ilk <Snce_ 
!eri Mllnlre hanımı §&§ırtt.ı: :Mutfak sabah 
ak§am havalandınlıyor, ııabunlu sularla o. 
''Uluyordu. Hlzm<'!tÇI kız, s::ı.ç,nı ba§lllı tarıı

dıktan, tuvaletini yaptıktan sonra mutfağa 
girebiliyordu. 

MUnire hanımın §aşkınlığı uzun sürmedi: 
Bir g<'C<', yatak odasına çekilirken, koridor. 
da ahçıya rastladı. Elinde kalaylı bir yemek 
tenceresi vardı. Bu kadın gece vakti ten. 
cercyt ya.tak odasına. nlçln götUrllyordu? Bir 
mana veremedi. Sordu. Viyanalı ka.dın, 80_ 

ğıık kanlılıkla, ytız numaranın uzaklığını, 

geceleri od!smda böyle bir tencere bulundur 
duğunu anlatınca tepesi attı. O, kısık bir 
~ğlık kopıı.rarak ellr.1 c.ğzme. götUrllrken, 
Avusturyalı kadm §tl.§tyor ve c;etre!ll tUrk. 
çealle: 

- İçtim ıu, çıktım ım. madam!? diyordu. 

Reşat Enis 



DıŞ " sıgasa .................... 
Atlatılmak tan 

korkan Almanya 
ve yolnızhk tehlike· 
slne maruz Husya ... 

• • 
--~~ ~=;.,.~..; 

J ..lemi lill.:!&hde kcx:-.:~ !e!r.!:: ~ j 
ee~lerinden Roma gayet memnuıı 

gözilkmektedir. Acaba Roma bu ada. 
!ardaki faaliyetini bir tehrlıt gibi kul. 
lanarak, bu faaliyetten ~azgeçmek 

mukabilinde İspanya işini kendi ar. 
zusuna uygun bir şekle mi götürmek. 
tedir ! 

Bunu tahmin edenler var Düne ka. 
dar Sovyet Rusya ile ayni at üzerinde 
bahse girişen İngiltere Vf'! Fransa, 
bir haftadanberi Sovyet Rusyayı ko. 
mitede tek başına brrak.mrşlard1r. Bu 
~nkü noktai nazarında ısrar ettiği 
takdirde Sovyet Rusyanm tam bir 
"yalmzhk" a mahkum edılmesi ihti. 
mali de vardır. 

Maamafih, ademi müdaha.l~ komite. 
Binde esen rüzgardan ıarar gören, 
yalnız Rusya değildir , Almanya da 
pek boş avlanmı~:ı. bentRmektedir. 
Hatta Sovyet Rusyanın vaziyeti so • 
ğukkanlıhkla karşılamasır.a mukabil 
Almanyanın büyük bir teld.<;h düştüğü 
de görülmektedir. Sefir fon Riben. 
trop'un alelacele Romaya gidişini ve 
Romada gerek Musolini ile ,gerek 
Kont Çiyano ile konuşmal3.rmı diplo
ma.si alemi Almanyanm yalnız kal. 
inak tel!şma hamletmektedirler. ttal. 
yanrn, Alman kuvvetini istismar ede. 
rek ademi müdahale komitesinde !0-
gilterenin istediği cevabı aldı. 
ğr, istediği menfaatleri temin 
ettiği söyleniyor. Bu . vazi -
yette ttalyamn Almanyada ı birdenbi. 
re yüz eçvirmesine intizar E:denler de 
var. · Halbuki Almanya, ttaıyaya ıs _ 
panya işlerinde gösterdiği rrıü?.aheret 
mukabilinde müstemlekeler meselesi. 
ni h:ılletmek, İtalyan . m J?.a heretıle 
miis~emleke sahibi olmak tıulyasın. 
daydt 

Fon Ritentrop'un Roma'ln yaptığı 
tr>m:ı.alar neticesinde aldT~ vcva ara_ 
dığr teminatlardan ne dereı·ey; kadar 
rn em!'lu~ kaldığı henüz anl.ı"?ılamamış. 
hr . · 

qarbi Akdeni?.deki t-sra~e.lgiz faa • 
liyet karşısında İngiltere r·t' Fransa _ 
nrn derhal cebre ve silaha başvurma. 
malan, herhalde ancak, !ta!yadan bu 
esrarengiz faaliyete nihayet .•ı>rilece. 
ğine dair bir söz almış bulunmaları 
ile ilah edilebilir. 

~eselenin ne neticeye gideceği pek 
bellı olmaz ama mevcut v . t 

~ . · azıye , 
garbı Akdenız emniyeti uğrunda 
~an~anın Ru.sya ittifakından ve "in. 
fırad dan kurtulmak için çalmadık 
kapı bırakriıryan ltalyanm Alman 
dostluğundan silkinmekte tereddild 
etmiyecekleri rivayet edilmektedir. 

Buna inaoılır mı? Tam bir fikir 
almak için hadiselerin St!vrini takip 
etmekten başka çare yokt~r. 

Sekip GUNDOZ 

Tarih hocası 
Muhsin ·öldü 
Bir ay kadar evvel dimağında başgösteren 

Jlddetil bir hutahktan sonra Şişli Fransız 
hutaneslne kaldınlan ve ötedenberi lhti 
1ı b. ted vt t marn 

ır a al tnda bulundurulan değerli ta. 
rlh hocalarımızdan Mulıslnin ölüm haberini 
bUytlk bir teess'llrle almış bulunuyoruz 

1328 yılında Ml.llklyeden mezun olan 
hu tariht mer. 

m 0 enberi ÜakUp sultanisinde tstan 1 
bul li.ses.lııde, .Kabataş, KandilJide, ve diğer 
birçok husuar liselerde tarih muallimliği yap. 
Dll§ ve 26 aene içinde memlekete aayısıı 
talebe yetlştirm~tır. 

DUrllst bir ahlAk sahibi ve mükemmel bir 
namus timsali olan Mubslnin çok genç sayı. 
labllecek bir yaştaki ölUmU ile memleket 
gençliği cidden kıymetli bir uzvunu kaybet. 
mit oluyor. 

Merhu1!1 bugün şı,ıı Fransız hastanesin. 
den kaldırılacak ve ö~ıe namazı Beyazıt 
c&mlinde kılmdıktan sonra tabutu Sara~hR. 
nebaşma kadar talebele:rinln elleri Uzerinde 
göUlrll!ecek ve oradan 'eh!tllğe defnedilecek 
Ur. ' 

Kıyl'ilctlf hocanm ta.lebelerlne ve lltluine 
tazfyetlerlmlzl sunanı. 

Bomba gi ~I soda 
şişesi 

Parkotelde garson Mihran dün gl•.;e 
buz dolabından bir sod2 şişesi çıkarır
ken tite birdenbire p-ı1lamrş, Mihran 
boğazından ağır ıurette yaralanarak 
buttiııneye kaldmlmı§trr. 

H'ABER - ~ poetut 

Romanya 
HABER'e 

Başvekilinin 

ı!aıtrt)'b. nıu,v"til ~-?aydarpaşacJan ! 
kalktığı zaman çok sert bır poyraz e. ı' 
siyordu. Vali Üstündağ, maiyeti ve 
baş·.-ekili selaml:ımıya gelmiş :ılan 1 
generallar Haydarpaşa rıhtımında kal. 
mışlardı. Yalnız emniyet direktörü ı 
Salih Kılıhç, birinci şubesinin direk. 
törü ile birlikte Tatareskuya refakat 
ediyordu. Şimdi, dost devlet Başvekili 
Fener'e gidiyordu. Ortodoksluğun ana 
kilisesini gezecek, bu k ilis<>nin en hii. 
yük ruhani reisi olan Patrik tar::ıfm. 
dan kabul edilecekti. 

Sel imiye önlerinden gçerken poyt az 
o kadar şiddetlendi in, kahn paltola. 
rımıza rağmen hiçbirimz üst güverte. 
de katamadık. 

Tataresku • evvelce de söylediğim 

gibi • gayet sert bir şef. Sonra. trende 
gelirken hiç mi uyumamrş ne? Gözle. 
ri kıpkırmızı. Fakat boyu yine dimdik, 
tav1rlan yine ölçülü. 

Romanya S0 firi Telemak ile RomE>n 
başkonsolosunu yanına alıp baş tarııf. 

taki kamaraya <;ekildiği zaman, ken. 
disiyle konu1?mak için acele etmedim. 

Arka kamaraya girdim. 
Orada. Köstence polis mUdüril An

tonesku ile Bükreş emniyet başmü. 
f ettişi, genç polis miidürUmüze tstan. 
bul polisinin her şubE>sindE> ı?özlerine 
çarpan intizamdan ve faaliyetten e-ita. 
yişle bahsedivorlardı. Onlarl" kulAk 
kabartarak Fenere kadar uslu uslu 
gittim. 

FenE>rrle 
Sakırya motörü Fener iskeles;ne 

yanaştığı zaman siyah redingo•ln. 
dik yak:ı.Ir , silindir şapkalı beyaz eldi. 
venli, biri şişmanca kısa boylu, öbU. 
ri.i zayıf~a ve uzun iki zat mevzun a
ıiırol:ı rla ve yüzlerin' tathla.ıştırmıya 

c;aı.~~ rak Tataregkuya yaklaştılar. 
K!sa boylu adam. çek güzel bir ~ive 

ile fr·• ns·zca konuşuyordu. Dedi ki: 
- Kerametlu Pıı trik hazrct'eri ~k

ı::elamnmzı st>lamlamak şerefini bu 
bendC:'lerine tevdi buyurmuşlardır. 

Kerametlu Patrik hazretleri Ekselin. 
riltlZJ kahu1 t:tme';:t en büyük bir sevinç 
duymakh olduklarını bildirmeye de 
yine bu bendelerini memur etmişler • 
dir. •

1 Tataresku bu c.-(izlere elini uzatrr.a k. 
la ve başıyla sdam vererek mukabele 
etti. • 

Yola düzüldük. 
Fener iskelesinden patrikhaneye 

uzan:ın yolun iki yanına beşer nıPtre 
aralıkla Clizilen P'>lis k1t'as1 cok mun. 
tv..a:ndr. Halk, sağ tarafta. sıra kah. 
velerin önlerini do'durmuştu. Her ta. 
raftan alkış sesleri gdiyordu. Pa1.rik. 
hanenin büyük kapıı:ıına yaklaşırken, 
ayni intizamla devam eden polis hat. 
larma Tatareskımun d~ha takdirkar 
bir nazar atfettiğini sezid.m. Hatta 
bir aralık dayanamadı, yıınıbaşında 
yürüyen sarışın, uzun boylu bir Ro -
men sivast memuruna, giUUmsiyerek 
şöyle dedi: 

- !s+aı;ıbul ro'ic:ine havran olma -
m"1< miimklin de~ildir. 

Öbiirü s:ıvgıyla tasdik etti: 
- H:ıklıs·mz Eks~lans. 

P~•rilihanPdP. 
Patrikh:ın"niıı beyaz mermer mer -

diven'e~ind". ~ en s;nod azıısr olan 
mu .. acı~a ~ı.Hpli on bir metrepolit du. 
ruvordu. Bunlnrın selamlarma muka. 
bele eder etmez Romen başvekili ile 
m"ivcti art·k Orto:loks kihseı;:inin mL 
s1firı olmuşlardı. Duvarları hrristivan 

azhler:nin ve eski patriklerin resim. 
lerivle sU~Jü. ağır VP. çok kıymetli 

m:>bilyeler'e dolu salonl~rdan geçtik. , 
Her tarafta büyük cini sobalar vanr. 
vordu Bum'.\ ro'c hafif bir giinliik ko. 
km;ıı vPren biiyiik bir rn1ona girin<'e, 
Tat<p·e~ırn d~rin bir rev<'ramı yaptı. 

Patriklik ta!ıtı üzerinde oturan uzıın 
ak ı:ıak:;ıJır blr zat yavaş yı:lVaş ayaffea 
kı:ı.lktr Bunun Rum Ortodoks Patriği 
oMtığunıı anladım tabii. 

Siyııh şapkasını saran sivah bir tiil 
omu.,hırına düşüyor. İki altırc!an zin. 
cir. boynundan gö~süne nohut bü. 
vU~liHfünde yakutlar. zümrüt!Pr ve 
ır.eberc:edlerle mıırassı:ı iki haç ve bit 
tsa tasviri ı:ıarkıhyordu. Romen bıış. 
vekili ilerledi, bu ihtiyarın elini öp. 

yeni beyanatı 
Mülakatı yapan : Nlzamettln naıff 

tü. Patrik buna Tataresku'nun yana
ğını öpmekle mukabele edince mera • 
sim başladı. 

Genç bir papas patriğe bir kağıt u. 
zattı ve patrik yüksek sesle bunu o. 
kumağa başlağı. Yani nutkunu söy • 
lemeye bs.şladı. 

Patr·kin nutku 
Nutkun bu'a~:ısı şudur: 

- nomen milletinirı büyük bir şah. 
siy tini burada k·ıbul etmekle büyük 
bir saadet duymaktayım . Romen mil. 
Jeti o. todoksluğun manevi yardıml:ın 
ile medeni inkiş'.lfında daiır.a temayüz 
etmic:ı bir millettir. Ökürr.enik kili!.'e 
bütün Ortodoksluğun en E>ski kilise. 
sidir, yani ana kil;sedir. Romen mil. 
!eti ~ımdi bir milli kiliseye sahih bu. 
lunmaktadır. B'ı kilise evvelce 'lna 
kil ' senin bir krzrydı. Ve değerli bir kı
za karşı gösterilen muhabbeti burada 
bulurdu. Şimdi iı:~ ana kifü:e. RomP.n 
kilisesine bir kardeş kilise muamele. 
si yanmakta ve eski muhal>betinr4en 
kat !tat yüksek bir muhabbetle onu 
sevm!!ktedir. Sizin Ortod<'ks Rom<'n 
milletıne faydalı bir evlat olduğunuzu 
biliyoruz. Bunun için meziyetlerinizin 
devamını, takdisatımı.1Ia niyaz ederiz. 
Ortodoks aleminin müşterek duala • 
rmdan Romen milletinin her türlü 
manevi kuvveti alacağına emini?~ Biz 
burada yepyeni bir insant muhit için. 
de yaşamaktayız. Büyük Atatilrkün 
her türlU Vicdani akidelere bahşettiği 
yüksek hUrriyet. Ortodoksluğun bu en 
eski ruhani merkezinde, bu yüksek 
tarihf şahsiyete karşı sarsılmaz bir 
saygı doğurmuştur. 

Tatareskonun cevabı 
Buna Romen başvekili heyecandan 

boğulan bir sesle ~öyle cevap verdi: 
- Kudsiyetpenah ! Şahsıma karşı 

göstı>ı ilen yüksek teveccülıten ve Or. 
todoksluğun bu en eski ruhani maka.. 
mından mr1letime ve şahsıma bahşe • 
dilen iltifatlardan müteşekkirim. 
Kudsiyetpenah ! Ben Rorr'anya Kralı, 
Efendim Maj~ste İkinci Karol'un mü. 
sa adesi ve emri !le memleketimin 
müttefikj vf' dostu olan Türkiyeye 
geldim. Bu 7.ilyaret:min maksadı TUrk 
milletiyle olan ittifak1m1Z1 bir kat da.. 
ha k11vvetl"m'irmek ve bu memleke. 
tin talihini ı:ıih irli bir irade ile idare 
eden Büyük Şef'e ı:ahsf hayran. 
lığımı arı.etmekti. Kuds;~·r>tpenah? Si. 
ze beyan etmekten biiyük bjr zevk 
duyarım ki Ankarııd1 geçirdi~irn gün. 
ler zarfı~da Romanya ile Türkiye a.. 
rasındakı d --stluk e!:kisinden bir kat 
daha fazlalaRmıst•r. Ren memleketi • 
min bana verdiği \'azifeyi başarnıak. 
ıa yalnız Romen v;ıtandn~r olmıya iL 
y::ı kat gösb:u-...... ,. · · d. -• ... e l''l'l ~vn z.aman a S" 
J'b" h" • • -
~ ın ımayesi a ltrrda ca hşm1ş oldu. 
guma da k:ınaat getirdim Zira mu. 
ka:des peder, ben, ~ulh kin. Allah ta
ra. ınean takdis ed;Icn devamlı sulh 
içın çalıştım. 

Mukaddes peder? 

d=-Dünyanın bug:inkü kesrnekeşi ic;in. 
• <= Ortodoks ldliı:elerinin ruhaniyeti 
ınsanhğrn büyük feJakC'tlerden kurtul. 
ması · · ıçın ort<lda mevcut tahlisiyeler. 
d~n biridir. Ortodoks aleminin ruha. 
n~yeti Uzerinde müessir en eski ve en 
bUvtlk killsenin reisi olan sizin huzu. 
runu~:a tekrar ederim ki Ortodoks 
kilis"l"'rinin faaliv ... ti vaI~ız milli de. 
"·ı . 
gı.dir, irısanidir de. Zira Ortodoks 
rnil'eti rihanşümuldür. Romanya ic:;in, 
?r' o ·~ok<-l11ğun inkişafı ic;in, Allah 
1"in ı::ah~tı<{rma eminim. f manı tam 
bir hr'stiyan ve faal bir Ortodoks sı. 
fativıe beni takdis etmenizi ricaya 
geldim. 

Nn •kun fps·r 'Pri 
ffr t"lraftan Başvekilin nutkunu 

k ayde1iyor, bir taraftan da Sen Sinod 
azasınr tetkik ediyordum. Bunlar va. 
zifele, .. ·ıin tamamiyle ruhııni olduğu • 
nu anhmıs insanlar gibi sakin duru • 
:Yorhrlı. Ee!]ı:ri hisleri yüzlerinin çiz. 
gilerinde ve gözlerinin bakışlarında i. 
fadelendirmiyorlardı. 

Tataresku kendisine • )sterilen kol. 
tuğa oturunca genç bir papas gümüş 
bir tepsi içinde atlas kaph bir kutu 
getirdi. 
Bu kutudaki altm bir salibi patrik 

kendi eliyle Tataresku'nun boynuna tahrip temayüllerinin 
geçlrince merasim bitti. O zaman Ö~ genişletmeğe çalı11an bU 
kümenik patrik ile Romanya başve. ler karşısında tek ''barrage" 
kili arasında bir tercümanın yardımı mak mümkündür ki bunu~ 
ile şu mühim muhavere cereyan etti: ortodoksluktur, dindir. Bi': 

Patrik - Ankarayı nasıı buldunuz? manya kilisesinin kryınetln\ 
Tataresku - Harikulade! Ankara, tırmakla Romanyada tı 

bir şeye inanarı milletlerin neler yapa. k u v v e t ı e r i n i n faJ 
bileceklerini gösteren en mUkenımel lerine sed çektiğUnife i 
ve modern nümunedir. dirilişine ve ktmıldanr~n• ul 

- 'lürkiyenin baş şehri olan Anka.. bırakmamak arzusunda b 
ra hakikaten bütün yenilikleri ihtiva ğumuz için bundan sonra da 
etmektedir. çalışacağımızı arz-ederi~· • 

- Evet ... Hem bütün yenilikleri ili. RomaQya Ba~vekilinin bu ,oıteı1 
liva etmektedir. hem de - ısrarla tek, manya iç politikasının en e&atlı 
tır ederim • birçok milletlere karşı hatlanru tebarüz ettimıiı olu~c 
zamanımızda verilmi~ en mükemmel Patrik. Rumen siyaıisinin ort 
dı..'rs \'e nümunedir. Anka~ada bakim lukta sezdiği mı büyük tcudrett~:l 
olan şey, Ankarayı yaratan şey "ç~ nun olmuş gözüküyordu .GU1 

1 hşma, disiplin ve iman" dır. Asrımız. rek takdirkar bir kaç cümle •8Y 
dn mi!letlerin muvaffakıyetlerini te • işidildi. Ve akabinde bahsin tı'ecr 
min eden şiarlar bunlardır Maddi ma- değiştiren şu suali ıordu: 1 
nada bir muvaffakıyetten bahsediyo. - Valde kraliçenin rahıtsıı 

1 

rum tabii. iş=idiyoruz. Mühim midir? i1' 
- Haklısınız evladım. Ankara ha. - Hayır; Allaha şükür teltl 

kikaten söylediğiniz kıym .. tte bir yer. dir. 
dir. - Kendisini üç dört YJl e~el 

- Biz de Romanyada öyle çalış. rada kabul ettiğimizi batırlr1° 
makt.:ıyI?. Valde kraliçeye iyile§mesini bil~ 

- Buna da kaniim evlat. haniyetimizle temenni etmekte ol il 

- Size arz0 derim ki. burldan sonra muzu ve kendisini takdis etti~ 
da Romanya.da bu tanda çalışılacak. · bildiriniz. 
tır. 

- Seyahatiniz sizi yordu mu? 
- Tercüman, kutsiyetpenaha söyle.. 

}iniz ki ben yorulmam. Yorulsam bile 
ifa ettiğim büyük hizmetler, bana yo. 
rulmadrğtm zannını verir ve bütün 
yorgunluklarımı giderir. 

- Türkiye hakkındaki ihtisasları. 

nrz nedir? 
- Her tarafta çok iyi karşılandım 

ve baktığım her yerde çok iyi şeyler 
gördüm. Herkes bize iyi muamele eL 
ti. Asker, halk, genç, ihtiyar, herkes 
bize hakiki bir mulı · ··et gösteriyor! 
Bu seyahatimden büyl!k bir memnu -
niyet duyduğumu size temin edebili • 
rim. 

- Romen hükumetinin kiliı:;e karşı. 
smdaki düşüncesini izah eder misi -
niz? 

- Jizim hükumetimiz, Romanyada 
iktidar mevkiine gelen bütün hükii • 
metler gibi, mütemadiyen, kiliseyi 
kuvvetlendirmeye çalışmıştır ve çalış. 
maktadır. Ortodoks alemi Romanya 
ortodoksluğundan daima müzaheret 
gönnllştür. Bu müzahereti gelE>cek 
yıl!~rda bir 1.t daha kuvvetlendire _ 
cegız. 

- Sanıyorum ki Romanya hükmeti 
bu hareketi ile Romen milletinin his. 
!erine ve arzularına tercüman olmak. 
tadır. 

- Evet mukaddes peder. Romanya
h mi.ite kit bir hıristiyandır; ve imanı 

tam bir ortodokstur. 
- Romanya kilisesi hakkındaki file. 

rimi nutkumda da söylemiştim. Bu l.Q

lise evvelce bize tabiydi. Şimdi rnfü:ta • 
kildir. Evvelce bir "kerime,. muame. 
lesi yapardık. Şimdi bir ''hemşire,, mu
amelesi yapıyoruz. Her iki devreôc de 
Rumen kilisesine ana ortodoks kilise -
sinin teveccühü büyüktü. Şimdi, sizin 
gibi ortodoksluğun kıymetini anlamış 
sağlam imanlı hıristiyanlarm yaıld.ımı 

ile bu kilisenin daha ziyade büyi.ımek 
yoluna girdiğini öğreniyoruz. Bu hal 
bizi memnun eder. Zira Rumen kilise • 
sinin büyümesi ortodoksluğun yüksel
mesi marıasma gelir. 

Tataresku bu cevabı dinlediktM son. 
ra bir şeye karar vermiş ve ~arz.rznın 

doğruluğuna inanmış ve bu yolda her 
fedakarlığa hazırlanmış bir adam t:ıda. 

siyle ve gitt;kçe heyecanı artan bir ses
le şu sözleri söyledi: 

- Biz, kiliseye yalnız al:İaki, 
mar.evi ve hittsi kuvvetlerinin kıy
meti noktasından bağlı değiliz Ki. 
liseye bağlanrşımızda idealimizin 
de büyü.k rolü ve tesiri vardır. Mu
kaddes peder 1 Dünya pek berbat 
bir haldedir. Yeryüzünün her Uı
ıalında yer.i yeni tahrip kuvvet
leri doğmaktad.Ir. Millt:tleri tehdit 
eden bu felaketlerin kimisi milli, 
kimisi beynelmileldir. Hergün 
tehiditlerinin ıckillerini ve değiıen 

- Teşekkür ed1..rim, peder .. 
Artık konuşıılacak bir ~ey ]ca]tı1' 

tı. Tataresku, vd:fa içi~ ayağa tc~. 
ve patriğin elini öperek şöyle cıed•· 

- Beni takdis etmiı oımantt• "' 
ve kilise uğrunda deruhde edece 
vazifeleri mükemmel surette bat' 
bilmem için bana yeni bir te§vik 
caktrr. 

Patrik Romanyaya gideceğitıi 
Tataresku da gelecek yıl tsta11 

tekrar geleceğini söyliyerek birbi 
den ayrılınca bizim küçük kafile tele 
Sakaryaya teşyi edildi. O nrnı"• 
fire, Başvekilin bana !dört gürı t'1"' 
vaadini hatırlatmasını söyleÖin'I· 

Maamafih Telemak'rn nazik ,,.ıU 
halesine lüzum kalmad.t. Tatar 
beni görmüş ve tanımııtı, çağırdı : 

- Ne söyliyeyim ?. 
- Bu sualinize bir cevap ~e 

meliyim ekselans. Zira, siz batla • 

mülakat değil, bir tebliğ vaade~,~ 
- Güzel. işte size bir cWtıle : 

türk, gördüğüm c"evlet ş.eflerinir. 
azitnkar ve en miitecellidil:iir. J:kl 
patik büyük ve alim tefin ehcn1f!Ü1 
beklenilen nutkunu dinlemeğe ""' 
olmaması cidden büyük betbaht ll 
Türk di1ini öğrenmekteyim. c;el 
yıl f stanbula gelişimde sizinle TOr 
konuşabileceğimi unıyorotıL 

- .... . 
- Ankarada geçit reaminde 

ğürn yeni nesil bende büyük bir 
ziyazm uyanı:iırmı§tır. Böyle bit 
nüınayi§i Kemalist devletin mert z 
de görmek daha mü.easir oluyor. 
orada bütün bu yeni neslin Joayıte 
yepyeni bir §ehrin dekoru ile de çe 
diği için insan tam mfi.nasiyle k 
bir hillya aleminde sanıyor. şuııu . 
yazınız : Ankara bir ıeye inanaJl 
Iann neler yapabileceklerini g8ıe. 

ran mukad:ies bir eserdir. Antcıart 111JJ 
lara iman dağıtan bir volkandır. 

az konuşan ve çok it yapan bit 1 

mrm. Ankarada da böyle oldu. J.J 
nuştuk ve çok it çıkardık. t.tırıbıl~ 
zeteJerinde ziyaretim münaleb' 
gördüğüm yaı:tlart efkS.n umuıflife 
tahsrma kart? izhar ettiği ~.,e' 
beni pek sevindirmi9ti.r. AnJcar•ya 
derken ve avı:jette her sınıf ba11' ti 
f ından izhar: edilen hararetli te'!/ec' 
şüphesiz, ıalasrmdan ziyade ıı 
milletine aittir. Bu da is.bat edi1°' 
Balkan paktı çerçevesi içindeki 
sebetler artık tamamiyle halkıt' 

olmuştur. Bu ittifak milletlerin 
de yer etmiştir; canlı bir jt(ifl 
Balkan milletlerini idare ederıterb' 
ittifak mekanizmuına ait ~ " 
ları mütemadiyen dikkatte ~ 
mağa çatrımaları lamndır. Bıı 

güzel bir anlaşmanın bütün 
ni vermeli lbrmdır. ,,,,,,/. 

Ndraınwttin ~ 
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tlıaçta n iltutg.. .. • 
\>ardı tda lt labaulcku b"alanın~a . ya~ıla~ 

'.Q • ı ır scyırcı kıtlesı 

ı.,. arutg"' 
"Oy • Ueij a ~uırı genç takımiyle Bakır-
b "":- 1 Sa gençleri arasındaki m<ıç 
c ıyt rutgı· .. e bit . UCJ genr takımının gale· 

ltaı nııştir. 
t~ lCıoğJ 
~a Uspor ile Barut ·· ·· (B) te il' tı arası . guc.u 
1ha.}'cu ~akı maç ı - ı berabe-

2 (.\) t Cttrnıştir . 
• , ak:rnıa b,... O !},. rı 'arasındaki maç da 
·•ın •tutgt,ı.-· (A c net' -u ) takımının gale-

ı:elcnmı .. tir. 
'ta•- . 

l{Slıtı k A upa ı maçlarında 

1\ roavutkUy 
'l'a~rtuıuşu yendi 

'

'*hah da A.nı stadı kupası maçlarına dün 
llld rnavutk" ·1 il:!' ~ Yapılan . oy ı e Kurtuluş ara-
ı~ır. rnUsabaka ile devam edil-

lier 'k• a ı ı t k 
.Yun çıka a ım çok güzel ve canlı bir 

ttn rnıışlar b' . • t lttığ1 "k· • ınncı devre tarana-
ltitı,:j d 

1 1ter glle neticelenmiştir. 
Sık evrede dah d"' ·· · ııran A a uzgun b:r oyun 
3'ilJ>arak ~ınavutköylüler iki gol daha 

rnt sabak l3u t ayı 4 - 2 kazanmıştır. 
de Urnuva~ 1 "anı cd"] ,,a ge ecek p17ar ubaht 

ı ecektir 

1 tn b n uıspor - Pero 
·n.ın ~erahere knldtlnr 
'·" · ;icrcr stadında B,.şii:taş H::lk • 

'd' nın trct:p et .. ~. 
ıı?\ Pc · •'gı turnuvanın finalini 
~. ra - 1st~nbul t&kımlan oyna • 

Cokb,, .... __ . . . 
-~ıh ve &tlzel olan bu mü • 

Döırt: sene evvel . vnvaınıa muDiliteUtnınıı )'fenen 

ıstanbul karışığ 
Dün Peş tenin iki Klübüne 3 - O yenildi 

Evvelki ıun Ankara nıubtelitlnl 5.2 yenrn 
Macar tutbolcuıan memleketimizdeki 10n 
maçlamıı dün tatanbul mubtellti ile yaparak 
kabil olduğU kadar ten& bir oyun oynıyan 
futbolcularımın 3.0 yendiler. 

Saat Uçll on geçe e\"VelA. miJıafirler biraa 
ıonra tstanbul takımı sahaya çıktılar. Ha.. 

kem Suphi Baturdu. 
İstanbul takımı, Cihat - Faruk, Hilmll 

- E,vak, Sııllm. M. Re~at - Niyazl, SalL 
haddin, Bulend lFener), Fikret, Orhan ~ek •. 

llndey<ıı. 
Oyuna mlea!irler başladı. Evvel! ortalarda -

dola~an tc;> sağ açıklan vaıııtasile ikinci ~ 
dakikada kalemize doğTU aktı ve bu kornerle 
kesildi. Atılan kornerden netice alamadılar. 

4 Uncu ~:ı.klkııda :-ı-ıyıı.zidcn F.;şvnka eradnn 
da sol iç yerine giden topu Fikret· şUte çe. 
vlrdiysc de Macar kalecinin tyt yer tutması 

yüzünden gol olmadı. ,;-.;ıa;.·~• 
1 inci dakll<adan sonra bizimkiler Usttiste 

.. 

hUcum yapıyorlardı. Salimden gelen paslarla 
llcrllyen muhacim halU Macar kalesini san. 
yor: bu aradB BUlendln ve 1'"1kretln iki oUtll 
gene Macar kaleci t•rıUmdan güzel plonjon. 

Macar muhteliti ve Tstanbul ka~ığı bir aradtı 

la dcfedlldl. 
13 Unc:ı dakikadaki bir Macar akmmdan dinin kalenin bir hayli uzağından giden ıU.. 

~onra rstanbul karıeığı tekrar rakip kaleyi tüyle bu fıraatı da kaçırdı. 
sardt fakat SalAhaddin ile BUlend ağtr ve 
muvaffal<iyetslz oyunları e bütün hattı bo. 

zuyorlardı. 

l\lacar'arJJl iik golü 

19 uncu dakikada Macarle.r ortadan bir L 

kın yaptılar. htant:.ıl kaleal ceza aahaama 
&irnn top mUdafllerı ... lz tarafından uzakl&J. 
tırılamadı, bu fırsatı kaçırmıyan ııol lçlert 
de ·han. fakat köşeleme bir \ıJruııa ilk ıoL 

lerlnl yaptı. · 
M:ı.car:ann kaıandıltları bu aayıya • raf. 

men oyun zovkıılz cereyan ~tmekte, dak1kL 
!ar llerledıkçe onların UatUnlUğtl aıtma p. 
rnel<teydl. • · 

27 \'e 29 uncu dakikalarda Flkretın &'•Y· 
rettıe hüeum hattımız iki akm yaptı. Blrincl 
inde Sallharidlnln becerlkıılzllğt, lklnciıln.. 

ide de ~fac:ar kalednln mUdahaleslle neüce 
ıaıamııdık. 

Macarların ikinci golü 

SS inci dakJka.da Hğdan inen misafirler co 
pu ııol açıklarına reı:lrdller. o da karoıamda. 
ld mUdatll bUyUk bir ıoğuk kanlılıkla aU&
tarak gUzel bir pl&.e ile ikinci gollerini attı. 

Mac&rlann ardı araaı kesilmiyen akmlart 
mUdataamtzı altUıt ediyor. •ı inci adkik:ada 
Hüsnünün ıskasından topu kapan merkez 

muhaclmlerl kalemize ka.da.r indiyse de aya. 
fi takıldı ve Yüzde yUz at&bflecetf UçüncU 
roıu kaçırmıı oldu. 

bta.nbul muhtellUnln bozuk oyunu devam 
ederken birinci devre 2.0 &leyhimlze bltU. 

. ikinci haftaym 

tklna kııımda merkez mua\irl Salimin 
ye,rin• Rıza konmuı hücum hattı d& gl:lyle 
teşkll edilmiıU. Niyazi, Naci, Bülend (Fe
ner), BUlend (Galıtasa.rayı, ve Fikret), 

' 
Naci bol k&leyı lopu aokamadı. 

He.kemin dUdUğü maçm sonunu blldlrdltf 
zamarı:tena teokn edilmlt ve kabil oldutu ka 
dar kötü bir maç yapmııs olan btanbul takı 
mı 1&hayı 3.0 mağlQp olarak terketti. 

• • • 
Macar takımı, herhangi b1r Avrupa timi 

kadar muvattak oldu. İçlerinde kalecileri, 
ııaı bekleri ve Ud açıklan nazarı dikkati celp 

etti. 
BUtUn takım rakip oyuncuları iyi marke 

ederek ve oldukça kombine bir oyun çıkardı 

lar. 

btanbul muhtellUne gelince: MUsabaka.. 
nm - ilk bir çeyrek es.ati mU.tesna - bil. 
tUn oyun mUddeUnce çok fena blr oyun oy. 
nadJ. 

MemlekeUmlzde geçlrdltf Uç gün zarfı:ıı. 

da letırabat ve yatak yUzll görmiyen topu 

topu lkl Macar klUbUnden kurulmuıı bJr muh 
teJIU yenememek, hatt& blr ~eret aa,nıır bile 
yapmadan mağlQp olmak• bllyük bl; uaptır. 

DUnkU maçta bizden en muvaL 
fak olan zat hakem Supbl Batur 

- ,, / 
-~~:=~ 

Akınspor 
Karagümrü 
Çetin bir ma~tan soma 

berabere kaldılar 

Alisaray - Allıolr 
maçı )'Orıda kard, 
Dün Karagümrük stadında ikı ezeli 

rakip Karagümrük ve Akınspor takım
lan karşılaştılar. 

Akınspor takımı 1'u sene Karagüm
rüğ:i iki defa yenmiş olduğu için bu ü
çüncü maç sok büyük bir alaka uyan-

. dırmıştı. Takımlar sahaya en kuvvetli 
kadrolariyle çıktılar. İki bin ka.dar e
yiı4.:inin te~ci sadaları arasında oyun 
başladı. 

Biraz mağrur davranan Akınsporlu
lara Karagümrük sol açığı vasıtasiyle 

bir sayı yaptı. Bu golden sonra Akınlı· · 
tar arka arkaya iki gol yaparak galip 
vaziyete geçtiler. 

Oyun o kadar güzel cereyan ediyor
du ki, topun kaleden 1.:sleye gidip gelişi 
ni takip tdeta imkSnsızdı. 

Bütün enerjisiyle mağ)(tbiyetten kur 
tulmağa çalışan Kara~:imlüklüler ni
hayet beraberliği temin ettiler. Ve dev
re 2 - 2 nihayet buldu. 

İkinci partiye çok hızlı giren Akın
tılar tekrar galibiyeti ele aldılar. 

Fakat, Karagümrüklüler canlarını 

di~lerinc takarak üstüste iki gol çıkar
dılar. Mağlup vaziyetine düşen Akın
sporluların çok müthi~ hücumlariyle 
bunalan. Karagümrük müdafaası dör
lüncil golü yemekte gecikmedi ve maç 
böylelikle beraberlikle nihayet buldu. 

Maçtan sonra iki takımın taraftar
ları sahaya koaşrak kendilerine hariku
lide bir maç seyretmek imkılnını haz:ır 
lıyan oyuncuları omu~lan üstünde taşı
dılar . 

Bu güzel maçtan ııonra Eminönü 
Halkevinin tertip ettiği turnuvanın 

finalini oynamak üzere Aksaray ve Al· 
tıok takımları ıahaya sıktılar. Bir kör 
döğüıü teklinde ~ereyan eden bu maçta 

32 inci dakikada 1~ pas üstünden tırlklk 
ıceza.aı kazanan btanbul muhtelit! Sallhad. 

J3u aureUe hücum battı biraz dUzelmil bu. 
n• mukabil muavinler daha zayıf dUım~tU. 

Nitekim ıkincl kısmm b&Ş1ndan itibaren tek 
kale oynamağa t>qlıyan Macarlarm karııam 
da mUrlllfaamır bUsbUtUn boc&lamata b"f~ 
ladı .. 

ve t&kımınıızd& yeglne muvaffak olan 

1 
oyuncu da Faruktu, diğerleri vazifelerin! 
bakkUe ba;Janr ık tan çok uzakWar. Dünktl 
me.çı &'6rdUkten sonra artık memleketimizde 

tutbolUn günden güne sukut etmekte olduğu 
nu ve bu f§ln ba!Jma ehli klıruıeler geçirilme. 

dikçe yakmda bUsbtltUn tecı vaziyetlere dU. 
ceceğlmlz herhalde herkes tarafından kal'>ul 
edllml§ bir haklltattlr. 

hakem birkaç oyuncu çıkardıysa da 
sertliğe m~ni olamadı ve nihayet maçı 
tatil etti. 

Top CiJıaOcla· 

tııtanbul muhtelit! bu tazyikten ancak 
on be§inci dakikada kurtuldu. Bir iki hUcum 
yaptı. Fakat bu da uzun aurmedl. 20 inci 

daklkadım sonra oyun gene nı81t 
intikal etti. 

ıahamıza 

25 inci dakikada Blllendin §&hl1 bir hUcu. 
munda Macarlar 18 UstUnde tavul yaptılar. 

Bu ceza vuruııunu yapan P"fkret topu avuta 
attr. 

30 uncu dl\kikadan 11onrR. blnmkllerln bo

zuk oyunu lle müsabaka bUıbUtUn karııtı. 

Uçüncü gol 

4 Uncu dakikada Clhadm lUzumeuz bir çı 

kışından letft~de e<len Macar sol lçi yer!nde 
bir kata vuruşl\e Uc;UncU gollerlnl de attı. 

Son dakikalarda bir tek !ırnt yakalıyan 

Bir ~ünde lkt mU~abaka yapacağını ~öyleyen 

T0kirdağh Hüseyin 
:tabansızhk mı etti ? 
"Taksimde Cuma günü Mülayimle, l 

Fau.a.l Muhamm<'d arasında ya.pı}an 
ve· Hıntlinin mağlubiyetiyle neticele • 
nen güreşten sonra Türkiye esrbest 
gilreft §ampiyonu Tekird,ailı Hüseyin 
her ıki pehlivanla ayni günde ve ar-

ka a ricaya. güreşeceğini ilan etmişti_. 
Dün yapılacağı bildirilen bu gUre. 

şi görmek içın Taksim stadyornuna 
gelen binlerce meraklı Tekirdağhnm, 
garib bir iddiasıyla k~rşılaştılar. 
Tiirkiye birincisi: 

••- Bı>n, benden r..~ağı bir pe!'llıva.. 

sabakayı idare eden Beşiktaşlı Hfümü, 
Pcr:tnrn bir çok · gollerini ofsayd saydı. 
ğı iç.in maç, tanır.arın birer goliyle bc

rab:rl~ldc neticelenmi~ oldu. 
lhlkevinni i:oydu~u kupayı I'ayla~

mak üzere her.iki takını bugünlerd: tek 
rar karıılap~lardır. · 

nın yendiği adamla gür~emem !,, di. 
yordu. 

Tekirdağlı ta.rafınde.n sık sık tek _ 
rar edilen. bu teranenin nek!idar ya. 
van bi'r tevil olduğu Vandervelt maçın 

da meydana çıkmıştı. Hüseyinin hiç 
olma?.Sa bunu d~linerek işe başka tür 
lü bit' çıkar yol bulması 19.zımgelirdi. 

,Maç yapılacağı güne kadar iddia _ 
ınndan geri dönmiyen ve lstanbuıun . . 
en uzak kÖ§elerinden gelen merakhla. 
n eli böğrUnde brrakan bu hareketile 
Tekirdağlı kazanmıı olduğu sempati. 
yi d'? kaybetmek tehlikesile karşı1aş _ 

mıştır. 
Unutulmasın ki böyle işlerde eıı zi. · 

yade nazarı !itibara alınacak şey hal. 
kın altlkasıdır. Eğer bu da kırılnr.ak 
olurr a ''Türkiye şampiyonluğu,, unva. 
nı, bilmeyiz ·ne ~e yarar? 

•• 
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-A t~t d'Jı lf k d'Jı ifil 
Bıı§tarafı l Jnddo 

Sııym Millet vcktllerl, 
Demlryolları bir Ulkeyl medeniyet ve refah 

unsurlarilo aydınlatan kutaal bir me§aledlr. 
cumhuriyetin ilk senclerindcnberl, dikkat.. 

le, ısrarla Uzcrinde durduğumuz demlryollnn 
in~at siyaseti, hede!lcrino ula§tnak için, 
durmadan bq:ın flo tatbik olunmaktadır. 
Şark ve Cenupta, Sl\·as, Dtyarbcklr gtbl, 

bUyUk monzlllcre varnn hatinr, geçen yıl için 
de, Sh·as • Malatya Utbakilo biribirlnc bağ 
lanmıştır. Zonguldağa varml§ olan hat dahi, 
bu zengin kömUr havzasını, tç vatana bağla.. 
mış bulunuyor. 

Sfvnstan sonra. kn. doğru uuyıp git. 
mektc otan hat ta, ilk mcnzm, Dlvrlkc var. 
ml§tır. Bu kol, önUmUzdekl yıl, Erzincana u. 
taşmış bulunacaktır. Dlyarbeklrden Şarka 
uzan~cak hattın da ln:şasına başlanmıştır •. 

Şru-k Dcmiryollarının satm alınmış 
olduğunu bilirsiniz. Cenupta Nusaybi. 
ne giden hattan maada, yurt içinde 
bütün demiryollannın idare ve işle. 
tilmclerI, Cümhuriyet hllkfımetintn e. 
lindedir, 

Demlryollan inşaatımızın inkişafı, 
lran transit yolunun inkişnfma ve mo 
törize edilmesine de hizmet etmiştir. 

Istnnbuldan itibaren başlıyan Av • 
rupa turist yolunun asf n.lt olarak in • 
şasma. devam olunmaktadır. 

Bu tarz i~aatın, bir plan dahilin. 
Cle, memleketin diğer sahalarına. da 
teşmili, beklediğimiz milli baeanıar. 
aandır. 
Şose ve köprüler inşaatı inkişaf et. 

mektedir. Demiryollan inşa siyaseti -
mizin ta.tbikı yılları içinde, (78) köp. 
ril, geçişe açılmış bulunuyor. (23) 
köprU de, in§a halindedir. Bu köpril -
ler, herbiri başlıbaşma birer fen ve ea 
nat eseri olarak, yeni nesillere, cUm
huriy~.tin armağan abideleri olacak
tır. ~emiryol hatlarımızı iç sahalara 
bağlıyacak ve bu hatlarm bir an evvel 
milli ekonomik kalkınma.ya azami 
hizmetini temin edecek olan kara yo. 
lu in§aatı, önilmUzdckl devrelerde 
teksif ve bir pl5.n dahilinde tevsi edil. 
mek lazımdır. 

Her bölgenin ihtiyacına göre, istns
yonlarda tamamlayıcı tesisat ta ya -
pılmak ve muhtelif malların 117.ımt 
gibi sevkini temin edecek teknik şart. 
lan haiz vagon mevd\Jdunu arttırmak 
zaruridir. Bunda da himmetlerin esir
genmemesini dilerim. 

Su ve jmar !şlerlne, Oikıiatle aevam 
edilmektedir. 

Posta • Telgraf .. Telefon işlerlmiz.. 
de esaslı bir inkişaf vardır. Bununla 
beraıber, aehirler arasında.ki telef on 
muhabereleri işinin bir an evvel ~ 
mamlanmnsına çalıgılmalıdır. 

Anknrada yeni bir radyo istasyo .. 
nunun inşasına bn§lanmış olduğunu, 

memnuniyetle kaydederim. 
Sivil hava yollan :idaresi, devlet 

teşkilatı arasında. modern bir idare 
halinde yer almıştır. 

Biltfin teknik f}arllar \•e emniyet L 
capları içinde çalışmakta olan bu ida. 
renin, büyük eehirlcrlmiztn heptıl a. 
rasında, en modern muvasala. yolu ro 
lUnU bir an evvel ifaya başlamasn. ve 
arsrulusal hatlarla. da, kendi vasıta -
la.tiyle, irtibat tesis eylemesi imkinı, 
az zamanda teminini beklediğimiz ö. 
nemli işlerdendir. 

:Arkndaşlar, 
BUtUn devlet cihazlarınm canlılığı, 

6UrbUz1UğU, işlemesi bakımından hü • 
yilk dikkatle Uzerinde durulması ge • 
rekli olan mali hayatımız.::. temas edi. 
yorum. 

Cilmhmiyet bütçelerinin taayytln e.. 
aen ve dalma kuvvetlenmesi gereken 
müşterek hususiyetleri, yalnız. denkll 
oluşlnn değil, ayni zamanda, koruyu. 
cu, kurucu ve \•erici işlere, her defa. 
sında daha !azla pay ayırmakta ol • 
malıdır. 

Bu politikamızın, mllli faaliyet U. 
zerinde derhal yııratmıyn başladığı te 
slr iledir ki, bUU;e tahmin rakamla • 
rmıız, yalnız tahnkkuk etmekle kal -
mıyor, daima fazla ile de kapanmıya 

başlamıştır. 

1936 senesi bilt<'esi, tahmine ve 
1935 yılı varidat tahakkuklarına göre, 
22 milyon fazla ile kapanmıştı. 1937 
biltçesinin de. bugüne kadar gösterdi. 
ği feyir, ayni ümidi. fazlasiyle vere. 
cek mahiyettedir. 

Bu netic~; memleket ekonomisinin 
inkişn!ını, halkın refaha ulaşmakta. 
olduğunu lf ade ettiği gibi. ayni r.a -
manda, halk için çahpn bir hUktL 

· metin, halkın menfaatine olarak aldı. 

ğı tedbirlerdeki Isa.beti ae teyit et -
mektedir. 

Samimi bir bütçeye ve hakild bir 
tediye muvazenesine dayanan paramı.. 
zın filii istikrar vaziyetini, kesin su.. 
rette muhafaza edeceğiz. 

Her nevi mali taahhütlerimizi günü 
günUne yerine getirmek suretiyle, dev 
let itibannr ve mali sermaye ve esha
mı muhafua \'e takviye hususunda 
bütUn tedbirleri almak ve bu mevzuda 
dikkatli bulunmak umdcmizdir. 

Devlet varidatının inki§afıru, yeni 
vergiler ihdasından ziyade, devamlı bir 
programla mevcut vergilerin tarh ve ci 
bayet usullerinin islahında aramak U· 
zımdrr. 

Son iki aene zarfında hayvanlar, 
tuz, ıeker, çimentor petrol ve btnzinı 
elektrik, iptidai maddeler resim ve ver 
gilerinde yapılan ve her biri yU:zdc 
30·50 nisbctinde bir vergi iridiri.lmeıini 
ifade eden tabfülcrin, istihsalin tcıviki 
bakımından, vatanda§ ve memleket i· 
çin müspet ve hayırlı neticeler verdi· 
ğ'ini görmekteyiz. 

Hayvan vergisi ve buhran ve muva 
zene vergileri Uzcrinde tetkikler yapı· 
larak bütçe muvazenesi esasını bozmı· 
yacak surette tedricen tahfif çareleri 
düşünülmelidir. 

Bundan başka, memleketimizkle ye· 
tişmiyen iptidai maddeler, ve istihsal 
maliyeti Uzerindc tesir yaparak, dıı 
memleketler mamulatı ile rekabeti güç 
leştiren her nevi vergi ve resim1er kal 
dırılmak lazımdır. 

Gerek bu mevzular üzerinde çahşır
ken, gerek herhangi bir mali karar 
alırken, ilk g~zönUne getireceğimiz 
§ey, milli faaliyet ve milli istihsal, ya· 
ni verginin bizzat ana mcnbaı üzerinde 
yapacağı tesirler olmalıdır. Maliye me 
murlart lda, İç İşleri memurları gibi, 
halkla daimi teması olan teıki11ttır. 
Bunların da, halk ile temaslarında, 
halk için çalrp.n bir halk bükOmeti· 
nin tabii vasfı olan azami dikkat ve 
ihtimam göstermek ve azami emniyet 
ve inan vermek şiarlanmn inkişı..fına, 
bilhasu itina etmeleri luımdır. 

Cumhuriyet rejiminde, nefi l:ôzinc 
demek; kanunun hazine lehine tespit 
ettiği hakla, kanunun mükellefi karı· 
laştırdığr vazifeyi gayet denk bir hal
de elde tutmak !demek olduğunu biran 
hatırdan uzak tutmamak önemli prcn· 
ıipimi.zdir. 

İnhisarlar mevzuunda itina edilmesi 
icap eden esas, bu kurumların mali 
monopol, ticari teıekkUl ve millt valö
risasyon kurumu karakterlerinin dik· 
katle telifidir. 

Harice, tütün satışları ve ibacat 
mevzuu, daha yakından meşgul olmı· 

ya ldeğer mahiyettedir. 
QümrUklere gelince: bunda tes=ıata, 

çalışma usulleıinc ve kanuni mevzular 
balammdan gerekli ıslah tedbirlerine 
hız verilmek icap etmektdeir. 

inhisar mamullltmın fiyatları üze
rinde yapılan tenzilat, aatışlan arttır· 

nuıtır. 

Bu usulün daiına dikkatte bulundu 
rulması faydalı olur. 

Arkadaşlar, 

Büyük davamız, en mctdeni ve en 
müreffeh millet olara varbğttru:r:ı yük 
ııeltmektir. 

Bu, yalnız: kurumlarında değil, dil· 
ıüncelerinde temelli bir inkılap yr.pnuş 
olan büyük Türk mületinin dinamik 
idealidir. Bu ideali en 1ma bir zamanda 
başarmak için, fikir ve hareketi, beraber 
yürütmek mecburiyetindeyiz. Bıı te· 
ıcbbüste başarı. ancak, türeli bir plfin 
la ve en rasiyonel tarzkla çalışır.akla 
mümkün olabilir. Bu sebeple, okuyup 
yuma bilmiyen tek vatanda§ bırak
mamak: memleketin bUyük kalklnma. 
savaıınrn ve yeni çatısının istediğ; tek 
nik elemanları yetiştirmek: memleket 
davalarının ideolojisini anlayacak, an
latacak, nesilden ncsile ya§atacalc fert 
ve kurumlan yaratmak: i§te bu önem
li umdelerien kısa zamanda temin et. 
mek, KUltür Vekaletinin Uzerine aldı
ğı büy.ik ve ağır mecburiyetlerdir. 

İşaret ettiğim umdeleri, Türk genç
liğinin dimağında ve Türk milletinin 
ıuurunda daiına canlı bir balde tut
mak, llniversitelerimize ve ylikııck o
kultamruza düıen başlıca vazüe~ir. 

Bunun için, memleketi ı:ıtıdilik 
Uç büyük kültür bölgesi halinde milta
lca ederek; Garp bölgesi için İltanbul 

üniversitesinde baılaıunıı olan 11lahat 
programını daha radikal bir tsrz:da 
tatbik ederek Cumhuriyete cidden mo
kiern bir iiniven;ite kuandmnak; mer
kez bö12'esi için, Ankara üniversitesini 
a:ı zamanda kurmak lbnndır: ve Do
ğu bölgesi için Vangölü sahillerinin en 
güzel bir yerinde, her §Ubeden ilk okul 
lariyle ve nihayet üniversitesiyle mo
dern bir kültür .fChri yaratmak yolun
da, şimdiden fiğliyata geçilmelidir. 

Bu hayırlı te ebbüsün, Doğu vila
yetlerimiz gençliğine bahtcdeceğf f e
yiz, Cumhuriyet hllk\iıneti için en mut 
lu bir eser olacaktır. 

Tavsiye ettiğim bu yeni teıebbUa
lerin, eğitmen ve öğretmen ihti~ acını 
ziyadeleıtirece~i ıüphesiıldir. Folcat 
bu cihet, biç bir vakit, işe başlama 

cesaretini kmnamalıd.ır. Vckiletin, ge
çen yıl içinde, bu yönden yaptıf> tec
rübeler çok ümit verici mahiyetcdir. 

Türk Tarih ve Dil Kurumlarının, 
Tilrk milli varlığını aydınlatan çok kıy 
metli ve önemli birer ilim kurumu ma
hiyetini aldığlnı görmek, hepimizi se
vindirici bir hlidiıedir. 

Tarih kurumu: yaptığı kongre, 
kurduğu sergi, yurt içindeki ha!irler, 
ortaya çıkardığı eserlerle, §imdiden, 
bütün ilim dünyasına kültürel vozife
sini jfaya başlamıJ bulunuyor. 

tık resim galerimizi de, bu yıl aç
mış bulunuyoruz. 

Geçen yıl, Ankarada kurulan Dev
let konıervatuan; müzikte, sahnede, 
kendisinden beklediğimiz teknik ele
manları ıüratle verebilecek hale gc
tirilme~i için, daha fazla gayret ve fe
dakarlık yerinde olur. Her çeşit spor 
faaliyetlerini, Türk gençliğinin milli 
terbiyesinin ana unsurlarından saymak 
lizımdır. Bu ifte, hükümetin timdiye 
kadar olduğundan daha çok ciddi ve 
dikkatli lclavrannuJ, Türk gençliğini, 
ıpor bakımından da, milli heyecan 
içinde itina ile yetiJtirmesi, önemli tu
tulmalıdır. 

Sevgili arkadqlanm, 
Ordu, Türk Ordusu! ... İ§te bütün 

milletin göğsünü itimat1 gurur duygu
lariyle kabartan tatili aa 1 Onu, liu yıl 
içinde, kısa fasılalarla iki defa, büyük 
kütleler halinde, yalandan gördüm. 
Tarkya ve Ege büfUk manevralarında. 
Disiplinini, enerjiaini,subaylar:ın ın vu
kuflu gayretini, büyük komutan ve 
ıeneralleri.mizin yül:ack sevk ve idare 
kabiliyetlerini gördüm; derin iftihar 
duydum, takdir ettim. 

Oıdumuz, Türk birliğinin, Türk 
kudret ve kabiliyetinin, Türk vatan
severliğinin çeliklcpruf bir ifadotidir. 

Ordumuz; Türk topraklarının, ve 
Türkiye idealini tahakkuk ettirmek 
için sarfetrncktc olduğumuz sistemli 
~alışmalann, yenilmesi imk1nsız temi
natıdır. 

T~lihat ve teçhizat programımızın 
tatbikatı, muvaffakıyetle ilerliyor. Bun 
Jarı memleketimizde yapmak emelimiz, 
tahakkuk yolundadır. Harp sanayii te
aisatınuzr, daha ziyaıde nikipf ve tevsi 
için alınan tedbirlere devam edilmeli 
ve endüstrileşme mesaimizde de ordu 
ihtiyacı aynca göz önünde tutulmalı
dır. 

Bu yıl içinde, denizaltı gemilerini 
memleketimizde yapmaya ba§ladık. 

Hava kuvvetlerimiz için yapılmıt 
olan üç yıllık program, BüyUk Mille
tim.izin yakın ve guurlu al5.kasiyle. §im 
diden baıarilinış sayılabilir. 

Bundan sonrası için, bütlirı tayyare 
letimizin ve motörlerinin meırileketi
mirde yapılması ve harp hava &anaii
rnizin de, bu esasa göre inki!<if ettiril
mesi iktiza eder. Hava kuvetlcrinin 
aldığı ehemmiyeti göz: önünde tutarak, 

bu tneaaiyi pl~ftınnak ve bu mev
zuu layık olduğu ehemmiyetle milletin 
nazannda canlı tutmak lbrmdır. 

Büyilk milli disiplin okulu clz.tl or
dunun: ekonomik. kültürel, sosiyal sa
vaılarımızda bize ayni zamanda en lü
zumlu elemanları da yetiştiren 1:-UyUk 
bir okul haline getirilmesine, ayrı~ iti 
na ve himmet edileceğine, şüphe yok
tur. 

Büyük Kamutay, 
Dış siyasetimiz, geçen yıl itinde 

de, sulh ve arsrususal cme'k birliği yo
lunda inlci§af ctmiı ve yürooüğümüı 
yönün değişmez: olduğunu bir daha 
belirtmiıtir. 

Milletler cemiyetinin ıeçirmekte ol-

~btiNCITESmN,~ 
mııınnıııııuu1uıınmıııuımınııııııunı11mıırnmınntmıJ11 ınınnıınııınıırııınımnıuınn(lll 

Yeni tarihi tef rikaTTl~ 

-Odalıklar 
Fikir, kalem, hayal yormadan seri 
seri çıkarılan profesyonel kavaf 

eserlerden değildir ı 
Pek yakında başlıyoruz ! 

m~~lllfClllUlrııılJlllllllllllllıın.llııııuııııııumıııwıp!ll~ 
duğu çetin safhalarda, Cumhuriyet 1 ayrılmıyoruz. Son senelerde, ~~' 
hükOmeti, bu arsıulusal kuruma olan sal münasebetlerde daimi deği~ ~ 
bağlılığını, her &ahada göstermek su - !er olmasına rağmen biz bU ka,rıŞl lıl o-
retyile, sulh idealine en uygun yoldan ortasında, sulhpcrverlikle auY~fa)-ei 
aynlmamııtır. tarak, karşılıklı dostluklarJ1Jl1zı iftle' 

Büyük bir milli davanuz ola:ı Ha- ediyoruz; onJarın mahiyet '\-e. d~setle 
tay i§inin geçirdiği safhalar malümu- rinl genişletmeye mtı.sait ~.~ ~ 
nutdur. anırulusal vaziyet \'e vazifeıniıl \'011!' 

Milletler Cemiyeti yüksek idaresi nünde tutarak çalı§l)-Orll:t. SU~ ııC-
altında cereyan etmiş olan müzakere- itina ile çalışmaya devam etın ~ 1"' 
ler Hatay halkının layık olduğu mesut kfunete tavsiye edeceğim en doı:;· -
ve müstakil idareye kavuşması yolun- rar olduğu kanaatindeyim. 
da amaçladığımız gayeyi temin edecek Aziz Millet Vekilleri, biıll' 
vesikaların kabul ve imzasiyle netice- Dünyaca mnınm olmuştur Jd, ııııJJ. 
lenmiıtir. devlet idaresindeki ana prograın_.~ 

Yeni Hatay rejiminin meriyete gir Cümhurlyet Halk Partisi progı~•' 
meıine, kısa bir zaman kaldı. dır. Bunun kapsadığı prensipler. ,ıı• 

Bu rejimi, kendileriyle en dostane rede ve siyasette bizi a.ydınlattct g~· 
bir zihniyetle emek birliği yapm 1 ol • hatlardır. Fakat, bu prensipleri~,_ 
duğumuz Fransızlann, jyi niyet!'! ve ten indiği sanılan kitapların d ·ı O. 
amaçlanan gayeyi temin odebilecek larile asla bir tutmamalıdn'· 131 

'0e 
şekilde tatbike ba~hyacaklanna §ilphe hamlarrmızr, gökten ve gayfpteıı ,ı. 
edilmemelidir. ğil, doğrudan doğruya haya.tt.atl 

Yarınki Türk - Fransız münasc- mıı? bulunuyoruz. 4' 

betlerinin dilediğimiz yolda inkişafına, Bizim yolumuzu çizen; içinde ~-1 
Hatay işinin iyi bir yönde yürümesi, orğımız yurt, bağnndan çıkm;tıf-
esaalt bir ölçü ve imil olacaktır kanaa- Türk milleti ve bir de milletler tJl ed~ 
tindeyim. nin bin bir facia ve ıstırap ka~ıd ıce, 

Balkan siyasetimiz, en mesut bir iJ yapraklarıntian çıkardığımız net 
birliği yaratmakta devam ederek ken- Jcrdir. • . ~ 
disine çizilmiş olan sulh yolunda her Elimizdeki programın ruhu. bi.ı\,,ı 
gün dalıa verimli neticelerle ilerlemek 1aıcalı " tedir. nız bir kısım vatandaşla a J-

maktan meneder. Biz, bütün ~le dt 
Cumhuiyet hlikQmetinin, tarkta ta· Jetinin M.dimlyiz.. Geçen yıl 1ı;irı ş, 

kip edegelmekte bulunduğu doıtluk Parti ile Hükumet te~kilatmı birle* 
ve yakmlık ıiyaıJ(ti, yeni bir kuvvetli ~rmekle vo.tiınd .... 1 .... arasında s.Y11d~t. 
a<!mı attı SiJdabat'ta, dostlamnız Ef- ~ J ur 

f tanmıaclığımw fiilen göstermiş 0 ~ 
ganistan, İran ve rak ile ~a ttmiı Bu hadisenin bizim, devlet idarestıı c 
olduğumuz dörtlü muahede, bUyi!k bir • "6 

kabul ettiğimiz, "kuvvet birdi!', 
memnuniyetle kayda değer sulh eser- oJd~ 
ler:in:den biridir. milletindir", hakikatine uygun ~ 

Bu misakın etrafında toplanan dev. ğu meydandadu-. Kuvvetin ~ot.ide 
Jetlerin, aynı gayeyi takip eden ve kaynağı olan, Türk milletinin gu;1t' 
sulh içinde inkişafı samimiyetle isti. Vekillerini, büyük bahtiyarlıkla e 
yen hükfunetlcri arasında, Jş birliği • rek selamlarım. 
nin, atide de hayırlı neticeler verece. ------------__../-
ğinden emin bulunmaktayız. BiR KAÇ SATIRLA 

Cilmhuriyet Hilkfunetinln, komşula.. lfJ 
rile ve diğer bUyUk, küçük devletlerle Fransız FaşlstıerlJJ 
olan mtinasebctlerinde, ahenkli bir is. reisine dair _ ... 
tikrar \'e inkişaf gö?.C çarpmaktadır. rv-S Fransız !&§Jatıerlnln mcahur tıır ~ 

ulh yolunda nereden bit hitap geL '\-ıı.rdır.Admo. La Rocque derler. Bu ı;atııı ~ 
diyse, Türkiye onu, tehalilkle karşıla. parti arkada§t Duc pozzo di BorgO ile 1'f 
dı ve yardımlarını esirgemedi. nçılml§. Blrlblrinc alSğüp saym11ıa vuc,,~ 
İspanya hadiseleri dolayısiyle, Ak- da-.-a açmağa mecbur olmU§. Bu da'~eııl

deniz ve Kara.denizde alınması gere. 'ba§veklllerdcn Tardlcu §ahit oıarak 
yor ve §Unlan ~ylUyor: _,.AD 

ken tedbirlere, Cümhuriyet HilkO.me. JP"'. 
''- Bu davayı açan Duc Pozzo dl r6' 

ti, en gcniı bir zihniyetle i§tirak etti. Ln Rocque'a gtzll tahsisatı zarf ıçinde ~ 
Dünyanın her tarafında olduğu gi.. ğlml alSyJUyor.Bu doğru değildir.Ben~ J} 

bi, bizi alakalandıran sahalarda ve bu ğim para.lan dalmıı. avucuna sııyardıtıl- ~ 
arada, Akdenizde, slikfuı ve istikrarın Rocque'u ben bir slys,.,t plıslyet gtbt dc~tt' 
.korunması, bizim yakından ve alaka hJımetkAr gtbl kullandım. Glzll ~; 
ile takip ettiğimiz. bir mevzudur. para verdiğim! mly'lemekle hata etU~bl tılf 

Şurasını da memnuniyetle kaydede. rnıyorum. Bu ada.mm benden olduğtl gt ıl"' 
bilirim ki Şarki Akdeniz ve Karade. ba.§kaamdan ve bir yabancıdan da Par:o!1" 

bilecek bir karakterde olduğunu ~ sı1f 
niz sulariyle Balkanlarda ve Yakın mcğe mecburum. Fransa bu teınayUI11D 
Şarkta, geçen sene iı;ıaret ettiğim iyi tehlike olduğunu bllmclldlr.,, ,.ıtı1'er 
mtinasebetler ayniyle devam etmiştir. Uç dört yıl ance, bir ıubat ayının 1"' 

Geçen scnedenbcrf, dost ve mUttc _ günU Parisle sokak kavgalan yapıldı~ Jıll 
fik devletlerin mUhim ricaliyle bizim ~::c~r b::~~;:ı;:: :~~~rcıııı; 
devlet adamlarımız arasında kat"§ı - tınl hatırlndığnniz için hakkmdıı. ge1eti 
lrklr ziyaretler vukua gelmiş \'C bu, ye.nl maıcunatı neşre ınzum g6rdUK- 1~ 
dostluklarımızın tezahürüne vesile ol. Bir memlekete herhangi bir yaballeı ~ 
muştur. lojlnln zaviyesinden bakmak ıııetınl ~ 

Hükfm:ıct, bu son sene zarfında, dev 18Uycn 1nsanlardan çcklnllmclldtr. t."ft 
HAS~ 

Jetlerle olan ticari münasebetlerini, 
nıemlcketin ekonomik bUnyesine uya. 
cak mukavele \'C anlaşmalar yaparak 
tanzim etti. 

Bunlar nrasmda Fransa, İngiltere 
Almanya \'e Sovyet Rusya ile aktedi. 
len mUhim ticari anlaşmaları, bilhas. 
sa kaydetmek isterim. Hükumetin dış 
teşkilatının; ekonojik kalkınma sa 
vaşımızla alakalı daireleri için bilgi 
ve ietihbarat ufkunu genişleten yar • 
drmcı birer daire olarak, çah§malan. 
ru tanzim etmek 18.znndır. 

Dış siyasetimiz.in aymcı v~nı kı. 
saca anlatmı§ olmak için, diyebilirim 
ki, tuttuğumuz siy ast yol ve hedeften 

Bayram bitti .. 0 .,., 
Cumhuriyetin 14 ncü yıldönutıl :ıııU• 

bunu mUteakip gElen pazar gunU J"1' 
nasebetiyle, dört gUndenberi ı.-ıf 110 
bulunan resmi dairc!erle mektepte 
gün açılmıştır. 

11 
f' 

Dün bayram olmamasına rağııl~~ 
hir gene donatılmlf ve halk ba~' 
yarattığı sevniç havası içinde d -,/' 
miştir. Muhtelif semtlerdeki ııııJefıtf 
ler:i dün dE' müsamereler ve konS 

rmislerdir. 

,, 



• r HABER - ~k~ poataaı 

1-1 DANVEL 
DARVC NASIL VDO..lOOZ OLDU? 

"\r ayat, bir labirenttir ! 
k lyoıe lllpte 

1 
nseltmlo telleri üzer inde bUtUn 

doııışa: ~heyecanını toplıyacak, dünyayı 
k6rdtırn 8 • lırn, gUoUn birinde şu IUloı 

Iıır···film stüdyosu 
.. 
0
, kız arıyor ! 

Pud aya nı '· . ra Yer· a~yaısız müraccat edemezdim Edemezdim amma, 
~ •ııe , . • bar ~r .,,._ ııı, ı ımel yerine kömür tozu .kullanamazdımya!., 

il '°ıı ·~z 
~c; tin "'_"ıııerde aıueına yıldızı Danyel 1 ki.den '"Ok soo.lanırdr. bu vaziyette benim 

ıı .. .,. }• YaZdığı bir makale ile :. s · ~ · ·· · ~· n g idızı olduğu de musikiyi çok sevmeklıgım. tahtıdır. 
•rı ııe art nu anlatmıştır. b · ·· k 

lııı 1:11z t.-a3ırıııa an VÖhr•tı ııe sinema yıl. 1 Henüz dört yaşındaydım. ı~ gu_n ço 
l'ı lllJr ~ı ntdıırn ehenırnıyeuı bir mevkl all\n yüksek bir tabure üzerinde hır pıyano-

1-i "ed·Yoru2 • ınakateslnden bazı kısımla. nun üst•:ine oturmuştum. O yaşta çok ge 
ilsıl ı;' • • k z,d Sa ıncrna 

11 
veze, haşarı bır ı ım. . .. 

Parı;ı Yırı <>ku y dı.ı:ı oldum? Sonra liseye gittim. Sıtc ıtıraf ede-
tı .... _ dığını, ıa Yucu)arımın gözlerinin vim ki sınıfın sonunrusu değildim, fa-
'"""! ha ttşın ve ·· '.l taıı·L Yatın h ya esmer başla- kat hiç bir ıaman sınıfta temayuz ue 

.. "'lan b' ' §oh ret k · c~tezı ır ka • mev ı, para ka etmis değilim. 
}'tta ltıcic İçin bPısının nasıl açıldığını Ne yaparsınız. hüsnühal ve hareket 

llla u yaz l •. . d" "kl".w" tİbi nasıl •· 1 ar uzerın" he- numaralarımın daima uşu ugJ umu-
oJıı., cgıldiğhı" k ö ·• ,. b' · d b :a rOruın. uza tan g rJr mi not seviyemi aşa;;ı ır sevıye e ı-

tıhııa aıtan söy)j . rakıyoryu. Saatlerce sessiT ve sakin 
l~!a ltıda öyJe f Ycyım ki. benim yıldız duramızdım gülmeli. söylemeli. · ya-
tıı :ı_latın biit"evkalade bir a.ır yokur. nımdakini d~rtmeliydim. bun.dan dola-

trbi un faar 1 • • ttılij artistlik • . ıyct erınde oldu- yıdır ki daima rocalarım. 
tlte \'ardır. 'l'ab'• _ışınde şansın büyük _ Daniyel sen gavri kabili taham· 

l'tldir ıı ıstidad k b"l' d . :a . · ve a ı ıyet e mül bir kızsın! derlcrdı. . 
lıl ~asıt bir t Bununla beraber hc•;alarımın beni 

bi: !ladrğıın;rhz?a, film artistliğine na sevdiklerini t-iliyordum. 
\ıa larıd ıkaye ed w· B . . ··1 • . 
ı.. 'İttir ! <iiyorum .. ek~:ghımk. 'k asıt Musikiye karşı olan temkaybu ve ıstı-
~Yc : qatta • çun u a ı aten dadırnı göz önünde tutara e eveynim 

ll\ı ,_ o kada b · • k. h' •• ,, Oc:uduk r asıttır ı, ı- benim bir musiki !?eti çalmamı muvafık 
- '-an tan son h b' • · · 'h · Y~ tın ne '- ra er ırınız. buldular ve viyolenselı tercı ettıler. 

~aı· ıı:adar h • · b d • dih 1Yctc girebT .asıtmış, en e J:fü viyolensel •.• Ama:t yara.bbım ... Ta-
'tııı~ Ctkainiı. B~ırdım 1,. ııması güç, fak. at bu, ~he_m:nıyeti?' hak-
~'"• sözünüzde haklı- kında bana y:ıksek hır fıkır verıyoırdu. 

lic ~a Ve h Genç kızların fikirleri ne kadar garip-
doğ~ ıı n0~<ica , a,arı bir kız tir! Bu tarihlerde viyolensel, bütün 

~ile~ \ocuk~l<wda 1 ~y11 1917 de ufuklanmı ıaran yogane feydi. Bütün 
1l~~tcı~~e !e 

1 
u~uma aıd anlatılacak istikbalimi onun telleri ·:izerinde görü-

tcn &o lt •ili, h~ ~rı~ _yok. Babam göz yordum. Bir gün büyük bir virtuoz o-
\'e erk tıril baba r e ııtırak etmiıti. Harb lacai1mdan emindim. İyi bir viyolensel 
-4.ııııc ek ltarde~· a?nem, kız kardeıim auat!fle nerelerini dolaşacağımı her 

121 llıugan ş_ım ~1~ Parise yerleıtik. K!!n ~üıünürdüm. Coğrafya derslerine 
nıye ıdi, babam da musi- çalı§maktan ziya.de haritaları açar, ziya-

f 

Danyel Daryö'ye göre, hayat bir lAblrenttlr. Ve §lmôl 
bulunı!uğu Amerika, onun için, qıeçbQle açı lan bil 
penceredir. · 

ret edeceğim şehirleri bunun üzerinde 
tahayyül ederdim. 

Bu sırada en fazla cenubi Amerika· 
yı, Japonyayı, şimali Afrikayı, Romayı, 

Floransayı. Venediği d·üıünürdüm. 
Halbuki taliim beni Berline, Londraya 
sevketti. BUıgün de Amerikadayım .. 
Gençliğimin bütün seyahat programı 

bövl~.:e alt üst olmuş bulunuyor. 
Şöhret ve, ,eref tehayy UI 

ederdim 
Küçük kız iken ~hret ve teref ta· 

hayyül ederdim. Sinema vası:tasiyle 
mi? Musiki~inas olmak yoluyla mı? Bu 
nun ne ehemmiyeti var- Esas olan bir 
şey olmak istiyerek tahayy\.il etmektir. 
İnsanların hayat ve talilerinde esaslı ta
hayyüllerin ne büyük kuvveti ve ne mü 
him tesirleri var 1 ... 

Musikide ilerliyordum, hocalarım 
benden ço~ memnundular. Konserva· 

tuara girmek üzere müsabakaya gire
cektim. Konservatuara. giret.:ek ve ora
da muvaffak olup afişlerde büyük harf · 
lerle ismimi görmek de tahayyül eıti
ğim şeylere dahildi. 

Fakat konservatuara girmedim, vir 
tüöz olmadım. lsmim büyük harftarle 
kons~r afi~lerinin üzerine yazılmadı. 

Bunlardan bilhassa musikiden af talep 
ederim. 
İsmim konser afişlerinin üzerine ya

zılmadı. 

Fakat sinema afişlerinin üzerinde 
bütlin dünyayı dolastı. 

B r film s tüdyosu kız 
arıyor 1 

Bir gün her zaman olduğu gibi ga
zetelerden birini karışt,myordum. Gö
zı:.im birdenbire şu ilan üzerinde durdu: 

Vandal ve Delac müeııeıeıi. lrene 
Nimizovıki'nin romanına göre (baJo) 
yu filme alacaktır. Alman aahne vazü 
Thie~e filmi . idare edecektir. Romanın 
kahAmanı olacak genç kızdan maada 
filmde rol alanların hepsi intihap edil 
miştir. 

Van dal ve Delac mlie11eaeai tecrü
be için ı 4 yaşındaki genç kızlar iste- 1 
mektedir. Talip olanların Şanzelizede 
63 numaraya her gün saat 9 dan Ög· 
k:ye ka•hr müraca:ıtlan. 

Evvela bu satırları bir makine gibi 
ve lakaydiyle okudum. Sinema mı? Bu 
da nasıl şey? Ben viyolanselist Dan
yel Daryo idim. Viyolonselimin telleri 
üzerinden bütün kalblerin heyecanını 
toplayacak, bütün dünyayı dolaşacak- ı 
tım. 

Yalnız ilanda iki kelime beni ken- j 
dıne çekiyordu: 14 yaş. Demek 14 jo· 

şında genç' kız istiyorlardı Şiiphe yok 
·ki pek çok 14 yaşın.da genç kız bu ila
nı okumuşlardır. Bunlardan bir kısmı 
(ben de gidebilirim) demişler ve diğer 
leri de bunun üzerinde hiç durmiyarak 

sahifeyi çevirmişler ve ilanı dü,anme- ) 

mişlerdir bile! .. 
Fakat ben öyle yapmadım, ilana 

bağlanmıştım. Onu bütün cümleleriy 
le artık ezberlemiştim. 

Vandal ve Delac müessesesi 14 ya
şında, tecrübe için bir genç kız istiyor 
Talip olanların .... ilah. · 

Oraya gldeceilm •• 
Fakat makyajsız mı 7 
Bütün gece bu ı.:ümleleri tekrar e

derek uyudum. Sabahleyin uyandığım 
vakıt ayni cümleler yine dudaklarımda 
idi. Fakat tuhaf şey •. Gece bu o:imle
ler kuvvetlerini arttırmışlar ve birer e 

mir olmuşlardı. 
- Dayel sen 14 yaşındasrn. Sen 

(balo) yu okudun ve biliyorsun ki r.e>
marun bütün şahısları senin için.dedır. 
Git şu Vandal ve Delac müessesesine 

Kendimle münakaşaya bile 'lüzum 
görmedim, kararım verilmişti. Artık 
müracaat edecektim. Bunu her kesten 
gizli yapmağa, hatta anneme bile bir 
şey açmamağa karar vermi§ bulunu-

yordum- • 
İtina ile giyindim, fakat makyajı-

mı yapmam için hiç bir şeyim yoktu. 
Ne pudram, ne allığım. Ebeveynim 
haklı olarak on dört yaşı.-ı.da bir genç 
kızın en tabii makyaj vasıtasının genç 
lik olduğun:ı kanidiler. Projemi açma
dan annemden pudra da isteyemezdim. 
Yirmi yaşnıdaki ablama meseleyi kı
saı.:a açarak ondan makyaj için lazım 
olanları istemeği düşündüm. fakat bun 

dan da vu geçtim. 
Makyajsız gitmek... Biliyordum ki 

diğer rakiplerim itinalı bir makyaj ile 
gideceklerdi. Ve dudaklarımı rujsuz, 
kirpiklerimi rimelsiz' gördükleri vakit 

bana: 
_ Haydi kızım mektebe git 1 
Diyeceklerinden emindim. 
Eh .. Pudra yerine un, rimel yerine 

köro:.ir tözü. ruj yerine de gelincik çi 
çeği yaprakları süremezdim ya .. 

l\'Ia.demki başka çare yoktu, oldu
ğum gibi gidecektim. Esasen verdiğim 
kararların sonunda felaket ve hüsran 
olsa da sonuna kadar tatbik etmek es ı 
ki huylarımdan biridir. 

O günde her zamanki gibi kitab
lanm koltuğumun ı-ltında lit1eye git
tim. Lisenin kapısına gelir gelmez o
tobüse atladım ve doğruca Etoil meyd~ 1 
nma ... 

Etoil, yani yıldız meydanı. , 
Yıldız .. Yıldız, yıldız mey.dam .. , 

Ve nihayet Şanzelize ve 63 numa 

ra. 
Kapıya yaklaştıkça adımlanm gev 

şiyor, cesaretim kınlıyordu. bir defa

sında geri dönerek tekrar mektebe git
meği ve derslerime çahşmağı da dü

şündüm. 

Tall nedir 1 
Tali o şeydir ki,inıan mütereddid 

iken ona emreder. 
Eğer taliimin bu emri olmasaydı da 

geri dönseydim, şüphe yok ki, benim 
yerime başka bir genç kız rolü aJ~;2k . 

o tanınacak, o meşhur olacaktı ve "Da 
niye] Daryo" ismi de f'bediyen duyul
mayacaktr. 

Böyle olmadı. Taliimi~ emrini din
ledim, hayır dinledim değil dinlemeğe 
mecburdum. Merdivenleri çıktım, bir 
kapı •üzerinde şu levha vardı: 

"Delac ve Vandal" Kapıyı çaldım 

ve girdim. 
Ben de tccrüıbe edilecek genç kızlar 

arasında bulunuyordum. Hayatımda 

ilk defa körletici bir ıjtk ve kalbimi sı
kan bir heyecan için.de bütün dikkatiw 
mi ve soğukkanlılığımı topliyarak ;söy 
lenenleri iyi anlamağa ve istenilenle

ri iyi yapmağa çalıştım. ----Tecrübe muvaffakiyetle bitti ve ka 

bul edildim. 
Artık ailemi vaziyetten haberdar 

etmek zamanı gelmişti. Çiinkü _liseyi ve 

viyolonseli terketmek İcab ediyordu. 
Balo filminden sonra bir sene için 

angaje edilmiştim. Artık sinema. artis

ti olacaktım. Viyolonsel. buna bağlı bil 
tün hulyalanmla bir kö~eye atılmıştı. 

Artık eski hulyalar yerine yenileri ka
im olmuştu. Şim:H sinema artisti idim. 

Büyük bir yıldız· olmalı ve böylece 
dUnyayı dolaşmaliydim. Hakiki: heye
canlı, insani büyük rollar almaliydim. 

İkinci filmim Coque Cigrole oldu. 
Bundan sonra diğer bir çok filmler çe 

virdim. Berlinde, Münihte, Sofyada 
daha bir çok yerlerde büyük bir ehem

miyeti haiz olmiyan filmlerde roller 
aldım. Bir gün geldi, o kadar nevmid 

idim ki bu işi bırakmayı bile düşün
düm. 

Berlinde idim. Boğazımda bir apse 
vardr, ameliyat lazımdı. Büyük bir kli 
nikte, benim gibi konuşmiyan insanlar 
arasında yalnızdım ve her şeyden ümi
dimi kesmiı bir haldeydim. 

- r(Lutf r.n sayırayı ~eviriniz.) 
1 

Danielle Darrieux 
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lstanbul fabrikacıları 
Fazla mesai Ücretlerine 

itiraz ediyorlar 
Ayrıca kırk sekiz saatlik haftanın maliyet 

fiyatını yOkselttlğl iddiasında 
bulunanlar da var 

lı daiteaJyle !atanbul sanayicileri 
arumda mllhim bir vuiyet hldiı ol· 
muıtur. 

lı kanunu hUkUmlerine g5re İl da
iresi meınleketin .oayıl veya ekonomik 
•ebeplerle muhtaç olduğu fazla istihaal 
~eya ihraç vaziyetlerini glSı lSnUne aı. 
rak lbum g5rdUlU sanat ıubelerine 
cünde Uç aaatI geçmemek 11rtiyle ltçi
ıinf faıla çalıJtınna mUaudeıi verebj. 
lir. Ancak bu fıtla çalıtan iıçiye gün
delllinin 1&1t bapna dUıen miktannm 
ytlıde yirmi beti veya elliainin saat ba
tnı• fula ~ma Ucreti olarak veri). 
meli lhımdır. Bu miktann da hanıi 
neorl sanayide :ne miktar olacafı bir ni
zamname ne tayin edilecektir. 

ŞimdJ it dafreel blr~ok sanat tube
lerinde mGteac!dit it yerlerine lXSyle 

Romanya 
zabıta amirleri 

Polis teıkllAtımızdan 
takdirle 

bahsediyorlar 
Romanya Başvekllt ~ ne 

eehrimize geımı, olan &manya poUa 
bqmU!ettill t1u.nıüu w xr.terıce 

polis mUdtırO. .Antoneeku eereftne em
niyet direkt&'tt Salih~ taratmdan 
dün Moda denb klftbUnde bir öğle zL 
yafeti verilmiştir. 

DUn meınlekeUerlne dönen R<r.:nen 

ıabrta. Amirlerinden Antonesku fUD]a. 
n söylemf3Ur: 

''- TUrk polisini disiplin ve ~ 
fet itibariyle fnkallde buldlik. Bil • 
hue& !stanbulun genç ve ~ıekan em 
niyet direktörU Salih Kılıç'm açlııma 
tarzı f ev"kalldedir. Blr.e bftt:Un teşki. 
lat hakkında. her tllrlü izahat verildi 
ve her yer gezdirildi. 

Tllrk polisi çok giizel talim ve ter. 
biye edilmf§tir.,, 

Beni kurtaran bir bdm oldu. YiMc 1 
sek kabiliyetli, yilksek blbli bir bd.m 
bir artist: Edith Mera. 

Berllne geldiği nkit kilçük fraımz 
kmn hutahancde olduğunu öğreıımif 
tL Beni tanımadıfı halde hMtahaneye 
celdl. bq 1'.:umda oturdu. bana o büar 
matflbne te)'ler ICSyledi ki, bütün cc
aantiml. bUtUn ltunetimi, bütiin Qmid 
ve azmimi yeniden b.nndmı. 

Edltıb timdi ölmliıttnr. Onu, onun 
yilklck insanlığım, qaiz dostluk ve sa 
mimlyetini, hayatımın e.n. ceııaretaiz ve 
:Umi.daJz zamanında bana verdiği bU.. 
yük kuvveti hatırladığım vakit kalbim 
heyecanla çarpar, dudaklarımdan bü
tün minnet ve rakranlanmı ifade eden 
ıu kelime dökUlilr: 

-MERSI! 
O bUyük kadının hakkı vardr. Sa

bır ve ıcbat ile, !ter §eye rağmen çalı§· 
ınakla, bllahara kocam olan Henry 
Decoin'm yardimiyle hulyalarım ta
hakkuk etti. 

Bent tatmin eden, beni saadete ka
wıturan rollar yaptım ve timdi Amc
rikadaynn. Bu da hayatımda bir geçtd
dir. 

Bu da hayat labirentinde meçhule a
çılan bir penceredir. Acaba ıııuvaffak 
old.:ak mıyım? 
sıza ders vermiyorum 
Eğer pek yalan olmalanna rağmen• 

./ 

f ula mesai mliMadelerı nnftit bulun
maktadır. ~kıt fimdiye kadar nlam
name henUı çıkmamıı bulundutunclan 
İJ daireıi kanunun taarib ıttili aaaml 
haddi cöı önllnde tutarak fazla çalrpn 
f tçiye yilzde elli futa llcret 'Hrilmninl 
ıart koymaktadır. 

Sınayt:iler bu noktaya ltiruda bu
lunmıktadular. SanıytcDerin kanaati
ne gBre esaıen ayni Ocrette 48 11atlilr 
hafta mlldetine 11Jnıtınlan mesai ttkll 
iatihaalltm mahiyetini ytlkleltmlftlr. Bu 
nun için bir de fazla llcrette uamf had
din ele alınman sanayii mOfldll ..a
yete dOftlrmektedlr. Sanayiciler n1Am 
namenin fimdJye bdar çrkımt o1mu1 
lhım ıeldillnl de he ıünnektedfrtft. 

Halta içinde eanayf blrllflnde bu 
it ·~ bir toplantı yapslacütır. 

Şehire asfalt 
yol lazım 

ÇOnkl Beledlyenln 
yeni arabaları 
kullanılamıyor 

Belediye tantmdaıı caddelerin te. 
ml"enmeaf ~ atmalmın 14 el ara. 
buiyte 1:5 tane tek atla çekilen su va.. 
ıillerfn.ln 111 ~an antaoıL 
lnJlbr. 
ı,. yaramı,.n bu arUa1ar 50 ter 

liraya ptmalmmlfb. Şimdiki halde 
kullanılamamalarma eebeb bmılanD 
asfalt yol için ya.pılmıı olduklarmm 
anta§l1m11 bulmwnUitbr. 

Belediyenin bu ara.balan kullan • 
mak gayretiyle yollan ufaltlıyacaiı.. 
m ftmld edelim mi derllnlz? 

Takı yıkan tramvav 
Topkapı - Sirkeci hattında i~n 

vatman EyübGn idaretmdeki 58 numa
ralı tramvay arabaSI dlln Topkapıda ma 
kasta manevra yaparken geriye gitmif, 
Topkapı karakolinun ~nündeki ıec!de 

çarpmııtır. Sed ve Bzerindeld Cumh~ 
riyet baynmı mUnaaebetfyle yapılın 

talc kryılrmı. 35 ampul kınlmrıtır. 

bana çok uzak cibi gelen bu hatıralan 
ıize bu kadar samimiyetle ve bu kadar 

açık blblililcle allatıyorum. bunlın bir 
teY• ya.rasmlar diye yapıyorum. Hiç 
bir ftyden korlanayınıa. Size derı vere 
cek defilim. E:uaen cençliiim abe Jıa. 

yattan bahıetmele de mUllld defildlr· 
Yalnız ılze dostça ıunlan t3yle-

mek istiyorum: 

!ntibab ettifiniz meılek ne otuna 
olsun 5yle umanlar olacaktır ki c:eeare 
tiniz, Umidiniz kmlacak, kendinizden 
ve dilnyadan §Üphe e~ecek ve 11!ri d8n 

meyi hatırliyacaksmız. Böyle zamanlar 
da Danyel Daryoyu hatırı.yınıı, onun 
on dört y&f&Jldald hall."li. tcreddüdleri-

nf, Şanzelbedeei korkak adımlanıu 
cazıertna önüne redrinu. 

Korkusuz, tcreddildsU. ilcdeyinia, 
elbette " muhakkak mu.allak ol.tak-
amu:. 

- Şimdi mademki Amerikadayım. 
Size ingiluce 6tnndittmi de ı&ter· 
meli, o halde: 

- Cheer up girla t Jteep amiling. 
Yani: 
- Kalbinizde yenilmez: bir Cetarct 

dudaklarınızda her tcYe rağmen bir te 
bessUm olduk? bayatta yapılanuya
cak İJ, aJılamıyacak mani yoktur. 

Suriye seyU\bı 

1200 kişi 
sellerde 
boğuldu 

Yatmur devam etUjl için 
t'eJAketln daha 
genlılemeslndeo 

korkuluyor 
f&lil 1 - l'eı-u MUc.lnde ölulerlıa 

adedi flm4Wk * Ud )'tla tahm1D edllm•k.. 
Wdfr, 

Y ... 1111ar dnam ~ f.ı&ketba 
,SWkoe daha bOJUk blr m.ü119t almumdao 
brlnlllD&kt&dır, 

leJds bin Dllfulllk llmeJ? Jcuabul IUl&.. 
.. altmd& lralqtır. aırad& 8UlanD •"17L 
mi bet metndeQ fuladlr. Kaltımm d&ll&n
aa ~ ıı.aaa altı kOJ de tameml71• 
....., olanaetur. 

Nlbt ....... 7&f'dJm rODdmlm1ftlr. 
PM•••to fel&Ut81dt1tn ,.ardDll ol&rü 
.,...,Dl .., mD70D fnDlc1ık t&UIAt kabul 
etmlfttr, 

Xtlma •bıaJtatnı kurtarma a.mell)'atma 
...... dnam ec111makt.edlr. YUDek koDd 
.. Mllaa feı&btbae lfUnk etu,tD! ,e.t.r. 
.U tela fada mU&lJbae sttınifUr. llllku 
......... 2TI e.et Çllw'l1mlftlr. ı ..... 
...,,.,. .,....... t.fkll edllmlftlr. 

·,. 

' .. 
lÇ~RiO.._ ı 

• 4alratda ıcuruıaa polla eutıtuall cu. 
martıell IGDG DahDl19 ftldl1 taratmdu ~ 
lacakttr. 

• Beled!y9 turtmı mUdUrlUftl seyyah ceL 
bl l~ nnıa.n blrtalmn brofaıier hur:rlau.. 
ta karar vermlfUr. 

• K&ddııe)' n 'OlkUd&r truın.r Ucretıert. 
ıı1n lıh' miktar mdlrilalll IQlla tetkikler 1L 
pılıMJdadlr. 

• YeDJ thdu edilmlt olan çMU pçtt 19r. 
!erinden pçmtyenlerden flmdJ)'e bd&r ce.. 
sa alnıı10fdu. Bumm dolrU o1JU4ltı saruı. 
Dl~.,. oua aımmam&11 mem.w1an. bUd1rtL. 
mı,ur. 

• J'aflltlertn ıtoma a.rlD• )'QrtlyQflerfnfn 
ıt mcı yıld0ııtım11 m.UJl&HbeWe dOn Beyotlu 
!taı)'&D kJQbünde tezahtırat yapılmIJt:rr. 

• ltUJmıt orta ~ Hamdullah Buphl 
Taımeftr AnkaradM f9hrim.IM ,.ımı,Ur. 

•çt ldr mUddd 90Dra Tul!Ul be,fm& side. 
oekUr. 

• Ycspt elektrlk tematı bltmlı ve tehir 
lflta k&wım\lflur. 

• StDOPta bu 1ene palamut boDUIU vvdlr. 
Vealtdallk yta0nda 1ııUn1&rm bOJ'i1k bir 
kımıl denize d&dllmekte .,. bun& ratm• 
ıtyatıar :bir Jaına,wa 71lkan çılan•makt.edır, 

• Çlll .llQkQn:ıeu, Aııkara b11)'11lt elçWt1Dl 
•aıdah&tl11&artıta C•virm11 n bu kararmı 
11nkameuaı11e blldlrmlft1r. 

• Ç&nakk&Jede yeni memleıc.t hutanelL 
aın. J!lerfanı&d& mm nbllD .,. yal cezaevi.; 
lllıl. ôdem1fte ıat Uk okulwa ~ .,. 
QölCUI< hWdtmet koutil• Utla Dk okul bL 
aal&nnlll temel atma merutmıert cumhurt. 
Jet~ beraber )'&pılmılbr. 

• 8hıopd& da ,.u,ttrUmeaiD• uır .. ııu 
8&IMUJl .. Bafra ttıtODler!Ddtll bu ffDa 90k 
111 lılr Dttlee elele 9dllmlfUr· Rekolte 400 bbl 
llllodur. 

• 'l'tlı1clyec1e1a 1MUtaD& ve Lehl.ltanduı 
Ttlrld1919 gidip seımek S.Uym Tllrklen Leh 
lallkQmeu tuatmd&n mU,kWlt çıkantıyordu. 
Yapil&zı bir anlqma Ut bunun "'1U alınm11. 
tır. 

• Bu sene memleketteki bQtb lnekJere 
tUberkulin qıaı tatbDI edOeıodUr. 

• 8ııltua.Jımette yapıl&e&k olan adliye 
l&r&7Jnm tnpama ıubatta bqlanabne~ıı 
tahznin e&lmektedlr. 

• Bebze h&Jtnde alman rtıaumııa la41rU. 
llltll baldmada 1111' proje burrlanJluttır. ~ 
bir lllecu.laba bu b&ttaJd tcttmaaıcSa ml1&.. 
kere eda.c.JıUr. 

• Aıık&ııada bulunan Balkan antantı er. 
kaıuh&rblye relalerl cumartesi &1)DU ~hrl. 
illi-. geleceklerdir. 

• De10ttu 1ı&llnrri nlonuıı<!a dt1D bir koa. 
ter vertımııur. 

Akdenizde korsanlık htidise!!}. 

Asiler bir IngiliZ 
gemisini batırdılıtt 
ispanya cumhuriyeti 18 yaşınJ,8' 

kileri de silah altına çağı~. ~ 
Londra 81 (A,A,) - Prcu Alıııoclauon·un Bu tebliğde eac11m1• ~ ~,.... ~ 

blldlrdlğlne gönı: "Bu cephenin tecrit ed11JXÜI Jılff ; 
••Jea.n Veema,, tamlndekl tngtllz ıemlat, ··~ı. bllhaa:a mUblmmat ';,~ 

b1r ut :t.paııyol tayyare&l ta.ratmdaıı batı.. vetlerlnln yokluğu dolayıslle ın a ~ 
nlmqtır. Gemlde mUrakabe heyeUnden da!auını çok fena gıcrait aıtıııa .......... ~ 
1kt memur buluınnaktaydL Amtraııııtn t.eb. bulunuyordu. Bununla tıeratıer• ~ 
11#1n6e ölen klmae olmadığı tasrih olunmak. mukavemet. arzu ed.lldl#i k~ ~ 
tadır. 23!9 tonilato hacmindeki '•Jean olmanuıtır. .Aaturlye dofr'U ~ ~ 
veemıı., •'Tharneı Side Sblpplng,, kumpa.n.. haroketı de, aydınlatılmalll l tın t>1"' !O' 
yuına alt bulunuyordu. Hbebler d:>Jay:ıstle, ne hUk1lnle ~,... 

fllo18r yola çıkh ıs zamanda. ne de tesblt oıuııaD ııdlG' J 
Bl.zerte: Sl (A,A,) _ Parla &nl&fmalt.rı ra edllml~Ur. Mücadele gıer::uı tJI"_. 

ll ltm dil N anl&fmaamnı tatblld ınan için değl§mlJUr. Maa "" 
e am • en yon sarsılmaz imanı, cumhurtyetçtı•rt 

ettatmd& bur tali meaetelerln halli için top lorl temin edecekUr • ., rf 
la.nan dUnkU kon!erarutan eonra, tnımı .._ t8 d kil de 21ı1'e 
mlraU Pound, lt.&lyan amir&1l BemıatU ve YBŞlD 8 er 
P'ranmz amlrall Eııt.eva, ıerenertne verilen çağırıldı .,,j 
ziJafette ham' bulumnt11lardır. M~teaklbe.D Valaııalya 81 (A,A,) - llilll to~ ~ 
tncWa ve lt.aıyaıı ıeınllerf Blzerteden hare. z&reU tarafından ne§redlleD ~ ,tJ) 
ket etmlolerdlr. mucibince 39 ıımıtma men.IUP 

ıngiltere işi artık uzatmayacak tma çatrıımııt:rr. 1~ 
Londra 81 (A,A,) - Ademi mQdahale ko.. HUkQmet merkezi ears:.ı, ~ 

aıltesl mU.ıakerelerlııden b&hteden "Sunda7 Val&Mlya, 31 (A,A,) - ~ ~ 
Tlmt1,, ıazetul &yor ld: burada çıkan rumı guete. ı;ıa)l,tlll' 

••!nglllz mahaftll uıı toplantmna çok bQ. metlnlıı merkulııl BaraeJoıı• 
yük bir ehemmiyet vermekt.edlr. ~ltere dufunu resmen bildirmektedir· ~~ 
artııt hlçblr ı,ı uzatma maneT'l'Uma mu.a... Jtalyan sefiri Paristen _..d ~ 
&de etmıyecektlr . ., Parla, ı (A,-4.,) - Kend181n• ~~ f'. 

Asturl mağlQbiyetinl~ sebepleri dut mezunıyet verıımıı oıan ıı-ır~ 
V:-lautya. 31 (A,A,) - lıl.D.11 MUd&fa& OemıU, m1n &kpm saat 22,1~~ -, 

ııezarets, flnıal cephe.sıııtn kaybedllmel1ııhı hareket ctm1Jtlr. Kendlat 1~-
1ebeblen""1 bildiren bir teblll n~tmlft1r. zevat taratmdaıı tefyS edflınlfUt'· 
-=::.=.~~.::.__----~-;~~~~~~~~~---;;-. 

Çin - Japon harbı ,, 
Şanıhay, ı (A.A.) - :Muharfhe dUn 1 adalarma da on Od denls t&~.J 

bUtün ıUn devam etmiıtir. Japon top. m~bu kumanda &leri yW"_J 
çuJan Suçcu nehri uzunlu~?d3ki Çin d 1 a 1~ fu hald ~!ın ııefe~ı 
mevıileri~i dövmU~lerdir. Bır Japon ;:k~~i mU~ıta ederek öltne~ ..1 
mUfresMl bu nebrı ıcçmeie muvaffak ._. -~''-, • 1 fakat ~ susunu gv•nenwuenn ve iP. 
olmuıtur. ıi için ~en gelen emir~re ·;_J 

J•pon erlctnıharbiyesi bUtiln kuvvet. ıbtikte bulunmak imldnı o.,,_.,. 
lerinln nehrin karp aahfllne ıeçmif ol- anlat:nqtır. ,,1 
duldannı iddia eylemelcte4r. Difer Filhaldka ta.bur, dün zsğtedetı ~ 
cihetten Çinliler bu mW'rezeniıı 80 kendisine antrepodan çekilerek~ 
kifİden ibaret olduğunu ve barclcnt eL larmı İngiliz askerlerine tesliııı /1 
nasında bunlardan elli kişinin maktul nl n imtiyuh mmtakada ~J 
dUJtUğünü bildirmektedirler. tında bJmala muvafakat etflP': / 
Tım tcclıizatlı Çin takviye Jatalan teblil delen marep1 Çanı - :ı<: 'I 

alcllcele harp aabuma ıevkedllmiftlr• Şeldn bir emri &erine bu ıuretl 
Japonlar mllellir bir aurette nehrin reket etmlftlr. I 

cenup sahiline yerletebilmek için Çin. Antrepo tahlyie edilirken Jıf"° f 
lilerfn. aağ cenahını yarmal:Ln Umndır. kederi yalnız imtiyuh avnıaJct~ı 
Çinhler her tarafta Iİper kumakla meı ~en ta.bur efradını atq açarak dP_ 
guldürlcr ve Jıponlann yeni bir umumi dan bir çofunu aıdürmel: ve 401"~ 
taarruzuna brp hazırlanmaktadırlar. nr yıralımalrlı iktifa etmeadfld~ :~ 

HarikulAde bir kahramanlık ayrıt :ıramanda atrepo tl%erine ele~ 
Ş~~gbay, 31 (A..A.). - Röyte: mu· bir topçu atefi teksif eyJemitleıdi"~, 

habin, beynelmilel inrtiyuh mmtaln.- Çin aıkerleri, bUtUn aiWılard' ' 
dan bildiriyor: be ta'- •.,.;r ıaı .. --~, 

r, mm aaya ceçmıs-· ~" 
Japocı projektarlerlnin. g~z b.ma~ rlr*Se 400 tüfek, 24 hafif ~ ~ 

ncı siyaaı Te Japon makineli tilfe~ez:ı- fclrı altı ıfır makineli tilfo.":, _t.fll' 

nin aıam ateıleri altında 30 kıplik ••nd le .... elbi le -tif'SP"' . . . . - ı ...... pane \"e ıe r •w· 
rruplarıa. ıo metre cenıfliğınde1:i bl1.. dlr.. 1' 
yük caddeyi ıeçmele tqebbüa eden Antrepo •• d _._ ___ ,~ • 

b •oo ~.;1:ı.. bi ısm e yara.wıaau~--__tJI' 
Çin ~lüm ta uru, ~. -s-ı.. r mev • neferi de. aobftn ·ddetli zuitP"'_ ~' 
cutta müdafaa etllı Şapet antrepow. t 11 ~ 
nu tahliye ederek aabah saat bir buçuk 10f~ ~~daetirmiolmuıı~·rafmetl • ennl.IÇ ı } tnıır. f$1 
ta to=~e, til=eriyle, ~~riyl.e Kumandan Sie _ Şun_ y.,.SS. ti 
~yn ~ ya leçmtJtir. nıı· repddan en 10n olarak aynlıldt ., 
lic ukerleri, erhal yarahlan tedavi taka 

11 
.. __ Jc lmi · 

altına ılmıtlardır. ya • w;rau ce ıttr· .,, 
Milrtan henlla maıam olmıyan 81Weri • ~Utiln Çin. aU:erl~ri, sil~. 
.. , ___ '- bntUn ç· .. _,,_ bu cılız neferlenne tellim etıdt1 .-f --"" 

muateuıa o~- u ın ~uru, ~--. "• 
da1dbda imtiyuh ımntablda bulun • Mecrublar derhal ı~ ,Jlll 
maktadır. Beraberinde cetirdlfi yara. tanesine naldedilmlt ve ya~-11,;A 
lılann adedi kırktır. yanlar kamyonlar ve otomoıı-

• Kan.lılca beledb'• nlat latita •t.mlf ve 

1'rla. komlqoncu S&llb lleÇilmtftlr. -============== 
rtc~ num Nmi Salt ~ pgecel<Ur. 

Uhaamdaa uak1aftmlmıJtlr • 
Kahramanlan taltif~~ 

O 1 Ş A R 1 D A ı • Jmtenekldrtn 81JÜ&t eden Bulpr kral 
• Belçlk& llabl...S ~ kuııllama.mıftrr. 'H u.uo-t an ~ TUll olmUflar .,. 

Kra.1 bu loe katoUklerd•n ve ziraat na.zın akpm da LondraJa Jl&reket etmlflerdlr. 
Pferlotu ınem·1r etını,Ur. 

• J'ranaız radikal 1<>1yallat ko:ıgrı-.alnde, 

blkçılar cepheatne Jtarp s1rl§Umtı olM ta. 
alıMUere aa.&k kalıadıgt tebar1ll ettirll?ntı 
:v. hmctmete itimat beyan edlbrılfUr. 

• MUleUer caıl,.tlldD Hatq ~el 
kollWl,ymau, dlla fama gelmif ve komfQ'on 
uur, Fra.nmz fevkaltde komlııert de hazır 
lbulunduğu halde Surfye Bqvek111 ile ~llrllJ. 
mt1ft1h'. 

• ihlwl kr*1ı eecws-. HaD.- )'atı ile dDa 
ÜIUlı :Brtıı4lst19 ftm1 olmuıtur.. BUC(lıa 
~ )J&rüet .cfecek ve A wupa dulet 
nıwlı:dlertZJt z17areU .terialııe bqllyacaktır. 

• Bald&tta, :nu.uııtn Arap hlklmlyeU 
&ltm4& Jr&Jmuun tervto edm blr tqeklrtll 
hıuJaoalrtır. !Ja tetenm1hl bqma eü1 bL 

• Paıi8f». ı:tı>De me7duundald wlkutlere 
l§Urak etmUI• aa altma alaımıt olan QuL 
11eppe PUI01J De Kari& l'ernclnbılD poU.. 
verdlJtJert !sab&t1ll Jlaldkat.e unun olc!utu 
anlafd:mlf .,. :ber Ddlılnln de 18UUlll oldultla. 

n me)'d&na gl)muftır. Y&lıus memleket h&.. 
rlcbae ~ llalrlmlO.kl bıva mu. J 
halU la&reket e~ ~mahkeme.. 

ıce lılrer &7 bap99 ~ olmUflardır. 
• tlT .Alman Jdtalıl haftuı propepadıa 

num doktor Gllbütn lılr nutlnıJ!a aed-
mrotrr. 

• Amerika bahriye daır.t 218 ,,_. bom.. 
bardrman tayyaresi satın a.111111& karar 
verrnl~tır. Bahriye dalreal, diğer tar&ft&D 
Panama kanalı mmtakllma on dllrt, Han1 

Ş&Dcb&)' 1 '(A,A.,) - ÇaD1 pi~ Lf' 
bur Jnımaııdanı Hafcht Ç!q ~~ -"~ 
pel'dekl parlak mukavemet ........-., 
D&D bCltQn tabur aab1Uerlııe """' 
rtıtbMlnl tevclb elmlfttr. _ _._ ~ 

Çin bWt6meU, bUtOn tabur ~ ,..,
nrm• n menlerin aneıertna ,,,_., _i 
ın-aa kaıv Termı,tsr. ,,, 

Tabunm -ı kalan etndı. ,ııtJIJ 
milel mmtakada buluıı~· 

Geri çekilen Japaıı~-; 
•ancb&7. ıı <A.A.> - JapoD ~ .'.' 
~ DelartDI Çaplı ~-.... ~ 
hUD9 bef kllcımetnmr lılr _.,,,. t1';,, 
naa ÇUklaofao llOktumdaD ~~fi' 
fak olmUfl&rdır. Fakat cınınertıı • , ,, 
1ıll taammu Oz.erlııe eımaı gab!l7 
te nıeebur olmU§lardrr. cenup 

tak bir mutreze kalnuf tır. 



~~itzis-yon zulmü 
ıı altında bile ••• 
1 engeneyıe - • 
arına ka Parmaklannı ezdiler; tırnaklarım ıoktillcr, ku~ ak· 

llYDar kurtun akıllılar. Fakat... Fransız kadın rasusu· 
un ağzsndan alabildikleri tek cllmle ıu oldu : 

'' Naflle0 bir şey 
Öflrenemıyecelksınız Y o 

(( .\t>~ 
~ CauaıUJc en eald devtr1erdenbtrf, 

'l' l'oUc11 01~nde erkeklerden daha bQ. 
c. '-hır kabu utu nıubakkaktır. 
bıutllıcııı1tıer:euer1, nutw: etmek husutbn 
rı11 '1l lıo111 in tesırt ve hıtediklert mu.. 
l'etde erltdıtca ırırebllmelerf, cuualuk 1,ı .. 

.. ~~ın:.re Uatuıı derecede blr ehem.mı. 
Ilı·~ d •arını temın et.mı,tır 
"11 ttltıq l'~':_lrlerden bugUne ~ birçok 

t: ı... --uııar geIJ ' 
~~~p~~~~ •• 

l«eae~ tJyade -::ıen~~:~dc cuua Matah arı 'y ı yakalamak 
~ 01tıı ~da b!r cok ruruıtwer k o. ' 
tıJ "1 81.ılk kralı d!Srdllncl1 Hanrtye 

:~~~:::~~"':-::; ... ·~-:.:.::; şeytanı yakalamak kadar zor! 
tıe1~tk k~ hAd18eainl Rloelyöye haber 
oıa:ı <le tııqk devrflrneştne ve tarihin 
)o 

1 
<la l<ar~ bir Seyir takip etmesine manı 1 

11!. aıın ClU!Usu Madam dö Vln 
1 

~u . -
•aye ltadtnıar 
t-.ııat.ııcıe, lıtık1 rllzelllklert Ye kurnazlıktan 

ı.- Yttte buı arı veya mUttefiklerf namma 
<\llbrn__ unuyorı 

ı,r ı ....,.llblt ardı. 
~·~ !:lne atıı lllenklbelerfyle dolu rnacerL 

o.ı;ıcı an k 
le~ "-l'llı bat adın c:aaus!ara bUhaua )1r _ 
ttlrtıltı Ycıı eıı&ı!angıcından, yani, dUnya mu. 
<!Uf 'l'lıııct lanarak büyük harbe doğru 
~~U~elt~ bafıadığı zamandAnberi teaa. 

~llr bıı ttlt r, 
8'rı en "e Unlarda, umumı barp içinde 
•ttıı:~ Y~~eraıan hakkında bir çok e. 
ı_lt<1J il '"" ıneehur kadm caausıara temaa 
l1ıı 11 r ''• ı;1• F'.Taruıız t&rlhinde büyük bir 
~ ıı \'ltl1ı .Y:rantıkJa ısını z.lkredtlen Kat. 
~ 

1 
elen kıatca bahactmek u Uyo. 

t kahramanlık 
ıı ~ .. trııı t1 ü m u n esi 
'll, dil Vat 

lr~ı. '-<lece vıı, hiçbir m~ntaat gözetme 
"<t:re vatan -

bul'tııt llt11an " &§kile, en korkunç tehll -
te,, btr ,., e bUtUn bu tehlikeler l"lnde 

-... cı --eaaret .. ' 
le ltt, <itlen harı ve soğuk kanlılık göste. 
)et ".\ıı:ı:ıan kutAde bir kadındı. HattA öy_ 
ttJ • c~re~ tqkllAb bile onuıı Juıı. ,,Ya bir ne hayran kaımıetı. Bir gün, 

her ' te &fkla •evdlgt dcllkanlmm Al. 
dU~ llnı~ l'e O~t.ı hesabına ç&ll§tığtnı bil. 

Unu. ç lereddUt etmeden onu 01. 
ltatrtn 

~)( ' bırcok 
~~ ca rı ıııaceralardan sonra, tali 
• ""'l! Olarak ı -
le\1 caau.s te•"·ıı avlçtOde yakalandı. Al. , 

~re v"' Atı aaht lı~ a.JeYhl • e vesikalarla, onun 
~eıı ~erıııe rrı:e C&l!ftrğını iddia ettı ve bu. 
~,t!ıııın11 Yap11:!emeye Mvk olundu. Katri.D 
Ilı.acı en, ag2:ın<J en korkunç işkencelere 
<llJ r. nır rn an bir tek kelime bile çıkar 

er engc -~it . ~lnr ak ne fçtnde parmaklarmı ez.. 
ı._ Ul<ıtı. Oe tı, tırnaklan parça .......... 
~l'tl ne bır r - ..... 
~ ar kur §ey söylemedi. Kulaklarına 

lAUarla hlklmlcrl hayretler içinde bırakU; 
ve Katrln, aakat bir halde memleketine dö. 
nerek öS"rendlğl bUtUn ''urları Fransa erkA
nı harbiyesine bildirdi. Fransız ordusunun 
galebeılni teınln ettikten sonra 1714 de öl. 

~ir alma n Kadını. 
kocasından aşır
dığı evrakın kop-

ma mahkOm eden divanıharp önünde bUytlk 1 bir samimiyetle ıu 1tlra!ntta butunmu§tu: 
- YUzbaşı Maalof, dünyada yegdne ve bU. 

ttln varlığımla sevdiğim erkekti ı 

aene umumi harpten önce yaşıyan bir ya 1 ar 1 n 1 d Ü ş m a n 
Fransız kadın casusu yardır: Bir çok lehli. de V Jet İ n C a 5 U 51 a-
dil. 

keli maceralara atılmıı olan Jan, bUtUn bu t 
hlzmeUerlne mukabil, hUkQmetten bir tek r 1 n a Sa 1 YQ r d U .. , 
kunJl! bile almamış ve \·atanı uğrUnıı çalı§- 1·----------------

u .. lUmı llıı.rp ınrasında idam cl.tilınlşlcrdlr. tıtr için bu gibi kan:ıklıklarn t enezzül et. 
medlğlnl defalarca söylemlşUr. Sefalet için. 
de ölen bu genç kadm. bilhassa, AJman as. 
k ert atqeal Funkeden §a :ranı hayret bir ma.. 
hatttle qırdıfı "gizli alfabe,. s:ıyesinde, Al. 
manların btl tün harek!tmı Fransız erkAnı 
harbiyesine muntazaman bildirmek gibi bil. 
)1lk bir htz:mette buluomuştur. 

Umumi harbin 
kadın casuslart 
Umumt harp içinde faaliyette bulunan ka. 

dm casuı\arın hepılni burada zikretmek im.. 
kdnsızdır. Diğer taraftan birçok casus ka
dınlar vardır ki, onların casuslukla uğr&§
tıkl&rını nihayet bir iki kl§I bilir. Meşhur 
caBU81ar içinde, gllzelllğl ile A vnıpanın her 
taratmda §Öhrtt kazanan ve Alman orduları 
ba§kumandanı general LUdendorlun yeğeni, 
:M:adrittekl Almıın cuuı teşkll!ltmm şefi yüz 
bajı H&na fon Kron'a metrcalik yapan Mart 

Rl§er, bllhaasa bU)1.lk muva:faklyeUer gö!I. 
termlştlr, Bu lmmnz ve cidden gUzcl Fran. 
sız kadını, on beş aylık metreslik hayatı e.s_ 
numda, Alman yüzbaşısının elindeki blitun 
ehemmlyetıl e\.TBkın kopyalarını ı;ıkararak 
Fransız CA8U• te~kllAtrna göndermejl"e mu. 

vaf!ak olmuıtur. 
Umum! harbin devam eotUğl müddetçe Al

man ca11uı şebekesinde çalı§arak. hl<; belli 
etmeden bUtUn m ühim evrakı t ngillz casus 
te;ıkllAtına göndere:ı ı-URI Floradan e\•vclee 
hahsetmlgttk. 

Vatanlarına hiya-

Uu kadınl::ınn çoğu yaradllıştan halndlrler. I 
Meseli!. Bcrlln polis mUdürUnün kansı ma. 
dam Hlnberlcy, bol bir aylık mukabUlnde, 
lcocaııındıuı aşırdığı evrakın kopyalarını !n. 
glllz casus teııkllltmn bildirmekten asla çe. 
klnmezdl. 

Dansöz Mata Hari 
Casus kadınlnnn lıa.şmda, hakkında kuı

mcn <lo~ru kısmen uydurma bir çok yazılar 
yazılmı:ı oınnımeşhur dımsöz Mata Harı ge. 
lir. Tereddüt etmeden denebilir ki, caausluk 
tarihinin en büyük ve en korkunç casus ai. 
mnsı bu şeytanı kadındı. 

Frıınsız emnlyeU umuumlyc dlreku.ırıucu. 
1005 senesinde bu kadından şUphelcnnıl§ fa. 
kat bUtUn ga;>-rcUne rağmen aleyhinde en 
ufak bir delil bile bulamamıştı .. O sene Ma. 
ta Harf, sahte bir isimle Partııe gelml:ı \•e 
yaptığı danslar hakkında uzun bfr konte_ 
rans verml§tl. Bu münev\•cr ve zeki kadın, 
o gece, ayni konferansı, en m\ikemmeı bir 
şiveyle beş il.sanda tel<rarlıyaralt herkesi 
hayretlrr iÇlndc bırakmı~tı . 

Mata Harı, umumi tıarpten evvelki seneler 
içinde, en büyük gahsiyetıerle t.anışmağa, Ye 
hnrp lçlnde de, dihiyane zeka ve §eytnnetl 

• 1ıayeslnde, onlardan btitUn asl<erf, .ııiyasl sır. 
!arı öğrenerek ikinci derece casuslar vasıta. 
ı:ı lle ı\ ımnnynya blldlrmeğe muvaffak ol. 

mu~tu. 

Mata Harı Vlttelde, zamanının mUblm bir 
kr&mmı yaralı dostunun ooııucunda geçirdi. 
Dijter zamanıarmda da Netıata tayyare ka. 
rarg!hmdnkl mUhlm faaliyeti takip etmeğe 
çalıştı. 

Frnnsız cıuıuıı teşkllAtı, onun bütün taall• yeUru ndım adım tnklp ediyordu. HattA, o. 
turduğU oteldeki hademeler bile Fransız ca. 
sus teşkilAtının adamlarıydı. 

Fakat harlkulrıdı:ı bir zckdya malik olan 
bu kadın, kurnazca kurulan tuz.aklardan hiç 
birine dUşmedl, 

şeytanı yakala
maktan daha zor 

Fransızlar, bUtUn gayretlerine rağmen, o. 
nun casus olduğunu mcydanll çıkarabilecek 
en kUçUk bir iz dahi bulamadılar. Bu vaziyet 

kar§ısmdn, :Fransız casus teşkl!Atı ııefl, bU. 
)1llc bir hiddet ve Umltalzllk içinde gube mu. 
dllrlerlnl topladı: 

- Bu kadın bize Cll8US!uk dersi veriyor. 
Onu yakalamak, ııcytanı yak:ılnmaktan çok 
daha zordur!., diye bağndı. 

Bu kode~yaya, ne bahasına olursa o!sun, 
nihayet Yermek istlyen Fransız resmi ma
kamları, Mata Hnrinln ikamet tezkeresini 
tazelemedi. 

Bunun üzerine, mühim dostlukları 'saye. 
sinde, Fransız cııırun teşklltıtı şefiyle görU,. 

me~e muvaffak olan bu mllthlş kadın, ona, 

kendisinden şUphe etmeğe hakl.ı olmadığını 

ve bunu islJat et..ınek lçln, Derllne giderelc 
Fro.nsn hesabına casusluk yapabileceğini söy 
ledl. VakUle Alman vellahdlnln metresi ol. 
duğu için. Alman erkdnıharblyeslnln faall
yeUnl kolaylıkla takip edcbllec"ğlnl l!Ave eL 
u. 

le. tıı~ı. lro~Ulı akıttılar. Genç kadm ağzm.ı 
~ htalt bunı:rfıe bacaklarım dört ata bılf. 
l' Cr. Cene auı:' ~CUdundaiı &)'Irmak 18te. 
~ "• kurıuıı Ot. Yaraıarma kızgın zeytin. 
1 •tııu to &kttUJ&r. Genç kadın bUtün 
' 11 tllc~dı·ı>ln)'lltak, atzınd&n ancak şu sllz 

net edenler de var 

Onun mu\·affaldyctlerlnde bUytlleylcl gU. 
zelllğinln bU)1lk rolll olduğunu söyllyenler 
_col<tur. Fakat 1916 l!IPneslnde, Frans:ının Vlt. 
tf'I şehrine r,clerek asker! mıntaka yanında, 
•'sırt uda\'I ecmmek maksadl'e .. ikamet mu. 
saade$1 alan meghur dıınsıız hiç de güzel bir 
kadın değildi. BllAkls ona çirkin bile deneb1. 
lirdi. Bu ıehre. dostu olan Rus ordUsu yüz. 
h,'\'!Jlanndan Masıotu gBrme:e gelmişti. Cf'p • 
hedf' ağır bir surette yaralanarak ,göZlerlnt 
kaybeden ytız~ı Maalo! \'lttelde tedavi a.I. 
tmdaydı. :Mata Hnrl, biltbarc, kendi81ni ldıı. 

Fransız cll!US teşkiUıt.ı şefi, "hayatlle ol. 
nadığı,.na bllhnutı l~aret ederek bu tecrUbe. 
ye muvafakat etti. 

Evet .. Mntn Harf hayatııe oynıyordu. Ve 
bu oyunu kaybetti •• 

..... ," . 
~ C hlJt ŞP:\' 0(.RENEMtTI'..C'r.K st_ 

~ i'Crtıı 
rnclXl!ş inat ve kahramanlık, ceı. 

Ha.yaUarmı \'&tan uğruna feda etmiş bir 
coıc kahraman ve Jilzel kadınlar olduğU gibi. 
Y&lanlanna btyanet ederek. düşman mem_ 
leketlerin ca.au8 teşkll&tıarında c;alışmış bazı 
me~hur kadın cuuılar da vardır. Bunlardan 
bir çokları hAIA. bu hlyanetlerlnin cezasını 
hapishanelerde ödemektedirler. Bazıları ise 

Casus kadm, Almanyaya gitmek için, İB. 
\'lçreden geçmek istedi. Fakat onu daha sı
la bir nezaret altında bulundurm:ık lstlyen 
Fransız casus tcşkllfltı. lspanyayıı gitme. , 
s ine ve oradan '•Hollandya,. adındaki Holan. 
dn bandıra.Jı vapura binmesine lUzum gördil. 

-~ --·- --~- ~ ·-· ...... ___......._ ~~~ 

ll .ı:.ı 

Nlteklnı l>yle oldu. Fakat, bu sırada, htc 
beklenilmedik bir ha.dl.Be vuku buldu: Mad. 
rltteld Alman casus teşkllltı, (H. 21) adm.. 
dakl casusıannm "Hollandya,, vnpurf!e !s. 
panya)-a hareket elUğini telsl..zle Berllne 
haber verirken, Fransız caauslan bu haberi 
yakaladılar. Daha evvel ellerine geçen, •'tel. 
siz §l!re alfabesi,, sayesinde okudular. Birkaç 
gün sonra tesııduten ele geçen bir telgra!tan 
da "H. 21,,in Berllnden Par!se hareket etti.. 
~ı ve Şnnzellze otelinde oturacağı öğrcnlldJ. 
<Filhakika Matn Harı Bl'rllnden o gUn hare. 
ket ederek Parlse gecml§ ve Şanzcllze ote. 
llne yerlc§mlotl. Fransız Cll!us te§kllAtı ıc.. 
fi, Mata Hartnln Almanlar lehine çah§tığmı 
bariz bir ıekllde anlaml§tı. 

Ertesi sabah, yanı 18 §Ubat 1917 de, Mata 
Harf, çmltrplıık bir ,.azıyette yatağında u.. 
zanmıııken, Fransız polis komiserlerinden bL 
rtsl içeriye girerek onu tevkif ettlğlnl bll .. 
dlrdl. Ke.dm, soğuk kanlılığmı kat'lyyen kay. 
betmedl. Hatta. komiserle alay bile etti. Ve 

sonra onunla beraber otelden çıktı. 
.Mata Harf, divanı harp BnUndeki uzun mu 

hakeme c1lnlerl sırasmdn, Umldinl hiçbir za.. 
man kemıedl: DosUan olan, büyük adamla. 
ra, diplomatlara, ordu kumandanlarına ve 
battA Franaıı harbiye ıııı.zmna mektuplar 
yazmıııtı: onlann müdahale edeceklerine 1.. 
nanıyordu. 

:r.ıubakeme bUyUk bir heyecanla devam et. 
ti. HAldmler, her ııcye rağmen, onun aley. 
hine hiçbir dell1 bulamıyorlardı . .Mata Hnrl 
mUtcmadlycn, Bir! Fransız teşkllAtma ma.. 
IQmat \'-Ormck için Alman casus §Cbekcsine 
girdiğini iddia ediyor ve mahkeme azaların. 
dan blrçoklıınnı bu hususta iknaa da mu. 
vatfak oluyordu. Fakat bu meaele o kadar 
bUytlk bir gürUltU koparmı§ \'e Mata Hart. 
nin, devletin bU;>1llc ndamlıırUe mUnasebatr 
etkJlrJ umumiye üzerinde o kadar fena bir 
tesir yapmıştı ki, idamına karar verildi. 

İ§t~ o zaman, Mata Harı.. bUtUn soğuk 
kanlılığını kaybetti. 

En bUyUk tehlikeler önUn<.le bile, cesaret 
\'e soğuk kanlılığuu mubataza eden bu mUt. 
hl:ı kadm inllyerek yerlere kapandı, mUte. 
madlycn merhıı.met diledi. 

ldam edileceği sabah, Mata Harintn hUc.. 
resine girenler, hayretten dona kaldılar: 
Iledbaht kadın, bir gün içinde tamamlyl• 
lıltmiş, ihtiyarlamıştı. Buna rağmen, &rWı:: 

kurtulug ümidi kalmadığuu anlayınca, ına.. 
nılmıy~ak bir kuvvet aarlederek, bUtUn ao. 
ğuk kanlılığını l!IOn bir defa. topladı v" idam 
hükmUnU infaza memur zabit ve &5kerlcr 
~rinde öyle mUlhlJ bir tea1r lcra etU k1, 
zabit lnlıcmı ntarak bu vaztteyi yapamryL 
cağmı blldfrdi. Yeni nbltln kumandam al. 
tmda atef rdcn dokuz askerden ancnk bfr 
teki, kur§ununu hedefe isabet ctUrdl. 

Bu bir tek ku!"§un, tarihin en korlrunc ve 
en me~bur casusunun kalblnl delip geçı:İ:ıJa~ 


